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~~rada fevkalide i 

1' ler ittihaz edildi i 
~r•: 215 a: e. - DUf i 

"'uhtemel paraıUtçU· ! 

Müttefiklerin dünkü mukabil taarru
zu muvaffakiyetlere müncer oldu 

" •• ll•hlldeki letkUI · • 
.:"" mucad•I• terli· ! " "•ti• devam etmek· ! 
· lon11ra yolcu nakll • ! 
"'•i muazzam mUn•· ! 
.. laekelerinln en mU· ! 

Kambrende çok anudane 
bir muharebe yapmaktadn~ 

, "•"t•larand• •abot•I· ! 
1 "'~"i oımak uzr• 78 ı 

· •çıyi •eterber etmek· · '" . Almanların zayiatı pek 

Muhar•b• tacia•ından 

acıklı •ahn•ler: 

ölen kız karde• 

Paris : 25 (a. a.) Akşam tcbliJ;i: 
Birkaç gUııdenberi şimalde ve bil· 

ha.-:sa Cambri ve Arras mıntak:ıla· 
rında cerayan eden Saint - Omcr 
ve Boulugne mıntaknlarına kadar ya· 
yıl:ın şiddetli muharebeler cephemizi11 
heyeti u'ıııumiye«inde imtidadın yeni· 
den tesisine: bu ana kadar imkan Tel'• 

ıuemiştir . 

Sedan cenubunda bu sabah bildi· 
ı ·ilen Alman taarruı.u kuvvetli vasita· 
larla yapılmıştır. J\.\ukabil taarruı.u• 
muz pek bariz muvaff akiyetlere mUn· 
cer olmuştur, 

J\c:~if ve bombardıman tayyarc:le· 
rimiz buyuk bir foaliyet göstererek 
duşmnnın ~erilcrini izaca Je,·am et· 
mişlcrdir 

Avcı tııyynrelc:rimiz setir hnrekt·t· 
_ lcrinc de,·am etruekJc beraber dU~· 

manan zırhlı \'e motörlu kıtalnrınn 

mu \•:ıf fokiyetle tan ruz ederek toplara 
nın ateşi altına nlm1şlnrdır. 

tlıerika meclisi istenen 
hsisatı kabul etti 

Somme hattı ile Flandrı--. meydan 
muharcbco;i mıntakasıoın cenup hudu· 
dn arasında nncak :;o kilomı:tre kadar 
me..;nl"t~ vnrdır. Almnnl~rın hafif mo· 
torlu unsurlan bu dar koridordan, 
ınuttefık hıl\'a ku\1 \·ctlcrinin butün 
şiddetiyle bombardıman ettiği yollar 
U7.erioden geçmektedir. Burada, al· 
mnn hafif motorlu unsunlari, enerjik 
muka,•cmet merkezlerine çarpmakta• 

d,r, 
~ . 
ttlen 11 S2 000 000 dolar tahsisatla " ' ' , . 

Amerika 
edilecek - kuvvetleri derhal tevsı 

pilot yetiştiriliyor 
Va~ington: 25 a. a. - Meclis , 

Amerika ha va kuvvetlerinin tevsii iç1,.n 
istenen bir milyar 125 milyon dolar 
.tahsisatı l reye karşı 391 reyle kabul 

ctimiştir • 
Daha evvel Roosevelt, matbuata 

yaptığı beyanatta 50 bin pil~t yet~ş· 
tirmek niyetinde olduğımu bıldırmış-

t i r. 

Bu koridorda motörlU cuzultaml::ır 
::ırasıııda, kuçuk çarpışmalardan bu· 
yuk çarpışmalara had ar, birbirini ta· 
kıp eden çarpışmalar olmaktadır. 

Almanlar bu gedikten hafif unsur· 
lnrını yollam::ıkto. devam ediyorlar '-'C 
zıhlı mnk1nı:lcrini Arras - Cambral 
mıntakasına saklamalı t:ıclır. 

Zira bu bu zırhlı makineler bu· 
rada kendilerine lüzumludur. 

Sanıldığına göre, dün Saldau'un 
ccnubundaki mıntakasına yapb~ı 

( Gerisi beşinci sahifede ) . ~, ... 
,, •len meıomata gö· . ''" 'I' Y••unda bir inglliz 

'' ''•ının MoakovaYa 1 
'•ı . "'uhtemeldlr. 

Roma da ferdin hürriyeti 
ni alan kanunu çıkardı 

~ilci 
ı ta . 
\t•iı : '25 (Royter) - So\'yet 
t\i(ıt lı akşama doğru hariciye 

i'elcrck bir müddet kalmış 

( ~t •. 
tlsı beşinci sabif ede ) 

MÜlllM ÇOK 
Roma : 25 (a. a.) - Meclis ve 

Senato terif komisyonu, harp zama· 
nında vatandaşın statüsüne ait yeni 

kanun lay ı hasını kabul etmiştir. 

NOKTALAR 
Roma : 25 (a. a.) - Sivil sefer· 

berlik - harp zamanında vatandaş

ların statüsü - hakkındaki yeni ka· 
( Gerisi beşinci sahifede ) 

müthiştir 

Kral Corcun 
son nutku 

" lkiniizden hanaisinin o 

kazanacağını biliyoruz., 

Lo~dra ; 25 - İngiltere kralı bu 
akşam rngiliz milletine bir hititabede 
bulunarak ezcümle demiştir ki : 

" - l<ati bir mücadeleye girmiş 
bulunuyoruz. Sizinle açıkça konuşa. 
cağım çünkü şimdiki imtihan devre· 
sinde başka türlü kontşmaklığımı arıo 
etmediğinizi biliyorum. Hiç kimse al J 
danmamalıdır. 

Düşmanlarımız artık arazi fethine 
değil bu imparatorluğu bizim impa· 
torluğumuzu ve onu teşkil eden her 
şeyi kati surette ve ta ruam en tahrip 
ve bilahare dünyayt fethetmiye kal
kıştılar düşman1arımızın iradesi tabak · 
k.uk ettiği takdirde bu iradenin ye·• 
rıne gctirılmesi için hasımlarımız İ7. • 

har _ettikleri bütün kini ı·e gaddarliğı 
yenıden gös~ereceklerdir. 

. Bu kadar menfur tasavvurların 

•.n~an f~kri~de doğabileceğine inanmak 
ıçın muşkulat çekıik fakat şüphe et. 
mek zamanı çoktan geçmiştir . 

. B? im~a-~atarlu~la biz, İngilizler 
hepımız, bulun basırrlli ve hüsnu" . 

ti
. . 

1 
nı· 

ye ı ınsan ar. kendi gözleriyle m 
1 

• _ _ ese• 
eyı gorup anlıyor, Mesele hepim" 
. . b' h ız 
ıçın ır ayat veya memat meselete .. 

rindcn ibarettir. 
Mağlubi)etirniz b izim kısa bir za 

( Gerisi ikinci sahifede ) 



Sıiıife 2 

Kral Corcun 
son nutku 

( Birinci sahifeden artan ) 
man için ortadan silinip, müteakiben 
yeni bir kuvctle meydana çıkmamııı 
inta~ etmiyecektir. Matlübiyetimi:ı 
tamdıtımıı dünyanın tahribine sebep 
olacak ve harebelerimiz üzerine ka· 
ranhk çökecektir. 

Bugün bu imparatorluğu gözleri· 
min önüne getirerek size hitap edi· 
yorum· Simdi harbe giren ve kendi· 
sini tahribe teşebbüs eden korkunç 
siste.ole kabili mukayese olan bu im
paratorluk bütün manasiyle tecessüm 
ediyor ve daha büyOk, daha canlı 
bir ışıkla parlıyor. 

