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.._ •nkaı-a: 15 (Hususi t 
n ';'•~irimizden) - Mil· t 
~I •fırtıiz ismet lnBnU t 
-.0 •den •onra Fran•• t 
ll·~Uk elçisinl ve mlitea- t 
•~ ~rı İngiliz bUyUk elçi- • 

l ırı· ~ 
ı ti 1 

1 ICabuı ~derek k•n- • 

' 

1 .... ' 
, "•r Yle birer saat ka · t 
ı ~'b DÖrüfmUftUr. Bu * 
t "le· Uller esmısında ha- • 
t '' •Ye Vekilimiz ŞükrU $ 
t ı.,~•cooıuda hazır bu- t 
~ rttu,ıur. t 

~---------·· 
ı Bay Ruzveltin 
~ Cevabı geldi 
'ı la ..__ "llitt t-----

'rt eqk\ere her haf ta 
a~ w 

Yardım'ar yapacagız 

Bay Ruzvelt 

\ ~;d.r~ : 15 ( Royter ) - Ame
~ l' •sıcuınhuru Ruzveltin , Reyno· 

j ~"c~'dıın talebine cevabı gel.r. iştir. 
~ ~t. bu cevabında şöyle demek
~ '" · - Size bu cevabı göndcrdi

~~:u anda dostlukamuzdan emin 
' ·' trııla ben de kati surette emi

~' ~ela Fransız ordusunun istila· 
.~,,.. arşı gösterdiği kahramanca 
~t cnı~te hayranlığımı ifadeye mü· 
• ~ 8~dı~iz. Şu anda en enerjik su
~ b 0Ylıyebilirim ki Amerika hükii-
ı. · "cu:g~nkü şartlar içinde müttefik 
~'1'-rc rıne en geniş miktarda top , 
~trı ve mühimmat vermek için 
~ ttıe ~elen herşeyi yapacaktır • Ve 
~t•tı h ıtannediyorum ki , bunlann 
~~l'lıtti e~ hafta artacaktır. Amerika 
'i"' dok tansız topraklarının istik· 

ttrrıi Unınayı hiç bir zaman ka· 
~ Yecektir 
~ ıı~"elt " · " 
~ d(i İf ' sozlerıııin askeri bir ta· 
" ~onR::e. etmediğini , bunun an-

"

'v İliv nın kararına bağlı oldu
e etrnHir •s \ . 

~ ~ '"•n ltalyaya notası 
.~, tıdta . 
\ t'I' bir · l5 (Royter) - Mısır l-
' )~e tv1u~~ta vererek, taahhütleri-

~~'tat eflklcre her türlü yardı· 
"'ttt lt~~ı bildirmiştir. 
~ı "!~.n askeri Mısıra baskın, 

Müttefiklerin Garp cephesinde 
mukavemetleri devam ediyor 
Fransanın hükumet merkezi Bordo 

hakkındaki sulh derpiş olunduğu 
Fransaııın bir tnrnfınJan : l:J 

a. a. - Frnnsız hava neztırdi teblig 
ediyor : llnvn kuvvetlerimiz ~uhtı· 

rcbedeki vnzife ve faaliyetlerine de
vam etmektedirler. l lnfif ve agır ha-

. 
vn fılolnrm.ız bUtlln cebhe Uzerindc 
yollnrı, köprlllcri, mUnkalat hatlnrını 

ve duşman knfilelerini ve zırhlı kıfa· 

hırını bombardıman ederek dağıtmış· 
tır . .Mnhtırcbe tnyyorclcrimiz bir çok 

Sovyetler Litvanyaga 
ültimatom verdi 

Londra: 15 (R-ıcJyo) - Sovyetler birliği, Litvanya hükümetine, So\'yet 
kıtalannın Litvanyadan geçmesini taleb eden bir ültimatom vermiştir. Bunun 
üzerine Litvanya hükfımeti istifa etmiştir. 

Londra: 15 (Royter) Moc;kovanın neşrettiği bir tebliğe göre; Sovyet 
Litvanya anlaşmazlıjtı tesviye:: edilmiştir 

1 italya · salıilleri 
bombardmana 

bahri 
uğradı 1 

------------------~ 
Müttefik tayyare Veoedik,Roma üstünde-Bir İtal 
yan kruvazödi bahnldı-ltalyan somaii.)i e akın -
Büyük b~r deniz harbi başladığı şayiaları var 

'Madrit: 15 (a.a.) - 6107 tonluk 1 
Eddaşadlı İtalyan ~ilepi bir lngiliz harp, 
gemisinin tazyikinden kurtulmak için 

1 
Kanarya adalarında karaya oturınu~tur. 

Nerobi (Genyade) 15 a.a. - Cc· ı 
nubi Afrika hava kuvvetleri tara· 
fından bombardıman edilen İtalya so· 
malisindeki Kismayu tayyare meydanı 
tahrip edilmiş, bundan başka İtalyan 
kıtalarının tahşit merkezlerinde birçok 
kışlalar ve fabrikalarda yangınlar çı· 

karılmıştır. 
Düşmanın dafi bataryaları atılan 

bombalarla muharebe harici edilmiş-

tir . 
Şiddetli bir topçu ateşine rağmen 

bütün cenubi Amerika tayyareleri za
yiat vermeden üslerine dönmüşlerdir. 

Kahire: 15 a.a. - Dün akşamki 
deniz tebliği şöyle demektedir:. 

