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'CE:N 1 - Kızılordu Basarabya ve 

" UB ŞAR- Bukovinayı işgaıe başlad• Ki AVRUPA 

DUR u Mu * Macarlar T ransilvanyayı, Bulgarlar
~ Az i K ! da Dobrice'yi resmen istiyecek gibi 

~u YENi MUH-rEMEL TALEPLERE KARŞI 
~ÜKREŞ UMUMi SEFERBERLiK iLANETTi 
~ulgaristan'da / Fransız hindiçinisinija 

lllayişler oldu 

aqkreşteki/\;mao sefiri lponlar işğale devamda 
TIYENÇINDE SON V AZ[YET 

1 

Adana büyük bir 
Çocuğunu daha 
kaybetti 

a~~le Viyanaya gitti fi 

;' ~(} 
1 ~;-'ı b~e n kabinesinde 1 •i•n;.:~~h::. ~.:;8 m~7;:;~~ gö,e I~" yeni Mısır k a bi •. esi o i 

ir' l.Jı,·· k d • "kJ"k 1 ponla• Hong · Kong hududu bovun· 
1'. ,. .Tlı egışı r ca bütün mea' e eyer eşm:ş ir. Fıan"IZ H. Basri Paşa kuruyor 

j Mebusumuz Safa Özler 
dün kalb sektesinden öldü 

1 ,------, 

1c
1
' • 1 Hindiçinisin'n şark kısmının işğalıne ı Kahire: :? (Ro.'tcr) - Mısır (\ D E s o· ı de devam etiılmf'k edır. 1 J\rnlı Fnruk yeni knbinc:nin teşkılinc ti V A, "A . Şangh?y : 28 (Rad} o) - Tı~ en· l ln~nn Bn ri Pnşnyı memur etmiştır . 
• ~ ~ çındeıı Vctrılen .m.alü•m.aı~ gore logı· j Söylendiğine göre yeni Mhır knhine· 

~,,- ( O P L A N T J ( Gcrısı ıkıncı _s_ah_i_fe_d_e_> __ s_i_L>_i_r_t_e_.m_erkUz knbiııe,i olncakbr. 

' 
' 

• 
~o 
~.?1anya SovyeUerden 
lln mühlet talebeıti 

-~ ttuouooA TEK TÜK 
~I ÇARPIŞMALAR OLDU 

8erut : 28 (Radyo)- Ve. 
"ılen malOmata göre, Ru
fllen petrolleri tamamen 
~uaıarın kentroJü alhnda 
li Ulunacak ve Romanya 
~•rınde bir nevi Sov

~et murakabesi tesi• eol 
•c•ktır. 

ı lorıd 
1\ ~ ta : 28 (Royteı) - Sovyet 

tııd, a~arıyaya verdiğ'ı nota hak
t ıı~a Ukıeş radyom bir resmi teb· 

vtcıı· 11,1 ı ve Romen kabmesinde 
~ tc hı>ıldı~ını bıldirdi. Bu resmi 
~d,~;ıf0'e Romen saltanat konseyi 

d<I t l<'arolun riyasetinde müte· 
'iı111 °Plantıfar yap. ış ve Sovyet 

ı lctk'k ~il B ı ederek Basarabya ve 
\ tık 0 · 
t bıı vınanın ~ ovyetleı e terki· 

'ııtk hususta anlaşmak üzere iki 
ı et nı h 

~I cıl:>ları Ura haslarının bir mahal-
~! ~'t> 7ası hakkında Sovyetlere 

~ ... ~irıc 
1 
rnasını kararlaştırmıştJr. ;:,öy 

••1 tttı ~ore s _ 
~ ~tır. ovyet cevabı h nuz 

il. l'ld 
"•ı 'a :28(R ~ 1 rıdc bli .. o;rıeı) Romen ka· 

GENERAL DÖGOL 
GENE KONUŞTU • • 

.. BORDODAKİ PA.NlK, FRANSIZ .ı\llLLETINl TAMiRi GYRI KA-
BİL BİR YIKILIŞA Gôı;OROYOR . FRANSIZ ASKER!! 
HER NEREDE OLURSAN OL, KEND1N1 GÖSTER .. ,, 

r·-------------·---ı 

Milli Şefimizin 

dünku kabulleri 

Ankara 28 CHususl)- Ro 
manyanm yeni Ankara e•· 
çisi bugUn Milll Şefımiz ta· 
rafmdan kabul edilmiş, iti · 

matnamesini takdim etm•ş· 
tir. Hariciye Vekilimiz de 
kabul eanaemda hazır 

bulunmuflur. ı 

-~~ 

Londrn : 28 (Royter) - J l:ılen 
Londrada bulunan Fransız kumandan· 

ların~an _Dligol ~nd~·od~ butun Fran· 'ı 
sız mıllctıne ,rcnı Lır hıt:ıbda bulun· 
mu~tur. General Dögol ezcUmle ~un- 1 
lnrı söylenıi~tir: 

