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~ londra; 14 (Radyo) - Fransız kıtalar1 aldıkları emir Üzerine 
,1~anlar Parise girmiştir. Fra~s'.z. kuma~danlığı, . beyanat~n~a 
ilince mazur gösteremiyeceğı ıç·n şehrı terkettık,, demıştır. 

Parisin iki tarafına çekilmişlerdir 
"Parisin tahribini hiçbir stratejik 

ransız mukavemeti 
bozulmuş değildir 

Milano üç 
bombardıman 

defa 
edildi 

RESMi TEBLIG 

~ iıtonln 
F'ransa Berut: 14 (Radyo) - Fransız res

mi tebliği: Muharebe gittikçe şiddetini 
artırmakda ve genişlemektedir. Yeni al

man kuv\·etleri Rouen üzerine taarruz
lar }'Jpmaktadır. 

Şehir tahliye ediliyor. 
•h .. rın 1 1 ti,t fndı Pa. Nevzad Güven 
'Yak 

~ ~tşig· bnstı. Med~niyetin, huriye- Düşman Loaviens Les Audelys, ve 
Vcrmonda'ki köprü ba~larını genişlel
meğe çalışmaktadır. 

Cenubi Akdeniz sahillerinde dünkü vaziyet 
~ de U 

1 
olnn Frnnsn son bir nsır 

llçtı- JUncu defo olarak bağrına 
A,. _n.)'nndı~ını görUvor. .,n, h ~ 

l) nnçer, :ıvoi elleı· .. ir .:.W !ıı- Urı.). w 

,.- tl\~·ı"I n. nıuknddcrrıbmn, mukaddes 
i bi'I 'ııı t· '"•rı h · t ı. Cıı_.:ı l nıudnfansını Urrıj'C ıı ) u, t • , 

eŞ ~ ""'tnı· sınin butun yukunu su·bn:ı 

Düşman tayyareleri bir muhacir 
kafilesini makineli tüf e1' ateşine tul-
muştur. 

FRANSIZ ORDUSU 
YIPR ı.\ NMAMIŞTIR 

·ıı tıı, ,, ()\ ~ ı 
ıinl .il tı lıir •n I• rıın"n yntnğınn c uzı;- Londra: 1 .ı (Radyo) Parisin 

-1e SF'.; llştıJ"o nr,ılln knhr:ımnnlıgi.} le dö· iki tarafında muharebe gittikçe ge-

Kahire : 14 (Radyo) - fngiliz 
hava ku,·vctkrinin Libya ve İtalyan 
şarki A vrupasınn ynpbğı hucumlnr 
,\\ısırda bu.yuk bir memnuniyet uyan· 
dırmı~hr. Efkarı umumiye bu hucum
lnrdn M.ısırı mU<lnfaa edecek kuvvet
lerin buyuklugunu görmektedir. 

I\nhire : 14 (Radyo) - Mısırın 
ltnlyn.)'ll karşı olı.n hugunku si_,•aseti 
sırf tcdnfui lir. lttifok mucibince l\lı-

r, 

JTl f 1J nişlemektedir o"./ dll~vlkilirıirı Q i lr hur milidir- F.ans:z ordusu" bütün Ct:phdcrde 
a .1 il tmokrat m"mlc:kctl re hitnh mukenımel 8tırettc doğüşmckdc ve 

U

all ~ ıı·l"rnnsnnın sesinde ~:ıralı hır m ıkavenıct etmektedir. 
sır bnva, karı:ı, ve deniz Uslcı•ini İn
g1lt<'rı·nin tcnıriııc v~·rmiştir. Burala· 
rın dusmnn tarnfın<lnıı boınb:ırdırıınnı 
tnbiidir. 

1".ı.r •n ızhr:ıplnrı Ynr. Frım~ız harbiye nezarctirin namı· 
lı \ 13

u sco;te .} nr:ılı foknt, mnğlii;> ol- ( Gerisi üçüncü sahifede ) 
tn f J ~. llıış, ccsnr·•t ve Umidini ka' belme-ı" .. , L· ~ w • • -----

P' f ~ •r nıitoloji knhr:ıınanının şecaatı- 1 

Fnknt ltnl,\'nnl:w ~\1ı~ır toprnk-

ıP1 
,,f '!illetini bulmok ne kadar kolay .. 1 Amerika gittikçe müttefil~Jere 

901,, ı,11Asırlardanberi medeniyet yolunda 

dÔ~ ıf ~.:ıı
1

~a rneşale tutmuş olan Paris, bu- 1 y a f d l ffi l D l a f t t ) r J y Q r 
e&İ 1ı~ '- d~·Uvvet ve ihtira,.in kt)!!un n:ası-

1 ııo () ~ıf t~i ıışn:Üştür. Bu yalnız F rans:ı için • ...__ 

~~ ·~,;~ buı~n bir insanlık için darba 140 Avcı, 80 bombardıman, 40 keşif tayyaresi, i"'~ ~lllık •çınde hürriyyet ve mukad~rs 
. f'~ ."lld1; duygulan çarpanların gon· 600 bin tüfenk 1 milyon obüs, 800 top tesliın ediliyor 

efl si'di \~derin bir yara açacaktır. Fakat 
,1'e ~ ~t. J.' <ırtıalıdı:- ki, Paris Fransa değil
'~/ ~ \'aransa Pariste çarpan kalbini baş· 
1 al 'aj ~an topraklarına nakil etme mu

-,!0~111 '· Q11 
R'Östcrebilecek bir memleket

Iİf'I U'" 'lı~ ııu~ tarihinde, bundan daha ka
ı!f ' 1 ~~nleri sihirli bir irade ve i 

4 ,,,,. 
1 ~~tG ş,Q-ıyJe aydınlattığı ç0k görül· r. 