"Harbin başlangıcındanberı akde· 
nizde müttdiklerin seyrüseferini hima· 
ye etmek için tor~il . .to~lamağa ve 
düşman harp gemılerını 'ı:1ha~e me· 
mur müttefik donanması şımdıye ka· 
dar hiç bir düşman gemisine rastla 

mamıştır. 
Londra: 15 (Royter) - Habeşis· 

tanda yapılan tayyaı e hücumları, ital· 
yanları pek fena bir vaziyete sokmak-

tadır. 1 Çünkü bu bombardıman ar yalnız 

bakımından değil, yerli Habeş garp ~ 
halkının henüz yaşını yukseltmekte ve 
ayaklanma hareketine teşvik etmek· 

tedir. 
Londra: 15 (Royter) halyan 

_..J. h'""' mPV.7İi 

İngiliz Kraliçesin
den Fransız kadın
larına hitabesi 

Fransız ordusunun kahra
man şefi ve askerleri 

önünde hürmetle eğiliyor 

Kahraman ve f anlı 
Fransız kadınları 

Loııdra: 

16 a. a. -
İngiltere kı 
raliçesi bu 

akşam rad
yoda Fransız 

kadıdlarına 

b:r hilabedl! 

bulunmuş \le 

demiştir ki: Kraliçe Elizabet 
•' - Fransanın kı?dınlarına, şu 

anda yalnız kendi topragını degil, 

fakat bütün dünyanın hürriyetlerini 
müdafaa etmekle olan kahraman ve 
şanlı Fransa'nın kadınlarına, onıarın 
ıstırap ve cesaretlerinin bizim kalp · 
!erimizde uyadırdığı m\lhabed ve hay
ranlık duygularını bildirnıek isterim. 

oldu , münferid 
haberleri yalan 

hi nnye uçaşları Ye bo nrn<ln mu~·:ıf
fakiyctli bir çok hava muh:ırebeltri ~ 
yapiılar. 

AMERIKADAKl JNTlBALAR 

Vnşington : 15 a. n. - Pnrisin 
sukutu haberi butuu Ameı·iknlı1nrı 
derin bir kedere duşurmU~tUr. Fakat 
bur.un, AnH·rikny:ı politik:ısı tızerin
deki neticeleri hnkkınd:ı 'imdiden bir 

~ 

şey si>ylcınck acele olur. P:ıı·iq uzuıı 
7.nmnndanbl·ri Amerilrnlılnr için bir 
" ,\lekkeo ., olnıu~tu. Ve :wnlııl'ındaB 
Lir çoğu Pnrisi ikinci vntnnları say
m.ıktadırlnr. 

Londrn : 15 (Royter) - Ebron 
şarkında muharebe de\ am etmekte
dir. Paris ınıııtakasında Fransız askeri 
kumandanlığın emrini intizamla yerine 
getirdi. Almanlar bazı noktalarda bu
gün şiddetli hücumlar yapmış, fakat 
bu hücuııılar büyük mukavenıt tle kar
şılanmıştır. Halk arasında tıiçbır ümit
sizlık ve panik ;ılfimeti yoktur. 

lngillererıin Fransaya ta1.e kuv
vetlerin gönderilmesi dl!vam ediyor. 

FRANSA HÜKUMET MERKEZİ 
Vaşington : 15 (Radyo) - Alı

nan malumata göre Fraııı ı ~ bükümeti 
merkcz"ni Bordo'ya naldetmi~tir. 

Londra : 15 (Royter) - Fransa
nın münf erid sulh akdi derpiş ettiği 
hakkındaki haberler kaıiyen asılsızdıı. 

Londra : 15 (Royter) - Başve
Çö ç l, salı günü Avam Kamarasında 
beyanatta bulunacaktır. 

Amerikada ki 
faşist faaliyeti 
Daha ileri giderlerse 

Nevyork: 15 (a.a.) - Nevyorkda 
ki İtalyan konsolosunun propaganda 
faaliyeti yapmakta olduğuna dair bir 
Memorandüm Neyyork polisine veril· 
miştir. Bu Memorandümla beraber 
Am~rika hükümeti polise icabettikçe 
tevkıfat yapmak için de emir vermiştir. 
Bu memorandüma nazaran sıkı bir ne
zaretten sonra bir İtalyan konsolosluk 
memurlarının ellerindeki siyasi mua
fiyetten istifade ederek ~ merikada. 
faşist propagandası yaptıkları tahak
kuk etmiştir. 

Üç teşekkül mütemadiyen faşist 
doktrini yaprnağa çalışmaktadır. Ve 
bu teşekküllerin Nevyorkdaki İtalyan 
konsolosundan direktif aldıklan taha~ 
kuk etmiştir. 

Fransız kabinesi içtimaı 
Berut : 15 (Radyo) - Fransa 

kabinesi bugün Reyno'nun riyasetin
de toplanmıştır. Başvekil Pol Reyno 
bu toplantıdan evvel General Vey
gandla uzun bir görüşmede bulun
muştur. Reynonun bugün, Ruzveltln: 
cevabı hakkında beyanatta bulun 

~--~-
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Sa ruh: 2 

Doğum, çocuk ba
kımevi faaliyeti 

• 
Yıld• 18.500 hastaya ba
kan bu lçtlmat mO••••••· 

nln v•zlyetl nedir 7 

• 
Eski istasyona doğru aaımlannızı 

açarsanız, gar binasının şimaline dü· 
şen tertemiz, pencereleri geniş üç kat 
bir bina görürsünüz. 

ilmühaber, fakir olduğunuza dair 
vesaik ibraz etmeğe lüzum kalmadan 
veya herhangi bir merasime tabi tu
tulmadan gebenizin emin ellerde ra-
hat rahat doğurması, hasta yavrunu
zun bazik bir mütehassıs tarafından 
dikkat ve ihtimamla tedavi edilerek 
neşe ve sıhhatine avdet etmesi için 
aradığınız sağlık müessesesi işte bu
radadır : Doğum ve Çocuk Bakıme
vi. 

