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MiLLET MECLiSiNDE .1 r·------------.. < 
; Milii şefimiz Irak na- ,. 

''1-ter zamankinden ziyade 
Llyanık· ve hazırlıklıyız,, 

* zularını kabul ettiler : 
: Ankar-a : 26 -a.a.- Re ! 
* lsıcumhur- ismet lnönU, " 
ı b.u~Un saat 17 de frak ha ! * rıcıye nazırı Nur; Salt p 11 - • 

ı şa ile adliye nazırı Naci * 
ı Şevketi kabul buyurmuş * 
ı lardır. MülAkatta harıcıye t 
ı vekili ŞUkr-U Saraço§lu da t 
~zır buıunmu,tur. ! 

lf .'\ııknra : 2li 

',::~;.~ "':·~:~: · ita/yanın şartlarına 
~~;~';11~'.~f~~~~~ 

1 
ait hülllsa neşredildi 

~ı şu llıl•rtldı: bir 
tıı.kr· · 

t •rı Vt rnıiş-

Ha~' Pi. ı iı 1111: H·f 1. 
,, I 

~~ buk, fah·nnın h'lrbe girme-.i Uzt:rİ-
1 Urn.,t vıu:.İ:-1 t-tı tetkik etmis \'<' 

O pııktın iki nuınnr:ılı protokolu-

1) •ı~·gun nl:ırok g:ıyri muharip 'a · 

~~MERİKANIN. 
~~REt ETLERI 

......___ _____ . ------
Panama kanaltna mayn 

:tlacuıdu . airle•lk .. merı 
1' donanm•sı Havay ada
'"•ndan Hareket ett • 

kanalı mıntıkasında 
ikinci ~:ıhifcdı: 

zi \'t>I inrle dı.-Yn m etm•·.' i kar::ırlnştır 
nn tır. Bu Unkll dun, n '"nziyeH knr 
"''ındn hı.:r 7.nmnnkınden <lnhn ziyn<lc 
U,> 3nık ,.e hnzıı·lıklı bu!uunınktn,>·ız . ., 

ve 
I~tanhul : :?ô Telefonla) - Oa

hıJi,·c Vt kılı bugUn P:ırtidı.-, emniyet 
mudurluğundt• 1 vila,·ttte me~gul oldu. 
Şı hir işleri hnkkındıı nlakndar uvat· 
tan izahat nl,lı. Üni\'crsitt! rektörU
nUn \'t: profc.,örlcrden hıızılarının zi
\"ar .. tleriııi kn\.ul etti ,·c nk~am An-· 

karn,·a hnrt·kt·t ı:-tti . 
İ lnrekdind .. ıı .,,.,.eJ ~u lıeynn:ttbı 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

AFRiKADA SAV AŞ 

Bu şartlara 
dan daha 

göre ltalya, 
ağır talepler 

Almanya
yapmadı 

Fransarııo hükumet mer
kezi Clermo .. t Ferrelnd 

olacak 
Londra : 26 (Ruyıer) - Fransız 

hüküınctr. hü~üıpe• meıkezı hafa 
sonunda Clerrııorıt Fc:rranta nııklrdi
lc<::ekıir. 

Normandiya Amerikada 
Londrn : 2G ( Ro,•trr ) - El 

ye vm N' c v yor'tn lıul u'nnn F'rnnsn-
ııın nıı:şhu,. N'ormnndi,·a trnns ntl:ın
tiği N..:vyokr'la knla~aktır. 

emniyet 
içindedir 
İngiJhler bazı Alman 
sahill~rine ihraç yapdı 

Londra : 16 (Royter} - İngiliz ha 
va ve deniz kuvvetleri himayesinde 
düşman sah lıerine as-<.er. ihra.; edılmiş 
t ı r. Ac;ker ihraç f'dılen yı:rler ş•mdı
Jık gı"lli ıutuımaktadır. 

BÜYÜDÜ 

le r dı a: :'6 a.a. - FH r ~ı:r . ita 
yan mütareke şartları hakkında öğ:e
nıldiğine göre, mütareke rnerıyele gi
rince ve mütarekenin devamı rııüdde
trnce ltalyan kılaatı bütün harekat sa
hasıııdakı ileri hatlarda bulunacaklar
dır. 

Diğer bazı şartlar, mütarekenin 
devörnı müddetince Fransada, Tunus'ta 
Cezair'de ve Fransız Somalisinde ge
niş ıği 50 i'e '.:CO kil< me ıı e 'r; sın da 

tehatuf eden gayri askeri mır.ıakafarın 
ihdasına aıttır. 

Fraıısa'da, gayri askeri rnıntıka. 
İtalyan ileri hatları ile bıı hatlcııı ı kuş 
ııçuşıı ile 50 kilometre iler i.sıııi teşkil 
edecektir. 

.. Tıınııs'ta, Tunus, TrablusgAtp şim
dık'. hududu ile, muahedeye merbut 
harıtada gösterilen hat arasındaki mın
tıka gayri askeri mıntıka olacaktır. 

Cezayirde ve Trablusgarpte hem 
hudut Cezayırin cenubundaki Fransa 
Afrikası arazisinde 200 kilo;netrelik 
bir mıntıka gayri askeri olacaktır. 

Fransız somolisi sahilleri lngiliz 
ltalyan muhasanıatı ve mütareke de
vam ettiği müddetçe gayri asl..cri mın· 
tıka olacaktır. 

İtalya'nın Cibuti limanını bütün 
tesisatiyfe Cibuti, Adisababa arasında
ki demiryrılunun Frans z kısmını her 
türlü nakliyat için kullanmıya tam ve 
devamlı hakkı olacaktır. 

