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Fransız - Alman sulh müzakereleri 
bir haber yok saf aha tından hiç 

• 
) 41nıan tayyarelerinin 
•ptıoı bir h•v• hUcu-

:'-"ct• Uç ••hir bomb•r· 

9 "'•n edlldl bDyUk yan
'"1• .. çıktı 

Muhasematın cuma, veya 
cumartesi duracağı asılsız 

ıf '-.._ • Fransız deoiz kuvvetlerinin Fransa limanlarına dönmesi emri verildiği de yala ı:: 
l' 1 ;~rı~ra : 20 -a.a.- Hava v~ da Loodr:l : 20 a. a. - Mutareke 

'~ou,~a:t ~:::r~~~~i:til:ritedb~!' ~~- r---- ·-- - - -------· ----- ~ ----------~~< 
\ ~~ıhere üzerine yeniden hücum
~ hı~1 ttııştır. lngılterenin şimali şar· \ """'1t ler· - 1 L, Gç 1• uıerine bombalar atı mış· "•t tchırdc hasar vukua getirilmiş 
ıw Li!'nırınlar söndürülmüştür. 
~rın Colnshire eyaletinin bazı nok· 
l:Ub 11 

ve ayni ıamania lngilterenln 
"1-t Una ve G"I ey aletine de bom· 

Rumen-Alman sınırın
da 120 Sovget fırkası 

~1a1ıı ~ıştır. Londr&: 20 (Roytrr)- Royter ajansının ~mev~uk 
~llıt ~ sıvıı ölmüş, 60 kişi yaralan- bir menbadan aldıg"' ı habere nazaran, Sovyetler 

t1İ ı~ ~ YYere dafi bataryaları hare· ; 

v· ~ ~~ı~;ıtıiş ve muharebe tayyarcıc ı Rumen - r.lman hudutlarına yüz yirmi fırka tah-
·~arı ,rıı karşılamağa hııvalımmışıır. •ı .d t • , ·d· ı·ı "ıı,, b•\ıç düşman tayyaresi düşüıül· Şl e m1ş e ır. 'a ır " k . h 
ra \ı~ta~ı~ duşman tayyarcsı a- ~-------..--..--...-...-..--..--.. ....... .--....... ,,.,.. ............................. ,........,...........__...._,....._. 

ın•ş•ır. 

'fkABLUSGARB' A 
•• •• •• 

DUNKU HUCUM! 
l\heşistanda isyan büyüyor 
londra: 20 (Royter) - Bir lıalya 
~!tısı bugün bir Fransız torpido

~atırnııştır. 
Bütün t .0dra: 20 (Royter) 

tk!'~tarıda geniş mikyasda isyan 
1 devam ediyor. 

Londra: 20 (Royter) - ltalyan 
ta) yarelerinin Tunus üzerine yaptığı 
hava hücumu mukabelei bilmisil olmak 

üzere Trablus garb limanını Fransız 
tayyareleri şiddetle bombardıman e· 
derek iyi neticeler almışlardır. 

J İngil tereye dominyonlar
dan gelen taze kuvvetler 

Londra : 20 (Royler) - Bugün 
Avustralya ve Yeni Zelanda kıtaları 

İngillereye vasıl olmuştur. Eden do· 
minyonlaıı ana vatan bu yarc1ımla· 
rından dolayı teşekkür etmişlir. 

Bir Polonyalı kafile dün 
şehrimizden geçti 
Polon.) alılıırdnn mUte~ekkil .) Uz 

~lli kişilik bir knfile dunku Toros 
ekspresiyle şehrimizden Suriyeye geç
miştir. Bu knfile, kadın, çocuk ve 
Polon)·a gençlerinden mlltcşekkil<li . 

hııanlar Bresi ve Liyon Şehir
~rin i işgal etti; ilerleme devamda 
t..1ş. PETAiN'iN MiLLETE BEYANNAMESi 

--------------------------~ ~t 
~t\s B d terketti - Almanların bu şehri bombardmanları ız hükumeti or oyu 
İior-d ---------
1"'"' 0 

: 20 a. n. - Bu "a· 
!fi.._ llsıı radvosu Alm:ın ileri 

• •rıı L · ' ~, bil .n Yon -fehrini işgal ettik· 
dır · 

lld, mı, ve bu ileri unsurlaruı 
lt oldll daha kesif kuvvetler ıel· 
t\'ıı Ufunu ilan etmiştir. 
• ıa: ''lll ltıal rad~·osunun verdi!i mU-

111 au tanıata &öre, şehirde sukan 
rıııclc.t . 

ltt ~ııh,r edır ve halkı tam ve· 
ıı' l>tcr ~:taya davet için, Rhone 
1 • csı L ı_ • • 