·su hastaneye girerken hiçbir su· 
al cevaba maruz kalmazsınız. Elinizde 
hüvıyetinizi isbat edecek nüfus cüz· 
danı dahi bulunmıyabilir. Beis yok. 
Kabul edilinioiz. Gebenizin şişi alı

nır, viladi veya nisai ameliyata lü · 
zum varsa yapılır, emrazı tedavi edi-
i lir, hasta çocu~unuz tekrar güleryüzle 
size avdet ve sadece "Allahaısmarla
dık., diyerek ayrılırsınız. 

Doğumevinin eski perişan halini 
bilenlerin ve yeni şeklini henüz gör
memiş bulunanlann burayı bir kerre 
gezmekle hayretler içinde kalmamala-

. rı mümkün değildir. 
7 kadın ve çocuk koğuşu, 2 a

meliyathane, doğum odası, banyo da
iresi, laboratuar, büro, başhekim ka-
dın hastalıldan mütehassısı Bay Şük
rü Konuralp'le çocuk hastalıkları mü
tehassısı Bay Bahaettin Yengin'in hu-
sus! daireleri, mutfak ; misafir oda
mız, yatak odamız, çalışına odamu: 
kadar temizdir. 

Doğum ve Çocuk Bakımevinde 
bir yıl içinde 4200 kadın poliklinik 
tedavisi için 940 kadın yatırılır, 550 
çocuk doğar ve 250 çocuk yatırıla
rak tedavi edilir. Bunlardan başka 
10600 çocuğa poliklinikte bakılır ve 
175 ameliyatı viladiye, 50 ameliyatı 
nisaiye yapılır, nisai hastalıklardan 
150 kadın iyi edilir. 

Bütün odalar mozaikli, duvarlar 
yeknasak renkte. Am~iyathanedeki 
Jikroskop'un şehırde diğer bir eşi 
ancak Milli Mensucat hastanesinde: 
vardır. 

Bu müesseseye 1940 mali yılı için 
için 5 bin lira tahsisat verilmiştir. He 
nüı yapılmu ta olan beton merdiven 
t•m 5 bin lir.tya mal olmaktadır. 

Bu güiel modern sağlık müessesini 
muvaffakiyetle idare edenleri tehrik 
etmek caizdir. 

r 

Tür~ıöz:i 

. 

Toprak ofisi mübayaa Atletizm musa~ 
lan bugün yapılı! 

faaliyetine devam ediyor alleti~:ir !:1::.:ı:· b~ 
Bu müsabakalara -sporun h-'r

6 

tık Parti. mu·· bayaa 74 bı·n sinden 97 atlet girecek t/e 1 
mun kapılan herkese par_, _Jfl 

Adana müstahsilinin arpa ve yu· ı 
laf istihsalatını mübayaaya başlıyan 

Toprak Ofisi ilk partide ~ 74 bin kilo 
mal almışbr. 

Çiftçiler Birliği, Ziraat Odası ve 
Ziraat Müdürlüğünce çiftçi oldukları

na dair kendilerine vesika verilen 
müstahsillerin arpa ve yulaf mahsul
lerinin mübayaasına hararetle devam 
edilmektedir. 

Aiınan 56.000 kilo arpa için 3 
kuruş 2 santim ve 3 kuruş 22 santim 
fiyat tesbit edilmiştir. 

18.000 kilo yulafın kilosuna 3 ku
ruş 65 santim ve en çok 4 kuruş 25 
santim verilmiştir. 

Kadastroda nakiller 
Sehrimiz Kadastro Müdürlüğü 

posta tapu memuru Bay T anrısever 
Hatay Kadastro posta tapu memur
luğuna, Hatay Kadastro posta tapu 
memuru Bay lsa Özer de şehrimiz 
kadastrosuna naklen tayin edilmişler· 
dir. 

Mahkum olan adam 

istifadeli bir konferans 

Paraşütçülere karşı 
Y.urd müdafaas1 

caktır. .,i 
Bu. büyük spor gününO .f''f 

malarını sporseverlerimize ta#' 

'~ski bir cinayetiıı 1 
luları mahkum ol 

~ 
Kozan: 15 (Hususi nıu~·.JJI 

den) - Arslanlı köy{'nJen ~I' .. 
Dun sao.t 17 de Ordllevinde bal· nizi öldüren Mehmet çavuş .t ~ 

ka, köylulere ve memlrlaıa • Paraıut'', kişinin bir olarak ve parçala~~ 
Paraşutçu Kıt'alar,, Ye bunların mu· retiyle öldürdüklerini evvelct, 
harebe sistemleri bakkında gUnUo miştim. Sona eren mahkeme -~ 
mevzuuou teşkil eden bir honferaıı'I aşağıdadır: ,J 
verllmiştir. Ehemmiyetine binaen bu Reis Asım Soysal; kararı t"~ 
kıymetli konferansı hula<1a ederek ne~ - sı 1 zabıt katibine sövledi. I(•~.)' 
/ediyoruz. uzadiya davayı anlatıyor. Net ~ 

Parnşut nedil'? met Denizin akrabası olan "'~!"'". 
Paraşut havada uçan bir tnyya- met çavuşu öldürmeğe fail ol,ıı ~ 

reden bir adamı sağlaın olarak yere Hüseyin Toploğluna, 12 yıl, '.11 
indirmeğe yarayan bir vasıtadır. B .ı Cumali ye 9 yıl, Al tun Diş "{ıfl'.,. 
vasıtanın şekli, umumiyetle beyaz sene 8 ay, diğerlerine de aı• 
renkte, :açılmış bir şcmc;iyeııin be:ı seneden başlı yarak muhtelif , 
kısmının dahs buyuk mikyasta görU· çarpıldıklarını bildiriyordu. . r/ 
ouşudur. Son muharebeler esnasında Reis kabilitemizdir. Dedi-
tayynrelerden geceleyin siyah renkte 
paraşUtlerle de inildiği görUlmuştur. 

ParaşUt tayyareden atılac.'.lk adamın 

arkasına asker çantası şek!inde bağ• 

tar çok müteessirdi. 