Ba7.ı insanlar hariç gayri as1ceri 
mıntıkalar muhasamat bittikten sonra 
on gün zarfında tahliye edilmiş bulu
nacaklardır. 

lllgilizler dün İtalyan generalı, bir 
küçük 

25 
aldı 

subay 

lngiliz · ltalyan muhasamatının de
vamı müddetince, tahkim edilmi~ bah· 
ri ve askeri mıntık~!ar ve Toulon Bi· 
zert, Ajaccio ve Oran deııiı ü~leri 
on beş gün zarfında gayri as1Ceıi mın
tıkıt olacaklardır. 

\-. ve 600 
~ ~---.---
t~ 

tisan L b .. , 
l . ın ondra uyuK 

t Ç1 .. 
ıı 811 stıfaetmi~ 

ı ı;ıo, ................ ~--
ı llııı '!O ~ 26 -1 'ı Q~1 1'1,td . - a "·- Havas aj;ın· 

r11~ 8auda"ıne ~öre haıidve na
~11~ e Çısı uın Fnınsanın "Lonora 

~llrıu s 8
1 

• Corbinın ıstifa etmiş 
oy cırııştir. 

• subay esır 

Londr;ı : 26 (Royte•) - Ha be- 1 
. t· r dak, lta:yan gcı• nııonlarına ya 

ş•s "ı . .· 
ııan hiıcuınlaıda bır çnk l ıal~;; n esırl 

p Som" ı cephes ııı'f'l.;ı ç -r- ı 
ı.lın ı ı:ııdr.a oa lng lıı.ler l• hin,. neti ! 
Pışmal.ır I . I 

. Trahluc;g rhrle n~ılıı er ı' celenrnışrır. . 
k elı< sırı• 1a l:J• etınışler ve 

iiç lıal;an . hatl ıınıı gı•ııı şıe rıır. lı;,l· ı 
lı ' '111 r/erı 

a Y ô h•r g<'neı al olm<ı k üzere 25 
.. arılardJn . . . h'f d ) ı 
ı ( Gerisi ıkıncı sa ı e c 

Mısır diplomatları dün 

ltalyayı terketti 

Londro : :?ti (Ro.' tt r) - ,\\ı,.ır 
diplomatik hl'ydi ve gaıl'tecilc.·ri dun 

akşam 1tal.'·adan ayrılnıışlardır. 

Mütareke muahedesinin tatbikatı 
garantisi olarak ltalya, ftalya kuvvetle
riyle çarpışmış veya İtalyan kuvvetle-

ri karşısında bulunmuş olan ciizııtam
lara ait piyade esfihasının, topla• ın 
zırhlı otomobillerin, tankların motorlU 
arabaların vesair mühimınatın tama-

men veya kısmen teslimini istiyt>cektir_ 
Fransız filosuna ve mayn taılala

rına ait, şartlar, Fransız - Alman mü
( Gerisi ikinci snhif c l'. c ) 
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Sao•f· 2 

P~r enin gözü ile 
Frant:ı;\n ıı şert:fi 

Bordo hükü neti 
Mareş ıl Petain dürı ao.şam 
bır rıuıuk vermişıir. 

Başvrkili 

radyoda 

Bu nutuk çok müşkiilatla dınle· 

nebilm şıir. Hizım rad)Oddn dinliyebı
Jıp ol jığımız notlara gör~, mareşal ı 
nutkunda son h ızin va1.iyeti anlatmak· 
ta ve Fransızlar bundan sonra çalış· 

marı işleri g~çleriyle meşgul olmalı, 

amelelı:r Vt: köylüler iş başı;ıa dön· 
meli ve heı kes harb n doğurduğu 

zarar lan telafıye uğraşmalıdır demek· 
tedır. 

MMeşal Petain bundan sonra hü 
kümeı lar<ıfından ar ınan ıedbirlerı an 
!atmış ve müt;ır, ke şart arını izah et
mişi r t(ariferimiı bu şartla ı 

gaıet.!mrzde oku nuşlıırdır· Bu 
şartıdtı scyled k en rnr r ı Peta n 
şunları s5vlemiştir : 

- Fakat şeref kurtulmuştur. Fran 
.sa hükumeti müstakıldır. Bundan son· 
ra renı bır Frıınsa do~acaktır. He
pimiz bunun için çalışalım . 

Dahiliye Vekilimizin 
beyanatı 

( Biı·iııci s:ıhifed~n artan ) 

bulundu : 

--- - - -~ -

Tiir .c!'Öl i 

Otuz altı köyümüzde 
eğitmenli okul açılıyor 

Adana maarif hareketlerinde ken· ı 

dini kuvvetle hissettirt'n kalkınma Ceyhaoda buz buhranı 
hamleleri .yalnız şehre ve kazalara 
inhi•mr ettirilmi~ değıldir. Kö.dere 
kı.Jar uzntılnn bu hamleler inkit:ısız 

devam etmekte, her gUn y .. ni yeni 
knrıırlarln adımlar birbirine per
çinlenmckteılir. Gelecek ders yılı için 
mevcutlara ilaveten arı köyde de eğit· 
menli mektep açılacaktır. Bu bahti· 1 
ylll'lığa kavuşan köylerden bazıları: Ah· 
tioğlu, 1 lavutlubuc:ığı, Şevketiye, Cihn
diye, Abdulhadi, Balcalı, Şaınl>ayadı, 

Bahçe kaza.;ına ba~lı Kurdlar, Ba· 
~·ın<lırlı, Alibozlu. Hacılar, Karaçar· 

lı, Elll•k. Böcekli. Pirsultanlı. Çamİ· 

çi, Bo,tanlnr, Burgaçlı, Karaca\•eren, 
Osmaniye k:ızasına bağlı Cevdeti,vc, 
Issızca. Dereobası, ToprAkkale. Ço· 
nn, Fakıuşagı, Snkarcalı, Kişnar, Ak· 
'.'ar ve Kırmıtlar'dır. 
' Bu yıl açılacak olan köy emti-
tuleri için ı~tanbulda mubayaa edilen 
eşyaların tevziine başlanmıştır. Bu 
meyanda l foruniye köy enstitu .. une 
ait eşyalnr da dun gelmiştir. Bu eş· 
yaların enstituye nakline hemen La~

lanacaktır. 