\... tra 
""ti~c .tısn knç kere basibadelmevt 

aı Yn 
~ fla . . ıımnmıştır. 
' "•sın d . l I' \ lı~l' Uşmemt'sıy e • rnnsanın 
tı}trj:rıdn döguşdugu mukaddes fi-
... "'- ~11 , ~ur~ou olnn milletltrin an-
.,.d lsıy t' F 
~ tt,ll k. e 1 yarnlanmıştır. rans1z 
\~İii t 'lldretini kaybetmiş değildir. 
\t"ttin~katı inde etmeğc kafi kol 

• henuz nıuhııfoza etmemektc-

\i l<.iıtıb·ı· 
\ı ~tsirı·' •r, bclkid..: tarih en buyuk 

1~or. ' Ynznınk .için sayfelerini ha· 

~ Stalin ve 
,, lo11dalkanların sulhu 
\ ~lllar~a : 14 (Radyo) - Stalin 
~ 11 ~il et a Statükonun muhafa7ası· 
~'ha işrtıcktc bulunduğunu bir ke
•, 'f' 'dcrıar~t elnıiş ve bu arıuyu 
~c 1\1111 bırer Sovyet notası llal 

'ııu11;nya hükümetlerine tevdi 

B. Reyno'nun mesajından sonra 
Vaşingtonda i 1 k m Üt a 1 e a 

Ç"~ -·--...-..·-·-·-·..-..------....-.-·< 
Parti grupunda ı 

hararetli konuşma 
A O • O t tt V ı Hiihumetımızıo u ugu 

yol ittifakla tasvip edildi l 

Vaşington : 14 (Hadyo) - Fran· 
sız başvekilı B. Reynonun Amerika· 
ya hitabı hakkında Vaşingtonda (Be
yaz saray) da şu sözler eöyleıımiştir. 

" Half'n müttefiklere elde olan 
bütün yardımlar yapılmaktadır ... , 

Bu, B. Reynonun mesajından son
ra elde edılen ilk mütaleadır . 

Vaşington : 14 (Rad}•o) - Meclis 
bir ımıhalıf reyle müttefikler hesabına 
fabrikalıırda bir milyar 600 milyonluk 

Arıkara : 14 (Hususi muhabiri- ec;laha imalfitının yapılmasını kabul 
· d ) Cumhuıiyct halk partisi ı etmiştir. mız en -

gru u bugün saat 11 de ~cyhan me Vaşington : 14 (Radyo} - Cum· 

b Bay Hilmi Oranın rei<:ıliğinde hurreisi B. Ruıveltin katibi, Amerika· usu k"J 
toplanmıştır. Kürsüye gelen başve. ~ nın müttefıkleıe ilk pıırti olarak 9 

R f 'k Sa dam ve müteakiben harıcı- 'ı milyon İngiliz liralık mühimmat ve e ı ~ . . . 
ye vekili Şükrü Saracoğlu umurnı va silah vereceğını beyan etmiştır. 
· t hakkında söı alarak baıı ha- MÜTTEF1KLF.RE YENİDEN VERt-zıye . . 

1 
t. 1 re cevaplar vermışlerd ır. LEN TAYYARELER 
ıp e f' kl · · 1 h" d 

Mebuslar mütte 1 erıınız e ın e 

1 

.Vaşington : 14 (Radyo) Müttefik 

!
hararetli sözler söyl~mişlerdir .. Hük ~ tere 80 ·bombardıman, 140 avcı ve 40 
metin t~ttuğu yol itııfa~la tasvıp edı 1 keşif 1ayyaresi daha teslim olunmuş· 
mişlerdır. tur. 

...,....,..........,,........_...__...._.....,..,..,......,,' ' Vaşington : 14 (Radyo) 600 Bin 
• .. • ·- ( Gerisi UçUncU sahifede ) 

lnrına ve c:i,·illcre, açık limanla.ra 
hucunı vaki olduğu t.:kdirde derhal 
ltalyny.ı ilanı harp edecektir. 

1TALYA~LAH DO~ DE MALTAYA 
BEŞ KERE GlTT1LER 

Maltn : 14 (Radyo) - ltalyan 
t:ıyynrl·leri iki öglcden e\•\·cl, tıç öğ
ledt:n sor.rn olmak Uzerc Mnltaya 
bl'Ş h:ı,•n hucumu yapmışlardır. 

H~rp knça~ı eşy:ı n:ıklc·ttikJ~rin· 
den deh~ evvelce tedtif edilmiş olan; 
dciı-t lt:ılynn \'apuru mUsad.:n: cdil
mi~tir. 

Bu \'Opurlnrdan birisi Maltadaki 
İtnly:ınlnrı nakldmek Uzert: serbest 
lıırukı lnııştır. 

Filhn.kikn lngilt~·re hu il ı1 ııcti İtal· 
y:ınlnrm Mnltnda. k:ılmalnrını nrzu 
ctml'nıcktedir. 

ASı\lr\RA BOMBKRDL\iANI 

Kahire : 14 (Radyo> - Jngiliz 
hnvn kuv\.·cdcri hnlynn ş :ı r k i 
Afrikasınn bucumlnrrnn devam 
ctmi~tir . A s m n r n yeniden• 
bombnrdımnıı edilmi1 b i r çok 
foyyarc h:ı.ngnrlnrı mUbimmat depoln
rı tnhrip edilnıiştiı·. İtalyan (nyynrc 
d:ıfi toplnrının şiddetli ateşine rng
men l.ıutun İngiliz tayyaı·elcri Usleri

nc avde(; etmişlerdir. 

( Geri~ UçUncU s:ıbif ede ) 

Türk-Alman 
ticaret anlaşması 

Ankara 14 (Hususi) - Birkaç 
aydanberi Almanya ile Türkiye ara
sında bir ticaret mukavelesinin akdi 
için cereyan etmekte olan müzakere· 
lcr sona ermiş ve bir prensip anlaş
masına varılmıştır. 

Esas anlaşma için müzakerelere 
devam olunacaktır. 