'ı.ı 'dar- d' yon ıAardınah ve 
~, e en d' • 

ıı1 \ ile b' •~er ,.yUksck bir za-
~ tQ... ır he_yannaıae ıaeşro· 

lltd 
Q • 

. 20 
a . a . - Frano;ıs 

Bay Hul'un 
mühim beyanatı 

Londra : 20 (Royter) -:: ~meri· 

k h . ·ye nazırı Hul burunku nut-a arıcı . 

k d infirat politikasına şıddetle 
un a d-

h
- ederek Amerikanın unyayı ucum . 1 'dd t ve kuvvetle csır ctmeğc ça ı· 

şı e . 'htirasına karşı silahlanmaya 
•an nazı ı d 
Y , bir ordu ve onanma 
ve namağ upecbur olduğunu söylemiş
yapmağa m 

tir. 

rad) osunun bildirdi gine göre, Toulon 
mevkii kun.andanı Amiral, ş~hre ltu
cunı edilirse şehrin elde mevcut bu-
iUn vasıtalarla mudafaa cdileceğiııi 
bir beyanname ile ilan etmiştir. 

Bordo : ~O a. a. - Bu sa-
bah ıaat 6,30 dan sut 7,15 e kadar 
Fran1anın cenuöu garbi mıntıkasında 
hava hucum\ln& karşı alarm işareti 
vcrilmi1tir. 

PARlS BELEDİYE RE1Sl 

Bordeauks: 20 a. a. - Fransız 
radyos11nun tasrih cltifine göre, Pa
rıs belediye meclisi azaları, işgal 

( Gerisi UçUncU ahif ede ) 

şeraitini almak. Uaerc Almanya ta.ra
fından tayin edilen şehre gitmekte o• 
lan Fransız murablıaslan ~şunlardır: 

Ha.riciye nuın Baudouin, orge
neral Hutzingcr, buyuk elçi Leon No
el . 

Bord : 20 a. a. - .Fransıs 

radyosu, mUta.rclıe murahhaslarınuı 
cenubi Fransa.dan bir bava me21·danına 
kalkan bir t:ı.yyarc ile llarektot etmit 
olduklarını bildirmckttdir. 

Murahhasları götUru tııyyıırenia 
kan:ı.dları altında unlı.tan göı.Ukebile· 

cek beynz renkte hususi işaret var• 
dır . 

Bordo: 20 (Havas) - Franı;ız rad· 
yosunun tebliği: Fransız murahhasla
riyle Alman - ltalyao murahhasları 

arasında yapılacak müzakereler tama
miyle gizli tutulacağından müzakerele· 
rin ne zaman \'C nerede olaca~ı belli 
olmıyacaktır. 

Londra : 20 ( Royter ) haber alın
dığına göre, Fransız sulh müz<'kerc he-
yeti Alman mümessillerile temasa git
tiği yerden avdet etmiştir . 

Londra: 20 (Royter) - Frnnsada 
muhasematın cuma veya et m ırtesi 
günü kesileceği tahmin cdi mektedir. 

Londra: 2o {Roytcr) Roma 

( Gerisi ikinci s:ıhif ede ) 

• 
ispanya halkını 
isyana teşvik 

Londra: 20 
(Royter) -
Haber ve
rildiğine gö
re, ispanya
da halkı ge· 
neral Fran· 
go aleyhine 
teşvik eden 
beyanname
ler dağıtan 

gizli t~ki
lat unsurla
rı ispanya 
polisi tara
fından şid· 
detle aran
maktadır. Ba 
zı şüpheli 

eşhas tev
kif edif ıtüş
tir, 

a..w.ı Frengo 
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TÜ RKIYE RADYO DIF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

C U M A 2 l - 6 - 940 

1'Z.30 

12.35 

12.50 

13.30 
14.00 

18.00 

18.05 

18.30 

19.10 

19 45 

20.00 

20.30 
20.45 

21 10 

21.30 

22.30 

Program, ve memleKet 
Saat ayarı 
Ajans ve meteoroloji ha· 
berlui 
Müzik : Muhtelif Şarkı~ar 
(Pi). 
Müzik : Kanşık Program 
(Pi) 

Program ve memleket sa· 
at ayarı 
Müzik: Üvertürler, ve sa· 

ir Senfonik Plaklar. 
Müzik : Kaı ışık Program 

(Pi) 
Müzik: 
1- Okuyan: Semah.,t Öz
denses 

M<'mleket saat ayarı, A• 
jans ve Meteoroloji ha
berleri 

Müzik: 

Konuşmıt 

Müzik: Fasıl Heyeti 

Konuşma (Bibliografya) 

Müzik : Küçük Orkestra 
(Şef: Necip Aşkın) 

Memleket s11at ayarı, A· 
jans haberleri; Ziraat, Es· 

ham - Tahvilat, Kambi· 
yo - Nukut Borsası (Fi
yat) 

22.5<i Müzik: Cazband (PJ.) 
'ı3.25-23.30 Yarınki program ve ka-

panış. 

