
1. 

-- ..--- Sahip ve Başmuharriri----

F erid c~ıaı Güven 

Kurulu~ tarihi : 1 KAnunusani 1924 

Onalhncı Yıl - Sayı : 4738 

GONDELlK SiY ASl GAZETE 
P. K. 44 5 Kuruş 28 Mayıs 940 Salı 

. tn bölgesinde dünkü savaş mütte- ' 
k kuvvetleriiı lehine neticelendi 
kale şehri içinde ve civarında 
tntithiş bir muharebe olmakta ! 

il~gilterenin _C_e_n_u_b_u_ş_a-rk_i __ s_a_h_il_l_ er_i __ d_ü_n __ t_e_h_li-k-eli 
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INGIL TEREDE lHTIY AT TFDBIRLERI 

Londra 27 (Royter) - lngiltcre
nin cenubu şarki sahillerinde 7 mm· 
tıka memnu bölge ilan edilmiştir. 

Bu şehirdeki çocuklar, babalan 
müsaade ederse mcrkcıi lngiltcreye 
naklcdilcceklerdir • 

.Müttelikle.rin biiyük taarruz planını 

hazırlamakta olan r< ey,and 

~I • 
tJ( '"1~tdcki bü a tı.~ tı hücum 

PllSk (i 

Bunlardan bir kıs"Oı da Gale yol· 

lonacaKtır. 

KALEDEDKl MUHAREBE Londra .- Roma 
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t t~ 8YYa releri 
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lı ~· kollarına 
t Btbelcr · tef ın l~ ır . ~0ıı sistem bir Fransız u{fır topu 

tı ~ l\UVVETLER1 VAZiYETi 
dra 

i aeı :. 27 (Royter) - Sol ce• ~ 
t r çıka kollarına bugiin Al· Fransız başvekili 

Londraya gitti, döndü bi;ddc li bir taarruz yapmışlar. 
dit. llluvaffakiyet elde edeme· 

t~ A.. Londr• : 27 (Royter)-
~ LMAN TAYYARELERİ Fransız beşveklli Pol Rey-

tııll 11 ~~:ah 5,30 da İngiliz hava no euraY• gelmiş. ingiliz 
SJ ltlıf affakiyetli uçuşlar yapmış bafvekili Çörçil ve harP ka 

1 ~lııı Çarpışmalarda altmış k•· bin•si ezasiyle ıemosl•rd• 
ııf111 r •rı tayyaresini düşürrrüş· bulunduktan sonrd P.ari•e 

1~ ~ad avdet etmi•tir · 
ti\ ar Alman tayyaresi de . .• . • - •• - .. • •• 

Sakat bir hale gelmışlir. ._,._._,. 

()ınanya üzerindeki 
·'~:.l ~ınan tazyiki artıyor 
... '1;
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etrol için yeni teklifler 
' t~ • 2 <\ıllı • 7 (Radyo) - Rom;,n· ~~,,~~ delegeleri Romanyanın\ lng.liı harbiye Şefleri 

ıt, ı.. ıru artırmasını tekhf el· d .. · · k\" k 

l o .dra : 27 (Royter) - Kale 
şehri içinde ve kapılarında müttefik
lerle Almanlar arasında müdhiş bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

Londra : 27 (Royter) - Mütte· 
fikler büyük taarruza :hazırlanmakta
dırlar. Fakat bı taarruzun' hangi gün 
ve nereden yapılacağı malum delil· 

dir· 
Londra : 27 (Roytu} - Şımal

de Almanlar hücumlara devam edi· 
yorlar. Burada muharebe .Almanlar 
için tedafui bir vaziyet ! almıştır. Her 

iki taraf da büyük insan ve malze· 
me farkı ile hücum etmektedirler. 

Kale şehıi hala Fransızların e

lındcdi r. Argunda bir Fransız muka 
bil taarruzu bir bölgenin geri alın· 

( Gerisi üçüncü sahifede ) l 

Lonra: 27 (Roytcı) - logiltcre 

ile 1talya arasında ki ihzari konuş• 

malarını yapan lngiiiz mümessm 

Velts gri bu günlerde Londraya dö· 

necekıir. 

Bu konuşmalar anlaşmaya esas 

teşkil edecek bir mahiyettedir. 

Milli Şefimizin beyanatta 
bulunduğu haberi asılsız 

Ankara : 27 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Milli Şefimiz tararahndan 

hiçbir ecnebi gazeteye verilmiş bcya· 

nat yoktur. 

1 f AL YANIN KARAR GÜNLERi 

Musolini ordu şef /erile 
d Ün istişare q a p t ı 

ltalyada iktisadi tedbirler 
Romn : 27 (Stcf:ıni) - ltalyn 

baş\•ckili Bay Musolini bugUn mare· 
şal Grasyani harbiye mUc;teşarı, se· 
ferbcrlik servisleri gcocralları ile is· 

1 
tişarelerde bulunmuştur. 

Roma : 27 (Stefnni) - Ray .Mu· 
ol\ni ltalynda istibsnlin :ırtma~ı için 

fabrika şefleriyle bugUo bir konuşma 
dn bulunmuştur. 

Londrn : 27 (Royter) - Son 
kırk sekiz snat :znrfındn Alm:ınlnr çok 
buyuk :ı:nyint· vermişlerdir. Geııcral 
V cygnnd şimnl cebbcsindeki mukave. 
metten memnuni_yet Juydu~unu izhaı> 
etmiştir. 

Roaın : 27 (Stefonı) - Bir hn· Amcin gnrbinde · mittefikler baza 

mobiller işlemiyccektir. Bu suretle * 
L ~ıı"ırna arasıoda egış1 ı 
"\ııı 11~\lk nyanın Romanya üze· ~~lad teki-fi hcrgün biraz da Londra: 27 (RO.) ter) - İngiliz 

tt~trı •r. Çünkü garp cebhe- '·u""etleri başkumandanı 

zirandnn itibnren ltnlJnı.la butun oto ı geçidler elde etmiştir. 

benzin tnsnrurfu yapılacaktır. Londrıı : 27 (Roytcr) _ .J\'l.nlta• 

Londrn : 2i (Havns) - .Musoli· ' da gece 23 ten sabahın beşine kadar 
nioin bugunlerde knU kararını •;er· bundan böyle ıpklnr söııt,tk knlncnk· 

' llluh anavatan " • .. 

~' .. arebenin her günü b k ı d ~u 'ıle lnmliz genel kurmay aş an e-
~lld nde 20,000 ton benzine b" 

ır. gişmıştir. 

mcsi pek muhtemehiir. hr • 



Salıjff': 2 

Köylerimizdeki 
Enstitüler 

Adana, Antalya, Samson malat 

TürksÖi.::i 

ya, Tra\>zon, Balıkesir. Kocaeli, Is- T k 
parta, Ka~ser~, K~s~amoni'. ~ırklar· 

1 

opr a 
eli ve Eskışehır. vılayetlerının haru· 

mahsulleriyle Halkevinde dipl~ı11:.,ı 
Hnlkevimizde buguo f 

d nıeıuıı 

niye. Aksu, Akpınar, Akçadağ, Be· "' a a ların 
şiktüzer, Savaştepe, Arifiye, Gönen ugr Ş 0 

Daktilo kursun an l•'' 
lere merasimle diploma 

lecektir. J kalkınması 
Pazerören, Gögun, Bedirli, Çıfteler 
Mahmudiye ve Hamidiye mevkile
rinde açıl;m 12 köy enstitüsü için 
mekteb, toplantı, atölye, mutfak, 
çamaşırhane, banyo ve idare bina· 
lariyle tavla, ahır, kömes, revir, de
polar, umumi he alar ve yüz yıkama 
yerleri ile öğretmen evleri olmak 
yaptırılacak olan 605 parça binanın 
avan projeleri memlek~timiz yüksek 
mühendis ve mimarları arasında 

müsaııakaya konmuştur. 

mü sa bakaya girerek ~irin cilik 
kazanan mimarlara 2 bin lira ve ikin· 
cilik kazanan ~imarlara da bin lira 
verilecek ve projeleri satın alınacak· 
tır. 

Bir mimar ancak 3 Enstitünün 
müsabakasında birincilik kazanabi· 
lecektir. Birincilik kazanacak mimar 
ların isimleri binaların üzerine yazı· 
lacaktır. 

Müsabakaya girme müddetleri 
15 Temmuzdan 2 son kanun 1941 
tarihine kadar ayrı ayrı tahdit edil 
miştir. 

Arkadaşını bıçaklıyan 
adam tevkif edildi 

Aşiret hanında yatar ICalkar Sab 
ri oğlu Fahrettini kıskançlık yüzün
den bıçaklamaktan suç'u Hilal ma· 
hallesinden Ahmed oğlu polisçe 
meşhur sabıkalııardan Mchmed Re
fik sevkedildiği sulh ceza mahkeme 
sincee tevkif edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü öğ . 
leden evvel açık, öğle sonu yağ 
murlu ve fırtınalı geçmiştir. 

