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Bav Çörçilin 
dünkü nutku Leopold, 

teslim 

tJ ~akat 
1ı, l(ral 

Belçikalılar 

vatana 

ordusuna Almanlara 

olması emrini verdi 

hükumet buna ve 

ihanetle 

isyan etti; 
ediliyor itham 

''Yurd içindeki azim 
ve itimad bakidir,, 

Londra: 28 (Ro}tcr)- Çörçil bu· 
gün a\·am kamarasında beyanatta 
bulunmuştur. 

Belçika k. .. alı I..eopoldun Alman 

K.aıe düşmüş değil 

ordusuna teslimiyet hadisc~ini anlattık
tan sonra ne olursıı ols1n, müıtefik 
kuv\letleıin yenı bir hattı hareket 
tanzimine geçeceklerini ve fahat bu 
radaki Britanya ve Fransız kuvvetle· 
rlnin büyük tehlikede olduğunu, ma
mafih yüksek ccsaı etli bu k u vvctle
rin çarpışmakta devam ettiğini, bu-

tlsıı\ar A\manların ~()\{ ________ _ 
I mukavemet mer-
ttınl ve bir kaç kasa-

h d;:: .. :-----_.;.----
U n ellerine geçırdı 

~ÖZDE 
~AN L 1 
~AVAŞ 
nd~a: 28 (Royter) _ Almanlar 
nızı ile Meınin arasındaki Bel

tr dusuna hücum etmişlerdir. ln
de Fransız. hücum arl'lbalarıle 

t llluvaf fakiyetle neticelenen bir 
ıl taarruza geçmişlerdir. Muha-

kdevam etmektedir. Sommedc 
hUvvetıerinin tesirli himayesi al
ııı:~e~et eden Fr~nsız kıta~tının 

~ b Z.ıı hareketlen parlak bır su-
~r:Şarılmıştır. ı 
k !\sızlar bu cebhede Almanların 

günkü düşünce nin yalnız oradaki 
kuvvetlerin mukadderatı olduğunu 
parlamentoya ancak gelecek hafta 
başında beyanatta bulunmak imkanı 

\ b.ulabileceğıni ümid etliğini \.:aydel• 

l 
tıkten sonra Başvekil bu muharebe 

• de ne olursa olsurı, bugün dunya 
tC mukadderatının himayesi yo:unıın ko-

~ \ rıınm~sına aı.ıncQılmiş bulunduğllnu. 
halıhazır vazıyetııı yuı d içindeki i· 
timat ve aı.mi kıramiyacağını ilave 

etmiştir. 

Cebelüttarıkta ışık 
söndürme mecburiyeti 

zi) areılcri11de ) 

Londra; 28 (Royter) - Cebelüt
larıkla 23,30 dan 5,30 a kadar ışık 
söndürme mecburiyeti ihdas edil· 
miştir. 

---

eynonun son nutku 
Fransa yiiz defa istilaya uğramıştır; 
Fakat asla boyun eğmiş d~ğild!r 

Bir İngiliz heyeti 
Moskovaya gitti 

tııı1 ~ukavemet merkezlerini ele 
~ış r ve birkaç kasaba ve köp
t 1\dZ.ahtetmişlerdir. Kale müttefik· -- ----------

Fransız denizaltı 
Penis : 2 (a. a) - B. Reynaut, 

b\l sabah saat 8.3~ do şu haberi ver· 
mişt ı: 

Londra: 28 (Rayt4!r) - Bir 
lngillz heyeti ticarT müza ke 
relerde bulunmak Ozere 
Moskovaya hareket etmiştir. 

tdir. 

~ St.LÇlKANIN VAZlYE.Tl 

~:~~a: 28 ( Royler ) - Belçika 
' kadı Pariste toplanarak kat't ıa
• k ar müttefikler yanında çalış
l1ı~ar vermiştir. 

'1ı ~ ra: 28 ( Royter ) - Belçika 
~ltr 0Pold Belçika ordusunu müt-

c v 
t v e Belçika kumandanlığına 
Ve ~trıeden Almanlara teslim et
Şırn~~an kuvvetlerine yol açmış
ı k ı şimalde yalnız lngiliz ve 
~ Çikvvetteri çarpışmaktadır. 
~ ~el ~ Başvekili beyanatta bulu
lç\1Jıka sefaretinde bugün ya
"t h-a~a vaziyetin tetkik edildi
t }' Ukunıelin zafere kadar müt-

