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NORVEÇTEKİ ALMAN ASKERLERl\~E GÖRE 

İngiltereye taarruz 
on temmuzda 

dokuz veya 
olacakmış 

ç~~---- .. -----------... "l 
ı 

logilt.t:red~ mevkuf 
F aş•stlerıa nefyi 

Nevyork: 5 a.a. - Nevyork Ti
mes gazetesi Stokholm muhabiri Bay 
Otts T< leschhuss, Norveçten alınan 

ı haberlere naznran Nerveç'tP.ki Alman 
kıtaatı, lngiltere istilasının 9 veya 10 
temmuzda ba~lıyacağını beklemekte 
olduklarını bildirmektedir. 

1 

Londra : 5 ( Royter) -
lngilterede mevkut b ulu
nan Faşistler d o miny on · 

lardan birisine nefyedlle. 1 

~ ceklerdir. ~ 

Mezkür muharnr şurıları ilave et 
mektedir: 

Norveç limanlarında ve bilhassa 
Bergen ve Stavanger limanlarında Al· 
man kıtaat ve nakliye gemilerınin le· ~~~I 

cemmu etmekte _oldukları ve harake· 

te müheyya bulundukları. kimse için 
bir sır teşkil etmekmek tedir. 

Ayni zamanda almanlar, Norve 

çin en şimal noktasında bulunan Kır
kener'de ve Finlandiya hududunda 

denızallı gemileri için büyük üsler vü 

cuda getirmişlerdir. 

Bu üsler icabında beyaz denizde-
• ki limanlarda Rus ticaretini bloke et

mek mümkün olabilir. 

Türk ve 
Sovyetler 
arasında 

! lngilizlerin Almanga-
ya şiddetli lıava akını -... 

Falih Rlfkı Atay 

1 

I Blt<.ÇOK ÜSLEP. DE TAHRİBAT 
1 -• 

T
~!r~iye ili.! ~ovyetler Birliğini 
ıhtılaf ve münazaada görmek 
veya ihtilaf telkin t-dt-r yollu 1 

neşriyat ve tarihklerdt.! hulun-
nı.ık hayli zamandanberi bir kısım t:<:·' 
".el.ıi matbuatında illet haline gelmiş- / 
tır. 1 Eylul harbi başlndıktnn sonr.ı, 
devir devir, bu hastalık nüksetti ve 
bizi bu ~utunlarda ayni bedahetleri 
tekrar etmek mechuriyetinde bıraktı. 
Son gllnlerde ecneb1 propagandaıııoın 
içerde ve dışarda, aynı maksatla 

gayrttlcr sarfettiklerini görmekteyiz. 

---:-:~~--~-"?""....---

IJir lrıKifiz piforıı rarassuıtı 

Londra: 5 (Royter) 
nezaretinden tebliğ edilmiştir: 

Hava 

Dün gündüz, lngiliz bombardı
man tayyareleri düşmanın petrol tesi 

salları, münakale hatları ve depoları 
üzerine taarruzda bulunmuşlardır. 

Rotterdam ve Sohoolhooben ya· 
( Gerisi ikinci sahifede ) 

Ferid Celil Giiven 

Kurulu~ tarihi : 1 Kanunu,:ıni 1 !J24 

Onııltıncı yıl - Sııyı ·177~ 

6 TEMMUZ 940 Cumartesı 

Jfısır kralı Fallık 

1 
Mısır Kralının 

sarayı bombalandı! 

3 ölü 4 yaralı var 
K;ıhiı P : '\ (;ı ı:ı) - Rir ...ı .. ni'7 

tt:b iğinde şöyle denılmektedıı: 

Dün sabah l..ıkendeıye uzeı i nde 
İıal) ırn hııv<t l<ıar: uzlaı ı ka}dedılmiş· 
tir. Takriben 32 homba atılmışsa da 
a1.. has 11 r vardır B r bomba Krnl Fa
ruk 'un malikanesine dii şmüşti'r. Üç: 
kişi ölmüş, 4 kişı hafı fce }ata anmış· 

' ır. 

