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Reyno'nun 
~nutku 

• 
. '"•n 

11 - · •• bu harbe açık 
"•tılcd•nr• girdi. Fr•n•• öl-

ıl ./~•-
~ ·, 'tt~il;•: 11 ( Ha.as ) - ~~ans~z 

1 

~ı_ dun . alafanı söylcdığı • ~·~ 

1 
~tbi ~Uııolınin harp ilin ettıgını 

, 'tt lltn etmek için _yaralı fakat 
' 't ••dık Fransao•n kendi istik-

t butu d · ·ık·ı· · · ll n Unyanın ıstı a ı 1çın 

~~ilı.tgeaıonyasına knr"ı çarpış· 
' •.>•ı scçti~ini kaydettikten 

lbUtt fi'-} ) c ı .. er Akdcnizdc hntta 
~.""1crd"~ daha ziyade k ı,ıv\"Ct 
~ A.kılcnızdc hatta diğer ;yer· 

•• ldaha ziyndc ku,·vctlidirlt'r 
\'~t '~ harlıe açık bir vicdanla 

cdır F d . . ransa ölmt'Z emıştır. 

•• 

SEN BOLGESiNDEKi ALMAN 
iLERi HAMLESi DURDURULDU 
Fransaya yeni İngiliz kuvvetleri geldi - Almanların Majinoyu geriden çevirme 
hareketi akim kaldı· Bugünlerde büyük Alman taarruzuna intizar olunuyo 

. r 

ispanya karışmıyacak 1 

LONDRA: 11 (ROYTER) - ALINAN MALÜMA TA GÔRE, iT AL
YANIN HARBE GiRMESi ÜZERiNE ISP ANY A TARZI HAREKETiNDE HiÇ 
BiR DEGIŞIKLIK Y APMIY ACAKTIR. 

BÜTÜN iSPANYADA BÜYÜK BiR SÜKÜN HÜKÜM SÜRMEKTE
DiR. KEZA HÜKÜMET MAHAFILfNDE DE HiÇ BfR F AALIYET YOKTUR. 

\tzvelt'in mühim nutku 1 
Habeşistan 
ayaklanıyor 

q)Yarıın harbe 
~\1kalade bir 

girişi, Amerika' da 
keder le kaşrılandı 

Habeş lmperatoru Necaşi 
şimdi merı.leketindedir 

Paris: 11 (Havas) -Alman lar Ami 
en mıntıkasında kuvvetlerini teksif 
etmişler ve bazı noktalarda !)enden 
sızıntı yapmışlardır. Vermon yolu üze
rinde iııe düşmıın piyadesinin tazyi
ki pek hafıf olmoştur. Dün öğ'le ııon11 
Vaz şarkıııda ve Soissor.da A meınlar 
h5cumlarına f'n iden başlamış 'ardır. 
Bel vaJisınde ve Ş.unpaoyada düş· 
man bo nbardım:ırı fıloları himayesin
de yürümeğ"e teşebbüs etmiştir. Re• 
terdeki köprü b-ışı bırcız geniş 1etil· 
mi}tir. Möl Vt" \ı ~undd muharebeler 
peK şıddeıı, o'muşıur. Fransız kuv
vetlcd b,ızı nok ı alarda mukab.J hü· 
c·umlar yapmışlar ve havacıl;.r keşif 
uçuşlaıında• bulurrnuşlaıdır. Namur 
ÜLeı inde uçan filolar Alman ~afılele· 
rini, zırhlı kollarını ve mühim nat de• 
polaıını bombardıman etmiştır. Avcı 
tayy neleri müh rn zaferler kazanmış
tır. Yalınız Fran;ız tayyarclı:rinin bu 
böl~~d<! on iki tayy.ıre düşürdiiğü an• 
Jaşılmı§lır. 

4ıııetika mültefiklere yardımını v,. arttıracak Vnşiogton : 11 ( Ro,yter ) - Ni
.) ork Tn.) mis snzetesinin Kahire mu
hnbiri , J lnbeş lmperntoru Jlnile Se

lasyenin memleketini kurtnrmnk \'e 
i ·tiklalini tckrnr temin eylemek için 
harekete gcç(igioi hab.:r vermektedir. 

C Şıngton : 11 (A. A.) - Arne-
llınhurreisi dun gece sôylcdigi 

llııtukta, Jtalynnın harbe girmek 

r~, Amerikanın f evknladc bir 
'~ı.ıc. hnbcr aldığını,_ . ı:merik~n 
tıd rıyctlerinin sempnti:;ınm cebır 
~,det ve kine karşı çarpışıun· 
~ld kıı.oın1 döken milletlere gitın~k· 
~il ı.ıgunu beyan ettikten sonrn; 
\ıi\>~ete lrnrşı koyanları gelir· 
tt~ co istifode ettireceğiz "e 
' •

1
rlcrj inkişnf ettirecek ve bun

~ •stirrınlini çnbuklaştır:ıcagız. Ta· 
~~ICrikalılnr dn bizler mUcebhez 
ll 1: 

~ili gelelim ve hc-r turlu gayrı 

ordecegis, demi7lir. 

Ruzvelt ltalyarı'l kendisine yapı
lan teklifleıi kabul etmediğini. istekle-
' hi sulhperver vasıtalarla dde etmek 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

-------------
Toprak ınahsulleri ofisi

nin bölgemizde mübayeast 
Yeni mahsul arpa ve yulafın müs 

tnhsilin elindln değerınden a~ağı fi. 
atla çıkmaması içın bu maddeler top· 
rak mahsu'leri ofısi tarafından müba· 
yea ediıecektir. Çukurova mırıllka
sında dünden itibaren mübayeaya baş 

Bildirildiğine göre, NegUs Lotı· 
<lradnıı nyrılA.rak l laLeşistan hududla
rına gelmişti r. llnlcn hil'i İngiliz ve 
Franşız soınnlilcrinde, diğeri de Gen· 
yn hududlarında cılm:ık U:ı:crc mUkenı
mcl tcchiz edilmiş iki Habcs •ordusu . . . 
hazır1amakla meşguldUr. 

Londra : 11 ( Rcıyt"r ) - Duş• 
mnnın Sen nehri karşı ynka<>ına yap• 
lıgı ilerll•me tcşebbusleri durduruldu. 
En ve ,\löz Arnsıııdn yeni bir şey 
ol rııamışbr. 

Umumiyet itibariyle buyuk ıaey• 
dnn muhnrc:lıesi butun şiddcti_ylt! de· 
vnm ediyor. 1\lnjino hnttını arkadan 
çevirme te~ebbusu akim knlmıştır • 

FHANSAYA YE.Nl KUVVETLER 

lıııı J•rtlnrn karşı koymnya hazır 

Bir çok Rnslnr NcgUsUn emrinde
dir • Bu yeni orclular, :memleketle· ı 
rini kurtarmak için ltııl_yaoın hareke
te geçmesini beklemektedir. 

Yeni 1'ir kısım İngiliz kıtntı Fro.n· 
!lız toprağına ayak basmı~tır. Diğer 
kuvvetler de bir tar:ıftan t;elmekte· 
dir . 

~~ h~ll hedeflere giden butun yol- lanmıştır. 
tt .•ç bir mania ile tıkanmanın· --------------·--------------------------:--------

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

~decek bir tnrzd• horek.t ı n g i 1 iz 1 er t.,.i b yayı, 1ta1 yan 1 ar 
Maltayı boınbardman etti .. ··--- ....... { 

l<ağıd buhranı i 
karşısında * 
80 t 

b~t\r " günlerde kağıd t 
~, •nı kendini biraz da· t 
b,,1 fe~ıa hissetlirmeOe ı 
Qı~1 "'dı. Harbin başlan· t 
Qlbi d1t da söylediğimiz t 
l\i 9•~eterniz sahifeleri· t 
'';"d ·~•ltrnerrı•k için i 
~'r f erı Qelen her şeyi • 
i'~,:deık~rlığı yapmı,tır. t 
1~ it bugünkü imkAnsız- * 
~I~ bı''• 1•ındt1 yapılacak t 
b;, il\~ •ey olmadığından $ 
'' aı ddet için dört sahi- * 
~a,"~'r:k çıkrnağa başlı· t 
''iti · 1k fıreatta tekrar t 

t ~6ı~'lıtilde intişar ede· * 
t 'ıs,~a 1~1 kuvvetle ümid ~ 
\' 'l.l~. * , t ....... ..... -- ... ·-··---· 

Ingilizler 
mayn 

bütün ltalyan 
döşediklerini 

sahilJerine dün 
bildiriyorlar 

~----------------------~ 
İtalya 24 saat içinde 27 ticaret gemisi kaybetti - Silah altındaki İtalyan 
kuvveti b,r buçuk nıilyon - Musolini baş kumandan - Müstemlekelerde 
ve müttefik topraklarında dün binlerce İtalyan tebaası tev if edildi -
Hindistan , Kanada, Yeni Zelanda - Avustra lya da dün harp ilan ett 

L d . 11 (Royter) - Musolini on ra. .. . 
ltalyanın harbe girdiği;ıi d~n . ?ıce 
bildirdi. ltalya Kralı da aynı f ıkırde 
lduğunu anlattı. Fnkat alına~ ~abe~-

o re ltalyan milletinin buyuk bır 
le re go . d ğ'ld. 
k harbe mütemayıl e ı ır. 
ısını b- -k b' ltalya bu harbden uyu ır pay 

ı çıkarma k istemekte fakat pek yanıl· 

akladır. d h b- "k · m I 1 8 sulh yeliyle a a uyu ıs 
ta.y b"' d" H lb k" 

tifadeler temin ede lilr ı. . a u ı 
harp yoliyle hiç birşey t.:mın edemi· 

yecektir. lngiltere - ltalya arasında başladığı hakkrnda henüz hiç bir ma· 
bir itilaf vardı. ltalya bunuda yırtmış itimat alınmamıştır. 
bulunuyor. Roma : 11 (Radyo) - lt:ılya kra 

KANADA HARP HALİNDE lı bir beyanname neşıede:ek, lta?yan 
Londra: 11 (Royter) - Kanada orduları bıışkumandanlığının Musoli· 

lıalyaya kar~ı harp halinde olduğunu niye verıldiği .. i bildirmiştir. Musolini 
ilan etmiştir. marr-ş'.11 ı üıbesi almıştır. 

Londra: 11 (Royter) - Yeni Ze- Londra : 11 (Royter) - Venedik 
landa, bu sahah ltalya ile harp halin- köıfe7.i ve bütün Arnavutluk sularma 
de olduğunu bildimıiştir. İngilızler tarafınd;-n rnayn dökülmlş-

ITALYAN HAREKATI lür. Bu !'uretle ltalyan donanmasının 
Londra: 11 (Royter) - İtalyanın bu mıntıkalRrdan çıkmasının öniine ge 

fıilcrı harcktle ncrden ve ne .suretle ( G<!risi uçuncU snhifed~ ) 
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AVRUPA MEKTUBU 
~ w-~ 

Si ViL 
ASKER 

* 
Bir Alman gizli emri ere 

geçmiş bulunuyor. Bu vesi
kada, Almanların nasıl va
sltalara bat vurdukları açık 
bir surette anlaşılmaktadır. 

