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Ucuma hazırlanmaktadırlar 
~aldeki müttefik kuvvetler muntazllman S' Onkerk şehrine doğru çekilmektedir 

~ ~lrna'"l\ar on Mayıstan beri iki bi~den fazla tayyare kaybetti 

1 1 ~s.· 
"'IS: 3Q 
~lld a.a. - Havas: 
. tkire~ ?1uharebesi, harbin i~-

1
• ~cc ınkışafı üzerinde tahmın 
~ Ulıa ek kadar tesiri olacak olan 

}etP ~:be gibi telakki edilmek-

ask c~cl edip muzaffer olmak 
a~ 

1 
crı muharrirlerin üzerinde 

~ a ar yürüttükleri nokta budur. 
arrirl . · ( tın . er, şımal ordusunun şecı 

aO c~tı~den, siıahıannı terketmek 
Ctınden sitayişle bahsetmek-

~ 

aris : 30 -~ıa a.a.- 30 Mayıs ta-
"· rısıı tebl"ğ uııtı ı ı : . 
tlıf ~kşamt. i tebliğde bildirilen 

" arekat gece devam eyle
, ı ser ü . d . ıerınde ve Cas'iel mın. 

a şıddt"tl" k lir 1 ınuharebelcr vu ua 

ınme Üzerinde ve cephenin ge
~~.kısmında yeni hadiseler ol· 

il' 
~ : 30 -a.a .- Askeri ma-

lçıka ordusunun teslim olma 
:llıat ordularını yarı kuvvetlerin
ı:h'.um etmiş olduğunu beyan 

~ dırı,r '• . ~tillsıı • lng
0

iliz kuvvetlerinin va-
~ ';ole naz ktir. Çünkü Belçıka 
(11 rı t~slimi yüzünden açılmış 
~erısi beşinci sahifede ) 

.lJ11jirın 15t1 lı /, <İ rıı /aı 111 d ıı rı 

1
, Sovgetler Litvanyaga 

dün nota verdi 
Knunnc;! :30 n.a. - Mo,,kova radyosu tnrafmdao rıc~retlilen bir ha· 

brrde Lih·nnyn.'nın birçok Sov_yd asker \'C znbitlerine fena muamele et 

melttc oldu~unu bılJirnll'ktedir. 
1'\oloto\·'un lih•any n 'nın .\\o,kovl ·diri !\'atke\ icuis'c bir neta •c

ı·ı:rek izahat t:ılcb dnıi1 olthı~u ve ,efirin k:ıun~ ':ı gelme~inin bu mesele 
hakkında B. Urb~.Y" ile giirU~meğe }U?.um görnıesi:ıden ileri &dmis olmnsı• 
nın muhtemt:l blllundugu tahmin edilmt-ktcdir, 

cıuz -SOVYET MÜNASEBA fi l 1 f~~'l 
------· -- l Abdullah arasında 

la k • Jngı·ıı·z ı Ank•••, 30 <•·•->- ş.r. ''los ova, yenı ~u~::::~~i~t.~i~~.s~:~:-h:~ 

d ı 
rumuz fehametlu Emir Ab-

e e Sl
•
01

• tanımıyor tullah h•zretıertne tebrikle· ge rini telgraflamı,tard1r. Emir 
hazretleri de te$ekkUr 

~tıs~ ve tehassüsterini Reisicüm· 
~tıs~ Oı,ıa : 30 -a.a.- B. Cripp- cds değiştiriiecckse onun yerine Mos l hurumuza telgrafla bildirmiş· 
i.. ta<>vaya muva.cıalatı hakkında kova büyük el.;iliğine ta~·in olunacak tir. 
.~bİti~~lclcrindc bir çok yanlış başka bir şahıs vasıtasile yapabilir. 

Amerikanın 
yolladığı gemiler 

Portekiz sularma gön. 
derilen gemiler Amerikan 
tebaasını her hangi bir 
tehlikeden vikaye edecek 

* 
Vaşington : 3o a. a. - Amerika 

hükumeti, Vincenncs kruvazörü ile 

iıci torpido muhribini Amerika filosu· 

nu takviye etmek üzere Lizbona gön.; 
dermeğe karar vermiştir. 

Bu filo, Trenton kru\•azörü ile 
iki torpicio muhribinden mürekkep 

olup Avrupadaki Amerikalıları mem· 

Jeketlerine nakledilmelerini himayeye 
memurdurlar. 

Amerikalılar, Cenovada 
ton ve Manhattan adındaki 
bineceklerdir . 

Vasthina-.; 
gemilere. 

Norveçte yeni 
muvaffakiyetler 

Stokholm: 30 a. a. Müttefikler 
Narvik. haıabesini dün öğleye dotru 
tamamılc almışlardır. İngiliz harp ge· 

n_ıilcrini~ şid_det li baraj ateşi himaye 
sınde muttefık kıtalar şehre iki taraf. 
tan, şimalden bolsford üzerinde Fogr• 

~es'dc-n ve şarktan Rombarkfjord 
uzerlnde Staumnes'dcn zirmişlerdir. 
Rombarfjord, şimdi müttefiklerin elin• 
dedir. 

Karadan mukavemet, havadan 
yapılan muknemelten çok az olarak 
tecelli etmiştir. 

Bulgaristana Alman 
turistleri geliyor 

Ankara: 30 (Hususi) - Alman· 
lar Bulgarlara bir kıç bin turist 
göndermeyi teklif etmiş ve bu tekfıf 
Bulgarlar tarafından kabul cditmiıtifi 

'lcıuı' nakzeden havadisler çık
unuO 'rıat~tıdan . tass ajansı, aşağıda 
al•.cl /ı '· ' bulunmağa selahiyettar· Mısırda tedbir \ 

gittikçe artıyor \ 

AMERiKA'DA HEYECAN 
Jıır trip . 

·ı ttıu Psı Moskovaya fevkalade 
e b• fi llıi, (•h_h_as sıfatile göndermek 
ıkÇ' ~ Clt· t)lar ııgılıı hü kumctinin teklifine 
ok''' 4 1~ı· l\k haıiciye halk komiseri, 
şterife ~ ııı, ~!u ciheti lngili1 hükümetinin 

0ıarı1•' tt h~(11ıtıaA-~ memur etmıştir ki, 
ha .P~:J ~ b,hr·~tı, ne e. Crippsine 
. ~, t t hlı 1 •şka bir şahsı fevka· 
ı re 1 ''bUı Ut hususi murahhas safa· 

~-'~i~dcrnez eğer İngiliz hüku· 

1 
'ti :~en, lngiıtcre ile Sovyet

'ıı bi unasebetlerindc meTcut ')a; dciişme hakkında müza 
' g"'1ı, Mak arzu~unu görüyor. 

ttcı 0 skovadaki büyük elçi
' ve yahut da eter B. ~e-

ı r h" ·10 ~· n - Hukflmct, \ \.n ıre: ,, " · . 

l k t
. "f mud:ıfRasını temın 

mem c c ın p:ıo;ı • k d" 
. • b l kl"rın:ı de,·am etme te ır. ı 
tçın nzır ı .. • . . . . 

N ı·ı k uzere olnn ıkı ltaı aı na-
esrel ı rne ı. d ı 

1 • b"tmasrndan fecre ~:ı ar 
ıııe sUııcşın .. . . . 
ba~Jıca barajlardan g~ç.ılmesını \"e ge-

cl ·,ı nehnnın b:ızı rnıntı-
ce esnasın a n • • 
kal:ırmd:ı vnl<url:ırın scçmesını menet 

m:ıktedir. .. 
J( adın, erkek binler~~ genç oğret· 

• t• ,.e asnyışı muhafaza 
men, ın ızam ,; . . . 

b _ı bıta ku,,dlen ılc me'1nı 
hıı .. usn (111 za .. 

b
• }" "" d bulunmak u:zcre gonullu 
Jt l!)ID C 

k:ıycledilmişlerdir. 

YARDIMLARIMIZ 
GEÇ KALMAMALI 
Boston : 30 a. a. - Horvard 

üniversitesi rektörü Jameıı Ronad, 
Birleşik AmeriKadan müttefiklere der
hal muhtaç old'1kları harp malzeme-
sini vermek suretiyle yardımda bu
lunmasını istemiştir. 

B. Conant, , Almanyanın Fransa 

ve l_n~ilter.eyc_ tamamiyle galip 2'el• 
mesının Hıtlerın bütün dünyaya ha· 
kim olmağa teşebbüs etmesi için bir 
mukaddeme olacağı mütaleasını serd· 
etmiştir. 