Ceyhan 26 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Üç dört gündenberi Ceyhan
da buz sıkıntısı vardır. 

Kasabada elektrik olmadığından 

buz dolabı, vantilatör gibi vasıtalardan 
istifade edemiyen Ceyhanlılar, bu sıcak 
günlerde harareti ancak buzla tahfif 
edebilmektçdir. 

Alakadarların bu işi muhakkak 
surette çabuk halletmeleri lazımdır. 

Kumarcı Ber beder 

Mahmud oğlu ilacı Çetin ile İ-;· 
mail oğlıı berber lfa-;an adında iki 
kumarcı. herbc:r lla~an'ın dukkanında 
kumar oynamışlar. bunlardan l lacı 
Çetin, lla~an'ın 17 lira,ıoı kazanmı;
tır. Kumarcılar yakalanmış Vt: adli· 

yeye verilmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 
~ehrimizde dün gök yüzü açık, 

hava hafif rüzgarlı idi. Ençok sıcak 
gölgede 33 dereceyi bulmuştu. 

'l.7 

Valimizin kÖY 
okullarını tetki 

. ~tod 
Beraberlerinde l\\aarıf lıı•'' 

ı Ekrem Gursel oldu!hı halde l ~ 
<:! f il 

Buruk, Boynuyogun ve So ~ I 
lerir.i tcfti.; ederek bu kı;,\ 
mektep bi~nlarının vnziyetleriP' 
nen tetkik eden \'alimiz 8' 
CstUn :ıvdet etmişlerdir. f 

Bu tetkiklerin \'alimiz 0'~ 
Üstu n 'de husule getirdiği iııtı 
görc Buruk'da yap1lmaktn olıı.\ 
tt"p binası ı..lers başlangıcıntı 
bt"henH hal t.:ımamlano.cnktır. 

ln..:irlik köyUnde ele UÇ ~;' 
li bir mektep hina.;ının vııı>1 

Joir olan karar fiıl .;uha.,;n:ı ~ti 
tur. Bu mektebin in~asına hefll / 
lanacak ,.e en kıo;a Lir zart19 

mııl edilmio; olacaktır. ,\\ekttl' 
bizzat tctk,ik eden \'alimiz kli)L 

tnriyle gezici 
v~rınişlt!rdir. 

dire" başmunllime 

Vilayette 

Vilayet mektubçu~u l\ıı.)'. 1 
Yuce ile \Tilavet idare hrY'etl, 

dan Bay Vakkao; Ferid Sn'~ 
rer o.y mezun sa~·ıl rnal:trına 

V c:kaletince izin verilmiştir. 

- Memleketin emniyet ve ııs:ı.)'t· 

şi iyidir. l lalk1mız dunyanın bu nıU· 
him v:ıziycti içindı: onunla mutenasip 
bir vııkar ve sekinet halinde yaşa· 

m:ıktndır. Turkiyede bugUn hukt1meti 
muşkılata maruz bırAl..acak en kuçuk 
bir hadi~e dahi yoktur. Memleketin 
nizam ve emniyeti her zamanl..inden 
daha kuvvetlidir. llalk Milli ~ef'e 
ve hukumete karşı buyuk bir itimat 
ve sevgi ile bağlıdır Bu hnl halkın 
aklıseliıııinin ve vatanpe::rverliginin 
neticesidir. Turkiyede beşinci kol di
ye bir şey yoktur. ller zaman her 
memlekette yabancı emeller hesabınıı 
çalışanlnr bulunabilir. 8u zUmreden 
bazılarının fot1liyet.i bizde de iesbit 
edilmiş İse dt: aldığımız tedbirler ve 
halkın uyanıklığı sayeo;inde l.ıu te~eb· 

buslcr daha ilk kademc:lerde keşfedil
di ve mUteşcbbi~leri hakkında tnkibnt 
yapıldı. Fakat bu hadio;eler izam edi· 
lecck miktar ve mahiyette değildir. 

Zaten Turkiye bu gibi teş..!bbU<1ler 

için mu~ait bir muhit olmaktan uzak· 

!Sovyet Rusya-Yugoslav
lya münasebetı ne halde? 

lstifadelı konfera0 
29 · 6-!)40 cumartesi güııil' 

17 de hü .. umet karşısındal-i e 1 
kevi binasında, 6-7-940 ve 1 
940 cumrtasi günleri saat 17 
asfalt cad lede yeni partı ve~ 
binıısındl bir kurmay subayı t 
dan merrurlarımıza spoıcııl•'ı 
halkımıza ve sanatkarlarımııll 
şütçü k ıtalaı) mevzulu birer 1' 

tır • 
., 

Amerikanln harek~tleri 
( Birinci :.ahifeden artan ) 

i 
1 

büyük bir teyakkuz havası esmekte
dir. Amerika Birleşik devletleri do· 
nanmasının, atlantik sahili açıklarında 
ve antil denizinde bulunmak üzere 
Havay'dan hareket ettiğine dair mu· 1 
sirrane şayialar deveran eylemekte ol
duğundan, bu askeri tedbirlere husu
si bir ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Reuter muhabirinin suallerine ce· 
vaben kanal mıntıkası genel kurmay 
başkanı general jacob Devres, askeri 
hareketlerin yalnız manevra mahiyeti-

• ni taşıdığİnı bildirmiş, fakat maynlerin 
'' sahici,, olduğunu ve manevrelerden 
sonra belki de kaldınlmıyacag101 ka· 
bul etmiştir. 