Düşmanlarımızın aleyhimizde kul· 
landıkları bir kelime vardır: Emper· 
yalizm, bu kelimeye tahakküm zih· 
niyeti ve feth zevki manasını veri
yorlar. Bi7., imparatorluğun serbest 
milletleri, bu kelimeyi kendilerine 
iade ediyoruz. Bu menfur emelleri 
bealiycn onlardır, Sulh daima bizim 
yegane hedefimizi trşkil etmiştir. 

Bu sulh sayesinde müesae.eleri· 
miz inkişaf imkinmı buluyor. Millet· 
lerimiz vaziyetlerini iılih edebiliyor· 
lar. Hükuınete ait meseleler hüsnü· 
oiyetle hallediliyor. Onlar bu sulhu 
elimizden aldılar ve bekasını arzu 
~ttiğ~miı bütün şeyleri tahribe ut 
raşıyorlar. Haysiyetimize karşı hay· 

siyetsizlik, emniyete karşı hiyle. a· 
daletimize karşı kuvvet ikamet edi· 
yorlar, Yanılmak imkanını vermedi
ler. Sarih bir zıddıyct içinde şimdi 
iki tarafm kuvveti karşılaşmış bulu· 
nuyor. Bütün imparatorluk milletle· 
rinin kıyamı mücadelenin neticesi 
hakkında hiç bir şüphe bırakmıyor. 

ikimizden hangisini;ı kazanacağını 
biliyoruz. Uu milletler haklı olan 
bir infial hissi ile nefret ve istihkar 
ettikleri şevlere karşı ayaklanmış'ar. 
dar. 

Onların azmini biç bir şey sars
maz. Tam bir hedef .birliği ile bu 
milletler mevcudiyetlerini ve kendi· 
l ~rine yaşamak zevkini veren her 
şeyi müdafaa etmesini bileceklerdir. 
Şimdi geçirdiğimiz imtihanın ne ka· 
dar tehlikeli oldutunu söylediğim . 
için hiç kimse imanıman sarsıldığtnı \ 
düıünmemelidir. \ 

Bitikis itimat, kalbimde sizin de 
( Gerisi altıncı sahifede ) 1 

Türlcıöı;i 

Ziraat Bankasının arpa 
mubayaa hazırlıkları 

Adana, Mersin, Tarsus, Cey· 
han, Osmaniye ve Dörtyolda tetkik· 
ltr yapan Türkiye Ziraat B•nkası 
Meclisi idare heyeti Reisi Bay Yu 
suf Ziya Erzin'in riyasetindeki hey· 
et elyevm Halayda bulunmaktadar. 

Bay Yusuf Ziya Erzin ve müdü· 
rü umumi muavini Bay Hulki Alis
bah ile müfettiş Bay Reşid Eğeli' 
den müttşekkil mezkur teftiş heye· 
ti Tarsus, Adana ve Ceyhenda Ar
pa mıhsülünün pek düşük olduğunu 
görerek arpa ziraatindcn bekleni· 
len randmarun temin edilmesi çare· 

leri araştırılm ış ve bulmaksat üze· 
rinde esaslı kararlar ittihaz edilmiş· 
tir. 

Bu cümleden olarak arpı züra· 
ına ziraat bankasınca avans para ve 

rilmesi takarrur ettirilmiş ve bu hu 
susta alakadarlara emirler verilmiş · 

tir. 
Adana çiftçisinin kalkınm<:.sı yo 

lunda her tür'. ü yardım ve imkanlar 
bahşeder~k çiftçinin daima elinden 
tutan ziraat bankası şimdi de arpa 
mübayaasına başlamak üzere sürat· 

le depolar yapmak ve tertibat al
mak için faaliyet sahasına geçmiş 
bulunmaktadır . 

Yeni ilk okul binasının 
temeli atılıyor 

Reşad Bey mahallesinde inşa 

edilecetini evvelcede bildirdiğimiz 
modern ilk mektcb binasının temel 
atma merasimi yarın saat 17 de 
yapılacaktır. 

Polisde nakiller 

Şehrimiz polis komser muavin· 
lerind~n Bay Şükrü Tekin Antalya· ı 
ve Bay Hamdi Bircan Trabzona ter 
fian tayin edilmişlerdir. 

Namıkkemal-okulundaki 
Mandolin kursu mezunları 

Nımıkkemal mektebinde daha 
evvelce ilk mekteb talebelerine açıl 
mış bulunan Mandolin kursu niha· 
yete erdirilerek kur.sa girmiş bulu· 
nan 54 talebeden muvaffak olanla. 
ra diplamalan verilmiştir. 

imtihanlar esna.sındı bizzat bu
lunan Maarif Müdürü Bay Ekrem 
Gürsel, Erkek .muallim :mektebi 
müdürü Bıı Nacı Ecer ve Maarif 
Müfett:şi Bay Halim Alganoğlu ile 
muallim Bay Celal Sahir Muter ço 
cuklarımızda müşahede edilen bü· 
yük kabilivet önünde bu kursun ge. 
lcc,k .sene de le~ rarına ve devamı· 

na karar vermişlerdir. 

Hayvan hastalıklarile 
mücadele 

l ı epli köyü hayvanlarında çiçek 
hastalığı görülerek vaktinde ted· 
birler alınmış ve hayvanlara qı 

yapılmıştır. 

Halkevi Bandosu müzik 
naşriyah yapacak 

Bugün ötleden sonra Halkevi 
bahçesinde Halkevi Bandosu müzik 
neşriyatı yapacaktır. 

İlk mektep diploması al
mak istiyenlerin imtihanı 

Salı günü istiklal ilk mektebin. 
de hariçten l ık mekteb şahaıdetna . 
mesi almak isteyenlerin imtibanlan 
yapılacaktır. 

Orta tecim okulunda 
Şehrimiz orta tecim okulunda 

derslere mayıs sonunda nihayet ve 
rilecck ve on beş haziranda imli· 
hanlara başlanacaktır. 

t 

Halkevimiıde 
Yetişen gençlere di 

Resim, F ototraf, Okuıol ~ 
Keman, Mandolin kursları I'." .. 
kcvimiz Salı günü de ı••~ 
Daktilo kur.sun. devam e 1 vaffak olan 2S elcmand•D 1 
merasimle phadetoame 

Yalınız bu kurslann fa 
tebarüz ettirmete çal111~ 
Halkevimizin gördütü işleri 
rimizie önünde büyük bir 
canlanır. 

Sam dört ay devam e 
tifo Kursu bugün 17 f~ 
ma verirken bunu küçük bat 
rak basit rörmemeliyiz. 

Vakıflar inşaata 
Şehrimiz Vakıflar 

tarafından yaptınlmakta ol,. 
ve et hali ile Abidinpaşı 
üzerindeki ıpırtmınlar11ı 
haziran nihayetine kadar 
miı olacaktır. Kız liseıi 
şısındaki apartmanın ikın.I 
için hızla çılııılmaktadır. 

Yeni polis kara 
Vilayet lconatı yanın 

makta olan 9 mevcutlu 
polis karakolu inıaatı pe 

so.:ı ererek bu mıntalca 
polis karakolu binasına 
olacaktır. 

Bay Rahmi Ölı' 

Ziraat vekaleti şu'ıe miiJ 
den Bıy Rahmi Ôke, zirai/, 
üzeri11de tetkiklerde bufuodl 
ıehrimize gelmiştir. 

• 
Çocuk sergilet1 

Namılckemal mektebi11d1 

sergisi açılmıştır. ,)$ 
Bir haf ta devam edec . i 

bu sergi ünitelere göre çok '! 
tibedilcniş, çocukların kabili .. _;;ı 
şiyaoı ta1'dir duruın~ı go• .. 