Birleşik . .A:m~ri~an~n harbe girme·J 
( Gcrısı uçuncu sahifede ) 
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MAHKEMFLERDE 

Tehdit mektubu 
atan kız 

• 

Mahkeme 
kararda 

düo de eski 
ısrar etti 

Ali Ülvi kızı 332 doğumlu Naz 
miyenin ikinci asliye ceza mahkeme 
sinde evvelce yapılan duruşmıda 
Eczacı Ahmed Rıza lşçen'in mt.ç· 
bul eller tarafından öldürülmesini 
müteakip İş Bankası Direktörü Bay 
Hamid'in evine imzasız tehdit mek· 
tupları atmasından dolayı 2 sene 

Toprakları seyliptan 
korumak için tedbir 

1 Ceyhan çjftçisl 
yapılan yardı~ 

Dün Ceyhana şehriıniı ~ 
müdürlüğü hrafından 10 °~ 
kinesi gönderilmiştir. CeY t'I 
Osmaniye kazaları bu grur Nafia Vekaleti sed inşasını muvafık görüyor 

hapse mahkum edildiğini yazmış• 

tık. 

Temyiz mehkemesi dördüncü 
ceza dairesince tetkik edilen bu hü· 
küm .. bozularak ,geri çevri!miştir. 
Dün ikinci asliye ceza mahkemesin· 

1 
de yapılan yeni duruşmada evvelki 

bozma scbebleri hükümde >azılı 
,esbab ve kanuni delillere nazaran 

' ~abule şayan görülmediğinden eski 
hükümde israren Nazmiye tekrar 
2 sene hapse mahkum edilerek ka· 
rar, hakim Tevfik Ôzdit tarafından 
Nazmiyeye ve vekili müdafii Avu· 
kat Bay llhamiye açıkça anlatılmış· 
tır . 

Belediye müfettişinin 

muhakemesi dün de 
talik edildi 

Dün birinci aıliye ceza mahkc· 
mesinde duruşması yapılan belediye 
müfettişi Bay Hilmi Savaş'ın muha· 
kemesi kkrar talik edilerek 11 Ha
ziran 1940 tarihine bırakıiauştır. 

Cüzdanı aşıran adam 

Ceyhan ovasını suların istilası 
tehlikesinden korumak için şimdiden 
tedbirlere tevessül edilmesi husu· 
sunda Adana çiftçiler biıliği tara· 
fmdan Nafia Vekaletine müracaat· 
ta bulunulmuştu. 

Vekaletin, bu isteğe verdigi ce · 
vaptl bu vaziyetin inceden inceye 
tetkik ve mütalea edilerek Seyhan 
nehrinin islihı için gerek emniyet 
ve gerekse iktisadi bakımdan en 
muvafık ve ma~ul usul sed inşası 
görülmüştür. 

Bu suretle bütün mesai ve mas. 
raflar bir yatak üzeı ine teksif olu 
nabilecek, arazi kaybı o nisbette 
az o~acak ve üç yatakta muhtemel 
tehlikeler bir yatağa in hisar etmiş 
olacaktır. 

Arazinin kabili nüfuz olmadıgı 
ve binnetice sedlerin tehdid altında 
bulunacağı hakkındaki mütaJealara 
gelince: mahallinde yapılan küçük 
bir tetkik bu mütaleaların sakat ol 
duğunu göstermiştir. 

Seyhan nehri yatağının sağında 
ve solunda açılacak kuyularda tah · 
kzzemin su :tabakasını bulabilmek 
için nehrin seviyesinden çok aşağı 
inmek icabetmektedir. 

Nehir yatağının civar araziden 
daha yüksek olduğn malum bir key 
fiyet bulunduğuna göre şayet bu 
nüfuziyet varid olsaydı nehir bo· 

Bekir oğfu Nevres isminde bir yunca her iki sahilde de mütema· 
amele arkadaşlarından Hıdır'ın ce· diyen su tezahüratına fazla miktar· 
binden para cüzdaıunı çalarak kaçar. da şahit olmak iktiı:a ederdi. 
ken ya~alınmıştır, ı Şu halde, Seyhan nehrinin ısla· 

hı mevzuuda tesbit edilmiş bulunan 

Bir esrar satıcısı usul ·sed inşasıdır,. 

yakayı ele verdi 

Mustaf ı oğlu Ali Caner adında 
biri e.uar utarken yakalanmış ve 
adliyeye sevk edalmiştir. 

Mezarlık içinde kumar 
Cabbar, Mustafa, Kanber, Şa · 

ban ve Mehmet isminde dört amc· 
le eski mezarlıkta kumar oynarlar· 
lcen yakalanmışlardır. 

İşçi komisyonu 

Haftalık ücretler hakkın
da yeni bir karar verdi 

fade edeceklerdir . 111 
Kadirli ve Kozan kaZ' 

İşin arkasını aldıklarındaP 
göstermemişlerdir. 

Adanaya tefrik edilen. 
ler dün de yazdığımız gibi 
çen, İncirlik, Mihmandar, , 
Oymaklı ve Kadıköy k0 

Dün toplanan işçi komisyonu Misis nahiyesine gönderil 
üç sınıf işçi üzerine haftalık iicret· Bu yedi mıntaka ve civarl•tl 
leri yeniden tayin etmiştir. makineleıinden her zamaP 

Komisyonun bu yeni kararına edebileceklerdir. 
göre ot işçisinin haftalık ücreti 300, Muhtar vazifesini f' 
kızak işçisinin 360 ve patoz işçisi · 1 d. h k e~ 
nin de 500 kuruştur, ıye a aret 

işçiler, komisyonun bu yeni fi
yatlarından memnun olarak işlerine 
gitmişlerdir. Geçen seneye nazaran 
ot işçisinin ücretine 25 ve kızak iş 
çisinin ücretine de 10 kuruş zam 
yapılmıştır. 

Askeri hastanedeki 

kursda dersler başlıyor 

Askeri hastanede a;ılan gönül. 
lü hasta bakıcılar kursunda bugün· 
den itibaren derslere başlanmakta
dır. 

Halkevimizin açtığı 
kitap sergisi kapandı 

H.lkevi kitab sergisi dün saat 
18 de kapanmıştır. 

Bir felaketzede çocuk 
Seyhanda boğuldu 

Erzincan zelzelesi feliketzedelc· 
rinden Rifıt Gğ'lu 7 yaşında Hasan 
nehir kenarında oynarken su üzerin 
de akıb gelen bir top görerek tut
mak üzere suya atılmış, fakat sula· 
rm cereyanından kurtulamıyarak bo 
iulmuştur. 

Kayışla köyünden H•~ 
Ahmet ve Mehmed adınd• 
deş , hususi muhasebeye 

0 

vergi borçlarından dolayı 
len kısraklarının köy muhl•11 

man tarafından bildirildiği 
ne vararak muhtara karşı 
hareketlerde bulun luk'arı 

/ 
yeye sevkedilmişlerdir. 

iki kardeş, muhtar Su 
yüzüne karşı : 

" - Bütün bu işler s~ 
nın altından çıkıyor. Kısr•"I 
sildarı sen gösterdin. se 1 

muhtarın anasını avradını· ·~ 
bi sözlerle hazmı•µek güç ~ 
kullanan suçluların suçları •' 
rülerek ikinci asliye ceza ısı• ~ 
since Ahmed 20 gün b•P'e ~ 
lira para cezasına, Mehrııed e 
ay hapse ve 30 lira par• ~ 
mahkum edilmişlerdir, ~ 1 

Bu büküm meyanınd• ' 
lira manevi tazminatın da ~ıı# 
dın alınarak davacı Sület' 
rilmesi mevcuttur. 

YENi NEŞlltiY AT 

Görüşler 

r ----------------------------
Kale Şehri 

Alulan son haberlere göre Kale 
şehrine Almanlanıı girdiği anla}ılı

yor. Kale, Fransanın şimalinde Ye 
DoYer bo~ast Uzcrindedir. Nufusa 
80-70 bindir. Burada eski kaleler de 
vardır ve Fransız kuvvetlerinin bir 
kısmı mudafaavı bu kıılelerd:n ver· 
mektedir. 

Kalo'n~n lngilterenin cenubundaki 

Dover limanına olan mesafesi 18 mil· 

dir. Yani !5 kilometreye yalun bir 

mesafe. Hatta bazı yUzUcUler, ara· 

daki boJazı yüzerek geçerler. 

,- CIONON MEVZUU 1 

Avrupa kıtaçmdan .lngiltereye 
geçecek olan yolcular Kale • Dover 
yolunu tercih ederler. 

.. \1al0.m olduğu veçhile l\lanş de

oiıi çok fırtına ve dalga yapar. Ba 

itibarla, aeyahati bu iki iskele Uze· 

rinden yaparlar. Arad:ıki mes:ıf enin 

azlıgından batka, hurda sUratli \'&· 

purlar da işletilmekte, bu suretle 
yolculuk lus:ı sUrmcktedir. (!} çeyrek 
uat) 

JCale, Frans:ınıa Dantela -.anayii
nia merkezidir. Balıkçılıgı da çok 

mUhimdir ve iyi karı getirir. 