Hava hafif rüzgarlı, ençok sıcak 

gölgede 27 dereceyi bulmuştu. Ak
şama doğru da şehrimizde fındık 
büyüklüğünde beş dakilca kadar 
yatmurla karışık dolu düşmüştür. 

,... 
. 

İlk1nektep diplo~ 

Toprak ofisi müdürlerinden Bay Vasıf 
bugün yarın şehrimizde beklenmektedir 

mak istiyenlerin 110 

fık mekte~ şahadetoaıı> ~ 
istiycnlerin imtihanları ~tır 
lal mektebinde yapılaca Adana, Ceyhan ve havalisi ar· 

pa ve )Ulaf müstahsi inin toprak 
ofisince mallarının mübayaası için 
Ziraat Bankası müdürü umumi mu 
avini Bay Hulki Alisbah'ın vekalet 
nezdinde yaptığı te~ebbüslerin 
müsbet neticeler verdiği memr.uni· 
yetle haber alınmıştır. 

Toprak mahsul !eriyle uğraşan 

sınıfın hima' esi ve kalkınması hu
susunda büyük yardımlar ve feda· 
kirlıkiar gösteren hükumetimizin 
bu son kararı da şehrimizde se
vinçle karşılar m ştır. 

Bilhassa buğday alım fi~alının 
da geçen yıla nazaran arttııılaca 

ğmın duyulması ve ziraat bankası. 
nın çiftçilere yüzde iki kuruş avans 
vermeğe başlamış olması köylüle· 
rimizin sevinç ve memnuniyetini 
bir kat daha arttırmıştır. 

Toprakofis müdürlerinden Bay 
Vasıf'ın bugün şehrimize vüruduna 
intizar edilmektedir. Bay Vasıf 
şehrimizde birkaç gün kalarak bu 
işlerle meşgul olacaktır. 

Yenice istasyonunda 

elektrik tesisatı 

•Devlet D ~mir Y o il arı Adana iş· 
!etmesi bö gemizde ki hatlar üze 

· rincle küçük merkezleri dahi ihmal 
etmemekte ve tesisat faaliyetinde 
bulunmaktadır. 

Nitekim Yen;ce istasyonunda 
elektrik tesisti yapılmış ve bu mü· 
him istasyon ışıklilnmıştır. 

Yeniceliler bu faaliyetten hu· 
dutsuz derecede memnun kalmış· 

!ardır. 

Çocuk bakıcı mektebine 

talebe kaydediliyor 

Çocuk Esirgeaıe kurumunun An· 
karada Çocuk yuvasındaki Çocuk 
bakıcı mektebine talebe kaydına baş 

temeli atılacak ıJ1 
• de Raşatbey mdhalles10 .. ·ık 

ı j .. oU 1 
lecek olan smet no d• 
binasının bugün saat 11 ur· 
atma m~rasimi yapılacak 

Tayinler - tah\'il 

----Cezaevi katibi Bay A 
Şekib İlleez adliye encÜ.'°r 
hukuk mahkemeleri katıb 
len tayin edilmiştir. 

* 
Şehrimiz ziraat mücad 

yonunda müstahdem zir• 
disi Bay Nidat Başar n• 
delini doldurmuş olması 
fesinde ~össterdiği ehliy 
kata binaen ayni vazif c 
asaleten tayin edilmiştir. 

Ornıan Kadros 

lanmıştir. Memuriyet ve maaş!• .. 
Kayıt 30 hazirana kadu devam bulunan Adana dördüne", 

Örge Evren şehrimizde edecektir. Yeşları 18 ve daha yu· man katibi Şevki ışık, Ad 

O'ge 
rı yaşlardaki bayanlar alınacaktır. oğlu Saimbeyliden Ahrned 

Balis meb'u<>u Bay 1 Abd h aıı 
ilk mektep tahsilini bitirmiş olmak Osmaniyen urra ın J Evren şehrimize gelmiştir. p M h d UlıJ00' 
şarttır. ozanttdan e m. f 

Avrupaya tahsile gitmek 
isteyen talebe hakkında 

Orta mektep mezunları tercih yoldan E,ad Erdo~an ve J 
edilir. İbrahim Şimşek ikinci sırı 

Mektep yatılı ve ücrct5iİZ, tah. terfi etmi~lerdir. , 
sil müddeti iki senedir. Taliplerin : Adana ikinci sınıf or 

Gerek hükumet hesabına ve Haydar Erkun birinci sınıf• 
gerekse kerıdi namlarına tahsil yap- Nüfus cüzdanı, mektep diploması, tir. 

k · k · sıhhat ve aşı raporu, iyihal kağıdı, b 1 bd ma için Avrupaya gıtme 15t~ye· Tetfi etmiş u unan • 
c-klere yeni iş'ara kadar pasaport üç adet }eni çıkarmış fotoğraflarını ların 1111/1939 tariiıindell • 
ve vize verilmemesi Adana, l dan· I dilekçeleriyle birlikte Ankarada Ço maaş farkları tesviye et 
bul, Edirne, Ankara, lzmir ve Trab· cuk Esirgeme Kurumu Umumi mer tir. 
zon valiliklerine Ddhiliye Vekaletin· k~zine göndererek :müracaatları la- Üç kiş1nin ka'lf 
den bildirmiştir. ' zımdır. 

____ ..._ ______________ ,, Alidede mahallesinde~~ 

oğlu Hasan, Salih oğlu .. 

Roma - Müttefikler 
Salih oğlu Faik birbir lerıOI 
ten suçlu olarak sulh cet' 
mesine verilmişlerdir. 

Evvelki gün Umumi Harpte ltal
yanın müttefiki bulunduğu Almanya 
ve Avusturyayı bırakarak lngiltere ve 
Fransa lehine harbe girdiği günün 
yıldönümü idi. {25 mayıs 1915) İtalya 
harbe girmek için müttefiklerle Tri
yeste, Türent ve Dalınaçyanın kendi
sine verilmesini derpiş eden gizli bir 
muahede imzaladı. 

Bunun üzerine Fransa, ltalya hu
dudundaki askerlerini geriye çekti. 
ltalya ordusu ayni yıl A\·usturyanın 
Türent ve lzonzo mıntakalarını istila 

l,_-___ e_o_"_o_"_M_E_v_z_u_u __ I 
etti. Ertesi sene lzonzo nehrini geçe
rek Avusturyalıların Triyeste limanını 
tehdide başladı. 

1917 de Fransızlarla fngilizler Al
manları mağlup edecekleri kanaatine 
vardıkları bir sırada ltalya bu kanaati 
boşa çıkardı. Çünkü Alman ve Avus
turyalılar lzonzo nehri üzerindeki kı
sımda (1917 teşrinievvel) kuvvetli bir 

.çığ gibi ftalyaya yüklendiler ve ltal
yanlar, tarihe geçen meşhur bir' mağ· 
lubiyel ve perişanlığa düştüler. 

ltalyanlar, iki sene içinde kazan· 
dıklannın hepsini sıfıra indirdiler. 200 
bin esir verdiler ve harp meydanla
rında 2 bin top bırakarak kaçtılar. 

Bir sene sonra, yani Alınanların 

artık tamamen yorulup müttefikine 
yardıma koşamıyacakları bir sırada 

Piva nehrini geçerek Avusturya ordu
suna saldırdılar ve Fransızların da 
yardımı ile iyi bir zafer kazandılar. 

Bir kadını tehdit~ 
adamın mahke 

Yortan mahallesinden vi"', 
zı Münevver Bacaksızın et 
rek Münevver Bacaksızı edı' 
mektcn suçlu ayni mahallôJ 

tafa oğlu duvarcı Vakkas 
kında birinci sulh ceza (11I~ 
de yapılan duruşma sorıll 
kas Öcal 2 sene 25 gün. . . ur. 
hapse mahküm edılmıŞ 
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Mısırda ihtiyat tedbiri 
her gün biraz artıyor 

ı ..... l'.. 
uış nıeınleketler iç·' 

~ 'bedeli degişmez yalın:z 
t llı4sl'afı zammedilir. 

..... İlanlar için idnreyc 
••t tdiltnelidir. 

lskenderiye askerlerle dolu 

Siyasette 
sempati 
an tıpa ti 

ir devletin, ktndi hudut 
ları dışındaki iltmlc nor-

·ı ınal münasebetler tesis 
llıts· . . 1 

~~t· 1• ıçın, her ,eyden evvt , 
1 ka b, zanması elzemdir. 
Valırını .. k 1 " man· 

Kabirt: : 27 (Royter) - Mısır
da ihtiyat te.Jbirleri arttırılmakta· 
maktadır • Geceleri de ışık yakıl· 
maktadır • 

Geniş mikyasta hava manevraları 

da yapdmıktadır. . 
lskenderiye hava, dtnız ve ka-

ra ordu'arı mtnııuplariyle dolu bir 
haldedir. 