YENİ NEŞRiY AT -KömUr Paznrındn .'\.hhmec! oğlu 

Muharremi bıçakla _v:ıralamnktan suç
lu ve mevkuf Ali oğlu' Kemal Altun 
birin .. sulh ceza mahkemec;ince 15 
gUn hapse mahkOm eJilmi1tir. 

ı lanır. Tayyareden atlar atlamaz bu· 
nun ipini çekerek açar ve o znman 
kendi,.i açılmış bir şemsiyenin sapı 

halinde görUIUr ve bu suretle sallana 

ti ~ 
Orjinal bir es I ' 

-r-,.ı \t 
Rıza Y nlgın ( Cenupt:ı IJi' ı 

çalgıları ) adında orjinal "-~ 
ııqretti. Turk folklör ve ctıt tl'.i 
sının zengin kaynaklarındaıt "İ 
bir l:ii mm etle derlenmiş ola" tıif ;~ı; 
nograf ya ilminin ııayfolorın• ~ ,?' 

Bir kısırak bir katır, 
bir tay doğurdu 

Kazamııın Yüksek örtn köyünde 
oturan Süleymana ait bir kısırak bir ' 
bat!nda bir katır, bir tay doğurmuştur. 
Eşine henüz tesadüf edilen bu garibe 
den halk hayret duymuştur. Katır. öl
müştur. Tay yaşamak tadı:-. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

hava hafif rüzgarlı idi. Euçok sıcak 
ıölgede 35 dereceyi bulmuştu. 

sallana yere iner. 
Paraşut. ışte budur. Bu şekilde 

yere inen adama da "ParaşUfçU,, de· 
nir. 

ParaşWtçulcr, ordu ccpht:de barb 
ederken taarruz eden duşman ordıı· 
sunu arkadan vurmak ve duşınan or• 
dusuna arkadan her turlu zarar yap· 
mak için tayyarelerden gerilere İn· 

dirilir ve yere indikten sonra birle· 
~erek ellerindeki silahlarla du~nıan 
ordu!luna ve o memleket halkma eliıı· 

deR gelen zararı yapmağa çalışırlar. 

Bunlar nerelere inerler? 
Cephede muharebe eden orduyıı 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

gibi akseden bu kıymetli ese İ 
ile okudum. . Je 'J ( 

Kitabın mukaddimd111 ıJr'J'.J 'Qı 
için : Yirmi yıldır halk "e 1 ~ ~ t 

ler arasında yaptığım ted~ik ot. r.- ~ 1 
tırmaların mab.suludur, Jı.)', ı,,,.,~ h 

• ..... ~ t 
dan da anlıyoruz kı Rıza t O ",J >,, 
işleri adeta bir ideal telik1'.1ıı ~ tir. Bu kıymetli eseri vesiltS~ ~ 
retli ve enerjik folklörcıııoll• "'' .._ 
ten takdir ve tebrik etnıc1'ı ~ ~ 

lıt· \, 
ket hesabına bir borç s:ıyı i .,., .J ~ı 

1 Riviereda sahili 
Rıza Yalgın, 41 ıayfad•:ı,,ı'J- 'lllllı 

olan kitabında Turkmen :. et' \ 
dört bölum Uzerinde rnutal / \ ~ 
tedir: • O'/ • 

İtalyanın Fran<ıada~ iı1tediği ve 
bittabi Fran;anın reddettiği bir me
sele de, Alp Martinis dağlariyle C~
nova körfezinin kıyılarında, çok gU
sel, kış me-vsiminde havası pek ılık 

bir şehir vardır : Nis. :Bu sahile Ri
vierda derler. Burası meyvalıklar, 

bahçeler, gUzellik içindedir. 
Sıcak !memleketlere mah'ius bıı

tUn nebatlar burada yetişir.. Hurma 

ağaçları, palmiyeler, muz ağaçlar~ 

görulur. Zeytinlikleri, gU:ıel bahçele
ri ve yasemin tarlaları adeta kuçuk 

korular halindedir. 
Buraya her sene binlerce ın nn 

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

OONON ME_v_z_u_u __ , 

~elir. Kı~ vakti çok kalabalık olur. 

Riviereda'nın buyuk bir kısmı İtal

ya hudutları içindedir. Ni-ı, bu sahi

lin Fransada kalan parçasının garp 

ucundadır. Burada karnaval eğlence· 

leri, çiçek baloları yapılır. Şehrin bir 

katedralı, bir mUzc~i ve i,yi bir ku

tuphanesi, zeytioJ·ağı, kolonya, c;abun 

fabrikaları, mobelya tczgahlo.rı var· 

dır. Marsilyalı eski Yunan kolonileri 
bu şehri iki bin sene evvel kurmuş· 

lardır. Elden ele geçmiş ve 18GO da 

İtalyan krallığıoın kurulmasına yar· 

dım gösterdiği için İtalya tarafından 

Fran!'laya hediye edilmiftir. Italyan 

itimadına buyuk hizmeti olan Gari

b:Udi bu şehirde doğmu,tur. Nisde 

sık c;ık zelzele olur. En mudhi~i 1887 

de vukubulmuştur. 

Şimdi Nis'in tnbit nufuıu 250,000 
dir . 