Orta Tedrisat tale~dl 
karneleri verıl ,- , Liselerde dün talebeler' 

Valencian - Cambari 
Muharebelerde Cambrai'nin ismi 

geçiyor. Şimal eyaletinin merkezi olan 
bu kasaba takriben 30,000 nüfusludur. 
Lilleden 50 kilometre uzakta bulunuyur. 
Halkın bir kısmı katolik, bir kısmı 
protestandır. Burası ötedenberi askeri 
bir merkezdi ve kalesi meşhurdu. ilim 
müesseseleri arasında coğrafya sosye
tesi zikredilir. Mensucatçılık ve birçok 
sanayi şubeleri ileridir. Bu arada ten
tene, kilise tezyinah, demir kazan, 
fırçacılık, matbacılık, hardalcılık, sa
bunculuk, sirkecilik, mumculuk. 

Keza son muharebelerde sık sık 

,- OUNUN MEVZUU 

ismi geçen bir yer de Valenciendir. 

Takriben 30,000 nüfuslu olan bu 
şeh ir de, şimal eyaletinin merkezle· 
rindendir. Lille'den Sü k ilometre uzak
ta bulunur. ô tedenberi müstahkem 
mevki idi. Güzel sanatlar mektebiyle 
dikkate şayan müzesile, kütüphanesile, 
cebhesi pek güzel olan Belediye bina· 
siyle ve eski kiliseleriyle meşhurdur. 

Mühim bir sanayi ve ticaret mer-

kezidir. Bilhassa mensucatçılı k ileri 
gitmiş tir. Kömür madenlerinin yanında 
bulunmakla beraber, şehir, duvarlarla 
çevrili olduku için, büyük sanayi an
cak varoşlarda teessüs etmiştir. 

Valencien R')malılann kurdukları 

bir şehirdir. 1667 de Fransızlann eline 
geçmistir. 1793 te lngilizlerle Avustur· 
yalılara karşı uzun bir mukavemet· 
ten sonra onların eline geçmişti. 

1204 de lstanbulu Hııçlılann fet 
hetmesi üzerine imparator seçilen Bau
douin'in vatanıdır. 

T - G;nmG'-

leri tevzi edilmiştir. 

Hataydaki zürraıo 
Bankasına olan bot 

Maliye Vekaleti Hataf 
bankasının ilhaktan evvel ~ 
oldutu ziraat ıkraılarınıa aO ,..J 

nelik müsavi taksitlerle ö.Jc:, 
kında bir kanuıı projesı 

mııışEHIRD E HAV> 
Ş h . . d d- .. 1c "ii'a e rımız e uo go ' . ~ 

hıva hılfif rüzgarlı g :çrn işt'.'j,.,I 
sıcak gölgede 32 dereceY1 

tu. 



r 

ı2 .iylık 
K11.rlll 

1200 
6 600 .. 
3 300 " ı ,, 100 

Sa\Taşların 
1dnğu yerler 

Ünün htmen hu saatinde 
haritayı göz atmakta ve 

L • bir çok yabancı şehir i· 
ttrı ü . d 
~ ıerın c durmaktayız. 

1 ~hcsiıki haritada yahnız bu 
crın mev ·ı . ıı erıni görmektr. ve 
nasıl bir )'Cr olduklarını kes 

~ nıck.t~yiz. . . 
Jt.ı tu!l ıçın bu şehirlerın ta rıh ve 
\; hsına göz atmak faideti ota. 

ı~1'ıicnı şehri ve civan 1870, 
harplerinde olduğu gibi gene 

dd~larırı eline geçti. Buranm mu· 
t•atı bü~lık muhıueberelere 

t ()1 k 
91 rna tadır. 
i ~576 nüfusu olan bu Fransız 
d. •ri!ten 131 kilometre mesa· ,, 
bt~· 

b •ryolu ve Sommc nehri üze 
' Slunur. Eskiden kalesi vardı. 
• <>rnınc eyaletinin mcrke· 

~Utrc O d . . 
ı2" • ame Amiens ısmın· 

~lib 4 O de yapılmış ve iki kule· 
,1 ~c ilave olunmuş kilisesi 
İt enen mimari tarzının şahe-. 
~il\' 

il •c.ns her türlü mcnsucatçı-
~ Ctıdir, 

dt '•~n kimya ve makine sana· 
~t llıhutcra kkidir. 

' Ur ol d' · 'h l"t -~t • an ığer ıstı sa a ı or. 
· csı, tentene, müskirat, sa· 

.~~-,, . 
·"nı1 Sil •stilası zamanında Amien 

t b •rnarobrina idi. 304 tarih 
ttlıad~taya hırıstiyanlık geldi. 
'~la 'Yen müharebelere .. ahne 