İspanyanın gayrı muha
ripliği müttefikler aleyhina 

Londra : 14 (Radyo) - Royter 
ajansımn Madrid muhabiri yazıyor ı 

lspanynmn gayir mubaripliğine 
dair verilen kararı butun gazeteler 
neşrctmcktedir. Bunun yukarıdan ge
len bir direktifle yapıldığı şubhcsiz
dir . 

Du kararın mUHefiklere muhalif 
bir karar olduJ!u tazammmı edilebilir . 
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330 bin kişilik bir orduyu kurtaran 
Bahriyelilerin kahramanlığı 

Yağmur gibi yağan Alman bomba ve mermisi &ltında 
hamur yuğuran, amel° yat yapa• , su taşıyan insanlar 

Son Posta ile gelen Fransız Pari - Suar gascte$iude mUHcfık orduln· 
rının Dönkerk'ten nasıl çekilmeğa muvaffak oldukluıoı ıınltıhın bir yazıyı 
tercUmo ediyoruz. 

Bu ynzıdn mUttcfik ordularının, gunlerce devam eden eı:iei bir muha· 
rebeden sonra Belçika kralının hi_ran..ti karfı!nııdıı. barb sahuım ~l ter· 
ke mecbur olduklıırı ııe no.sıl kahramanca döguşerek Dönkerk'e kadar tel· 
dikleri ve orada. muttefık donanmalı:ırının harikulade f edakarlığl snyesin· 
de bu ordunun nasıl kurtarıldıgı tas.-ir ve çok heyecan verici sahneler hi· 
kaye edilmektedir. 

Gunuıı her nnındn, her saatinde 
hep onları duşunuyorduk. Çelik 'e 

, beton bir cthennemin içinde bulunan 
Dönkerk mUdafiler ini .. J ki hn ftııd an· 
beri nteş ve <iemir yağınuı u altında 

bulunuyorlardı. 

Bir knç yuz kişiden ibarettiler. 
Bu Lir kaç yUz insanı mnhvet· 

mck gayesiyle Alman ağır topları, 

bombıırdımnn ta) yarclcı·i oolnrın et· 
rttfında ne varsa alt Ust etmiş, taş 

tnş Us{Unde bırnkmannşlaı·dı. l!H 7 
) ılında kendisine "Millete numune 
olan kahraınan şehir,, un .. ·ıım ilı: 

(llıırb Haçı) madalyası verilen Dön
kerk şehri şimdi bir hnrabcdcı, iba
ret kalmıştır • .Fakat bu, beton ve 
.çelik cehennem içinde Fransız bnhri
,yelilcri hala ayakta duruyor ve bir 
an bile muka veme.tten geri durmuyor• 
lnrdı. Ve nihayetine kadar da mukn· 
vomet ettiler. 

Onlar vazifelerini ne kadar sıı· 
delile içinde yapmışlnrsa bi:.ı; de onla· 
rıa knhramanlıklnrını öylece sade bir 
şekilde anlatalım: 

Bclçikn krala ÜçUncu Leopold 'un 
hiyanetine kadar Oörıkcrk mtıdafilcri 
mUtcnddid ciddi ve ağır bombardıman· 
lnra maru:ı; kalmışlardı. 20 .Mnyıstan 
itibaren de sivil balkn yardım için 
bir çolc fedakarlıklnrdıı bulundular. 

Fakat şimnl orduml zııı mnruz 
kaldığı f:ıcia bu insanlnra kahraman· 
lıkl:ırını, f edııkarlıklannı akı llnra 
hayret verecek bi~ derecede izhar 
için bir vcııile oldu. Dönkerk bir, 
iki gUn içinde mUthiş bir hiyanetin 
kuvvetlerdeki muvazeneyi alt Ust et· 
ti~i bir mUcadcleden •orgun ve bit• 
kin çıkmış olan binlerce insana melce 
olmuştur. Bu İn9anlAra yardım et• 
mck, yaralnrıııı sarmak lazımdı Oıı
ları toplamak, sahilde bekleyen ge • 
rnilere nakletmek i<'nb ediyordu. 

Dönkerk deniı:cileri ve mudafile· 
ri bu insanlara kollannı açtı ve elle
rinden gelen her şeyi yaptı. Bahriye
liler yataklarını, yiyeceklerini hatta 
tııigaralorını bile bu yorgun &ilah aı:-· 

kadaşlarına terkettiler. 
Subayları onlara fö.ylc demişti: 

- V.azif eniz bu ıatırab çekmiş 

<>lan arkadaşlarınıza yardımdır. 
Artık ne subay, ne makini~t, ne 

tclsi:ıci, ne elckfrikçi kalmamı~b. 

Herke~ dert'ce ve rutbesini unutarak 
sadece bahriyeli olmuştu. Herkes ! 
muthiş bir f diikctten çıkmış bu ıı;ilah 

arkadaşlarına yardım etmek, onlar• 
<lıın nıUmkun oldugu kadar fazla kur• 
tarmak duşunct>'1İnde idi. 

ruları atıldığı gibi bir tek furun da a· 
çık değildi. Fakat ne ehemmiyeti var
dı. 

Beş gözüaçık bahriyeli şehrin 

ıssız sokaklarında bol miktarda · un 
ve bir de sağlam f.urun bulmakta ge· 
cikmediler. Derhal kollarını sıvadılar 

ve hamur yapmağa ve sonra da pi· 
şirmeğe başladılar. 

Alman tayyareleri yağmur gibi 
bomba yağdırıyordu. Fakat bıı beş 

kahraman bahriyeli düşman esaretin· 
den kurtulan bu onbiıılerce insanı aç· 
lıklan da kurtarmıştı. Alman bomba· 
}arının altında yine iki bahriyelinin i
dare ettiği bir kamyon durmadan or· 
duya ekmek taşıdı. 

