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tli art ~ 

j N) tansa mağliibi
Yetinden sonra 

Amerika 
N~VZAD GÜVEN 

arısız ordusu da 'Saf fı harb hari· 
Ci olunca lngiltere, Almanya 
Ve İtalyanın karşısında yalnız 

.._ ı. B 
•ıı l'lıa u~a. rağmen 1ngiltere, Fransa 

ti ~lubıyetindcn sonra Avnıpamn 
llt: b 0 

• tt 
il ıraz daha aı<rtr bır sure e 

~. na . ır;• 
~Ilı .. ıı t ıhakkiimüne karşı sonuna ka· 

ı. '( ucadeleye <levam edeceğini ilan 
ı,~ anında dominyonları ve müstem· 

·•.Yle b -1 -;... eraber Almanya ile boy o Q -
ı•ııe e . l b11 .. tnın olmakla, beraber ngiltore· 
~-ınucadelesinde Amerikanında ğza· 

tdırnı L - h •zd• D rıı r.esapla dığı şup esı ır. 

1 & aha Fransa mağlüb olmadan -ev· 
\b v. Reyno'nun imdat işaretine ece· 

~uCterı Amerika Cumhurreisi, cbu
rı Şartlar içınde mümkün olan 

~erı/ardıınları yapacağını, yalnız 
tdı~~ .a eri bir taahhüdü ifade 
iy"l' ırıı bildirmişti. Fransanın mağ· 
• 11\d • .k 

Amerikan radyosunun verdiği habere göre: 
~ 

Fransız hükürneti Alrnanya 
ile mütareke aktetdi 

Mütareke, İtalya ile de anlaşma 
yapıldıktan sonra meriyete girecek 

1918 de Kompien
de yapılan miitare
ke, ününde Fransız 

muraJılıa~ lıer'dı · 
nın görüldiiğii, bu 

t'o{!onda ım:a ~dıl· 

mı§tİ. Almmıkır da 
ıki giirı evıelımiihı· 
rel.e §cırtlarmı. O) rıı 

ırendf' Frar.~ız/arn 

tebliğ eıtil~. ..,ol-
dan bırırıc' bıı,,i111, 

Londra: 22 (Royler) - Vaşing· 

tondan verilen bir habere göre, Fran
sız murahhasları saat 18,40 de Alman· 
ya ile mütarekeyi aktetmişlerdir. 

Bu mütareke Fransanın ltalya ile 
de ayni şekilde bir mütareke aktın· 
dan sonra meriyete girecektir. 

Fransız murabhac;l:ırı derhal ltal· 
yaya hareket etmi~lerdir. Londra 
radyosu bu haberi teyid eden diger 
bir haber gelmediğini ilan etmiştir. 

~\ en -sonra vazıyet Amen ayı 
(ıt iltıdı 

d11\ar t~k bir şekil aldı. Alman 
tıl ı t- F 

.. \ol>t ı. e girdıkden sonra ran· 
SIJt' a"'I au~ . iltı üzerinde cenuba doğru 
ka e .. ı/erbneke başlayınca, Ame
iııe fkiin.nunuyeaınde ınuttcfikler 

l 
Fransız or'1.usımıın 
Başkımıafldanı olan. 

General 'cy~and 

t" iiçiiw·- ;/P JOJ 
dekı muu tk ordıt 

Amerikadan gelen filo 
Vaşington: 22 (Royter) - Nev

yorkdan lngiltereye bir bombardıman 
filosu gönderilmiştir. 

İngiltere 300,000 kişi 
daha askere aldı 

Loncra: '.:?2 (Royter) - Bugürr 
300.000 kişi tutan 1910 sınıfı askere 
çağınlmıştır. 

ı· 

e 

Süt'attıi bır ınkı:Jafa fah d .rduk. 
Ilganın mağlubiyetı Aınenka için 
~i bir alarm işareti oldu. 

Daha b: :kaç ı y evvel Amerika 
hakkukuna ihtimal verilemiye:cek bir 
ltı hadiselerin vukua geldiğini gö
'1.ız: Amerika mecburi askerlik 
ttini kabı l ediyor. Amerika do· 
ltıasını, japonya'yı büsbütün kuş
.dırrnak oohasınada olsa '}·üı:de 
•ı beş artırmak için mityaoorca 
'at kabul ,.diyor. Amerika ta.ri
t ·ı tııı 1 k dera ı()fmak üzere bir koa-
C kabinesi teşkil ediliyor. Muha
f)~llıhuriyetçıiler partisine mensQJ' 
t •ınson ve Albay Knonk'un baıı. 
t ~c .harbiye azırlan olarak kabi· 
· tittneleri .Amerikanın Avrupe. 
~e müdahale edeceğine en kuv-

~ar:t olarak &telakki edilmcı:t~dit:. 
~n evvel Amerika hancıye 
t~ Kordel ldol un Harvart üni

de ki nutbı, şimdiye kadar 
•6~~ Almanya aleyhine söyie~
btı .etin en şiddetlisi sayılır. Bü-

J '~etler Amerikanın gün ~
~ ;tilıerenin yamada biraz d• tr ,.., .... ır. _ • 
~ -..ıı6ını gosterır. 