*** 

1 - Depki çalgılar• · cJJ 
( Kabadavul - Curada'1ul ) ) 

baz, ayıcı defi, deblek· . a'11 1 
2 - Soluk çalgıları · ,,.-'-.ı 

k •" l:ı"' kaval dudu~u, dilli Judu ''11'' h 
3 - Telli sazlar : Ç• \J-ı. 

tur· ~ 
lama, ırızva, Bulgari, san J(eıoe"' ~ 

4 - Yaylı çalgılar : ~/ ~ 
yahut begit, keman. "1' 8te ~ ~-

Eserde butun bu rnu:ııl ı,c'' I ."llrı 
tİ)" e _A İl' 

nin yapılışını, teferrııa "it 11dl"/ ~ ı 
her kısmının aldıgı tekn• ııır•lt ~ ili 
bu aletlerle çalınan ha\'~ ~ ~Si 
lerini ve saire görmektC";·:~ss• ";' ~~ 

Bu kıymetli est:r,. hı le' d ~"'Qlli 
raf ya alimleri ve muzısye:,. ~')ı 

. d ak."• de çok alaka uyan ırac .:~ 
bl ... 
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~llıerika meclisini 
Almanya aleyhine 

• • 

• 
Türbazü 

Sahife 

Çevirmek ıçın 
_iti A -
~ f'\ " ••• ~ ~ Y~n azasından buısı 

ı1ıj "ıun Aitlerin kitabın-
PARİSİN SUKUTUNDAN SONRA! 
. INGILİZ GAZETELERi DlYORKf 

Amerikanın yardımı için 
bir program 

Vaşington: ıs (Radyo) - Fila
delfiya'da Amen1Can Cumhuriyet Par
tisine mensup nüfuzlu azalardan mü
rekkep bir grup yakında vukua a-e
lecek reis intihabı için bir proıram 
hazırlaınııbr. Ba program<ia müttefik
lere süratle yardım yaJ>(lması madde
sidc mevcuttur. 

• 11 bir sahife okuyormuş 
~aıiran tarihiyle Paris-Soir ga· 

Yatılıyor: 

'iti V~ington 1 (Beyaz Ev) v~ . ha· 
~/t mahafili ve matbuatın Reısıcum· 
~Bay Ruzvcltin müttefiklere yardım 
~ &unda aldıAı vaziyet karşısında 
~!erdikleri tasvip edici alakai:lan 

Toplarımız mah,ere kader •tef• devam edeceJ<tlr. Bu 

harp mUtteflklerin g•liblJ•tl il• bitecek: •k•I takdir

de hiç bitmlJecektir. 

Amerika bahriye nazınnı; şayanı dikkat bir sözü 

ltıcmnundur. 
'F.nctri umumiye ve meclise ha· 
~ 01

•n kanaattan bahseden . tanın· 
~ l\~rlkan muharriri Bay Rıchard 

Londra : 15 (Radyo) - İngiliz 
L l . bu ubahki oeşriyatlarında gaze"e erı . . l h b d 

l gilterenin var kuvvetıy e ar e e· 
n d ce~ioi ~iddetli bir lisanla te· 

lngiliz Kraliçesinden Fran 
sız kad~nlarına hitabesi 

istif ad eli bir konferans 
( ikinci sahifeden artan ) 

ut '6ylc demekteuir: 
)tt~A.mcrika artik Avrupa işlerine 
~c ~ lcalamiyaca~nı anlatmışt~a. 

oll ~ \.) rrut P<>litikası bugün iflas etmış· 
D· d ~ \Ilı •ter tarafdan ayan az~ı~ an 1 lııcta Okr~t Peprer, meclisin her ıçtıma · 