------"' 
iman kumandanlığı tara
fından 18 mayıs tarihin
de birinci Alman zırhlı 

fırkasına verilmiş olan bir emir Frırn· 
sızların eline geçmiştir. Bu emirde 
hususi cUzUtanılara mensup olan kim· 
:ıelerin sivil olarak giyinmeleri, tama· 
men silahlanmış ol mal arı ve Uzerin· 
de huviyetlerini rnt>ydana koyacıık 
hiç bir vesika bulundurmamaları ve 
~nihayet geceleri kendilerini yeşi 1 bir 
ışık gUndUzleri de <;arı bir mendil 
vasıtasile tanıtmaları bil<lirilmck te 
idi . 

Bu hu<ıusi cUzUtamların vazif de
ri, yulcnrıdnki emirdende anlıışılmış 

olduğu gibi zırhlı kıtnların takip ede
cekleri yollarda öncU vazifesi gör
mekti. Bunlnr ik:şcr Uçer veya dör
der kişilik gruplar halinde evvelce 
knrarlaştırılmış olduğu şekilde köp· 
rUlt>r<', demiryollarına giden yo11arın 
bıı~ına durMnk .rpl gö~t ... eceklcr ve 
Fr:msızlnr ltırnfın<lan mUdafoayı tak· 
vij c ic;in ynpılacnk olnn herhangi bir 
tahrip harl•ketin<' maııi olacaklardı. 

Ancnk bu adıımlnrın kendilerini gö~
terip şupheyi davet etmemeleri şart 

konulnıuştu. Diger t:ıraftan mudııfiin 
y:ıpmış olduğu m:ınileri kaldırmak 

işi de Lunlııra verilmi~ti. Bir tek 
kelime ile Söylcnıek Hhımgı.-lirsc bu 
siviller tam man:uilc ö ncu kıtnat 
vazifesi görmekteydiler. 

Ele geçen bu emirden de anla
şıldığı gibi Almanlar şimdi.re kadar 
mevcut hnrp usullerint' tamamen ny· 
kırı olarak her turlu hnrekete baş 
vurmaktAdırlnr. 

Ruzveltin mühim nutku 
( Birinci ahifcden artan ) 

arzusunda bulunmadığını sarih surette 
isbat ettiğini söyledikten sonra, Ame
rikan infiratçılarından bahsetmiş ve 
bunların iddialarının doğru olmadığı
nı beyan etmiş ve bu arzu hürriyetsiz 
bir milletin hapsedilmiş bir milletin 
diğer kıta!arın küstah ve aman bilmez 
efendileri tarafından zindan demirleri 
arasında günü gününe beslenen, to
katlanan bir milletin korkunç bir ka· 
busudur. 

Bu hapishanenin inşa edilmesine 
ve bizim bunun içinde hapsolunmamı-
za nasıl mani olabileceğimizi kendi 
kendimize düşünmekliğimiz tabiidir. 
Demiştir. 

Türlniıii 

Yeni Halkevi binamız 
her Adana Gençliğinin 

çalışmalarına müsait bir 
tiirlü 
halde 

Bu modern yaplmtzın teşkilatı nasıl dır ? 
Halkevi, Parti Vilayet, Kaza ve 

nahiye id .ıre hey' etleri asfalt cadde 
üzerince yeni yapılan binaya tama· 
men taşınmış bulunmaktadırlar. 

Projesı mimar Seyfi Arkan tara
fından yapılan bina, möblesiyle be· 
raber 250 bin liraya mal o1acaktır. 

Bu yeni bina, Halke\'İ ve Parti kı· 

sımlariyle 3 oda 1 banyo ve 1 de 
hademe odasında ibaret .misafir apart· 
manı kısmını ihtiva etmektPdir. Bına
da Keryer müessesesi tarafından so
ğuk ve sıcak hava tes satı da yapıl
mıştır. Tiyatro ve Sinema salonu 1000 
kişiliktir. Ha!kevinin 9 komitesi iç!n 

birinci katta çalışma odaları, gece 
kursu salonu, zemin katta da keza 
Halkevi için 1 gazino 1 kütüphane 
ve 1 oyun salonu vardır. 

Pdrti kısmı için birinci katta vi· 
Jayet, kaza ve nahiye idare hey'etle· 
ri için daireler tahsis e:tilmiştiı. Par· 
ti kısmının zemin katında ise ayrıca 
1 merasim salonu ve bu salona biti 
şik merasim kabul salonu vardır. 

Apartman kısmı tamamen ayrı 

bir antre ile b51üı:müş olup Halke\ i 
ve Parli giriş holleri de ayıılmıştır. 

Tiyatro \"e sinema salonunda ak
sisc<lıı için akostik tertibat sapılmış· 
tır. Ses dalgalarının kırılıp aksiseda 
yapmalarına mani olmak için bu 
ııkostik tertibat karton piyt·rlerle 
yapılmıştır. Seyirciler için 1000 adet 
Uzeri maroken kaplı İstra Ponten 

Zeminde koltuklar ~yaptırılacaktır. 

bodrum olarak kullanılan sıcak ve 
so~uk ha:t'a tesisatt daireleri 
da mllteııddit depolar haline 
muştur. 

ayrıca 

konul· 

Binanın llalkevi ve parti çalı~· 

ınalıırma mahsus olan kısımları tn· 
marnen ikmal edilmiştir. Tiyatro ve 
~inemn sıılonu ikmal edilmektedir • 
Bu kı ımda zeminin ahşap döşemele

riyle snlınc tertibatı ve koltuklar için 
henUz çalışılmaktadır. 1 

Bahçede yaptırılan perkole ko· 
!onat serisinin nihayetine hnğlanan 

duvara milli ve tarihi vak'alıırı tcm
~a edecek barolycf tablolar konula· 
caktw. Binanın ön kısmındıı. <la genç
liği temsil e<ler, başlt\rlnda <lcfnc 
dalları ye ellerinde altı ok taşıya:ı 
Uçcr kişiden "mUrı!kkep akademik hey· 
keller bulunacaktır. Giriş holunun 
sağ ve sol yanl:..rındaki kitabe )'C· 

rıne Afoturk'un vecizeleri ynzılacak
tır • 

I" ayseriye gidecek Toıos 

takımı tesbit edildi 

iki maç yapmak üzere cuma gü
nü Kayseriye gidecek olan Toros 

Spor kulubü futb'll takımı hazırlıkları· 
nı ikmal ederek Kayseride sahaya çı· 
kacak oyuncuları tesbit etmiştir. 

Mersinde·ki yapı koopera lifi 
yakında faaliyete geçiyor 

Vekiller heyeti koopratfi nizamnamesini kabul etti 

Mersin : 11( Hususi muhabirimizden) - Mersinde teşekkül etmiş ol-

dıığunu evvelce bildirdiğim " Mersin bahçeli evler yapı koopratifi,, nin ni-

1amnamesini vekalet kabul etmiş ve bu nizamname yüksek tasdika iktiran 

etmiştir. Kooparatif yakında faaliyete geçecektir. B;ı kooperatifin reisliğine 
Bay Vasfi Orgun tayin adılmiştir. 

Mersinde geniş bir inşa hueketi teyit edecek olan bu kooperatıfın te-

12 Haıir•ll J1' 

Tarım Satış 
Kooperatifi içtilll 

·ne' Bir leşe rı kooperatı 
44 numaralı Adana T:ırıJll ~ 

Kooperatifi yarın ilk def• ,. 
idare heyeti toplantısını ~11~ ~ 
Bu toplantıda, Ticaı=et \ ' ' 
rafından kooperatif mudurl .

11 
yl 

yin edilen Bay Zeynel f3e'~ 
mezkO.r tayin keyfiyetini id·ll(ıl 
tine arzedecek ve koopcrat• 
edeceği yollar Uzcrincle ~karjll' 
haz edilecektir. fı 

Diger 5 kredi kooperati '. 
tış kooperatifine iltihak etııı• 

Ku Enstitüsü ser~ 
dün akşam kap' 

Kız Saıt'at Enstitusu t•': 
:ıçılnn re!>İm, dikiş, nakış, şıP 
ev idııresi ve sair kı~ıml11'1 

eden sergi dun saııt 1 fJ dıı 1'' 
tır. I laik tarafından huyU~Jı 
uörcn ve elemanları takdir e 
c . ' 
gUzel eseri 1.i - 1 G bin ki?1 

miştir. 

Bir çocuk bir at Jı 
altında can ver 

Kurtuluş mahallesi ch·B 
harman kenarında acıklı bil' ~ 
ası olmt ştur. Abdullah oğhl 
yaşındaki Hatay adını taşı)'ııP 
ğu arabaya bindirertk har~'~ 
götürmüş, çocuğu yere indi''~ 
mez hayvanlar ürkerek şahll rl 
lar ve arabanın Halayın üıe~ 
rilmesiyle zavallı çocuğun ö 
kua gelmiştir. "ol" 

Eski istasyon polis kat8 se 
seye el koymuş ve adlin>'e 
len Ethem birinci asliye ceıB pi 

' mesince bir buçuk sene hB 
kum edilmiştir. 

Bir müfettişin muha1'e 

B. . . ı· ııh1''~ ırıncı as ıye ceza 111 ııc 

duruşması yapılmakta olttll h~ 
mufcttişi Hilmi Savaş'ın ıııll ,ti 
18 I Iazir·ana mufolenya kıılı111' 

·ıı~ 
Tayinler - TahVl 

• °Ne\'I 
Feke hukumet t:ıbib•: liti~ 

man, Bnhçc huköme(tnbıb 
len tn,yin edilmiştir. 

şekkülünden Mersinliler pek memnundurlar. 1 * . ,.c• r---------------------------------------------- Anknra - Guclul nııh•~ 
, idare sıhhat memuru Rcceb ,ıı 

Trablusgarb 1 
t ~e dana hususi idare sıhhıı 

na naklen tayin edilmiştir· - Libya 
fıalyan harbe girmiş olduğundan 

artık Trablusgarb ( İtalyanlar Libya
diyorlar ) RÜnün ruevzuudur. İtalyan 
lar Libyaya 1912 de uşı muatıedesiyle 
sahip olmuşlardır. buranın mesahası 
1,014,000 kilometre karadır. şimalinde 
akdeniz, garbinde Tunus, şarkında 
Bingazi eyaleti, cenubunda Fransız 

00N0N MEVZUU -, 
arabdır. Gerisi Berberi ve yahudiclir· 

Burada bulunan İtalyanların sivil nü

fusu azdır, oldukça büyük bir askeri 

kuvve !eri vardır. Trablusgarp şehri 

bir vaha halindedir. Şehir ile Fizan 

çölu arasında '\Usuy, tehlikeli, gayri 
meskun büyük bir çöl vardır. lfora
Jc.rda ıklım büyük ziraat teşebbüsle
r ini gayri müsaittir. 

Trablusgarbe yüzelli kilometre 
kadar bir demiryolu yapılmıştır. 

İtalyanın Trcıblusdan kazancı ya· 
lınız İtalyan mallarını satmaktan iba· 
rettir. 