mühim Papanın 
iki mesajı 

Roma : ,j Rad_yo ) - V:ıtikanın 

neşrettiği iki mesajdan birincisinde 
Frnnsaya hitnp eden Papa : " Fraıı

sanın dünya vicdanının kurturılma~• 
için m~cad;leyc devam etmek lazım
geldiğini idrak ~tmesi icabeder ,, 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Türkiye ile Sovyetler Birliğinin 
rnUnasebetlerinin yirmi sendik bir 
tarihi vardır. !ki mtmleketi idare 
edenler, bu müddet içinde, biribir· 
lerinc karşı durust ve açık dostluk 
~iJ·aseti takip ettiler. Her biri kendi 
milli emni.vct ve mud:ıfaasına ait 
tedbir v" tertiplerde mUstakil kal
ma~la bera ber, bıı tedbir ve tertlp
lt:rm, aralarındaki itimada h"J l .. e ve-
recek mahiyetten daima uzak k 1 a m :ı-
sıo a itina gösterdiler. Türkiye ile 

Sovyetler Birliği mUna~ebetlerinin en 
nAzik imtihan devresi, hiç şu phesiz 

!Amerika girecekti fakat; harbe 
hükllmeti l ~.ylul buhranı idi. On aylık fili-

yat, ~Uohasıran bir tedafui emniyd 
gayesı gUden Turk siyasetinin, yirmi 
:senclık ananesine ne kadar sadık 
.kaldığını ispat dmiştir. Tur kiye. 2 
numaralı protokolle, butun teahhut
lerini iki d.evlct mUoasebctlerini ha. 
~c!den kntiyen masun tutmak kaydi 
•çıoc: almıştır. Avrupa harbinin on 
.av lak · k' f 
d. b ın ''8 sahalarından her birin-

d
e, b~· kayıt hükmUnU icra etti. Bun· 
an oylc d b 

B . . b e aşka olacak değildir. 
ızım u aıuı • b 
. k a a:ı:alarımuı teyit et · 

m•):~_ce .. ne ~ir hareket, ne de bir r 
VC!ı.ıı:a gosterılel,ilir . B· .

11
• . 

• ız mı ı emn1 
,yet davamızın, Turk _ S t d 

ov ye ost-
1uğu ile tezat ve tenakuz ~r d k 1 • .. ze cc~ 

bir cihetini görmemişizdir ve göremi~ 
yoruz. Gerek eski gerek yeni tecru. 
bt.! ve mU~ahedelerinin, Moskova'yı 

( G.riııa akiııci ı.ahif~doıı ) 

Fransız 

Yeni Rom e n h ükumeti 
nin şayanı di kkat 

b (" y a nn am esi 

Londra: 5 (Royhr) - Yeni Baş

vekil Gigurtu neşrettiği bir beyaıın:ı· 

mede dış sahada hukôme(in Berlin · 

Roma mihveri lnrafından ihdas edile

cek sistem dahilinde bir butunleme 

siya~eti takibttmt'k niyetinde ol· 

duğunu bitJirmiştir. 

• 
Re yno ısrar ediyor; 
Çörçll t e m inat veri· 
Yordu • Fakat söz 
ay ağa d UfUnce Ame
rı kanm vaziyeti bir
denbire d eilifli . BO
tUn bunların Y eygand 
in yüzünden o l duOu 
s öyleni yor • 

Ya::ısı ıkincide ) 

• 

• • 
ışı bozmuş 

Bir Sovyet nazırı 
dün azledildi 

u 
a 

Moskova: 5 (Tass) - Petrol en
düstrisi halk komiseri Lazar Kaganoviç 
memuriyetlerinden azledilmiştir. Edin .. 
petrol endüstrisi halk komiserliğine., 
ıskov balıkçılık endüstrisi halk komi• 
serliğine tayin olunmuştur. 

Yeni lran Başvekili 
Tahran:S a.a. Pars aiansı bildiri

yor: 
Sefirler heyeti bu sabah Başveka

lete giderek yeni lran 3aşvekili Bay 
.Ali Mans:ı.ru. tebrik etmi~tir. 