·~-t tirınc Aeıerika bugıdo, yarın ~~r-
'Ptkh kazır bir vaıiyettemıdır 1 

Jıc A 28DıQetmiyoruı. Çünkü, he-
''rık tnerik.an eJklirıumumiyesi, 
tt~a an harp endüstrisi, ne de 

~ 14r :a 0.rdusıı temamiyle hazırlan· 
~'( <>l 

21
Yette değilrlir. Yaltnır. mu· 

t ~ ban bir şey varsa, Amerika 
' ~ u Şattıan sürat le hazarla· 
~lttc-y 14rtıakta, diğ'er taraftan da 
t1ltıı 'Y: lllÜınkün olan her türiü 
~ Prrıanırı çarelerini aramak· 

) ~trj~ 
~' ~i. 1 an~n harbe girmesi hiç şüp 
~iııt n~ı~er~nin bulunduğu tera

l r. S rnuthış bir ağırlık itAve 

( çın~~ içindir ki, bu ağır• 
erısı ikinci sahifede ) 

lan IJa,ıt•mcındd 

Mareş<ıl 1'o§'dııı. 

FRANSADA SON 
VAZiYET NEDiR? 

lngi\terenin Moskova 
elçisinin temasları 
Moskova : 22 ( Tas ) - lngil

terenin Mosltova elçisi dün Bay Mo· 
Jotof ile iki defa göruşmüştur. 

Bordo : 22 (Radyo) - Fıansa 
dahiliye nezareti radyo ıle Frvnsız 
ıoilletine neşrettiği bır be) annamc de 
halkı çıkanlan şayialara karşı fötiyat 
la harekete ve hükümetin et:alında 
toplanmağa davet etmekt~dır. _ 

Bu be~nnamede ezcumle ŞO} le 

denmektedir : 
" Mütaltoke şartları lıenüz ilan 

edilmemiştir. Mütarekenin kabul veya 
reddedilecet-i hakkındak• haberlerde 
yalandır hu hususta alacağımıı reı
aıi haberi_ derJıal neşredeceğız,, 

HÜKUMET BORDODAO R 
Londra . 12 (Radyo) - Fransız 

hikümcti bir ıesmi tebliğle hii ürnet 

kezinin Bordodan flıyarıçe nak-
m~ . ı 
led diğinc dair ,ıkarıl~n. şayıanıo ası . 

lduğunu ilin etmıştır .. 
sı.ı 1 G · · Uç\1DcU ubı f ede ) 

" erısı 

1;"·---------- .. ·---------------
l; Sovget ler le Almanla-
! rın karşılıklı tahşidatı 
* * Londr • : 22 (Radyo) - Sovyet donanması Baltık denizinde 
$ top4anmaktadır. 

* Almanlar 1-itvanya hududlerına t•h•ldat yaptıklarını inklr 
* etmekte iseler de BUkre,ıe bu haber ısrarla teyit olunmak· 

* tadır. 1 
i Stokholm'den verilen mevsuk bir haberde de Sovyetlarln 
• bugUn Lllvany11, l.etonya ve Estonyade bir milyonluk bir ordu 
* yıOdıkları bildiriliyor. 

* •••••• ____ ... ·-·· .............. - •••••• - .... ··-- •••• J 

LiBYADA 75 
iLERLEDiLER 

iNGiLiZLER 
KiLOMETRE 

------------------------~ 
Milano ve Venediği Dün 

İtalyanlar 

logiliıler, lskenderiye ve t ahir eyi de 
bombardıman etti Akdenizde muharebeler büyüyor 

. 22 (Royter)- Dün 70 ln -
Londra · M·ıano civarındaki En

giliı tay>:_aresl l~rini bombardıman et· 
düstri ınuessese 

miştir. 

Veı.edik benzin depoları da tahrip 
edilmiştir. 

Londra: 22 (Royter) - Malta Ü· 
zerine dün altı hava hücumu yapıldı. 

Askeri hedefler hiç bir zarara uğra
madı. Küçük Godo adasına hali ara
ziye bombalar düşmüştür. 

( Gerisi Uç Uncu sahifede ) 
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Sahife 2 

. BUGÜNKÜ PROGRAM · 

TÜRKlYE RADYO olFOZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOS U 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR 23 - 6 - 940 

~2.30 Program , Saat ayarı 
12 35 Ajans 
12.50 Müzik Türk 
13.30-14 00 Küçük Orkestra 
18.00 Program ve saat ayarı 

18 05 Müzi~ : Cazband (Pi.) 

18.30 

18 50 

Müzik: Operefler (Pi.) 

Müzik : Radyo Caz Oı • 
b:estrası 

19.25 Konuşma 
19.45 Saat ayarı, Ajans 
20.00 Müzik : 
2Q.25 Türk Müziğ-i 

20.45 Konuşma 

21.00 Müzik : Saz eserleri 

21.15 Türk : Müziki 

• 

Tür:Csöıj 

Bürücek talebe kampı 
kayid başiadı • 

ıçın 
• 

Temmuz ibtida,.ndan Ağustos so· 
nuna kadar devam etmı k Uzcre BU· 
rU ~ek J aylasında açılacak olan "Ço. 
cuk Kampı., için yapılan hazırlıklar 

haJli ilerilemiş bulunmaktadır . Toros· 
!arın hiç şUphe.,iz en gUzel mı-vkii rı· 

lan Burucek yaylasında Yoğurtçu 

yurdunda tesis edilecek olan çocuk 
kampında, çocukların fikri ve bedeni 
inkişaflarını tcmio mak.,adiyle butun 
tetbirler alınmıştır. Kutuphıı.ne, Rad· 
yo, oyun ve jioına .. tik alt tleri tem in 
edilmiştir. 