lıl~lı~ anında harbe devam azmin
~'rıı~nu, davasına sadık kalan 
~l~ık muhakkak muzaffer olaca
~~~ık anın şerefle hukuk~nu ~a: 
~l~~ sulh kabul ctmıyeceğını 

'1111
111 

dra : 28 (Royter) - Belçika 
v~ .. 

~ ~ılll, ondeki kuvvetlerin teı· 
-~,l 11 fekilde vahimleşmişlir. 
'ııa tlllıüttefıkler mukavrmete 
~~"ıi llıtktcdır, Belçika kralının 

'tıtı}'ct ka an tam müttefik 
~İ) ı~ bir çok bölğclcrde mu· 

ttı s l Ce .ı~asında olmuştur. 
rısı altincı sahif cde ) 

inşaatı artıyor 

eugünkU Fransa dUn
yenm en bUyük denlzalh 
filosuna sahiptir. 

Parla : 28 
Bugün Almanya ile hali lıınpte 

bulunan Fransa dünyanın en bü> ük 
denıı ,Jtı filola•ınB sahip:ir. 

Fransanın uıun seyıriere mahsus 
Surkuf jşminde bir bü~ ük de!nızaltısı 
vaı dır. Bunun ığıı lığı su üıer ınde 
7880 

ten daldığı :zaman ise 300 ıon 
du" Slır'ati ı-;U üıcıinde 10, •u altın 
da on rnildır. Sılahları ıkı tane 2o 3 
lük vt~ ~ine ıkı tane 'i,7 lik top i,e 
dört mıtra\yöı on torpil ı;.ovam ve 
bir tal·yarcden ibarettir. 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

yet 

Bir Sovyet heyeti 
Belgrada geldi 

B 1 
d· 28 (Royter) - Bir Sov· 

e gra . 1 . t' 
heyeti bugün buraya g mış ır. 

BJ gece nıkua ge·mi~ olan va-
(Geri~i ikinci sahifede ) 

Amerika'dan dün 
yükselen sesler ! 

Müttefiklere yardım etmelidir! eğer Almanlar kaza
nırsa Amerikanın kapularına da dayanacaklardır 

Nevyork: 28 a.a. - N!vyork ti- 1 
mes gaı.e tcsınde rıeşı etm ş olduğu ) • d · ·· 
bir makalede Haınilt?n armisttong, sv~çre. e dun mudafaa 
Bırleşik Ameriknya hıtar ederek müt- tedbırlerıne tevessül ed'ld• 
tefikler için tayyaıe \'C harp malıe- ı 

1 
1 

me i ve mült cilcr ıçinde para iste- p · .. ,8 (H 1 miştır. aı ıs. •. a\las) - sviçrede 

Ydzlerce Amerıkan gem si kul- bugün hertürlü müdafaa tedbirine 
lanma1<t.ıdır. Neden dolayı bıı gemi- tc·Jessül cdilmiştır. 
tere kı1.ı:hııç işrretleri koyaıak ambar-i 
}ııl'ımızda çürümekte olan buğday \'e Norveçte müttefikler 
pamuklaı ı Avrupaya n. k1etmesi için "\ • h kızılhaç mü:ssesesıııin emrine vermi- 1 erı areket gösterdi 
yelim.? Eğer Amerika, bu harekette 
bulunmiyacak olursa Hitlcr en büyük 
'Laf erini kazan ıcaK hale gt:lmiş o
lacaktır. 

( Gerısi iiçancü sahifede ) 

Londra; 28 (Royter) N . - orveçın 

şimalinde Osoten mıntıkasından Nor
veç müfrezeleri ile müttefik kıtahın 

mevzilerini ileri sürmüşlerdir. 



• 

Sanife 2 

Bay Hover 
ne diyor? 

Nf.VYORK; 28 -
li 1 ay Hoovor, radyo ile net-

redilen bir nutkunda 
şöyle demiştir: 

Amerika, hiçbir Avrupa!ı dev· 
letin atlas okyanurnna geçmesine 
İ!Dlcin bırakmayacak derecede kuv· 
vetli müdafaa tertibatına malik ol· 
ması İcab eder. 

Hatip, bir mühimmat nezareti 
ihdas edilmesini ve bu nezaretin ba· 
şına sanayi erhabından bir zatın ge· 
tirilmesini ve kendisine ordu, donanma 
nakliyat ve ziraat müşavirlerinin 
terfik edilmesini iltizam ttmiştir. 
"Hoover. milleti seferber hale g~ti· 
rebilmek için sanayi aleminde sar 
fedillmekte olan messinin tanzimi 
lüzumuna İşaret etmiştir. 

Hatip, dün akşam Ruzvelt'in 
telmihlerde bulunmuş olduğu kendi 
icra idaresinin hatlı harekttini mü
dafaa etmiştir. 

Hoover, reisicumhuru son mü
s a~abesinde partizanlık yapmakla it· 
ham eylemiştir. 

Reynonun son nutku 
( Birinci s:ıhifeden artan ) 

him hadiseyi Fransız milletine bıldir· 
mek mecburiyetindeyim. Fransa. ar· 
tık Belçıka ordusunun harbe İzliraki· 

ne gü\'enemez. 

Bu sabah saat 4 den itibaren 
Fransız ve lngaiz orduları düşmana 
karşı yalnız başlarına muharebe et· 
mektediıler. 

Vaziyetin ne 'lldu~unu biliyor
sunuz: Alman kıtaları. H Mayısda 
cephemizde bir gedık açtıktan sonra 

dularımızın ara3ına girmişler ve or
dularımız bu surette biri şimalde di· 
ğeri cenupda olmak üıere iki grupa 
ayrılmıştır. 

Cenubda Fransız kıtaatı somme ve 
aisne,i takib eden ve majinot hattına 
kadar gid~n yeni bir cephede muka· 

vemet etmektedirler; Magingot hattı· • 
na bir şey olmamı.itır. Şimalde üç ı 
müttefik ordu bulunmaktadır. 

Belçika ordusu, İngiliz kuvvetle· 
ri ve İngiliz - Fransız - Belçika 
kıtaları, üç ordudan mürekkep o:an 
bu grup; ıreneral Blanchardıın ku· 
mandası altında frti ve erzak ve mü· 
himmahoı dünkerque ' den alıyor

du. 
Fransız ve İngiliz orduları bu ti· 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Türksöıj 

ltalya'ya beş bin 
balya Pamuk sattık 

Türkiye - İtalya ticaret anlaş· \ 
ması muci~inde klerinı usulü ile ih· 
racat kontenjan listelerinde yazılı 

miktar Jarın dolmuı tamamlanmak 
üz~re bulunduğundan yakınlarda baş 

lıyacaktır: 

Halkevim1z kitap sergisi 
yarın kapanıyor 

Kont njan~ıistelcrinde yazılı arpa 
çavdar, balık, tütün, zeytinyağı, pa· 

r 

muk ve sair madddelerin müsaade 
edilen miktarlar nisbetinde Ital)'aya 
ihraç ettikleri anlaşılmıştır. 

Halkevi Kitap Sergisi yarın ka· 
panacaktır. Sergiyi henüz göreme· 
miş bulunan kitap sever a-ençleri · 
mize teşhir edilen binlerce eserı 

I bir kcrre görmelerini faydalı bul· 
\ duğumuzdan tavsiye ederiz. 

Bu meyanda Adana pamuk ih. 
racatçılar birliği de Meı in limanın· 
dan ltalyaya 5 bin balya pamuk sa 
tılrnıştır • 

Haber aldığımıza göre bu mik· 
tarların aı ttmlması için iki taraf 
arasında yeni bir anlaşma yapılacak 

tır. Fakat, serbest dövizle mahsulle· 
rimizin ltalyaya ihracında hiç bir 
mahzur almadığı öğrenilmiştir. 

Ticaret Vekaletinin neşrettiği 
bir karara nazaran bizimle ticaret 

ve kliring anlaşması bu1unmıyan 

memleketlerden mal alub satabite· 
ceğiz. 

Henüz Romanyada bu'unan 
Türk ticaret heyeti ;ıe Romen ti· 

caret makamatı arasında devam et· 
mekte olan müzakerelerin iyi şekil 

de inkişaf etmekte olduğu ve A
dana pamuklarının Romen piyasa· 

sı tarafında normal fiaatlarlan satın 

alınacağı haberi şehrimizde mem · 
nuniyetle karşılanmıştır. 

Adana pamuk ihracatçılar birli· 
ğindcn müşavir aza olar alt Roman· 

yada bulunan heyete iştirak etmiş 

olan kıymetli gençlerimizden Koca

eli Meb'usu Bay Kasım Gülek An· 

karaya gelerek Romanyaya tekrar 
dönmuştür. 

Pamuk işleri balckmda ·temas· 
!arda bulunmak üzere Ankaraya 

gitmiş 
0

olan heyet şehrimize dön· 
müştür. 

ı 
Hasta bakıcıiar kursu 

. 
l Hazirandan itibaren 

Askeri hastanede açılacak olan 
gönüllü hasta bakıcılar kursuM gir 
mek isteyrn bayanJsrımızın kayıt 
muameleleri devam etmektedir. 

Daha evvelce kız lisesi taJcbele· 
ıi arasında açılmış olan hasta ba. 
kıcılar kursuna iştirak eden kızla
rımızın imtihanları bugün sona ere· 
rek merasimle diplomaları verile· 
cektir. 

Dünkü imtihanlar 
Dün istiklal mektebinde ilkmek 

tep şehadetnamesi almak :istiyen!e· 
rin imtihanları yapılmıştır. 

Arkadaşını bıçaldıyan bir 