tl~cşbur Amims lspanyol· 
~~~tıı~:e .. ieçtikten sonra 1597 
~ ()! cu Hanri tarafından is· 
~ lırıdu, 
~ tcrh· . 1'. 

180 
ın hır de sulh macerası 

Türksi:ıü 

Mısrda da gizli bir 
~elsiz istasyonu var 

Bir çok tevkifat yapıldı 

Kahire; 25 (Roytcr) - Alman 
propaganda servislerine, Mısır ve 
yakın şark hakkında malumat veren 
.gizli bir telsiz verici cihazı polis ta· 
rafından meydana çıkarılmıştır. 

Ecnebi tibiyetine mensup bir 
çok kimseler tevkif edilmiştir. 

Stefani ajansının öt"renditine gö 
re Mısır meclisi bava müdafaası 
h;kkındıki kanunu kabul etmiştir. 

Meclis, pamuk borsasının kapa· 
tılmasıoa karar vermiştir. 

Bu tedbir, Jogiltereye pamuk 
ihracının inkitaı ile izah edilebil· 
mektedir. 

Muhacir dolu geminin 
akibetindenendişeediliyor 

Londra : 25 - a.a.- içinde Bel· 
çikalı yeni mülteciler olduğu halde 
lngiltereyc gitmekte olan bir balık 
çı gemisinin düşman tarafındın ba
tırılmış olmasından korkuluyor bun
ların akibeti haklcmda daha evvel 
lngiltereye eelmiş olan mülteciler 
arasında büyük bir endişe mevcut· 

tur. 

İngiliz kadınları 
Londra: 25 (a,a.) - Eski Lord 

şansölye sankoy. Londrada verilen 
bir ötle ziyafctinıie söz alarak lngil· 
giltere, lskoçya ve gallcs kadınla· 
rını memleket maneviyatının muha· 
f azasına davet etmiş ve kadınları 
devlet tmniycti hizmetleri için sc· 
ferber etmek zamanının geldiğini ' 
ilave eylemiştir. 

MEKSlKA'DA 

TROÇKlYl 
BASTILAR\ 

Meksika : 25 (a. a.) - Toriçki' 
nin evine tabanca ve otomatık tüfenk

lerlc silahlı ola yirmin kadar kimse 
tecavüz etmiştir. Bunlarla Troçki'nin 

adamları arasında müsademe olmuş
tur. Mütecavizler Troçki'nin eski ~ a· 
tibi Cheldcn Herd'i kaldırmışlardır. 

Ttoçki'nin küçük oğlu yaralanmış ve 
bizı.at kend:si de yüzünden bereler 
almıştır. 

Troçki bu suikastten Gcpeu'yu 
mesul tutmaktadır. 

Sir 5amuel 

Madrid sefiri 
Hoare 

oldu 

İ..ondra : 25 (a.a.) - Sir Samu· 
el Hoar~'un memuriyeti mahsus~ 

ile Madrid'e sefir tayin edildiği res
men bildirilmektedir. 

Sir Samucl Hoare'un Madrid 
büyük elçifliğine tayinini bahis mev· 

zuu eden Tiın~s gazetesi diyor ki: 

" - Sir Ssmu~I Hoare, fspan
ya'ya karşı Lord Halifax tarafından 

tesbit edilmiş olan ve halen iki 
memleket arasında mevcut bulunan 

siyaseti takibe kati surf'tte azimli 
bir halde, Madrid'e gidecektir," 

Sahife 3 

Türkiye - lsviçre 
ticaret anlaşması 

Bern: 25 a.a. Reuter: - lsviçre 
ile Almanya arasında 30-6-40 tarihiıı 
de münkızi olacak olan kliring an. 
laşmasımn yerine yenisinin ikamesi 
için gelecek haf ta başında Bcrlinda 
müzakereler bışlıyacaktır. 

lsviçre federal konseyi, mayıs 
bidayetinde Türkiycdcki fsviçre he
yeti tarafından paıafe edilen ticaret 
anlaşmasını tasvip eylemiştir. 

Anlaşma 1·6·40 tarihinde mcriye. 
te girecek ve bir sene muteber ola· 
caktır. Anlaşma iki memleket ara
sında tediyelerin münhasıran kl•ring 
esnasına dayanacatını bildirmek· 
tedir. 

Ruzvelt mümessili
nin Papayı ziyareti 

Roma: 25 -a.a.- Havas Rooa· 
veltin müme11ili Myron Taylot'un 
Papaya yaptıtı ziyarete büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Taylor ve papa harbin genişle· 
tilmesi meselesi ve umumi vaziyet 
üzerinde uzun müddet j(Ö•Üşmüş· 

lerdir. 
ltalyanın müttefıklerin yanı ba

şında umumi harbe girdiğinin )'11 
döııümü sükunetle ve müttefikler 
için ne lehte ne de aleyhte tezahü
rat yapılmaksızın tesit edilmiş, fa
kat bütün ltalyada ayinler yapıl
mıştır. 

Cebelütarik Muhacirleri 

Rabat : 25 (a.a.) - Cebelütta· 
rık'dan gelen ilk kadın ve çocuk 
kafilesi buraya geç gelmiş ve çok 
samimi bir surette karşılanmıştır. 

GONÜN M 0 H 1 M MESELELERi KARŞtSINDA 

• • • 

Weggand muvaffak olacaktır 

D
- kü bütün Fransız gazeteleri; askeri vaziyeti 
un b' k bedbin görünmeksizin fakat tam o ıe tif bir tarzda 

tefsir ediyorlar. 
Gazeteler, müttefiklerin _A.lman usullerine karşı 

mukavemetin her gün daha ıyı or~aniıe edilmekte 

ld 
,.. u ve ezcümle Almanların ılk muvaff akıyct · 

O U5Un • • b d b" 1 d t 
l 

· d ki inkişaf durduğu ıçın un an oy e os -
enn e · 11 d 1 h' b' 
1 t ml'ız ve Belçıka ı arın yar ıınıy e ıç ır 
anmız nb. 

f 
rrramadan sonuna kadar dayanacak olduğu-

za a ut>. b · · 'h r · · d t k muz Flandre muhare esının nı a netıcesın e ar ı 
. b' u-phe mevcut oımadığını kaydeylemek

hıç ır ş 

yor ki: 

Düşmanın maksad ve tasavvurlan varsa bizim 
kumandanlığımızın da maksad ve tasavvurları var
dır. Kimin muzaffer olacağını bilmek mevzuu bahis
tir. Süali sormak, cevabını vermek demektir. Gene
ral Weygand ordu şeflerinin müzaheretile buna 
muvaffak olacaktır. 

Le journal gazetesinde General Duval kendi
lerini sevkulceyş mütehassısı kumandan zanneden
lere Napolyon'un şu sözünü hatırlatmaktadır : 

cı di 2 scn,sinde yani Napol
"1, l~c~tôrlüğü bidayetinde -

( ~R•hcre ile Fransa arasında 
trisi altincı sahifede ) 

tedirler. . . . 
Pelit Parisien gazetesınde Charles Morıce dı-

"Harp bir tatöik sanatıdır. Harita üzeıinde rna
nevreler idaresi herkesin yapabileceği bir iştir. Ye
gane zorluk onu tatbik etmektedir.,, 



POl.ITlt( BAHiSLER Müttefik 
Türktôı 

~ ~ 
26 "·~! 

Hasmın bitkin 
hale gelmesi ! ne 

kuvvetler 
şerait içinde 

Belçikada '~iı 
çalışıyor? 

Paris ; 25 

fE5\ opulaire gazetesi, harp 
~ hakkındaki fikirlerimizin 

tadilini istemekte ve mü· 

---T eh _l i k e Müttefiklerden d~~ 
yade Alman ordusun him olan şeyin kazanılan veya kayb , 

edilen arazide değil, hasmı bitkin 
hale getirerek mağlap etmek oldu
ğunu bildirmektedir. 

Belçikadaki müttefik kuv\Ctlerin bir haftadan fazla bir ıaman geçmiş-
miktarı hakkında elimizde bir malfı· tir . 
mat yoksa da Fransız Başt·ekilinin Yüz kilometre kadar bir yürüyüş-

Oeuvre gazetesinde Bayan Ta
bouis ise meseleyi diğer V(Chesin· 
den yani Romanya petrol kuyuları 
evvelemirde İşgal edilmemiş olduğu 
na göre, benzin cebhesinden müta· 
lea etmektedir. 

Almanyanın bir taraftan sun'i 
benzin istihsaline ayni tempo i!e 
devam etmesi, bilhassa 'talya 5'oluy 
la yapılan benzfn ithalatının idame 

edilmtsi ve benzinin famaı:nen 
ordu ihtiyacına talisis için devamlı 
istihla~in tam;men tahdidi lazımdır. 

Ekselsior, Petit Journal. Ordrc 
ve Matin gazetesi muharebenin bu 
günkü ve muhtemel inkişafları hak
kında uzun r yazılar ne~retmekte ve 

hepsi de Justice gazetesi gibi " iti· 
mad bekl!yelim ,. neticesine varmak 
t adırlar. 

Oıdre gazetesinde Pertinaks ve 
Oeuvre gazetesinde de Tabouis, ltal 
ya ile Sovyetler Birliğinin vazi)·et· 

lerini tetkik ve bu vazi}'eli harp dışı 