Diğer bir kamyon ile şehi .. den 
sekiz kilometre uznktn orduya ton· 
larcn su getirıneğe mu\·nffak olmuştu. 
) fer kes ~ukünet ve soğuk kanlılık 
içinde vı:zifesini gö .. uyordu. BU.) uk 
çupta Almıın bombnlarının duştUğU 

yerden yıız, yUz elli metre ileride 
bahriyeli dok{orl:ır yarnlılnrı ameli· 
,ynt ediyor, hııstn bnkıcılnr ynrıılnrı 

snrıyordu. 

Bu ınuthiş mnhşer içinde nmirnl 
ve muavini amiral Platon dimdik du· 
ru~ları ve soğuk knnlılıkları ile drn· 
f & mnncviynt ve ccşaı•cl: dnğıtıyol'· 

lıırdı. Bir bnhriye subayının migfe
riyle du1man bombalnrıoı söndurdugu 
görulmu, tu. 

Gemisine yuklenmi~ Askerleı·i sn· 
p:ıs:ıglnm lngiltcreye götUrmck vn.zi· 

fesini Uzerine almış olnn bir torpido· 
ntın stıvnrisi kumanda kulesinde mll· 

temadiyen snıtın:ı, ıolunn du~cn duş· 
man bombalarını gözetliyor ve sesin
de erı kuçuk bir titreme .... bile hic;se· 
dilmiyordu : 

- Dikknt 15 ~n~a ! .. 15 sola.! 
Diye emir veriyordu. 
Bu esnada diğer bir torpido ku· 

mnndanı butun sUr'atiyle gemisini 

Flandr limanlnrından birisine soka· 
rak iskeleyi işgııl etmekte olan du§• 
man kıt'nlnrıoın Uzerine ateş nçıyor. 

Ve be'ş on dakika içericıinde mudbiş 

bir zayiat verdirdikten sonra yine bir 
şnhin sUı- 1atiyle limandan uzakla~ı· 
yordu.~ 

• 
Denizcilıgin ne demek oldu!unu 

çok iyi bilen İngilizler, donnnmamız 
İngiliz çahillerine var<lıg-ı zaman İn· 
sanın göderinden yaş getiren bir he· 
yccanla bu kahramanlarını knrşıla· 

dılar. 

Dönkerk mUoafilerinden biri 
Fransız bahriyeli.;ine çikolat ve ııiga

ra takdim eden genç bir İngiliz ha· 
ynnı bahriyelinin parmağmdaki yU· 
zugu görerek sormuştu 

Evlimisini;ı; ? 
- Evet 

-

1 Bayanlarımızın Halk 
evindeki toplantısı 

BugUn snat 17 de Halkevimizde 
Bayanlarımız arasındn buyuk hir top· 

lanh )'Apılac:ıkhr. Bu toplanh Vali· 
mhin sayın eşleri Bayan Guzide Os-
tun 'Un ı·iya~etinde olncak ve llalkevi 
idare hey'cti azaları dn iştirak ede· 

ccklerdir. Askeri 1 Iastane tnrafındıı.n 
nçılmı~ bulunan "Gön\lllU Ha ta Bıı· 

kıcılar Kursu ,, nun ehemmiyet ve 
}uvmeti tebnrUz cttirılccek bıı ku<ırlıı.· 
rı~ gayelerinin neye mntuf bul ıındu 
ğu toplantıya girecek olan Bny:ınlara 

anlatılacak ve bu hu~usta kar:ırlnr 

nlınncaklır. İşe dört t lle sarılmak 
için BAyanlarımı:ı:dan dahıı buyuk a· 
laka bcklenm~ktedir. 

Arpa Yulaf muba-1 
yaasına başlandı 

Şehrimizde bulunan topınk ofisi 
teşki'atı bütün tedbirlerini almı~ bu· 

lundıığundan dünden itibaren arpa 
ve yulaf mübayaatına başlamıştır . 

Alınan m111lar eski istosyooda de 
po edılmektedir. Mü ay:ıa t çok geniş 

bir mikyasta yrpılmaktn 'e verilen 
fıyatlar müstahsil için elverişli görül 
mektedir. 

H lkevinin filmleri 

Hıılkevimiz tarafından yakında 

halk:ı parasız film gösterilecektir. 
Gösterilecek olan filmler C H. Pnr· 

tisinin beşinci kurultnyınn, Hatay'ın 

kurtuluş bayramı ile Afyon - lspar· ı 
f:n hnttının nçılışına aittir. "' 

- Karıııızın adresini bnna ve· 
rir misiniz ? 

Bu alaka Frnnsız hnhriyelisinin 
lı.o~una gitmiş \'C İngiliz bııyanının 

maksadını bile sormağ:ı )Uzum gör· 
medcn karısının :uh-esini vermişti. 

Bundan bir kaç snnt sonra ko 
ca~ının akibeti hakkınıl:ı. ölduı·ucu 

bir endişe ile kıvranmakta olnn Frnn· 
sız lı.ndını şu telgrafı nlmıştı : 

" Kocanııı; kurhılmuştur ve İn
gil teredcdir. ,, 

Telgrafta imzt\ yokt:u. 

Amiral Abrinl 'ın kahramanları 

tahliye ameliyesinin sonuna kadar 
Alman harbarlnrına adım attırmadı· 
lar ,. 

Aı·tık kurtnra.cak bir tek ne İn· 
giliz ..-e ne de Fransız askeri kalma
dı~mı gördUktl'n sonra amirnl yanın· 

da bu kahramanları olduğu halde son 
tandallnra binerek gemilere doğru 

.:ıçıldılar. 

Onbınlerce insanı yedirmek, su· 
suzluğunu gidermek lazımgeliyordu. 