aya mahkum oldu 

Aşiret hanınrla yatar kalkar 
Sabri oğlu Fabrettini kıskançlık 
yüzündm bıçakladığından tevkif 

edi 1diğ'ini dün bildirdiğimiz Ahmet 
oğlu Mehmet Rtfik sulh ceza mah· 
kemesindc yapılan duruşması so· 
nunda 1 av 3 güo hapse mahkum 
edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün göle yüzü bu· 

lutlu, hava hafif rüıgarlı ve fasıla 
ile yağmurlu geçmiştir. 

En çok sıcak 28 dereceyi bul
muştu: 

' 
Valimiz Faik üstdll 
T .. k .. .., - zı·yare ur sozu nu 

F .k Oıti'j 
Sayın Valimiz ıı .. ,, 

ötle ien evvel " Türksöıll 
yaret ederek, matbaa 
zin faaliyetini tetkik 
müessesemiz şefleriyle gö 
dir . 

Dünkü töreP 

Güzel bir o·k; teJ 
daha atıldı 

Valimiz Bay Faik OstiiPıt 
tanımiz Tuğ grnual /ıı•. 
yeri, pnti ve belediye 
Halkevi reis vekili, Maarif . 
nafia dairesi baş mühendi~~· 
müfettişi, Emniyet 
önlerinde Reşat Bey 
sinde İsm•t İnönü ilk 
nun dün yapılan temel atrt11 

mi bir cok muallim, mernıl' 
ve Reşat bey mahallesi h• 
!ayacak kadar alaka ve 
arasında yapılmiştır. 

8 Yaşında mini ruini 
man'm hitabesi alkışlilndı 
temel üzerinde bir kovuCI 
ve temele güzide misafirler'_; 
larını taşıyan bir yazı kot1, 

Bilahare ikram edilecı,I 
talar içildikt~n ıonra mer 
hayet verilmiştir, 

Radyo abone bedel.1 e 
yatırmak mecbur•1 

1 
Yeni mali sene dol•!",;~ 

ziran 1940 tarihinden itıb'~ 
yolardan senelik abone 
nacaktır. ,,~ 

Radyolarını lcullınrn•k ... ,. 
miyenler 1 Haziran 1940 f',. 
yolarının kayıtlı bulundukl• 
merkezlerine müracaat ile r 1. 

-h- 1 . 1 . '"' ... rını mu ur ettırme erı .,-
gün Radyolarını mühürletti~ 
rin ikinci günü vukubul•c' 
caatları kanunen mesmu ol•., 

l 

. er'" 
----------------..-... catmdan kabul edifrnıY . 

yolaruıı kullanmamış d•~ 
,. 

B. Şav'ın vasiyeti 
lrlaodamn meşhur edibi Bern:ırd 

Sbav, nukteleri, eserleri kadar ag?.rna 

et koymaması. dai m:ı ~erzevııt ile: ı;e· 

çinmesi ile de meşhurdur. 

Geçenlerde doktorlo.r bu ihtiyar 

muharrire " et yemiJ ecek olursanız 

ölUrsUnUz ,, demişler . O dn bun:ı 

verdigi cevapta şunları soylUyor : 

" Hayat bnna bi ftek yemek mu· 

kabilinde bağ1şlanmnk isteniyor. Fakat 

ı- OONUN MEVZUU -' 

ölUm böyle bir yamyamlıktaıa yeğdir. 

Vasiyetnamemdc centı7.e alayımın na· 

s1l yap1lncağıon dair tnlimat vardır: 

Benim tabutum, cenaze arabaları tıı· 

rafından degil, ökuzler, koyunlar, kU· 

mes h:ıyv:ı.nları ve çeşitli canla b:ılık

ları ihti\·a eden bir akuarY.om tara· 

fından ta.kip edilecektir. Bunlnr, ken· 

di hayvan arkadaşlarını yememek 

için ölume katlanıp b;r insana kutlı

yncaklar. 

Bu cenaze al11yı da, eminim, 

t .. uhun gemisi istisna edilecek olursa, 

Dunyanın gördUğ\l en dikkııte f&· 

yan alay olncakbr. ,, 

--------------------------------------------------------------------------------------------~ 

senelik ücret vermek ıneC 
de kalacaklardır . 

irtüı rlksö•O, 
GAZETE YE MATl~
Bürolariyle birlikle Abid: 
caddesinde ı, Bantc••',.,-

•ınd•kl binaya t••'" "' 
lunuyor. Gerek Matb3~ 01 
rekse Gazetemi7.le işleri rr,1 ... ,," 
rın yeni binamız• • 
rlnl rica ederiz. 
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Türksfaü Sahife 3 

------- { •ban• ••rtları ' 

12 A)'lık 
6 

K.u,U§ 

1200 
600 
300 
100 

!vorveçden ingilterege Uzakşarkta 
muharebeler 

3 
.. 
., 

l ,, akın hazırlanıyormuş! Çungking : ıg - a.a. - Rueter 
100 japon tayyaresi dün öğleden 
sonra Çungkingin civar mahallerini da ~ - Dış memleketler iç 

0JI - >'ıtt bedeli değişmez yalnız 
ıii ' 2 ıtıasraft zammcdllir. 

't., - hanlar için id:ı.rcye 
caat edilmelidir. 

reP i 
hracat 

teJ \Taziyeti 
l 

lk 

arptcn sonra ltalya, Ro 
manya, logiltere ve Fran 

, sa ile ticaretimizin art 
• .

1
tcmas etmiştik. Bunlardan 

ı c a • . . 
ramızdaki tican vazıyetı 

~~lıştık, diğer mcmlckctlale 
, ih lltıasebctlcrimizi de anlatır· 
ii t~cat maddcleı imizin satış 
tcrınd d . . b 1 ~ e urmayı faıdelı u u 

a 
ll haft · · ı trctr . a ıçındc fındık satı~ arı 

, 1 bır de · · · En 
k 

' 
' 

vrr:ye gır mıştır. 
a ıcı n "\ d ft . . gı ter~ ile Fransa ır. 

t ~ ıçınde yalnız lngiltcrrye 
'Jı 1~11 lıralık fazla fındık ihraç e

i f.. ·~ ır. Bundan bıışka gene bu 

1~1'J ~ qıfında Jngiltcrcyc 150 l in 

·uO ~I ~nıctınde tütün_ sevke_dilmiş.~ır. 
rle~ / . llrların ifapesıııe gore, Tur· 

011
Jtl ~tiinlcıi, sekiz aylık müddet 

~ a logilterede büyük bir rağ 
1 
~~an 

ııtil tnıştır. 
~! tere tarafından satın alınan 

tr k , i .c seriyet itibariyle ordu ih 

ıte •rıı~~n istihlak edil mektcydi. Son 
de, e~ ~ \ij ~a Set best piyasadan dc1 
ourı1 t~ tunıcrine büyük bir alaka 

ıtc · 
ı ~' .. 1 rnıştir. 

''fıe ~lurı 8yıt1 ~ tacirleri, bu alakaların ' 
tib•'et'o ~ nıarıda daha ziyade artaca· 

.. " th<· uc ~tı h .. •ındirler. 
b, ~•ha Fransaya kuru meyva· 

~,ı 1' a bot miktarda kuru fasul 
ır; td'I · Şjllıd· ı rnıştir. 
, 'Ye kadar Fransada Ma

ı,: 1adasında sert kabuklu, İı i 
u Ycleri istihlak edılmekte 

~ 
'lbuk· tı, 1 T ü r k i y e f asul-
~f . M ıt-ibariyle a 

·' ,, f ~. l 1 . d d h . . ~u ye erın en a a ıyı-

ttlt 
l. Ordu .. d T- k" f ) •ıcıh ıçın e ur ıye as:ı ye 
~· ı,,lıl tdilrnektedir. Bu yüzdef', 
"ht\ı Ya ihracatımız geçen sene· 
1'11 b~ bir kaç misli aıtmışt•r. 
~'lrı," I htsaba göre şimdiye ka 
'lt,,yt stanbul lımanından F ran 
lıı~t ~aya Yarım milyon lira de· 
~. Uru fasulya ihraç edilmiş· 

''b '-· l.ıııq • 
~ ~ Şımdiye kadar mcmle· 
( Ci ll~u fasulyeleri, yalnız vu· 

ttı . 
sı altıncı sahifede ) 

Stokhoml: 27 a. a. - ille ga· ı 
~e.tte de Zurich'in Stok~~!~ muha· ~-ı.e9:iaf e"!ŞJ'!e• 
bırı Almanların Norveç ussulhareke '9-- - --- - :J __ ~ 
ittihaz etmek ~uretiyle lngiltereyc • . . 

k b
- ··k b" t h ı k fstanbul : 28 (Hususı muhabırı-

arşı uyu ır aarrut azır ama -

t ld ki b
"ld' ktedı" mizd,.n) - Londraya gitmiş olan 

a o u arını ı ırme r. 
Bu muhabir, merkezi Norveçte l'~rk ı matbuat hey.~ti Atinaya ?i)~- 1 

bu'unmakta olan Alman kıtaatının muş oulunuyor. Turk gazctecılen 
Bergen ve Stavangere gönderilmiş per~emh: ~ünü Yunanistandan deniz 
olduklarını ve esast'n bu iki nokta· y~lıle Turkıyeye hareket edccekler-

d b. k ·· ··t 1 t h "d ~ dır. a ır ço cuzu am arın a şı e· · ~ A 

dılmiş olduğur.u ilave etmektedir. Londra : 28 (Royte:) - Huku· 
Bir çok boş Alman gemileri gar met _halkının muvaffakıyetle bütün 

bi Norveç liimmlarına göndeıilmiş· fabrıkalara vaziyet etmiştir. 

lir . 

Reynonun son nutku 

Amerikadan dün yükse
len sesler 

Birinci s;ıhif eden nrtnn ) 
Hitler, bu takdirde Ameıikanın 

deh.:ısını tıürııye t hissini, nazık anlar· 
daki şecnaltnl relhe1mi, \'e onun fen· 
ni terakkiyalmı tamamiyle böşa c;i· 
karmış olr.c.sktır. 