"Fransız .ı\1illeti! Ruhların s:ıs- j , . ) 
kınlığı karşısında işitilmemiş bir rnem· 
lekct intı~:ıhınn şnhi,i olduk. Ben Dö· 
gol, Frnnsn ndıoa öz söylemek hnk· 

kırnn güvenerek şunu bir daha tekrar 
lnrım ki. bu milli mUcadd~de muka· 
vemctte devam ctnıtk h .. r Fransızın 
vnzifesidir. Fransız topraklarından 
herhnnı;i bir parçayı duşınana terk 

1 
· ( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Suriye kumandanı / 
Peten hükUmeti ı ve 

\ • · ton - -

1 

Dun Adana değerli ve büyük 
Çocuklarından birini da ha kaybetti. 
Mebusumuz Safa Özler dün sabah bir· 
denbire gtlen bir kalb hastalığ"ından 
sonra vefat etmiştir. Bu haber bütün 
şehrimizde büyük bir teessür uyandır
mıştır. 

Safa Ôzler hemen bütün hayatına 
memleket işlerine hasretmiş, bilhassa 
büyük bir milliyetperverdi. Daha genç 
yaşında hürriyet mücadelesine kanş· 
mış ve sbnradan memleket gençliği
nin yetiştirilmesiyle meşgul olmuştur. 
Denilebilir ki, Türkiyede ilk modern 
mektebi kendisi tesis etmiştir. 

Turan mektebi adını taşımış olan 
bu mekrebde Adananın bugün millet 
işlerinde çalışan birçok gençleri ye
tişmiştir. 

Safa Özler Adananın Kurtuluş 
mücadelesinde de mühim bir rol oy· 
namış, o zaman Pozantıda Adana Va
liliği gibi ağır ve mühim bir vazıfeyi 
üzerine almıştır. Daha sonra Adıtna
nın mümessili olarak Birinci Büyük 
Millet Meclisinde bulunmuş ve bir }:1~1ır, a~ u~ nı kyasta tadilat 

ı, '1cıı1 1 cuınleden olarak ha· 
lı~ ttl)ıj., ' başvekalet müsıeşarı 
ttıı,, y, scrıaı • 
( {; ~ttır 1 • 0 reısi hariciye na· 

tlisj ~ ınıştır pıopog, nda ncı· 
ÇUncu ahifedc ) 

. ') ( Rad\'O ) - Alınnn hnberlcre sörl', surıyedeki Frnnsız /

1 

nşıng ' d J>den huküıı.etini tanıyarak Fransız - Alman. Fran-
1 · kuman tını · , 

kuvvet erı k vıızİ\'C.·tini kabul etmiş hulunmııktadır. 1 
t 1 mutare e · ~ 

sı z - ta yan . kuvn~tlerinin muhim Lir kısmının da llerut limanında bu· 
Fı·ansız denıZ kt d' 

·ı· eyleme e u·. lundtJgunu r ave • 

müddet Ma<lrif V t!killiği yapmıştır. 
Son intihabta yeniden mebus in· 

tihab edilmişti. Adana muhiıinde her
kesin sevdiği ve hürmet ettiği bu de-

\ GcriM.: UçUn~.U snhif ede ) 



Sanift: 2 Tür.csöıj -
AclFYA 

VENEDIK 

B
eşinci asırda llarbarlnr isti
Ja,ındA Adriyutik şim:ılin~e· 
ki halk. Plav~ ve Adıge 
nt h irlerinin agızları arasın· 

<laki çamurlu adalara iltica dmiş ve 
bugUn dunyanm en gUzel, zengin şe-
hirlerinden biri olan Venediği kur· 
muşlardır. Şehir yuzlerce adacık Uze-
riode bir deniz kuşu gibidir. Sokak
larındn arnbıt, otomobil gurultu .. u ye· 
rinc suların hışıltı<ıı Ye gemici şarkı· 

, Çukurova Köylülerinin ı 
1 içtimai sıhhi vaziyetleri 
1 

ları duvulur. Buyuk şimcndufer ista<ı
vonund~n bnşlı.)·an a~ıl kanal bir (S) 
Çizerek şthrin ortnsından geçer ve 
cenubu şarkiye doğru Sen Marko 
mevdamndaki buyuk sarava dayanır. 
Sa~ay. eski Venedik huk!tmetlerinden 

1 

1 
Valimiz köy ~ öy tetkikler yapmaktadır 

Valimiz Bay Faik OstUn yanla- 1 

rın~ maarif muduru ~aj• Ekra~ Gu~- Şehirdeki bütün mektep-
sel 1 de alarak <lun bır kı.nm koylerı 

knlmadır ve lt:ı.lyan mimari .. in;n nu· 
muneı;idir. Gene bu meyandaki Sen 
Marko kifüesi de tezyini sanatlar 
ve renkler bakımından çok güzeldir. 

teftiş" çıkmışlardır. Köylerimizin iç lerİ n eşyası gözden 
timai, Sıhhi ve zirai vaziyetleriyle eçİ ilecek 
çok yakından alakadar olan Valimiz g r 

Aya-ıofya camiine benzer. 11 inci a
sırda inşasına başlanan bu kiliseye, 
şarkın botun se~vetleri. dök.ulmtı~tur. 