Vaşington: 26 a.a. - Harbiye ne
zareti yüksek memurları, selahiyettar 
makamlarla görüştükten sonra, panama 
kanalının ıki ağzına hiç bir yeni mayn 
konulmamış olduğ'unu, fakat kontrollü 
maynlerin buralarda daimi surette mev
cut bulunduğunu söylemişlerdir. 

Bu yüksek memurlar, Nevyork 
telgrafındaki diğer tafsilat hakkında 
hiç bir haber mevcut olmadığını ilave 
etmişlerdir. 

Belgrat : 26 - a.a. - Yugosl<tya 
ile Sovyctler Bırliği arasında dıplo

matik münasebatın yeniden doğrudan 
doğruya tesis edılmesi Belgrat mdt · 
buatının bılhassa dikkat nazarını cel· 
betmektedir yarıresmi Vreme ga1e
tesi bu normal drplomatık münascba
tın yeniden tesisınin bır sürpriz teş· 

kıl etmedığini bunun Yugoslavyanın 

yeni harici politaka \ eçhesinin bır ne 
ticesi olarak telakki edılmesi la11m
geldı~ini yazmıskla iır. Senelerden be-
ri Yugo.,ıavya Sovyetlerle dıplomcıtrk 
münasebatıa bulunmı~·an nadir de-v · 
!etlerden birisi ıdi . Mam~fı bu iki mem 
leket arac;ında hiçbir husumet mevcut 
de~ildir. Sov.et hükümetiyle ticari 
münasebatın yeniden tesisi hükiimelin 
harp dolayısıyle bloke edilen mahreç· I 
!erin yerine harici tıcaretrmize yeni 
bir mııhreç açmak arzusundan müte· 
vellittir. Şimdi ayni zamanda diploma 
tik mü ıasebatın da teessüsti Ywgos
lavya har ci polıtil<a~ır ın rı a i• t oldu· 
ğunu bir ke•e daha ispat ed«-r. Sov· 
vetler nirliği ile normal münasebat 
eesis etmekle, Yugoslavy a, Avrupanın 
bu kısmında sulh politika ;ıoa bir ke· 
re daha hiımet etmış olacaktır. 

Üç eski F raosız 
başvekili Londrada 

halyaoın şartlarına 
hülasa neşredildi 

( Birinci sahifeden artan ) 
tareke muahedesinin aynidir. 

ait 

ltalya hükumeti de. kontrolü altı· 
na vazedilecek Fransız fılosu cüzütam
larını hali hazırdaki harpte kullanmak 
ve sulh aktedildiğinde de fransız filo· 
sundan metalibatta bulunmak niyetin· 
de olmadığını beyan eder. 

Bilumum fransız ticaret gemileri, 
Alman ve İtalyan hükümetleri, fransız 
bahri ticaretinin tamamen veya kıs· 
men tekrar faaliyete girmesine müsa
de edecekleri zamana kadar limanlar· 
da kalacaklardır. 

Bulunan diğer bazı şartlar fransız 
Alman mütarekesi muahedesinde bu· 
lunanları takip etmektedir. 

Afrikada sav :ış büyüdü 
( Bırinci sahifeden arlan ) 

zabit ve 600 küçül<. zabıt ve nefer 
esir almı~lardır bir İtaly ın kıovazörü 
ağır hasara uğratıımıştır. E~ir alınan 

Trabluı>garb 1 i askerler, memleketleri· 
ni lralyan zulmundan kurtarmak için 
lng lız kuvvetlerine iltıhok etmeyi is 
1emektedir. 

Sulh için Sovyet tedbirleri 
Mos\cova: 26 (Royter) - Sovyet· 

Londra : 26 -a.a.- İngiliz ga· 
zetcleri, sabık Fransız başvekıllerın

den B ıum, Herriot ve Paul Boncou
r'un lngılterede bulunduğunu bildir
mektedır. 

J 

ler Birliği, Sovyet milletlerinin ve Sov
yet topraklarının sulh içinde yaşaya
bilmesi ve sulhun muhafazası için mü-

1 
dafaa ve ekonomik tedbirlerin arbnl 
masınaf karar vermiştir. 

verilec~ktir. 

Cıddt>n istifadeli alam bil 
feranslarda bütün halkı nızı:ı 

surette bulunması lazı. dır. 

f 
.,. 

Irak nazırları şere 1 

verilen parlak ziysfe 

·-Ankara : 26 -a.a.- Şe!t''p 
bulur.makta olan lrdl< harıcıye 
Nuri p JŞa le Irak adliye naı1" 
ket Naci bev şereflerıne frai' 
Kamil Geylani tarafındın diİ 11 

bır ziyafet verilmiştır. Zıyafette, 
. tı• 

vekıl doktor Refık S-ıydanı, 
vekili Şükrü Saraçoğlu, adlıye 
Feıhi 0Kyar, mili müdafıt• 1 
Saffet Arıkan, sılthdt ve ıçl ~~ 
avenet vekili dok tor Hutu~ı / 
C.H. partisi genel sekreteri {. 