Müttefikler. Flandres'nin herhan
gi bir noktasında tutundukça onlara 
yardım etmcn"n zamanı geçmiş de· 
ğildır . 

Eğer müıtefıkler mıığ:up olacak 

bombardıman etmişlerdir sivil halk 
arasında bir çok öıü vardır. Nefsi 
şehir üzerine hiç bir bomba atıl
mamıştır. 

Bay Musolini çif çile re 
mükafatlar verdi 

Roma: 27 (a.a.) - Bay Musso· 
!ini dün: Vcnedik ~arayın fa toprağa 
sadakatte tema)'uz eden ziraat ış· 
çilerine mükafat tevzi etmiştir. 

Duçc bu münasebetle irad etti. 
ği nutukta İşçileri kabul etmekle 
müftehir olduğunu, zira bu işçilerin 
asırlar boyuaca kuvvetini ve tema· 

1 disıni isbat etmiş olan bir ırkın çi. 
çeğini temsil etti:cler ini bildirmiştir. 

Duçe demiştir ki: 
''Devamlı ve kafalı mesainizi vak-

fettiğiniz bu toprağa istikbalde de 
sadık kalacağınızdarı emin bulunu• 
yorum .. , 

lngiliz yaralıları 
Londfa: 27 a a. - lngiliz yara. 

lılarından mürekkep bir kafile, dün 
lngiltcrenin garbinde kain 1 ir şeh-
re vasıl olmuştur. 

Yurda dönen Amerika
lılar 

- ikinci sahifeden artan -

manı cenupt::ıı ve g.uptan Be'ç:k.t 
ordusu da şimalde müdafaa ediyordu 
AÇli< bir sahad.ı Fran!:>IZ ~·e lngıliz 
sılah aıkadı ş'aıına ın.ılümat vermek
sizin ani olarak kayıt \'e şarlsız tes
lim olan belçika nıdusıı bu ordudur. 
Belçika kralının emri • iman f ırkala 
ıına yol açmışllr. Bu:ıdan 18 gün ev
vel <.yni kral b•zi imdadına çağı mış 
ıı. B 7. de miit • efıkler eı kanı harbire
lerı t<ııafından g çcn kanunuevvel 
ayındanbcri lt-sb t edılın ş olan plan 
mucıbiı ce bu daveti kabul eımiştık. 

Şimdi tam n.uhar ele ceıeyan 

etmekte olduğu uir sırada her za· 

man Almanların sözler İne müttdık 
!erin sözlerine vı-ı dıği kn mdin r y· 
ni kıymeti verir; ~ö ünmüş o'an 

Be!çik-1 kralı üçü.1cii Leop.:>~d, gc· 
neral Blanchard'a haber vermeksi· 
sin, kendisinin yardımına koşmuş 

olan Fransız ve lngiliz "askerlt>rine 
bir!tek kelime söylemebizin terki si· 

lah etmiştir 

o'ursa Alrrantar, yalnız Saint • quen
tan ve pas de Calais de kaimi· 
yacaklar. bizim kapılarımıza da da
yanacaklardır. Müıtcfıklcrin 1940 sc
nesindr: yap. c •klan harpte onlara 
yardın etmek, 1 945 ~enesinde yalnıı 

başıonıza }'.apacağımız harpten d;ıha 

ucuza mal olur 
V .ışinglon: 28 a.a. - Ro0ıvel•in 

raciyodHki dinkü mü•ahabesi, ne 
di,>lomaı;ı ııa'ıafılı ne "ongre ve ne· 
de matbuat tarafl'ldan son mesajı 

kadar hararetle karşılanmış de~ildi r. 

Du llin : 27 (=t. a) - Bir mik· 
tar Amerikalı, Birleşik Amerikaya 
dönmek iç"n Pr sident Roosevelt 
vapurunun n.uvasaiatın:ı irıtiz .. ren fr~ 

' 
laodaya gelmiştir. 

Gaz · teler, başmakalclcrinde bu 
müsahabenin edasını takdir etmekle 
beraber reisicumhurun , 

Kanada başvekili 
dün beyanatta bulundu 

Londra : 28 (Royt~r) - Kana-
da başvekili bugün mecliste beya

natta bulunarak, Kanada hava kuv 
vetlerinin bugünkü ıhtiyacı kar~ıla
yabilmesi için süratle tedbirlere te
vessül edi!diğini bildirmiştir. 

Bu tabrihde mi!Iİ mesbuk ol 

( Gt'ri~i beşinci sahifede ) 

l - Amerikanın mali \'37.İyeti, 

2 - Harp malzemesi imalatının 

tesiri imkanları hakkındaki nikbinli· 
ğine hücum etmektedir. 

MESELELERi KARŞISINDA 1 
·-------------------------------- . . . ~----------------------------~ 

MÜH GONON M 

irfanda 
( OUBLiN 'uEN 

lrlanoa ihtilal teşkilatının tevkif edilen bir aza 
ı,;ı üzerinde bulunıın talımat üzerine İrlanda ma· 
kamları bu ıeskılatın bütün azasını sıkı bır rnüıa· 
kabeye tabi tutmakt::ıdırlar. 

Bulunan talimat 24 mayısa kadar verilecek işa 
rctlerc riayet edilmesi lüzumunu bildiımckte idi. 

Oığer cihetten Alman_ radyosu İn gıliz kıtaa-

t 
n ulster dahılinde ve lngiliz gcmilerınin l inada 

ını • d d 
• sahili üzerindeki harekatının_ dublın e en ışe u1~n· 

teşkilatında 

YAZILIYOR ) 

dı rdığını hır kaç ~efa bildiımişıir. HükQmet mah-

lfıl erı bu habeılerı knti surette yalanlamaktadır
ar. 

M~lıye n~ıırı _bir .nu kunda şöyle demiştir : 
Mıllet muttehıt bır halde müteyakkız olmalı 

ve lrlanday~ başka bir milletin menfaatına istis· 
n;~r~nı teşc~ e_deb~lec~k hir bir şeyi yapmamalıdır. 
~ı~lh hede~ımız ,hıç bır harici müdahaleye lüzum 
gostermemı~ ikmal edilecektir. 



Sayfe: 4 

Fransız denizaltı inşaatı 
artıyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

Bundan sonra birinci sınıf seyir 
denizaltıları gelir, Bunlar dokuz tane· 
dir. Röken, Suflör, Mors, Narval, 
Marsuin, Dofin, Keman, Fok ve Is· 
padcn isimlerinde olan bu denizaltılat 
su üstünde 97S ton, su altında 1440 
ton ai'ırhğmdadır. Sür'atleri su üze
rinde on altı mildir. Silahlan onluk 
bir topla on tane torpil kovanından 
ibarettir. 

Fransız donanmasına mensup se· 
ri halindeki denizaltılar t Rödutabl 
( Redeutable ) tidinde ;olan bin beş 
yüz tonluk tahtelbahirlerdir. 

Fransız clonanmasında bunlardan ı 
29 tane 'Uevcutl1.1r· Bir kaçman ismini 
verelim ; 

Paskal, Pastör' Puankare, Aıgo, 
Aşil, Espuar G!oriyo. Hero ve sa'i· 
re ... 

Bunların ağırlıkları umumiyetle 
su üıeıinde 1380 ton su altında ise 
2070 tondur. · 

Sür'atları su üzerinde 17 mil, su 
altında ise on mildır. Sılahları onluk 
bir top, bir mitralyöz ve on tane 
torpil kovandır 

Yukarıda bahsettikimiz tipte altı 
denizaltı gemisi de hali inşadadır. 
Bunlardan biris:nin ismi Feniks ola. 
cak ve Haziran 1939 da Kam • Raul 
açıklarında batmış olan Feniks deniz· 
altısının yerini alacaktır. 

Bu altı deni7.altıdan bazılarının 
ağırlıkları 1500 bazılarının da 1600 
ton olacaktır. 

Sür'atleri su üstünde 23 mil su 
altında on mildir. , Silahları bir tane 
3,7 lik bir tane de on !tık top, iki 
mitralyöz ve sekiz tane torpil kova· 
nından ibaret bulunacaktır, 

ı 
1 

l 

Fransız denizakılarına mensup 

ikinci sınıf denizaltı gemiltrinden 

müteşekkil bir filo da sahillerini mü 

1 
dafaa işini üzerine almıştır. Bugün 

mevcut olanlar iki tip üzerinedir. 

Birinci tip Siren, Loris veya Te 
1 

tis tipi olup bunlardan on tane mev 

cuttur. Bunların ağırlıkları su üze· 

rinde 548 · 576 ton arasında mü

tehavvildir. 

Sür'atları 14 mildir, Su altında 

185 ton ağırlığa maliktirler. Sür'at· 

ları da ,7,5 mile düşmektedir. Si· 
!ahları bir 7,5 luk top ve yedi tane 

tor pil kovanından ibarettir. 
Bunlardan sonra seri halinde 

olan 560 - 660 tonluk denizaltı 
( Gerisi be~inci sahifede ) 

... l __ ş_aı_k~ı-a_ır __ ı 
ltalyan fıkrası 

Topçu tabyasında telefoncu ne
fer •tışı haber vermeğe memur e· 
dilmicti. lık endahtı haber verdi: 

• y 

- Mermi uçtu. 
T am bu esnada bir nefer taşı· 

m akta oldutu mermiyi yere düşü· 
rüncc t elefoncu nefer hemen ili ı..~ 
etti: 

- Tabyada beraber, 

Hazırlık mı 
- Azizim, dikkatinizi çekerim. 

Veznedarımıza a-öz kulak olun. 

- N e diyorsunuz? Bir ihtilasın 