Eski V cnedık tncırlerı, Hınde 
kadar ol:m ~ahada buldukları butun 
kıymetli taşları getirip bara inşaatı

na hl'dive etmi<ılerdir. 
V c-~ediğin temeli çamur adalara 

kakılmış ahşap sUtUn lar Uzeriııdedir, 
Şehirde lfl bin bina vardır. Bunların 
etrafı 170 kanalla çevrilmiştir. Bu 
kanalların Uı.erindeki köprU sayısı 
400 dur. 70 kadar kilise ve sarayı 

vardır. Mamafih Bizanslarla eski te· 
ma-.ının fazlalığı yUzUnden şehir, bir 
ltalyan şehrinden ziyade bir Yunan 
:şthridir. 

Irak nazırlarının 
I 

An kar temasları 

bu teftişlerinde de bilhassa mekteb 
işleri Uzeı·inde fazla meşgul olacak· 
lardır. 

Valimiz Bay Faik Ostun, köy 
belleteolerinin ivi tutulması ve köv· . ~ 

lunun tonvir ve irşadı için imkanın 
azami ni•betinde gayret edilme,i hak· 
kında alakadarlara temimen tebligat 
,yapmıştır. 

Erkek lisesi kamp , 
bir temmuzda açılıyor 

Erkek lisesi son sınıf kampı 1 
Temmuz pazartesi günü mektebde 
açılacaktır. l(ampa 180-200 talebenin 
iştirak edeceği öğrenilmiştir. 

1 · Bu yıl Adanada meyva 
çok bol 

Şehrimizde b11 mevsim mesve 
Neşrediıen resmi tebliğ çok bolrtur. Fiyatıarm da geçen yıta 

Ankara : 28 (Hu~usi mnhabiri- nisbetle çok ehven olacağı görUlmek

mizden) - Irak hariciye ve ıtdliye tedir · 
nazırlarının Ankara ziyareti münase- Çukurovada hemen butun mey
betiyle neşredilen resmi tebliğde, veler yetişmiş ve pazara çıkmış bu
m illi şefın lrl\k nazırlarını kabul et- lunuyor. Knrpuzun kilosu 5-G, şef
tiği, son dün fit hadiselerinin iki mem- tali 10-15, zerdali 5-7,5, Malatya 
leKet mümessilleri arasında gözden eriği 7,5-10 kuruş, uzum G-10 ku
geçirildi~i ve tam bı r görüş bırliği ruş, toknhoğlu 12,5-15, kavun ıo-
mevcut oldıığ'u zı\c.ıedilmektedir. 12,5 kuruş, armut :ı0-12,:> kuruş, 

Fransız Hindiçinisini kiraz 10-15, taze badem 15-20 ku-

J ( • 1 d d ruştan satılmaktadır. 
apon ar ışga e evam a Sebzelerden de patlıcan, biber, 

( Birinci sahifeden artan ) domates, bamya bollaomıştır. 
!izlerin Tiyençindeki imtiyazlı mıntı
kasında japonlar 10 jandarma bulun· Tarla]arın ilaçlanması ı 

Şehrimiz Maarif dairesi ayniyat ' 
talimatnamesinin tatbikine ehemmiyet 
le mevki vermektedir. 

Alakadarlar ve komisyonlar tara
fından yapılan tadadı tekrar gözden 
geçirmek için maarif müfettişlerine 
emir verilmiştir. 

Müfettişler pazartesinden itibaren 
mektebleri hu mevzu dahilinde teftiş 

edeceklerdir. 

Kız Enstitü~ü stajyerliği 

ismet İnönü Kız san'at Enstitüsün
de stajyer iki öğretmenin dün Maa
rif dairesinde imtihanlan yapılmıştır. 

Bu iki stajyer öğretmenin asil 
öA-retmenliğe terfi edip edemedikleri 
imtihan evraklannın tetkikinden anla
şılacaktır. 

Kadastroda tayinler 

Kadastro Müdür!üğıi kadrosunda 
açık bulunan fen memurluğuna R'l
İm Ôzkaya ve katibliğe de Mehmed 

Oktay'ın namzej olarak tayinleri Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğün-

. ce tasdik edılmiştir. 

Yaş ve kuru meyvelerin 
• 

ıslah ı çalışmaları 

duracaktır. Bunlar tethişçilerin evle- Vilayetimiz dahilinde Surmeye 1 
rini taharri eden İngiliz polislerine kar~ı Serezanla ilaçlama yapılacak bu Yaş ve kuru meyvelerin ıslahı 

• ,; .. 
•• ıJ' 

Han.aniye köy enstitll5~, 
"r' ne alınacakların e .. ~ 

Haruniye lcöy Enstitüsüne ~ıe· 
ki . . d ın et111 .ı· çocu anınızın seçımı eva 1 ı..-

dir. Şehrimizden bu Enstit~Ye15ıııı,,-ı 
cak olan 40 talebenin bır k 
sıhhat raporu gelmiştir. ,ı.1. 