~ ınıl 2 

1 ürk ve Sovyetler 
arası da 

Başmakaleden artan 
~in bu du~urıcedc bizdtn ::ıyırılıgrnı 

ta .. nvvur edl.·mi: oruz. 
Şiıııal ko11ı~umuzla c..lan 

beti, re bizim tarafta hakim 
mUnthe· 
olmuş 

olnn rı.:h, ~u \ e.' a bu indi td ,ir, ~u 
ve.) a lıu turlu i,tidlal ile bulandırıl

nııy:ıc ık kadar vuzuhlu ,.e mltspettir. 
Acı ve tatlı gUnlerin, ho~ ve naho-: 
hadis..lerin lecrube~inden geçmiştiı·. 
Bunun aksine zorlanan mUtalea ve 
huku nı ltrin. me nı it: ketleri nıiz men fa. 
atine hizmet el'ıııek gibi gayrendiş 

bir arrndan ilhnnı almadığınıı İse An· 
kara kadar ,\lo~trn,·a da şUphe ctmc1.. 

Turkiye'ııin. istiklalini korumak
tan ve j,tıkliiline hltrmd edenlerle 
~1 ve emek birliğinde hulunmaktan 
kom,uları ile barış ve huzur tesaoU• 
~ıu içınde kalmaktan gayri mnk<ıadı 

_yok tur. Turk iye' den kendi istik lali 
aleyhine fednkarlık ııe kadar beklen· 
mez.;e. başkalarının. bılhassn Sovyet 
Rusya 'oın emniyeti aleyhine her han· 
gi bir tahrik o kadar beklenemez. 
Turkiye - Sovyetler Birliginin mU· 
nasebetler niz:ımı. mazinin kötU mi

raslarından tasfiyesi için bl'mt'n hc
m~n botun bir neslin emek çektiği 

bir es• rdir. Bu c,er de"·nm etmelidir. 
Bizim için Je. milletlerin sukun ve 
sulh istikrarına kavuşmasını İo;tiyen 

h.-rkes için de dogru Vl' ha> ırlı olan 
L udur. 

ı · 
1 

1 

l 
1 

1 

1 

Karataş plajı nahiyenin 1 

orta malı olacaktır j 
Sene'eı denbeı i mali) e d ... irec:inin 

müd::hale.si al ında bulun~n Kaı ataş 

p ajı. köy t.:anunu nıucıbiııce Karataş 

nahiyesinin orta malı old Jğundan kö· 
ye terk ed lmesi üzerınde crreran et· 
m.!kle olan muame.e hayli ileıilem ş 

tir. Karataş nahi}esinin hcdudları 

içinde bulunan Karataş plajının ~ öy 
kanununa uyul<ır..,k behemehal köye 

ait olması ve maliye müdahalesinin 
oıtadan kaldırılması lazıml{elm kltdır 

bu suretıe bu plaj üzerinde ancak 

Karalaş n~hiyesinin l;ısaı nıfu bul<ırıa J 

cak, köy ihtiyar hevetı tarafından ica 1 
ra \erıfeıel.. veı,·a ışletıfeı ek ıemın edı 

lecek varidat köy .andıg-ına yatıııla-

cak tır. Karal;ışfıl ır ıçın bunun bir fay 

dası d.ı. köylüler üzeı ine ıncıli vaıi 

yelleri teık k edi erek müsavi surette 

tcık,im e.iılerek tahs 1 edıfen !..or iş· 

lerıne aıt paıali:trto, y ıni salma yül..ü 

nün hafıfl!mesi ol'lcaktı•. Bu haber 

b'itün K .. rata~!ıları m 'll'nunetmişıir. 

. 

Amerika harbe girecekti fakat 
Fransız hükômeti işi bozmuş 

l11giliz\erin Almanyaya , 
şiddetli hava akını 

SIRLARIN iFŞASI 
Cenevre : 5 
Fransanın 

kayıtsız ı.e şart 
c;11 A m;onl~r~ 

Söyl;yen n ·k . mnnf, rit 
\ıir sulh için 

Alm:ınyıı. il.! 
tc>m<ı.tı p;t•lııı

eklen ba,.kıı 

çare ol n:ıilığı 

( Birinci ~ahifeden artan ) 
kininde bulunan bir çok mavnalar 
\JUlllUdl Ulllldll c:uıııııı~uı. 

Belçikadaki evere ve Hollanda
ki ypenbıır tayyare meydanlarına da 
taarruz edilmiş ve yerde bulunan nak· 
liye tayyareleriyle diğer tayyareler tu· 
tuşlurulmuşlur. 

Diğ.!r bazı tayyareler de hasara 
u~ratılmışlır. Bütün layyart:lerimiz sa· 
limen dörıınÜ)lerdir. 