F.k . ~- a M r· • harıc' ı ·rı ı uz~r. . . mec ısı .1 
cümeni reısı Mu1affer Göktr '; 
lız büyük elçisı Sır Knatchbı.ıı;, 
sen Afganistan büyük elçisi f~~ 
hammet Han, Mısır elçisi J. 
marı Hakı<.ı, hariciye vekaİetı lıl 
refikalaıiyle birlikte haıır bJ 
!ardır. 

İtalya 
resmi geçidi 

Londra : 26 (Royter) ,...... il 
Saboy ve Ribyerada büyü" 
resim geçidi yapacaktır. 
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En , 7. En çok-
K. S 1 K. s· 

~ _ o.oo ~-ıoo -
~ . PtıtlaQ-1 - 48 OU 

~~ -00 uo 
Pı tnatı - ---•-----ı 

ringiliz - Alman karşılıklı 
bombardıman f aaiiyeti 

ıt\' ___ oo . 
ı •n1 60 _____ ' 00 

C111aı}d- - - ·--ı---rc;ı:~ 2,05 
1 Ycnılik,,-0-0----1----urnıuk --

'dayv-
"'brıs 

Dün ınühim Alman üsleri tahrip edildi; Almanlar 
c~nubi şarki lskoçyaya da hücum etti 

~ - Londra : ~6 a. a. - Alınan sen 
A Yerli 300 bb fkl f 
'."il a - - _ • ___ -----ı malumata göre, bu sn a ~a n a n· 

lllaf _2.75 -----ı, giltcre Uzcrine ~· apıla:ı h:wa hucum-
~ lnrı csnıısında asgari :i du~mnn lıonı- ' 