dan mı haberdarşınız? 

- Hayır, takat son günler de 

kendisini sık sılc şimendifer tarife· 
sini tetkik ederken iÖrüyorum:. 

Türluöı 
..• 1~ 29 

29 Maf~ . 
- lt 

Fransızların zekası ve 
ingilizlerin aklı selimi 

Mönteskiyo ile Lord Çesterfild'in arasında 
geçen fevkalade enteresan bir macera d 

Çesterfild eti ~ Du7manlık ve dostlukların hi~at 
manaları, hazan ho.kikatler karşısında 
ma.nasızlı:ışı.) or. İki kuvvetli ve can· 
dan duşman, zaman oluyor kİ, emni
yetleri arsılmaz birer dost oluyor· 
lar. Tarihte ve tarihimizde bunun 
çok canla rnis:ıllcri vardır. İngiliz -
Fransız dostlugu ise en parlak bir 
misali ''eriyor. 

Biribirlerinin nmnnMz duşmanı 

time karşı duyd11ğum se\·gi kalbimde 
glln geçtikçe kuvvetlenmektedir. 
1 lem~ehrime yar-cım edebilmek, be
nim için en bll,)Uk balıtiyarhktır. Ni· 
tekim, şimdi size arzedeceğim lıizme· 
timi kabul ettircbilir:;em, kendimi 
dunyanın en bahti,vaf" adqmı sayaca· 
ğım.· 

Yabancı tekrar korkak nazarlarla 
etrafa baktı ve sözlerine devam et-

olan bu iki millet bugUo, butun dUn· ti : .. 
_yn önunde tarihin en buyuk imtiha- - Venedikte bir insan her şey 

nmı veriyorlar ve asırl:ıran duşınıınlı· yapabil ir fakat hükumet i~lerine mii-
ğmı cbecH dostluga inkılap ettiriyor· dahale edemez. 

• lar. Bu, a.'·ni zamanda zeka ,.e .:ıklı Bir adam hükumet hakkında dü· 
selimin birleşmesi deml'k olacaktır. şünmeden bir söz sarfetti mi mahvol· 
Bize hu yazı.' ı , çok entcre :ın. tarihi 
lıir fıkrn h:ıtırlath. 

• (ı * 
Fransız alimi Montcski~ ö Lond-

ra seyahatinde İngiliz rnUtefckkiri 
Çesterfild il~ tanışmış "·c ahbap ol
muştu. lki alim sık s1k buluşup ko· 
nuşuyorlar ve hazan dn nıtıoaknşal:ı
nı giriyorlardı. Çesterfild, İngiliz ve 
Fı·ansız ırklarının hususiyetlerini : 

- İngilizler akli selime -;:ıhiptir
ler. Frnn~ızbr da zekidir. 

Cümlesi ile ifade ederdi. 
Monteskiyö, Çes(·erfildin bu ta

rifini kabul diyor, fokat zeka ile 
akli selimin mukayesesine imkan ol· 
madığını, zekanın her zaman nklı se
lime galebe çaldığım iddia ediyordu. 

Bu mUcadelc, iki alimin her be· 
lu~mşl:ırında tnzclcnir ve mUn:ıkaş:ı 
ederlermi~. 

Monteskiyö'nun bir aueti, sey:ı· 
hatine ait not tutmaktı. Defterleri, 
girip çıktığı, gördugu yerlere :ait in· 
tibalnrla dohwdu. 

Yine bir ·akşam oturduğu yere 
clönUnce def terini çıkardı , o gUnku 
görduklerini y azarken bir adamın 

kendisiyle görUşmek j tecliğini haber 
verdiler. Monte ki*' ö hemen işi ni hı· 
raktı ,.e b u yabancıyı kabul etti. 
Gelen ndam, perişan kıyafetli bir 
Fransızdı. Korka korka bakıyordu. 

Se~lcı·inin duyulmasından korkuyor· 
nıu~ gibi ŞÖ.) le dedi : 

- Efendim, ben sizin bir hern
şehrinizim. Yirmi sene vardır ki bu 
memlekette ya~ıyorum. Fakat mille· 

muştur. 

Siz ise şimdiye kadar gndiğiniz 
yerierrte birçoe şeyler söylemişsiniz· 
dir. Halbuki engizitörler peşinizi hı-

--- YAZAN----: 

N. A. 
rakmı~acaklar. 

Bı.ından haberiniz yok. Nereye 
gidersiniz peşinizde dolaşıyorlar. 

. Bugün, yarın oturduğunuz evde 
bir arama yapacaklar bahusus yaz
dığınız şeylere dik~.at ediniz. 

Bir söze fena mana verirlerse ha 
yatını= tehlikededir. İşte size candan 
ıh tarım. 

Bu hizmetime mukabil bir tek ri• 
ca:n var yolda ban:ı rastlarsanız se
lam bile vermeyiniz farzı muhııl ka· 

çamaz dd yakayı ele verirseniz beni 
haber vermeyiniz haydi Allaha ısmar· 
ladık. 

Adam fazla durmad,,n çıkıp git
miş ti. Monteskiyö bir müddet derin 
derin düşündükten sonra bira7 ken
dini topladı ve ilk iş olarak günler· 

denbeıi devam eden seyahatin not· 
tarını bir araya getirip atlı ateşe hep· 
si kül oluncaya kadar başında bek
ledi. 

Bu esnada kendisini görmeye ge. 
len çesterfild ahbabının telaşını far
kctmiş ve sebebini sormuştu. 

Monteskiyö başından geçenleri 
berer birer anlattı dikkatle dinleyen 

Tüccarlarımız Italyadan 
istiyor • 

peşın para 
lstanbul: 28 ( 1 iusus\ muhabirimizden ) - Aramızda Kliring anlaşması 

,yapılmış olmasına rağmen ltıılyan mUesııeselerinin harp vaziyetinden istif adc
ederek tuccarlarımızdan peşin para istemekte inat etmeleri devem etmekte· 
dir. 

Buna karşı aliikadarlnr tia mukabelci bilmisil yapmıığa başlamışlardır. 
Pamuk ve diğer bazı maddeler için ltalyanlnrdan peşin para istemektedir. 

ltalynnlnrdao muhim miUarda olan alacağımızın gittikçe kabarması tuccar· 
lanmızı da peşin para istemeğe sevkctmektedir. 

Ilunlaı· da lt:ıl.ranlarm bilhassa gıda maddeleri ve hububat üzerindeki 
tıı.lcblerini peşin pııra ile yerine getirmeAe karar vermişlerdir. Ayrıca !tal 

y:ı buklımctinia permi daire~i İtalyan mUesseselerinin Turiıiycye göndt'rc· 
celııleri malların muhim bir ktsmına mt.ııaıade Yermemekteılir. 

- Fakat bu kadar teliŞ ıi ~ 
niz başınıza gelebilecek felike ~o 
raber düşünelim. ~ 

Monteskiyö aynı heyecaıı 
laşla : 

- Alay mı ediyorsunu!'li3 
. ıP 

karşılık verdi. Başım, bır -~ 
bağlı olan bir yerde nasıl 511 

düşünebilirim. 
- Peki ama, bu adalll ıı 

adammış. Kendisini tt'hlikeYe
1
, 

ıııı· da buraya ne cesaretle ge . J 
tandaşhk gayreti de olsa 

111t 
kadar tehlikeyi göze alır ıııd' 
sizi de tanımıyor, dostuııut 
ğil. ııı 

- Canım, benden bir 
0 

ı 
da bekleme:ii. Söyledikten 50 

.men kalkıp gitti. 

- Garip şey .. Size söylc:d~ 
teri nereden biliyormuş? 

- Orasını bilmem. 

kendisi de er.gizitörlerden· '( 

- Böyle şey olmaz. Eııl1 
rin işleri pek gizlidir. Ora)'4l b 
kendisi değil, hayali bile gire 

- Peki öyle ise herifıll 
ne mana verirsiniı. 

- Düşündüm ama, kal 

na veremiyorum. A 
iki ahbap uzun uzun d 

başladılar. Monteskiyö sol 
·~# 

men Londradan ayrılmak ıı, 

Jıklar yapıyordu. 

Çcsterfild birdenbire: 

- Azizim, dostum, dedi·~ 
ma bir şey geliyor. Eğer bıl 

- Eveti 

- İhtimal ki .. . 
etmem. 

- Canım, ne demek 

hemen söyleyiniz. ~ 

- Mesel& bu herifi ı.,ord,~ 
fild adındaki muzip, bir gı ıı 
selimin birkaç kilo zeki~;·o 
kıymettar olduğunu ispat 

1 

dermiş olmasın ... 

Monteskiyö hiddetle 
ve: . c• 

Ah . s· bı' - .. Oemış. ız 11 
Bana ne oyun oynadııırı• i~ 
musunuz. El yazılarımın hel'5 
hm •. 

·fe) 
Ve Monteskiyö, bu ıatı •t' 

meden derhal Londradan BJ 
l 

Fransız edibi Oidero :;:: 
kaydettikten sonra şöyle 

- Ben Monteskiyönaıı ..ıı 
d·rı ır 

olsaydım, Lord Çesterfil 1 ,.~ 
sarılıp öper ve derdim kiııt:;sl1'' 
Siz bana Jngiliz zekasını 

niz. ,~ıi 
Ben de size Franc;adıt i 

bit 
erbabının bulundutunu 
bat edeceğim.,, 

., ·• ıı: ·i 
ıı"' 

Oidero'nun bu !enıete"'il 
yılında bütün mana~sıyl~li I 
miş bulunuyor. Zeka, ıık 
kaynaşmıştır. 
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Jtalyanın yeri 
Alınanyanm 
Yanı imiş 

lt~ı d .. Ya devlet nazırı 
lln böyle söyledi 