Fransız Alman sulh · ı 
müzakereleri safahatın

dan hiç bir haber yok 

( Birinci ~ahif eden artan ) 

radyosu stefani ajansına atfen Fransız 
murahhaslannın döndüğü muhasamata 
cuma veya cumartesi günü son veri· 
leceğini, Fransız donanmasına Fransız 
limanlarına dönmeleri için emir veril
diğini bildirmiştir. 

Bu haber temamiyle yalandır. Çün 
kü Roma radyosunun bu haberi ver
diği saatte Fransız murahhasları he
nüz Hitlerin mümessilleriyle görüşme· 
mişlerdi. 

Tür~sözü 

Bölgede kasabalar arası 
yolları ve bina inşaatı 

Kozan, 
'ediliyor; 

Tarsus, Karataş yolları islah 
bazı köprüler de inşa olunacak 

Adana Nafia Dairesi, halen bu
yuk bir faaliyet devresine girmi~ bu· 
lunmaktadır. Bu dairenin kıymetli 

Ba,mUhendisi n muduru Bay Salim 
Somer, vilayetimiz dahilindeki imar 
işleri , yollar ve köpruler hakkında 

gazetemize etraflı izahat vermiştir. 

Bu izahatı okuyucularımıza nakledi
yoruz : 

Ticaret Lisesi 

DemirköprU civarındn inşa edil
mekte olan Ticaret Lisesi bina.sı in· 
şaahnın ikmali için Nafia Vekaleti 
yapı i,lcri mudurlugunden 20 bin )j. 

ralık bir tahsbntın bir an evvel < li
mize geçmesiııe snyret etmek te_viz. ÔnU· 
mUz<leki seneye binanın nlt kah 
tnmamen işgal edilebilecek bir vııziyet 
kesbedeccktir. Yani, yeni send tc:d
ri ~i.)·e içerisinde Adana Ticaret Li~esi 
tedris:ıta başlamış bulunacaktır. 

Pamuk Anbarıarı 

Pamuk Urt-tme çifOiği için I Incı· 
ali kö,yUnde 4 pamuk anbarı yapıl· 

maktadır. Bu anbarlnrdan tıçU ikmal 
edilmiş nziyete gelmişlerdir. Dör· 
dUncU nnbnr için betonarme demiri 
mevcut olmadığından demirsiz olarak 
yapmak Uzere projelerde tadilat ya
pılmıştır. Bu projeler Nafia Vekaleti 
tarafından henUz tasdik edilmemis 

) 

bulundugundan dördUncU anbarın in-
şaatına elycvnı ba;;lanmamıştır. 

Kozan yolu 

Adana - Kozan yolunur. 3 -f- 00 
ila 7 t CO kilometreleri arası kışın 

pek çok çamur tuttuğundan bu kısım 
için bir keşif yapılmıştır .• Ayni zaman
da Kozan - Adana yolunun O ila 28 
inci kilometreleri arasında cem'an 7 
kilometrenin inşası için de bir keşif 

hazırlanmaktadır. 

Terfi eden muallimler 
Şehrimiz ikinci orta o

kul agretmenlerinden Ha
di Arca, Mediha Rona, er
kek öOretmen okulundan 
Abdullatlf Atamar, kız 11. 
sesinden Kıymet Gülak, 
birinci orta okuldan Mus
tafa Yılmaz, kız lisaainden 
Perihan Sander, Refia Ça· 
kay, Hatice Akvardl, ikinci 
orta okuldan Şerefnur Tulus 
yirmi be• liradan otuz li· 
raya terfi etmişlerdir. 

kılometreye kadar bozuk olup en çok 
çamur tutan yerlerin 21 bin liralık keş· 
fi üzerinden inşaata yakında başlana· 

caktır. 
Karataş yolu 

Memleket hastanesi civarının pek 
fena bozulmuş olması dolayısiyle 5 
metre genişliğinde kırmataş olarak 
aeniden yapılmasına tevessül edilmiş· 
tir. 

Karataş yolu üzerinde de tamir c· 
kipleri tf'Şk l edilmek üzeredir. Bu yo
lun bütün bozuk kısımlan izale edıle· 
cektir. 

Kanii Geçid köpa-Usü 
Osmaniyeden 18 kilometre uzak· 

ta bulunan Kanlı Geçid köprüsü için 
bir keşif hazırlanmaktadır. 

Temmuz nihayetine doğru bu köp· 
rünün de ihaleye çıkarılması mümkün 
olabılecektir. 

Ceyhan köprüsü 
Ceyhan köprüsünün ayak inşaatı 

ikmal edilmiş ve muvakkat kabulü de 
yapılmıştır. Üst yapısı demir olarak 
yapılacak olan bu köprünün bütün 
malzemesi mevcuttur. Müteahhidin 
montaj işine başlamasına intizar e-
dilmektedir. 