Diğerlerinin de sıhhat rar'-,_ 
le ilk mekteb diplomalarının I' ti 
gönderilmesi hakkında kazal 
nahiyelere telgraflar çekilmiştir·/ 

Haruniye köy enstitüsüne, I' 
tam devreli köy mektcbleri11de~,~ 1 

zun olmuş köylü çocukları alı11 

dır. 

Üç küçük hırsız 
,ş; 

Alidede mah:tllesinden ıo yl~~ 
Mehmet Gökalp, 11 yaşın 18 ıa:,,. 

Barut ve 12 yaşında Hilmı çel 'J.ı 
da üç çocuk Sarıyakub mahal ı 
Ahmet oğlu Süleymanın evine 1-
üç parça çamaşırını aşırarak 5 

rı anlaşıldığınctan polisce de 
edilmişlerdir. 

Bir esrarcı tu tuld" ~ 

k -~ Ahmet oğlu Hayri Ôztür ,,ı• 
biri 30 santigram esrarla yak•'' {a 
adliyeye sevk edilmiştir. 

Bir a dan bisiklet 
aşırırken yakalaflJ' :?J 

e~J 
Durm~fakı mahallesinde" fi! 

Erat isminde biri Abidinpaş• '· 
sinde Resul Sezana ait bisikıeıı 
rarak kaçarken yakalanmıştır· ~ t 

•' Adana Ha va meydıaO 
• 

asfatlanması jşı t, 
sf 

Adana hava me,rdanının '~ 
nacağını bir muddet evvel s•" '~ 
Meydanın asfaltlanma işini il ıf 
alan mUteahhid f şehrimize gel: J 
tetkiklerde bulunmuştur. loş•'., ıı 

1 
mUzdeki ay başlanacaktır. flıJ ., 

. d'l1111
' luzumlu maddeler temın e ı 

lunmaktadır. 

YENi NEŞRiY AT -yardım edecektir. bu bat mıotakalarındııki Surme vaziye· ıçın Kozanda Zirat1t ve meyvecilik iş• 
Vaşington : 28 (Royter) - Bor- ti ile önumuzdeki yıl için luzurnlu terinde çalışan Bay Ejder Sözer ayni Çocuk 

do hükumetinin Hindiçinıye yeni bir Serezan miktarının şimdiden bildiri!- zamada mezkur kaza ziraat muallim- ,~ 
vali lc.yin edeceği söyl;niyor. mesi Ziraat Vekaletinden yazılmıştır. liğine namzed clarak tayin edilmiştir. Çocuk mecmuasının 1!)4 Ll'\, 
,-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, yısı gUzel ve resimlerle dol~ ~ 

de çıkmıştır. Çocuklarımız ıÇ 

Hindiçini'ye dair 
siye ederiz. 

ŞEHiRDE HAV ft 
1' 

Şehrimizde dun gök yuzll f 
bulutlu, hava hafif rU:ıgarh Asyanın cenubi şarkisinde büyük Tonkin, Annam, Laos ve Kamboç a· 

bir yarım adadır. Bu yarım ada, ce- OONON ME_v_z_u_u __ -, razisi hep Çin denjzine bakar. Nüfu- tir . 
nupta Siyam körfezi ile Bengal kör· su yirmi milyona yaklaşır, ekseriyet E k k 1 d 3S n ço sıca gö ge e 
fezi arasında Malaga yanmadasını teş· Annamlıdır. Bunlar, Çinlilerden daha 'd' 1 ı. 

kil eder ve Sumatra adasında Malaga Settements) bulunur. kısa boylu, daha esmer ve bir az ten- de~ 
boaazı ile ayrılır. Hindiçinin garp kıs- beldirler. Çinliler gibi ·giyinirler. Ev- Çiftçi birliğin / 

6 Cenubi şarki Asyanın Hind ve _J 
mı Hindistana bağlı bir lngiliz müs- teri ekseriyetle bir odadan ve bunun · {ieY..' 

Ç in aibi iki büyük memleketi arasın- Birlı'~imı"zı"n kıymetli rf1 ·~ 
temlekesidir. · 6 önüne açılan genif bir balkondan i- 6 ~ı 

da bulunan Hindiçini her iki'iinin de eskı' re·ıslerı'nden Seyhan 
Buraya Bi rman (Burma) derler. barettir. 

Ortada Asyanın serbest hükumetlerin- tesiri altında kalmışbr. Geceleri evin ön tarafını bambu Safa Özlerin vefat etmiş ~~,~ 
H ık k · · ç· ı·d· F k Çiftçilerimize bildirmekle Bıl' 

den biri olan Siyam kralhğ"ı bulunur. a ın e senyetı ın ı ır. a at dalları ve hasır perdele:-le örterler. lk-
Fransız Hindiçinisi şark kısmındadır. dinleri ve lisanları Hindu tesiri taşır. timi tropikaldir. Senede iki defa pi- HeyeCti büy~kC teessür_ d~11ii 
C b d ~ d ı Mala~a yarımadasının daha eski ve · ı B. d - - enazesı umartesı &-; e enu a o6 ru uzanan parça a n· • rınç a mır. ıraz a çay ve tutun ye- saat 10 da asfalt caddedek• . ~ 
gilterenin himayesinde Malaya fcdera- iptidai kavmlerinde bile bu hal görü- tişir. Ormanlar istifadelidir. Fransızlar ·tef 
tif hükumetleri ile bir lngiliz müstem- lür. bu yarımadayı 1787 de işgale başla- kaldırılacağından son v~z1ceıılı 