Cihan Harbinde de askeri nakli

yat ıebebiyle ehemmiyeti buyuktu. 
O tarihteuberi, burada nakliyat te• 

sis:ıti gcnişletilmif ve limanın i stiap 

kabiliyet\ bir misil :ırtıuıştır. 

-----------------------------------------------------------------------------..... ------

Halkevimiz tıraf andao 1 · •Görüşler. mecmuaSIOın 2. tiİ. 
yısı doltun münderecıtl• iO 

miştir. Ticaret Politikaotlı, 
San' atlar, Dil, Adanı Halk . 

Körotlunun Gürcistan StfeP 
Yurd içinde reziler ve tet J/. 
bi bir çok kıymetli aıe~ ~ 

d·ı . . tid•' mas e ı maş ve genç ıs il 
zılarrna bol bol yer verildl 

siye ederiz. v> 
ŞEHiRDE HA I 
Şehrimizde gök yüıiİ 1 

va hafif rüzgarlı idi. ı1 
En çok sıcak gö!kede 

ceyi bulmuştu. 
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1200 
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Belçika Kralı ihanetini 
daha evvel tasarlamıştı 

Amerikadan müttefiklere 
yollanacak tayyareler için 

3 
ı 

,, 
.. 
.. 300 

100 

~!,-b Dış memleketler iç 
'ıı_ edeli dcAişmez yalnız 

2 ıtııı. rafı zammedilir. 
, - İlanlar için id:ıreye 
C.at ed"J J"d" ı mc ı ır. 

ALMAN 
ORDUSU 

ar• "'etikada heyecan 
J 1 ~İt-i 

J. ıf".J llcj & h" • d ) oa- 1 a ıte en utan 

da ~' ı""'d~:~a rnakul rörülmektedir. 
Jet' ~ h 1 halde ıayn muhorip sı· 

~ hP~cagun11 ~·ardımı muharip 

r 

~it tı'catımıı yardımdan daha 
' "rsı •caeına kanii-ı. 
• •c·ıhalindc yapacatunız. hare· 
~. 1 

Ye rnüessir olacak olursa 

~t t 
" trcddütıe hareket edecek 
~itdı h llltcb ~ınuz.ın pek de arp 

~'~ır ~rıyctinde kalmamız. ib· 

tttfikı r ere tayyare ve harp 
"G~~~rcbilcceğimiıe, Amerika· 
"'•tı· •le ordulara kaydolunma-

..... , • .._iıc 1 olan kınunu ilga edcbi-

!J.' ~· Arnerika mallarının Al· 
iltı,,'trrıcsine mani olmak ve 

1~tlt c Yardım etmek maksa· 
~ ":tı k ~nt~ol cdebilccetimi:zc 
~ ·t~ilc ıtıuhımmat sevk iyatını 
'~ L Cttirn• k .. 11;j ıze anıım. 

~İrtc"scı~r, mütemadiyen vaid· 
~ ~ir~c_tır rncıııi§ ohm bir hü· 
\ı.~b•t fık Amerika hükumeti 

htn ta bnlunabilcccti fikrini 
· buna in anmıyorum. 

Belçika altınları Fransa ya geliyor 
Paris: a.a. - Belçika milli ban• 

kasının altın mevcudunun Fransaya 
nakledilerek Belçika hükümetinin 
emrine verileccii bildirilmektedir. 

Paris: 30 a. ı. - Havas bildiri· 

yor: 
Şimdiye kadar 

aksine olarak, kra l 
neti · >·alnız askeri 
memelidir. 

düşünülebilcnin 

Leopold'un iha. · 
bakımjan görül· 

Çünkü evvelce dü$İD ilmüş ve 
organize edilmiş bir hiyanet karşı· 
sında bolunulmaktadır. 

Anlaşıldığına göre, kral sene 
lerdtnberi işgal etıiti nazırları va· 
aıtasiyle sarih !urette şah~i bir si· 
yaset takip ediyordu 

Harbin bidayctindt, kral. h·r 
türlü temasa mani olmak için nazır· 
lara Belçika arazisinden çıkmalı 
ve Fransaya gitmf'ği mcneylcmişti. 
Mütecavizi takbih için radyoda nu· 
tuk söylem~kten istinkaf etmiş ve 

Bclçil<a hükumetinin Fransız makam 
ları i1c anlaşmalar akdine ve tahli 
yeyi hazırlamal.a matuf be: türlü ai· 
yasetin aleyhinde bulunmuştur. 

Kral ile nazırları arasında ş=d· 

detli sıhnclcr cereyan etmiş ve na· 
zırlar, krala ezcümle biş kumandan 
general Weygand'ın tavsi)'eleıini ta· 
kip etmemesinden dolayt tahtie ey· 
lemişler ve krala mesuliyetlerini 
bildirmişlerdir. 

Kral, bu lcararından döndürmek 
üzere pierlot'unun yapacatı son te· 
şebbüse de kıti surdte bayır ceva· 

(Gerisi ıltino ubitcde ) 

Bay Ruzvelt'inyeni 
bir nutku 

Vaşinııton : 30. a. ı. - Amc· 
rika kanunu esa!ıi,in in imzasını gös. 
teren bir tablonun lC'şhiri münase· 
betiyle bir nutuk söılemiş olan 
Roosevelt, biıhassa şöyle demiştir: 

- Tebcil etmekte olduğumuz ve· 
$İ "<ada parlak bir surette tarif edil· 
miş olan ha laya, b şer tarihinde 
misli mes9uk olmıyan bir kuvvetle 
tecavüz edilmiştir. Bugünkü mera
sim, meml~kctimizd~ hürriyet mc· 
~•!esinin as.a !ıÖıımc:mcsi kararıru al 
mamua bir ves"edir. • 

Hudut 
eski 

harici edilen 
bir sefir 

Budapcştc : 30 a. ı. Scpron'dcn . 
haber alındı~ına gört, Alman me· 1 
murlart, rskı Sovyet, Macar hülcü· 
metinin Viyanm sefiri Aborjamft
renyes'yi hudud harici edilmiştir. 

lngiliz r ralının halaza-
desi cebhede öldü 
Londra : 30 ( Rovter ) - fngi

liz Kralının hılazadesi bugün ceb· 
hede ölmüştür. 

Sovyet hafriyatı 
Moskova: 30 a.a. - Otrenildi· 

' tine göre poltava c:ivannda yapılan 
hafriyat esnasmda beş mamut iskekai 

meydana çilcarılmıştır. 

Hulun beyanatı 

Vaşington : 30 - a.a.- Mütte
fiklere faz la miktarda ve süratle tay 
yarenin teslimi maksadiylc Hull, 

tayyarelerin kanada memurlarına 
teslimi şekline müteallik olan nizam 
nameyi tadil etmiştir bundan böyle 
tayyareciler hududa kadar tayyare
leri sevk ve idare etmek hakkına 
malik olacaklardır. Müteakiben tay
yarelt.r kanada arazisine sevkotuna 
caktır. Bundan sonra Amerikalı tay 
yarccilcr hududu ıeçecekler ve tay 
yareleri Avrupaya götürmek üzeıe 
gemilere irkib edecekleri limanlara 
kadar götürectkler. 

Mamafih Amerikalı tayyarccile 
rin taıyırclc:ri avrupaya götürmefe 
bakları yoktur. 

İtalya meclisi toplanıyor 

Londra: (Roytcr) - ltah·an na• 
zırlar meclisi önUmUzdcki .. ;ı. gtınU 
,\\u .:.olinin riyaseti altında toplana 
caktır. 

Bu toplantıda çok mulılim kara• 
lnr nrilnıc'i belı.lcııiyor. 

Ford günde 1000 
. tayyare yapacak 

Detroit - Michigan; 30 a ... 
8. Hcnı i F ord, verdiği hir mü

mülikattı icabettiği takdirde bun
dan alb ıy sonra, F ord otomobil · 
fabrikasının günde bin tayyare imal 
edebilecetini söylemiştir. 8 . Ford, 
bu şerait dairesinde tayyaıelerin 
maliyet fiyı tının sekizde bire me· 
ceğini ilave etmiştir. 

&ONUN M 0 H 1 M MESELELERi kARŞISINDA \ 

1---------------------------- . . . ___________________________ j 

.Şimaldeki Müttefik kuvvetleri 
' .. e Journal ıazctesincle gentral Dava}, Fland· 

'l el F~raıısız ye lııgili:ı: ordularının vaziy etleri· 
rcs nr a · • • 
nin tabiatiylc kritik bulunduıunu tebarUz etbrıyol' 

B 1 
"k ordusunun ortadan kalkmasından sonra 

ve e çı a l . 
b 

• t.:n baı:ka turlu o masına ımlı.an bu· 
da u va11ye ·• )' . 
lunmadı&ın• da ilave edıyor. 