ve yahut harp yakı ı ol;ırak tavsif 
etmektedirler. 

.......... _'--<:'_ 

Avusturalya Hariciye 
nazırının beyanatı 

Camberra : 25 (a.a.) Reuter: 
Avcsturalya hariciye nazPı be

yanatta bulunarak harbin Felemenk 
Hindis\anının statükosuna tesir et· 
miyeceği hakkında Avustralya ile 
Japonyanın karşılıklı olarak teminat 
~erdiklerini bildirmiştir. 

A yni zamanda icra komitesi r eis 
muavini, dokuz komünist gazetesinin 
kapatıldığını tebliğ etmiştır. 

1
-
----... --. ŞaıkaDaır 1 

Hasis aile 

Hasis kadın, hasis koc-!sılla sor· 

du: 

- Küçük oğlumuzu neden dük. 

kana götürmek istemiyorsun ? 

- işime mani olu)or. 

- Y gramazlık mı yapıvor ? 

-Hayır. Fakat müşterilere ver-

dikleri karanın üstünü iade ettikçe 

cıyak cıyak ağlıyor. 

üç gün av\•el söylemesine göre bun· le emniyetli bir hatta çeki:ebilirdi. 
tar en iyi techiz edilmiş ve seçme Sıkışık zamanda bu yü7. kilometrelik 
Fransız ve İngiliz kuvvetleridir. mesafe üç günde kötedilebilirdi. Yani 

İngilizlerin, bir kaç gündenberi 
bunları tahiye ettikleri de söylenmiş· 
tir. Bütün Belçika ordusu da bunla
rın arasındadır. Bu halde bugün, ar
kasını Manş denizine dayıyarak yarın 
ay şeklinde cephe tutan i~bu mütte
fik kuvvetlerin s1'yısını en az olarak 
yarım milyonluk kabul etmek müm· 
kündür. Bilzıları bunu sekiz yüz bi_ne 
ve hatla bir milyona da çıkmıştır. 

Acı-ba bu oıdıı nenen vakti za. 
maniyle Belçikayı boşaltarak ( Arras· 
Kale ) hattına çekilınedı? Çekilmek 
mi istemedi, yoksa çekilmedi mı? 

Bu ordu Belçikada ( Büıüksel ) 
in garbinde bir hatlı işgal edelıberi 

•-----Yazan -----

bu ordunun çekilmek için bol bol 
zamanı vardı. . 
• Bunun cebhesindeki duşmanlar 

da bunu sıkıştırmadı . Yalnız böyle 
büyük kalabalık bir ordu. böyle ça
buk bir çekilme yaparsa birçok mal
zeme ve tesislerini kaybetmek· ordu
nun maneviyatı zedelenmek ve Bel· 

Fransız gazetelerine •• gore 

Sovyetler Alman sa
fında harbetmez 

ten çekinir 
Paris : 25 ( Havas ) - Ordre 

gazetesinde Bure. Sovyetler Birliği 
nin her şeyden evvel Almanların 
saffına harbetmttkten çekindiğini ve 
Tabouis de tekzib edilmiş olmakla 
beraber Almanya Budapeşteye bir 
a:ıkeri anlaşma empoze ctti~i ve 
Rusya da müttefiklerin rvaziyctindcn 
istifade ederek Romanya tarafında 
avantajlar temin eylediği takdirde 
ltalyanın · runa Avrupasından ber
taraf edilmiş vaziyette kalacağını 

T ARIH, COGRAF Y A 

bildiriyorlar. 
Buna binaen Romanın menfaati, 

kendisinin de hayati menfaatler id · 

diasında-olduğu bölgede statükonun 
muhaf azasındadır. 

Populaire gazetesinde Leon bulm 
silahlanma gayretini takdirle yadet 

mekte ve hayranlığa dttğer fngiliz 
kalkınmasını . tetk k ederek bunu 

bilhassa işçi partisinin hükumete 
girrneıine atfeylemektedir. 

Arras'a dair 
ARRAS Pnristen 192 kilometre uzaktadır. Pas- de- Calais'nin mer

kezidir. 29718 nüfusu] vardır. Şehir, eski Artois'ın merkezi idi. Vandal
lar 4o7 tarihinde burasını tahrip ettiler. Saint Vaast tarafından ınükemme• 
len tesis olundu ise de 880 de Normand'lar gene yıktılar . Arras gene ya
pıldı. 157J de Orange h ınedanının, 1G4Q da Fransızların eline geçti ~659 
da nihai şekilde Fransı,ya bır:ıkıldı. Burası Robespiene'm valaıııdır. lnkı· 
lap e,,nasında şehrin bazı mühim ve tarihi kiliseleti ziyaa uğradı. 

Arras, tarihte muahedelerile ve muhasaralarile de meşhurdur. 

* ,~ a;: 

1640 yılında lspıınyolların elinde bulunan Arras'ı Fransızlar wptettik· 
!eri zaman, lspanyolların bir duvara, şehrin sukutundan evvel şöyle yazmış 
olduklarını görmüşler: 

Küand les Françaii pıendrond Arras Les souris mangerond Jes 
rats 1 

Yani: Fransızlar Arras'yı aldıkları zaman, fındık fareleri tarla fareleri
ni yiyecektir. 

Bir Fransız askeri fransızca melindeki dördüncü kelimenin cpıt harfini 
silmiş, aldıkları> sözü, böyletikle cverdikleri.t haline gelmiştir. 

,r• 
çai1ın lngltereyi ıei:i de ,:r, 
en müsaid kıyılarır.ı Alrnarı i 
mak gıbi mahıurları vardı. od'.J 

işe, müttefikler başku:ııa 
11
• f .. 

ne dücündüler bilınmez atıl ',de 
v , un 

mediler. Belki de b ı ordun his-' 
olan kiymetine, talim ve t~Ç jj\-eP 
kımından olan \'asıflarıns ,g 

l •karŞ1 

bu ordunun Alman ara ... cel>l 
kıyılarını müdafaa edebıle t>~ 
hükmeylediler. Ve bu ordll· fa' 
takada fılen kalmıştır. Muda 
mekle meşguldur. 1,ıı 

F dk at A•man B1ş\ornın 
bütün gayretlerini bu ordu0:ıı f' 
tan kuşahlmasına hasrcdere ııı'' 
lıareketini M1nş denizi jstikB 

8
4 

tevcih ve askerlik tarihinde 11
11
i 

rülen hareketlerden birisin• J3

1
,r 

ters cephe ile muharebeyi itıtı 
)emiştir. ıJf',J 

Bu hareket müttefik ord ,~, 
olduğu kadar bilakis alınan eP :ın 
için detehlikelerle doludur. B ~ ı~ l\~1 
harekette Sakarya meydan il' O • 
besinin bir aynını gorüyoru~;,.I 
man da Yunan oıdusu Es'r.10 
şarka ilerliyerek Sakaryayı 1 
sonra mütemadiyen cenubi 
çnrhetmiş ve Türk kuvvetle' I 
mana müdafaa zarureti ile · i 
)arını mütemadiyen gerile tef~ - f 
o~dusunun ceph:sinin ger:sı~~ 'J 

' çölleı ine \•c Türklerin i::!e ce~/':w 
risi şimale yani i"tibat h1J1 

f -

tıımamiylc mahrum olacak t>\a' 
gelmişti. Öyle ki, eğer nihll}e,)6 r 
Yunanlılar galip •gelmiş 0

15 
1/' 

Türk milli kuvvetleri Ankaf3 
0

pO 

metinde çekitmiyerek Kastaı11 0 :ı1 
Bolu arasındaki dağlarda v~ ectP' 
)arda darma dağın hale dLJŞ \ 

di. ·p oi \\ 
Bilakis Yunanlılar ına~tıı ÇV.J ~t 

!ardı garbc ve geldikleri ye~~ef 
lemiyerek Konyanın tozlu ç ~-·, 
sında açlıktan ve susuzluktB0 ~ıl 
Iacaklardı o zamanki Yunan ,a~ 
danlan bu tehlike karşısında ııJ 
!erinden vaz geçerek ord llfıırt 
aldılar çekilmiye başladıla~ "1iı 
lelikle Sakarya muharebesı. te f1J 
tarafından kazanılmış old~ ~afıF~ ~ 
(Kambre) mıntıkasında bır s d 
beri hali şiddetli taarruzların ııı/ 

d ·kas• eden alman ordusu a aı ... c6 
ris) e vermiş oldıığ'u halde _. 
harekette ısrar edip duruyor· ~ 'J 

I' tı1 \ fı 
Alman ordusu gibi ta 1 ol f 

biyesi mükemmel siıahları bbOfıe~ 
ve idaresi yüksek bir ordu " d' 
tell..:lir hareketler yapmıyaca b•' ~ 
y ıpacak ~ O bu cüretkArlıf~;te' 1 
aydanberi bir kaç yerde i!' ,e~e 
tir fakat müttefıklerin tarzı~~ıır'' 
ri de cüretkaranedir ve rnu 
inatçıdır. ıı" /, 

BugUn mUHefilı.lcr ordustlı ıl 
tunlardaki · şekilde göru\dağU 

5 
(! ,/ 

• ııe ' Jf. Boulogne, Arras, Y alançıell ,ııı 
civarı hnt.hndan c-eçen ·sar. tıJ 

o ··ııı 
şeklinde ve mudaf aıı me\·sıı • 
tur. 111 

Bu dairenin nısıf kutru e ' 
ı:;r I 

lomefrc kadar olduğuna g ·fed' 
G .. b . . sahı 

eıısı cşıncı 