ı •11 NOMA YIŞLER 
liketı ~Otrıa 

Q 28 -a.a.- Havas ajan· 

aıı1' ~ .. 
· d Musolını stadyomunda Du· 
''&i el h~zuriyle yapılan jimnastik 
lcdl crı ltaıyanın askeri bir mü 

~i~ c buluııması halinde bir nü· 
ittir Yapılm.asına vesile teşkil et· 
t . 
ılcra· 1 • dı. ız erm sonunda gençler 
ıOlrlu n Qı n ortasında toplanmışlar, 
d, ar?lar okumuşlardır. Bu sıra· 
lQk lllıtralyözler ateş etmiş ve 
lfj;~ gruplar üzerinde harp ya 

"ı . er ve bayraklar dolaştırmış 

~ll'L ~I ERiN YANIN DA Mı ? 
<>raıı 

'f;' a . se : 28 - a.a. - Devlet na 
bir 'tnacci dün burada söyledi· 
1 

...... f tukta şöyle demiştir : 
tııa " talyanın yeri müşterek düş 

._aroı .. 1 le · ınucadele etmekte o an 
tın :kah 

·re ır raınan Almenyasının ya 
gı ... 
·t 11 oına · 28 1 1 • -a.a.- Harp mi, sulh 

mesefe • R . b 
·at ~ _ sı . . omada herkesın . aş 

ı J ~o şunce ını teşkil etmektedır. 
/.'I ~ lttctronun tübü içindeki civa 

Türle.sözü 

.... 

Seyhan 
Spor 

- Hatay 
temasları 

komşu bölge rençleriyle ha 
raretli müsabakalar oldu 

Gençlerimiz dün şehrimize döndü 
Kırıkhandan başlıyan · 40 kilo· 

metrelik bisiklet koşusunda Hata7. 
dan Mustafa 1 saat 19 dakika 
43 saniyede birinci, Adanadan Ah
md ikinci gelmişlerdir. 

Valimiz Bay Faik Üstünün b~· 
den terbiyesi müdürü, antrenör ve 
spor ajanlarının iştirakiyle Hataya 
giden büyük !porcu kafilesi şehri· 
mize dönmüştür. 

Adana _ Hatay spor temasla· 
rmın teknik neticelerini okuyucula· 
rımıu bildiriyoruz. 

Seyhan spor futbol takımiyle 
Hatay Gençspor fut'ıol Jakımı ara· 
sındaki maçta gene!por 3-0 kazan 
mıştır. 

Güreşlerde seyhan bölgesi 6-1 
kazanmıştır. 

İskend~runda yapılan tenis maç 
larmda tek karşılaşmada Adana, 
çift karşılaşmada Hatay ekibi birin· 
cilik almışlardır. 

Atletzın müsabakaları çok mun 
tazam v~ bilhassa Hataylı gençler 
için istifadeli olmuştur. 100, 200, 
400, 1500 ve 5000 metre koşula· 
rında ve 4 X 100 metre bayrak ya 
rışında disk ve cirit atma ile boksta 
Adanalı elemanlar iyi derec~ler al· 
mışlardır. 3000 metre birincisi Ha· 
taydan Mehmet Yener yeni bir re
kor tesis etmiştir. 

Adana ve Hatay muhtelitleri 
arasında yapılan futbol maçında ise 
4- 0 Adana muhteliti galip gelmiş 
tir. 

d \ 11nun hararetin Hlçalıp yüksel· 
so.1

11 
rlc inip çıktığı gibi gerginlik del ---------------------
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TÜRKiYE RADYO o1FOzlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Çarşamba 29 - 5 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 
12.35 A J A N S ve Meteoroloji 

Haberleri 
1~.50 Müzik: Muhtelif şarkılar 
13130 
14.00 Müzik: Küçük orkestra 
18.00 Proğram, ve memleket aa 

at ayarı 
18.05 Müzik: Oda müziği (Pi) 
18.30 Fasıl heyeti 
19.00 Konuşma ( Dış politika 
19.20 Müzik: Okuyan - Mu-

zaffer ilk Ar 
19.45 Memleket saat ayarı ajanı 
2Q00 Müzik 
20.35 Temsil 
21.35 Serbest saat 
21.45 Müzik: Reisicumhur Ban

dosu ( Şef: Ihsan Künçer ) 
22.30 Memleket saat ayarı, A

jan' haberleri; Ziraat, Esham -
tahvilat, kambiyo - nukut 

. Borsası ( Fiyat ) 
22.50 Müzik: Cazband (Pl) 

23.251 
23.30 Yarınki proğram, ve ka

panış . 

k '' tarı ıaman azalıp çoğalmaktadır 
atısız denizaltı inşaatı 
~i}.. artıyor 

0 rdüncü sahifeden artan ) 
tclir B 
~lld · unlardan Fransız donan· 

GÖÇMEN NAKLiY ATINA PEK 
YAKINDA YiNE BAŞLANIYOR 

tle 

~ is·' 22 tane mevcuttur. Bazıla 
~l •tntcrini verelim: Dian Mediuz, 

:"· Orion, La Silbit, Venüs, 
csaire a , 

ı.nların - 1 • - • d ~il surat crı su uzerm en 
a ıu altında ise 6 mildir. 

ıı 
~il\~ tnuaızam yekuna dahil edil-
dcıı· olan Oror ( Ourore ) tipi 
İt, •talta gemisi de inşa edilmek 

lıı 
' ' ' ed·ı ~'t~ ı rnekte olan bu gemiler 

llt tıdc 895 ton, su altında 1170 
•ıı' Süratlen su üstünde 14,S 1 
s,,i~~ında 9 mildir. 1 
~it arı bir tane onluk top, iki 
~ov talyöz ve dokuz tane tor· 
~ •nıdır, 

bcsıt 1 ~ f • 
1
. P ara göre, F ransanın 

~ .~ 1Y~ttc olan denizaltı gemi· 
bi, t~dı 71 dir. Bunlardan ma· 
. dcı~tcn altı .tane, diğer bir 
1~'1tı S tana olmak üzere 21 
~ ıcırıisi daha inşa olunmak· 

1 hiı trı .. d 
'İtı u afaa denizahılarından 
~ 'on .. '~•t . &'U nlerde batmış oldu· , 
> 1 lfb ı~ıı el 1 ara ~lınırsa bugün 70 

"'tı ~ 91 dcnizallı gemisiyle 
f11

0 
~r~ada en büyük de· 

ıuna nıalik olduğu görü· 

Üç yüz bine yakın muhacir gelecek 
lstanbul : 28 [ Hususi mubabi· 

rimizden ] - Bu seneki goçmen 
nakliyatına toplu bir şekilde yakın· 
da başlanacaktır. 

Hükumetimize Romanyadan bil· 
bassa Bulgaristandan binlerce yurt: 
daşımız göç etmek istediklerini bil· 

dirmişlerdir. 
Bulg.uistanda bulunan vatandaş· 

!arımız son zamanlarda hallerinden 

Reynonun son nutku 
( Üçüncü sahifeden. arta.~ ~ 
b·ır hadis•dir. Belçıka huku· 

mı yan '" 
meti, bana kralın bu karar1~ın k me· 
sul nazırların ır.uvafak'.atı o .m~ sı~ın 
. 'h d"lmic olduğunu bıldırmış· 
ıttı az c ı ~ 

tir. . I k . 
Belçika hükumetı mem e etın 

h 
.. 1. de bulunan bütün kuvvet enuz e ın '\o 

lerlc müştert'k dava i~in mucadele 
etmeğe karar vetmiş~ır: . .. .... 

B
. k di askerlerımızı duşunu-
ız, en .. 

yoruz. Onlar şereflerını~ T 7asun 
kalmış olduğunu söyle~e hı ır er. k 

Askerlerimiı, cephcnın er no . 

memnun olmadıklara dolayısiyle ade · 
ta kaçarcasına memleketimize göç 
etmektedir. Sıhhat Vekaleti Roman. 
ya ve Bulgaristandan vapurla nakli· 
yata başlamak üzere h_azırlıklar yap 
maktadır. 

Yakında vapurlar arasında bir 
münakasa açacaktır. Bu sene yüz 
bine yakın yurtdaşımıza memlekete 
nakil fırsatı vcrmeğe çalışacaktır. 

1 

tasında htHİkulade bir fa~!iyet sar 
fetmektcdirler. 18 gündenberi her 
gün binlerce kahramanlık misalleri 
göster.diler 

Eski generallere henüz halef ol· 
muş genç Fransız generalleri cidden 
şan ve şeref kazanmışlardır. Şefle· 
rimiz ve askerlerimiz blok teşkil 
etmektedirler. memleketin bu bloka 
tam bir itimadı vardır. Ve bu blok, 
yarın dünyanın hayranlığını uyandı· 
racak hareketler yapacaktır. 

Karanlık günlerin geldiğini bi· 
liyorduk. Fransa Yüz defa istilaya 
uğramıştır. Fakat asla boyun eğme 

Bu sene gelecek göçmenlerin 
çoğu Trakya mıntıkasına yerleştiri· 
lecektir. Trakyada şimdiden ;hum· 
malı bir faaliyet vardır. Çorlu ka· 
zası köylerinde bugünlerde 50@ göç 
men evi inşasına başlanacaktır. Bu 
evlerin 430 tanesi kerpiçten ve 70 
tanesi kargir olacaktır. Hepsi sıhhi 
~eraiti haiz hulunacaktır. 500 evin 
ı?şasına 140 bin lira sarfolunacak
tır . 

miştir. 

Biz, F ransanın yeni ruhunun keo 
disini göstermesini, memleketi her 
zamankinden daha büyük bir mev
kie çikarmasını mihnet ve meşakkat 
ler arasında bekleyoruz. Zafere olaa 
imanımız, sarsılmamıştır. 