1 
lekesi olan (Bogazlar idaresi - Straıts Fransız Hindiçinisini teşkil eden mışlardı. lemek üzere çiftçilerimizın IJİ~ ••• ı renine iştirak eylemelerini cJol' 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Heyeti kendilerinden rica e 



1 • 
Program ve Memleket Sa· 
at ayarı 

Ajans haberleri 

Müzik Türk 
. Müzik : Riyaseticümhur 
·ıs.1 • Bandosu 
Oo 1>,30 Müzik : (Dans Mü;.iği) 
l)S Program ve saat ayarı 
3Q Mi1ik : Hafif Mü7.ik 

Müzik : Radyo Caz Oı • 
kestrası 
Konuşma 
Müzik: Saz eserleri 
Müzik: Halk Türküleri 
Saat ayarı ve Ajans 
Müz.ik : Fasıl Heyeti 

Konuşma(Günüu Mes'eleleri) 

Türk Müziği 1 
St:rbcst Saat. 
Konuşma (Radyo Gazetesi) 

Müzik: Küçük orkestra 
~adl Ayarı, Ajans 

Müzik : Küçük Orkestra 
Konuşma (Ecnebi Dillerde 

-Yalnız Kasa-Dalga Pos-
tasiyle} 
Müz:ik : Cazband (Pi.) 
(Saaı 23.20-e kadar Yal-

~.2S. nıa Uzun-Dalga ile) 
23.lo armki program, ve Ka-

ıeıi ~ana büyük bit çocu-
. İ l1ıııu daha kaybetti 
aO ~~İrinci sahifeden artan ) 

i \ li ~ukurova Çocuğunun mevsimsiz 
~ \ 

111

1'11 ölümü memleket için hakiki Jf;z ka~ıb olmuştur. • % \.;ılesinin büyük acısına ortak ol
u ifı \ muzu bildirirken ölüye de Allah-el: ~. bot rahmetler dileriz. 

- if I ÔıJer'in cenazesi bugün saat on· 
" ., t llsfalt caddede bulunan evinden 
ııı'ı ilsirnte kaldırılacaktır. 

General Dögol 
111. gene konuştu 
~ ltirı . 

ı ııı,~ cı sahifeden artan ) . . 
.. el' J il.., "•tana karo.ı bir cıoa vettır, 

(lv 'f "'ııet...• Y • t>if •qr • 

çi" ~1ı;llıal Afrikasına hitab edi.,·orum! 
~İl' ~ bize gösterilen hareket kaba 
'-ı Ilı' a:aktır. Bordodaki panik Fran· 
>ı~11ı1lletinin tamiri gayrikabil bir 
•, Jı '' göturmektedir. Fransız aske
t...•ıc~ k a· . 
tı~ Derede olursan ol, t"n ıoı 

~· tonluk bir Alman 
. ~isi dün batırıldı 

\ıııdt\tidr~: 28 .<~oyter) - P~tsar ~s
~tv hır lngılız tahtelbahirı bugun 

't\ıııı,:ç sahillerinde asker dolu bir 
A.ı &°Ctnisini torpillemiştir. 

A. ttıarı a- • • 
T\~ 6emısı 8000 tonlukdu. 

rupa rn h • 1 . . . 
h. u acır erı ıçın ..., lb .k 

, v, .erı anın tahsisatı 
•lt f•ngton . 

\ t. .. f ' 28 (Radyo) - Ruz· 
~ 'ından · 

"-il ' .\.,.r ıınzalanan yeni ka" 
\..}'o, dol upla muhacirleri için 50 

· ar ılc Lir tab.sisat mevcut-

Türkıiizü 
Sahife 

Ingilterede 
diistrisinin 

harp en
faaliyeti 

Alman üsleıini 
bombardımanlar 

Her türlü tedafüi ve 
taarruzi tedbirler artmakta 

Londra: 28 (Royter) - Bugün ln

giliz kuvvetleri şimali Almanya ve 

garbi Avrupadaki Alman üslerine 

şitdetli bombardımanlar yapmıştır. 

Birçok petrol depoları yakılmıştır. 

Londra : 2 (Roy ter) - lngiltc· 
re malzeme nnzırı Avam kamarasın· 

d bı:vnnatta bulunarak hir harp ol· 
d:~u ;aman Avrupaya kuçuk seferi 
kuvvetler göndo:rilmı:si usulUnUn d~· 
ğiştirildiğini knydet~ik.ten ~onra. lngıl
teredrki malzeme ı.;tıhsalındekı top· 
vekiin çalı~mayı ve tezayudu anlat
~nş Haziranda tank imalatının _yUz· 
de ~·Uzon be,., top imalatının yuzde 
virmibeş, muhteli f esli\ha :imalatının 
; -uzde otuzbcş arttığını ~söylemişti~. 
Nazır ihtiyaçların mumkUn olan sUr • 
atle karşılandıgını , istihsalin her gUo 
biraz daha arttığını, J'eni yeni sipa· 
rişler verildigini ve Kanada ile olan 
sıkı işbirliğinin semerelerini Ameri
kadaki sahnnlma komisyonunun faa· 
livctte bulundu~unu, 1 yalnız tedafUI 
d~ğil her turlu taarruzi vazi.,·et için 
tetbirler alındığım da tebarüz ettir
miştir. 