' d 
Hava kuruınU11 ~ 
seçim yapılaca 

Türk hava kurumu Adan•:;. 
sinde bugün ı;aat 17 de i~are -ili ti 
toplanarak bir reis, bir reıs " e~;t· 
bir fahri murakip intihab "d~% 

Hava kurum.ınun yeni . 11~ ~ 
mesine göre Emniyet, maarıf .,-
denterbiyesi müdürleri de i't~ 
yetine dahil edilmiş bulund ~ 
idare heyeti aza adedi 13 e 1 

miştir. il 
•lıŞ 

Yaz saatleri tadb•~ 
,.1 

Resmi dairelerde ~az ınefetı ~ 
terinin tatb•kine dünden itıb11' ı~ 
lanmıştır. Daireler saat 7 defi il" 
kadar muamele yapmakta ve 
sonra kapalı bulunmaktadır. 

p 
Erkek lisesi binası~ 
bazı tadilat yapıl 

" Erhk Lio;esi binası çııtıs'j ~ 
ni bir şekilde inşaatı ikrntıl f~ 
tır. Ev,·elki şekliyle buguıı1'~e", 
arasında buyuk yenilikler tlrf. ıl' 
binıı, sağlam, geni~ bir Jis' 
haline girmi~ bulunmaktadır· 

Yeni Polis kara~ 
; 

Vali konağı arkasında )'1~if~ 
ta olan 9 mevcutlu modern r, • ./. 
rakolunun kaba kı .. mının iııf1 ~' 
mamen bitmiştir. Karııkolc:ı" Jİ'I 
iskdn bir şekil alabilmesi içiO ;f 
bin liralık bir tahsisata luzıı"' 
olmaktadır. , lİ' 

pi'' 
Pamuk İhracatçılat dil~ 
ği kadrosu tesbit e 

. w'" ~ Çukurova Pamuk lbrııctı ,,~ 
ligi idara hey' eti dun topfıııı'·ıe~ ıı1 

et' ;.r, 
carct V ckaleti tarafından "' 'i'~I 
rektifler Uzerine kadrosu011biıJil' 
yaparak keyfiyeti vekalete 
tır. 

Bu iki keşif Nafia Vekaletince tas
dik edildikten sonra Temmuz sonla· 
rına doğru ihaleye çıltarılacaktır. Bu 
iki keşfin yekunu bütçemiz mevcudu 
77 bin liralık tahsisatla müsavi ola· 
caktır. 

Çakıt köprüsU 

Çakıl köprüsünün inşaatına baş• v·ı A •• b'1"' 
!anması için demir meselesinin halli ı ayette musa 
beklenmektedir. imtihanı 

Demir işi halledilir edilmez faali- I 
Taraua yolu 

yete hemen geçilecektir. te,-i l 

r'-~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Vi~vd Yazı işl•i ~:~~ , 
h l b•. kt. . l.k . . V'j}il.. •.ı mUn a 11" abp ı ıçın tıJI'' 

Adana - Tarsus yolu üzerinde 
3 üncü kilometreden 8 + 500 üncü 

Torino ve Cenova 
çılan iıotihana 8 kişi i~tirak e 0ııı• 
Bayan ,\le~erret Ôzbııf f{a~• 

ttJ•~ 

Gelen haberler, İtalyanın birçok 
şehitlerin ip sık sık kalp çarpıntısı ge· 
çırdiğini anlatmaktadır. Bunlardan 
ikisi Toıino ile Cenovadır. İngiliz tay
yareleri tarafından bombardıman edi
len Toriııo İtalyanın en mühim şe• 
hirlerinden biridir. Şimali halyada 
Pıemon eyaleti dahilindedir. 620,000 

1 

nüfusu vardır. Bu şehir 1864 senesi· 
ne kadar Sardonya krallığının mer
kezi olmuştur. Po nehrinin üzerinde-

GONON MEVZUU -, 
------------------~~----

kurulmuş olan Torino büyük bir ti· 
cMet ve endüstri merkezidir. 

Cenovaya gelince : ~urasıda ltal
yanın akdeniz uzerındeki mühım Ji. 
manlaıından birisidir. N lifusu 630,000 
dir. Bu şehir saraylar ve müzeler le 
süslüdür. Ligürlar trırafından kurulmuş 

olan Cenova orta zamanlarda Vene- Cüzdan aşnırken t 
~ dl} diğe rakıp olmuştu. 1684 senesinde -----ıı.Jııı ifJ 

14 üncü Lüinin emriyle bombardı· Ali oğlu İsmet Kurd. dttl' % 
man edılmiş olan bu şehir 1805 sene· Ômcr oğlu Ahmedin cebı~ ıı'P 

sinde dokuz buçuk lira bıJ1
11

11 ... ı~ sinde Fr.msıı impuratorluğu hudud. k:ı ş ·~ 
larına dahıi ediimişti. Bugün İtalyan- cnzdanmı çekerkı-n yıı. 
!arın elir.de bulunan Cenovada hirdc adliyeye nrilmi~tir. ,\ 

radyo istasyonu vardır. Ccnovada f L1 p. V r l 
tabiat çok güzeıdır. şehır yeşillik· ŞEH RDE rı .. "ı'* 
ler ve çiçeklerle bezenmiş bir halde· ı Şehrimizde dün göle yiiııleÇ? 
dir. bulutlu, hava hafif rüzgarlı ~cJ' 