~~~4() 
Ve~·ı 

l ler heyet ictimaı 
~: 25 (ffousi) - Vekil· 
~ burün Bııvckilimiz Say· 
''111·11.· • • 1&•nde toplınmı,, ruzna-

~ ••leri rörüşmüştür. Oord· • 
ınasyon ictımaı 

~ıakara : 25 (Huıusi) - Koor· 
Yon heyeti bugün toplanmış ve 
trelerdc bulunmuştur. 

Türksözü Sahife S 

UMU Mi 
BAZI 

HARPTEN 
PARÇALAR 

. ..... BUGÜNKÜ PROGRAM . · ·;. 

TÜRKiYE RADYO OIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE. RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

Bugünkü ha~bin Eransada arzet· 
tiği yeni safhayı, umumi harbin ilk 
aylanndaki vaziyete benzetenler al· 
danmıyorlar. 

Almanya. umumi harbde kazan· 
rnak için hemde her türlü vasıta ve 
silAhı meşru · gören bir kafa ile gir
mişti. 

Alman imparatoru askerlerine 
düşmanlarını eski barbarlar gibi 
korkutmalarını da tenbih etmişti. 
işgal edilen yerlerdeki hal~a zulüm 
ediyorlar, her $ey her yer yağ· 
madan geçiyordu. 

Sanayi müesseseleri, durmadan 
çalışıyorlardı. 

Almanlar evvela cepheden Pa-
risi döven büyük bir top yaptılar. 
Arkasından zehirli gazı iced ettiler, 
Daha sonra da ablukaya kızarak 
amansız bir tahtelbahir harbi açtı· 
)ar. Bu yüzden Amerikanın harbe 
girdiğini unutmayalım. Almanlar 

•• 

Fransı:lara şimalden taarruz için 
Belçikaya saldırdılar. Fakat Belçika 
be bilhassa Liyej istihkamlarının 
müdafaası Alman planım bozdu ve 
onlarm Fransız hududuna varmala· 
rını 10 gün geciktirdi. 

Bu suretle Fransız komutanı 
müteveffa GI. Joff r taarruzu kar
şılamak için derhal tedbir almağ a 
vakit buldu. 

lngilizler de yüzbin kişilik bir 
Jq.ıvvet gönderdiler. F r?.f1S!~ <?r<iusu 

mukavemde çalıştı. Fak~t muvaE· 
fak olamayınca Paris civarın:\ kadar 
çekildi. Almanlar ve müttefikler 
Marne' de çarpışırken general Joffr 
mu~abil taarruza ğeçerek 6-12 
eylul 1914 de ( 6 günde ( meşhur 

Marne muharebesini verdi. Bu harp 
Vaterlo muharebes~nden beri Avru· 
panın mukadderatı ile a'lakada r en 
büyük harp ve Almanla~ malu p ol. 
dular. 

PAZAZ 26 - 5 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12 35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12.50 Müzik Seçilmi~ eserler 

Çalanlar: Cevdet Çığla. Kemal 
N. Seyhun, Şerif içli, izzettin Ok. 
te. 

Okuyan: Nuri Halil Poyraz 
14 15 Müzik: Halk Türküleri 
Azize Töz.en ye .S~rı Rec~p 

14.SO Müzik: Küçük oi~eslra 
( Şef: Necip Aşkın ) 

18 00 Proğram. ve mem~ckct u 
at ayarı 

18.05 Müzik: Karaşık Pıoğram 

(Pi ) 
18 50 Müzi : Radyo caz orkes 

trasi ( Şef: lbrahim Özgür ) 
Soprano Bedıiye Tüzzn'ün işti

( Gerisi altıncı sahifede ) 

1 TUCCARLAR 
iHRACAT 

ALMANYAYA 
Y APA.BiLECEK 

Istanbul: (Hususi muhabirimizden) 
Kendileriyle ticaret ve tediye 

anlaşması almiyan ve ihracatımıza 
döviz vermiyen memleketlerle ta
kas esnasına müsteniden alış veriş · 
yapılması hakkındaki talimatname 

Mıntıka Ticaret Müdürlüğüne ve 
takas limitet şirketine tebliğ edil· 
miştir. 

Bu memleketler ispanya, lran 
Danimarka ve Almanyadır. 

Mıntıka ticartt mudürlüğü bu 

kararı alakadar ihracatçılara bil· 

dirmiştir. lhracı memnu o'.mıyan vc

Yd lisansa tabi olan eşya takas e· 

saslarına uyulmak şartiyle bu mem· 

leketler de ihraç edilebilecektir. 

Müttefiklerin.dünkü ·mukabil taarru
zu muvaff akıyetlere müncer oldu 

( Birinci sahifeden artan ) 

hücumda, Alman kumandanlığı tank 
müzahareti olmaksızın yalnız piyade 
fırkası kullanmıştır. Bu . hücum he· 
yeti umumiytsi itibariyle akim hıra· 
kılmıştır. Son haberlere göre Sedan'm 
cenubunda düşmanın elde etmiye 
muvaffak olduğu küçük sızışlar 
ortadan kaldırılmıştır. 

Longuyon'da ve Nied üzerinde 

d" düşman topçusunun şiddetli un, k. 
hazırlık ateşini hiç bir hücum ta ıp 

etmemiştir. 
Havas bildiri)·or: 
Flandıes meydan muharebesi 

üç gündenberi başlamıştır. . 
Valenciennes - Cambraı - Ar· 
hattı üzerinde çarpışmalar çok 

ras 1 l ·1· 
şiddetlidir. Burada, şima ' r.gı ız 
- Fransız orduları, Alman kıtaları· 
nın kuvayi kiilliyesi ile mücadeleye 

girişmişlerdir. 
Somme üzerine, Fransız kıtaları 

dün Somme hattının sağlam surete 

elde tutulmasını temine matuf bir 
seri mahalli harekatı muvaffakiyctle 

icra etmi~tir. Almanların bu nehrin 
garp sahiline yerleştirmeye muvaf
fak oldukları küçük köprü başla rr 
nın h~mcn hepsi tasfiye olunmuş 
Vf'. Somme'in cenubundaki butün 
mıntaka, alman müfrezelerinden te· 
mizlenmiştir. 

Somme hattının sağında, Fran· 
sızlar Amien'i şehrinin varoşlarına 

varmışlardır. Bu mıntakada vaziye. 
tin seri surette iyileşmesi ümit olu· 
nabilir. 

Londra : 25 (Royter) - Muha
rebeler bugün büyük şıddetle devam 
etti. Kambleri da AnU.Jane bir muha· 
rebe oluyor Almanların zayıatl 

müthiştir . 
Fransızlar bir kaç yüz esir aldı. 

Sedan garbinde Alman hücümları 
durdurulmuştur. Orta Belçikada ve 
Ren bö'gesinde düşmanlara şiddetli 

hücumlar yapıldı. 

Son hafta zarfında Almanlar 
Hollanda ve Belçikada askarı 500 
tayyare zayı ettiler, diğer zayıatla 

birlikte bu rakam 1500 e baliğ ol· 
muştur. Bulan limanında vaziyet 
karanlıktır. 

Roma da ferdin hütriyetioi 
alan kanun çıkardı 

( Birinci sahifeden artı\D ) 
nun mncibince bütün vatandaslar ve 
resmi ve h.ısusi t~şckküller seferber 
edilebil<.cek. sermayeler ve ihtiralara 
et konabilecek ve yiyecek içecek 
maddeleri vesika usulüne tabi tutula· 
bilecek, ihracaat ve ithalat tahdit 
veya menedilebilecek "e sermayenin 
bildirilmesi için emirler verilebilecek· 
tir. 44 yaşından yukarı askerlik hiz. 
metine elverişli o mıyan Kimselerle 
kadınlar ve çocuklar askeri inzibat 
altında sivıl vazifeler içinde seferber 
cdilebileceklerdir. Kanun seferberlik 
ilan edılmeden C\'Vel meriyete konu
labilecektir. 