Gece h,lva şartlarının müsait ol· 
rıamasına rağmen Almanyada aac Hol

landa da kooj ve Fransada merliille 
bombardıman edilmiştir. 

Tayyarelerimizden biri dönme· 
miştir. 

Pap ır,ın iki mühim . 
m sa11 

( Birinci o;ahif eden artan ) 

demektedir . 

İkinci mesajda Amerik:ıdııki İn
firatçıbrın lıugUnkU ,·aziyetler kar· 

şısında Avrupa harbine iştirak et· 
meler·inin caiz olac.ığı kayd~dilmek· 
t<-dir. 

Atlıspor idare heyeti 
içtima yapıyor 

Atlıspor kululıu Salı gUnU -.aal 
11) da \rilayelte idare hey'eti içtimaı 

~·npılacağından bu içtim:ıa idare hl',,:e
ti yedek azalnrı da dı:n•ct ~dilmiş· 
l..:rnir. 

Boş çuval çalmış 

Ô n'!r oğlu Muh ttin Gi.ılceınal is 
minde b r ş ıhı;; zah reci Mustafa Yan
k,ıfın dukkaııınd?n bır adet boş çu- 1 
v.ıl çaldığ'ındıın ydl<al<ınmış, adli;eye İ 
sevk eıiılm ştır. 1 

Hır bisiklet hırsızı 
lsır.ail oğlu Beşir Doğrtn adı ıda 

biri Osman oğlu Kazıma aıt bis kıeıi 
aş•rmdktan suçu olarak ad liyeye ..,e. 
ıılmiştir. 

teslımi, bıışlı 

böşına bır ha 

lsv;çre mahfil\ .. ri 1 

--
ı.e teşk ıl eder. 

lsviçrenin se'ahiyettar ve ıyı mıı· 
lümat alına ki ı ma· uf mehafıli hunl\ d ,. 
ır dikkate ~ayan ıfşaatıa bulı.:nuyorlor. 

Dıyorlar ki : 
Şimdi anlaşılıyor ki. 

Almanynya bu derece f1:ci 
Fran~:ınm 

bir lt!sli-
mi ... et göstt'rmesinin en muhim amili, 
General \' t'.ygandrlır. O, Almanların 

Som Uzeri ne. ,\'aptık ları taarru1.dnn 
sonra bu,butun korkmuş ve bariz bir 
panik sö~termek surdiylı:, deı·hal 

• duşınanla uzlaşılması luzumunu ileri 
sUrnıU?I Ur . 

General \' eygand: Frano;ız or.lu

sunun faik bir du;-;manla çıırptpmı

yacağı kana.'ltini ileri sUrUyor ve hu 
fikrini Pol Reyııo kabinıosinde Baş· 

vekalet ı'.\1u:ı.vini olan .Mare~al Pe· 
len'e kol.:ıylıkla kabul t"ttiriyordu. 

Alman taarruzu ilerliyor ve Fran
sız ordu~u. imkan nisbetinde muka
vcıu,·t ediyordu. Bununla beraber, 
General Ve,Ygarıd. mllteın:ıdiyen rııU· 
tareke IUzumundan dem vuruvor \'C 

endişenin hl'r :ı.n biraz d ıh'l arttığını 
ihri sUrUyordu. 

lh~vekil Pol Reyno ile Dahıliye 
nazırı jorj ı\l:ındd. ne oltır,ıı ol un 
nihayete k:\dar harbe dt<\'l»m etnak 

ve icabcder-;e hu~üıııeti frano;;:ıdan 

lı:ı.?ka ye re k'.ıldırm,1k fc,bkarlığına 

katl3nm:ı.k iktiza ettiğini il .... ri .sUrU· 
voı l:srdı. 

• Rıı~vekille dahiliye nazırının ka· 
naatine, h.ırhiyl' ıı~zar. ti mu~te~arı 

gt·nernl Dögol de h1raretl<.' i~tiı·ak 
ediyordu. 

Gunll'r g .. çiyor \•c:Alınan Lıarru· 
zu il~r liyordu. Bir gUn reisicumhur 
Leh run'un riyasdinde fe,·kalade bır 

iç tinıa akteden kabine. gl'neral Ve\· 
gand'ı dav•·t l·derek. dinlcm.-ğ; karar 
verJi. '.' cygand, a-.kl'rl h:ırekat hak· 

kında uzun izahatta bulundu ve du~-
manın f aikiyttinden tekrar • bahsede-

nı söyledi. 