Bütün kuvvetleri şimdi 00 misli
ne çıkacaktır. Felaket, Fransayı da
ha büyük yapmıştır. Büyük şefimiz 
Veygand, mareşal Petain'le hem 
fikirdir. Sömme ve Aisne üzerinde 
kılaatımız mukavemet ediyorlar ve 
mukavemet etti~imizden dolayi mll 
zaffer olacağız. 
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Leopold , ordusuna Al
manlara teslim olması 

emrini verdi 
( Birinci ııhifcden nrt:ın ) 

KRALIN KARARINA iSYAN 

Belçika hükumeti ve belç.ka mil
leti kralı tanımamakt~ ve mütte· 
filelerle yan yana çalışmak karar 
katisındcdir. 

Bütün Belçikalıler kralı ihanetle 
ittiham et.ektedir. 

l..ondra : 28 (Roytor) - Alman· 
ların 9elçika kralının mütareke tek 
lifini kabul etmesi Belçika ordus.nu 
bu sabah saat dörtte Almanlara 
mukavemete nihayet vermiştir. 

MÖZ BÖLGESiNDE 

Paris : 28 (Hava:t)- Bugün M öz 
böltesinin iki tarafında da şiddetli 
çaşpışmalar olmuştur, 

ihracat vaziyeti 
( Üçüncü sahif edtn artan ) 

oanistana scvkedilirdi, Burada da 
Romanya kuru fasulyeleriyle relca· 
bet ctnıtğe mecburduk. Halbuki bu 
srne Almanya, Romanyanın kuru ve 
bilhassa Soya f arnlyrsini aldığı için, 
başka memleketlrre ihracat yapma· 
ğa imkan kalmamıştır. Bu hafta 
içinde Romanyaya ihraç t-ttiğ:miz 
maddeler arasında tuzlu balık, çi· 
roz, susam, yapağı gibi maddeler 
eksnİ) eti trşkil etmektedir. 

Zayi askerlik vesikası 
7 inci Fııka 23 üncü alay 2 İn· 

ci tabur beşinci bölükdt'n aldıgım 

askerlik vesikamı zayi t ttim. 
Yenisini alacağımdan e~kisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Adananın Dervişler kö· 
yünden arıcı Ahmt'd oi
lu 3 ı 5 doğumlu Sült"y· 

man Atakay 
11964 

Beden Terbiyesi Seyhan 
bölgesi ba~kanlığ1ndan 

1 - Şehir Stad)om büf~si 1 
Haziran 940 dan 31 Mayıs 941 ta· 
rihine kadar bir sene müddetle 
icara verilecektir. 

2 - ihalesi: 
31 Mayıs 940 cuma günü saat 

17 de (tski telgrafhane binasında) 
Beden Terbiytıi Seyhan bölgesi bü 
rosunda yapılacaktır. 

3 - Talipletin meıkiir gün ve 
saate mür-.caıtları ilan olunur. 

11946 25-2' 

Satılık ev 1 

Süleyman zade Ahmed cftn· 
di vereseleı iııe ait ln:nalc hamamı 
civarında lX numralı 13 oda 
mutb&h ve u tulumbalı ev satlıktır. 

isteklilerin Belediye mezad sa 
lonuna müracaat etmeleri ilin O· 

lunur. 11968 
29-30-~1 

'=--------------------------

1 

ft 

İlan 
Seyhan vilayeti M. H. 
Müdürlüğünden : 

1 - F ort markalı vilayet eski 
hizmet otomobili (550) beş yüz elli 
lira muhammen bedel üzerinden ve 
açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Açık artırma 940 sene.si 
haziranının 13 üncv perşembe günü 
saat 10 da yapılacaktır. 

3 - f hale vaktinden evve' hu· 
susi muhasebe veznesine yatırılmış 

bulunuması lazamgelen pey parası 
miktarı (41) kırk bir lira (25) yirmi 
beş kuruştur. 

4 -- lstekliJc:rin muayyen gün 
ve saatte vilayet daimi encümenin
de haz,r bulunmaları ilan olunur. 

tl973 29-2-7-12 

Zayi rapor 
Erzincan 12 numaralı jandarma 

mektebinden aldığım 2523 numara 
lı raporu .zayi ettim. 

Yenisini alaca~ımdan eskisinin 
hükmü o1madığını ilan ederim. 

Akkapu mahallesin· 
den Ramazan oğlu 
327 doğumlu Sa· 
!im çevirme 

119G2 

Zayi askerlik vesikası 
9 uncu fırka 29 uncu alay 2 in· 

ci tabur 6 ıncı bölükten aldığım as
ket lik vesikamı zayi rttim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadı~ır.ı ilan ederim. 

Mirzaçelcbi mahalle 
sinden Şahud oğlu 
316 doğumiu Diyap 
Üst kalmış 

11950 

:layi askerlik vesikası 
Istildal harbinde çiftçilikderı 

dolayı Adana askerlik şubesinden 

aldığım askerlik vesikamı zayi et
tim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Havutlu Bucağından 
Ahmed oğlu 312 
doğumlu Şaban Yıl

dırım 
ll960 

Zayi askerlik tezkeresi 
23 üncü 

0

alay 2 inci tabur 6 ın· 
cı bölükden aldığım askerlik vesi· 
kamı zayi ettim. 

Y cnİ5İni alacağımdan tskisnin 
hükmü olmadJğını ilan ederim. 

Camu~cu köyünden Cu 
maali oğlu 319 doğum

lu Muhiddin Tetik 
11962 

Zayi askerlik vesikası 
Mersin 23 üncü alay 3 üncü ta

burdan aldığım askerlik vesikamı za 
yi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Çimeli köyünden 
Ahmet oğlu 320 

doğumlu Velı 
Arı boğan 

11965 

T5r'<sörli 

ilin 
Cinsi Miktarı 

Kilo 

Patate! 5000 
Kabak 7000 
Semizotu 3500 
Ayşe kadın fasuiyasr 7000 
Baş soğan 5000 

Bcht' r kilosuna 
teklif edilen fiat 

s 
2 
3 
5 
5 

16 

kuruş S. 

94 
64 
79 
b9 
95 

-

00 i 
Adana garnizonu için yukarda cins ve miktaları yazılı altı ~alt~ 

zeye karşılarında yazı 1ı teklif edilen fiatfaa komutanlıkca pahali Tı°' 
düğünden 30-5-940 cuma günü saat 10 da tekrar pazarlıkla alı0' 

Saka 500 

ğı I 1974 

ilin 
Devlet Demiryolları 6. cı işletme 
komisyonundan 

idaremizin Adana Ot posuna 1--6-940 tarihinden 3 J-5"': 
tarihine kadar gelecek tahminen 30,000 ton her cins maden koııı0 
rinin vagonlardan drı:o civarında göstt'riltcrk mahalle tahliye ~e~ 
ile ayni miktar kömür ün )Cı dm makinalara tahmil işi açık eksıll 1 
konmuştur. Bthrr tonun tahli}c H~ i~tifi muhammen bedeli 12 ve

0 mil bt"dtli de 22 kuruştur. işin tamamının muhammen brdeli 1020 
tadır. Eksiltme 29-5-940 Çat~ilnba günü saat 10 da Adanada 1

' 

me binasında yapılacaktır. Mukvakkat tcnıinat 765 liradır. Cüruf f1lt 

nındaki kok kömürleri mütcaahide ait olacaktır. 
Mukl!\'cle projtsi ve şaı tnamı si Adana deı:ornna ve KomisY 

muza müracaatla ladclsiz göı ülür. lstt kliltrin nüfus tezkiresi, yt.111 

ticaret odaH vcsikuı ve l u gibi işleri yıptıklaıını gösterir vts' 
birlikte tam vaktinde tksiltmcde bulunmaları. 

ilan 
Adana Devlet Demir Yolları 

idare~i tarafından Adananın Ali de· 
de çarşısı ve kanlı fabrika karşmn 
na 147 nomaro1u dükkanda mu· 
kim iken ikamet gahını dc~iştiren 

ve bu sebeple mahallesi İı'ameti 
meçhul kalan Ekrem Ôıhatayın 
aleyhine açılan alacak davasının ya
pılan duruş:nasında Ekrem Ôzhata· 
ya Türksözü gazetesinin 7-5-940 
tarihli nushasiylc ilanen yapılan teb· 
li~ata reğmen 23- 5-94Q tatihin· 
de mahkrmcye gelmediğinden hak· 
kın~a 2ıyap kararı verilerek bu 
babta ittih1n olunan gıyap kararı
nında Ekrem Ôzhataya ilanen teb· 
liğine karar verilmiş ve mahkeme 
2-6-940 hünü saat 9 a ralik kı· 
lınmış olduğundan gösterilen gün 
ve saatte mahkem~ye gelmediği ve 
ya gdmediği takdir de bir daha 
mahkemeye alınmıyaralc dutUşması 
nın gıyabında lıitıril< C"'ğİ malumu 
olmak üztre 21yap kararı yuine 
kaim olmak üzere ilan o!unzr. 

11970 

Adana Belediye Riya
setinden : 

Belediy,.rnizde münhal bulunan 
zabita memur!uklaıı için imtihanla 
memur tayin edilecektir. f alip'erin 
askerliğini yapmış ve en az orta 
mektup mezu11 olmaları şarttır. im 
ti han Belediye salonunda :) 1151940 
tarihine tesadüf eden cuma günü 