Kampta, çocukların gUnluk hayat· 

• • a rama ışı 

Alıhocalıdaki malze me 
tamamen Beşiriye taşındı 

21.30 Konuşma (Radyo Gazetesi) 

larını kontrol edecek ve kamp de\Te· '. 
siniıı neş'di, verimli bir şekilde geç· 1 

mc-sine çalışacak mUtehaçsıs muallim 
ler kamp kadrosuna alınmışlardır. 

A'.lihocalı köyUnde buyuk bir 
kamp ve sondaj kuleo;İ tcsi'> etmiş bu· 
lunan Turkiyc petrol arama. Adana 
grupu butun tesisat ve elemanlarını 

Diyarbakır · Beşiri mıntıkasına ta· 
m:unen nakletmiştir. Okuyucularımı· 

za evvelce de bildirdigimiz gibi Ada· 
nn kampı mu\•ııkkat bir zaman için 
tatil edilmiştir . Beşiri petrol Un Un 
istih.sal kudretini artırmak için diğer 
mıntıkalardan da buraya malzeme , 
~ondajcı. mUbendio; \•e mUtehassıs işçi 
gönderilmiştir. 

21.45 Oda Müziği (Pl ) 
22.30 Saat Avarı, Ajan 
22.45 Ajan~ Spor Servisi 

22 3G Müzik: Cazband (Pi.) 

'23.25·23.30 Yarınki program 

--------- ... .... _. ____ _ 
Fra nsa mağlubiyetinden 

sonra Amerika 

Ayrıca, talebenin snglık durumlarını 
ve gilnluk gıdalarını dnima gözönunde' 
bulunduraC'ak bir de Doktor mevcut· 1 

tur. Bulaşıcı hutalığı olmayan 7 ila 
16 yaş ara~ında olan ve zati eşyası 

nı beraber getirecek çocuklardan av· 
lık kamp Ucreti olarak sadece 15 lira 
alınacalltır. Kavıt ve kabul .Maarif 
mudurlUğUnde wyapılmaktadır. Kamp 

çocukları, resmi yatılı mekteblerde 
oldugu gibi iaşe edileceklerdir. Ço.:uk 
kampına parasız i1firak edecek olan 
çocuklar, daha evvelce de yazdıgımı.ı: 

j gibi mekteblerde mekteb tedris hev· 

Adana kıımpı bilahare tekrar te· 
sis edilı:cektir. 

Bir hırsız para aşırırken 
yakaland ı 

Kasım oğl•J Mustafa. adında biri 
1 la san oğlu Mehıned adında birinin 
cebinden iki buçuk lirasını çalarken 
yakalanmı~hr. ... 

Bir esrarcı 
Sugedigi mahallesinde Baki oğlu 

ı\1.elııned adında birinin eYinde bir 
bir miktar esr.:ır bulunmuş, .Mehmed 
adliyeye sevkedilmiştir. 

! Atletizm müsabak 
ları bugün yapılaC 
Hatay gençleri de btJ ~ 
sabakalara iştirak ~d•f 

Şehir Stadvomu bugün ba~ 
letizm müsabakalarına sahne T, 
Bu müsabakaların Adana, Me~ 
tay ve Eskişe~ir atletleri arası. 9( 
reyan edeceği Beden terbiyest ~ 
reisleri arasında yapılan anlaş 
malüm olmuş ve vaziyet henüı ~ 
ki güne kadar bu merkezde~ (t 
de bölge idaresinin dün Mer td' 
Eskişehirden aldığı mektublll r.I 

I bölgelerin müsabakalara girrne1't 
geçtikleri öğrenilmiştir. . /.ı 

Eskişehir futbol grup bir•11 el 
için hazırlık yaptı~ından maıer 
yan etmiştir. t 

Mersin ise hiç bir sebeb 
meden antanttan ayrılmıştır. şıı l 
bugünkü müsabakalar sadece "".j 
ve Hatay atletleri arasında yıtP' 
tır. ~ 

Hataylı gençlerin başında 
atletizm' ajanı 3ay Kemal Mı~lt~ 
lunmaktadır. Kıymetli misafiri 

muvaffakiyetler dileriz. -

İki a rkadaş kav~/ 
Salihiye mahallesinden SııJ"/ 

oğlu Zahit ve Y uc;uf oğlu K1 I 
birbirlerini dögduklerinden 

ndli)ş)EHei~tii' HAVİ 
Şehrimizde dun gök yuzU ~ ~ 

bava hafif rUzgiirh id;. En~ 
27 dereceyi bulmuştu. 