*** Ençok sıcak gölgede otuz 

bulmuştu. 
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uııd• 
İaca) 

az 
s ~~~1Almanyanın Uruguay lngilterede 

yeni tedbirler 

dal18 ~ 
~are ili ti 

00 

fS ~~df· 
ed~~ 

11• .,. 

~~~aııl?r. Brest ve Liy~n 
. 1rlerını işgal ettı ; 

( e~l~rileme devamda 
\ '"•n . 
il\>" cı snhif eden nrtan ) 

Jt.,i .etleri nezdinde Parisin menfant-
"' tlt t J '"llia, 'ınsil etmek Uzere B. can 

I>ı>c•· 
ŞA 1 seçmişlerdir. 

lll{t ALMANYA YA AKIN 
.. LQl\d LJ ttitıin "a : 20 n. a. - ı nva nezn· 

1J tebliği : 

İlit h IJ11 Ciğleden sonra ve nkşam, İn· ı 
;ı llva kuvvetlerine mencıup bom-
l'<fımnn ta.) .varclcrı, Amicos ve Ro-

ı:ı Cİ-.•nrmdnki hıwn meydanlarına 
~ J'erde tnyynrclcrc muvaffokiyetli 
:cllırılar ynpmışbr. Hangarlarda yan· 
hır çıkarılmıştır. 

Dun gec~ c;İnınli Almany:v1a Ruhr· 
~ '\ f1 .. ~ 1 lthin mıntıkasında askeri hede er~ 
t duşınnn ınulakatı şiddetli surette 
~°"ıbardımnn edilmişt-ir. bir lngiliz 

.>"J·nresi kayıptır. 
l"ilANSlZ MUllAClRLERl 

~lontreuks : 20 '"a. a. - Son iki 1
1\ f • 1 . h • 'il ıar ında Jurn'lnrda svıçre uau· 

... ~ boyunca buvuk fnnliyet kaydedil-
"'1ttir. .; 

~ .. l\ndın, ihtiyar, çocuk, bir çok 
tt a.~sız muhacirleri lsviçreye iltica 

ııı, r k . 'llt ~ •r. Bir koç yUz Fransız ac; erı 
\j trçhizatı ile hududu geçmiş ve İs· 
b Çrede silah lnrındniı tecrit edilerek 

\ftl'ıtıl k.nınpa konmuştur. İsviçre ma-
ti~ llrı Ve hususi teşekkuller muha· 

I l~r f 
• 

1 t11ı c Yardım ıçin azami gayret sar • 
it~ ~'t tktcdir. 

yetil AIN'IN MiLLETE BEYANNAMESi 
toı '/ ba.bl.ondra: 20 (Royter) - Fransada 

ııı11 • e b~ d"l 11 llıtk utün şiddetiyle devam e 1 • 
tedir. 

t &J ııı~~areşal Petain millete bir beyan· 
1 ~lbi neşrederek, sulh teklif kararını 

d'. } lııtıha sızlayarak aldığ'ını, kaybolan 
0 , 'ıfJ 1ttıık~ebedcn iyi dersler aldığını söy-
,.ıı f ~ .,~n sonra şöyle demiştir: 
ıtJ't t~bet t' kara günlerde de sizinle be· 

'~ Çoc alacağım, Mevzubahsolan Fran 
~ Lo~~ları, Fransız milletidir,, 

ft J h ~Yitreı ~a: 20 (Royter) - Alman 
~~~ t~tdı11ı erı Bordoyu dört dakika bom· 

llt an ctın · t' AU k' . "l .. ? . ış ır. mış ışı o muş· 

e &r Londra· t)O 
tat ~ .. h . • G (Royter) - Almanlar 

-w" rı · · 
J..0 d nı ışgaJ etmişler dir. 

n ra '> : .. o (Royter) - Fransız 

hükCimetini tehdidi 
Nevyork: 20 a.a. - Nevyork T~

mes gazetesinin montevideo muhabı· 
rinin bildirdiğ'İne göre, Almanya, eğer 
Urguguay'daki nazi partisi . ı.iderlerin-

d her hangi birisi ncfyedılırse, uru-
en l .. 

guay ile diplom<. t k . m.ünasebet ennı 
kesmekle tehdit eylemıştır. 

Panamerikan 
konferansı 

Vaşington: 20 (Radyo) - Pana
mariken konferansı yakında yapılacak
tır. Bu toplantıda garb nısıf kürresi 
vaziyeti tetkik edilecektir. 