26 bardıman tnv\'aresi dU;;UrUlmuştur. 
1( 6 1'140 

1 •mbiyo ve para Bunlardan :ı tane,i İ-;koçyada yere 

~~~n,_ışıır. - indirilnıi~tir. 
~~ Hucumlar, bir çok mıotakalar 

'iı!.iln~ Uzerinde, ezcumle 1ngilterenin merkez, 
~~a~sız) O 00 şimali şarki ve cenup mıntaknlarında 
t),,;--..:.:.1 n < •n~iliz) 5 '20 t .. koç\'anın -.imali sarki mıntaka-.ında 
"aı (~ ---- v , 

~tık ~~ ~Sil ,~ ve Gal eyaletinde olmu~tur. 
~ 1 ıO OO Alman tayyareleri, sahillerden 

-lf'I -- --- - çok yUksektcn uçarnk geçmişlerdir. 
~A Tayyarelerden bir çoğu, hava da-

.(' fi hataryalnrı muclafnn sistemini del-

'1a rpte harp mege tcşcbbus elıni;;lerse de, lıunlar 
geri pUskUrtulmuş ve u,lerine dönme· 

nitmı•ştİr ! ğc mecbnr edilmiştir. 
Duşman hl'r tarafta bir çok avcı ------ tnyyardt'rinin hucumlarına uğramış 

'Berlln 26 (•. e.) ve ezcumle f skoçyada bir çok hava 
duclloları olmuştur. Yine İskoçyada 

•rpte harp bitmiştir . Bu sa• yangın lıoınbalanndnn iki binada 
~ahki Alman gazet.-leri bit 
tabi bu vakııya geniş l'Utun· ateş çıkmış-;n da çabuk söndurulmu~-

lr'c lar tahsis etmekte \ ' e Fub · 1 tur · 
İ// \'e Al111aa orduauna 1ıı.arşı Alm:ın Londrn : 2() 'a. a. - Dahili em-
1 ttinin minnettarhgına terce-man niyet n .. zareti, nhnan son rualömata 
'tı~ktadır . göre Almanların bu gece yaptıkları 
~ ~crlincr Börsen Zeitung ezcıtmle hava hUC'umu esnasında, :; kisinin öl-
bt- ki: . dugunu \ ' e 20 kişinin yaraİandıgını 
Okyanustan Alplara kadar uzanan bildirmektedir. 

tlltakadn top ' eslc:ri kesilmiştir. 1 l<:dimburg : :2li tı. a. - İskoçya 
1'rısa mağlup olmuştur . .Fransa'ııın , mıntakn komiserligi bildiriyor : 
trııenceau'danberi takip edilen ve Bu gece sabahrı. kar~1. cenubu 

'Rt-ncdenbc:ri azami haddine çakarı·' şarki İ-;koçyasırıa bir hava hucunıu 
' tnantık ız siyasetin nrticc:ltrini 1 yapılmıştır . Bir çok ınıntakalarn hom-

t\j·~.'=si lazımdır. Halbuki, bugUnUn balar ııtılmı~tır. Avcı t:ıyy:ırclt.'ri, 
1e,'ı"in mağluba karşı vazi~·eti, Foclı duşmnn tayynrel<'rini kar~ılıım:ık Uze· 

~ ccnenceau dc:\·rinin fc:na ni ·etli re havalanmış ve tayyart.' d:ıfi lıatar-
\::J·ctinin aksine olarnk, >'imdide ı, yaları harekete geçmiştir. 
~ Up hasının cesaretinin şö\•alt'reıık Üç duşınnn tay.'·ıırc .. i duşurul-

1 aurette taoınmnsı şeklinde tecelli 
t11t~ektcdir. Bu, kin ~kmek istemi· 

\tlt ?kat dnha iyi bir istiktıalin tc-
~ .. t~•rıi atmak arzusıında bulunan 

~·b . 

mUştllr . 

Başknca iki \' eya Uç tayyarenin 
Uslnine döııemiyecek kadar ağtr su
retle hasara ugradığı sanılmaktadır. 

Cenubi şarki 1skoç.,Yası Uzerine 
yapılan bu hucum e-.na .. ında. iki kişi 
ölınuş tur.: 

Londra : 2ü a. a. - I lava ne· 
zaretinin tebliği : 

1 )Un rUyetin fen/\ olmasına rağ

men, bombardıman tay,,·arelerimiz. 

duşmnn bombardıman ta.''.''arelerinin 
İngiltereJ· İ bombardıman etmek için hare-

ket edebilecekleri ve işgal altındaki 

nrazide bulunan U-;leri olan Eind I lo

ven s .. hippol ve \' allhaven tayyare 
me.,Ydanlarını bombardıman etmişler
dir. 

I larekat gece de \levam etmiş-
tir 

Schipol tekrar bom ha lanmıştır. 
Dekooy, Ruhrde .Mulheim, \' esplide 
Kassel hava meydanları da bombar
dım\\n edilmi1dir. 

Diğer bombardıman filolarımız 
l lcl<ler deniz UssUnU boır.bardıman 
etıni~Jerdir. J~tialler ve yangrnlar ol· 
mu:; hır. 

R uhrde Dotmound petrol depo
ları ve tev?.i garları ve Dortrnound 
şarkında Karmende \'e Kassd<le as
k.eri hedefler bombardıman edilnıiş
tır . 

Brenne ci,•arında Deichshnuscn 
de ta.yyare fabrikalarına ve hava 
meydnnlnrına ait binalnra hucum 
edilmiştir. 

Bn.-kn bombardıman ta,•,·nreleri
miz t11rafındnn Dortmound : v Ems ka . 
nnlına, Ecluz karı:ıplarına ve mnvna
lar:ı İsabetler yapıl mı~tır. Jl ol landa 

.. 
Sahife 3 

Hang - Kongta 
ihtiyat tetbiri 
Hong·K ong : 21i -a a.- japon 

ga1etelerinin aldığı hattı hareket üze
rıne Hoog kongda ihtıyaıi tedbirler 
ittihaz edılmişıir. Alınan tedbirlerin 
tama mile tedafüi mııh •yette bulundu~u 
bıld~rılmektedir. Btı tedbirlere göre 
ezcumle hJdut cıvarındaki ırmak üze
rındeki İkı köprü tahrip edilecek ve 
hudut ileri karakolları takviye oluna
ca\.:tır. 

lngilterenio Fransa 
bü yii k elçisi Loodrada 

Londra : '16 -a.a.- lngilterenin 
Fransa_ bü\·ük elcisi Ronald Camp
bell, dun akşam Buckingham sarayın 
da kral tarafından kabul e ·iilmiştir. 

Ruzvet'in yeni planı 
v· aşıngton : 2G a. a. - Reisicum-