Som bölgesinde dünkü 
savaş müttefıkler lehine 

neticelendi 
( Birinci sahif cJen :ırt-ın ) 

masını temin etmiştir. 
Almanlar hüyük zayiat \erm!k-

tedir. 
Hollandd ccnubu:-ıda büyük gaz 

depoların• mütttfık tayyareler bom· 
bardıman etmiştir. 

Troçkiye suikasd yapan 
adamların sürülmesi 

meselesi 

Vaşington 27 (Radyo) - Mek· 
sikada bir mebus, Troçkiye suikısd 
hareketine geçenlerin . Meksikadan 

l sürülmesi hakkında hükumete mü· 
rıcaatta bulunmu~tur. 

ADANALI 
KADININ 
VAZİFESİ 

• 
ı d , ı ı ., ve 
'· ışındı kalan mülahııa -
ıap~t ve bunu tedhiş yolu ile 

Alman ask~ri yüklü iki tren bom 
Adenah kadının vazlfeal 
derhal, Aakerl Haataha
nede açılacak olan Yar
dımcı Hemf ire Kursuna 
girmek ve bu suretle 
m U atak be ı tehlikelere 
k•r•• bilgili bir ev ve 
memleket kadını olmaktır 

e\tuın•"'c L • d k ~~ ~allcan rejiınler • 1 e 
' endılcr· ne ancak antipati 

•iti: bir ikrah ve nefret çenbcri 
e •r. 

bardıman edildi. Ayrıca bir Alman 
kolu da imha e<iilmiştir. 

Londra : 2 (Roytcr) - lngiliz 
h"va kuvvttlcri ani yaptıkları bir 
hücumla Almanların uzun bir moto 

b 
~ lldret çenberini maddi kuv· rize kolunu tamamen imha etmişler 
} 1dıe ayrıca tahkim eder. dir . 
~-~atsiıliktcn başka bir şey ifa- Hava kuvvetleri ayni zamanda 
-ltııycn bu biçim bir taktik ile asker nakleden trenlere de taarruz 
P, !\İzamı 1 bozmak iddiası, cdertk Almanlara mihim mik 
t Cihanşumul bir isyanla kır- tarda zayi:\t v.:rdirmiş l~rd r, 

• 
Şehrimiz Askeri Hastahanesinde 

Adana bayanlarını gerek zehirli gaı
lerden korunmak ve gerekse usulü 
tedavi hakkında malumat sahibi et
mek için bir kurs açılacağını yazmış-

~ Gene lngili z tayyareltri Hollan: 

~~. denıokrasiyi bırakıp, kendi danın şimalinicki Alman pet,ol dc I 
I tınin hudut lan dışına polarma pek alçaktan hücum edeH k 

tık. 
Bu kur.sa genç kızlarımız ve ba

yanlarımız milli bir vazife telakkisiyle 
ve tehalükle kaydolunmak arzusunu 
gösteriyorlar. Bu vaziyet karşısında 

ı haziranda faaliyete geçecek olan 
bu kursa kayd için tesbit edilen tarih 
mayıs sonuna kadar uzatılmıştır. 

· lliu yaymak istiyen bir zih bombaLr atmış ve iofılaklar hüsu 

lılllt. akıl ve ne de mantık ka· le geti~mişlerdir. . . 
f'tbılir nfılaklar o kadar şıddetlı o!muş· 
tl~İkını.n . t·ı· . • b" k u• tur ki iki lngiliz bombardıman tayya 
ı..t ıs ı aıı ıçın ırço m • k d'I · · ·· k · ı·tı '·ur· ~lltbı . , leresi en ı erım muş ı a a ~ 

er ılcri sürülmüştür. b'I . 1 d" '-' tara ı mış er ır. 

~ tıhik sebeplerden biri de bu 
1 ttin h d - ı· 

Bir sefer vukuunda hastahaneleri-

Sahife 3 

Amerikda mültecilere 
yardım edilmesi meselesi 

Vışington : 27 (Radyo), - Bay 
Ruıvelt bütün Amerika hükumetle
rine heyecanlı bir mesaj göndererek 
A v r u p a harbi felaketine ur· 
ramış mültecilere yardım edilmesini 
stcmiştir. ' 

Dün Ref eks adlı bir İngiliz 
torpitosu battı 

Londra : 27 (Royter) - lngiliztc
rin Refeks torpitosu bugün batmış· 
tır. 

Norveç cephesinde 
Londra : 27 (Royter) - Müttefik 

kuvvetler Narvik bölgesinde ileri ha· 
rckctlerinc devam etmektedir. 

mizde hasta ve yaralılanmızın ilmi bir 
bir şekilde, müşfik ellerle bakılmaları
nın temini için başka memleketlerde 
olduğu gibi bizde de bayanlanmızın 
bu hususta yetiştirilmeleri Milli Müda· 
f aa V ckaleli tarahndan kabul edilmiş· 
tir. Bu itibarla, Askeri Hastahanede 
açılacak olan bu kursa girmek arzu· 
sunda bulunan bayanlanmızın malu
mat edinebilmeleri maksadiyle biraz 
izahat veriyoruz : 

3643 sayılı Milli Müdafaa mükel· 
lefiyeti kanununun iki'lci maddesine 
göre bayanlara tatbik edilecek mü· 
kcllefiyetle (Yardımcı Hemşire) olarak 
istihdam edilecekleri için Adana As
keri Hastahanesinde yardımcı hemşi• 
reler kursu açılacaktır . 

Bu kurs programına göre iki bu
çuk ay devam edecektir. 

Kursa girmek arzuya tabidir. An· 
cak, bu kursa iştirak edenlere sefer
de Yardımcı Hemşirelikte çalışmaları• 
na rüchan ve imtiyaz hakkı verilecek
tir. 

Okur yazar olan bütün bayanla-
rımız bu kursa kolaylıkla girebilecek
lerdir. Herhangi bir mektepten mcıun 
bulunmak gibi bir şart yoktur. 

Yukarıda da yazdığımız gibi kuı-
sa 1 haziranda başlanacakbr. Kurs 
sonunda yapılacak imtihanda muvaf-
fak olanlara Milli Müdafaa Vekaletin
ce diploma venlecektir. 

ı tl.b . u utların mustev ıyc 
kırn etmiş ve diğer kom· 

tıl~ kar~ı biç bir tedbir clma

\ıçik31 keyfiyetidi. 

eONON MESELELERi KARŞISINDA 1 

r __ __. ........ --~----------------~ • • • -------------------------------

M 0 H 1 M 

- ~İl' jnın bundan evvel uğradı· "g' "4.l. 3adan evvel 1914 tarihin-
k·" gelmiştir. Hepimiz bili· 

e~jf ,d ~1 l•adan 19 l 4 yıl sonra ya 
. i d' ( •n o istila bügün de aynı 

,,., ~t •. 
za tısı dördüncü sahifede ) 

-----------~-----
~· ~ k . .k ~s erlık vesı ası 

~d-
,,~rıa askerlik şubesinden aldr 
~ ~tlik "k . t• tııj • • vesı amı zaya et ım. 
~ a~l\ı alaca~ımdan eskisinin 

trıadığını ilan · ederim. 

Paşancbi mahallesin· ı 
den 314 doğumlu Ha· 
&an otlu Ali Göker 

11857 

it alga .. İngiltere vaziyeti 
ltalya _ loglltcre vnziydi gUnU.n en mubim 

l d d'r Frnn.,1z ~azetelerı Londra -
mcvıu arın an . ~ 

· t )arı hakkındn geniş tefsirlerde bulun· 
Roma eomas 

mnktnd1r. 
·ce Pnris rndyosu bu mevzu drafında oun g1 

şöyle demiştir: 

F la ltaka arıısrnda , iktisndi nbl11ka 
ı·ansııy ~ 

l 1 
• uzerinde crr:;an eden mUznlıerclcl' 

nıeııe e erı . 
neticelenmek tızeredır. 

l 
'çin sıkı tedbirler muhnf aın C\lun· 

A m:ınyıı ı 

b b 
r ltalyan iktisadiyntıoın zarar gör-

mnkla ern e 

memesi için nznml gayret sarfolunu,J or. 

Diğcl' taraftım lngiltere hakumcti fo.rafsndnn 

Romayn 'önderilcn bir murubhns Romada mUza

kerclere bnşlamıştır, Bu mUnıkerelcrin de mUsbet 
netice vereceği tnhmin olunuyor. 