Bay Vels, yirmi Amerikan Cum· 
huriyetine vaziyetin bildirildiğini ve 

bunlardan on üçünden cevab geldiği
ni, kongrenin havan ada yapılması ih • 
timalini bildirmiştir. 

Fransız Hiodiçinisine 
gidecek olan vapurlar 

Hongkong: 20 a.a. -:- Fransız 
Hindiçisine hareket edecek olan bir 
Norveç ve bir de İngiliz vapuruna 
müsaade edilmemiştir. 

Zannedildiğine göre, alakadar ma
kamat, Hongkong'dan Fransız müs
temlekelerine gidecek olan bütün ge
milere hareket müsadesi verilmemesi 
cihetini tetkik etmektedir. 

Mısırdaki Fransızların 
Lebru na çekdiği telgraf 

Kahire: 20 (Royter) - Mısırda 
sakin bütün Fransızlar Fransa Cum
hurreisine bir telgraf çekerek, harbe 
devamı ve anavatanın müdafaası için 
her türlü feda karlığa hazır olduklarını 
bildirmişlerdir. 

Alman hava meydanları 
bombardıman edild i 
Birçok 

• • 
yırmı 

---

hangarlar, depolar yandı; 
beş tayyare tahrip edildi 

Londra : 20 (Royter) -İngiliz H.wa 

Lond ra: 20 a.a. - Reuterin par
lemento muhabirinin bildirdiğ'ine göre 
bütün partilere mensup elli kadar meb 
us, evvelki gün yaptıklan bir toplan
tıda anavatan müdafaası meselelerini 
tetkik etmişlerdir. 

Bu mebuslar, dün de bir içtima) 
yaparak başvekile gönderilmek üzere 
bir seri karar suretleri kabul etmiş
lerdir. 

Bu karar suretleri ezcümle bütün 
müdafaa vasıtaları ve müdafaa tedb ir
leri, harbiye nezaretinin kontrolu al
tında bulundurulmasını teklif etmekte
dir. 

Karar suretleri arasında, bütün 
ferdlerin ve mallann müdafaa ihtiyaç
ları için seferber edilmesi, bir enter 
nasyonal liva ve yahut yabancılar Le
jiyonu kurulması ve casusluğa karşı 
lüzumlu bütün tedbirleri alacak bir 
nazır tayin olunması olanları da var
dır. 

İngiltere ve Fransanın 
imtiyazla mıntıkaları 

Tokyo : 20 -a.a.- Tientçinde· 
ki lngiliz ve Fransız imtiyazlı mıntı
kalarının japonlar tarafından ablokası 
bugün saat 18 de kaldırılacaktır , 

Avam kamarası içtima ı 
Lon·ira : 20 -a.a.- Reuterln öğ

rendiğine göre, önümüzdeki hafta 
içinde av<1m kamaı asının ikinci bir 
gizli celse akdetmesi için tertibat alın 
ıııası düşünülmektedir. Du gizli cel
sede pek muhtemel olarak iaşe vazi
yeti görüşülecektir. 

hülı.flmeti bugun öglcdcn ~orıra snat 
on beşte Bordoyu terketmiştir. llukft· 
met Bordonun açık şehir oldu~unu 
il:\n etmiştir. Mareşnl Peten Bordo 
belediye Reisine şehrin daha ziyade 
düşman taarruzuna ugrayarak. sivil 
halkın katliamına sebebiyet vermemek 
için hukô.mt!tin ş e h r i terkettigini ı 
bildirmiştir . 

nezaretinin tebliğine göre İngiliz tay 

yareleri bugün Fransadaki Alman ha-

va meydanlarına ş;ddetli hücumlarda ~i .. j@l .. leJ?!J:!el 
bulunmuş, yalınız Ruen hava meyda- .• 

Bordo bugUn dört defa hava hu
cumuna uğramış ve ynlnız bir dcfo
ı.ındn şehrin içine 150 bomba duşmuştur. 
Yuzdcn fazla ölu ve yaralı vardır. 

Bordo 300,000 nufu~lu bir şehir ol
dugu halde 600,000 multeci bu nllfu· 
sn ilave edilmiş bulunmnktndır. 

nında, bulunan 25 Alman t ıyyaresi 

imha edilmiştir. Amieo civarındaki 
Alman hava meydanlarıda boır.bardı
man edilmiş büyük hangarlar yakıl
mıştır. f ki hangara tam isabet ol· 

muş ve yanzın yanındaki diğer depo

larada sirayet etmiştir. Bu depolarda 

petrol oldu~u anlaşılmıştır. 

Londra: 2o (Royter) - Son 24 
saat içinde 15 İtalyan tayyaresi düşü
rülmüş, beş danesi ağır hasara uğra
tılmıştır. 

* Londra: 2o (Royter) - ftalyan 
işgalinden son:"a Sudana iltica etmiş 
olan onbinlerce Habeşli bir ordu 
teşkil ederek memleketlerinin müdafa
asına hazırlanıyorlar. 