( Ba• m a k a leden a rta n ) 

lığın üzerine çökmeı>ini beklemeden 
Almanyanın lngiltereye karşı hareke· 
te geçmesi beklenebilir. Aceba, İngil
tere bu taarruza mukavemet . etliği 

müddet 1.arfında, Amerikan efkarı· 
umumiyesinde şiddetlenen Almanya 
aleyhtarlığı ve Ruzveltin harbe mü· 
dahale niyeıleri temamiyle olğunlaşa· 
r ık Amerika harbe girecek mi dir ? 

B1.1gün kuvvetli görünen bu ihti
mal tahakkuk ettiği taktirde, diğer 

bir takım ihtılatların vukuu da muhte
mel olmaı.1a beraber dünya harbinin 
kat'ı neticesini lngillerenin lehinde gör. 
mek lizımdır. 

1 
etleri tarafından sınıflarını iyi der.e· 
cede geçmiş yoksul çocukbr ara-ıın· 

1 dan seçileceklerdir. 

. S ovget dostluğu 
~ 

.. Türk 

Hava Kurumu seçimi 

Turk IIava Kurumu Adana Şu· 
be:ı;i yeni idare hey 'eti seçimi yapıl· 
mı~tır. Yeni nizamnameye göre 13 ki· 
şiye iblag t'dilen idare h.ey'eti azası, 1 
valimiz Bay Faik ÜstUn ve Parti re· 

isi Bay Fahri Uğurlu'nun huzuruyle tep 
lantıya iştirak etmişlerdir. Gizli rey-

1.: yapılan intibah neticesinde reisli
ğe Dişçi füı.y Rasih Ôz~eıı. reis ve· 
killiğfoe vilayet jandarma komutanı 
yarbay Nazmi Kevgen, fAhr1 mura· 
kiblige de defterdar Hay Cevdet Şe· 
nol getirilmişlerdir. ldare hey'eti a· 
2alıklarına da Bayan Tiraje , 
Ekrem Gursel , I Iakkı Tarı, Yb. İb· 
rahim, Snbfi Gul. Kadri H.amazanoğ· 
1 u, Hakkı Somııy, Gani Girici ve 
Turhan Duru intihnb edilmişlerdir. 

Müttefiklerin Amerikaya 
ısmarladığı tayyareler 

Vaşington : 2:'? (Ra<lyo) - Mut
tefikler yeniden 1;}00 tayynre :ı;İpariş 

etmii'lerdir. Şimdiye kadar ı smarlanan 
tayyarelerin adedi 10,000 i geçnıi~tir. 1 

Şimdiye kadar teslim edilenler İ se J 

2300 dur. 

Sovyet politikasının yeni bir c:dı 

mı da Tüı k Sovyet dosllu~unu tekıar 
ihya etmek olmuştur. Moskova, Ke
mal Atatürk ile Lenin ~n çizdiği yola 
a \·det etmiştir. Türk S.:>vyet münase
betleri geçen sene Saraçoğlunun Mos· 
kovaya yaplığ'ı seyahııtlan sonra ger
ginleşti. Türkiye hariciye vel..ilın io , 

Moskovada Sovyet hükümeıin in bo
ğazlar hakkınddki lnlebi ile, Türki· 
yenin lngi .tere ve Fran~a ile ittifak 
}apmaması hakkınd cı ki teldifıni red 
delmesi bu gerginliğe sebep olmuştu 

Türk-Sovyet münasebatının ye· 
niden dostane bir mahiyet aldı~ının 

en kati del ili her iki hu!<ümetin de 
hududda bulunan e.>kerlerini geri çek· 
miş olmal<ırıdır. K afkasya da tahşit 

edilmiş olan Türk kuvveılerinden bir 
kısmı daha şimdıden akdeniz böl~e · 

sindeki müstahk'!m mevkılere gılmeı.. 
üzere yola çıkmışlardır. K afkasyada· 
ki So·:yet askerlerine gelince; Bunlar 
da U . raoyaya gönderilmişleıdır. 

Sofj•a siyasi mehafılindekı kana · 
ate göre, ~ovyt>t Rus~n ile Tiirkıye, 
aral:mndaki bu dostane müna,ebatı 

daha ziy:ıde derıoleşl ırcrek, bir de 

askeıi anlaşma yapmaları muhtcmel
d;r. İki mcrı .leke t arasındakı bu as
keri anlaşmanın hedefı har bin Balkan· 
!ara \iC Akdenizin şark kısmına si ra . 
yet etmemesini temın etmeı.; olacak· 
t 1 (. 

Sovyct · hükümelinin B 1lkanlarda 
sulhun muhlfazası için kati vaziyet 

_.....;,..~~~~-Yazan--~---------

Magyer Namzet 
.llrıcar ~azele.~i 

almış o'ması, Saikan hükumet merkez 
lerınde büyük bir memnuniyet uyan· 
dırmışt ır. 

Yunanistan evvelce kararlAşlırdı· 
ğı hava müdafaa ~ ı tecrübelerinı şim 

d • lık tehir ettiği g.bi silah altında bu-

lunan askeı ler 01en bir kısmına da kı· 
sa bir müddet için mezuniyet vere
cektir. 