Ma1'1m olduğu UZcre ltalya.n gazeteleri bilhas

sa iktisndi abluka meselesi dol&yısiylc mUttefikle· 

re hucum ediyorlardı. Bu iş halledilince bUcom 

mev:ıuu ortadnn knlkmnk icab edecektir. 



Hatayda yaş 
koza fiatı 

lslcendeı un : 27 (Hususi mu ha- ı 
birimizden) - Hükumetin müstab· 
sili korumak için koza meselesi ü· 
zerinde hassasiyetle durduğunu yaz 
mıştık ticaret vekaleti bu mesele 

ile meşgul olmak üzere Ankaradan 
buraya bir mümessil göndermiştir. 

Dün ticaret odasında vekaletin 
mümessili.sin de .iştirak ettiği bir 
toplantıda yaş koza fiatları aşağı· 

·daki şekilde tespit olunmuştur. 
Birinci nevi koıanın kilosu 70 -

75 ikinci nevi 67-70 üçüncü nevi 
60 -67 kuruş. 

Koza mahsulümüzün bu serıe fev 
kılade iyi olduğu ve rekoltenin ge
çen st nelere nisbetle çok yüksek 
bulunduğu alakadarlar tarafından 

beyan olunmaktadır. 

Siyasette sempati antıpati 
(Üçüncü sahifedtn artan ) 

istikametten ve aynı hudutlardan 
tekrarlanmıştır. 

Bir davanın haklı olduğunu gös
tea·mek maksadiyle cihanın aklıse. 
limine bu nevi muhik sebeblerle mü· 
rar.aat etmek onunla istihza eder 
gibi görünüyorsa da hakikatte bu 
taktik dünyanın gaflet derrccsini 
anlamak için yapılan basit bir son· 
dai ameliyesinden başka bir şey de 
ğildir. 

Mc rtlik, vatanseverlik maskesi 
Altında " btşinci kol,. adiyle mt'Şru 
ıöstcrilmek istenilen hareket de ke· 
za, iyi niyet ~ahibi memleketleri 
gafil avlamak için bir hud'adır. 

Ama asıl gaflet içinde olanlar 
bunu tertip ~denlerdir. Çünkü in· 
sanlığın en temiz tezahürlerinden 
biri olan misafirperverliğe hiyanet-

le mukabele ~dilmesine şuurlu hiç bir 
memleket müsaade etmiyecck ve 
bu hiyanetin dehşeti nisetinde şid · 
det le harf'ket edecektir. 

Bu hlyanet, ister gökten insin 
isterse yerden bit si~, tereddüdsüz 
olarak imha edilecektir. istiklallerine 
tapın medeni milletlerin şiarı bu 
dur. Başka türlü bir mukt.bcleyi, 
ancak akıl ve mantık dışı düşüne· 
ceklerle yürüyenler bekliyebilirler. 

Hi. TU 

ı. ŞakaOaır 

• 1 
liyatro~a 

Piyes son derece berbat bir şey-
di. Üçüncü perde daha yeni baş
lamıştı ki seyircilerden biri bütün 
bir sıra seyircinin ayaklarına ba· 
sarak gitmtğe davrandı. Seyirciter
dcn biri söylendi. 

- lierkesi rahatsız ediyorsunuz. 
Hem daha piyes de bitmedi. 

Gitmek istiyen seyirci cevap 
verdi: 

Brnde bunun için .!{İtmek isti· 
yorum ya! 

Tür1uöı 

ltalyanın takip ettiği siyaset ve 
vaziyeti bugünkü ~5 

ta L 
ıtur 

harp 

Amerikanın teşebbüsleri Romanın ta11t1 \ı 
Fransanın şimalinde yapılan aske

ri harekatta dün mııharebenin seyri 
üzerinde esaslı surette müessir ola· 
bilecek bir hadise olmamıştır. 

Alman taanuzu ve buna karşı 

müttefik mukavemeti bütün şiddetile 

devam etmekt~dir . Almanlar Velen· 
cier.nesle' Gambrai aJarsından gerbe 
doğı u taarru1 lar mı teksif etmişler
dir. 

Diğer taraftan Manş sahilinde 
Abbeville'den Boulogne'a k .. dar iler· 
!emeğe muvaffak olan A imanlar, bir 
taruftan St. Omer'e dojtru kıvrılmış· 
lar, diğer taroftan da Ka'.eye doğru 

çıkmışlardır. A:man tebliğine inan· 
ınak lazım gelirse, Kale muhasara al· 
tındadır. 

Gambrai bôlgesınde yapılan mu· 
harebeler hakkında henüz etraflı bir 
haber alınamamıştır. Burada cephe. 
leri tayin etmek imkansızdır, Biızat 

Fransız tebliği bile, cephe tayin et· 
menin zorluğunu soy!emektedir. 
CAMRAi MINTIKASINOA 

Anlaşılan Cambrai - Arras \'e 
Valencicnnes arasında müttefık ve 
Alm n kuvvetleri birıbirlerinin içine 
ı;rirmişlert'ir. Almanlar· burada, bi.ıyük 

kütlerin ve hatta fırkaların iştirak et
tiği geniş bir çete haıbi kabul etmiş 
lerdir. 

Her iki taraf da birbirini sarma· 
ğa çalışmaktadır. Şimdi bu mıntıkada 
bir takım helezonlar vardır. Bu hele
zonların kıvrrlışları harbin neticesıni 
tayin edecektir. 

Bugün ·için bilinen bir şey varsa 
o da, şimalde Flandtc'dan yani Lys 
ıımağının cenubundan, Cambraı"nin 

biraz altında bulunan Bapaume'a ka· 
dar çok şiddetli çarpışmaların cere
yan ettiğidir. 

Bapaume'la, Somme ırmağı ara
sında 30 kilometrelik bir sahada Al
man gediği halA devam etmektedir. 
Almanlar işte bu gedikten Abbevil· 
le'i ve Manş sahillerini 'lırhlı kııvuet· 
!erle be.~lemektedirler. Müttefıklerin 
bütün gayretleri bu gedigi kapamağa 
ve Şimalde kalan knvvetle cenuptaki 
kuvvet arasında muvaı;alayı temine 
mutuftur. Onun içiu, netice hakkında 
şimdiden bir hüküm vercr.ek imkan
sııdır. 

ltalYa'nın tavrı 

Haı bi üu safhada bırak tık tan 

Alman 

sonra bununla al kadar olan diğer 

bir mcvı:u üzerine dönelim : Bu da 
İtalya'nın vazi}·etidir. Bundan çok 
evvel yazdığımız bir: yazıda ltalya·nın 
takındığı ğayı imuharip lik sıfatını tah 
lil ederken, bu tabırin, devletler hu
kukunda yenı bir şey olduğunu, mu· 
hariplikle, bitaraflık arasında bulundu· 
ğunu, kah biıaraflığ'a, kah muharipli
ğe yaklaştığını kayactmiştik. 

ltalyan vaziyeti, yani garimuha
ripliQ-i rnn gün!t>rde, bilhassa, muha· 
ripliğ'e c:o~ru yol almıştır. lıa'ya, 
harp etmeden, harbe girmiş bir 
memleket manzarasını ~österrnekte
dir. Atman taarruza gen·şleyince, bu· 
nun bilhassa daha \ a"Zıh bir şekli 

aldığını görüyo uz. İiıılyanlar' ga'ebe 

~---------Yazan---------

M. F. Fenik 

ihtimalleriı i tarlarak, cna göre va·li· 
yel almaktadırlar. 

ltalyan siyaseti 

ltalya'nın şimdıye k;ıdar takip 
ettiği siyasetten bizim anladığımız 

şey şudur: Bir zafer o'ursa, orıun sa. 
dakasını temin etmek, fakat bunun 

için de duadan fariğ olmamak! ltal
ya fılhak : ka şimdiye kttdar Alman· 
)'a'ya'ya, eğer tabir caizse, sırf mi· 
nevi saha~a yardım etmiştir. Alman 
taarruzu başlar başlamaz, ftalya'da 
da müttefıkJer aleyhine tezahürler 
çoğalmıştır. 

Mareşal Badoglio hucut ist'h-

kamlarını teftiş etmiş, nafıa, maliye 
nazırları yaptıkları beyanatta, hal· 
ya'nın, Duçe'nin em1inde icabeder· 

se, şu veya bu şekilde harbe de gi· 
rebilec ğini lü1umsuz bir şekilde 

tekrarlmıışlar, Kont Ciano, Milano' 
da bir rıutuk vererek, Musolini'nin 

~göstencrği yolda yürüyeceğini söy
lemişi. 

Nıhayet • bir ltaly.ın gazetesi 
baklayı ağzından çıkararak, ltalyan' 
nın Almany•ı' ya yaptığı manevi yar· 

esirleri 
Fransız tayyare generali Oolder radyoda şunları söylemiştir. 