hur Ruzvelt, bakalon•asını .vapmış 
gençlerden beş bin kiŞiııin, bahr h·e 
ihtiyatı olarak hazırlanma~ı hakkın-da 
bir plan \'Ucuıle getirilmiş olduğunu 
bildirmiştir. Antrenmana 13 tem muz
da başlanacak rn4 t de niht\\'ete ere-

1 
1 

cektir. • 

28 Haziranda kayıtlara ba~lana· 
caktır. 

F ransadaki İngilizlerin 
ı geri çekil o.esine çalışılıyor 
1 Madrit : 26 -a.a.-Saint jcan de 

1 
Lüı v~ Betyonne mıntıkuında Fran-

1 sada tıarp etmış olan İngiliz ve Po
lonyalı efradın gemilere bindirilmesi 
ıçin hazırlıklar yapılmak tadır. lngili7. 
don 1nmasının birçok cüzütamları bu 
ırkap ameliyesini hımaye etmeı... ıçın 
Si1ınr jean ne Luz açıklarında bulun· 
m~ktadır, 

hucludu ile Ruhr arasında Emnıcrich 
civarında demirvolları iltisak nokta
lnrına , garlara~ da :ı; n r a r l a r 

verdirilmiştir . Gt'ce ve gUndUz 
hnrekfıtıı iştirak eden butun 
relerimiz snlim"n u l · 
dir . 

" s erıne 
tay,ya

dönmuş-

\r .nı ~·ettir. . . OONON M 0 H 1 M MESELELER KAR Ş 1 S 1 N DA \ 1" ölkıschcr Beobachtcr dıyor kı: 
~bl ~an~udar maıslubi\'etlerinin se-

tı-ı . 1 b • 
bvcır rıı nnlnnıa~n başladıklıırı görU· 
''tb. Bu, bize, iki komşu millet mU· 
'••ı:J ~tlerinde l litler Alman ,·asının 

• • • ------' 
c:r... , • . . 

~t fak~e ~rzu etmiş olduğu vazıyetın, 

~"ıı b at 1Ş işten tamamiyle geçme· ı 
b bu"~ladı~ Unsidini veri,·or. Mama· 
'' llıUnnsebctlt'l"in şartı , Avrupa 

~•i~d:ille_tler.inin, nihayet, Manş 1 
~ - tt Brıtıınya adalarında oturan 
'd, .. ten kurtulmas• olarak kalmak-

r~ · 
tk R . . 
1 - omen tıcaretı 

\ stanb 1 
\ ~J·a il u : 2G {Telefonla) - Ho 
:'• Pi ,c .Yapılan yeni ticaret anlaş 
llt1 J •sad 

lı11• • 1( 0ııı a gayet m<hb .. t te.;irler 
lı,~ıı bit anya'nın bir ticart!t he,·e 
ı . ltıı · 8Unlf'rd k w • 

"tıb 1
.} or, I e memle f'te gelme.;ı 

lıt uı, g I . leyetin bir t:'ksperi ls · 
' ,, c rrıı t' 
'~•k' Yap ~ ır, Gt>lecek heyet tif · 

lır •c "agı. nıukavc:l~lerioi İmzalı· 
,_ • b .; cnı . 

tıL (\oQı Partıler için ,görUşecek-
._ ~biı· anYava 
4. 9o b 111.dc • yapılacak ihracllt 
,ıı._ in t gccccek pctrohın mikta· 
ıtı,ill 1111._.i,

0

~ kadardır. Bunan 10 bin 
'llırjQ e Petrol Limited ,~irkc 

c '" ·ı ... .... ıniştir.. 

Lordlar Kamarasında konuşma 
Dun ak~nm Londlar Kamarnsında. Dominyon· 

lar nazırı Lord Caldecote, Başvekil Churchill'in 
A,•nm kamarasındaki lıeyanatına müşabih olarak 
yaptıgı beyanatta ezcUmlr: şöyle demiştir: 

,\1Utareke ~artlarına göre. ,\\areşnl Petain ve

arkadaşlnrı, i~gal alhndaki «'razide oldugu gibi iş· 
gal altında bulunmıyan erazid~ de duşmanın elinde 
dirl~r. Parİ!I işgal altında bulunmlyan c:raziye it
hal edilmi\I olııa dahi, Fransa. Paris'drn dt'ğil fa. 
kat Berlin 'den idare edilecektir. Bu sarih vakıa, 
Fran'a bukikmeti ile mUnasebt'tlerimizi çok gUcleş
tirmc:ldedir. Gl'.yri meşgul Fransada İngiliz mUme'I• 
·ıteri bulundurmak, menfaatlerimiz için yalnız f e

sı 

laketli dl'Ail. fakat halen çok da tt"hlikcli olacak. 
tır. Bu mUmessiller, filhakika, duşmanlarımızın 
daimi tazyiki Ye kontrolu altında bulunan bir hu
kuıııet nezdinde bulunacaklardır. Esnsen, Alman. 
. nın ınUsaadesi olmadıkca, Bordeaux hukömeti 
~~ bu tarzda ıntınuebetler idameıi halen imkansız-

.. 
dır. 

Lordların utt f"k f .. • nı e ı on şu ikirde bulunduğuna 
kanıım kı lngiliz hukumeti, böyle bir şe_yi kabul 
tdemez. 

Dominyonlar nazırı, beyanatında Fransız filo

sunun ehc:mmi.'·ctindt.'n de bahsetmiş ve demiştir ki. 

P k 1 ·ı . ey ya ın zamana kadar muttefiklerin hizme-
t~nde lıulunan bu kuvvet~rin duşmana terkedilme
sı.' şayani tt"essuf. trajik bir hadisrdf'n çok buyuk 
b~r şey, ayıp bir Ş"Y olacaktır. İstikbal hakkınd ' 
hır şey şöyliyemem. Fakat Lordlar şundan .• 

1 b·1· l k' b emın o a ı ır er ı aşvekil bu gemilerin l . , uzun ay ar 
eıı::.rınde k.ııllAnıldığı davaya bizmt-tte devamları 
için hiç bir gayretten çekinmevecektir - . 

Lord Caldecote, sözlerini şöyle bitirrni~tir: 
Bir gUn Fransa yeniden Jngiltert-nin yanında 

olacaktır. Bu emniyet bizi mUsterih etmeli ve bi
ze itimad vermtlidir . 
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TÜRKiYE RADYO OİFÜZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSLı 

ANKARA RADYOSU 

Perşenbe 27 - 6 - 940 

~2.:lO Program , Saat ayarı 
12 35 Aj:rns haberleri 
1'2.50 M jzjk Türk 

13.10 Mü1ik: Düğlin Türküleri 
13.30-14 en Müzik: Karışık Hafif Müzik 
18 00 Program saat ayarı 