Rei,icu nhur Lebrun, lıidayelte 

bu fikre .vıın:ış;ııak i,tcmedi. 

Başı.·ekil Pol Reyno, muk:weme· 
te clev.ıın edildigi takdirde v:ıziyetin 

saliih'l ıloJru bir dı-gişi~ lığe yol 3r,a
cağını \'t: halta Fran~ız orJusunun 
mukavemet azmi hakkında knt'j hir 
kanaat husule g<!ldiği takdirde Ame· 
rikAnın On Tt<mmuzdn Almanyaya 

harp ilan edeceğini ıf~a etti ve hu 1 
hurn .. ta ÇUrçil\ll'n l~nıiııat alJıgrnı da 

1 
ilave t tti. Bunun U>.t<rİnı:, rt-i .. icunıhur j 
Leb.-un. harbe dt'vanı dm<.'k lazım 
geldiğini ~ö_vlecli. 

~u kadar var ki, lıu "ırada bir 
ihtl\'lll:•ızlı,, gthlerilınis V<' Fransanın 
va;in:;ton <;efırioe bir 't.-lgr:tf çekılt'· 
r.:k. Rur.,•dlten i~timzaç etnıı!~İ talep 1 

t:tınisti. 1 
Ltt' bu hadise, i~i bürbad t tmiş 

ve Frıın'iava son drrı.-ce mUtenıa,yil 

ohn Rm:v .. lt. rn:ıruf tabiriyle s(hUıı 
ayıığa du?tU'.!,U ıll ar lıynrnk. Pol Rt·y
ııonuıı mc .. :ıjın1 malıl n c,..11a 1ıı vermiş· 

tir. Bu h·idi~·» lıa;;vt•kil l'ol Revno\'u 
çok ınU ~ku 1 , .. 'lriycte •oktu ,.e • g•·r~e-
ral \·evgrındl.ı. O:ıu ı fıkrine mu rıa~at 
eden P~h·ne fır~at ka1.:ırıdırdı. Bu 
va:>.iyet knr~ı·and '• bir k ~ç !!ilin l'\'llel 

h:ırlıin dı:va·nını i,tiyeıı r .. i,icuınhur 

Le\ırun d.ı. Alın:ın,·a~·a ınUr'lC\:\t fık
rini tc:rviç etmege başl:ıdı \'<! nih:ı,p·t j 
Pol Reyno. Fra '"'7. k'llıinı·-.inde esen 
te~linıiy .. t h wa-;ı h kkınılı 1 ıgiliz 
ba~v.-kıli Çiirçil · ııı:ı u nnt verdıkt~n 
-;onro i,tifa ctme~e t•e ,verini m:ıre~.\l 
Pctenl' bırnkma!!;n meclıur oldu. 

ı\larqal Peten. hidayetb.! k:ıbioe 
b şkil etm .. k İ-;t,.miyordu. Fı.ık:ıt re

i-.icunıhur Ll"brun. çocuk gibi ihtiyar 

m.ır··~al:ı yalvardı Vr! orıuıı vatıınpt•r· 
v<!rli~ıne davandığını söyliver. k kt•n
di~iııi ikııaa muvaffak oldu. 

l~te Fransız dramının son \'e giz 
li perJesi .. 

6 T rrrımuz S ,(j 

Futbol grup 
birincilikleri 

Maçlara Mersinde 
baştanıyor 

Futbol grup birincilik müsabaka'annıo 
7 Temmuzda Mers:nde yapılacağını 

ve müsabakalara 10 bölge şampiyo· 

nunun iştiı ak edeceğini yazmıştık. Mo 
sabakalara iştirak edecek olan takım· 
lar bugün Mersin sporculariyle birlik· 
te stadyomdan hareket ederek piya· 
de alayı kışlasındaki Atatürk büstüne 
çelenk koyacaklardır. 

Genel Direktörlük adına mü.;aba· 
katara nezaret edecek olan 
Mersine gelmişt r. 

mümessil 

Halkevi salonunda 

mühim bir konferans 

Bugun saat li de yenı 1 lalke~ 
safenunda ''par:ışutçuluk., h:ıkkınd' 

muhim bir konft'ı·ans verilt'cektir. 