OONON M 0 H 1 M M ESE L E L E R i 
KAR Ş 1 5 1 N DA 1 
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Fransız donanmasının vaziyeti 
Nevyorktan çekilen bir telgrafta şöyle deni

liyor : wFra~snoın sulh talebi Uzerine her tarafta 
me ·dana gelen münakaşalar arıısmda Fransa do

J ~sanın vaziyeti bilhnss:ı umumi bir alaka ıı· nıınmu .. 
d ktadır. Amerika m:ıh:ıfılınde mevcut kn· yan ırma . 
te öre lngiltere Fransız harp fılosunuo A lman-

nan g · · · · b 1 t b' 1 · 1 l 1. du-.memesı açın ıca e·~en et ır erı n a• ar e lne .. 
caktır.,. 

.Maltımdur ki, Frnn~nmn harp donnnmnsı Av-

d Jnviltereninkinden sonra ilrind derecede rupn a o d 
l' Böyle bir donanma sulh şartları aragın a 

gel ar. ,8 teslim edildiği takdirde Akdcnizdc İn-A mnaya.} 
iliz hnrp donanmasının vnziycti tehlikcyıı duşe

s .1. O !tın sonra lspnnyayı Almanya ve lt.llya bı ır. nı 

f k zanmak ve Cebelüttnnk boğazını İngi· sını ann o 

giliz donanmasına knpntmak tcşebbus!erioe ıirişi· 
lecegi şupheııizdir. lhtimnlki İngi l iz hukO.metinin 
Frnnsay:ı iki devleti tanınmc:n birle\itirmck yolun
da yaptıkları tekliften maksatları bilhassa Fransız 
donanmasının sulh şnrt l nı·i arasında Almanya ve 
İtalyanın eline geçmcııwsini temin etmektir. Fran· 
sa hukô.mcti İngilterenin bu teklifini kabul etme· 
miştir. Fakat Fransız donanmasının ;yüksek ku-
manda'lı İngilizler elinde olduğu gibi son gelen ha
berlere göre Akdenizin gnrp ınıntnka:sındaki Fran
sız lıarp gemilerinin Cebcluttarık boğazından ge

çerek Atlas Denizine açıldıkları da bildirilmekte
dir, Bu itibar ile Fransız doıınnmasınan \'aziyeti 
hakikaten umumi alfıkaJ ı ~iddetle cclbcdccek ma
hiyettedir. 

• 
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Sahife 4 Türksözü 

BU AKŞ·AM 
-1-

Lionel A tvil'in 
Heyecan dolu emsalsiz filmi -

iki yüzlü katil 
-2-

İki kahkaha 
Stan LOREL -

kralları 

Oliver HARDi 
nin yarattıkları şaheser 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

FAKA BASMAZ 

İlan 
Seyhan Vilayeti defterdarlığından 

Mevki 

Yılanlı 

Dönümü 

8 

Evlek 

2 

Sahibi 

Zarife oğlu Mesut 
Sa Jettin 

Cinsi 

Bağ 

Yukarda evsofı yazılı iki parçada 8 dönüm iki evlek bai vergi bor 
cundan dolayı tarihi ilanından itibaren 21 gün müddetle müzayideye 
çıkarılmıştır. Alıcıların °/o7,5 teminat akçalarile birlikte vilayet idare 
heyyetine müracaatları ;lan olunur. 1206'4 

llan 
Seyhan Vılayeti Def

terdarlığından : 
Kazanç verkisi kanunu mucibin 

ce bırinci taksit verginin haziran 
nihayetine kadar tediyesi lazımdır. 

Bu müddet zarfında 3828 numara· 
lı kanun mucibince zapılan zamla 
birlikte birinci taksiti ödt"miyenle. 
rin borçları yüzde 10 fazlasiyl~ ve 
tahsili emval kanununun hük imleri· 
ne tevfikan tahsil edilecektir. Hazi
ranın son günü pazara tesad:if et· 
mesi hasabile mükelleflerin mez· 
klir vergi taksitlerini Cumartesi gü 
r.ü saat 13 çe kadar ödemeleri icap 
eder. Bilgi idinmek üzere keyfiyet 
ilin olunur. l 2Q67 

21 - 25 - 29 

ilan 
P. T. T. Umum müdür

lüğünden: 

f Jarem;z~ musabaka ile müvez 
zi ve Hat bakıcısı alınacaktı. 

Mfüabakalara iştirak için ara· 

nacak vesikaların nev'i ve mahiyeti 

Vilayet P. T. T. merkez müdürlük· 
!erinden öğrenilir . 

imtihanlar vilayet merkezlerin
de 10. Temmuz 940 Çarşamba gü 
nü saat 9 da başlanacaktır. 

Taliplerin evrakı mü$bitelerini 
tamamlayıp V!layet P. T. T. Mü· 
dürlüklerine müracaıotla isim ve ad 
reslerin1 kaydettirmeleri ilan olunnr. 