B da Almanlar misli c;örUnrııc.;nıiş bir te"· 
u ara 

f
. t" uınid ediyorlardı. F aknt bugUn al . 

)im kcv ıye 1 • 
~ Jduklarını görduler. Fraıım: ve İngiliz a-ı· 

daulroı! °Cömcrtlili kolaylıkla ibzal ehniy cn bir 
ker erı, d b" tt d"" U ı.t d" 

1 b "kula e ır sure e o• 1meıL c ır. 
duşman a arı 

P lairr gazetesi. ,i.al ordusunun daha 
Le opu 

d U
ddetle mdcadeleye deTnm edebilcceği-

e ka ar m d ı · n Gencrııl Ve.y:ao azım gelen ted· 
ni duşunuyor. 

1 PAlt;S : 30 MAYIS ] 

birleri itHh~z edecek ve general Blaoch:.rd da 
bunları tatbık. edecektir. ltü general ar&sıoda te • 
ik" . ş 

r • me~a,, son derece vahim olan vaziyete karşı 
koy~aga mU<ıaade edecektir. i\iaaıafih c:urası da 
der~·~ edilebilir ki lıir muddct soara Fra.om: cer.• 
heo;ı sommc'Jan aisnc'e dolru majinat hattına ilti
sak ~den cepbccıi olarak kalacaktır. 

Populaire gazetesi yawıına devam ederek di-
yor ki: · 

İşte ozaaıan Alman erkanı harbiyec;i , Paris 

Uzc.r~c m.i bir yUruyuş yapacağını yokcıa gayret . 
lcrını İngıltere Uzerincmi teksif edecetrini kararla 
hracaktır. Bu iki hareketin ayni zaa:ı:uıda icra : 
clilme~İ de mUstebad deyildir. c 



ORDULAR 
VE KRALLAR 

Belçikadaki Alman 
susıarı Nasıl çahştı 

n ö Jurnal gazetesi başma· 
l!::::::a kalesinde Belçika kralının 

h a i n A a n e hareke· 1 
tini tebarüz ettirirken, silah arka· 
daşlarını haberdar etmeden teslim 

1 

oldağunu yazmaktadır. 
1
• 

Kral teslim olmuş ve kılıncını 
kimse görmeden teslim etmiştir. 

Fon Noyrat Genç ve 
Bürüksel'de Ne 

Güzel Karısile 
Yapardı? 

Kral ihanet ttmiştir, diyor. Bel
çika kralının bilinmez, Her hangi 
bir parçasını duşmandan koparabil· 
mek için kralın duşmanla pazarlığa 
girişmiş olduğuna mı acaba inanıl· 
malıdır. ?J 

Gazete şunu da ilave ~diyor : 
Fakat l.seJçika Leopold'un ~ahsi 

malı değildir. Leopold'un kara ru· 
bunda husule gelen gizli hareketle· 
rin hiç bir ehemmiyeti yok!ur. 

Bildiğimiz bir şey varsa, Belçi· 
ka hükumetinin kralından ayrılmış 
olınasıdır. 

B. Stephane 
temas ed<rek şu 
mektedir : 

Lauzanne, tarihe 
mütaleayı }Ürüt· 

iki haftadan fazla mukavemet et
tikten sonra nihayet teslim olan Bel
çikanın işgalini hazırlıyan Alman ca
sııslandır. işgal etmiş oldukları bütün 
memleketlerde olduğu gibi Belçikada 
da büyük bir faaliyet göstermiş olan 
Alman casusları merkezleri Brüksel
deki Alınan sefaretıne bağlı bir teşki
lata mensupturlar. 

Bundan birkaç gün e\'\'el Alman· 
yanın Brükseldcki sefaret erkanının 

Fransız topraklarından geçirilerek (5. 
viçreye Alman hududuna götürülmüş 

oldukları ve orada Belçikanın Berlin· 
deki sefareti eı kimiyle mübadele olu
nacakları öğrenildi. 

karanlık faaliyetlerini büyük bir emni· 
yet içinde başarmak imkanını bula
bılmişlerdi. 

Almanyanın Brükseldeki elçisi 
Yon Bulov • Şvant iki senedenberi 
bu mevkii işgal ediyordu. Van Bu· 
lov • Şvant bu mevkie gelmezden ev
vel Berlinde hariciye nezareti proto· 
kol şefliğinde bulunmuştu. Nazi parti
sinin çok eski azası olan elçi daha 
Hiıler mevki iktidara gelmezden ev· 
veı kendisine biiyük bir sadakat ile 
bağlanmış \'e bu sadakatinin mükafatı 
olarak da kendisine nihayet Brüksel 

----YAZAN----

\ 
Par~s-S ir 

GAZETESi 

Şayanı dikkat olan cihet memle· 
keUerine iade edilmiş hulunan Alman 
sefaret erkanının Belçikadaki gizli fa
aliyetleridir. 

" Leipzig' de, harbin üçürıcü gü· Harbin başladığı günlerde Alman- elçiliği verilmişti. Yoksa Yon Bulov· 
Ş" aııt ile Alman hariciye nazırı Ri· 
bentrop iki müthiş düşmandırlar. 

n i saksonyalılar silahı terkederek yanın Brükseldeki sefareti Personeli 
Rt•slara iltihak etmiye koştukları 1 de artmaya haşlamıştı. Diğer bir ted· 
ıaman iki hafta cvvelisi, memleket· bir olmak üzere Almanya Paristeki sefa
lerini müdafaa etmek için bizi yar· reli memurlarının bir çoğunu geçen 

eylül iptidasında Brüksel sefaretine 

Brüksel elçisi bulunıın Riştofıen, 
Berlinc çağırarak yerine sefir olarak 
Von BuloYu yolladı. 

dımlarına çağırmamışlardı. nakletmişti. 
Marbot bize vakayı şöyle anla· Aynı zamanda Fransadaki Alman 

Yeni vazifesi Yon B!ov · Şvantın 
hoşuna gitmemişti. Belçikolıları ;sev

miyor \e Brükselde kendisini rahat t ıyor : gazetecilerinin hemen hepsi de Belçi-
İhanctin olduğu akşam Sakson- kaya geçirilerek bunlara sefarette va-

ya kralı balkonunda göründüğü za· zife verilmiş ve bu şekilde diplomat 
man asker ve zabıtanına şöyle hay· maskesinden istifade eden gazeteciler 

hbseımi} ordu. · 
Çünkü halk arasında tıiç de ta 

nınmış ve se\•il niş değıldı. Harp baş· 
ladıktln sonra da , bütün faaliyetini 
hariciye vekaletine gönderdıği gün· 
Jük bir demarşten ibaret kalmıştı. 

kırmıştır : 
Beni öldürst-niz, cebinler. İşle· · 

miş olduğunuz cebanete şahit olma. 

mak için kralınızı oldürünüz. " 
B. Stcphane Lauzame makale· 

sini şu sözlerle bitiriyor. 

lskenderunda bir ha va 
kampı kurulacak 

lskenderun : 30 (Hususi muha· 
birimizden) - Türk Hava Kurumu, 
faaliyetini Hataya da teşmil ctmeğe 
karar vermiştir. Bu karar cümlesin 
den ilk iş olarak, •lnönünde., yapı 
lan hava kamplarının bir eşi de ls
kenderunda yapılacak bu kampa •Is 
lcenderun havacılık kampı,. ismi ve
rilecektir. 

1 
Kan 

Acemi berber, güçbeli, müşte· 
rinin sakalanı traş etmişti. lş ta· 
mamlanınca bir araJik durakladı, 
rengi sarardı ve müşteriye sordu : 

- Affedersiniz, sizin kravatınız 
kırmızı mıydı? 

Müşteri cevap verdi : 
- Hayır maviydi. Neden sor· 

dunuz? 
Acemi berber haykırdı : 
~Eyvah 1 

" O tariht~. krallarını ı şerefle· 
rini ordularının ihlal ettiği vaki o· 
!urdu, fakat, bugün, ordularının na· 
musunu ihlal etmiye krallar ç< lış 
maktadır. 

Bu deınarşla Belçika gazeteleri· 
nin günlük faal"yetlerini \'C umumi 
yerlerde söylenen nutukları tahlil edi. 
yor ve bunların öi:araflılda kabili tc-

1Merkez Balıkasının hazi
neye 250 milyon avansı 

Ankara: 30 {Hususi muhabiri· 
mizden) - Bugün resmi kaynaklar· 
dan aldığım malumata göre, Cum· 
huriyet merkez bankasınnın hazine· 
ye 250 milyon liralık fevkalade a
vans itasına dair olan hükumetin 
teklifi bütçe eocümcnince kabul e · 
dilmiş, bu husustaki kanun proıesı 
ruznameye alınmıştır. 