••• 1 
müstemlekeleri vardır. Yerli halk 
600,000 kişidir. ve yerlilerin üçte biri 

------------------------------------------------------------------------------....: 

* ... ~tıı~} 
Ankara metcorolop ı. tiP 

. . f . t S Ia~hııt 
rıncı sını asıs anı e ıııJ 

Adana meteoroloji istıısY0tıfi' 
sınıf asistanlığına naklen 

m;şışEHIRDE ıv.'J) 
Ş h . . d d .. k ,.uı~ e rımız e Un go •

1 
jo1 

·r ' hava yağmurlu ve ruzga c'~ 
En çok sıcak 28 dere 

muştu. 
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12 Lı 
~ ııtziran Q40 

~ıtt en~D .. .. 
~YA 

~alta ;dası 
tra!ejik mevkii dolayısiyle bu· 
itin Matta adası pek mühim· 

dir. 

~ri~alta adası Akdcniıde Sicilya ile 
'hi a arasında kalan lngili:dere ait 

rıı b' . k. 
~ad ır adadır. Nüfusu 250 hın ·ı-

ardır 

~. !Unlar .asıl Maltalılan teşkil eder-

i 
t ~Uc Ynca İngiltere ve diğer memlc· 

tif e \rıc~~en gelen ve Maltada yaşıya? 
~ c 1 

er de büyük bir yekün teşkıl 

w 
Türksiizü 

• 

Mısırda çok geniş 
ihtiyat tedbirleri alındı 

Halka 900,000 gaz maskesi tevzi ediliyor • 

Sahife 3 

Romanya ve 
Y ugoslavyanın 

bitaraflığı 

~ ,j r. 
rııll ~:. M Londra : 11 (Royter} - Mısır na 1 

fJ Çırıi~l.ta adası tarihte birçok ellere zırlar meclisi sivıl ahaliye 900,000 Kaybedilen 

Pari-; : 11 ( Havaı ) - Alman 
maHtmnta göre, Yugoslavya -.e Ro· 
manya hukömetleri bugunku vaziyet 
ko.rşısında bitaraflıklarım muhafo.za
ya karar vermişlerdir. 

·Jı,~~ ttf ır. Şartken bu adayı 1530 se· gaz masksi tevzi kararlaştırmıştır. _ 
r,'JY1 ' ~de Rodos şövalyelerine terketmiş· Bütün Mısırda her bakımdan bu· t ı· ·ı İngilterenin yeni 

Moskova elçisi rtııl ~~\'~ita adası U'lUO müddet Rodos yük tedbirler alınmış bulunmaktadır. ngi iZ gemı eri \ 
dıır' ~ :~ara geçmiş ve uzun bir müddet maz bir kale haline getiıilmişlir. Londıa : 11 (Royteı) - lngilizle- Londra: 11 (Royter) 
e,i~ a ~ Yeleri elinde kaldıktan sonra os· 1 Süveyş mıntıkası her taraftan aşıl-

tifil a a Osmanlılarla Rodos şövalyele· I rin Nan·ik önlerinde bir tçıyyare ge- I nin yeni Moskova elçisi 
- lngiltere
bir Sovyet 
Moskovaya r,,t ııırasında bir anlasmamaılık mevzuu .

1 
. . d h h r d . misi, Destr _yer, bir nakliye v~ birde 1 tayyaresi ile Sofyadan 

Uştur. Hındıslan a arp a ın e petrol gemİ$i batırmışlardır. gitmiştir. 
\~~n~hnaa~~ın on_ se~rinci I Domb~:!t ~ ~~yo ) ~ lli~ ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~ 

C<! sonlanna kadar iki yuz ellı se- distan umumı v3lısı ltnlya ılt! hnrp 1 ,. . ,. 1 L"b ı·t 1 1 
t~~ faıta bir müddet Osmanlıların ho.linde olduğunu bildirmi ştir. ngı iZ er 1 yayı ' a yan ar 
~~si kalmış olan Malta adası .1798 Tevkif at devamda M it b b d 
QI tını~dşevNahpolyon tardafında~k. ısşegnael Londrn: 11 ( Royter ) - İngiltc:· 1 a ayı om ar m an etti 

11 e emen bun an ı 1 ı k'f d ' l 
t ra. ıaoo de Malta adası tngilizlere redeki bu~~n ltalynnlo.r tev ı . e ı - ' 

ı. Çını; v . · de miştir Polıs butun gece tevkıfatla 
'tk . e nıhayet 1815 senesın ı · d k l'k 

( Birinci sahifeden nrb n ) 
çilmiş oluyor. 

da büyük de~İşiklikler ve nakiller ya
pılmaktadır. Musolini Mareşal Bodo· 

goliyoyu erkanı harbiye reisliğine tayin 
etmiştir. 

~ trııt PÜrüzt . h 11 1 k Malta bir meşgul oldu. fübrızdn n as er ı çn-
~Üz adf erı a o unara ~ındnki ltah·nııl3r t.cvkif edilmiştir. 1 ALP CEBHESINOE VAZIYET 
~sı olmuştur. • • ' 

1 Fransız Başvekili 
Londra : 11 (Royteı) A ip ccbhe· 

sinde yeni mevzilerine yerleşmiş olan 
Fransız kı•aatına taarruz edi l ememiş 

tir. 

SiCiL YA VE RODOS 
Londra: 11 (Royter) - lngilizler 

Sicilya ve Rodos elrafınada mayin 

TEVKiF EDiLEN lT AL YANLAR dökmüşlerdir. 

A TLE'NIN BEY ANATl 

dün cepheye gitti 
Londra; 11 (Royter) - Avustral

yada hali hazırda 24000 lialyan var· 
dır. Bunlar arasında tevkifat yapılmak

tadır. 

Londra: 11 (Royter) - Atle bu· 
gün avam kamarasında Çörçil namı· 

na beyanatta bulunmuş ve 24 saat i
çinde ltalyanların 27 ticaret gemisi 
kaybettiğini hildirmiştir. 

en bö\gesindeki Alman 

~eti hamlesi durduruldu 
( Birinci sahıfeden artan ) 

S:ı.nıldığana göre, Uç dört glln 
'rr,ııda veni buyuk bir Alman tao.r-
~ v 

ll Vukubulncakttr. 
lngiliz hn\•tı nez:ı.reti tebliğine 

~t clc İngiliz tavvnre ccbhe gerisin-
~'I.· v .,; 'd 1 Alnı3n nskeri mmtıknlo.rını şı • 
ttıt l • b. k tbh uonıbardımnn etmış ır ço 

ane depolnrı berhavn edilmiştir. 
•ı\~ A.ryc ormnomdn yangınlar çıka
•i 'ştır. Dört lngiliz tayyaresi Us le· 

ile d·· l 0.nnıcmiştir . 
'd ııgıliz tnvvnreleri dunkU bom· 

I" l v.J k • 
ltınnlnrda 150 Almnn tnn ı ım· 

'dttıı:ıişlerdir. Almnr.lnrın her nok-
ıı.k· d' t .... 1 zırhlı tesekkulleri mutema ı-

.. l ' \ l ne .edilmiştir. . 
il' 0 ndrn : ıı (Rovter) - 1htıyaH 
'İrtedbir olarnk Fvrnns1z hukftmet 
ıld~ltri Pnristcn eyaletlere nakle-

'l:ıı.·' Sefnrctler:in bir kısmı da nnkl-
'Jtir A . f t• k zde · merıkn se are ı mer c 
11.ıı '1~f •retler nrnsındadır. 
I>a~E.NIN ÔTE TARAFI .. 

lıhlı s : 11 (Havas) - Maıınoce-
nd<ık F R . - le 441ıı 1 ransız topçnsu enın o 

"~ıtıbdııki Alman mevzilerini şiddetle 
l\~r·1ınıan etti. 

lışıu t:nanyada iki büyük yangın ol· 
r • 

L Ruzveltin korarı 
1:1~!\ ~~ndra: 11 (Royter) - Ruzvelt 
tıııııun le, Amerikanın bitaraflık ka
qt "er l~lyaya teşmil edilmesine ka
'y tnıştir. 

llnanistan bir sınıf 
rı ~~sken terhis etti 

Pars : 11 (H vas) Franuı 
:Başveı. 1 ıı Pol ( Rcyno bugün cebheyc 

hareket etmişt r. 
Paris : 1 l Radyo) - Fıansız hü 

kümeli aLasının Fıansanın başka b ı r 

tarafını m '!rkez itt ı haz edeceğ-i hak· 1 
kındaki haberler asılsııdır yalınız ban 

ne?areller taşınmıştır. 

Parti grupunda 
Ankara : 11 (Hususi muhabiri

mızden) - C H.P Paı ti biiyük mil
let mec l is ı grupu bugün toplandrıık, 
parıi milli emlak komisyonu raporu 
nun müznkeı es•ni gelecek cc!scye 

bırakmıştır. 

Londra: 11 (Royter) - Dört bin 
tonluk bir ltalyan vapuru intihar et· 
miştir. 

Londra: 11 (Roytcr) - Londra
ranın Soho mahallesinde Yunanlılarla 
ltalyanlar arasında çıkan bir kavgada, 
12 İtalyan yaralanmıştır. 

Londra: 1 1 (Royter) - Liverpol
da 7 Almnan tevkif edilmiştir. 

_ E~imburgda'da ltalyan aleyhine 
numayışler yapıldı. Polis subaylarla 
müdahale mecburivetinde kaldı. 

Kudüs: 11 (Royter) - Filistin ve 
Tunusta bulunan bütün İtalyanlar bu
gün tevkif edilmiştir. 

ITALYAN ORDUSUNDA 
Londra: 11 (Royter) - Romadan 

alınan haberlere göre, İtalya ordusun-

!TAL YANIN ASKERf KUVVETi 
Londra : 11 (Royter) - A~keri 

mahofil, l ı a lyanın ~i ah altında 70 . 80 
hı ka yani bir buçuk m ilyon kuvveti 
oıdu~unu müşahede ed iyor. ltalyan 
ordusu Almanların emri ile hareket 
edecektir. 

lT AL YAN OENlZ KUVVETİ 
Londra : J 1 (Royter) - Akde· 

niz haricinde büyük ltalyan deniz 
kuvveti yoktur. Süveyş etrafında pek 
aı deniz kuv\•eti vardır. İtalyan So-
mnlisi limanlannın iyi müdsfaa ter
tibatı olriuğu anlaşılm aktadır. 

ITALYANIN HAREKET NOKTALARI 
1talramn hareket noktalan. ottar 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

KAR Ş 1 S 1 N DA 

1 
O 0 N 0 N M 0 H 1 M M• ESE• LE L• E R i 

---------------------------- -----------------------------

Alamanya'nın 
Gnrp Cf'phesindeki Ameriknn hasta nakliye 

arabnlıırı birknç gun evveline kadar Uzeı·lerindc 
çizili huluoo.n Kızılhaçları tamamen knldırmo.ğıı 
karar vermişlerdir. Bu haçların knldırılmnsına se· 
hep Almnn fa.rynrelerinin bu kızılhnçları tercih 
olunur bir hedef olnrak aramalarıdır. 

Mesela ~2 .Mnyıstn cereyan etmiş olnn şu 
hadiseyi işaret eden bir Fransız gazetesi diyor ki: 

22 Mayıs tarihiııde akşam hasbrdıgı bir sırnda 

uzerinde kızılhaç bulunan bir Alman kamJoneti 
Sen J{risl'tcki Frnnsız ileri karnkollarındo.n biri· 

· "nıJndc durdu. Karakol kumandanı bir hastıı 
nın o 
kamyonunda silahlı insan bulunamıynca~ını duşu-

' 

dalavereleri 
kamyonun önUn<le şefleri bulundu~u ıçın nteşe 
mukabele edemiyorlardı. Fnknt tabiidir ki Frnn· 
sızlıır da <lerhnl vaıiyet alMnk du~mana mukabe• 
le etmekten geri knlmndılar, ve dört mUtearrızdan 
Uç tanesi hemen ölduruldu. 