Bir müddet sonra ne içecek bir dam· 
la su, ne yiyecek bir parça peksimet 
kalmamıştı. Şehirde de bütün su bo· 

layh ______ _ 

Alman tayyareleri onları bir ke· 
re daha bombıırdıman etti. Fakat 
döııkerk knbr:ımıınları snğlllrına, sol

larına duşen bu bombnlara gözlerini 
bile çevirmiyorlordı. Bomlalnrdan çı· 
kan su serpintileri onlara ancak se
rinlik veriyordu. 

Yeni muaılle 

vergisi nasıl ta 
olunacak 

Mal:ye vekaleti, } eni 
vrrgisi kanununu aliikalılars 
mi~ ve kanunun tatbik şek1İ~1 
eden bir taminıni de yollat11ıf 

~ 
Ru izahname;·e göre rnıı) ~ 

mua elcı:in-'e1 mütevellit lıtı' 
15 hazirana kadar verılecek 1' 
namelerde gösterilecek veresıd' 
tışlar için teminat gösterilse 
cil yapılmıyııcaktır. 

Bununla berab r m yı~ 11d 
d3r eskı kanuna gore tecil .\e 
gilere ıl şilmiyecektir. Kend1 

i natat yap . n; ıp münhasırıı11• 
1 

l.ırına ait iptidai maddele i ~ • 
mamül vücuda gct"rcn sınai ~ 
sclerin veıgi ma'ralıı re en tıı 
yctlerince takdir ve müessese~ 
1 ğ olunacak satış bedeli oJaC 

Yeni kan un resen !akdi' ~ 
yanlarının teşekkül tarzını der 
olduğundan resen takdir kolll 
rı yeniden teşkil olunacaktır· 0 

Başkaları hesabına yapı\ 
yama kasa~la'Ua, apre. ütü, f~ 

cam ke.!:me, mamUI iplıklerin r. 
haline getirilmesi g.bi işleri 
matrahı, bu işler mukabilinde 
ücretler o 1acaktır. Kereste fab 
da yapılan her türlü keres o• 
muamele vergiiİ alınacak, bı.I 
kabil el ve su heıarlarınd•0 

alınmıyacaktır. 

ıı~ 
Halkevinde çaylı toP 

. t•'' 
Jlnlkevimizde, Halke\'• I• ; 

d:ın yfıkmda buyuk bir ç~it•l~' 
toplantısı y:ıpılııca~ı, o guıı te'~t 
orkestrasının da hir konser 
~Iece~i haber ahumışbr. ., 

lsviçreden döneri b• 
talebemiz 

"te 
lsviçrede tıp tahsil etrne ıı ~ı1 

lunan değerli talebelerimiz~e e ~ 
Ôzşahin son hadiseler üzertP 
leke tim ize dönmüştür. 

Sandalya kahraffl' 

.,, 

. de 
isııı 1" 

Abdullah oğlu Kemal i ~·~ 
ri Salıh oğlu lbrahim_ S~şeYlditat 
ya ile döğmek ve çırk 11' ~ ,dl' 
tahkir etmekten suçlu otııra 
sevkedilmiştir. 

Bir .. ıııa"' ırz duş 
lı 

. · ths•"111 
o J 931 Doğumlu dılsız e"'e ,-, 

na geçmekten ve ırza geÇ~,b~ 
kerrer suçlu Necip oA"lu ahıceııse'J. 
mevk\lfen ağırceza rn .si .~~ 
yapılmakta olan muhake~: 8 ,.. .. 

ırz düşmanı Mahmud du odi 
ay ağır hapse mabkllı:ll 



A.sık 
~ eH~a: 14 (Radyo) - Hariciye 
8eıç·k en tebliğ olunmuştur: • 
ıle 1 

adaki talebemizin Almanya 
tk tllleıntekete dönmelerini temin 

edb' Patis ırlere tevessül olunmuştur. 
tel konsolosumuz Bay -cevdet 

en telgrafta şöyle denilmekte-

~~csıni ve h • 1 b l • . d 
11 Ye k ususı ta e e erımız en 

l'lıik adar vize ve pasaport alan-
1' ale~an ~5. kişidir. 

11 elerımııden bir kısmı Fran· 
L.cenubun · · • ııab a gıtmıştır. 

~ taı ~r v~rmeden memlekete dö· 
tane .elerımiıin miktarı ise 15 kn-
l'ur~1~. edılebilir. 

ltalyannın Londra elçisi 
lngiltereden ayrıldı 

Londrn : 14 (Royter) - Londra· 
dnki İtıılyn elçisi ve diplomatik pa
saportu hnmil dahn yedi yUz 1tnlyan 
bir vapurla Llzbona hnrcket etmiştir. 

İtalyanın Mısır sefiri 
Kahire : 14 (Radyo) - İttılyanın 

Mısır sefiri Knhireyi terkctmiştir. 
Sefir, Filistin - Suriye yolu) la 

memleketine nvdet etmi~tir. 

k U Sozü - Memlekete avdet el-
a ~ere 1 1 • • s lld Yo a çıkan talebe erımız 
\İe a Çorlu Han adındaki gencit Vardır. 

1 Fransızlar Parisi terketti 
Almanlar şehre girdi 

~Yhanda b" k f ır on erans 
1 -----

i~:' ~·• : ! 4 ( !! ususi} - Hnlke· 1 
• ~l • 1 :\re heyeti ıızns10dnn nvuknt 
lltıj <ti bugun knlnbnlık bir halk 1 

llı~~te :~rıde, bugUn dunynnrn geçir· 
11ltlc u~u buhrnn ve bu buhran 
11lda llıeıtılckeliınizin vnziyrti hnk· 