Ankara: 30 (1 fusUsı) - Refet Ca· 
nıtezin başk:ıolığmda toplanan buyi.lk 

~\1il\et .\\eclisi, hukumete ,·crilnıesi 

teklif edilen 10~ mil von k•J!!Ur lira· . . 

lık fcvkdaJe tahıisat ile avrıc:ı 250 
milyon liralık avansın vwerilmesini 

kabul ve tns"·ip eylemiştir. 
Mccli yarin (lıugıtn) toplan\l.cak· 

tır. 

Esirlere yapılan muamele 

Fransız istihbarat nezaretinin bir tebliği 

Paris : 30 {a. a.) - İstihbarat nezaretinin tebliği : 
Alman ajansı, bir taraftan, yeıe inmeğe mecbur kalan biri teğmen 

biri kü~ük subay iki Alman tayyarecisinin kurşuna dizilmiş olcfo· 
ğı:nu, dığer taraftan, esir Alman subaylarının müttefikler tarafından rütbe· 
l~rine layık olmıyan b"r tarzda muamele göı düklerini ileri sürmektedir. f5 • 

tıhbarat nezareti, bu iki iddiayı da kati surette tekzip eder. 
İstihbarat nezareti şurasını bildirmcğe salahiyettardır ki bu sö1de bar

barlık hneketteri münasebetiyle mukabelebilmisil hareketlerine geçildiği 

~ran.sada oğrcnilirse, ayni tarzda hareket olunmakta tereddüt edilmiyecek· 
tır. 

lıf olmadık:arını iddia ediY0~es 
Von Bulovun en yakıO 

kadaşı ·sefaret müsteşarı ,vorı ııd 
. . M h . '· ~oıerı· ıdı, u asematın ıl~ ~ u ad 
bu zata verilen vazıfe frans e 
. . k 1 ·ı t" • acı zıyetı ·on ro ı e ne ıceyı 

dirmekten ibaretti. ~ 
Vo n Bargen hayatıı da 

Fransaya gitmiş, orada bir1'
3
\ 

tatil yapmıştı. Konuştuğu f 
acınacak bir haldeydi. f 

Harp başladıktan sonra 
vaziyetini Berline bildirıniye 
edilen Von Bargen bu şr:ı.: f 
faaliyete alışık olmadığı içırı" 

b•' 
da geçenleri de bir türlü 
Ancak Fransızca gazeteıeıı: tıı 
almak, Fransızların sarı kit3 

ceden inceye tetkik ctmektctl 
hiç bir iş yapamıyordu. . g 

Von Bargenin muavin• f 
Fredrik Sibrirg i.:!i " Allah ı 
mıdır ? ,. isimli Kitabı yaıfl13, 
bu gazeteci senelerce frans8 

her türlü gizli faaliyet içirıdl 
landıktan sonra nihayet Alfl'I 

meli tarasından Brüksel sefaf 
men kültür ataşesi tayin ol\! 

Üçüncü bir şahıs, Berlı 
bir gazetenin muhabiri Fre 
idi ki bu saça}'ağını tam! 
Lang, Vestfalyada çıkan ~ 
gazetesinin muhabiri olara~ 
mi beş sene Brükselde yaşB 

1933 de Hitler mevki i~ 1 f 
lindc Langın çnlıştığı kntoli~ t ! 
kapanmış fakat bir müdde 51 
Lang, Lokal Anjeiger gazete~ 
habirliğini deruhte etmişti· asılı 
bir müddet sonr:ı da Vorı ~· 
birlikte çalışmaya başlamıştı· r '# 
Fredrik her on günde bir 6~ 

ul• 
derek raporlarını veriyorlar 

Bu iki gıızeteci Bruk,oıeldt~~ 
man mulf:ecilerivle fevkelade ,, . .,,. 
maslara maliktiler. Buntur ,.r 
mine karşı f evkelidc: alc.)'ht , 
nuvorlar ve bu harbin i}kb•h',11 

~ j1 

na kadar Almaaya ale,) hiPe of 
necıeğioi ve nazi rejiminin ıı 
kalkacaAmı :ıö_rliyerek Allll~ (İ 
t . l . . f ı· . etle en erıaın aa ıyet ve nı.)' ıJe 
kında her turlu malumatı e 
liyorlardı. dl 

Nihayet şunuda işaret ~(I 
almanyaom eski hariciye pıaı l 
lu Vot NHyrat da Bclçik.acl• 
bim bir rol oynamıştır. uıtl 

Von Nöyr:ı.t genç ,•e 1 l~~ 
rısiyle birlikte Brukselin eıı 
11\rım dolaşıyordu. 11' 

Bu sevimli çift ıılaııın g 
nin ovnadıklan rolu tekrar .,1 

v ·Jc:I''· 
Bclçikadaki alman multec• (' 
kından temas edi.rorlar; bil r. 
tinde buyuk muvaffakiyetlcf~jiP' 
Von Nöyrat Berlindcki ıne"° 
lamlııstırıvordu. Je" 

Nazi v rejimine hizınet e tt" 
aristokrat aileleri de ınc\"cıJ ,ııı • 
Jar da biraz olsun eski gıırıl ı.i' 

h"lll il ,, 

kalma ı icabederken mU 
1 lrı'ı;' 

nnzi rejiminin hizmetkarı 0 

11.\ l A \T N" r:ıtıı:ı· ' ı• ese a on .l O\' • 
w ·sı '" olan Almanyanın Romıı. elÇ' .11.r •JeS' 

sen, vultsck bir Alaınn :ıı. J .. 
v ·re"" 
( Gerisi altıncı s:ıhı 



8' ~E ~EKrueu \ 
~~t' 
t 

1
Ytde altın borçlar l .. 

Ş tll\iddet tehir edildi 
•ıtı· (H tlad ususi muhabirimizden) 
ıı· be vaziyet ve altın fiyatla· 
ıs et . 1 . 

Yıaj 
1 

sız. şekilde yiikse mesı 

1~ e. altın yazılı borçlarm 
lırı~na kadar tecil edilmesi ka 

~ llııştır. 

ş evkelade tedbirler 
arıı: (Hu A h b" . . d ) 7c h susı mu a ırımız en 
~ U~Gnıeti, vilayetlere gönder 

r lam· ~ ınıde, memurların icap 
~rı aman g~c,.1eri süratle bulun· 

ııı le . ..h d ~rirı· ının için muvazza a · 
a bi;d~n büy~k mü.lkiy~ memu· 
buı rrnelerı ve hıç hır memu· 
na Und~ğu şehrin haricine çik
'nİt .rnusade edilmemesini bil· 

şSuriyede ıhtikar 
arn: (Hu A h b' . . d ) 
2

.. susı mu a ırımız en 
ıa ~le,de piyasada başlıyan ih· 
ı c S ar~ı, Fransız Ho Komiser· 
d 

1 
uııyc hükumeti şiddetli bir 

~a~kYc başlamıştır. 
~daı 1~ zaruri ihtiyacı olan gıda 

~ erı · k &at nı sa lıyanlar veya paha· 
1 anlar 'dd 1 atd şı etle cezalandın a 

lf. 

fiük .. 
Utnct '\" d ••t d· 'berk ' vı ayetler e nm ea 
c .. ıcr ·ı ·ı r s t *''11,..ra • halka kı o ı e 

a maktadır. 
e şekerin kilosuna 29, kesme 

~ 32 kuruş üzerinden narh kon · 
r, Rundon fazla satanlar ceza· 

~!ardır. 
~tl • . • • t 

Türksözü 

Cenupta 
hücuma 

müttefikler büyük bit 
hazırlanmaktadırlar 

( Birinci stıhifcden art.'\11 ) 

olan gedikte Almanlann tazyiki şid· 
detlenmiştir. Almanların başlıca faa· 
liyetleri cassel ve mont - kemel isti· 
kametinde inkişaf etmektedir. Lille 
Roubni ve tourcoing şehirleri ciddi 
bir muhataraya maruzdur· 

General brillounun kumandası 
altında bulunan F ıansız kıtaatı al· 
man kuvvetleri arasından kendile· 

1 

rıne sahile doğ u yol açmağa . 
anudane çalışmaktadırlar. şid 

detti muharebeler vukua gelmek 

tedir. 
Lord ~ortun kumandası altında 

bu!unaa f ngiliz kıtaatı, Almanların 
kendilerine deniz tarikini kesmiş ol· 
duk!arı yol üzerinde bir ricat hattı 
temin edebilmek için ellerinden ge 
leni yapmaktadırlar. 

VAZIYETiN TEFSiRi 

Paris: 30 a. a. Havas ajansı dün 
gece yarısından sonra, askeri vazi
yet hak~ında aşağıdaki tefsirleri 
neşretmiştir : 

Belçika ordularının teslim o1uşu 
şimaldeki müttef k orduları grupunu 
umumi miktarının yarısından mah· 
rum etmiştir. 