- Bazı kimseler Almanların tayyare imal k\ldretinin tevahhuş edıl~ek 
derecede olduğunu söylüyorlar. 

Fakat ne Almanya, ne de başka bir devlet, son n uharebelerde kaybel 
tiği ta}yareleri.süratle tekrar yerine koyml'ğa muktedi rolamaz Fakat birkısmı 
avcı tayyaresi olmakla beraber lngilizler, kaybettiklerinin yerine derhal ye
nilerini koymuşlardır. 

Pilotla .. ının yerine geçen yeni pilotların kuwei maneviyetleri de çok 
mükemmeldir . Düşman, denizyolları üzerinde tayyare ite müh.m lahribat • 
yapamamaktadırlar. 

Şunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki, son muharebelerde bitap bir 
halde nlınan Alınan esirlerinin, üç gündenberi aç olduklrırı anlaşılmıştir. Al 
man askerlerinin vaziyetleri pek peı işandır. 

dımı şu şekilde anlatmak ~~l 1(, 
bulunmuştur: "ltalya, so~ bİ' 
nasında Fransa'nın büyuk ~o 
vetini Alp hudutlarında al• 
müttcf~k~erin Akdeni.ı ~oıı~ 
Akdemz de bapsetmıştırl,, jtiı 
yukau bir blöfün ustacı 
d rl. · 

Son fedblrJer 

Şirndi vaziyet şudur: fr~ 
şimalinde harbin şiddetletı 
zamanda ltalya, üç büyük k~~ 
lantiğine hareket etmeıne 
mir vermiştir. 

Akdeniz lima'llarıada ~ 
bütün ticaret gemilerini çek . 

dir. ~ 
1 1 .. • • ı·ı ·ı s• t.ı yan unıversıte ı er ı 

kğmet emrederse·, sila altı,,.e 
yeceklermiş bibi, icabede'5~ 
bctmek için Musollini'ye ıııu 
etmişlerdir. ~ 

H~tta işe, geçen harbİll 
leri bi!e karışmıştır. 

Sanki topallar, kolsuıl•' 1 
bir işe yararmış gibi bunlJ. 
safta harbedeceklermiş! lt'l~ 
malullerle şimdi blöf kr(} 
sonuncusu, yedilisini of ~ 
dır. f 

Diğer taraf tan, Kont O~ 
kruvaz?rle, Arnavutluğa ~u1' 
hatta U.iküp'e kadar uzar> 

Arnavut'uk'ta 50 ooO i 
Yugoslavya, ve Yunani.st~,V 
metinde demiryolu yaprn• .jıl 

bıl 
Bir aralık, Yugoslavya şl 

da bir köyün evleri bile t• t 
halde Yugoslav - So11~ı.. 

"bl p 
malarından s.lnn bu gı 

biraz tavsamıştır. ., .. ,., 
Dün Öğ•cndiğimize ~~il 

bir çare olarak, ltalya, 51 • • 

berlik kanununu kabul etıOI~ 
it•IY• ve Amerik• 1 

fakat hakiki vaziyeti $" 
den uzak tutmıynlım : rb' 

Amerika, İtalyanın flll tıııt• 
sine şiddetle m11halefet e er~ 
Ama İtalya harbedcrse, p.rtı 

1 rııl'· yapacak ? diyenler bu u 1 efl~ 
İtalya harbederse Arfl 1w~ ' t8 .... hal bitaraflık kanununu ~ 0ıı .1 

ğe başlıyacak tır. Bu ka00~.8~" 
· A ert" ise, ltalyayı yalnız m ~ı 

min ettiğ'i, bir çok iptidai"'' 
bır' maddelerden mahrum 1';, 

Unutmamak lazımdı~kısd'/ 
nın son yedi ayda Amerı 5~ 
tığı ham madde ithaliill 
dolar kıymetil'\dedir- ~ 

Bu ham maddelerin bi'ıe' 
Almauyaya gitmediğini kiıtl Jt/ 
bilir ? O halde italyanın Jıİııeıl 
mcsi Almanyanın da aıe:bııf"' 
kat buna ra~men iki 11 j(ılctlt 
birle ine tempo tutmakta .il 

yorlar. bife" 
( Gerisi altincı s• 

2 
3 
l 
~ 

1 

1 
~ 

1 
3 
3 

il 
1 
1 
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lfa\'a kurumuna 
aza olanlar l 

b~, l 
Qo g • 

~, ~ enın (Zcytun) köyünden ha· 
Uruın ı· fJ 'tai : una aza yazılanların ıs· 

Yıld . 
1\ a Vtrcceği Adı 
~ 
1200 
1200 
950 
(OQ 
30() 

3~ 
30Q 
30o 
30() 
600 
240 
30() 

l~o 
'60() 

120 
18() 

ıao 
JOQ 
120 
Joo 
Joo 
:Joo 

20 
120 
rıo 

ı20 
~o 
3oo 
120 
ı20 
120 
tso 
ı6r;o 

Ahmet demirci 
Osman ulular 
Hüseyin ulular 
Adil giray 
Ömer göçmen 
Sakip karaca 
Hü.seyin karaca 
Cumali sarıkaya 
Mehmet çalpan 
Cabbar özden 
Hasan özden 

Muhiddin türkmen 
Mustafa serbes 
Mehmet demirci 
Adil erdal 

Hasan cebrail 
Ali berber 
Kasım karadai 
Cumalı çamur 
Hurşid gunber 

hluan mustata ulular 

Abdullah güncel 
Hasan ergün 
Bahri ergun 
iiasan çelik 
Mustaf • şahin 
Abd . ..llah şahin 
BHrİ demirci 

Duran altın çelik 
Bayram yapıcı 
Cumalı şen 

Cumali şen 
Ahm~t kebe 

Türksözü 

1 ASKERLiK BAHiSLERi 1 

Pike Bombardmanı 
Ne Şekilde Yapılır? 

~. ::· · ·B.UGÜ«KÜPROGRRM · '!--'..t··~ 
• • • ~ """ !' • 

SALI 28 - 5 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 
Tayyarenin ilk ve en tehlikeli 

düşmanı, gene· tayyaredir. Tayyare
ciliğin vazifesini rahatsız edilmeden 
görebilmesi için düşman tayyareciliği· 
ni imha etmesi lazımdır. Bunun için 
de en yeni tarz - lngilizlerin 18 
martta Silt'e giderek oradaki büyük 
Alman deniz tayyareleri üssüne zarar 
vermek suretilc yapmış olduktan gi-
bi - düşmani tayyare meydanlarında 
bastırmaktır. Ve Polonyada, bütün 
tayyare meydanları, hemen hemen 
ayni zamanda bu maksatla hücuma 
uğramıştır. 

Gazeteler, lngilizlerin Silt'te pike 
bombardıman1 usulüne müracaat eJip· 
etmedikleri hakkında malumat vermi· 
yor. Fakat ispanya harbinde küçük 
boylardaki hedeflere taarruz etmek 
istendiği zaman hep bu tarza baş\'u· 
ruldu ; bu suretle dikkatli hesaplar 
lüzumsuzlaşmış oldu. 

Almanların pike bombardımanın· 

da hususi surette yetiştirilmis filoları 
var. Taarruz tarzı yükseklerden hede
fe yana:oımak ve sonunda hedefi nişan 
alarak bir dalış yapmaktır. 

Esas ustalık, mesela bulutların üs
tünde veya içinde yahut güneş tara· 
f ında görülmeksizin sokulduktan son· 
ra sessizce hedefin Üzerine 3 • 4 bin 
metre irtlfaa kadar süzülmek ve bu 
vaziyetle güneş arkada olmak üzere 
60 - 90 derecelik bir pike ile hedefe 
doğru bir dalış yapmaktan ibarettir. 
Tayyareci tayyaresini hedefe çevire· 
rek nişan alır ; 300 le 1000 metre a-
rasındaki bir irtifadan bombalar bıra
kılır ; aı tık tayyarecinin lövyeye asılıp 
süratle yükselmekten başka yapacağı 

hiçbir iş kalmaz. 
Bö} le bir hücumda tayyare arka

dan aycılann taarruzuna uğramak ve 
kanı başına hücum etmek gibi iki 
düşman karşısında bulunabilir. 