Alman kıtaları ispanya 
hudud~na dün vardı 
Londra : 28 (Royter) - Alman 

kıt'aları bugUn llendaye'de Fransa • 
İspanya hududuna varmışlardır. 

Fransa- Cenevre nakliyatı 

Londra : 28 (Royter) - Fransa
Cenevre arasında şimendüfer nakli
yatı tekrar başlamıştır. 

Avrupadaki Amerikalılar 
Londra : 28 (Royter) - Avrapa

da kalan son parti Amerikalıları nak. 
letmek üzere Lizbona iki gemi daha 
tahrik t:dilmiştır. 

İngiliz ~ ralının teftişleri 
Londra: 28 (Royter) - lngiliz 

Kralı Jorj bugün dört tayyare mey· 
danını ziyaret etmiş, bazı pilotlara 
nişanlar vermiştir. 

Kızılordu Basarabya ve 
Bukovinayı işgale başladı 

( Birinci sahifeden artan ) 
zırlığı da değişmiştir. 

Londra : '28 (Royter) - lngiliz 
gazeteleri Sovyet ültimatomun~ gen~ş 
yerler tahsis etmekte ve hadıselerı 

uzun uzadıya gözden geçirmektedir· 
ler. 

üzerine Sovyetlerin de Slovakyaya 
dikkat nazarlarını çevireceği mütale
asındadır. 

lTAL YA HABERDAR EDiLMEMiŞ 
Londra: 28 (Radyo) - Romada 

neşredilen bir kominikede Sovyet Rus
yanm Basarabya hadisesi için Roman· 

Londra : 28 (Royter) - Buda- yaya yaptığı hareketten ftalyayı ha-
peşteden alınan bir mallimata göre berdar etmemiş olduğu bildirilmiştir. 
Romen kralı Krol Sovyet ültimatonun ROMANY ADA UMUMİ SEFERBERLiK 
daki talebleri kabul etmiş ve Sovyet Bükreş: 20 (Radyo) - Romanya 

askerleri bu sabah Basarabya ve Bukovi- hükumeti umumi seferberlik ilan et
naya girmeğe başlamıştır. Ayrıca ve- miştir. 

rilen malumata göre kral Almanya ve Bu tedbir Sovyet Rusyaya karşı 
lıalya ile de istişarelerde buhrnmvş- olmayıp Macarların Transilvanya için 
t Yapmaları muhtemel askeri bir hare· ur. 

Londra : 28 (Royter) - Gazete· kata karşı alınmıştır. 
ler Sovyet hareketini Almanyaya kar- BULGARISTANDA NÜMA YIŞLER 
şı garb hııdudlarının tahkim arzusunun Sofya: 28 (Radyo) - Dobricenin 
tatbiki şeklinde görmektedir. Sov- Bulgarlstana iadesi için büyük nüma-
yetler, Almanyanın garbdeki meşğu· yişler yapılmıştır. 
liyetinden bu suretle müııtefid bulu- BÜKREŞTEKI ALMAN SEFiRi 
nuyor. Bütün bu ahval karşısında ln Bükreş: 

28 
(Radyo) _ Bükreş 

gilterenin Romanyaya verdiği garan· teki Alman sefiri Alman hariciye na-
ti tabiatiyle artık bahis mevzuu ola- k -
maz. 

Taymis'e göre şarki Avrupada 
Sovyet nüfuzunun genişlemesini Al· 
manya ve ftalya hiç şüphesiz ki hoş 
k~rşılamış deA"ildir ayni gucte Oob
rice ve Transilvanya için de Roman· 
yaya Bulgaristan ve MacarisUııatarafın
rlan teklifler tevcihi de pek • )buhte· 
meldir demektedir. 

Macaristan bugünkü vaziyeti 'Jlılf 
retle karşılamadı. Efkaıı ~-
miye Macaristanın Transilvanya 

zırı Von Ribbentrob ile görüşme u-
zere Viyanaya gitmiştir. 

ROMEN HARiCiYE NAZiRi 
Londra: 28 {Radyo) - Roman

ya kabinesindt:n çikanlan nazırlar a
rasında hariciye nazın da vardır. 

Bu nazır Romanyada son zamanda 
kurulan faşist partisinin başlıca mües· 
islerinden ve Alman hava nazın Mare
şal Göring'in şahsi dostlanndan idi. 