9aat 1 O da yapılacıtktır. 

Taıiplerin lüzumlu vesıkalarile 
Belediye Riyasetine müracaatları 
lüzumilan u olunur. 1l969 

11838 

E•zincan jmdarma mcr~ 
lüğündcnn aldığım asker lık 

mı zayi ettim. 
Y . . . 1 .. d ;~ 
enısını a acıgım an e 

hükmü olmadığını ilan ederif11 
Büyiik D·~~ 

yünden 
111~ 

mut oı; ~ 

doğumlu 
met Aıgül 

l ı9 

Zayi askerlik vesi1'1 

5 
23 üncü alay 1 inci tab~~~ 

cü bölüğünden aldığım asker 
1 

sikamı zayi ettim. ~i 
Yenisini alacağımdan es 

hükmü olmadığını ilan edcriı1't 
Kayatıb' ·~ 

hallejl 

Zi'f' 
318 dor~ 

·ıı 
Selahatt:;. 

,. 
1191 

d~J 
Seyhan P.L. T. ,,, 

lü.ğünden: 

Mali sene bitmek üzerc:',ııı 
ğundan rad)olarını aıühürle~f' 
liyenlerin 311 mayıs/ 940 11 

, 

kadar muamelelerini yaP~ 
aksi takdirde 1 Ha7.ıran /. 
rihinden itibaren .müraca8'~, 
lerden senelik ücret alıPacn 
lunur. 

11851 
/ 

16 - 2l 
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Als s·nemasında ı,, ASRı· sı·NEMADA ~ aray ı 
BU AKŞAM 

Cazip ve Güzel Y ı\dız 
(~lCHELE MORGAN) 
l arafından bir Sureti fevkalade Yaratılmış 

0lan, Mevzuu meraklı ve çok heyecanlı 

-Serseriler Kralı 1 
y~ı~Ftansızca Sözlü güzel Filmi sunuyor 

\.~ : 

e istek üzerine büyük tarihi Şaheser 

jSEzAR BORJiA 
5 

' TÜRKÇE SÖZLÜ 

~--·-lier Yaz Mevsiminde En Güzel Filmleri 
Göstermekle Sayın Halkımızın Bedii 

Zevkini Karşılayan 

YAZLIK SiNEMA• 
Pek Yakında 1 

BÜYÜK BiR FiLMLE AÇILIYOR 

~darıa askerlik şubesinden al-
lak • · r erlik vesikamı zayı ethm. 
:rıisini alacağımdan eskisinin 
~ 01rnadığını ilan ederim. 

Su gediği mahallesinden 

Ahmed oğlu 312 doğum· 
~ Hasan Değirmenci 

Zayi askerlik vt s·kası 
27 inci alay 3 üncü tabur 12 

inci bölükden aldığım askerlik ve· 
sikamı zayi ettim. 

Yenisini alacağım için eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Yortan mahallesinden 
Mehmed oğlu 324 do· 
ğumlu Süleyman Toz· 
1eabartan 11961 

BU AKŞAM 
Dünyanın en güzel sesli iki artisti 

JANET 
MAKDONALT ve NELSON 

EDDY 
nin en son ibdakerdesi 

1 AL TIN DAÖLARIN KIZI 1 
ISENORiTAI 

iLAVETEN: 
1 1 

ARiZONA . APLANI 1 
1 

Heyecan, aşk ve sergüzeşt filmi 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
Kovboy Aşkı - Lorel Hardi 

Adana Ticaret ve Sa- devir ve ferag cttiti ve bu muame-
nayi odasından : lenin Pamuk iş Limited Şirketinin 

lstanbulda hali tasfiyede bulu. 15.5 1940 tarihli içtimaında muva· 
nan lş Limited Şirketinin Pamuk iş fık görüldüğü bildirilmiş oldutun· 
Limited Şirketinde sahip bulundu. dan ~keyfiyet Ticaret kanununun 
ğu 10000.lirahk his~'°sini Ankarada j 42 nci maddesi mucibince ilin olu. 
Türk Ttcım Anonım Sosyetesine nur. 11967 
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• 
T. iŞ BANKASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Kefideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ajustos 
1 ıkincite,rin tarihlerinde yapılar. 

Kumbtırah ve kumbar:ısız hec;aplnrda en a:z elli lirası 

bulunanlar kuraya dahil edilir. 

--- 1940 iKRAMiYELERi -~ 

1 Adet 2000 Lirnhk 2 000 Lira 
3 ., 1001) ,, 3.000 :ı 

(j ,, 500 ,, 3.000 ,, 
12 ,. 250 ., 3.000 ,, 
40 

" 
100 ,, 4.000 ,, 

75 ,, 50 ., 3.730 ,, 
2i0 ,, 9 --" ,, 5.250 ., 

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

TÜRKiYE ClJMHURlYETI 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajms adedi : 265 

zirai ve ticari her ncvı banka muameleleri 

Para bırikt irenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bar.kasında kumbaralı ve ı hbar sı7. tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bu lunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki µlana gö re ikıamiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 ,, ~000 il 

4 ,, 250 ,. 1000 " 
40 ti 100 .. 4000 

" 
100 •• 50 ,, 5000 il 

120 ,, 4 J 11 4800 
" 

160 
" 

20 il 3200 il 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiytnlere ikramİ} e çıktığı takdirde yüzde 
70 fazla sile veri'ecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Ey!ui, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ilin 
Seyhan Vilayeti 

Müdürlüğünden 

Nafia 
• • 

1 

l - Seyhan Vi'ayeti dahilinde Ceyhankazasında inşa edilmekte olan 
Ceyhan köprüsü seğ sahil tahkimatı krşif tutarı olan (24480) lira (5~) 
kuruşla kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7·6 940 tarihine müsa~ıf Cuma günü saat on beşte 
Seyhan Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait kcşifname ve sair evrakını görmek için Sey 
han Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (1836) lira muvakkat teminat vermesi \e ehliyet ve· 
ıikaları alabilmeleri için evvelce yaptılclan inşaata mukabil aldıkları ev
rakı müsbitderini dilekçelerine bağlamak üzere ikinci maddede yazılı 
günden sekiz gün evvel Vilayete müracaat etmeleri lazımdır. Posta ile 
gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühürle iyice kapatılmış olac~ktır. Pos. 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. ! 1883 18-23-29-1 

1 

. 

Devlet hava/ 
-yolları tayyare 

• • 
servısı 

en eJ1l Seyahatlerinizi 
~a 

ve en ucuz seri vastl .. ~ 
olan tayyare ile yapını~'• 

Hergün Ankara - İstanbul İ:t 
j arasında muntazam seferler bileti 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticarethafle }k 
sinde satılır 

Telefon: 110 
. 

ilan 
H Mubl 

Seyhan Vilayeti ususi ' 
sebe Müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda sahibi le cinsi mevki ve muhammen bedeli yazı 1 :ı 
menkul vergi borcunun temini tahsili için açık artırma ile satılııC' 

2 - Açık Artırma 940 senesi hazıranının 7 inci cuma gGrıl 
(10) da yapılacaktır. 1 ~ 3 - ihale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış bll 

11 

lazım gelen pey parası miktarı aşağ da gösterilmiştir, . 
isteklilerin muayyen vakıtte vilayet idare hey'etinde istekliler•:, 

ayyen vakıttevilayet idare hey'etinde hazır bulunmaları ilan ofııl1 
Satış bedeli 

Cinsi Kapı N. Mahallesi Sahibi Lira 

Bina 5411 Hamam kur bu Mt:miii oğlu Nazım) 
',26 Ciritçi ) 350 

., 5412 .. • il .. ) 

16-22- 29-4 11853 

tıan 
Adana Askeri sahn alma 
komisyonundan: 

1 - Adana garnizonu için 
(24 ))ton Un kap ılı zarfla f.ksitmeyc 
konulmuştır. Muhammen bedeli 
(29400) liradır. ilk teminatı (2205) 
liradır. 

2 - Eksiltmesi 102/ Haziran / 
940 Pazartesi saat (10) da Adana 
Askeri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. , 
3 - Şartnamesi Arık•'~ 

bul, levazim amirlikleri ve 

Adana Askeri satın .~ı~;tıiJ 
yonlaı ında her gün gorLJ 

4 - Talibler kanunıJflol 
maddelerdeki .şeraiti haıı ,~ 

d . "k' h ·ı olıı' na aır vr.saı ı amı 1 
b'r 5'' edilen saattan en az 1 ( 

zarflarını vermiş olnıalaff J l 
23-29-2-7 