(Gerisi altıncı sahi fede ) 

12.35 A J A N S ve Mcteorololi 
12.50 Müzik 
13130 
14.00 Müzik: Karışık Pr<>ğram 
18.00 Proğram, ve mem!eket şa 

at ayara 
18.05 Müzik: Konçerto (Pl} 
18 30 Çocuk saati 

19.00 Fasıl heyeti 
19.45 Mtmlekct saat ayan ajans 

20.00 Konuşma ( Çiftçinin Sa-
ati ) 

20.15 Müzik: Ankara Radyosu 
21.00 Konuşma ( iktisat ve hu. 

kuk saati ) 
21.20 Müzik: Ncsud cemil ta· 

raf andan Viyolonsel Solo ( Bacb • 
Suit) 

21.40 Müzik: Küçük orkestra 

DEMiR KITLIÔI __ , YURDDA 
BERTARAF EDiLMiŞTiR 

lstanbul : 27 [ Hususi muhabiri· 
mizdcn ] - Amerikaya sipariş edil 
miş olan demirlerden 2500 tonluk 
ikinci part;nin de yolda olduğu 

haber alınmıştır. 

iki Amerikan 
demirler geçende 
iki mi:Jli fazladır. 

vapuriyle ge1en 
gelen miktardan 

Yalnız Cebclüttarıktan Akdeni-

karılarak limanın serbest mıntıka Bu suretle lu mallar bir kıÇ 
sında kontrol edilmesini kararlaştır güne kadar limanımıza ·gelecektir. 
mıştır. Diğer taraften Belçika, Alman 

Bu kontrol, çok fazla ihtiyacı taarruzuna uğramadan evvel oradan 
mız olan bu demirlerimizin mcmle· memleketimiz için 400 ton demir 
~etimize f~Ç gelmesine scbeb ol· yükliycrek hareket eden bir Hollan 
cağından mıntıka ticaret müdürlüğü da vapuru limanımıza gelmiş?ir. 

derhal teşebbüslere girişmiş, demir· · Bu suretle harp başlıyalıberi 
lcrin Pireye çıkarılmadan ve kon- çekilen demir sıkıntısı son aünlerde· 120 

30Q 
ııo 

Bekir sarıkaya 
Mehmet sağırlar 
lsmail berber 

ze girerken lngiliz kontrol heyeti 
ı bu demirlerin Pirede vapurdan çı 

trol edilmeden limanımıza gelmesi- gelen 400 tondan faıla demirle or-
ni temin etmiştir. tadan kalkmış olmaktadır. 

·~ bköy karckteri asıl ehemmi
' '!h vasıflarını borçlu olan 

~ Stııhıt)cre bir orijınalite verir: 
••it~~ Abdal adlı büyük kızıl· 
,,,'1n~, eğer köylü karakterini 

d ' laalcttayin bir bektaşi şai 
tıı 
-~:Y1ırd etmek imkanı belki o· 
•r k~~tı. Onun dini ideolojisi 
~ • 0Ylü olması da Osmanlı ve · 

11Ya B nına mina vcrivor. ir 
C : I 

b,td 
I •rı kütür kütür bezen indirir 

11di. 
~ •ır de 
~, c . ateşlere yandırır 

"•ıı dcvlü~ün öküz dönde· 

tt b rir 
{A~ Crlcr h"' - - -k·· 1 . 
'~i~iın oşça gorun o uz er ı 

icl ha gcJ, Allahım dost!) 

~~ .. 
y lı~~ıı * 
~~ ~ damını alçak yapın 
~o~uorrıan altında kuruluk sepin, 
'tıt · 11~dan koşuma gözlerinoyun .. .. 
~ 

t l 
"han 

•1rn der ki ka)'nar co· 
şunca 

-· TÜRKIYEDE 

---14 -----------Yazan: P.N. BORATAV --.. _._._._. .............................. . 
Tekne hamur kalmaz ekmek pi· 

şince 

Adem Ata öküzünü çifte ko· 
şunca 

lreçberler hoşça görün öküzü 

Diyecek kadar köyl~ _olan bu 
~airin, •.Şahı Vılayet. Alının mane· 
viyetine veyahut ta, Kızılbaşları_n 
manevi mcsnedleri İran şahının hı. 

mayesinc atılmak suretiyle kurlu. 
luşun ümit nağmesini ifade eden __ ve 
Hızır Paşaya meydan okurken soy-

lediği şiirlerdeki mısra1 ird~ . köylü
lüğü bütün kuvvetiyle belırır, Bun 

!ardan: .. 
"Kara toprak senden üstun olur. 

sam 

Bu yıl bu yayladan Şaha gidelim,, 
Bcyitlerindtki "toprak., ve "yay

la,, kelimelerini ancak bir köylü bu 
kadar yerinde kullanabilirdi: 

11Benden selam eylen ev külfetine 
Çıkıp ile karşı ağlamasınlar,, 

* * * 
1'Ala gözlü yavrularım duyarsa 
Alım çözüp kara bağlamasınlar,, 

Mısralarında kendini mukadde
ratır.a teslim eden bir köylünün e· 
vir:e yolladığı veda sözlerini işidi · 
yor uz . 

Karac3oğlan gibi bazı şairler ki 
- bilhassa cenupta yetişmiş şairler 
- bunların hatıraları bugün en faz 
la yarı göçebe yörükler, Türkmen. 

,. 
ler arasında muhafaza olunuyor. Ha-
yatları hakkında çok az malumata 

sahip olduğumuz, (:-fatta hususi ba . 
yatları mevzuu bahis olursa hemen 

hiç • malu1Dat yok) bunlaı m göçebe 
şairleri oldutunu tahmin cdebiliyo· 
ruz. Bazılatının ise, bu karakterleri 
ıayct barizdir: 

Meseli 19 uncu asrın bir halk 
şairi, Dadaloğlu, göçebelerin haya· 
tına iştirak etmiş, onların dertlerini , 
acılarını ve sevinçlerini paylaımaş 
o_lduğunu eserlerinde açıkca göste· 
rıyor . 

Kalkdı göç eyledi avşar elleri 
Ağır ağır giden eller bizimdir 
Arab atlar yakın eder Irağı 

Yüce dağdan aşan yt>llar bizim-
dir 

Belmizde kılıcımız kermanı 
Taşı deler mızragımın kuvvet• 

Hakkımızda devlet etmiş termanı 
fıtman padışahın dağlar bi· 

zimdir 

-SONU VAR-
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1talyanın takip ettiği siya- merika nezdinde teşebbüste bulun- Pike bombardmanı ne 

set ve bugünkü harp muşt~~er bu haber doğru ise, evvel- şekilde yapılır ? 
·Mürettip alacağıı .o 

kı'-. 

vaziyeti ce, .. Akel eniz diğrr de\ feı ler için ( Beşinci sahifedtn art1tn ) 
( Dördüncü sahifeden artan ) bir yol, fakat =1>izim için bir hayat· Alınanların bu maksatla kullan· 

Matbaamızın gazete . ihtt' 
çııhşmalc üzere bir müret~: -~ 
yaç vardır • ldarebanellU 

Amerikanın t•eebbUslerl tır 1 " di~en Mussolini'nin şimdi reı· dıkları ve kullanmakta devam ede· 
litelere daha çok yaklaı:.tı,.ını tahmin ki · t e 1000 beya·rıı·k b·ır racaatl1rt 

Dün gelen haberlerden ö.ıtreniyo· Y 6 ce erı ayyar , 6 1 
" edebiliriz. • ı y~ k 87 · · bi woruz ki, Ruzvelt 'ın Papalık nezdın· motorü o an un crs tıpı r .• .. ( 

" fşin hakikati şudur : İtalya bu .. , deki mümessili Myron Taylor Papa k h tayyaredir. _ . d b' . t' t borus 
iJe uzun bir mülikat yapmıştır. harbe girmek istemiyor. Fa at •· Tekerleklerinde ha\•aya karşı pan nm uzerın c ırer ıs ına 

Bu mülikabn İtalyanın harbe zır dünya karışmııkcn bir şeyler ko· talon denen muhafazalan ve çok dik dır. d•f'p 
rirmemesi lehinde bir teşebbüs oldu- parmak arzusundadır. Fakat unutmu· atışlarda bombanın pervanrye çarp· Bu borulara başlarını .,.,ıl. 
ta bahis mevzuudur. İtalyan tarafta· yor ki, kendisi, farzımuhal Korsika· maması için de tl'haffuz kanalları suretiyle esasen iyice bath I•'' ~ 
rı bir Yuıoslav pıetesini11 verditi yı, Nisi alsa bilse, bundan ~onra te· vardır. tayyarenin rakipleri, kumınd\;ıo~ 
malumata ıöre, ltalya, Akdenize ar· pesinde muauam b!r Alman impara Tayyarenin tekerlekler handa kim olurlar. Tayyarenin 688. bı:f ~ 
tak " Mare .Nostrum ., demek sev· d · b. t hli'· · t• 1' 

torlutu onun için aıma ır e .. e uçması halinde için.Jckilere yerlerini reye yükselebilen süratını -• dasmdan vazaeçmiş, ve burasının bir k klaıl 0 haHnde kalaca tır. kolay muhafaza edebilmeleri ve tu· kanatlarda hususi kanatçı bitaraf deniz, yani bir nevi Nomas 