Bilahara öğrenildigine 'öre bu ktzıllıaçh Al

man kamyoneti Fr:ınsız hnttmdn bir keşif yapmak 
arzusundn imiş. Nitekim bir muddct sonra ayni 
mrntaknda bnşlnmış olan bir Alman tnnk tanrru
zu bunu <la teyit etmiştir. 

İşin şayo.aı ,hcmmiyet olan tarafı şimdiye 
kncinr but un harplerde ilk defa olnrnk bir muha
ribin hastahane arabalarından istifade edt:rek ke· 
şif va-zifeı.ioe çıkmış olmasıdır. 

~qL 'na. 11 ( . 
'ı 'l.lsa b: Radyo) - Yunanıstan-

'lıfı te h·ıı' talim için çağnlan 1935 

nerck silahsız olarak kamyona doğru a~rledi ve 
kendisini biraz geride bulunan nrkadaş!o.rı da ta· 
kip etti· Fo.kat tnm hu sırada kamyondan muthi~ 
hir ınnkincli tufek nteşi açıldı, Fransız askerleri 

Kızılhaç yardım arabalarını taaruz hedefi ya· 
pan Almo.nlar, kızıUıaça sığınarak keşfe çıkmak

tan da geri kalmo.mışlnrdır. ttt! t ıs d't . . aı1 e ı mış, 1934 sınıfı ıse as· 
l\tnıştır. 
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İngilizler Libyayı , ltal
yanlar Maltayı bombaladı 

( Üçüncü sahifeden artan ) 
yo, Korsika, Malta, Kıbrıs olacağı 1 Pamuk -Hububat 
aöylcniyor. ------,,..... ...... , -...,-Kl:rL-Ö,.,...-....,,F"""l-:-A-::::T~l --

M usolininin çoktanberi göz koy· 1 
CiNS En eız En çok dutu yer Mısırdır. Fakat burada acc- K 

ba İtalya harekete geçe b ilce ek midir. .,..,.
0 
... za.,====-=ll""---::;;:.oo~--:c-=

5
=-, _o_Ö_s_· _ 

Libyanın bombardımanı ·-
Londra : 11 (Ro1ter) - İngiliz Ma. parlağı_ 44 ı-OO--:---ı 

hava kuvvetleri bugün Libyadaki muh M'a. temizi 1 43 oO 
telif italyan uke~f hedeflerini bom · Kapı malı 46,50 ~-=---1 
bardıman etmiştir. Ba ani taarruz Klev'and "45,00 j OO 
karşısında İtalyanlar büyük şaşkınlık Klevland çi. 2,05 - ---
gösterdi bombardıman edilen yerler- Yerli yemlik,_3...:..15_0 ___ 1;----ı 
dı yangınlar çıkdı büyük tahribat ol· tohumluk _ 1 

tay ... aresi üslerine dönmedi. ı· 0 62 ;, ,, yer ı .;,, ----ı 

Türlcs~2 

S.ıvare 

8,45 

ASRi SiNEMA 
DA 

BU AKŞAM 
İki Emsa siz Film . Birden 

-1-
KAREN 

MORLEY 
ROBERT 

BAL O VV 1 N 
in Yaratlıklan 

1 CASUS KADIN ( 
-2-

BRIAN DONLEVY FRBN:ES DRAKE 

duğu müşahede edilmiştir. Üç ingiliı ı:B...:u2-ğ..::.da~y:.......K_ıb.;...._;_-_4....:._•_f2 ___ \ 

Maltayı borr.bardıman Arpa 2.92 ----ı 
Londr : 11 (Royycr) - ltalyan Yulaf 3,75 ı 

hava kuvvetleri bir kaç kere Malta- 11 ı 6 ı 1940 
yı bombardıman etti ehemmiyetli bir Kambiyo ve para 

Tarafından Temsil Edilen 

SAHTE ŞÔFÔR 
zayiat olmadı. iş Bankasmdan alınmıttır. 

Bu 
Nöbetçi 

Yeniotel 
Tat ıh 

• 

gece 
eczahane 

yanında 

tczahanesidir .................... 

ilan 
Seyhan Vilayeti Dai

mi Encümeninden : 
1 - Bucak hastahane mahalle 

ıinde yapılı ~4 numaralı dükkan ı 
( l 50 ) yüz elli lira muhammen 
bedel üzerinden artırma ile kiraya 
verilecektir. 

2 - Açık artırma 940 sene'>İ 
haziranının 13 inci perşeıı!Je günü 
saat 10,30 yapılacaktır. 

3 - İhale va\ctindrn evvrl hu· 
susi nıuhasebe vezntsine yatırılmış 
bulunması lazımgelen pey parası 
miktarı ( 11) on bir lira (25) yirmi 
beş kuıuşlur. 

4 isteklilerin muayytn gün 
ve saatte vilayet daimi encümenin 
de hazır bulunmalatı ilan olunur. 

12019 5-9-10-12 

Satlık evler 
Cemal Paşa mahallesinde vali 

konağı Yanında üç kardtşlere ait 
her türlü konforu haiz bağçeli evle

rin ikisi satılacaktır. 
fstiycnlerin Rehber kereste fab-

rikası sahibi Ali Bindcbire müra· 

caatları ' - 6 
11022 

{.iri'' 1 1 _;..;.;.;...;.___,_ __ - -
Kayışmaık. 

Frank ( Frans«) 1 96 
::>terlin ( ingiliz ) 24 

----=---'--- -_, ~~ Dolar ( Amerika ) 
Frank ( İsviçre ) 

İlan 
Adana inhisarlar Başmii
d ürlüğünden: 

Sayı - 1336 
Mukavele akdi tarihinden itiba· 

ren Bir sene zarfında Ceyhan idare 

si ve istasyonundan Kozan idaresi 

anbarına ldarrde mcvcud şerait 

dairesinde naklolunacak tahminen 

· (500) ton Tuzun nakli onbeş gün 

n.üddetle açık eksiltmeye konu!
mu•tur. 

Eksiltme 26 - 6 - 940 T ari· 
hine musadif Çarşanba günü saat 

16 da Adana İnhisarlar Başmüdür 
lüğü binasında Komisyon huzurun· 

da yapılacaktır. Şartnameyi gör· 
mtk ve fazla tdf :ıilat almak isteyen 
ler Adana, Ceyhan ve Kozan lda. 
relerine müracaat etmelidir. 

Eksiltmeye iştirak etmek iste· 
yenler ihaleden evvel •,o 7 buçuk 

güven parası olan 199 Lirayı Mak 
l:uz mukabilinde idare veznesine 

yatırmış olmaları ve akabi ihalede 
bu paranın % 15 şe İblağı lazım · 
dır. İhale Umum Müdürlüğün tas 

tikile tekemmül edecektir. 

12-16-23 12036 

BugOn 80ndUz Matinede : 

Şimal Oteli - Arizona Kaplanı 
PEK YAKINDA 

DANYEL 

( FENA YOL 

PEK YAKINDA 

DARYO 

) Filminde./ 
--------------------------------------------------
Bürücek - bozantı 

servisleri 
Mustafa Ükland 

Her mevsimde olduğu gibi "'u 
yazda Bürücek Pozantı arasında 

munhzam seferlerine bir tenezzüh 
oıomot İ li 13 he:zirc.ndan itibaren 
de bir otobü~ tahsis tlt;ğini yayla· 
cılara müjdt:ler. 

3-3 12032 

i1an 
Adana Doğum ve Çocuk 
Bakilnevi Baştabipliğin
den: 

Seyhan vilayeti M·~· 
Müdürlüğünden : I 

1 - Fort markalı vilayet 
hiz net otomobili (550) beş Y~ 
lira muhammf'n bedel üzcrio0 .. 

açık artırma ile satılacaktır. 
2 - Açık artırma 940 

haziranının 13 üncü pcrşembl 
saat 10 da yapılacaktır. 

3 - rhale vaktinden e~~ 
susi muhasebe vnnesine ya% 
bulunuması lazımgelen pey il 
miktarı (41) kırk bir lira (25) 

beş kuruştur. ' 
4 -· isteklilerin mm1y)'~~i' 

ve saatte vilayet daimi erıcıJ ıır· 
de hazır bulunmaları ilan 0 11111 

11973 29-2- 7- 12 ~j 
Adana askerlik şub 

Müessesemizin 940 Mali yılı yi başkanlığındaI1 tlı I 
yecek ve yakacak ihtiyacı talibine 1 _ Adana şubesinde kıtY1 ıl 
ihale tdilmek üzeri'! Açık ·cksiltme- blY ı.f 

ı kayıtsız emrk1i yedek su .. 
11
e' 

ye çıkarılmıştır. halesi 17 - Hazi· memurların 30-6-940 giill~ vt 
ran - 940 Pazaı tesi gürıü saat ı dar hüviyet cüzdan ve asker•,,~ 
Ondöıtte Sıhhat müdürlüğünde ya· 1 kalan ve raporları olaolarırı ~,. 
pılacaktır. Taliplerin daha önceden \ lariyle yoklamalarını yaptırtıı' 1, 
terninatiarı ve Vezneye yatırmalarını re müracaatl.m ikinci dtfll 0 

şeraitı öğrenmek i~tiycnlerin de her ilan olunur. 6"' 
gün Doğurnevine başvuımaları lüzu· Müracaat saatlearı 7-
mu ilan olunur. İ 7 den 11 e kadar ... 1~ 

4-8-12-16 12012 8-9-ıı-

I 

.Yeni Bataryalı 
Radyolarıı..~:11ız geldi 

MUHARREM HiLMi REMO 
. 
J d 

. 
ı n a ş p a A b c d a d No. . 

s ı 43 e 
Telefon ı 1 o Telgraf REMO ADANA: Posta kutusu 60 , ____________________________________________ ._. __ ,,_. ________________________________________ .,... ________ ___ 

ayla _..._ _ _.~~~----~~~~-----~~-----~~~------~~~-------~-~--~~~--~--~~-
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tiH.KSÖZ ·--- SalUp ve Bqmuharriri ---• 

Ferid Cc,lil Güven 

Kuru)Uf tarihi : 1 Kln~i 1924 

Oaaltma Yıl - Sayı : 4752 

GONDELIK SiYASi GAZETE P. K. +t 5 Kuruı 13 Haziran 940 Perşembe 

ldarımızı ka
•lıın, ağzımızı 
tutalım 

Çok 1 ~I Çok L••vzad GDven 

.,~. Y•!'JOr. Biıim de, bey· 
•Yetın dütdütü bu veba· 

llttak 
111 et çerçevesi içinde bu-
~~ tiiph~ yoktur. ltalyanm 

L. .. • •lt11yle vaıiyetteki bu 
"'•b-r-
''" u un ırtmıı, bizi daha 

. 911 ~•dar eden bir mahiyet 
· •dar korkunç ye endi· 

'H.~tltr karşısında memleketi
.,. trd'ti 
~ • 

1 
aotuk kanlılık ve sü 

lle~~iz~, kuvvetimize, başı 
Cllct11h YUıt bir emniyeı ve ima 
'ikr,t".11 röaterrn sevinç ve· 
~Ot" hr. Bununla beraber bir 

•ttı~ı~;'et ve meşum dillerin 
r 1 ınenfı ve boıguncu 

•, b ~den haberler işidilmekte-
ıııı.L ·~·) • ~lıı b eıın içimizden çıkma-
t 11hınrnıdıtı gibı. buna 
. -~ . 
. ''\t~ da safdil detili7... mem· 
'Yle oıta "6, sinirleıini bozmak 
lar1 .Ya •tılan bu habeılerin 

lbız111 dit· :lıtandaki kaynaklar· 
• illet r.tC::''•ır;•n 
llasurlardae ,., ii .op. 
tur. Maat•eessüf bir çoJ.:.Jarı 

'-•nıı ve maksadlarıoı araşdır· 
~haberleri yaymakta ve bu su· 

tn ınemleket aleyhindeki kö· 
1•ra hizmet etmektedir. 