Askere geden köylüleriıl 
iş\.,.rini köylü gör~cek 

HukU nelçe gÖ·Ülı:ıı lüıum ii1crİI 
s 1 haltına alınan ve m "ihiınbirkısrnı k 

lü olan b ızi s·nıfl •rtn orak. çııpa ve h 
m:ın g•bi zir<Jİ ve ei(~nomi bakımlı 

rınrfa1 işlerin;n geri ~almııması fl" 
hiliye v.!Kaldi tarafın ian göz öniiııe 
alınmıştır askere giden köy gençli'" 

rin n t rla, ba~ \e bahçeleıinın sürül 
ekilrnes•, ha•m nlaıının kaldırıl ııa' 
gücü kuuveti yerinde diger köylü'ef 
karıırnen mecburi h ımetlerindendir· 

Bu ci h e ı le ı. ö ı k an un ı t a t b i k eJ 
len ve edılmeyen biıün kövlerrle 111' 
torlıır, ihtiyıtr ırl'clı~lerı \f' k;ıı;abl 

belediyeleri bu vrz fı:ıyle mükellef tıJ 
tul muşla rd:r. 

Bir köy ihtiyar heyetini~ , 
vaı.İfcsİ 1e nihayet verilol 

Buyuk Dikili kö.) u ihtiyar he_,., 
tinin vazifesinde ı österdiği ihmalkar 

lık ve lakaydi Uzerine muhtelıf brİ• 
ı~l'dc ihtarlar yapılmış ve para ceı' 
hrivle tecziyeleri cihetine gidilmi~t1 
Bu ihtarlardan ve para. Cl"zal:ırındl 

u~lannıayan nwzkör ihtiyar hey'• 
köy işlerini \•e \•a1ifc~ini ihmnlde d 
vam etmi~. bu vı.ziyct karşısında 
layt'tçc \'ıızileferine niha ·el \'erme 
mecburi.nti hasıl olmui'tur. Topl~n• 
Buyuk Dikililer veni ihti,·ar he,·'c:t1 . .. ... .... 

genç uıı .. urlaı ı intihap l'tmi
1 
ll"rdir. 

Kao1yondan atılan bif 
adam yaralandı, öldil 

Cihadiye köyünden 13 numarl 
kamyor.la Adanaya gelmekte olan C 
lil oğlu Hüseyin, asri mezarl:k cı 
rında şoföre haber veı erek kamyorı 
durdurmağa liizurn görmeden cadd 
ye alılınıp, bu atlamada başından b 
ylik bir yara alarak baygın bir lı 
gelmiştir. 

Hastaneye kaldırılan yaralı H~ 
yin maalesef kurtulmıyarak ölmüş! 

On bir yaşında eli 
bıçaklı bir çocuk 

Cumali og-lu 1 t yaşında Fikri, ; 
rab~siyle kavğaya tutuşan Reşid~ 
lu Mahmud Nedimi bıçakla yarala 
tır. 

Küçük carih yakalanmış, 
hastaneye kaldırılmıştır. 
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-· · • BUGÜNKÜ PROGRAM · 

ANKA~A 
CUMARTESi 

RADYOSU 

6 - 7 - 940 
7.:ıo Program, Saat ayaıı 
7 35 Mü1ik : J. S. BACH - dan 

Eserler 
8 00 Ajııns haberleri 
·8 10 Ev kadını - Yemek liste~i 
3.20 

3ıl 

-:J3.:o 
ll 'ö 
13.SU 
H05 
)4 20 

.15.00 
ıtS.30 
18 00 
18.CıS 

18 3) 

n9.1s 
n9 45 
:~0.00 

2:.0 39 

iMüzık : Pıyano ile Caz 
Parça'an 
Program ~ a ıt Ayarı 

Müzık : Mı:ıhtelıf Şaı kılar 
Ajans Haberleri 

Müzik: Muhtelıf şarkılar 
Müzik: Riyaseticumhur Ban
dosu 

Müzık: Dans Müzi~i 
Program saa t ayarı 
Müzık : Operetlerd ,.n se· 
çilmiş parça lar (Pl.) 
Müzik: Radvo Caz Oıkes
trast ( l ırahim Özgür ida
resinde ) 
Müzik: Türk 
.Saat ayaıı , öjans 
-:Türk Müzıği 
Konuşma: Günün 
~eri 