1and haline konmasını temin. için A· Ulua Mümtltz Faik Fenik tuna bilmeleri için b.ıoların başları· cuttur. ~ 

~~~S~~-h~-~~D~~f~~-d~~}~~--~d~~~~~~~~121, 12Z 12~ 12~ 12~ 12~(1~ numannın BveC po~~~~I 
ey an e ter ar ıgın an: giren yün mensucattan eni 140 santimden aşatı olmayan ve bır"' 

ı·ıaA· n nin Fabrikada toptan satış fiyatı, metre murabbaı 600 gramı k•.djer 

1 - Fevkalade vaziyet do!ayisile bazı vergi ve resimlere um icr•· 
:ama ve bazı maddelerin mülcellefıyet mevzuuna alınmasına dıir olan 
3828 sayıla kanun 27-5-940 tarihinde n~şredilmiştir. 

ı - Bu kanunla verrileri artırılmış olan veyahut yeniden verriye ta· 
bi tutulan maddelerden kanunun neşri tarihinde mP-vcutJarı bulunan : 

1 - f thalitcdar 
il - Toptancı·tlcirler 
111 - Sınai müesse.!der 
iV - Yüz kilodan fazla kahve ve çay ve on tenekeden fazla benzin 

mevcudu olan perakendeciler. 
Ticarethane, mataza, f abrik;,, imalathane, an bar ve depolarmtıa şube 

veya acentaları veya komisyonların nndinde veyahut sair yerlerde mcv 
cut olan malların cinsini. miktarını ve sikletini, pamuk, yün ve kıl men· 
sucatta ayrıca bir metre murabbaıoın sıkletini bu ilim takip eden gün· 

den itibaren 48 s11t zarfında bir beyanname ile batlı oldukları varidat da· 
ireıine bildirmete mecburdurlar. (Bunlardan sınai müesseseler 2731 sa· 
'ıh kanun mucibince istihlak ver2isile mükellef bulunmasalar dahi yuka· 
nda zikredilen şekilde bcy•nname verecekler ve bu beyannameye gcr<:k 
iptidai madde halinde gerek mamul halde bulunan, gerekse hali imalde 
olın eşya ve mevaddm kaffesini ithal edeceklerdir. Bunlandan kanunun 
acşri tarihinde hali imalde bulunan maddeler beyannamelere iptidai mıd 
de halindeki miktar ve 'ıklete ıöre derç olunacaktır.) 

3 - Hususi müskirat amillerile tütün ve müskirat bayiltri de bu 
kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan tütün ve (Tenbcki ve enfiye 
dahil) ve rakı, konyak, likör, şampanya, viski, şarap ve bira gibi inhisar 
altında bulunan maddclt!rİ etiket fiyatlarına göre cins, nevi ve miktarını 
Lir beyanname ile işbu ilin tarihini takip edtn 2ünden itibaren iki gün 
içinde ruhsat tezkeresini aldıkları inhisarlar idaresine hildirileceklerdir. 

4 - Kibrit inhisarı işletme şirketi acantaları da kanunun neşri ta
rihinde ellerinde bulunan kibritler ile çakmak taşlarının m:ktarlarını bir 
beyanname ile işbu ilan tarihini takibeden günden itibaren 24 .!aat için· 
de mahallin inhisar idarelerine bildirme~e mecburdurlar. 

5 - Beyanname ile bildirilecek maddeler gümrük tarife numaralarile 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Benzin ve benzerleri ( Gümrük tarife numarası 695/ B ) 
8) Her nevi kahve ( Gümrük tarife numarası 208 ) 
C) Her nevi çay ( Gümrük tarife numarası 213 ) 
Ç) Ham kauçuk, her nevi lastik ayakkabı, çiznıe, Şoson ve kaloşlar 

ve bunların Gütaperka, balata, Ebonit ve Vol~anittt'n ve sun'i kauçuk 
mamul olanları, lastik boıu ve lastikten mamul eltktıilc levazımı, ceac· 
yanı elckbikide müstamel tel ve kabloln nakil vasıtalaıına mahsus iç ve 
dış tekerlek lastikleri, kauçuktan yapılmış hazır tşya ( Gümrük tarife 
ııum;ıraları 440, 444, 445, 447, 448 ve 558/H) 

E) - Tabaklanmış boyalı ve boyuız her nevi dtril<r, her nevi kö
sele ve sun'i kösele deriden yapılmış hazır eşya ( Gümrük tarife numa. 

• raları 75. 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83,84, 85, R6, 87, Sö, 89, 90, 91, 92, 
93, 94 ) 

F) Her nevi pamuk iplikleri, pamuk mensucat ve pamuktan yapıl
.nıış hazır eşya (Gümrü~ tarife numaralan366, 367, 368, 369, 370,371, 372, 
·373, 374, 375, 376, 377, 378, 3"19, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396. 397, 398, 399, 400, 401, 

-402, 403, 404, 405, 406, 407, 408) (377 numaraya giren ve ınetre mu 
rabbaının sikleti 1 t)O gramdan yukarı :olan pamuk mensucatının bildiri)· 
mesine lüzum yoktur, 

G) Her nevi yün ve kıl iblikleri, yün ve kıl mensucat, yünden ve kıldan 
yapılmış ha7lr eşya (Gümrük tarife numaraları 102, 103, 104, 106. 108 
A,B, 109, 110, 111, 112, 113, 114/C, Z, 115,116, 117, l 18, 119, 120, 

ft,.,,... ,...._,.,. 

Jarda 220 ve 600 gramdan fazla olanlarda 240 kuruşu gtçmıY 
bildirilmesine lüzum yoktur. . 

H) Bükülmemiş Ham ipek ( sun'i ve tabii ) her nevi i~k ve 1 ;tf 
( tura halinde, müfredat üzere satılabilecek halde veya sair her rıt /. 
kitlerde sun'i ve tabii) ıun'i ve tabii İpek mtnıucat ile sun'i ~ey; ı 
ipekden hazır eşya ( Gümrük tarife numuıları : 129, 131, .3 't 
134, 135. 136. 137, 138, 139, 142, 141, 144, 145, 146, 147, 

lSO~ Baharattan Kara va beyaz biber, yeni bahar, ıencefii, . '{.~ 
Tarçın ve Tarçtn Çiçeği (döğülmüş, döiülmemiş) (Gümrük tanfe 
ralan 236, 239) ~ 

j) Terkip yolile elde edilen plastik maddeler ve bunların ııı• 
0

11 

bunlar sellüleit, kılalit, batalit, ıun'i reçine gibi maddelerdir. ~l 
Ham, Külçe, levha, çubuk yaprak, şerit halinde olanları üzerler• 
sırlı, kebartmah ... lıab gibi sabhları çalışılmış olanları ve bU~ 
mamul t1rak, Buton, ve şemsiye başhklar1, ııgar.a ağızlıtı. tabık0, 
bih, elektirik mücerritleri ve emsali maddeler vergiye tabidir. ( 
tarife numaraSI 281,) 

K) Mo'Jilyacıhlcda müstamel kaplamalık ataç, yaprak, ve şer~ 
de kalınlığı 6 milimetreye kadar olanlar cılalı, boyah, resimli ol I 
hil) Parke tahtası ve kontrplake tahtalar) cılalr, boyah, Kakmalı 
li olanları dahil) ( Gümrük tarife numaralan (285, 286) • .J.' 

L) Abajor kağıdı, kopye ve yazı çoialtma lciğıtları, Cam ki!/ 
nek kağıdı, turnasol kağıdı vesair miyar kağıtJarı, yazılı, parafirılı·~ (. 
lu, glisirinli, Zamklı, kolalı, kitreli, reçineli, Albominli: konlotyoı':l 
emsali kağıtlar, duvar kağıdı ·ve mukavvaları ve şeridi vesair kaP1 ~ 
kiiıtlar, katıt ve mukavvadan mamul eşya ( Gümrük tarife nuıSI' 
326, 330, 333, 334, 338, 362, 363) d; 

M) Keten, Kendir manili kendiri, iüt vesair iplik imaline vet• ıt' 
maya elverişli nebati maddelerden mamul ve makara. çile yumık·.~ 
vesair şekillerinde müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş 1b, ~ 
(kasarh, kasarsız boyalı olanlar da dahil) sicim, ip, halat (katral'.,, 

yalı, madeni tellerle, müretttp olanlar da dahil paspas her nevi kel~ 
sucat (örme, kumaşlar da dahil) denteli yapıştırma işlemeler ve 1,, 
harçlar ve şeritler, püskül, döğme, saçak, kordon işlemeli ol~•Y;el' ı 
ve harçlar gibi şeritçi ve lcaynatıcı r.şyası. keten kendir, vtsaırt21,' 
mul hazır eşya (Gümrük tarife nu maralarr, 413, 414, 420, ~ 
423, 426, 427, 428, 434) ,1, ~I 

0) Yere sermeye mahsus Linoleon, kaptolikan muşamba!~ ,, 
raf, sofra ve mobilya örtmiye ve kaplamaya mahsus muşamba4SS & 
şambadan mamul hazır eşya (Gümrü~ tarife numaraları 452, ~ 