\ 



Sahife 6 

Kral Corcun son nutku 
-ikinci sahifeden artan -

blplerinizde oldutu gibi, parlıyor. 
Fabt itimat kili detildir. Onun 
caaret, azim, mukavemet ve fedı· 
kirlik bialeriyle beslenmesi liıımdır. 

Nihayebiz bir cereyan halinde mü 
acleleye ablan lngiltere de ve deniz a· 
P'I memleketlerdeki askerler bütün 
meziyetlere maliktirler. 

Bu anda askerlerimizi ve lngil· 
terede onları seven anneleri, kadan· 
lan ve sevgililerini düşünüyoruz. 

Askerlerimizin yanında eski müt· 
tefiklerimiz Fransanın bundan son· 
n da Lehistan. Norveç, Belçika 
ve Hollandanın 11kerleri muharebe 
etmektedir. 

Bütün bu sulhperver memleket· 
ai hain ve tahriksiz bir taaımzun 
clelafeti ıaramııtır. 

Bu kati anda ecdadımızın imti· 
lam clevreltrinde yaptıtı gibi mut· 
lak kudreti haiz olan cenabıhakka 
dönüyoruz. 

ÔDümüzdeki pazar gününün in· 
ciltere'de milli dua günü olarak ta· 
~ dtim. Denizaşm memleketlerde 
balnun birçok :ard~leriraiz duala· 
rumza iıtirak tdebileceklerdir. Kal· 1 
ben ve ruban müttehit olarak teva 
za ve itimışla divam•zı cenabıtakka 
arzedeıim ve riayet edilmek üzere 
IMıe teslim edilen hakkı kudretle 

R .ADYO 
( Beşinci sahifeden aıtan ) 

rakiyle. 
19.45 Konuşma 
19.25 Memleket saat ıyan ajana 

ve met~oroloji haberleri 
20.00 Müzik: 
Çalanlar: Cevdet Çatla, Kemal 

N. Seyhun, Serif f çli, izzettin ok · 
te. 

20.45 Konuşma ( Tarihten Sa· 
bileler ) 
21.10 Müzik 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun , 

Cevdet Çatla, Şerif f çli, izzettin 
Ôlde. 
Okuyan: Radife Erten 
21.35 üzik: Kavalcı luet Ak 

baı 
· 21.45 Müzik: lıtanbul konaerva· 
tuvarı Profeaörl~rinden Ali ~zin 
tarafından Keman Resitali. 
22.30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans haberleri 
22.43 Ajans Spor servisi 
22.50 Müzik: Cazband (Pi) 
23.25; 

23.30 Yarınki protram, ve ka· 
pamş . 

IDÜ4lfıı edebilmek için muzıhere. 
1ini istirham eyliyelim. Zayi askerlik vesikası 

lmparatorlutun bütün halkına. 5 inci Kolordu depo taburundan 
cilaanın her lc:oşeıiadc lngiliz erkek almıı oldupm askerlik veaikama 
ve kadmlarma hitıp ediyorum: her zayi ettim. 

ne olum olsun vezifcnizi muktedir Yenisini alac•tımdan eskisinin 
oldutunuz bütün cesaret ve hüsnü. 

G bu .. kmu- olmadıtını ila"n ederı·m. 11İyetle ifıyı çaltşmız. urur ve sar· . 
aalmaz azminizi muhafaza eyleyiniz.. Adanınm Hangurbu 
Dudaklarında tebessümünü mu hafa maballeaindcn Ramaıan 
za eden bir adam gibi vazifenizi ifa oğlu 311 dotumlu Ab. 
etmek üzere ilerliyelim. Allahın dülkadir Azi'.lç 
)UC ın ı ile muvaffak olacağ.ız. 11944 

T5rlr.özü 

Savaşların olduğu yerler 

26 

ilan 
Adana Askeri sıtJJI 
komisyonundan: 

1 - 300 çift nakli>" 
şumu tılllmı yıptınl~; 
men bedeli (16500) l~r.d SO 
kat Teminab (1237) far• 

( Üçüncü sabifedt>n artan ) 
hükmü kısa süren bir müsaliha im
zalanmış iki tarafın müme11illeri ö· 
püşmüşlerdi. Sulbname mucibince, 
lngiliz ve Fransız askerleri M111rdın, 
çıkıyorlar v., Mısır eskisi ribi gene 
Oımanh devletine kalıyordu keza 
lnriltere Seylina, Hindistına, ·Tri 
nite adasına yerleşiyor küçük dev· br. _

5
...,. 9', 

letlere bazı müstemlekeler ve iiJler 1 2 - Pazarbtı 28 kllf' 
tıbmin olunuyor F rınsızlara Mar rünü nıt 1 O da yapılaca ~ 

· 'K · ıda tingue ile Guadeloupe kalayordu. nıme11 • omıayonu~u . 
Abbeville de keza Somme üze· görülebilir. lıteklilerın tt 

rinde ve Manş denizine yakm bu
lunur. 20320 nüfuıu vardır. Cenu
bunda ve garbinde bir kanalla çev· 
rilidir. Merkezinde eski binalar mev 
cuddur y-, ne kıymetli bina11 gotik 
üslubunda Saint - Vulfrab kilise. 
ıidir. Abbeville themmiyet!i bir li· 
mandar. 

Kumışçıhiı ileridir. 
Bu şehrin yerinde insanlar Ro· 

ma devrinden pek eski zamanlardı 
ikamet ederlerdi. 

Kiralık bağ 

Muntazam oturakla rüzel ve 
yakın bir bağ icar1 verilecektir. 

lıtiyenlerin Ete Palas oteline mü· 
racaatlara 1l932 

25 -26 

.............. 1 ........ 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Kalekapısı yanında 
M. Rif at tczahanesidir 

birlikte müracaatlan. 
11947 

zayi askerlik vesi~ 
Nablista Birinci ftkod_. 

11 Sabra posta kit!bi ikeO ~ 
esir olarak lıkenderiye Y 
11nbula getirildim. Seli~~~ 
sından aidatım terbis teıkY 
yi ettim. 

Yenisini alacatım için • ...;1 

hükmü olınadıtını ilin ~ı 
Adana Sofu DIJY 

hallesindea 91 :: 
aede Mehmet ,.,. 
315 dotumlu l 

Ziya t 

Beden Terbiyesi Se 
bölgesi baı kanhi' 

1 - Şehir Stadyom 
Haziran 940 dan 31 Mayıs 
rihine kadar bir sene 
icara verilecektir. 

2 - ihaleli: 
31 Mayas 940 cuma 

17 de (eski telgrafhane 
Beden Terbiyeai Seyhan b'" 
roıunda yıpılacakbr. ~ 

3 - TalipJeıio mezkur f 
saate mürecaatlar• ilin ol"'~ 

11946 25 ..... 



TirlclÖIÜ 

lsar_ay Sinemasında 
? . 5 BU AKŞAM 
"•lain en kanlı vakalarındın birini yaşatın büyük muharip 

'Borjiyanın harkulide kahramanlıklarile dolu 

SEZAR BORJiA] 
TÜRKÇE SÖZLÜ .. 