mesele-

Bir çocuk araba 

altında can verdi 
O ner oğlu Ali Akd111 un idaresin· 

deki ar.ıb'1, h;ıyvarılaı11ıın ürkmesiyle 
.beyg'rlcrin ark;ısından paldürküldür 
~uvarl.ın ı • ken Ü;ınan kız ı Nazmiye 
ıısmınde yedi yaşında bir kız çocu
~unu ç ğne niş•ir. Aile,inin dik katsiz
~iği ve alakasının noksanlığı neticesi 
.ola rak artıba altında ezilen yav ı uca· 
~H aldı~ı yaral;ııdan ölmüş!ür. Ara
bacı adliyeye tevdi edı l miştir. 
-- ------

Kanada'da hasıl 
.olan kanaat 

Ottovn : :) a. a. - Royter : 

B. Çörçil'in Fransız fi losunun 
~nziydi hnkkıod:ıki bey:ınatı Kaoa-
.dalıları pt'k ziyade teşci elm1~tir. Bu 
mükemmel F.rano;ız filosunun akibeti 
:ne~elesi Bor do huitV.~eti nin teslinı o
Juşundanberi burad-a başlı ca göruş11.e 
.-mcvzuuou teşk i:l etmekte idi. 

O r ta 'lC\'i rc<lc Kanada! k . • ı nın a-
naa tıne göre, 1ngiliz icraatı mUe!lim 

olmakla beraber İngiliz İmpnratorlu-
*uııun sonuna kadaı· dövUsm k · 
- T < ezmı-

ni a,yd ı nlatm ı ş ve hu hususbki butun 
~upheleri izale ebni~tir. 

1 ladi~eyi bu,·uk mnnsctler . it . ... ) a tn-

~a neşreden g:ızcle idart hıınclerinın ' 
~nu h:ıherleri cıkumak için koşuşan 
lhalk kutlderi ile dolup boşalmı ştır. 

Ye r · İ 8 ... lg ar Başvek ili 

Sulh hayranlığı 
izhar ediyor 

Sofya; 5 
d . · a.a. D. N. B. A1'ansı b'I . ırıyor: ı · 

Doğ'ıı · l>ht B 1 . 
..cuma'da yapıl~n u .ı~rıs.tandaki gorna 

h. . ınıllı bır tezahür es 
nasında da ılıye nazın b' 
l. .. ır nutuk söy-
ıyerek ezcurnle demiştir k" 

Bu tt;hdit ve :.tehlike ı . 
. . ~ zamanı nda 

Bulgarıstan daıma suküneti m h f 
- u a aza 

f'tmış ve sef~rberli.k yapmamı ştır, 
Bulg:ır sıyasetı t.adıl siyaseti ol

makla beraber ayni zamanda sulh si
~yase lidir. 

~a:.iL: 3 

FRANSIZLAR iNGil TEREYLE 
SIY ASi MUNASEBA Ti KESTi 
Büyü k b'r kısım Fra nsız ha rp . . 

gem ısı 
J\m ~rik a l ı l a .- , İ · lgiltere nin ha ttü har\! k eti n i 

İ n gil i z 
çok 

-
Limanları nda 

karşılad ı 
. . 
ıyı 

Lond:-a: 5 (Royler) - Bir kısım 
Fransız harp gemilerinin lskoçya sa

hillerinde demirli olduğu anlaşılıyor. 1 Suriyede hoşnutsuzluk! 

' 

Diğer bir kısım gemiler de ayrı 
ayrı lngiliz limanlarındadır. 

Londra: 5 (Royter) amiral Darla
nın artık silahı kalmamış olmakla be· 
raber Darlan Fransız bahriyelilerine 
mücadeleye devam la\'siyesini vermiş 
bulunmaktadır. 

Vişi: 5 (Radyo) - Fransız hüku 
meti lngiltere ile siyasi münasebetleri 
katetmeğe ka rar vermiştir. 

Londra: 5 (Roy ter) - İngiltere 
henüz lngiliL · Fransız politik müna
sebetlerinin kesilmesi hususunda Fran· 
sadan resmi bir malümat almamıştır. 

AMERIKADAKl AKİSLER 
Vaşington: 5 (Radyo) Hari-

ciye encümeni reisi Pitman demiş 
lir ki, bütün d ünya Çörçilin hareketi· 
ni alkışlayacaktı r. Bilhassa Amerika 

P.kman bu beyanatı, lngilizlerin 
Fransız donanması meselesir.i halle 
gırışmesi dolayısiyle vermiştir. 