Buna mukabil Alınan telgraf ajan· 
ı;ının \•e ı·di gi habı:rc na:laran, Ronıan· 
yndn yeniden bir çok s ınıflar silah 

nltına alınnu~tır. Giornale d' ltalia, 
tle Ankaraılan al<lı,gı haber<! atfen. 

Turklerin bir hnrp ihtimalini dUşUne· 
r ek askeri h:ı z ırlıklıı.rını gittikçe artan 
bir hızla ikmale çalıştıklarını yazı· 

;yor. Jta ly:ı.da olduğu gibi Turkiyede 

de öğle pnydosunu Lildiren cnna\•ar 
<lu<luğunun bundan bö ·le çalınma.~ı 
menedilmiştir. Canavar dudugu. ynl· 
ı ı z hava hucumlarını haber Yeren 
alarm işareti olarnk çnlınacaktır. 

T urk matbuatı da, Turk - Sov· 
·'et yakınlalim:ısının te:.iri altında ka· 
larak, ,harbin Akdeniz bölgesine 

sirnyeti halinde Turkiyenin mııttefik
lere kar~ı giri , tigi tnahhut:leri ılcrh:ıl 

ifa edeceıini tebarUz ettirııı•~:l "" . ) I 
.l arı resmi "Akşam,, gazetcsı t~ 

tana bir taarruz vukubulduJU d/ı 
de, Turkiyenin bunu doğrud.Ot,lj .. 
ye. kendine yapılmış . olarak 
edeceğini yazmaktadır. 

Tan isimli ve yarı resmi 'fllrlı ı:ı 
de, neşrettiği bir başmakalede•~~ 
bir atide Turkive ile Sovyet 

11 
ı' 

• flıa'' 
arasında çıkmış olan ihtilf\ 11111 

mamen ortadan knldırılmı~ b~e' 
ğunu ve Balkan me clesinde l1 

tjttlf 
lıukftmet arasında tnm bir g tııt') 
liği hasıl olduğunu beyan e 
dir . bıll 

Ekschange Telegraph Jstıııı tıtl~ 
aldığı habere istinaden So~.,·et ti 

• Jll 
metinin Ankaı·aya hu~usi bır 1 - ol 
sil göndcrdigini ve pek yııkıJl jOe' 
·ı· k h . . k )'" g Ur eyetının de l\1os oV'A 
gini J.'\Zmaktadır. 

. 
İngiltere 
üstünde 

sahiller• 
uçuşlar 

tıı• 
LonJu : ~2 (Ro,yter) . - ,efl 

renin simali snrki snlıiJlerı U ,~ . ) kr 
Alman tnyyııreleri çok .rukse ,,e' 
muşlardır. Dafi lıataryalarırı [,ıl~J 
tavYaı·clcrinin tnkibi uzerirıC tt1V'. 

- ~ • 8 
kaçnıı ~tır. Bu tnyyarelcr111 

011 
bombaların ekserisi kırlııl'll 
{Ur . 
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Türksiizü Sahife 3 

Dominyonlar onbinlerce 
tayyareci yetiştiriyor 

Alman yadaki 
bombardımanlar 

İngiliz t;1yyare leri Berlin 
ve Bremen üstünde 

1\ l<ahirede aların 
fıı Clhirt: 22 (Royter) - Bugün 

rede ~ b" 
tıı uç saat devam eden ır a-

Dijtilrnittir. 
lır Ştnan tayyareleri bomba atma

. D r· av a 1 bataryalar faaliyete geç· 
~•tıi!t~ı tayyareleri takip hareketine 
)'•vır. 

~q:Yençindt'. ki İo giliz 

Avustralya, yeni Zelanda ve Kanada 
büyük mikyasta yardım yapıyor 

Londra : 22 (Royter) - İngiliz 
tayyareleri Berlinin askeri hedefleri
ni şiddetle bombardıman etmiştir. 

Bremen şehrinin askeri noktaları 
da bombardıman edilmiştir. 

Londra : 22 (Royter) - Kana-
Hollandada bir Alman harp 

da da yeniden 67 hava mektt>bi teşek 1 u k kt 
l<ül etmiştir. Esk.i mekteblerle birli~~e za şar a \ 
bunların adeji 181 dir. Tayyarecılık k } h b } 

gemisine, benzin depolarına, endustri 
merkezlerine bombalar atılmıştır. 

71 Zabit 200 mütehassıs muallım da- şanghay: 22 (Radyo) -
için yüzyirmi beş kı şi müraca~t etti. \ an 1 mu are e er Almanların Ruaa tayyare mey

danları da tahrip edilmiştir. Buralar& 
da bomba atılmıştır. 

ha gelmiştir. 14300 pi'ot, 16,000 gemi Uzak şarkta Japonlarla Çinliler 
mürettebatı, 26,000 hava mürettebatı arasında kanh muharebeler devam 
yetiştirileceği g bi 36 mektep gemisi de etmektedir. Kantonun şimal doğusun-
alim için hazırlanmaktadır. da Japonlar büyük zayiat vermiştir. 