~ıu nıuttefiklere yardım yapılma_sı 
-~ ;ıış1~111'1dan bahsetti~ini ve her s?z 

"I.. Cet' a mukaddem olmak üzere Hıt· 
~~~ ! ~/1 

(Mücadelem) kitabından bir sa
;ur / ~ll~ao~Udu~unu ve bunun büyü.k .bir 
fi. .h •le dinlettiğini beyan etmıştır. 

~ ~~~ı ı . 
ti ı· 0 tofun f ransız - ngı-

•ı w 

'tfirleriyle yaphgı 
lhülakatlar 

. Afoskova: 15 ( ras ajansa tebliğ 
ijİ'Ot) - On dört haı.iranda harici-

koıniseri Bay Molotof Fransız se-
1 Bay Labon'u kabul etmiştir. . 1 

Su mülakat bir buçuk saattan zı· f 
~de devam etmiştir. 

Say Molotof da ayni günde lngi- J 

t~~İıi B. Sıafford cripps'i kabul 1 
(il ~ş Ve bu mülakatta takriben bir 

vam e e & l .. l 
barUıı: ettirmekte ve ezcUm e şoy e 

demektedir: .. 
" Bu harp muttefikleri~ galıb_ı 

t .. 1 b"t•c•k nk~i fokd1rde hıç ye ı ı e ı " " ' 
bitmivecektir. Toplarımız mahşere ka-

l ~ d d k ''a dunva dar ate~e evam e ece _, _, 
için ebedi bir sulh olacak ve yahut 
harp dunyanın sonuna kadar sUre-

cektir. k h' 
Fransaya şimdiden ço mu ım 

kuvvetler gönderdik. En iyi pilotla· 
rınıızı, en iyi tnyyarelerimizi ve ns· 

kerlerimizi Fran!'lnya yığıyoruz. Butun 
fabriknlarımızd:ı yuzde doksan sef~r· 
berlik yapmnğn muvaffak olduk. Şım-
di, lngiliz mill<'ti her şeyi vermeğe 
haz:ır bir vaziyettedir. 

Fr:ın anın, topraklarını adım 

adım mUdafaa edecegin\ biliyoruz. 

Biz de kendisine son • neferimizi de 
gönderinceye le.adar lıutun varlığımı· 
zı ortaya koyarak yardım edecc
gi& . " 

Vaşington : 15 (Radyo) - Bu. 
,·uk bir h'lrp ge"Disinin suya indiril· 
~e merasiminde söz al:ın bahriye na
zırı şöyle demiştir : 

- Bu geminin topları diktatör
lerinin anlıyabilcct"gi dilden konuşa
caktır. 1 "-...devam etmiştir. 

',re.' ' ,......____ 

~ ttalya sahilleri 

( 8irinci sahii"eden artan ) 

bir mi.'lli görülmedik heyecan ve se
batla döğüşen şef ve askerleri önün· 
de eğ'ilir iz. Fakat ayni zamanda ço 
culdarını kocalarını, kardnşlerini ta
kip eden Fransız kadınlarını <fa tlü
şüniiyoruz. 

Fransayı daima pek çok sevmiş, 
olan b~n, bugün siıin gibi, sizinle 
beraber ıstırap çekiyorum. Dahl' ta· 
mamiyle iki sene olmadı. Paıisin ln· 
giltere kual VI! kıraliçesini kabul için 
o kadar güzel süslenmiş olduku o 
güzel yaz ğünlerini d~imı düşünüyo
rum. Fransız milleti bir tarzda müte· 
hassis eden bir heyecan ve mürüvet 
le h\ikumetimizin bize yaptığı kabule 
iştirnk etmişti. 

O zaman Fransız kadınlarının kal
bini benim kalbimin yanı başın ia 
ça rptı~ı duymuştum . İşte bu acıklı 
gunde o Fransız Kadınlarına satece 
şunu söylemek islerim ki onların fc· 
laketi bizimde felaketimzdir, 

Bi;_ peka 'a b liyoruz ki. Fransız 
kadınlarırıın bu harpteki vaziyeti 
Fransız erkeklerir.in vaziyeti kadar 
asıldir. Biz bili}oruz ki, mallarının 
ziyana; ocaklarının harap olmasına, 
istılaya ve bombardımanlara şikayet 
etmeksizin katlandılar. Biz biliyoruz 
ki, Fransız kadınları vatanın selame
tini temin için her şeylerini ve hattA 
hayatlarını bütün yürekleriyle verir
ler. Kf'ndini. müdafaa için bu gibi 
kadınlara malık olan bir millet zaferi 
ergeç cebren kazanacaktır. Dünya 
nm bütün hür milletlerinin kayıtsız 
t·e şartsız ola·ak müzaharetine hak 
kazanmıştır. 

.1 bombardmana 
/, ( Qir' • -------------------~ 'tt 'ncı sahifeden artan ) 1 300 bin İngiliz çocuğu Almanlar Romen ihraca-~ I Olmuştur. 1 

bahri 
uğradı 

'I lı ı 
1
'
1
tan teblitine göre, şimali ita!· lngiltereden çıkarılacak tını a tına garaanti ~ 't~~dunda çarpışmalar_ o~muştur. Nevyork : 

15 
a. a. _ Nevyork etmişler ı ~ ,1 >-11ı1• tayyareleri Roma ustune be · 1 d k' 

ı ~ ·"'ltıcler attı. Bütün italyanlann Herald Tribun gazetesi, ngiltere e ı 
~" ~~ Olsada galip gelsede aç kala· mülteci çocuklann Amerikaya davet 
-' L' Yb.ılı idi. edilmesini hükumetten talep etmekte-

J \ llı~rıdra: 15 (Royter) - Cenova· dir. 
Bukreş : l5 (Royter) - Romen 

ihracatını garanti etmek, mevcud 

kliring anlaşıua<;ına tevfikan Alman

yanın bir milyar ley kı.vmetindeki al

tunu tnillt Romen b~nkasına gönde
rildigi ve bu altınların tayyare ile 

b"_j ~ltı 118
lahkern mıntıkaları bombardı· Londra : 15 a. a. - Sıhhat Ve 

ır ... "'1tııı~ı~ üç kişi ölmüş bir kişi yara- kaleli Müsteşarı bugün Avam Kama-

" 
. rasındaki beyanatında 300.000 lngiliz \ crı d' · · · K d 

/ \ lltGtt:. ık rnüstahkem mevkılennı- çocnğunun Avusturalya, ana. a ~e 
"/ · rıkler bombardıman etmişler· Amerikaya nakilleri hakkında ~ır plan 

' . ~tıw yapılmakta olduğunu söylemişlır. ~ haL rı İtalya, şimali garbi sahil· 

Bukreşe gelmiş olduğu sanılmakta
dır . 

••ti b b 
~ tcb ~ 0 m ardımarıa uğramıştır. 

l,J ~ 'csı '1.uttarıkta bu sabah şiddetli 
I lıııt~" ·~ı~iıtir. 
I \#~it farkdaki Alman 
-ol ~c" alYan müttefikleri 
'i ~.tıa ~:rk: ıs (a.a.) - Roma rad· 

t ·~ ~c Faran Japou hariciye nazın 
\~an h~a~sız sefirlerine italyan 
~11 1tı~Ptı ,tıku?ıetıerinin talebi üzeri· 
~~~}' ~dakı alman müttefiklerinin 
~0%~.d a.rıçkong, cenubi Amerika 

\)c'İnj akı 'talyan müttefiklerinin 

· t.'1Ponyanın üzeıine aldıkt· 
lf. 

_______ ................. _________________ _ 

d • 16 ( Sabaha karşı ) lngiltere şimdi havada, karada ve denizde ~on ra · geçmiştir. lngiliz kıtaları Libyada yaptıkları taarruzda ltalyan katı taarruza · d" L'b 11 b · tt · t'f d d _ hk mevkilerini zaptetmışler ır. ı ya ı ar u vazıye en ıs ı a e e e· 
mustal 1 em hakimiyetinden kurtulmak için harp etmeden İngilizlere teslim rek, ta yan 
olmaktadırlar. 

• 
d . 15 ( Royter ) - Bu akşamki Fransız tebliği : Normandiya ve 

Lon ra · · · · S b d Ş d d-. b nda vaziyet de~ışmemıştır. en cenu un a ve omon a uşman 
Parıs ce~uzı uilerileme hareketleri yapmıştır . Reni geçmeğe muvaffak olan 
kıtaladrı" a n kıtalan ordumuzun harekatını e kal edememi · bazı uma 

arkasındnn vurmak için, o orduna.a. 
İcab ettirdiği kadar geri yaluolanaa 
inerler Veya o ordunun memleketle 
olan irtibatını kesmek ve gerilerde 
halk ara,anda karışıklıklar vUcuda 
getirmek yahut tahribat yapmak için 
cephenin daha uzaJdaranda, yurd içüı• 
de mUsait buldukları yerlere İnerler. 