U SU~eı bir koııuşmn ynpmıştır. 
tll'd.itı k.onuşnında knymakamımız ve 

O\ d ~e r · · · b l I" ır. cısınıızde hnzır u unmuş-

)' enı· . k,. .. d .... 
ıs an mu uru 

'Sehr mlz lakin müdürü Dr. Bay 
llııın Kozbekin bclcdıyc baş tab p· 

iskan 
isl:an 
tayin 

~Üyiik atletizm günü 

~~~,; .. l:ar günü şehir stadyomunda 
~(~ acak olan büyük atletizm müsa
~c ~atına sporun her şubesinden 97 
~ iştirak edeceği öğrenilmişfr. 

t•aı~dladyoma gir iş herkes için pa· 
ır. 

~ 
-tırn satış kooperatifinde 

~tlrı'Di.in ilk idare hey'eti toplantısını 
, 1\ 1\ 44 Numaralı Adana Tarım Sa· 

'I. ~lıll' 00Peratifj Bay Zeynel Besim 
e1'1~1tf ~t k:n. direktörlüğe tayin edildığini 
eıı ti 'tt J/::ra ?a~lıyarak keyfiyeti Tica. 

·ııe lletıne bildirmiştir. 

~aaa~00Peratif idare hey' eti reisliğine 
,.,,rı• ~lurk Co.ş~un, reis vekilliğine Ali 
ı•· ~j() lir retıı ilmiş ve muhasibliğe de 

~Yin. 8 &)fık ücretle Tahsin Erman 
Cditrn· • 

ttı f 1§lır. Mezkfır satış koope-
' . 111%ıta:ıı; Pamuk ihracatçılar birliğine 

t 
ttdi k aza kaydedilmiştir. Diger beş 
ıf·ı Oopc t'f. 

1 Yle . ra ı ı de, satış koopera· 
'rı itt~esaılerini birl~tirmek karat-
~tnıişlerdir. 

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

gece Bu 
Nöbetl'.i 

~ eczahane 
Bclcd' 
'( e • lyc yanında 

l'U -·ah 'di ... _ anesı r ·-----· 

( Birinci sahifeden nrfon ) 

nn söz söylemcğc salahiyattar zat şu 
beyanatta bulunmuştur. 

- Denizden majino hattının mün
teha noktasına kndar ordumuz yıp
ranmamış bir halde harp etmektedir. 

Amcrikadan gelen tayyareler çok 
müessir olmaktadır. Yalnız bu tayya
relerden daha çok gelmesi lazımdır. 

HA VA BOMBARDIMANI 

Berut: 14 (Radyo) - Fransız ha
va nezaretinin resmi tebliği: Hava 
şartlannın kötülüğü yüzünden tayya
relerimizin faaliyeti azalmıştır. 

Avcı tayyarelerimiz muhtelif nok· 
talarda faaliyette bulunmuş, bombar
dıman tayyarelerimiz ise düşman kıta· 
lannın toplu bulunduku birçok nok
taları bombardıman etmiştir. 

INGILIZ TA YY ARELERININ 
BO 1BARDilvtANI 

Londra: 14 (Radyo) - lngiliz de
niz tayyareleri bugün, Bolonya'daki 
düşman deniz kuvvetlerini bombardı· 

man etmiştir. 

Bir düşman lo pidosu infilak et-
miş ve müteaddit düşman Gambot-
ları batırılmıştır. 

Tayyarelerimiz Norveçde de faa
liyette bulunnrak Vermesi ve Berge
nin civarında bütün askeri hedefele 
ri bombardıman etmiştir. 

Londra: 14 (Radyo) - Hava kuv
vetlerimiz Ren havzasını yeniden bom· 
bardıman etmişler ve bombalar yağ· 
dırmışlardır. Bu hücumlardan birisi on 
dakika sürmüş ve her dakikada 100 
bomba atılmıştır. 

AMERiKA SEFfRI PARISDE 
KALACAK . 

Londra: 14 (Radyo) - Amerika· 
nın Paris sefiri Bay Bullit yanında ate· 
şeleri ve altı katibi olduğu halde Kor
diblomatiğin mümessili olarak Parisde 
kalacaktır. 

Sefir bu karannı Turda bulunan 
Amerikanın Polonya sefirine bildirmiş 
oda telegrafla Vaşingtonu haberdar 
etmiştir. Sefir telgrafının sonunda şöy
le demektedir: (Paris sakindir) 
PARISLE TELEFON MUHABERATI 

Londra: 14 (Radyo) - Parisle 
telefon muhabereleri inkıtaa uğrama
mıştır. Telefonlar resmi ve askeri ser
vislere tahsis olunmuştur. Yalnız mu
haberalla bazı gecikmeler olmaktadır. 

FRANSIZ CEPIIESlX1N YARILDI-! 
(';I HAKl\INDAKl HABERLER 

ASlLSIZ 

Londra : 14 (Roytcr) - Londra 
nskeri mnhfilleri Mnn~ sahilinden 
.l\lonmcdiyc knkar Fransız cephesinin 

yarılmış oldu~u. hakkındalt~ Almnn 
haberlerİD! tekzıp ctmektedır. 

Molotof İtalya sefiri ile 
mülakalta bulundu 

Moskovn : 14 (Radyo) - Bay 
Molotof bugUn İtalya elçisini kabul 
eder.ek ynrım ant suren bir mUJ5.kat
ta bulunmuştur. 

Milano üç defa 
bombardman erlildi 

( Birinci sahifeden artan ) 

TORl~O'NUN Yl~NlDEN 
BOMBARDIMANI 

Londra : 13 (Rad) o) - Çıırşan
ba - Pc:rşenbe gece şimali ltah·ayn 
) apılan hnva hucumunda Tori~o'dn 
14 kişi ölmUş 37 kişi yarııhnmışbr. 

Londra : 14 (Rndyo) - l\lutte
fik hava kuvvetleri şimnli İt:nlv:ufo 
Torinoyu yeniden bombnrdımnn~ et
rnişitr. Horon rndyo"u mUhiın znviıı.t 
olduğunu bildirnıi~tir. • 

IIABEŞLlLER KlPIRDAl\lAGA 