A~lt Savaş, Kahram:ınlık ve V:ıtan severlik ;ıahaser1111 
t~ Mutlaka CörUnUz 

ı>VETEN : 
~O ARAMUNT JURNAL EN SON HARP HABERLERi : 
~ GUNoUz 2.30 da 

SEZAR BORJIA ve FEDAKAR KAHRAMAN 

~f~A-N- Sinemasında 
BU AKŞAM 

iKi HEYECANLl VE MERAKLl F!LM BiRDEN 

1 
~ICHARD oıx ) Tarafından Yaratılan · 

Kara Çanta 
2 

Kahramanı Karakolu 
~11ıün 2-30 da KARA ÇANTA - FEDAKAR KAHRAMAN 

~ek Yakında 

-ilan 
dana Askeri Satın Alma Komis
~tlttndan: 
~11· 

at Miktarı 
Kilo 

5000 
7000 
3500 
7000 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 

375 00 
280 00 
165 co 
560 00 

Teminatı 

Lira 

28 
21 
12 
42 

Kr. 

15 
00 
40 
00 

5000 350 00 26 25 
l 500 125 00 9 40 

1 ~ Adana garnizonu için yukarda cinsi ve miktarlarile mıihamm:n 
~: teminat miktarları gösterilen aitı kalen sebze mukaveleye bag· 

~ it, 

ıı;. Pazarlıtı 28 - 5 - 940 Salı günü saat onda yapılacaiından 
tın l' Cfllinat makbuzlarile Kom isyonumuu _müracaatları. 

\)i 

; G:kerlik tezkeresi 
biti ~olordunun topçu al;· 

1 
13~1 tabur ikinci bölügün· 

y ~l~ııc senesinde aldığım 
b,• Ct~th· L b . "la'ni "Yt..:ay ettım. 

,. oı~ alacağımdan eskisinin 
öldığıru ilin ederim. 

Karataş: incirlik kar
Yesinden 317 doğum· 
lu Durmuş oğlu Top- 1 

"U Mahmud ı 
U939 

11948 

Zayi askerlik tezkeresi 

7 inci foka seyyar hastahanesin 
den alınış oldu~um askerlik tezke· 

remi zayi ettim: 1 ••• 
Yenisini alac~ğımdan esKısının 

h .. k .. olmadı&ını ilan eylerim. u mu "' 
1 

k- _ 
Bayramhacı ı o;un· 
den 311 doğumlu 
Esad oğlu Şaban Yıl· 

dırım 
11942 

Sahi'e 7 

ASRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

8,45 Suvareden itibaren 8,45 
Eşine sinema mevsiminde bile ender tesadüf 
edilen iki şaheser filmden mürekkep emsalsiz 

bir program sunar 

1 
Sinema aleminde en çok beğenilen 

GARY 
COOPER 

ve MARLE 
OBERON 

gibi iki sevimli artistin ince ve hazin bir aşkla 
çerçevelenmiş muhteşem eseri 

1 

KOVBOY AŞKI 1 
1 

il 
Kahkahadan katılacak komediler ve 
dayanılmaz komik şaheserler yaratan 

Stan LOREL 
Oliver HARDi 

nin Türkçe Sözlü Şaheseri 

ÇQÇUK HIRSIZLARI 

Bugün gündüz 2,30 matinede 

1 - Kovboy aşkı 
2 - Çocuk Hırsızları 

Sicil ilanı 

Adana Ticaret ve Sana 
yi odasından: 

Adana elektrik Türk Anonim 
şirketi umum} Heyetinin 27/ 3, 1940 
tarihli f evkalide toplantısında Şir· 
ktt merkezinin Adanayı nakli takar. 
rur etmiş ve fstan '1ul sicilli Ticaret 
Guctesinin 181 4 1940 tarih ve 
4011 sayılı nushasile de ilan edil· 
miş bulunduğu Adana elektrik Türk 
anonin şirketi Adana şübcsi Müdür 
lüğünden alınan ı 3 ' 5 194l) tarih 
ve 918 sayılı yazıda bildirilmiş ol· 
duğundan keyfiyet Ticaret kanunu
nun 42 inci maddesi mucibince İian 
olunur. 

Sicil No: 81 

Tescil tarihi: 24/ 51 19-10 

11945 

ı 
Zayi askerlik tezkeresi 

lstanbul 3 üncü koİordu erkbı 
harbiye mektebinden aldığım askeri 
tezkeremi zayi ettim. 

Yenisini alacığımdan eskiaioia 
hükmü olmadığım ilin ederim. 

Bakırsındı mahallesin· 
den 3 l 2 değumlu Sa
lih oğlu Aii Yaz 

11940 

Zayi askerlik tezkeresi 

23 üncü alay 7 inci bölükten 
almış ol ~uğum askerlik tezkere · . . mı 
zayı ettım. 

Yenisini alacağımdan eskisin· 
hükmü olmadığını ilan ederim. m 

Adananın Kabasaklcal 
köyünden 318 doiumlu 
Musa oğlu Mehrned O . 
Türk z 

11941 



Sal»fe: 8 Türkaözü 

• 

• 
T. iŞ BANKASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K•fid•l•r : 1 •ubat, 1 M•J••, 1 Alu•toa 
1 ıkincitefrin tarihlerinde yapılu·. 

Kumhaulı ve kumharasız hesaplarda en az elli ·lirası 
bulunanlar kuraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi ---

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 ,, 1000 !7 3.000 

" 6 ,, 500 ., 3.000 " 
12 ,, 250 3.000 ,, 
40 

" 
100 ,, 4.000 " 75 

" 
;;o ., 3.750 

" 210 " 25 
" 

5.250 
" 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de dcnemi~ olursunuz. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 il 500 il ~000 il 

4 il 250 ,. 1000 
" 

AO il 1ot> il 4000 
" 

100 " 
50 il 5000 il 

120 ,. 40 " 
4800 " 

160 il 20 " 
3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
r~dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyliii, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ilin·· 
Ziraat Mücadele İstasyonu 

Müdürlüğünden : 
1-lstasyonumuz için bir adet G. M. C. maıka 6 silindirli 3/4 tonluk 

l bir kamyonet şasesi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
2-Şasenin muhammen bedeli " 2250 11 teminatı '' 168 ,, lira "75,, 

kuruştur. 
3-lhale 28·5.940 Salı günü saat 10 da Vilayet Ziraat Müdürlütün· 

de yapılacaktır. 
4 - Makina ihale gününden itibaren nihayet 3 gün içinde Mersin güm 

rütünde teslim edilecektir. 
S - Şase, iç ve tış lastiğiyle bir yedek tekerltk ve fabrikasınca ven· 

len bilcümle standart teçhizatla birlikte teslim ediıccektir. 
6-Bilumum mısraf müteahhide aittir. 
7-Şartnameyi görmek istiyenlerin müessese müdürlüğüne müracaat-

ları. 11836 14-19-23-26 

Devlet hava 
yolları tayyare 

• • 
ı ·servısı 

' 
Seyahatlerinizi en eJJl1 
ve en ucuz seri vasV 1Q 

olan tayyare ile yapını1. İl• 
Hergün Ankara - İstanbul lı ' 

arasında muntazam seferler bileti 
Abidinpaşa caddesinde ın 

boı 

Muharrem Hilmi Remo ticaretbarı' ~ 
sinde satılır lıs 

Telefon: 110 

... ı ..... lllİll ......................... ~ 

,TÜRK.SÖZ 

GAZETEC. iLIK- MATBAACl~I 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

1 Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 

1 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitlcr, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

Ve her \Ürlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve net aseıle tab 

edilir . 

T .. k .. ..,o ur so~ , 
Cilthanes' 

En modern vasıl 
,,, 1 

mücehhez bul01111 

, ~a~ 
Kitaplarınm Şark . ild 
Avrupa kan nefis bır ~i' 
görmek istiyorsanız . iJ • 
Cildhanesine gönderiD 

Zarif 

Bir cild, bölgede arıc~:,ııf 
- - - tk~r ııııı sozunun sana li 

elinden çıkabilir. 