Fransız ve lngiliz kıtalarmm mev 
zileri , bu suretle açılan gediklerden 
Almanların ilerleyişi sebebiyle, çok 
kritik bir hal almıştır. 

Almanların esaslı i le rleyişleri, 
Calais'ye ve Kemel dağlarına teveç 

cüh etmiştir. 
Çok kalabalık şehirler mmhkası 

olan Lille - Roubaiks • ~ Tourcoing 
n ıntıkası büyük tehlike altındadır. 
Fransız kıtalarının bir kısmı, Aiman 
kıtaları arıısmdan denize doğru zor· 
luk1a kendilerine yol açmaktadır. 

f ransız kuınandanı General B· 
lanchard ve lngiliı kumandam Ge- l 
neral Gort baıı ~noktalarda ric'~ti { 
\emin için muhali yapmakta ve di. -
ğcr bazı noktalarda Alman ölüleri· 
nin üstünden geçilmekt~dir. 

Dunkerque müstahkem orduga: 
hı, sağlam surette organize edil · 
miştir • 

Dün akşama doğru, Fransız ve 
İngiliz cüz'ütamları Calais şehrinin 
bir kısmında ha.la kahramanca mü· 
dafaa eylemekte idiler. 
DUŞMANA BlR ŞEY KALMADI 

Londra : 30 ·a. a. - Royterin 
bildirdiğine göre, Almanya, Belçi 
kanın tesliminden malzeme .bakımin 
dan büyük menfaat elde edemi ye
cektir, 

Belçikada petrol stokları hemen 
yok gibidir. Fabrikalar, ezcümle 
yüksek furunlar ve çelik imalathııne 
leri, çekilirken müttefikler tarafından 
sistematik bir surette tahrip edil
miştir . 

Kömür ocaklarının büyü~ bir 
kısmı da istifade edilmez bir hale 
konmuştur. Belçika kendi kendisine 
yeten bir memleket olmadığı için 
Almanyanın, Belçika halkını iaşe 

mecburiyetinde kalacağı bile ihfr 
mal dahilinde görülmektedir. 

Sahife r 

ANKARA RADYOSU 

CUMA 31 - 5 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayan 
12.35 A J A N S ve Meteoroloji 

Haberleri 

12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar 

(Pl) 

13'30 
14.00 Müzik: Karışık Proğram 
18.00 Proğram. ve memleket ıa 

at ayarı 
18.05 Müzik: Uvertürler ve opc · 

ra aryaları (Pi) 
18.30 Müzik: Operet seleksyon 

lan ve hafıf şarkılar (Pi) 

19.1 O Müzik: 
19.45 Memleket saat ayarı ajans 

ve metroroloji haberleri 

20.00 Müzik 
20.30 Konuşma ( Milli kahra· 

manhk menkipleri ) 
20.45 Müzik: Oyun ve zeybek 
21.10 Konuşma (Bibliyografya) 

21.30 Müzik: Küçük orkestra 
22.30 Memleket saat ayan, A

iant haberleri; Ziraat, Esham -
tahvilat, kambiyo - nukut 

Borsası ( Fiyat ) 
22.50 Müzik: Cazband (Pi) 
23.25/ 
23.30 Yarınki proğram, ve ka· 

p1nış . 

l{ıye - Isvıçre tıcare 

\inıasıdün imzalandıl AVAM KAMARASI BiNASiNDA 
~~i·~=;~.~~~·~·/.:;:·~;~: 1 

iHTiY AT TEDBiRLERi ALINDI 
· hedesı bugün ıkı taraf mu· 

e • 
tı arasında imzalanmıştır. 

~llt d" - . ~ an ıyada ımar 
tlsink· A . -~İni ı: 30 a. a. - Millı tnıtr 

· aı •rıdiya halkı tarafından ve· 
~!o arı ..altının ma1cuu süratle 

h bıdiğ olmuştur, iıı 

j\lıJJ-1', 
. •etle" t>. 
•.Y 1Je Ya.ı 
ta e ~"'l•I 1 l, ~t~ ~i u yarin kavga kurulur 
ret ed 1 ~ k (.ter davul bazlar vurulur 

ı:ısı•/ ~~ .. ~ç Yiğitler yere serilir 
kad• '1ı 0 

Ur lcalın sağlar bizimdir 
~,ı hird b. ,.e ı" ~ a, O en ızc kalan eserlerden 

Londra. 30 (Royter) - Yarın· 
dan itibaren lngiliz parlamentosunun 
işgal ettiği Vestminster sarayının 

emniyeti için hususi tedbirler alına 

cıkth". 

Avam 'an\ırası reisi bugiin öğ~ 
leden sonra bütün mebuslara, aıe-

-• TÜRKIYEDE 

murlara ve kamarada devamlı bir 
vazifesi olanlara vazifcdar bulunan· 
lara bir serbeşt duhuliye varakası 

~l'rilecej'İni söylemiştir. Reis bütün 
a.zayı biran evvel bü varalca1arı ·ıi. 
mak üteı: müracaat etmeye davet 
etmiştir. Di~cr bit !htiyat tedbiri 

n c:o lO b,lk arnanh hükumetinin bu 

ao g•1' ~td· t~ırı hayat nizamında yap Yazan P.N. B ORATAY - -

ekr•' .\1 if,d:'1 dctiııkliğc karşı isyan- ·----------- ------· 
tecile''[ ~'İlli tdenler şayanı dikkattiı; -

bil t .llaellcri bir çok folklör şiret beylerinin hizmetinde. bulun: mccazlarında hayatın günlük hadise. 
c:~;;t.ii! ~:~~· meseli türkülerde dukları için, halka karşı vazıyetlc·rı· lerine, canlı tabiatın reci ifadesine 

bir 1 Öu türlü türkülerin ne olursa olsun, beylerin me:ihl:rım çok yer verilmiştiı; daha çok eti ve 
)t İlttl ~ısrnının menşeini, tet· yaparlar, bu beylerden herhangı .bi- kanı olan bu nisbettc daha az sun'i 
t~~lt ~dıkçc, göçebe türkmtn . . hükumet tarafından veya dığer ve sanatkarane, daha ham eserler-
a ~ıı 0~1n şairlerine çıkarmak ~~ınbey tarafından ezilmesinin, yur. dir. Spontane folklor mahsullerine 
~'-iti acaktır. dunun dağılmasının yasını tutar- en yakkın eserkler olarak bunları gös-

'ldtıkıcr çok defa sadece men. lar. 1 . b' k b terme müm ündür. 
terar~ halk tabakalarının Bu şairlerin e~er erı. ır . aç a· Görülüyor ki, Edebiyat tarihi · 

''' curnan olmakla kalma- kımdan şayanı dıkkat~~r:IA Blır dcdfa mizin son devirleri, halk şairlerinin 
ÇQkları zaman zaman a· vokabülerlerin de, us up arın a, batta en çok himaya edildikleri za· 

olmak uzere de parlamentonun Ves· 
tminster köprüsünün altında bulu· 
nan geçitteki mcthalinin kapatılma
s!na ~arar verilmi~tir. 

B. Çörçil. askeri vatiyet hakkın· 
da muhakkak fiUrette salı günü be
yanatta bulunacaktır. 

manlarda dahi - tereddisine işaret 
ediyorlar. Bunun sebebi kolayca an· 
laşıhr. Avrupa medeniyetine girmcte 
calışirken Türk edebiyatı mümessil· 
leri Avrupanın edebiyat nevilerini 
ve prensiplerini de aldılar: · Edebiya· 

tın geniş halk kütlcierinc hitab et· 
mesini ilk şart olarak, daha ilk tan· 
zimat eserlerinden itibaren, muhar 
rirJer isteyorlar. 

Bunu Ahmet Midhat cf~ndi gi
bi. tahakkuk ettirmiş olanlar da 
vardır. Gazete ve romanın - şüp

hesiz okumanın taammüm cttiti 
yerlerde - çok defa siyasi tatmin 
vasıtasını temin eylemeleri, ve vazi
feleri meyanında halk hikayelerinin 
anlatılması işi de bulunan halk şair
ltrinin yerini tutmaları tabii idi, ve 

- SONU VAR 



Belçikalılar geri 
cebhede çalıyor 

Paris : 30 -a.a.- Belçika urnu 
mi mesai konfederasyonu ile Br.l· 
çika hiristiyan sendikalara konfede
rasyonu Belçika sendikalar• teşki 
!atına hitab eden bir mesajlarına 

ezcümle şöyle demektedirler. 
Memleketi istilaeden Almanlar

dan kaçan milyonlarca Belçikalının 
hissiyatına tcrceman ve Belçikada 
kalanların düşüncelerini aksettir· 
melcte olduğumuz" kani olarak Ü· 

çüncü Leopoldun memleketine iha 
net etmiş oğluğunu beyan ederiz. 