BAŞLADI 

Derut : 14 (Radyo) - llııhcşis
tandaki kabilelerde isyan hareketleri 
hAşgöstermiştir. 

Sudanlılar farnfındıın bu kabile· 
lere silah ve muhimmat verilmekte
dir . 

Yunanistandan ecnebiler 
çık arılı yor 

Londrn : 14 (Radyo) - Yunani -
tnndn nskeri hazırlıklar gittikçe bn
.) Uk hır f naliyet arzctınektedi. Mem· 
lekettc sul.unet hakim olmııkln bera
ber vaziyetin ciddi ve vahim olduğu 
kannntı vnrdır. HUkÖ.mct adetleri 
çok fozln olan ecnebi tebanı;ını Yu· 
nnnistnm terke davet etmiştir. 

Fransadaki son vaziyet 
ve Amerika efkari 

umumiyesi 

v· tışıogton : 14 (Radyo) - Fran-
sı.r. Bnşvckili Pol Rc.)no'nun rndyod:ı.
lu son beynnntı. AmerikndC buyuk 
nlnka uyandırmrş ve foknt Frnnsad:ı. 
cercynn etmekte olnn son hadiseler 
efkarı umumiyenin, Aml·rikaııın har~ 
be girmesi hakkrndn ki temayUIUnll 
nznltm1ştır. 

Amerika gittikçe mütte
fiklere yardımını arttırıyor 

( Birinci snhif eden ar fon ) 

lTALYANTAYYARELERİAOENOE 

tüfenk, 800 tane yedi buçuklu top, 
ve bir milyon obüs müttefiklere tu 
lim olunmu..,tur. Bu bir başlan~ıçdın 
ibarettir. 

V.ışinglon : 14 (Radyo) - Ya
rından itibaren Amerika meclisi da
imi olmak üzere toplanacaktır. 

Aden : l l (Rndyo) _ Dun sa· 
bahla_yin ve öJ;lcden sonra ltalynn 
tayy~rcleri iki hucum ryapmışlard:r. 

~ Arnp ölmUştUr. 1tnlynn tııyyn
rclerınden birisi duşurulmuştur. 

MfLANONUN BOMBARDı.M.ANl 

Beruf; : 14 (Rndyo) - BugUn 
muftcfik tayyareleri Milano' Uzcrine 
Uç taarruz ,yapmışlardır. 

ÜçUncU taarruzdan sonra h" 
1 L1 ŞC tr 

sur a~e tahliyeye başlanmıştır. 

Cttmhıirrcisi B. Ruzı·elt son be
yanatında şöyle demiştir : 

" Herzamankinden daha ziyade 
parolamız şu olmalıdır : Müttefiklere 
yardım için bütün süralimiıle ileri t 

• b 

Vaşington : 14 (Radyo) Bir Çok 
ayan aza<>ırıın iştirak etti~i bir tek
lifte, müttefiklere derhal umumi har
bin sonunda yapılmış olan 18 tor
plclonun verilmesi istenmektedir. 

T. İŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

Kefidaler : ı Şubat, 1 Mayıs 1 Ailfr. t 
t k' •t . ' .,us OS 

ı ıncı efrın tarihlerinde yapıhr. 

KumbArl\lı ve kumbarasız hesnplt1rd11 en :ız elli lirası 
bulunanlar kurava dnh'l d'l' ·' ı c ı ır. 

1940 iKRAMiYELERi - --
1 Adet 2000 Lirnlık 2.000 Lira 
3 1000 ,, ,, 3.000 
6 500 " 

" " 3.000 
12 250 " 

" ,, 3.000 
40 100 " ,, 

" 4.000 
75 50 

il 

" ,, 3.750 
210 o-

,, 
,. -O il 5.250 

" 
. T. fş Bank~sına para yatırmakla, yalnız para biriktir

mış olmaz, aynı zamanda talihinizi de dentmiş olursunuz. 



1 . 

l 

Türksözü 

nın tükenmez şaheserlerin-

rinden mürekkep iki büyük 

Film B i r d en 
-1-

Sinema Dünyasının En Sevilen Artisti 

ıı--1DANYEL DARYöl----1 

FENA YOL 
FiLMi NOE 

- 2-

lki Kahkaha KraJları 
Stan Lor el Oliver Har d i 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

FAKA BASMAZ 
Bugün gündüz matinede iki film birden 

1- Casus Kadın 

ilan 
P. T. T. Umumi Müdür

lüğünden: 
idaremize musabaka ile müvez

'Zİ ve Hat bakıcısı alınacaktı. 
Mü!iabakalara iştirak için ara

n cık vesikaların nev'i ve mahiyt-ti 
Vilayet P. T. T. merkez müdürlük· 
l<! rinden öğreniiir. 

imtihanlar vılayet m · rkr• zleı in · 
&e 10. femmuz 940 Ç<ırşamba gü 
ı Ü saat 9 da başlanacaktır. 

Taliplerin evrakı müsbitelerini 
tamamlayıp Vilayet P. T. T. Mü · 
dürlüklrrine müracaatla is!m ve ad 
t slerini kaydetıirmeleri ilan o!urıur. 

110~3 15-18-?1 

Han . 1 
Belediye Riyasetinden: 1 

Ehliyetli şoför ve motosiklet ı 
sürücülerinin senede bi~ defa heye· 
ti sıhhiye muayenesinden geçirilme 
si ve sıhhat cüzdanı :dmaları Bele
.diye encümenince karar altına alın-
nuştır. 

Bir ay zarfın.:la muayenesini yap 
tırmıyanların beş lira para cezasile 
tecziye edilecekleri ilan o!unur. 

12045 

2- Sahte Şöför 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 
~434 Numaralı Kanun mücibin· 

ce kulüp, kahve, gazino, ve umuma 
mahsus kır bahçelerini işletenler 
müesseselerinde bulundurduk'an Bilar 
do, Tavla, Domino, Dama, satranç 
gibi oyun aletlerinin cins ve mikta. 