1104' 15- 18- 21 

1 Adana Birinci f cra 
dairesinden: 
Gayri menkul malların 

açık art&rma ilanı 

940- 665 
Açık artırma ile paraya çevrile· 

cek gayri menkulün ne olduğu: Bi· 
ri (62) diğeri (200) ve üçüncüsü de 
(230) dönümlü üç parça tarladan 
62 ve 200 dönümlü tarlalann tama· 1 
mı ve 230 dönümülü tcırlanında ms .• 

fı. 1 
Gayri Menkulüq bulunduğu Mev ı 

ki, Mahallesi, Sokağı, Numarası: 

mihmarıdar K. de kör mevkii ve kız 
yeter ve çatal büyük mevkilerinde. 

Takdir olunan kıymet: 62 dö 
nümlü tarlanın beher dönümüne 30 
lira. 200 dönümlü tarlanın beher 
dönümüne 20 liı a ve 230 dönümlü 
tarlanın beher dönümüne 13 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacatı ver, gün 
saat: Birinci arttırması Adana Bi· 
rinci icra dairesinde 24/7 /940 çır 
şanba saat 9-11 de. ikinci arttır 
ma 8-8-~40 Perşcnbe günü sı 
at 9-1 l de 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma Şartnamesi tarihinden 
itibaren - 665 No. ile Birinci 
icra dairesinin mu ıyyen numa· 
rasmda herkesin gö•ebilmesi için 
açıkdır. lıanda yazılı olanlardan faz 
la malumat almak istiyenler, işbu 
şartnam::y~ ve 665 dosya numa I 

rasiyle memurİyt"tİmize müracaat et- ı 

melidir. 
2 - Artırmaya iştirak için yu· 

karda yazılı kıymeti'.1 % 7,5 r:isbe· 
tin~e pey veya miiii bir Bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir 
(124). 

3 - lpot!k sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve İrtifak hakkı 

sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari · 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev 
rakı müsbiteleıile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış b~delinin paylaşma 

sından hariç kalırlar. j 
4- Gösterilen günde artırmaya 

• 
Çiftçi Birliğind~~ ~ 

Toprak mahsulJeri ofitl -
dan müstahsilden alınrn•k•~ııeı 
hububat için küçük müıt• 111 . . 'k' ,,,b•1 pazara getırectğı ı ı . "'" 
dar mabsüldtn hiç bir nevı ıaııı 
istenmiyece~i köylülerce pıa 
mak üzere ilin olunur. ıl 

12053 19-20-

iştirik edenler arbrma şar~ 
mesioi okumuş ve lüzumlu 111:

0
1 

almış ve bunları tamamen k• 
miş ad ve itibar olunurlar~ 

5 - Tayin edilen za!11 ,, 'ti 
rimenkul üç defa bağırıl~t p' 
ra en çok artırana ihale edı~ ~ 
cak artırma bedeli muham~ ~ 
metin yüzde yetmiş beşin• ~ 
veya sabş isti yenin alacat•"' .;/. 
nı olan diğer alacaklılar b11I - ; 
bedel bunların o gayrimeok~ 
temin edilmiş olacaklarının ..k f 
undan fazlaya çıkmazsa en çır fı 
tıranın taahhüdü baki kıln>•~ 
re artırma on beı gün dahı t f. 
ve on beşinci günü ayni ,.,tt• f 
palacalc artırmada, bedeli ı•tıf/ 
yenin alacağınarüchanı ol•P 
alacaklıların o gayrimenkul ~ 
min edilmiş alacakları mecll1 /. 
fazlaya çıkmak şartile, en ço~ 
rana ihale edilir. Böyle bir be ı$ 
de edilemezse ihale yapılaııO 
satış talehi düşer. • f. 

6 - Gayrimenkul kendisııı' 
le olunan kim~e derhal vey• / 
len mühlet içinde parayı v~'~1' 

ihale kararı fesho'unarak k~ 
den evvel en yüksek teklifte_.» 
nan kimse arzdmiş olduğu b"" 
almağa razı olursa ona razı 0 

veya bulunmazsa hemen oO 

ün müddet:e attırmaya çık;,/ 
en çok artırana ihRle edilir. J ~ 
arasındaki fark ve gttçen ~, 
için yüzde 5 ':!en hesap 01111>~ 
faiz ve diğer zararlar ayrıca . e 
me hacet kalmaksızın meınur•1 od' 
mizce alıcıdan tıthsil olunur. rJ• 
( t 33) f>Jte 
işbu gayri menkul yukarıda ~ j~Ô 

rilen 24-7-940 tarihinde aırjştı' 
icra memurluğu odasındll tıı' 
• 1 A " • ı t şa' ~ ' ı an ve gosterı en ar ırnıa 'i"' 
mesi dairesindeki satılaca~ı 
olunur. 
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Umumi neşriyat müdur 

Macid Güçlü 
Adanı TürkSöıii Mıtb••_. 