..... ~~iırıizi, sinirlerimizi muh~
> --wlt rnecbur olduğumuz gun
'tlyoruz. Topla, Tankla harp 

~ tvveı, göz konulan memle
r41 rnüdhiş bir sinir harbi 

dair birçok misallere şa· 

~Bugün milletlerin hürriyet
it,; . Aklarına topdan tüf ekden 

.,_,~h edilen silah, propaganda-

ltı~biı ıillha karşı mücehhez 
Olct !etlerin- akibetinin nekadar 

11lıınu da ötrendik. 
'it'he 
.; t~ karşı kullanacatımız 

."'udafaa silahı işttiğimiz her 

.linı ıüzgecimizden geçirme-

1 11'ltnbalanmızdan işitmeden 
•k Ve başkalarına söyle· 

harb· 
~ .., '? dışındayız. Fak~t 
~'&eli a11yette kalabileceğimı

~~ . rernez. Emniyetimiz teh-

İıle 2'rıneı bütün kuvvet ve 
. ~" :hlanacağımıza şüphemiz 
tlt..: . kaddes vazifeye başlar

''llııı· 
~'" İt' ın Çok sağlam ve ken-
~ırı ıırıadıırıııın çok kuvvetli 

dır ı 
~il t\t\r · Şte düşman propa · 

ltıa ... tll zara uı<rratmak is-
'"'•tv• k 6 

\ot"'- 1 uvvetlerdir. Ekseri
-·~rıe · 

ttıah~ \'Jyatı bozucu haberler 
1-tıııt Ur eden bu propagan-
,., Ve s 
litttıan °nra da başkalanna 

Inaksallarına hızmet 

lıkıyalım, ağzımızı 

ALMANLAR SON GA YRETINi SARFEDİYOR 

Almanlar Sen -Argon arasına 
yüz fırka asker daha yığdı 
Lozan - Cenevre diln meçhul tayyareler 
tarafından bombardımana maruz kaldı 

Almanların birçok fabrikaları 
Sen'de Alman ileri unsurları 

bombardıman edildi 
dün imha edildi 

ŞEFiMiZ ANKARADA 
Ankara : 12 [ }fu.;u..,j muhabirmizden J - Reisicumhur ismet İnönU 

Ankara~• avdet buyurmuslar •e istaıtyonda Bu~·uk ,l\'lill, t Meclisi Rei-
~ ~ ) 

si, Baş•ckil, .Marcşal, • vekiller ve Parti Genel Sekrt·teri, mebu<ılar, mülki-
ye ve askeri erkin tarafından kar~alanmışlardır. 

AMERiKANIN VERDI
Gi YEN.i BAZI KARAR 

Nevyork: 12 <Radyo) - Ordunun 
......,. n ,_.. .._ çellt ve etiler 
malzem~nin müttefik'•.! kArsız olarak 
satılması kararlaştınlmışhr. 

Vaşington: 12 (Radyo) - ltalya 
sefiri Hal tarafından bugün kabul e
dilmiştir. 

Matbuata bu hususta beyar atta 
bulunulmamıştır. Elçinin hükumetinden 

l} 

Amerikaya bir mesaj verdi ti anlaşıl· 
maktadır. 

Vaşington: 12 (Radyo) - Ruzvelt 
büyük Fransız fabrikatörü Röyno'yı 
kabul etmiştir. 

Vaşington: 12 (Radyo) - Ruzvelt 

/~~erika_ ge~ilerinin akdenize girme
\sını bugun hır emirname ile menetti. 

Pari~ : 12 (RadJo) - Fransa• 
tebliği : Dunku gun harp cebhenia 
heyeti umumiyesi Uzt'rinde en şiddet
li Jerecesini bulmuştur. Ouşmanan 
lcal'i neticeyi :alm:ık için uğrafhl
anlnşılnıak ta idi. 

Duşman Rauen ile \~ ernon ara• 
sından Slıne ne-hrini g<'Çrnek maksa· 
diyle Oise'in ş:ırkmdnki taarruzla-rıru 
\"C gayretlt"rini busbııtuo şiddetlen· 
dirmi~tir • 

Sun'i bir dumnn tabakası arka• 
sına gizlenerek tanklarını geçirmek 
maksadiyle nehrin Uzerinde köprüler 

kurmaga teşebbus etmiştir. Kıtaları• 
mız du~manı tevkif için mUtemadl 
mukabil taarruıı:larda bulunmaktadır. 

Oise'in f&rkmda taarruza geçen 
duşman kıtaları:önleriodc ancak dUm• 
dnr mUfrezeleriınizi bulmuştur. ÇUn• 
ku, ordumuzun kısmı kulllsi Marne'ia 
cenubuna çekilmek emrini almıştır. 

Duşman Vesles vndisi ile Arde 

( G\!rİsi UçUncU ~ahifede ) 

İngiliz tayyareleri İtalya üstünde 
Alplarda italyanıar 

hareketler •• 
mevzıı 

~ 

dün 
yaptı 

İtalyanların kaybettiği gemiler elliyi buldu 
lngılizler Cenova ve -Türen askeri hedeflerini de bombardıman etti 
• 
Londra : 12 ( Royter ) - Lib-

y~daki kara harekatı etrafında henUz 
bir mal\lmat alm:ımnmıştır. ltal~·an 

kara s~lnrıııdn on mıntıka tanıamen 
· maYıılanmıs b .ılunu,ror. 

~ ) 

Libynnın lngiliz tayyarderi ta· 
rafından bombardımanında bir çok 
tayyare mc-ydanlnrı tnhrip edilmiş, 
muhimmat depoları .vakılmıştır. 

Sarkt Libyada karadan da hare-
kete' geçilmiştir. Diğer taraftan ce
nubi Afrika ağar bombardıman tay· 
yareleri l labeşistar. Uzerin<le uçarak 
b bardımanlarda bulunınu1tur. 

om Dun ltalynnlar Maltayı sc::kiz de-

fa havadan bombardıman etmi~lerdir. 
Dafi bataryalar ve ha,·a filoları mu

knbclede bulunmuştur. 
Kcıh•re : 12 (Royter) Mısır 

b\lgfın lıalı a ile ~ıyasi münasebatını 

k . ktir. Ve aynı ıamanı:la da haı p 
tSCCe ı.·ı· . 

ilan edecektir. MısJr başve,,.ı ı vazı-
yet hakkında beyanatta bulunarak, 

kralın ve hükumetin milli menffat· 
lerini korumak için en dotru yolu 
takip edeceğinden şüphe edilmeme
sini bildirmiştir. 

Madrid : J2 (Radyo) - Alkaıar 
adlı lspanyol gazete!i, batı kimsele· 
rin -müttefikleri ölüm halinde sanarak 
ltalyanın onlara son datbeyi uurdu
ğunu telakki ediyor. Halbuki bu ne 
kadar yanlıştır. • 

TEV.<IF EOlLEN lrALYANLAR 

Londra : 12 (Royter) - Avusl· 
ralyada 17,000 İtalyan tevkif edilmiş 

tir. Portsait ve lskendeı iyede .ie tev 
kıf at devam etmektedir. 

İNTJHAR EDEN GEMiLER 
Londra : 12 (Radyo) - Avust· 

ralya deniz kuvvetlen tarafından ta-
kip edilmekte olan ıki lıalyan ticaret 
gemisı kendi kendini batırmıştır. 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

ry..._._ .............................................................. "'-_..... 
Parti Müfettişimiz 

Tankutun konuşması 

Bu •kfam Helkevimiz 
salonunda bir toplantl ya. 
pılacaktır. Parti ve Halkevi 
e•nçlls)inin İftir•k edeceOi 
bu toplantıda Parti Müfetti· 

şimiz Hasen Re,id Tangut 
bugOnkU dUnya ahvalinin 
kesbettlği ehemmiyet ve ne. 

zakete dair bir konuşma ya-

~ pac•klardır . Bu to 

1 

~e~şe~rl~erimi~ tab" 
lıdır . lştırak ıçin 
kayd yoktur. 
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Adanada fiatları muraka 
be komisyonu kuruldu 

l\\illi Korunma kanonunun vermiş 
olduğu salahiyete istinaden lcra Ve
k.illeri Hey· etince kabul edilmiş ol tın 
kararname mucibince teşekkul etmesi 
lazımgeleo (Fiat murakabı komisyonu) 
duıı ilk toplantısını yapmıştır. 

Valimiz Faik ÜstUnUn riyaseti 
altında Belı:diye Reisi, Mıntıka ik· 
tisat Muduru, Ticant ve Snnayi oda· 
aı Daşkatibinden mUrekkcp olan ko· 
misyon bu toplantısmda kararname 
mucibince komi-iyon intih:ıbı laztm· 
gelen ve tuccar olması icııp eden 
aslt ve yed~k azaları da St'çmek 'iU· 

;etile haz.ırlığını tamamlamış bulun• 
maktadır. Dunku intibaplla komisyo· 
nun a~li azalığına Ticaret ve zahire 
borsas1 Reisi Fc::yzi Dural ve yedek 
azalığa da tuccardan .Muharrem Hilmi ' 
Remo intihap edil!llişlerdir. 
• Komisyon ticaret Vt'ka.letinden 
~ugunlerde ~gelecek olan talimata 
tevfikan derhal çalıtıııalarına başla
yacakdır· 

Bir hırsız şebekesi 
yakayı ele verdi 

Zabıta t:ırafından yapılan urarlı 

takiLler neticeıinde gUnlerJenberi 
şehrimiıde vukuagelmekte olan bir 
çok hınızhk vak'alaranın failleri va-
kayı ele vermişlerdir. • 

Cumhuriyet oteli karşısında tu · 
bafiyeci ve :manifatur:ıcı Hilmi Ho· 
can1n dukkanuıa, dukkanın arkasın

- düi pencereyi demirle açarak içeri 
giren bınızlar bir çok mUteneYVİ 

eşya kald1rmışlard,r. 

Oım"nlı Bankan kar~ısında bak
kal Hul6.si Y alman'ın dukkanına da 
dam Uzerindeki camlı pencereden, 
tanna bağlı iplerle inilmi,, dukkan 
içerisindeki çekmecelerde bulunan 30 
lira bozuk para ile yUkte hafif pa
hada ağır bazı eşya aşmlmıştır. Ka
sayı açmak için hayli uğrıışau hırsız· 
lar, muvaffak olamamışlardır. 