Moskova : 28 (Radyo) - Sov
( Gerisi dörduncU sahifede ) 

OONON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Şarkın Septe'si • • Ad en 
Son gUnlerde Aden ismi de .hadiselere_ ~arış-

b l ktadır . Bir İtal,..,-an tabtelbahırı ya· 
mış u unma . . . 

k Ad ne getirilmiş ve İngılız tayyarelerı , kalan ara e 

d k. u ·l rden sık sık harekata girişmeğe baş· bura a ı s e 

}amışdır. . . . . . 
Aden, Arabistanın cenup sahıUerınde hır lı-

d A kerlik noktai nazarından çok buyuk 
man ır. s . . 1 . . d" 

. h · ·et tac:ıdığı içindır kı, ogıltere, şım ı· hır e emmı.} ,. 
1_ d buraya karşı çok husas dıwraomıştır. "e &a ar 

~ Aden, şarkın Cebeluttarıkı sayılır. 

1 ·1· 1 r burada tam bir nUfuz ve hakimiyet ngı ız c . 
. · )erdir. Aden şehri, sönmuş hır volkanın tesıs etmış . 

t pesindedır. 
tam Eetrafı yalçın ve yuksek kayalarla çevril-

miştir . 

Sahil derir.dir. Suveyş kanalmdan geçen va
purlar, kömürlerini bu iskeleden Alırlar. 

Nufusu 50 bindir. 

Aden körfezi de l lind denizinin bir parçası
dır' Arabistanla Afrika ara~ında garbe doğru Ha
bulmendebe kadar uzanır ve bu uzunluk 550 mi· 
li bulur . 

İngiltere son zamanlarda burada mUhim tesi

sat ve tahkimat ile muhtelif Usler yapmış ve bil

hassa ltalyamn bu sabada yapabileceği lıarekata 
karşı geniş tedbirler almıştır. 

••tt 



. 
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Sahif~ 4 

ı Kızılordu Basarabya ve ı 

I Bukov~nayı işgale başl.adı 

1 
( Uçüncü sahifeden aı tan ) 

.... ,. __ BU AKŞArd 
M e ş hur 

Pamuk - Hububat 1 yet kıtaatı bu sabah şafakla beraber 
KiLO t-IA'l ı Basarabya ve Bukovinava girmiştir. 

CiNSi En eı.z En Çok Sovyet radyoları bu topraklar hak· 
K. S K . S· ' kındaki ihtilafın sulh yoliyle bu su. 

Kozac-ı -- =-50,ÖO Oo- retle hıı lledildi~ini bildirmiştir. 
-Ma. parlağı - 48 OU ~ovyet hükumeti Romanya ya ye 
-Ma.- temiıi -00 00 ' ni bir nota vererek Romen cevabının 
Kapı malı -00___ sarih olmadığı anlaşılmış, Romen kı· 

Klev'anc1 -60 j 00 tatının 28 ha1.irandan itibaren dört 
Klevla;;(iÇT. -2,05 ____ ---- ' gün 1arfında tahfives:, buradaki te-

~Yerli_yemlik, __ c_o ___ 1 sisaıın sağlilm teslimi ve bir komis-
--- yonu:ı kurulacağı bildirilmistir. 

tohumluk 
Bükreş : 28 (Radyo) - Roman-

Buğda[Kı~s ya tahliye için verilen mühletin uza-
,, yerli 4,125 

Arpa - 2.75 __ _ 
--=y'"="u"""'ı-af ___ - 3,50 ----ı 

28 6 1940 
Kambiyo ve para 

1

-- I~ Kankasından alınmıştır. 

J.ır~ı 1 
Rayişmark ----
Frank (Fransız) -2- 96 
Sterlin ( İnjlİ(iz ) -5- 24-
Dolar ( Amerika ) ~,00 

ı---:F-c-r_a_n,_k '"'"<-i-sv_i_ç-re_) ___ \ıO 00 / 

ilan 
Osmaniye Belediye 

riyasetinden 
1 - Belediyemizin l'acirliden 

yf'di kanunsaniye giden c~dde ü · 
urinde Haci Hüseyin t fwdi vere· 
selerinin dükkanından hacı bicikler 
fırınına kadar olan 40 metre uzun 
luğundaki sahada Parke bld ıımı 
vaptırıla ca k• ır. 

Keşif tutarı 883 liradan ibaret olup 
2490 sayılı kanunun ahkamına tev· 
fikan açık eksiltme suretiyle ihale 
edılrc,ktir. 

2 - ihale ':J Temmuz 948 sali 
günü saat 10 da Üsmanıye beledi 
;e sı.lonun<h yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 66 lira 
22 kuruştur. 

4 - Kdtİ teminat tunun iki 
misli olacaktır. 

5 - Eksiltmeye gır mek istiyen 
isteklilerin kanaat vericı ehliyet ve· 
sikası ve Ticaret odası 940 kayıt 
makbuzu ibraz eylemeleri ve teminat 

parasınınde ihaleden evvel maliy,. vez 
nesine yatırmış olmaları mfşıuttur. 

6- İsteklilerin kendilerinden a 
ranılan vt-saik ve makbuzları üze , 

rinde o'dukları halde muanen olan 1 

gün ve saatta bizzat Osmaniye be· 

1 

tılmasını istemişi ir. Sov~ et · Romen 
komisyonu Odesada toplanacaktır. 