1805 Mütık : Solist'Jeı (Pi.) 
18.30 Müı.ık : Radyo Caı. Oı · 

Bu 
Nöbetçi 
Kalekapısı 

M. R ifat 

gece 
eczahane 

yanında 

tcza hanesir:lir 

ilan 
Osmaniye Belediye 

riyasetinden 
1 - Belediyemizin l'acirlidt'n 

BU AKŞA~ 
··ı.e\ 

Kovboy Filmlerinin en gıı 

Sesli kahramanı 

FRED sKof1 
ın Heyecanla doiu sergüzeşt filmi 

! Kardeş infikamıJ 
İlaveten : Umumi arzu ve istek üzerioe 

(GARY C O O P ER 'inJ 
k~strası 

19.10 Türk Müzıği 
19.ao Müzik: Halk Türküleri 

yt".di ka~unsaniye giden cı.dde ü · 

zerinde H.ıci Hüseyin dtndi vere· 

selerinin dükkanındm hacı bicikler 

fırınrna kadar o'an 40 metre uzun 

luğund~ki s;ıh~dil Parke bld ı ımı 
vaplırılc.cak ır. 
Kı-şıf tutarı 883 liradan ibaret o'up 

2490 sayılı kanunun ahkamına tcv· 

fikan açık eksiltme surttryle ihale 

edılı c~ktir. 

Eınsal~iz Şahf'seri ıı 
ı · ı __ D_e_n_i_z_K_ur_t_I~~ 19 45 S~at avan. Ajans 

~0.00 Tütk Müzıği 
20.30 Konuşma 
20 4) Mti1ik : F .ısıl Heyeti 
21.10 Konuşma (Sihhat Saatı) 

21.25 St:rbest Sa11t. 
21.:30 Konuşma (Radvo Gazelrsı) 
21.45 Müz k: Radvo Oık sırası 

2 - ihale ':J Tem muz 94~) sali 

günü saat 1 O da O.smanıye beledi 

;e salorıund~ yapılacaktır. 

22 30 ~.ı .. ı v<ırı Ajans 

1 
22 50 Nıü:r. ık: Cazbaııd (Pı.) 

'l3.25 23.30 Yarınki prograrrı, \ e Ka· 

3 - Muvakkat teminatı 66 lira 
22 ku • uştur 

-i - Kdıi teminat l untJn iki 

misli olacaktır. 

panış . 

ilan 
Milli Mensucat Spor kulü
bü idare heyeti ba.şkan
lığında n 

Beden Terbiy~si kanunun 66 ıncı 

maddesi hükumlerine göre, Kulubü
müzün Beden Terbiyesi Genel Dirck-

torlüğüne bağlılığını bildirir maddeler 
nizaınnamemize ilave edıleceğinden 

'10-li-9.HJ pazar günü saat 9 da Mil
li Mensuc ıt Fabrikası sinema salo· 

ııurıda fevkalade kongre aktedilecek· 
tır. Bütün azalarımızın bu toplantıya 

onur vermeler ini rica ederiz. 

5 - Eksiltmeye gırmek istiyen 

isteklilerin kanaat veııcı ehliyet ve 

sıkası ve Tıc ... ret odası 940 kayıt ' 

mak"lUltl İ'>raz ~yle ~ndni ve teminat 

parno;ınında ih .. leden evvel mali},. vez 

ne:,İne y;ıtırmış olma ları mı-şruttur. 

ı - İsteklıleıin kendilt>rınr1rn a 

tanılan vesaik ve makbuzları üze 
1 rind ı: o duk a rı halde mua}'Yen olan 

gün v~ saııtta bizzat Osmanıye he· 

lediye sa'o unda hazır bulunmaları 

mı>şruttuı:1 

7 - izahat almak ve puroıe 
ve Ş"rtn;ım ·I~; i Öjlrenmek İsti yen · 

ler O .manıye Bdediyesi yazı işleri 

bürOSU'lıt müracaat ederler. 

12080 27 . 29 - 3 - 8 

ilan 
Zayi askerlik ve~ikası Yortan mahalıe~inde oturan 

20-6-940 Tarihinde Nüfus tes- Ha .,var oğlu Mrhrned Tanıt vermış 
kiremle beraber Askerlik vesikamı ve o!du~um vekaletten hazı sebebler 

1 

PEK YAKINDA 

Rin Tin Ti~ve Eşi ~ 

TÜRKiYE ClJMHURlYETI 

Ziraat Bankası 
Kurutuş tarıhi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ;. j H1S ~dı-di : 265 

zı•ai ve tıcaıi hrr nc-vi barıka muamelt-IC"ri 

Para bırı k tirenlere 28.800 li:-a 
ikramiye veriyor 

Ziıaaı Hııı k<-!'tnd11 kun baıalı \e ı hbaı!-17 t<>si1ıruf tıe~apl aıındll 
ı-n az 50 l irıısı bulunanla•a sent'de 4 defa çekilecel.: 

kur'a ıle cışağıdakı plana göre İl<ramıye dağıtılacaktır. 

4 Adf't 1000 Lir~lık 4000 Lira 

4 500 
4 250 

40 
100 
120 
160 

" .. 
.. 
" 

100 
50 
41 
20 

" 

" 

.. 
" 

:tOOO 
" 

1000 
" 4000 
" 

5000 
" 

4800 .. 
3200 ,, 

Şıımatlı Hüsnü efendiden aldığım 60,5 dolayı:.iyle azleylf'diğinıden muğte 
lira kıymetindeki alacak senedimi kay her gazeteniLle keyfiyetin ilanını DiKKAT : Ht'saplarınd, kı pc:rnlar l'ıir s·nf" içinde 50 li· 

bettim. I saygı ıle Clİlrrim radan aşa~ı düşmiyf nlı rt: ık• <ırrııye çıktı~ı takoirdt: yüzde 
Y nhini çıkaracagımdan eskisinin Sofu Bağçe rr.ahall esin 20 f ,ızlas;le ve• i'ecektir. 

hükmü kalmadığını ilan edt'rim. / d«-n Hamamcı Sf'yıt Ku ralar senede 4 dda, 1 Ey 1u1, 1 Birincikanun, 1 Mart 
Kalekapusunda ameliye 

kahvesinde Elazığlı Ha· j Ôıgüç ve 1 Haziran tarihlerinde çt-kiı,.cektir. 
san oğlu Bekir 1207 J ~ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.... -
Yeni Bataryalı 

Rad~olarımız geldi 
MUH·ARREM ~it.Mi REMO 

. 
ı n A o i d C a d d e s ı No. 43· p a , ş a 

Tel~fon 1 1 o T c 1 g r a f R E M O A D A N A: Posta kutu·u 60 __,/ ;.. ________________________________ """'""! __________________ im!"" ______________________________________ , __________ _ 

U -do'a muırıi neşriyat mu 

Macid Giiçlii b/ 
Adana . Türk Sözü Mıl 