Hulusi Yalıaan'ın dukkanının ar
kasındaki kunduracı dukkam da ya· 
rılmış ve !ladece G çift kundura kal. 
dırılmıştır. 

Şebakenin elebaşısı Basan oğlu 

"Borlu İzzet ve rufekası yakalanmış 
l:ı.rdır Borlu izzet, zahiren K:ı~·serili 
Osman .i.\lehter'ın seyisi bulunmak· 
tadır. Butun f'Şyalar Kayserili Osmau 
Mebter'in eviııden çıkarılmıştır . Osman 
Mthter'den 4 lira aylık Ucret alan 

Parti müfettişiınizin 
Mersindeki konuşmaları 

Mersin: 12 (Hususi muhabirimiz
den) - Parti müfettişimiz profesör 
Hasan Reşid Tankut tarafından bu
gün saat 18 de Belediye bahçesinde 
umumi vaziyet hakkında çok özlü bir 
konuşma yapılmıştır. 

Toprak Ofisinin 
mübayaa hazırlıkları 
Şehrimizde bulunan Toprak Ofisi 

Ajans muduru tetkik ve temaslarını 
ikmal t:tmiştir. Bir çok depolar temin 
edilmiş, arpa ve yulııf mubayası çok 
geniş mikyuta yapılabilmeııi için bu
tun imkanlar göz önU.ııde tutulmuştur. 

Mubayaa mUsait bir fiyat Uzerin· 
dedir . 

Osmaniyede yerinde 
bir teşebbüs 

Osmaniye : 12 ( Husuat ) - 940 
yılı devlet büıçesinde Yurtta hükü· 
met konak• yapılması için kabul edi
len bir milyon lira tahsisattan ilham 
alan Osmaniyeliler Kaznlarında hükii 
met konağı olmadtğından halkın faz. 
la yoıulmasına nihayet \ermeyi dü 
şünerek başla Kaza Kaymakamı ol· 
duğ"u halde bütün teşekküller bu ih · 
tiyacın yerine getirilmesini Yuksek 
Baş Vekalet ve Bütün Vek!letlerden 
ve !'eyhan Mebuslarından ve Osma· 
niytye karşı kalbinde faıla bir sevgi 
tebaıüz ettiren Seyhan Valisi Bay 
Faik Üstünden temenni etmiş olma
larına rağ"mcn Memleket için arzu e
dilen kıymetli bu işi bil fiil Ankara· 
da takip etmek üzere memleketin kıy· 
metli gençlerinden HaJkevi reisi ve 
Belediye üyesinden Bay Şerif Hazne
dn Çarşamba günü Toros cskpresiy
Je Ankaraya Hareket etmi~tir. 

Oıcmaniyenin bu davasının yeıin· 
de oldukunu ve muaffak olmalarını 

temenni ederiz. 

İzzet'in hal ve gidişi ev dahilinde 
hiç kimsenin nazarı dikkatini c-clbet· 

mcnıiştir. I Iııttıı lzzet'in bir gUn eve 
getird;ği kıymetli bir tuvalet takımı-

nı Osman ~lehter, İzct'ten alarak 
kızına vermiştir. 

1 lırsız şebeke 'Ye bu şebekeyle 

:ılf\kalı gHrulenlt"r adliyeye nrilmi~· 

lerdir. 

Biçki Yurdu 
Sergisi Açıldı --Sergi kızlarımızın güzel 
eserleriyle doludur 
Bebekli Kilise sokagında Refika 

Tumerk:ın Biçki yurdu dun saat 17. 
30 da mutad senelik sergisini bir çok 
davdlilerin önUnde açmıt1tır. 14 se· 
nedenberi şehrimizde metodilı bir 
ihtimamla modern terzi ve ev kadını 
yetiştiren bu mUessesc, dun, mezun 
ederek hayata attığı talebelerinin dip
lomalarını t~vzi ederken onların mey
dana getirdikleri ve muvaff akiyet 
derecelerinin bir miyarı ol:ıbilecek 

eserlerden rnUteşekkil bir de sergi 
açmağı faydalı ve luzumlu görmUş• 

tur. 14 llııziran cuma gUaU sııat 18 e 
kadıır açık bulundurulacak olan 
bu sergide takdir nazarlarımızı Uzer• 
)erinde toplayan bir çok eserler mcv
ızuttur. Bu muvaff:ıkivetli eserlerin 
gUzelliklerini • kelimeİere sığdırmak 
gu;tur. O gltzel eserleri, meraklıla· 

rın yakinen görmelerini daha muva• 
fık görUyoruz. 

Sivil izcilik teşkilatı 
Şehrimizde ı;ivil izcilik teşkilatı 

vücude getirileceQ'i memnuniyetle ha
ber alınmıştır. Bu teşkilAta 14 ıli 30 
yaş arasında okuryazar her vatandaş 
girebil cektir. 

Tarını Satış k~operatifi 
bugün ictima ediyor 
44 Numaralı Adana Taıım Satış 

Kooperatifi bu gün saat 11 d~ ilk 
idare hey'cti toplantısını yapacaktır. 

Atletizm müsabakaları 
Pazar günü şehir Stadyomunda 

yapılacak olan Atletizm müsahakala· 
rı için alınan lüzumlu tetbirler ikmal 
edilmiştir. Talebelerımizin de iştııak 

edebilecekleri bu müs< bakalarrıa ye
ni rekorlar tesis edilmesi mühtemel
dir. 

Evine girerek tehdit 
istiklal mahallesinde Maksud oğlu 

Kasımın evine fsa oğlu Mehmet adın· 
da birisi zorla girerek Kasımı tehdid 
ettiği anlaşıldığından hakkında kanu
ni takibat yapılmıştrı. 

Bir ihtiyar hırs1z 
Ulus parkında park bahçevanının 

kulubesinin kilidini kırarak kuluhe 
dahilinde bulun:ın butun eşyaları ça· 
lan Kilisli Mehmed adında 60 - 'iO 
yaşındaki ibti.yıır hırsız dun istaçyon 
da polisce derdest edilerek adliyeye 

İngiliz hl e 
İt&lya ustUll ) 

( Birinci sahifeden •t~ ,,. 
Mafüld : n (Rad)'O "' 

adındaki ltalyan ticaret 
yanın.. harbe iİrdjJini ..rJı11 alır almaz Aljezira~ açıt ftii 
ıi tarafından batırıJınııU'· 
ti sandallarla karayı 
ı.'eff ık • lmuştur. 

Kendi kendini batır'° 
·de 

İtalyan vapurunun tayfeı•.,; 6' 
rıka çıkmış ve harb cll 

tevkif olunmuştur. df°J 
Gebelütıank : 1'.:? (R• dl 

ltalyan ticaret gemisi kell 
rini batırmağa teşr:bbÜ• 
mahalli idarenin müdah•"ı 
nında chvranmas:yle bııP• 
olamamışlardır. Gemiler 1,8 

tur. I ~ 
CIYANOY A ASKER 

Bcrn : 12 (Radyo) .,.... 
bildirildi~ine g-öre ltatyııı il 
z.ırı Kont CiY.ano kabine11 

mülellkip kumandanı bıılıJ~ 
va filosunun başına gittıle 
mayı tcrkı tmiştir. l~ 
ŞAR İ ITALYAN AF~ ,, 

Londra : 12 (Radyo) 
tayyareleri Libyadan sorı1ıf 
yan Afrikasınıda bom btı1 

terdir. '{ 

MARSIL YADAKİ ITAlı 
Berut : 12 (Radyo) """ 

oturmakta olon ltal~anları~I 
mış beşi Fransa hüküdleıı 
lü emirlerine mutavaat 
bildirmiştir. ,/ 

lTALYAN DENiZ f( 
Londra : 12 (Radyo) 

haricinde ehemmiyetli bİ4 
deniz kuvvetinin olmad ~ 
tır. 

iSPANYAYA 11-
Madrid : 12 (Radyo) •J. 

mi dört saat içinde oll lP 
tayyaresi Korona iltic• O 

ITALYAN RESMi ~l 
Roma : 12 (A.ı\.) J~r~ 

duları karargahı resmi '-1 
kara, deniz, havı kuv.,~~ 
edilmi~tir. Malta bom~• ıd 
miş, Bingazide muıtefı~ 
hücumu tartedilmişlir· ) / 

Londra 12 (Royıer d 
tar Fransız · ltalyan blJ

11
jl ı 

kilomelre mesafede 9c:r ~ 
nü berhava etti. ıtY~ 

SÜVEYŞlN VA / 
Londra : 12 (Royıc:r) 11 

kanalı bomboştur. aund•~,rf' 
kanaldan yalınız lngilit I 
teri geçecektir. oıı~ 

ŞlMALI tTALYA ) / 
Londra : 12 (RoytC:~11 şi 

tayyareleri dün ve bUg°~ r• 1 
ya üz.erinde keşif uçt1Ş 11 

/ 
dır. c:r) 

Londıa : 12 (Royl ·c•rl' 
ve zabdedilen italyaıt t~ştıı' 
rinin adedi 46 yı bul~ r' 1 

1 ... oadra : 12 (Ro)' ~0,J' 
ltıı.lyan · Fransız budu IJ ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~ ların Renhimi kHprusU~~I 

S 
• • 1 nu anlntıyor ki 1tal)'~:,,ıı• 

sevk edilmiştir. 

1 c 1 y a'v a d a ,. r ziyade kendi mudııfn• o~"" 
te ve bir Frıınsız taarl' / 

şe etmektedir. 
0 

.tel') ~ 
Belki şu satırlan yazdığımız saat· daha geniştir. Burada şekerkamışı, Londra : 12 (R ) ,,~• 

le, ltalyanın cenub parçasını teşkil e- - limon, portakal ve diğer akdeniz ikli- lar buglın Adeni boıJJ~-' ~~ 
den Sicilya adası lngiliz tayyarelerinin OUNON MEVZUU 1 mi mahsülleri yetişir. Sicilyanın nüfu· Zayiat yoktur. Boınb:ı 
ateşi albndadır. - su son yıllarda pek artmıştır. dtışmuştur. .ter> ~ 

Çünkü lngilizlerin Malta ussune Buradaki nüfus yedi milyon talı- Londra 12 (Ro)b•rd•~. :ı 
yapılan ltalyan hava akını elbette mu· Gatania, Palermo, Messina dır. Ma- . dT B d d . . . bugUn Robutu boıtı ... te "' 
kabelesiz bırakılmıyacak. lüm olduku üzere bu adananın orta mın c 

1 ıyor. u a a a şımalı şarkı- v b · d e!ıki til' iti 
den başlıyarak orta kısmı dolaşan bir eh a c.ıvarb. 11 

t · btelb•I> / 
Sicilya adası aşağı yukan italya- şarkında Etha yanardağ"ı vardı!".. d · 1 d zır 1151 ıle ır 4 r)ı" 

1 
nın yedide birini teşkil edecek mesaha s· 1 emıMr yo.u 'da mebvculıttur. b d . Londra; 12 (Kost"l'("ıı"· 

L 
ıci yada kesif bir nüfus vardır. essına an aş yan u emır yo·ı b . B 1 t ı ,.ad• >. 

dadır. Bu adanın en meşhur şehirleri Adada balıkçılık ve ziraat endüstriden lu palermoda nihayet bulur. uguıı şı.ma k ~ b., edeflc:'' 
novadakı as erı 

----------------·----·-------------------------_: man etmişlerdir 
ayla -~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__... 
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~~ICJyE RADYO olFOZIYON 
. ~l Al.ARI TORKIYE RADYOatJ 

ANKARA RADYOSU 
12. Pe11embe 13 - 6 - 940 

3() Prorram, ve Memleket Saat 
Ayan 
A j A N S n Meteoro&oll 

ı Haberleri 2
·50 Müzik 

ıa.aoı 
1too 

Okuyan : Muzeyyen Seoar 

Musik: Karııık Hafif M.ll · 
zik (Pl.) 
Program ve memleket saat 
ayarı 

Müzik : Solo'lar (Pi.) 