Tayyareden İnerlerken beraber• 
!erinde rUvelver, bombe, hafif maki-': 
neli tufek, ağır makindi tufek, kuçttk 
çaplı top, motosiklet gibi muharebe 
~ilahlara ve vasıtaları buluııur. 

Du~man paraşUtçUleri ekseriya 
kendi memleketlerinin \·e ordularının 
kıyafetleriyle inerler. Bunlar, indik· 

leri sabancı memleketin içinde göııe 
çarpmamak, şUplıe uyandırmamak ve 
duyulmadan vazifelt"rioi ha~kın halin
de yapabilmek için kendi ordumuzu.o 
askeri kıyafetinde, Jandarmamızın el
bi.,esini giyinmi;; bir halde, polis, Jıöy 
bekçisi, köylu ve yerli h:ılk1mu:ın gi
yinme kıyafctio~e .. Hatta sarık ve 

cubbe giyinmiş hoca kılığında da inc
bilirl~r. 

Bunlar, iner İnmez toplanarak 
ordumu7.a gerisinden taarruz etmek 
isterler. Yahut daha gerilere, daha 
içerilere sokul:ırak ordumuzun ana 
vatan ile bağını keıınıek için şose, 
demir yolu. köp['Ulc:rini, tUnelleri, İs· 
tasyonlar, telefon ve telgraf hatları
na, cephane, erzak ve ben:sin depola· 
rını ve tayyare nıeydanlarına talirib 
etmeğe, yangınlar çıkarmağa çalışır
lar. 

Bunlar, ayni zamanda halk ara· 
sına girerek panik doğura<'ak propa• 
~arı dalar dahi yaparlar. 

Gerilere İnen paraşUtçU hiç bir 
zaman tek olarak inmez. ParaşUtçU• 
leri aahanan Ustuae mUteaddid tayya
relerle gelirler ve oraya toptan iner• 
ler. 

Bir duşman paraşUtçUsUnUn ea 
zayıf ve en mUsait olarak yakıtiana
cağı an, yere duşeceği ve duştUğU -
dır. Gerek yere indikJ~ri anda ve 

gerekse İnmek Uzere oldukları sırada 
balta ve sopa ile bile kolayca imha 
edilebilirler. 

Elli metreye kadar yere yalda
şan bir paraşUtçUye av tufeği ile a
tılacak saçmaların paraşutte açacaKıı 
delikler paraşutun bozulmasaoı ve 
dtışman paraşutcunun du~rnesini te• 
min edebilir. 

Eli silah tutan ve elinde silMı 
bulunan herkes daha inmeden para· 
şui:çuye ateş etmelidir. Paraşutcuyu 
vurmak kadar paraşutu delmek ve 
para;;utun yırtılmasını te;nin etmek 
de mulıimdir. Parnşutle ineni görea 
her yurttaşın, paraşUtçU,vU en yaluq 

a!'lkeri kıt'aya, jandarma veya polise 
derhal haber vermesi de en b ı~t'\ 
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Türksözü 

rinden 

şaheserleriıı· ı 

mürekkep iki ~üyük 

Fi l m B i r d e n 
-1-

Sincma Dünyasının En Sevilen Artisti 

-(DANYEL DARYöl~-. --

FENA YOL 

Stan 

FiLMi NOE 
-2-

lki Kahkaha Kralları 
Lorel - Oliver Har d i 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

FAKA BASMAZ 
Bugün gündüz matinede iki film birden 

1 - Fena Yol 2-Faka Basmaz 
. 
ilan İlan 

Ford markalı vilayet eski hiz· 
met otomobilinin (550 ) beş yüz el
li lira mubammt'n bedeli açık artır· 
masma istekli çıkmadığından müd
det, 940 senesi haziranının (27) inci 
p ·rşembe günü s at 10 na kadar 
\lzatılmıştır. 

lsttklilt'rİn muayyen gün ve sa· 
atte vilayt't daimi eı ciimaninde ha 
:zır bu'u ı m:tlaıı i ıa~ olunur. 

12052 

T. C. 

·Seyhan vilayeti vakıflar 
nıüdüı lüğünden : 

Ramazan oğlu v .. kfından büku· 
met caddesinde Çukur kahvenin 
1 · 7- 940 tarihinden 3 l 5- 940 ta· 
.-ibine lcadar (35) aylık ica11 açık 

.. rttırmaya ~onulrr.uştur. Bir senelik 
'fnubammen bedf'li (1100) liradır. 

~halesi 24· 6- 940 pazarttsİ günü 
<oaat 10 da vakıflar idaresinde ya· 
palacakhr. 

lstelclilerin muracaatları ilan olu 
nur. 

12050 16 - 19 

Cebeli Bereket İcra me-
murluğundan: 

1 Bir bo<çlan dolayı mahcuz lu· 

1 
lunan on adet tosnn ile bir adet 

1 
mnbuzağı İntgin paraya Çt'vrilmesi 
ne karar ver ilmiş olduğundan 2· 7· 

! 940 sa l ı günü saat 8 de Osmaniye 
ı mal r azarında arttırması icra kı'ı· 

1 

n .. ca ğı i ıan olur ur. 

12048 

ilan 
P. T. T. Umum müdür

lüğünden: 

lJarem'ze musabaka ile müvez 
zi ve Hat bakıcısı alınacaktı . 