Hürriyetin hakkın ve şerefin mu 
zaffer olması için hükumete bütün 
kuvvetimizle müzaheret edeceğiz. 

Diter tarafından Fransız umu· 
mi mesai konfederasyonu, Belçika 
amcle!İne hitab eden bir beyanna· 
mesinde ezcümle şöyle demektedir: 

Fransız arkadışlarınız. üçüncü 
Leopoldun menfur ihanetine sizlerin 
iştirak etmemiş oldu!unuzu biliyor 
Jar ve nihai zafere kad1r hak, şeref 
ve hürriyetin müdafaası için kendi 
yanlarında bulunaca;ınızdan emin· 
dirin. 
Almanyanın neşrettiği 
ilhak nizamnameleri 

Berlin: 30 a. ı. Eupen, Malmedy 
'Ve MareHet arazisinin ilhakına mü· 
teallik olan nizamname, neşredilmiş· 
tir . 

Bu arazide sakin olan bütün ahı 
li Almın tabiiyetini iktisab ermekte 
olup 1 eyliildcn itibaren Alman ka· 
nunlırına tabi olacaklardır. 

Alman ticaret nazın 
yakında Romaya gidiyor 

Roma: 30 (Stefıni) - Alman 
ticaret nazlrl ıltı haziranda Roma· 
ya gelecektir. 

Belçikadaki Alman casus 
lar.ı nasıl çahştı 

( Dördüncü ıahif eden artan ) 

almıı •>lan Alnıanyuın Lab.ey elçisi 
bu meyandadır. 

Bu eslti ve yuluc-lt aile çocukla· 
ruun nui Almaoyasuuo kötU ,ayele· 
rİDc llurban olduklarını n \litaraf 
Cle•letlere karşı bD.ıTuz hazırhklaruu 
1'ilmemclcrine imkan var mıdır? 

A!Daanlar arasında sınıf ayırmak 
,,e bir ta~nif yapmak bile mUmkUa 

c!eıildir. 

Butun Almanlar kuYYct bır:-;iyle 

sarho, Ye iter ihtira~larını tatmin et· 
mek İ!ltiycn bir çılgınlağa mUpteli· 
dırlar. (Paraisu.var) 

Be içik a kralı ihanetini 
daha evvel tasarlamıştı 

Üçüncü sahift:den ·artan ) 
bt vermiştir. 

Kral kabineyi deyiştirmck ve 
yeni bir hükumet kurmak niyetinde 
idi. 

Görülüyor ki bu, en büyük bir 
ihanetle uzun zamandanberi teım· 
mül edilmiş bir hareketti. 

--

I~~ 
Pamuk ve koza -- KIW FIATJ 

CiNSi En az En çok 
K. s K. S· 

~ 
- -

~= 00 

Ma. parlafı 44 00 

Ma. temizi 43 ~-
Koza parlağı 
Kapı malı 46,50 . 
Klev'and 59,00 00 -- ----Klevland çi. 2,05 

Yapağı -
Heyaz 

1 Siyah -ÇlGlr 
Yerli yemlik' 3,50 1--tohumluk 

--- HUBUBAT 
Buğday ~ıb. , 4,50 

1 3,37 ,. ycrh 
Arpa ' 

3,00 
Fasulya 

Yulaf 00 
Delice o 
Kuş yemi 
susam 00 -

Liverpol Telgraflara . 
30 I 5 I 19_.0 

Perı.c Slllltı. 

Hazır o 00 
Vadeli ı. o 00 
Vade'i lll o ()() 

Hind hazır o()() 
Nevyork oo loo 

Kambiyo ve Para 
fı Bankasından alınmı~tır. 

Luu ı--Rayişmark 
Frank ( Fransız ) 

~96 Sterlin ( İngiliz ) 24 
Dolar ( Amerika ) -- 65 
Frank ( İsviçre ) 00 

Zayi askerlik vesikası 
Yedinci Fır kn seyyar hastane· 

sinden piyıde neferi olarak aldı· 

ğtm askerlik vesikam• zayi ettim. 
Yenisini alacatımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Adana Şahin ata ltöyün 
den Mehmed otlu 316 
dotumfu Haci Mehmed 

. 11995 

Zayi askerlik vesikası 
341 seneıiodc.inıaat taburun· 

dan ve birinci taburdan 2 - inci bö 
lütünden almış oldutum askerlik 
tezkeremi kazaen zayi eyledim yanisi 
ni alaca;ımdan eskisinin hükmü ol-
madıiını ilin ederim. 

Adana Sofubıh· 
çe mahaUeıinden 
Mustafa oğlu 311 
dotumlu Yusuf 

11995 
Zayi askerlik vesikası 

341 senesinde inşaat taburun· 
dan ve birinci taburdan 2 inci bö· 
lüjünden almış oldutum askerlik 
tezkeremi kazaen zayi ettim. 

Y eniıini alacatımdın eskisinin 
hükmü olmıd,tiım ilau ederim. 

Adana Sofubahçe ma 
ballesindeo · Mustafa 
oğlu 311 doğumlu Yu 
suf 21995 

. Yeni gelen~ lj 
fenniSülınetçC J 

Bir gün içerisinde çocukları ya· 
taktan kaldırmak şartiyfe sünnet ya 
pan Sünnetçi İbrahim Yel'i Yenica· 
mi karşısında Ahçı Şevketin dünka 
nmda bulursunuz. 

Fakir çocuklara meccanen sün· 
net eder. 

Satılık ev 4 
d ef~ 

Müslüman ıade AhOl~ h•I. ~e 
di vereselerirıe ait fıına S 1 ~ 
civarında 18 nuo>rah sal e 
mutbab ve su tulumbalı t}I ıJ-

lsteklilcrin Belediye ~e ili' .d 
fonuna müracaat etınelerı J ır 
lunur. .,n,...,ı 