Müzik : Radyo Caz Orkest· 
rası (Şef: lbrahim <?ı~ü.rJ 
Sopreno Bedriye Tuzun un 
iştirikiyle. 

Müıık 
Müzik : Ha'k Türküleri 

(Sarı Recep) 
Memleket saat ayarı, Ajanı 
meteoroloji haberleri 

Müzik Türk 
Okuyan : Sadi Hoşses 
Konuşma 

Müıik· Fasıl heyeti 
Ko~utm• (Sihhat Saati) 
Müzitt : Radyo Orkutru! 
Müıik : Lucıenne Boyer 

713() in Pıiklaıı . 

4 · Memleket saat ayan, Aıanı 
"•berleri; Ziraat, Esham - Tahvi lt 
'\lzııbWo - Nobut Boraaaı ( fiyat ) 
'll.so Müzik: Cazband (Pi) 

'll.2sı 
13.3o Yarınki proıram, ve Kapa 
Ilı,, 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dun gölr. yUzU bulutlu 

"•va rUzgirlı geçmi~tir. 
En çok aıcak 28 derece idi. ...____ 

~lnıonlar son gay
tetini sarfediyor 

Mısır .. Ita:lya vaZiyeti 
ve Mısır mebusan meclisi 

Kahire: 12 (Royter) - Bugün 
Mıaar meclisi ltalya ile diplomatik_ m~
nasebetlerin kesilditi hakkındakı h~· 
kiimet beyannamesini ittifakla tasvıp 

etti. 

Belçike devlet reisinin 
Bay Lebruna mesajı 
Paris: 12 (Havas) - Yeni Belçi· 

ka Reisicumhuru, Fransa Cumhurreisi-
• • • ne bir mesaj göndererek hürriyet ve 

Bir Ameri i' an gemısının hakların kalesi olan Fransayı muvaf-

b h • bittek İ macerası f ıkiyet ve Funuz milletine saadet dile-a rımu · f 
Londra: 12 (Radyo)- içinde 1000 mış ır. 

Amerikalı oldu~ halde Lizbondan ha· 
reket ederek Nevyorka gitmekte olan Haile selasiye Londrada 
Vaşinıton vapuru yolda hüviyeti meç· 
hul bir denizaltı gemisi tarafından tev· 

kif edilmiştir. 
Denizaltı ıemisinin kaptanı Va: 

şingtona emir vererek on dakika i!in· 
de gemiyi boşaltmalannı ve bu mud
det biter bitmez geminin batmlacaitnı 
haber vermiştir· 

Fakat bu müddet henüz bitmeden 
evvel ikinci bir emirle, geminin yolı.:· 
na devam edebileceğ'ini, Vaşingtonu 
başka bir gemi zannettiği bildirmiştir. 

lngilterenin yeni Sovyet 
elçi~i Moskovada 

Londra: 12 (Royter) - lngiltere
nin yeni Sovy~t elçisi bugün Mosko
vaya muvasalat etmiştir. 

Sovyetlerin Roma sefiri 
Sofya 12 (Radyo) - Romaya &"İl· 

mekte olan Sovyet Rusya sefiri bu-
ıün Sofyaya &"etmiştir, 

Yarin Romada bulunmak üzere 
buradan bir ltalyan ~yaresi ile ha
reket edecektir. 

Meksika Fransaya 
sempatisi 

Dün Vaşington radyosunun ver
diği bir haberi neşrederek Habeş lm-

pa ratoru Haile selasiyenin Habeşistanda 
olduğunu bildirmiştik. Halbuki dün 
Londra radyosu bunun doğru olma
dığını bildiren şu haberi verdi: 

Londra: 12 (Radyo) - Habeşis· 

tan imparatoru Sa Majeste Haile se
lasiye hadiseleri daha yakından takip 
etmek maksadiyle Londraya gelmiştir. 

Amerika müttefiklere 
büyük kredi yapacak 
Vaşington : 12 (Radyo) - Ayan 
azasınrlan B. Kıng, cumhurreisi 

B. Ruzveltin nutkurıu tamamiyle tas· 
vip ettiğini bildirmiş ve müttef ıklcre 
derhal bir kredi açılması ve böyle bir 
kredinin 1talyaya kaliyen reddedilme
<ci hakkında bir kanun teklif edece· 
tini ilive etmiıtir. 

lngiliz gemi zayiatı 

Londra: 12 (Radyo) - Bahriye 
nezareti tebliği ediyor: 

lngiliz deniz ticareti filosu geçen 
hafta 78000 ton kaybetmiştir. Bunlar
dan 24 bin tonu Dönkerk muharebe
sinde zayi olmuştur . 

1 

1 
Meksiko : 12 (Radyo) - Meksi- 1 Bu muharebede müttefiklerin ve 

bitaraflann kaybettiti gemi adetleri 
şöyledir: 14 lngiliz gemisi; 4 Fransız 
ve Belçika gemisi, 3 bitaraf gemisi. 

Jco cumhurreisi Kardöna fr;ınsı.ı cum· 
hurreisi B. L~b.röne bir scmpa· j me- 1 
s~jı 1'5ndermıftır. 

halyan vapuru 
zabdolundu 

Berut 12 (Radyo) - Malta civa· 
nnda 9870 tonluk bir ltalyan vapuru 
lngilizler tarahndan zabdolunmu,tur. 

Amerika yeni bir tayyare 
aleti icat etti 

Vaşington 12. (Radyo) - Ameri
ka reisicumhuru, Amerikalılann yeni 
keşfetti~i bir aletle mücehhez tayya
releri müttefiklere göndermek üzere
dir. 

Bu alet vasıtasiyle 3000 metre 
yüksekden küçük bir fıçı görmek ve 
bu sayede vurmak mümkün olma"ta 
olduğunu söylemistir. 

Fordun imal edeceği 
tayyareler 

Vaşington: 12 (Royter) - Forcl 
seri halinde imal edeceği tayyareler 
hakkında Amerika milli müdafaa iza· 
lariyle görüşmüştür. 

İngiliz tayyarelerinin 
bombardımanı 

Londra: 12 (Royter) - lngiliz ta 
yareleri bugünde Libyadaki ltaly 
tayyare üsleri ve askeri mınbkala 
Vustok şehrinin Hanker fabrik 
muvaffakiyetle bombardıman etınifltr 
dir. 

lngiliz tayyareleri zayiatsız üsleri 
ne dönmüşlerdir. 

Büyük millet meclisinde 

Ankara : 12 (Hususi muhabi 
mizden) - Büyük millet meclisi ba· 
fiin toplanarak vakıflar kanunu maz 
hatasının birinci toplantısını yapmlf
tır. Mtcli3 cuma günü tekrar topla• 

1 nacaktır. 

( Birinci sahifeden artan ) hatlarnu bombardımn.n etmi1tir. vaziyeti hakkında çok kıymetli maJQ. Fransız _ ltalyan kuvvetleri arasın 
~&sında külliyetli tank mufresele- Ağır bombardıman tayyareleri- met getirmiştir. bir çarpışma olup olmadığı hakkın 
~~Yle R.eims'i garpten ve cenubu gar- miz i,e Meuse ve şarki Almanyada- LOZAN VE CENEVRE henüz bir haber alınamamıştır. 

•den kuşatmak Uzere t:ı.arruz etmek- ki duıman tabaşşUt merkezlt'rini bom· BOMBAROl.MANı 
tcdir. L Londr~ : 12 ( Royter ) - İngi 

bardıman etmiştir. ozaı\ : 12 (Radyo) - IIuviyve· I 
B d A" U f N t b l - ., izler Baltık Uzerinde bulunan R~ • U gece Champagne c ısne - Diğer t:ıra tan orveç e u unıın ti meçhul tayyareler Lozan ve Ce-

"ıne Yeni fırkalar tah~id "edilmiştir . du,mıın benzin depoları bombardıman b b tokdaki Henkel tayyare fabrikalan 
,. ,. nevreye om alar atmıştır. "k" d <lctı·IC.ıtalarımız Aeı;gnes Uzerine td· edilmiş ve bir benzin tasfiye f abri- Londra , 

12 ( Royter ) _ Aşa- 1 ınci efa olarak şidddlc bom 
ı taarruzlar yııpmışlar ve uş· kuı yakılmıştır. ğı Sen ile Ar•un arasına Almanlar man etmiştir . 

rııana 'dd· a· . l d" Paris : 12 (Radyo) - Fransız ı:> L d 1'> (R ) C cı 1 zayiat ver ırmış er ır. 100 fırkadan fazla asker sokmuşlar· on ra : .... oyter - ene 
.M NDA bava nezaretinin resmi tebligi : re bombardımanında dört kişi ölm 

AJlNO HATTL Tn,,·yarelerimiz Mannerheimi, Ne• dır • Diger taraftan duşıuan iç Al-
Bcr 12 (R d ) Dun gece ., '- f ı d bu uk 'k t hl on dokuz kisi varalanmıcıbr. Lozau n : a yo - ustııdt'ı, Volkingen yuk,e.. urun arı· manya an y mı yas a zır ı va- . ., ,. 

~~balı., kadar devam eden şiddetli ve Heinkel tayyare f abrikasıoı sıtalnr getirmiştir. insanca zayiat yoktur. Yalnız tr 
ır to · "dd t nı d t · k d S •· h tt b" '- h l le pçn ateşi bugUn de aynı Jl c • muvaffakiyetle bombar ıman e m•t· v~roon ya ının a en 1 geçmeğe a ının ıı:• KISmı arap o muştur. 