Yeni Zelanda da hava mekteple- Yalnız bugün 2000 Japon ölmüştür. 
rine 4000 kişi kaydedilmiştir. Bunlar 

Londra : 22 (Radyo) - İngiliz 
hava kuvvetleri bugUn Berline bir 
tanruz yapmışlardır. Şehrin cenup 
kı-ımında birçok yakınlar çıkmıştır. 
Alman ajansı da duşmamn şehre bir 
çok yangın ve infilak bombaları at• 
mış olduğunu itiraf etınektedir. 

gönüllü pilotlardır. 
Avustralya, yeni Zelanda, Kanada 

hersene 2000 pilot ve 30,COO hava 
mürettebatı yetiştırecektir. 

Romanyada te tbirler 

Bükreş: 22 (Radyo) - Kral Ka
rol Romen milletine bir beyanname 
neşrederek devletin siyasetine karşı 
aleyhtar hareket edenlerin üç seneden 
beş seneye kadar mahkum edilecekle-

Londradaki Fransız kolo
nis~ Lebruna te lgraf çe\ ti 

lsveç parlamentosu 
içtima devresini bitirdi 

Stok holm : 22 {Radyo} - İsveç 
parl a me ntosu son ıı i zli celsesinden s o nra 

bu yılki eçtima d evresine son ver
miştir. Son içtimad a kralın bir me
sajı da okunmuştur. 

1sveç, ~ovyeıler le tıcaret müza
kereleri haricinde bir konuşma yap· 
makta değildir. 

rini bildirmiştir. \ 

Amerika Cumhuriyetle ri 
konferansının olacağı yer 

Berut : 22 (Radyo) - Birleşik 

Amerika Cumhurreisi B. Ruzvelt'in 
teşebbusu ile yapılma!lı taka rrUr eden 
Amer ika Cumhuri,yetleri konferansı 

Rio dö Jcnero'da toplanacaktır. 

Londra : 22 (Royter) - Buıada
ki Fransız kolonisi Fransa reisi cum 
buruna bır telgraf çekerek, sonuna 
kadar lngilterenin yanında harbetmek 
arzuı;unu izhar etmişlerdir. 

Amerikan kongresin in 
müttefikler lehine karan 

\'" aşington : 22 (Radyo) - Ame· 
rika ordu ve donanmasma ait fazla 
cslaha ve muhimmatın mUttefiklerc 
verilmesi hııkkındaki kanun projesini 
kongre ittifakla kabul etmiştir. 

INGiLiZLER 
KiLOMETRE 

LiBYADA 75 
iLERiLEDiLER 

( Birinci sahifeden artan ) . 
Londra: 22 (Royter) - lngiliz Su· 

danındaki motorize kuvvetleri İtalyan
lara baskınlar yapmışlardır. 

Bunlar Eritre hududunu geçmiş
ler, Muvaffakiyetli hareketlerde bulun 
muşlardır. 

Bir ltalyan piyade taburiyle kar· 
şılaşılmış, bunlara çok zayiat verdi

rilmiştir. 
Bir çok esir alınm ı ş , cephane zab-

tedilmistir. 
Londra: 22 (Royter) - İtalyanlar 

bu sabah lskenderiye limanına hücum 

etmişlerdir . 
Üç defa yapılan hava taarr.uzu~-

da müttefik deniz filolar.n l h ıç bır 
şey olmamıştır. 

L d • '>;) (Rnd,.•o) - İngiliz 
oo ra . -- "' 

Fransada son vaziyet nedir 
( Birinci sahifeden artan ) 

Londra : 22 (Royter) - Fransız 
kabinesi Lebrunun riyaseti altında da
ima müzakere halindedir. Krı bine bir 
karar vermek içın konuşmaktadır. 

Londra : 22 (Royter) - Alplar· 
da ltalyanlar mevzii hücumlar yapmış 
fakat muvaffak olamamıştır. 

Londra : 22 (Royter) - Bugün 
!erde lngiliz donıınması da büyük bir 
faaliyet göstermektedir Şerhold adın 
daki 26000 tonluk Alman harp gemi
si lngiliz torpido ve tayyarelerinın mü 
teadd ı t hücumlarına uğramış ve tay
yarelerden atılan üç bomba gemiye 
isabet etmiştir. 

Bundan başka bir Alman torpi
dosuda bat ırılmıştır. Fakat bu muvaf
fakiyetlerin en kahramancasını bir 

iJan 
Ada na Belediye Riya

setinden : 

( Nakil 
hiple rinin 
tine : 

vasıtaları sa
nazarı dikka-

'•Sız • 
lo llntiyazh mıntıkası 

b~ lldra . 2 . 

1 I "b"·"da ı:> kilometre ilerle-
kıta arı A "' .. 

mişlerdi. 

İngil iz şilebi yapmıştı. Munston adın
dakı bu şilep yoluna devam etmek
te ik eıı b rdcnbire bir İtalyan tahtel· 
bahirinin su üzerine çıı<tığını götmüş 
ve derhal bir tek topu ve nıakıneli 
tüfen~i ıle t~htelbahire hucüm etmiş 

940 senesi nakil ~asıtalan res
mine ait tahahkuk müfredat cetvel. 

leri 2-1·6 940 tarihinde belediye ta 

hakkuk şubesi kapısına asılmıştır. 
Nakil vasıtaları resnıi birinci taksit 

15 ağustos ikinci taksit 15 birinci 
teşrin aylarının sonunda olmak üze 
re iki münvi taksittedir. Taksit 

mü:idetleri z:ırf n fa ödenmeyen ver . 
gi ve resimlere yüzde on ceza ekle
nır . 