29-JV 11992 
~~~~~~~~~~-

Kayıp sened resmi 
Kozan maliyeşinden almakta ol 

dutum ölü kocam mülazım Alaid· 
dinden bizlere intikal eden maaş 

resmi srnedimi zayi ettim. 

-----~--
Zayi askerlik ves:~ 

Y cnisini alacağım için eskisinin 
hükmü olmadıjım ilin ederim. 

Kozan Arslan paşa ma· 
lıailesindtn ö!ü mülanm 
Alaiddin kar1sa Ayşe 

11993 

Kıraköse iandaraıa ' t 
aldı~ım askerlik vesjkırP1 J 

tim. -· 
Y enis;ni alacatımdao ~dl 

hükmü olmadıimı ilan eder• 
Develi ôrel1 
Ali ojfu 321 ~ 
Abdullceri_:y 

ilin 
f ' ırsat 

UCUZLUK UCUZLUK 
Taşraya nakil dolayisiyl~ maiazamdalci bilumum tuhafiye '"/ 

toptan ve perakende eski sermaye fiatına ve hiç bir masraf zadl. 
meksizin satılacaktır. Faılaca toptan auctlara iskonto edilecekti'/ 

Alıcısı zuhurunda mezkur mağaza vitrinferiyk bilumüm ma1"1 
ren satılacaktır. 

Adres : Belediye karşısında Yeniış•k tuhat 

ı# ~ 
--~~~~_:,_~~~~-

... 
magazası 

31-1-2 

ilan 
• e 

Devlet Demir Yolları 6 ıncı lşletı11 ~ 
artırma ve eksiltme komisyonun~ 

idaremizin Adana Deposuna 940 mali yıh içinde ıclecfk t' ~ 
30,000 ton maden kömürünün vagondan depo civarında göşte;I; 
mahalle tahlıye ve istifi ile ~ayni miktar kömürün ytrdcn ~ 
tahmil işi kapalı zarf u•ulü ile dı:siltmcye çıkarılmıştır. Beher ,~ 
tahliye ve istifi muhammen be~eli 12 v~ tahmil l-ıe~elidc 22 ~:...... 
işin tamamının mubammtn bedeh 10200 lıradır. Eksıltmc 13 ut·~ 
per~cmbe günü saat 11 de Adanada işletme bin~sında yapılacak ôd'o! 
vaklcat teminat 765 liradır. Cütuf içerisinden çıkacak kok k JJ.. 
müteahhide ait olacaktır. Mukavele projes• ve şartnamrsi Ad~' ~ 
auna ve ~o~isyon~muıa müracaatla. b~delsiz veriıir. . lste~liler~.; ~ 
cüzdanı, ıya huy katıdı, 1940 sene11 Tıcaret oda11 vesıkaıı ıle b '/' .. 
şaracaklarına dair ehliyetlerini tevsik edecek vuaiklc birlikte ~; ~ 
no. lu kanuoun 32 inci maddesi mucibince buırlıyacaklan ttld ;'. 
tuplırını müoakua saahndan bir saat evvrJine kadar ~omisyon• ~ 
bulunmalara lizımc:Lr. Postada vulcu bulacak gecikmeler "abu) t 

3 11984 31-4-9-~ 

o,. Muzaffer Lokmal1 
f ç 

. 
mütehassısı .; 

Hergün muayenehanesinde hastalarını lı' 
başlamıştır • ~ !...-----------

hastalıkları 



Tirk!özü 

d JI 4LSARAY SiNEMASI 
.ı ~ . .. .. ül b' 1 ~ t~811lıİn ilerlemiş olmasına ragmen En ~~z 

"sa - t biiyük film,erini göstermekde devam e ıyor 
f/Je~, • BU AKŞAM 
ri ili'~ 

11 Büyük Kahramanlık ve Emsalsiz 
30"'1 

. ~ICA : 

SEZAR BORJiA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Tarihi Şaheser 

fV AZLIK SiNEMA ~ 
~Yarın Akşam 

-1 V i V IA NGüıRvÔ
1

MAN CE,ın 
111 

Sahi'e 7 

ASRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

Dünyanın en güzel sesli iki artisti 

JANET 
MAKDONALT ve NELSON 

EDDY 
nin en son ibdakerdesi 

ı · AL TIN DAÖLARIN KIZI ı · 
lSENORiTAI 

iLAVETEN: 
1 

ARiZONA KAPLANI 1 
1 

Heyecan, aşk ve ser~üze~t filmi 
es 

r 
TP c;~:., ARKYAaratstığıOKAK-se ı,·ı:-________ iii.......,.. c sa J' 

JJ A met otlu Alinin karalar bucağında. 
an ki dört parçada 46 dönüm tarlaSI Ş•heseriy1e Açılıyor 

Seyhan Vilayeti deftar- tabıilat komisyonu kararilc ve 10 

.ıı\ ~ darlıgw ından: gün müddttle ikinci arttırmaya çı-
U9':; _.)i askerlik vesikası lcrim. karıJacağıodan alıcılann vilayet ida-

:'11'- Adana : Hadirlı Köyünde ı · k ~•ra umumi sıhhiye depo· 1 933 - 934 sene crı ızanç ver. re heyyctinc müracatları ilan olu-
k Yusuf oğlu 324 doğumu · 62 k r ~lınış olduğum terhis tez c- gisinden hazinı-ye 541 lira uruş nur . 

• iti. tdi- Y"'nı'sı"ni alacar.ımdao İbrahim Kesici h - .. Ah 9 
.... " 

5 t l988 borçlu nalbant anı mustecm 11 91 11 :hükmü olmadığını ilin ey- • 

----=-------------------------------------~ 



Sahife: 8 Türlcsözü 

Devlet hava 
yolları tayyare 

• • 
ı servısı 

• Seyahatlerinizi en emın 
ve en ucuz seri vasta 

olan tayyare iie yapınız .. 
Hergün Ankara - İstanbul İzmir 

arasında muntazam seferler biletler 1 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticarethane
sinde satılır 

Telefon: 110 

Adana Askerlik Şubesi reisliğinden: 

J 
Yedek Subay ve Memurların 940 haziran yoklama

larına davet hakkında ilan 

1 - 107Ü sayılı kanuna göre emekli, ·edck ,ııbaylarla emekli yedek 
ınemurların . !>40 haziı-an yoklnmaları 1 haziran U4(\ d:ı başhyarak 3v hazi-
ran !140 da .;ona erecektir. 

2 - Adana merkezinde ve köy lerinde bu}unan emekli ve yedek su• 
bay ve memurlardan şubede ka_yıtlı olanlarla henllz knydedilmemi,_ olanlarm 
huvi.)·et cuzdanları ve ao;keri ve:;ikaları ve: ıhb.i raporlan olanların d:l ra
porlru.·ı bernber1erinde olmak Uzere 1 I haziranılnn :ıo / haziran / 940 gUnU
nc kadar ~yoklamalarını yaptırmak llzrre Şubeye ,mUracaat: etmeleri. 

3 - İzdihama mani olmak ve mUracaat edeceklerin fuzuli beklemcle· 
rine mahal kalmamak Uzere a~agıdaki sıra ile Şubeye mUracaat1ım muvafık 
görUlmuştllr : 

A - 1 / llazirnn / 940 - ti I Haziran / 940. llcr rutbede bulunan 
piyadeler 

B - 7 / 1 Inziran / 940 • l 1 / l foziran / 940. Su,•:ıri \•c topçu 
C - 12 I Haziran / 940 • rn / llaı.irnn / 940. Levazım, demirsol, 

jandarmn, muhabere, istihkam, deniz, ha va ve nakliye sınıflarına mensup o· 
lanlar. 

D - 17 / llaziı·an / 940 - =:o I Haziran I ü.JO. Hekimler. di<ı he-• 
kimleri, eczacılar, veterinerler 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziıaat Bankasınd;ı kumbaı alı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecel; 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ik ram:ye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ., 500 il 2000 il 

4 ,, 250 ,. 1000 •• 
40 

" 
100 il 4000 ti 

100 ,, 50 
" 

5000 
" 

120 
" 

40 .. 4800 
" 

160 " 
20 

" 
3200 

" 
DfKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 

radan aşağı düşmiyt-nlere ikramiye çıktığı takdirde yüıde 
20 fazlasile verilecektir. ' 

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

T. İŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

K••ideler : t Şubat, 1 Mayıs, 1 AAuatoa 
1 ıkincilefrin tarihlerinde yapıhr. 

K umbarnlı ,.e kumbaraı-ız he~ap1arda en az elli lir:ls• 
bulunanlar kcıraya dahil edilir. 

1940 İKRAMiYELERi ~--,_ 

l Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 ıt 
1000 ,, 3.000 " 6 ,, jQO ,, 3.000 " 

12 ., 250 ,, s.ooo " 
40 ,, 100 ., 4.000 ,, 
75 ,, 50 ., 3.750 it 

2l0 ,, 25 ,, 5.250 " 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir ..... 
nıiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuı· 

E - 21 / llnziran / 940 • ~:> / Haziran / ~40. Tüfekçi ustalar., ~a- ------------~'mi!'"-----------· si~ 
Acele satılık rn°10 ~ 

raç, rnuzika, snnayii harbiye, adli mU~av~rlc:r· -
H - 26 / 1 lıı.ziran / 940 • :lO / Hazirnn / 940. Sınıflarma tali. is e

dilmiş olan gunlerde mnz!'retlerine binaen, geleıniycnlcr 
4 - Adana mıntakası haricinc1c bulunanlar Ş11bcye göndc:rccekh:ri 1 ' 

tanhhutlu mrktupln yoklamalarını _yaptırmış olnlıilir!er. 
5 - Muvakknten bafko. başka Şubeler riııntaka,ınJa bulunanlar da 

bulundukları Şube.} e mllracaat etmek surdile yoklamalnrmı ,yapbrmış ola-
bilirler. • 

6 - Yaş ha?dinc u~ramış olup he~ y&ş yukarı kısma dahil bulunan 
yani ()·aş hndttinc yarmış olanlar yaş Haddine varmı' olduklaı·ı yıldan iti· 
bucn be~ yaş yukan. lanne:.ine) alınacaklarından bunların da JOkl:unayn gc · 
leceklerdir. 

·Lüks Bir otomol5il 
satılıktır k.ıJI' 

Tiryonf marka az dÔ't • 
Hususi kullanılmrş, yüksek mar beş beygir kuvvetinde ttlı~; 

kah mükemmel bir otomobil sat· sepetli bir motosiklet sa ~f 
lıkiır. lstiyenler Ulus P•rkt ·p 

lstiycnler Ulus Parkı karşısın· da Bizim Bisikletçi N~'~c" 
da bizim bisikletçi Necip Uzyazan zan Tic.:ırethanesine 111"' 

ticarethanesine müracaatları num. 38 - 40 ıı 
ro 38-40 2--4 ı 1982 

'7 - Kıtalnı·ındnn terhiscn gelmi~ olan .)'erli ve yabancı gedikli er
başlarda ellerindeki vesikalarla Şubeye mUracaat edeceklerdir. 

8 - 1 / I Iaziran / 940 gununden itibaren :30 / Haziran / !HO gUnU· 
ne kad,ar gerek bizzat ve gerek mektupla ve gerek muvakkaten mıntakasm
da bulundukl:ırı Şubeler vasıtasile yoklamalarını yaptırmı.yanlar da mezkur 
kanunun 10 uncu mnddcsinin 2 nc.i fıkra~ın& göre elli lira cezayı nnkdidan · 
mabk~nı olnc:ıl..lnrı ilan olunur. Mu.racaat ~aatleri S - 12 dir. 2-j 

. 11983 ~ , __ _.·----2 
.. J~~ 

Umumi neşriyat .~~~ 
~Aacid Gtı~ t~I 

Aclaoa Türksö.tü ..,, 