tını göstnir beyannameyi Haziran 
ayı içinde Belediye tahakkuk şübe
~ine vermek mı c1 uriyel;ndeln. 

Bu bey;,nn;4m"ler Belediye ta· 
hakku'< dayrı sinde olup alaka) mü· 
esscsı- sahiplerinir. müracaatları üıe 
rine kendilerin~ makbuz n.u'<i1bili 
\'eri!ccektir. Mükell: fürio nihayd 
26 Haziran 940 .. akşamına kadar 
bu beyannameleri doldurarak Be· 
fediye tahakkuk şübesin e vermeleri 
kanunen mecburidir. Bu yerleri iş 
leten sene içinde yeniden satınala

cakları oyun aletlerini aldıkları ta· 
rihten itibaren on gün içinde bir 
beyaııname ile bildirilip resmini ve· 
rerek damgalattırmağa ve levha 
muamelesini yaptırmağa mecbur· 
durlar. ' 

Temmuz 940 ayı içinde yapıla 
cak yoklamada levhasız veya dam
gasız göıülücek oyun aletlerinin 
resminin iki kat olarak alınacağı 

ilan olunur. 12046 

idaremize yüksek, Lise ve orta 
okul mezunlarından müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

Bu müsabakalara iştirak için a 
ranacak vesikaların nevi ve mahi· 
üeti her Vilayetin P. T. T. Merkez 
Müdür lüklcrinden öğrenilir. 

1 m tib:rnlara vilayet merkezi !lde 
Orta okul mezunları için 3 Temmuz 
940 Çarşanba, Lise mezunları için 
5 Temmuz 940 Cuma ve Yüksek 
okul mezunları için 8 Temmuz 940 
Pazartesi günleri saat tam (9) da 
başlanacaktır. 

Taliplerin evrakı müsbitelerini 
tcmamlayıp Vilayet P. T. T. mü 
dürlüklerine müracaatla isim ve 
adreslerini kaydettirmeleri lüzUmu 
ilan olunur. 12015 

5-11-15 

Zayi askerlik vesikası 

13 Üncü buJuıJ taburundan al 
mış olduğum a!!kerlik tezkeremi ve 
raporumu zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Şabaniye ma· 
hallesi köprü 

sokak 80 numara 
lı hanede Mus 

t.J :1 oğ'u 324 do 
gum!u Mustafa 

12043 

En 
K. 

Koza ™"--:6.:.,..~oo_'""'" __ _ 

"Mi:-parlağı 
1
_4_4 __ _ 

Ma. temiii 43 _ 
Kapı malı ~50 (jJ 
Klevland ~.oo -ı~ / 
Klcvland çi. 2,05 ~ / 

YCrii yemlik' 3,50 --j// 
tohumluk ~/ 
B"\ifdayKı~2 - \ 

Yerli 3,87 
" ·-~~--Arpa 2.87,5 

Yulaf '3,87 

14 I 6 I 1940 
Kambiyo ve par', 

__ iş Bankasından alınm~J 
Urıı l__...-1 
Rayişmark --{ 
Frank (Fransız) -f 
Sterlin ( insıiliı ) -;ff 
Dolar ( Amerika ) -1~/ 
Frank ( isviçre ) -..ı.J!?::_İ 

Zayi askerlik ve!i1~ 1_ 
6 I inci Fırka 159 uncılfe,i 

3 üncü taburdan ve kısmı sc ,1 ~ 
likde 7 inci liva karargahırıd~ ~ \rt 
dığım askerlik vf'sik11larımı za);il 

Yenisini alacağımdan ~s 
hükmü olmadığını i'an ederif1l1 

Ceyhan bza51 ae 
köyünden Selii11 

312 doğumlu :P 
Devlet Demiryolları 6. ıncı İşlet~ 

Artırma ve Eksiltme Komisyonund 
lJaremizin Adr,na d< pornna 940 mali }ı!ı İçinde gelc:.ctk tafıffl ,. 

3 O .O O O ton maden kö ınürünün vagondan deP0 
tt 

varında gösterilecek mahalle tahli)'C ve isıifiY.c ayr.i. miktar kön üriİ~ş ı 
den makinelere tahmil işi kapnlı zarf usulu ıle eksıltmeğe çıkarıltJ1b Jt 
Beher tonun tayliye ve istifi muhammen bedeli 12 ve tahmıl bcde,t~t. 
22 kuruştur. fşin tamamının muhammen bedeli 10200 liradır. Ek5

\,;-

1- 7-940 P dZartesi mat 11 d(' Ad anada işletme bionsında yapılaC~,ltf 
Muvakkat teminat 765 liradıt, Cüruf içerisinden çıkacak kok köi11t1 05~ 
müteahhide ait olacaktır. Mukavele projesi ve şartnamesi Adana def>0f!Jf 
na ve komisyonumuza müracaat 'a . lıed.elsiz görülür. Is~eklile!in ;il jf 
cüzdanı, iyi huy kağıdı, l 940 senrsı Tıcaret odası vesıkası ılc 2~~ 
başaracaklarına dair ehiiyetlerini tevsik edecek vesaik le biı likte "~f ıııt~ 
No: lu kanunun 32. inci maddesi ınucib ince hazırlayacakları tekit ,ıııif 
tuplarım münakaşa saatinden bir saat evveline kadar komisyona ~;tile ... 
bulunmaları lazıındır. Postada vuku bu1acak gecikmeler lcabul edı 

11047 15 - 20 - 25 - .30 

Yeni Bataryalı 
Radyoları~ız geldi 

MUHARREM HiLMi REMO 
A b i d 
Telefon 

. 
l n 

1 1 o 
p a ş a 

Telgraf 

C a d d • e s ı No. 43 
REMO ADANA: Posta kutusu 60 / ................................ __ .............. ____________ -----------------------------------------------------~-~d~U:irüi 

Umumi neşriyat mu 

G .. Jü Macid uç. 9, 

Adana Tüı kSözü Matball 
-. .. ... 