Müe&bakalara iştirak için ara· 
nacak vesikaların nev'i ve mahiyeti 

Vııayet P. T. T. mtıkez müdürlük · 
ferinden öğrenilir . 

l.ntihanlar vilayet merkezleı in
de 10. Temmuz 940 Çarşamba gü 
nü saat 9 da başlanacaktır. 

Taliplerin evrakı müsbitelerini 
tamamlayıp V!layet P. T. r. Mü· 
dürlüklerinc müraca~tla isim ve ad 
reslerini kaydettirmeleri ilan olunnr. 

1104~ 15- 18- 21 

ilin ilin ; 
Adana inhisarlar· Başmü- · Adana Doğum ve.C# 
d ürlüğünden: Bakımevi Baştab1pl 

den: .,1f 
Sayı - 1336 

Müessesemizin 940 Mal• ·'O! 
Mukavele akdi tarihinden itiba- yecck ve yakacak ihtiyacı ~ 

ren Bir sene zarfında Ceyhan idare ihale edilmek üzere Açık tk ~ 
si ve istasyonundan Kozan idaresi ye çıkarılmıştır. ihalesi 17 ......... ,; 

-od 
anbarına idarede mevcud şerait ran - 940 Pazartt'si ~Jlf 
dairesinde nakloiunacak tahminen Ondö. tte Sıhhat müdürlüğ~' 
(500) ton Tuzun nakli onbtş gün pılacaktır. Taliplerin daha .. ~ 
ır..üddetle açık eksiltmeye konul- teminatları ve Vezneye yatıtd'~ 

şeraiti öğrenmek istiyenlerİ11 
muştur. . O b ,,ıı gün oğumevine aşvurma 

Eksiltme 26 - 6 - 940 Tari- mu ilan olunur. 
hine musadif Çar şanba günü ıaa t 4 - 8 -12 - ı 6 120~ 

1 
Zayi askeri vesik• 

16 da Adana inhisarlar Başmüdür.
lüğü binasında Komisyon huzurun· 

da yapılacaktır. Şartnameyi gör· 
mek ve fazla tafailat almak isteyen 
ler Adana, Ceyhan ve Kozan fda· 
relerine müracaat etmelidir. · 

Eksiltmeye iştirak etmek iste
yenler iha!eden evvel % 7 huçuk • 
güven parası olan 199 Lireyı Mak 
buı mukabilinde idare vezmsine 

yatırmış olmaları ve akabi ihalede 
bu paranın O/o 15 şe lblağı lazım · 
dır. ihale Umum Müdür Jügün tas 
tikile tekemmül edecektir. 

12-16-23 12036 

ilan 
Osman=ye Belediyesin

den: 
Ayda 80 lira iicrc tli 1 e!edi}e· 

miz muhasipligi mürıhaldır. Beler iye 
memur ve müstahdemleri nizamna 
m: s:nin ikıci ~addesindeki va~ıf!:ı· 
rr h:.iz olmak şartiyle taliplerin 
25 · 6 · 940 gününe kadar ellerin· 
deki evrakı müsbit,.leri ile Hrlikte 
Osmaniye belediye Riyasetine mü· 
racaatları ilan o'ur.ur. 

110-19 16 - 18 1 22 - 24 

llan 
Vilayet Mektupçuluk kalcm;nde 

bin kuruş asli maaşlı bir katiplik 
açılmıştır. lmtıhan J 9 6 940 tarih 
Çarşamba gün i saat ( 15 ) te Vi 
!ayette yapılacaktır . 

nufus kağıdı: I 
Adana askerlik şiibesinde"l 

am~leli ve nüfus kağıdımda '/. 
askerlik vesikasını ve nüfus ~l 
m zayi ettim. Yenisini alactl , 
eskilerinin hükmü olmadığıll1 

~ " ederim. f".,. liıı 
Adana: Bebekli kilise kı' / tiJ 

- 38 - numaralı evde Met./ 't 
Mesudiye mahallesinden Veb;;; ~ 
lu - 324 doğumlu Mustrıf a 
tin Oikmrn: 11051 

Adana asliye ı ci ~ 
hakimliğinden : I 

Adana emniytt nıüf..ttiş1~ ~ 
muılarındao Süleyman Ural•""# 
natla yroni cami c .varında ıı ,ı./ 
tecim evi sahi'ıi fbrahi n b•r / 
aleyhine, beşyüz liramn ; ü:ıJ•~,ı' tı111 
icra bzminah ve faiz vr. ıtJ_' .,> 
muhakeme ile birlikte tahsili ~' ' 
kında ki davanın yapılma~. ti 

!' 'i du ruşmasında: " 
Müddea aleyhe • göste,~'~ ~I 

restt" davetiyenin teblıtint '' 
1
,JJ 

gelmcdi~inden giyap kar•'1 1~ıl' 
mış isede mt'zkur mahaJdef'I '_,ti ' 
lst:anbula gittiği ve halen ~t ,, 
lun neresinde ikamet ettiiİ~if'f tı 
liim olmadığı anlaşıldı~and•~ il".~ t\ 
kararmın namına ilar a tebht • ~ 
muhakemenin 15 · Temm•' t:Jı"'. ~ 
saat 9 talikina karar verifcı>İf oıt Orta tedrisat mezunlarından ta· 

lip olanların istida ile n.uracaat et· 
meleri i!an 0

1unur. 1 

~u malümu olmak üzere ili" 
nur. 

13054 1 1?053 ~ ____________ ._. ______________________________ __ 

Veni Bataryalı _ 
Radyolarımız geldı 

MUHARREM HiLMi REMO 
A b 
Telefon 

. 
1 d 

. 
ı n 

1 1 o 
p a ş a 

Telgraf 

Caddes 
REMO ADANA: 

. 
1 

Posta kutusu 60 

43 No. 

/~ . ,..,_ ___________________________________________________________ ___ 
d- .... 

Umumi neşriyat pJU : 

Macid GüçJll 