~ ~kı l : ı (Royler) ~ Tıyen 
il 1~aı8 ,~gılıı ve Fransız imtiya"Zlı 

1 llıış11 tıdııkj japon kordonu kal-

1$\t. M 
'i~ b acar gazetesi 

\.\ .. 
~o~dr:Unkü Romanya 
bır ~~ 22 (Royler) - Budapeş· 

~ha~ı.~1 ~ete "Romanyanın hatala
~ e [{() altında yazdığı bir ma· 

'- tnen s·ıya t• • h . . 
t " c:>ld se ının .cep esının 

u~u t• ne ıcesine varılmakta· 

Londra: 22 (Radyo) - lngiliz tay-
areleri Milano" civarındaki Belda fab· 

Y. "ddetli bir surette bombar· 
nkasını şı 

dıman etlmişlertda~r;ruzuna 67 lngiliz tay· 
Bu wva ... 

•aresi iştirak etıniştir. . . 
} d kd bulunan torpıl fabrı-Vene ı e 

.. ·r surette bombardıman 
kasıda muessı 

edilmişt~~· releri paraşütle ten· 
lngılız tayya 'k 

1 atmak suretiyle fabrı a-
' ir bomba arı 
yı aydınlatmışlardır. 

tir. En büyük tipde 0
1an bu İtalyan 

tahtelbalıiri bu küçük düşmanına kar 
şı toı pilleri ve topu ile şiddetle mu
kabele etmiş fakat İngiliz şılepinin 
kahramanlığı karşısında esardi kabul 
etmege mecbur olmuşıur. İngilız şi 
lepi bu büyük ltaly<-ıı tahtelbahirini 
önüne kataıa11. Adendek i lngi iiz üssü 
ne ge\irmışti. 

Tahıkku'< cetvellerine karşı iti
razı olan mükelleflerin on gün zar-

fında istida ile belediye riyasrotine 
müracaat etınelıari aksi takdirde ta . 
hakkuk eden nakil v.ısıtaları resmi. 
nin k~sbi kat'ıyet e Jeceği ilan olu-
nur. 12072 



Sahife 4 Türksözü 

Kozan Memleket Hastanesi Baş 
Tabibliğinden : 

1 - Kozan memleket Hastahanuinin 1Haziran940 tarihinden 941 
yıla mayısının sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan cenahta yazılı (45) 
kalem erzak vesaire ihtiyacı onbeş gün müddetle münakaşaya konmuş
tur. 

7 - ihale 1 Temmuz 940 pazartesi günü saat on yedi buçukta Ko
zan memleket hastahanesinde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini anlamak istiyenler söylenen Hastahane tababe
tin de görebilirler. 

4 - isteklilerin ayni günde muhammen bedelin yüzde onunu pey 
akçası olarak yatırmak suretiyle münakaşaya iştirak edebilecekleri ilan 
olunur. 12062 19-23-26-30 

Kozan memleken Hastaba:ıesinin 1940 yılı Haziranında 1941 yılı 
mayısının sonuna kadar erzak veaaire ihtiyaç listesidir. 

Azami miktarı Ağırlığı Beherinin Muhammtn 
muhammen tutarı 

bedel\ fiatı 
Kalem Ad,.t Metre Kilo Gram Kr. sa. Lr. Kr. Nevi 

1 3000 Has Ekmek 

Her Program' emsalsız bir şaheser olall 

BU AKŞA.ı. 
. . . . k. fi)ll11 

Gıne senenın eşsız ı ı 

daha mücdeler 
- 1 - .,,_.; 

Sinema dünyasının en kudretli 

(GARRI K O O P ER 1 N1 
En son yarattığı 

DENiZ KURDLAR 
2 

Sergüzeşt fimlerinin büyük kahramanı 

KEN MAYNA.RDIN 

YA ÖLÜ YA DİRi 
. 2 1500 

3 1500 
4 300 
5 5 

12 
40 
7 

10 
550 

30 
150 

50 

360 
600 
112 50 
30 
27 50 

300 

Aşk, Heyecan, Kahramanlık Şaheseri 

Bugün gündüz 2.30 mııtinada iki film birdt.n 
Taze sebzeler 
Koyun tti 1 
Patates 1-Deniz Kurdu 2-Y aOlü Ya~ 
Çay -----------------------------6 1000 