1 devam etmiştir. Gece yarısından t"ır. lleinkel fabrikasında bUj'Uk bir tcşchbus ~den Almanları nehre dök- Londra: 12 (Royter) - Alm 
on"• b l F k l d aş ayan bu topçu ateşi gUn· vangın çıkmıştır. mek için • ransız uvvet eri mukabil rın şiddetli tazyikine ragmcn Re 
Uı g l .; ı <> (R d o) - Fransız t · t• 

"' cç vııkte kadar sUrmuştur. A • Paris : :. a Y aarruza geçmış ır. hala Fransızlnrın elindedir. Muka 
'tı~n lıatiarının Uzerinde iki yangın hav:ı. nczuret.i tebliğ ediyor : Almanlar Argun Uzerindeki hattı met bcrde.-amdır. 

nı..,.._ ( B 1 d b. · · I lftva kuvvetlerimiz Seine ile Or- nramamıcılardır "'"'- b:rur. u '-·angın ar :ın ırının .. y ,. · p 
..... il J k i h k l p aris: 12 (lfovas) - Sanlis Uyudu~u görulmucıtur. •onne arasında du~manın as er e- Paris as eri va isi aris mudafaa-

.& 
0 

,. ı:> k l" f ki l maliııde Sen boyunca Alman ileri ~t11.. define bomba ve ma ine ı tu e o ııoın hususi o mayacag:ını, bu mudafaaoın "1ı\NLARI BOMBARDl~·1AN k h d f surları mukabil taarruzlarla· 
1
• ... ı• t uz etmi<ıtir. Bu as eri e e ler· dışındaki buyuk Fransız kuvvetleri -

Lond 1 1· aarr ,. . . b tl l edildi. ~.\> ra : 12 (Rady o) - ngi ı:z den bir çoKuna mUessır ısa e er 0 • tarafından yapılacağını söylemiştir. 
~czaretinin r esmi tebliği : muştur. . . d b k ŞEFLERiN iSTiŞARESi Bu taarruzlarda Almanlar sUr. 

- n '-'irm· d ·· t t . . d ta Avcı ta'-•varelerımız e uyu le kat'i netı' ceye -ar ak ·ç· tal" •c aıc.. J 
1 

or saa ıçın e or "'., · d _1 Londra: 12 (Royter) - Petain, • m 1 ın 
1 ~·r b b d l . . b"ır faaliyet göstermış uşman avcı ki h 
'Qtl""' . 

0ın ar ımnn tayyare erımız dd 1. h Çörçil, Veyaand arasında buaün bir tan arını bile arbe sokmutlar ""ıt bı f al d k vetleriyle yaptığı şi et ı mu a- 6 6 

O r a iyet göstermişler ir. UY • görüşme yapılmıştır. Muttefik kıtaat enerjik surette y 
"'iı n rta bombardıman tayyareleri· rebelerde bir çok duşman tayyaresı ALPLARDA V·'ZIYET 
... 4'.•lltn · ı \' d d duşurmuştur. . . ~ muhafaza ederek Parisi muhafaza 
.... , ~ 

1 
e ernone arasın a uş· İstiktaf tayyarclerımız duşmanın Londra: 12 (Royter) - Alplarda mektedir. 8 

liye kollarını ve~m~U~n~ak~a~le:__~_.::..::___:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.u 
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12 I 6 I 1940 
Kambiyo ve pare 

iş Ban kasından alınmıştır. 

ilan 
Kozan Kazası Kayma
kamlığından: 

1 - Kozan Kaza merkezile ko
yunevi - ayvah - ihsanülbamit -
ve Pekmezci köylerindeki depolarda 
göçmen evleri inşaatmda kullanıl 
mak üzere muhafaza albnda bulun
durulmakta olan ve tutarı 926 met
re mik'abı ve 694 desi metre mik' 
abı kerestenin; bu depolardan tesel· 
Jüm edilmek ve kazaya en yakın 
bulunan Misis istasyonunda vagon
lara tahmil etmek üzere Diyarbakır' 

a sevki İcab etti§inden iş bu nakliyat 
işinin 2490 nyalı açık arttırma ve 
eksiltme kanunu hükümleri mucibin · 
ce münakasaya konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen be. 
deli 4500 liradır. 

Türkı~ı. • 

Suvare 

8,45 

ASRi SiNEMA 
DA 

BU AKŞAM 
iki Eıma!aiz Film BirdeD 

-1-
KARNE 

MORLEY 
ROBERT 

B A L D VV 1 N 
in Yarat tıklan 

1 CASUS KADIN ı· 
. 

-2-

BRIAN DONLEVY FRANCES DRAKE 
Tarahndan Temsil Edilen 

SAHTE ŞÖFÖR -
~~ ı--= 

Frank ( Fransız ) 1 2 ~ 
terlin ( ingiliz ) _5_ ~ 

Dolar (Amerika) 150 ,~ 
Frank ( isviçre) 00 00 an:>I 

3 - Münakasa 29-5-940 den 
1416/940 tarihine kadar 15 gün 

1 
müddetledir. 

4 - ihale 14 - 6 - 940 Cu· 
ma günü saat 14 de Kozan kayma 
kamlık makamında yapılacaktır. 

PEK YAKINDA 

· DANYEL 
PEK YAKINDA 

DARYÔ 

( FENA YOL ) Filminde~/ 
ask 

t ra 
e ~E 
i a · 

. ·ı 
mız 

Adana elektrik şirketin· 
den: 

5 - Münakasayıt iştirak ede· 
cck olanların 0/0 7,5 teminat akça
sını kaza maliyesine yatırdıklarına 
dair alacaklara makbuzlarla ıhaleye 
iştirak edebileceklerdir. l2 ara 

zdÇ 
Transformatör istasyonlarımızda 6 - lh3leyi müteakip işi taah-

Aac 
ml01 

yapılması gneken temizlik iş'tri . hüt ed:n bu miktarı '/• 15 iblağ 
do ayısiyle önümüzdeki 16 Haziran edecektir. 
pazar günü saat 7 den 12 ye ka · 7 - ihaleden sonra kerestenin 

se 
mi.e 

du tckrnil şehir şebeke.sinin cereyan müteahhidi tarafından tesellümünü 
sız kalacağı nazarı dikkate arz 0 1u· müeakip azami 45 gün zarfında 

tesi nur. nakliyat sona erm;ş bulunacaktır. 

k rt 

ar!P 
a~' 

ıir 
ran 

12039 

Seyhan Orman Çevir
ge Müdürlüğünden : k 

.. nı 
ar 
hm 

sla ! . 11·6 940 gününde yapılan iha. 
Tloı lede 11,20,34 sayılı şartnamedeki 

nm.sc enıvallara talip çıkmadı~ından 2490 
sı sayılı artırma eksiltme kanununun 

.. f 43 üncü maddesine tevfikan bir ay 
uı l müdd~tle pazarlığa b1rakılmıştır. 
·u··pı 

mi'dı 
Muhammen bedeli 'mezat kaime 

8 - Münakasa müddeti içinde 
üçer gün aralıkla 4 defa ilanat ya· 
pılacaktır. 

9 - Müteahhid; teahhüdünü 
ifa P.ttiğine dair komisyon tarafın 
dan alacağı istihkak tutarı olan 
meblağ Kozan Maliyesince . kendisi· 
ne tesviye edilecektir. 

5-8-11- 13 

sinde yazılıdır. 

12018 

Muvakkat teminat 2 lira 85 ku 
ruştur. 

Satış umumidir, 12037 

/~c----------------------------------------------
tır~~ı Seyhan Orman Çevirge müdürlü-
- d a(.ı ğünden : 
(~ Orman Emvali Satış ilanı 
r ne 
uBl 
rıüc. Cirısİ 
Jı4 M3 

Hacmi 
D3 

Mikdarı 
Muhammen vahit fiyatı Tutan 

.Ster Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş 
c ------------------------------------------·~----~---oeı Kayın 388 000 2 50 970 00 

ir. J - Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahiİinde Acı su devlet or-
a!Ju manandan 388 metre mikap miktermda G mamul kerestelik satışa çıka · 
l /. l ıc n mıştır . · 
IJU • 
gc 2 - Satış 29/ 61 1940 günü saat 15 de orman çevirge müdürl~ğü 

';Jen dairesinde artırma ile yapılacaktır. 
8'8 3 - Behermctre mikabının muhammen fiyatı iki lira elli kuruştur. 
~ 4-- Şartname ve mukaveltname pt0j,}eri Ankara orman umum mü 
ı'nd lürlüğü Seyhan orman çevirge müdürlü~ü ile Dörtyo: orman bölge şefliğin. 

ZI 

1 0 
len. alınır 

z~ly 5 - Muvakkat teminat 72 lira 75 kuruştur. 
ı b 6 Sa tış umumidir. 

ja 7 - Satış 13/ (: / 940 gürürıdrn itibarrn 16 gün müddetle 29/6; 940 
:uma günü nt kad;ır devam edecektir, 

s 
ayh 

12038 13 - 18 - 23 - 28 

ilin 
Seyhan Vilayeti Deftardarlığındall: 

Mevki Cinsi Belediye N. Sabık bedeli icau Gayrisafi ir•dı 
Li Ku. Li Ku._/ 

Köşkerler çarşısı Dükkan 55 40 00 00 00 
" " " 57 40 00 00 00 

Yemeniciler" " 18 25 00 
Sipahi " " 4 40 00 

" " " 23 40 00 
Zifirci)eı " " 13 30 00 00 [I(} 

Kömür pazarı " 29 60 00 00 00 
Sıpahi pazarı " 37 35 00 00 00 
Durmuş fakı " 61 50 00 00 00 
Kundurac far " 10 00 00 50 00 
Balı Tarsus " 9 00 00 75 00 
Yeni otel civarı Kahve 24125 00 0'.l 501100 pısıf 
Karşı yaka dükkan 27 00 oO 20 00 
Eski buğday pazarı " 117 00 00 40 00 
Hükumet dal.i indeki büfe 40 00 00 00 
Yukarıda cin~, mevki ve icarı sabıkı ve gayri safi iratları yazıla g•f' 

ri menkulJeri icarı 7 · 6 - 940 tarihinden itibaren 15 gün müddeti~ 
açık arttırmağa çıkarılmıştır. Talipltıin 24 6 - 940 pazartesı günü~ .. 
at 14 de 'ı'o yedi buçuk teminat akçelerile birlikte deftardarlıktı roil 

teşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 
12028 iS - 13 - 18 - 24 

ilan 
Devlet Demir Yolları 6 ıncı İşletme 

artırma ve eksiltme komisyonundan~ 
• er> 

idaremizin Adana Deposuna 940 mali yılı içinde gelecek tabaı•P le.o 

30,000 ton maden kömürünün vagondan depo civarında gösteriJect" 
~ahalle tahlıye ve istifi ile ayni miktar kömürün yerden mattinal•' rıı 
tahmil işi kapalı zarf usulu ile tksiltmeyc çıkarılmıştır. Beher torıı.ı, 
tahliye ve istifi muhammen bedeli 12 ve tahmil bedelide 22 kuru~~(} 
işin tamamının muhammen bedeli 10200 liradır. Eksiltme 13-6-·Mu~ 
perşemhe günü saat 11 de Adanada işletme binasında yapılaca~~'''.. ıerj 
vakkat teminat 765 liradır. Cüruf içerisinden çıkacak kok koıııur 

0
• 

müteahhide ait olacc.kt r. Mukavele projes; ve şaıtnamrsi Ada~a d~·~us 
suna ve komisyonumuza müracaatla bedelsiz veı i ı ir, istekliler ın ııllb • . . ' 
cüzdanı, iyi huy kağıdı, 1940 senesi Ticaret odası vesikası ile bu ış1

249(} 
şaracaklarına dair ehliyetlerini tevsik edecek vesaikle birlikte ve ~· 
no. lu kanunun 32 inci maddt'si mucibince hazıı lıya<:akları trklıf ~~it 
tuplarını münakasa saatındcın bir saat c vvcline kadar komisyona ver 

d'I leı. bulunmaları lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kal:ul e 1 n 
11984 31-4- 9- 13 