TEK TÜ ( ÇARPIŞMA.LAR 
Lon ira : 28 {Royter) - Teslim 

kevfıyelinden haberdar olmıyan Ro· 
men kuvvetlerıyle Sovyet kuvvetleri 
ara-;ında tek tük çarpışmalnr o 'ınuş

tur. 

Halke "i Reisliğinden 

KONSER 
1/lıU-W Pazartesi nkşamı saat 21 

de .Evimiz s:don l.:ırıııda ev orkesrnsı 
tarafından l>ir kono;er verilecektir. 
Giriş serbe~tir. 120 ' 

ilan 
Seyhan Vilayeti Def

terdarlığından : 
Kazanç vcrkisi kanunu mucibin 

ce bırinci taksit verginin haziran 
nihayetıne kadar tedi)'esi lazımdır. 
Bu müddet zarfında 3828 numara
lı kanun mucibince zapılan zamla 
birlıkte birinci taksiti Ödt-miyenle. 
rin borçları yüzde 10 fazlasiyle ve 
tahsili emval kanununun hük'imleri
ne tevfikan tahsil edilecektir. Hazi-

ranın son günü pazara tesad:lf et· 
m'si hasabile mükelleflerin mez· 
kur vergı taksitlerini Cumartesi gü ı 
r.u saat 13 çe kadar ödemeleri icap 

eder. Bilgi idinmek üzere keyfiyet 
ilan olunur. 12Q67 • 

21 - 25 29 

lediye salonunda hazır bulunmaları 

m,.şruttua 

7 - izahat almak ve puroıe 
ve şartnameleri öğrenmek istiyen · 
ler Ü•maniye Belediyesi yazı işleri 

bürosuna müracaat eder ler. 

12080 27- 29-3-8 

( Rin Tin Tin ' in ) . 

f ·11111 
harikulade heyecan lı 1 

1 Rin Tin Tin ve Eşi 
AYRI CA : 

Kovboy Filmlerinin en güzel Sesli k ahrarrı•01 

FR ED S KOT T,un 
Heyecanla doiu sergüzeşt filmi 

i ntikamıJ Kardeş 
lıaveteo: Dünya Haberleri ve Renkli tMiki rA8 

_,, 

PEK YAKINDA: 

YANIK GÖNÜLLER ~ 
Bugün gündüz Saat 2 30 da iki film birdetl 

1-Deniz Kurdları 2- Kardeş lnti~ 

Seyhan vilayeti daimi encümeninde~' 
1 - Adana memleket hastanesinin bir senelik ilaç ve 

biye ihtiyacı kapalı zarf u ·uliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu ilaçlaıın muhıımmen bedeli 6453 lira 85 kuruş olup ~ 

meye girebilmek İstiyenlerin 4d4 lira 3 kuruş muvakkat teminatı '*'1-s 
me gününden evvel mak fmz mukabilinde Seyhan hususi rnuhaseb' 
nesine teslım ~ylemeleri lazımdır. J 

3 - Eksiltm ~ 4 - Temmuz-940 Tarihine müsadif P"rşenbe ft 
saat 10 da s .<'yhan. viıa)et; dai~ İ trcum~nit ~e ppılacağından fB~ I~ 
tuplarının eksıttmeyı açmadan bır s~at evvelıne kadar göndeıiJmıŞ 
sı icap eder. ı/ 

4 -- Şartname ve ihtiyaç li .. te~irıi görmek istiyenlrrin herg-ün h•' 
idaresine müaacaatları ;lan elunu . 

26- 29-2- 4 

------
Adana inhisarlar Başmii- ı 
dürlüğüoden: 

inhisarlar Adana Başmüdürlü 
ğünde mevcııd şe rait dahi linde 940 
senesi İçınde Ct yhan istasyor.undan 
Kozan idaresi anharlarına taşıoac k ' 
tahrr.inen (500) ton Tuzun 26 - 6 -
940 gününde ihalesi yapılmak üzre 
eksiltmeye konulmuştu . 

TaliLi tarafından veıilen fiat h.ıd 

di layik görülmediğinden 6~71 
tarihine müsadif Cümartrsı ; 

s ıat 11 de ihale~i icra edilıtıt~ 1 ıt 
re ebiltme on gün müddetlt ~ 

bit 
did edılmiş olduğundan ta~"/ 
yevmi muayyende inhisarlar ~ 

B ··d·· ı-ğ .. d h b •u0111' aşmu ur u un e azır u 

rı ilan olunur. 

---------------------------------------------------------------------------------------,_,...----
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Yeni Bataryalı 
Radyolarımız ge ldi 

MUHARREM HiLMi REMO 
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. 
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. 
e s ı p ş a a n 

Telefon 1 1 o Telgraf REM O ADANA : Posta kutusu 60 __________ ... __________________________________ _, _____________ ,__ _________________________________________________ _ 

Umurui rıeorıyat müdi.İ~ 
Macid Güçtü I 

Adana Tüılc Sözü Malb 