7 5 

8 150 
9 150 

10 100 
11 100 
12 200 

13 200 
14 20~0 

1~ 150 

ın 200 
17 100 
18 100 
19 ıooc 

20 20000 
21 10000 
22 20000 

23 1 
24 200 
25 600 
26 25 

'i1 20 
28 20 
29 200 
30 200 
31 50 
32 50 
33 30 

34 5 
35 5 

36 10 
37 10 
38 3 

39 200 kutu 
40 5000 yük 
41 400 
42 200 
43 800 

44 400 
4S 30 

100 
10 
6 

30 
ı s 

45 
15 
30 

1 
20 
25 
1 

1 
2 50 

7 50 

150 
15 
6 

30 
30 

90 
300 
45 

2 
20 
25 
10 

200 
250 

Pirinç 
Kuru bamya 
{Amasya) 
Sade yağ 
Kuru soğ::m 

fnce Tuz 
Kuru meyve 
Taze meyve
ler 
Kesme şeker 
Süt ve yoğur 
Şehriye ve 
Makarna 
Yumurta 
Piliç 
Tavuk 
Limon 
Portakal 

ve 

alınan rayiç üzerine 

Meşe odunu 
Kömür 
Maden kö-

150 
40 
20 
60 

40 
20 
10 
15 
20 
25 
20 

90 
50 

70 
15 
50 

2 
4 

30 
80 
30 

30 
30 

1 50 
80 

120 
15 

8 
4 

20 
30 
10 
12 50 
6 

4 50 
2 50 

7 

mürü 

Kahve 
Sabun 
Gaz yağcı 
Zeytinyağı 
(Ayvalık) 

Zeytin tanesi 
Un ve irmik 
Bulgur 
Kuru sebıeler 
D. Salça 
Peksimet 
Tatlı ıu ba· 
bil 
Tere ya~ı 
Salamora pey .. 
Diri 

Bal 
1 50 Mercimek 
1 50 :Prsküvit (ls

tanbul 
4 

50 250 
120 
160 
240 

120 
9 

Kiprit 
Su 
'Kefen bezi 
Tahta 
Dülbent (ğaz 
lık) 
Sarğıhk bez 
Süpürge 

Adana Belediyesinden 
Mülk sahihlerinin nazarı dikkatiııe 

1 - 423 Numaralı belediye vergi ve resimieri Kanununun hükli~ 
ne tevfikan, binadaki gayri safi iratları üzerinden muayyen nis~etle~ 
ı esinde tahakkuk ettirilmiş olan 1940 mali yılı tanzifa.t ve te~vırat.: i.I 
ve resimlerine mütealıi:C tah~kkuk müfredat cetvellerınden bırer nü'; 
21/6 940 t ıuihinden mahallat ocaklarına asılmış ve zabıt varakalarill 

bit edilmiştir. . A 
2 - Bu c'"tveller, 1580 nu nıralı belediye kanununun 112 ncı 

dtsi hükmünce on gün as ı l ı ~ulundurulacak ve bu ~.üddc~ z_arf!nd• ~ 
kelleflerin itirazları. ~azarı dıkkat~ . alı~acak~ı~. 8~ muddetın ınkızaSl:;I 
sonra vaki olacak ı•ırazların kabılıyetı tetkıkıyesı olamayac:tğından 
veçhile tahsilata. devam olunacaktır. .. .. . ,/. 

3 - Bu vergi ve resimler 1580 nu naralı kanunun hukumlerı d -;. 
de 935 tarihli umumi tarife mucibince Ağustos ve Teşrinisani ayl• ol~ 
sonlarında ve iki taksitte tahsil olunacaktır. Bu müddet zarfında b 1' 

• • • 1 • - j on ce 
)arını rızasile ödemeytn mükelleflerın vergı ve. res~m ~rı yuz e_ ıoO' 
sile birlikte ve tah~ili emval kanunu hükümlerı daıresınde tahsıl 0 

caktır. 12073 tt' 
Seyhan Vilayeti Deftardarlığı~d~,; 

Mevki Cinsi Belediye N. Sabık bedeli icarı ~~yrıs~: •. / 
Li Ku.~ 

-------------D-u"-kk-aA-n----55----4-0~·~00 CO oO 
Köşkerler çarşısı oO 

" ,, ,, 57 40 00 ~ oO 
Yemeniciler" ,',' 18 

40 
o0 

Sipahi " 4 
40 

o0 
,, " ,, 2) oO 

,, 13 30 00 oo ~ 
Zifirciler " oO 

,, 29 60 00 00 Kömür pazarı oO 
Sipahi pazarı •• 37 35 ()() 8<J oO 

Durmuş fakı :: 61 : gg SO oO 
Kunduracılar ,, 1o

9 00 00 75 00 ,J 
Babı Tarsus ()O " 

24 25 Oo oo soı ı 
Yeni otel civarı Kahve / oO 

7 On oO 20 Karşı yaka dükkan 2 " oO 
., 117 00 00 40 Eski buğday pazarı oO 

H··kA t dali indeki büfe 40 00 OO lı ...,( 
u ume . f ' · 1 yaıı ~:;, 
Yukarıda cins, mevki ve icarı sabıkı ve gayrı sa ı ırat ar~ ··d'~ 

ri menkulleri icarı 7 . 6 - 94() tarihinden itibaren 15 gu~ IJJ~pii I' 
1 T r ı · 24 6 - 940 pazartes• ,u / açık arttırmağa çıkarı mıştır · 8 ıp erın . . . hkt• 

1 at 14 de O/o yedi buçuk teminat akçelerıle bırlıkte deftardar 
1 teşekkil komisyona miıracaatları ilin olunur. 
. 12028 8 - 13 - 18 - 24 

Macid 
Adaaa TiiıkSözü M.t 
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