P) Çini ve porsel .. nden döşemelik tuğla, Banyo ve kurn••
11

eil 

ördek. apdestane takımları, havan kapsol, soba ve aksamı, her t• 
rakdan su süzg~ci ve aksamı çini ve por.selt.nden sofra, tuval~t. ~ 
rı salon eşyası, Heykel, çiçeklik ve çiçek vtsair mamulat, çın~,. 
selendcn elektrik aletleıi ve aksamı (Gümrük tarife numaraları 
4R5, 486, 487, 488. 490) 

0
t/J 

R) Şişe, damacana kavanoz, ayıa ve mağza camla•• d•" 
vesaireye mahsus emniyet camları, ayna, fotoğraf camı, cam ,t ') 
karpuzu ve abajorları, elr.ktrik ampulleri saat camlan, ve,'',, f J 
batını haiz sair alat camları, camdan mineden ve camlaşdır1 .. 

01jj~ 
lenden düğme, boncuk, sıgara ağızhA-ı, bilezik, küpe, tesbih, yuıy• ~ 
eşya sofra, tuvalet, salon ve yazıhane için camdan mamu~~' sı 
rük tarife numaralan 494, 498, 499, 500, 501, 503, 505, 

512, 515) 1 rırı• 
6 Müddeti içinde beyanname vcrmiyen veyahut mevc~t ~ di~ıet' 

bildirenlerden beyannamesini vermedikleri veya noksan bıldır 
delerin vergisi beş kad f azlasile tahsil edilecektir. 

Alakaearlarca bilinmek üzere ilan olunur .. 
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• ,& ~lsaray Sinemasında 
BU 

Lısııl Cazip ve Güzel Yıldız 
.,~{MlcHELE MORGAN) 

ba>I bi' 1' «lrafından bir Sureti fevkalade Yaratılmış 

AKŞAM 

0Ian, Mevzuu meraklı ve çok heyecanlı 

-- ---~------------~--, 
c-. ·ı r vralı ... ~ ....._ tJerserı e nj 

,.e F s·· ı·· ·· l Filmi sunuyor !.l.ı ~YR tansızca oz u guze 
rJt'~ ICA ~ 
Y İstek üzerine büyük tarihi Şaheser 

~lSEzAR BORJiA 
3i,' ı TÜRKÇE SÖZLÜ ............. __ _ 

y Mevsiminde En Güzel Filmleri az d .. 
Göstermekle Sayın Halkımızın Be n 

Zevkini Karşılayan 

YAZLIK SiNEMA• 
pa~!' BiR y F~L~ IAÇ~Y~ a 1 

ı ~~libereket C. Müddei-

kJ; ~llıiliğinden: 
irıli· .e 'Yı/56 
Y"'"' J ~. . . ı'-d maniye me kez ceza cvımn 
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e1' . .., 2tın müddetle uzatılmasına 
,k •. ~~ ~ş olduğu ilin olunur. 
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Zayi askerlik vesikası 
Atana Yedinci fırka bandosun· 

da ifayı vazife ederek almış Qfdu. 
ğum terhis tezkeremi_ ~a.zaen )'İtir 
miş olduğumdan. yenısını alacağım· 

dan hükmü ol madığını ilan eylerim. 
Adananın Sucuzadc m. de 

mukim Mehmet oğlu 
t 1955 :n2 doğum!u 

Rasim Cumahaç Çulen 

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 

I 
Sinem~ 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 şaheseıler yaratan 

Stan LOREL 
Oliver HAR 

nin Türkçe Sözlü Şaheseri 

ÇOCUK HIRSIZLARI 

• 
1 



Sahife: 8 Türkıözü 

• 
T. iŞ BANKASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Kefideler : 1 Şubat, 1 Mayı•, 1 Alu•t08 
1 ıkincite,rin tarihlerinde yapılar. 

KumbarAı. ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kuraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi 

l Adet ~000 Lira lak 2.000 Lira 
3 " 1000 ., 3.000 " 6 • 500 3.000 

" 
,. ,, 

12 ., 250 ., :J.000 ,, 
40 ,, 100 .. 4.000 

" 75 
" 

50 " 3.750 il 

210 .,-
il -<> ., 5.250 " 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir-
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş ofursunuz. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muamelele-ri 

Para biriktirenlere 28.800 liia 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasındıı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 il ~000 

" 
4 il 250 ,. 1000 ,, 

40 " 
100 " 4000 il 

100 " 50 
" 

5000 " 
120 " 

40 •• 4800 
" 160 il 20 ti 3200 " 

0

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıfı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

Zayi askerlik vesikası 
istiklal harbinde Adana asker 

lik şubesinden aldığım askerlık 

ve 1 <amı zayi ettim. • 
Yenisini alacağımdan eskisnin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Adana Şıh Mustafa ma· 
haUesınden Süleyman 1 
-0ğlu 311 doğumlu Şa· ı 

ban Sarı Gül 
. 11952 

Zayi askerlik tezkeresi 
Urf ı }rndarma alayından aldı

jım askerlik vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağım için eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. ı 
Ali Dede mahallesinden 
Kasım oğlu 319 doğum · 

lu Cebbar 

Zayi askerlik vesikası 
2 inci fırka 18 inci alay 2 inci 1 

tabur~ 7 inci bölükden llldığım as· 
kerlik vesikamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmacLgını ilin ederim. 

Haci Ha~an Köyünden 
Ahmed oğlu 3 l 2 do

ğumlu Ali Yıldız 
11952 

zayi askerlik vesikası 
5 inci fırka 11 üncü alaydan 

aldığım ukerlik vesikamı zayi et· 
tim 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığmı ilan ederim. 

Yağ Cami civarında lcah· 
veci Ahmed oğlu 312 
do~umulu Hasan Eşicı 

11951 

Devlet hava 
yolları tayyare 

• • 
servısı ~rı 

• 1 , Jest 

Seyahatlerinizi en eJ111 
ve en ucuz seri vastl ta 

olan tayyare iie yapını~· 
Hergün Ankara - İstanbul lı 

arasında muntazam seferler bileti 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticarethaJJe' 
sinde satılır 

Telefon: 110 

Zayi askerlik veı·kası ı 
Kilis asicerlik şubesinden aldı 

ğım askeri vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Kaba sakal köyünden 
Muhiddin oğlu 329 do· 

ğuml lsmail Atıcı 
11949 

ilan 
Seyhan Cumhuriyet 

Müddei Umumi\iğinden: 

Seyhan Ceza ve Tevkif evinde
ki mevkuf ve mahkumların bir sme 
lik ekmek ihtiyacı için ( Yüz elli 
bin ) Kilo "kmeğin 25; 51 940 gü· 
nünde ihalesi evvelce ilan edilmiş 
is•dc yevmi mezkurda talip çıkma· 
mış olduğundan 26/ 51 940 günün 
den itibaren yerıiden on beş gün 
müddetle ve kapıtlı zarf usuliyle 
1 O 6/ ~40 günü saat (11) de ihale 
yapılmak üzere münakas:ıya konul· 
masına ve keyfiyetin ilanına komsi
yonca karar verilmiş olduğundan 
evvelki şerait dairesinde talip olan· 
}arın teklif mektuplarını ihale saatın 
dan bir saat evvel komsi)On reisli· 
tine tevdi etmeleri ve fazla malumat 
almak isteyenlerin ceza ve Tevkif 
evi müdürlüğüne muracaatları ilan 
olunur. 28 - 1 - 5 - 9 

11954 

Cizre şubesinden aldığıı' 
lik vesikamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan 
hükmü olmadığını ilan ede''~ 

Taşçık•" f 
da 14 ~~ 
evde A J 
oğlu 32Z 

Seyhan 
dan; 

lu şerbet~,f 
tafa 9sa 

Jl 

ilan 

24 Mayıs 940 tarihiocle 
mukarrer bulunan Adan• 
kazası sahillerinde ruhsat1~ 11~ı; 
lar tarafından, avlanan b 
12 nisbetindc alınacak •" d•" 
iltizamına talip çıkmadıi•~d<I' 
tırma müddeti 10 gün pıll. 

• '1 
zatılmrş ve haziranın 3 ın i -
tesi günü saat 16 da ihale:..,e~ 
rar bulunmuştur. htizanı e 

~ °'e teyenlerin mezkur gu~ ~ 
deftardarlıkta müteşekkıl al• 

1 ·1" oltJ" na muracaat arı ı an~ 

-d~,, 
Umumi neşı:iyat JDll ~ 

Macid Güçl~ 
k .. - pı•t Adana Tür soıı.a 