RIŞLIYô VE Y ANBART 
Londra: 5 (Royter) - Rişliyö \'e 

Yanbart Fransız saffı harp gemıleri de 
lngiliz limanlarına gelmiştir. 

Bir k ısı m Fransız kuvveti Filistioe geçti; Şamda 
bulunan Veyga' d itaatsizliği önlemek istiyor 

Suriyeye ltalya ve Alman 
m Ü m e s s i l l eri geliyor 

Lorıdıa 5 (Royteı) - Times 
gaute•inin muhabiri yazıvor Suriye
dekı F arısız mı:ıkamlnının kararı b;r 
çok Fransız sivil ve askeri unsuılar 
arasında \e ayni zam .. nda arab hal· 

kın büyük ekseriyeti nezdinde hiç de 
huş g3rü lm eın ek ı ed ir bi r tak ım Frans ız 
kıtaları kamyonlarla Fılist in hududu· 
nu geçerek H1yfaya doğıu gitmek· 
tedir arab '1hdli arasında şiddetli bir 

gerğ"inlık görülmektedir . Şama geldi· 
~i söylenen general Veygandin va7.İ· 

fesi Frans11. kıta'arı arasıdda yeni ita 

alsiılıklerin önüne geçmek ve her tür· 

lü ayrılınc. hareketlerine sed çekmek 

olsa g.!rektir yabancı kaynaklaıdan 

gelen haberlere nazaran Almaı.ya ve 

İtalya Reruta mümessiller ıönder· 
mektedir. 

1
Cibutide Fransız kuman
danı mütareke tanımıyor 

.Fransa - Almanya Cibutiyi . teslim 
g e nera li ni, 

almağa 

Fr ansız 

1 

geıen bi ı İ talyan 
koğdu 

. 
ltalya arası 
gizli paktı ! Lo ıdra : :i (Royter) - Bir ltal

yan g«nHali Cibutideki Fran,1z mU.;· 

ternlekesini te:.lim ıılnıağa gitmiş ve 

or:ıdııki FrJnsız kumandanı. mUtıırc· 

g enera li 

ke.) i kat'iyen tanımadığın. binaenaleyh 
derhal Fransı z mUstemleke toprak-

larını terketmeleriııi Italyan 

lıne tavsiye! et'lliştir 

gencra· Londıa : 5 (Roy e·) - Mıwda 

vafd st p rı bin n NŞ ıı eH a: ı oirn 
E.lmisri gaıetrs nin \-dZdı~ına göre 
müt.>reke ıniizakera·ı esn ~ınd~ Fr<ın 

sa Almııny ı ve lıalva a asında Sü 
veyş kanalı ha~kınrla bir g 1li an
laşma yapılmışı ır. 

Macaristanda iktisadi 
tetbirlere baş vuruldu 

İ ran - Afg an postası 

Tahran : 3 a. :ı. - Pars ı·jırn'\ 

bildıriyor : 
Kabil'dcn \.'t'rilcn malum:ıt:ı göre. 

Iran ile AFgani~t:ın :.ra.;ında do0ru 
po.;t:ı nılln:ı ..... b:ıtı ihılıı, edt:n :?O Tt'rn· 
muz 1 !J;~s tarihli :ınlaşma.010 rnusaıl

d:ık -.urdlcri mı zkur ~thirdl! t ... ati 
edılmi~ti•. 

Budııpc~lc: fl ıı. a. - ı\lacı\r ıııan· 

Si bıltlirİ,\'Or : 
1 lul.\1 net hnsad işlerini temin 

rn:ıks:ıdiylc l.ıir emirname neşretmi~· 

l.ıilccclderdir. 1 Iukumı:l: icabında zec· 
ri ledlıirlt.'rc de nıUr:ıcaat ed< bile· j 

tir. E niı·:ıanıc mucibince hukuınet mrı.· ı 
k:ımlarını milli nıUda.fon çerç~\·esi da-

hilinde herke-:İ ç:ılı?ma.ğa mecbur ecle 
eeJ..tir • Be-; kentnli geçen bug· 

Buyıl yetişecek havaeı 
gençlerimiz 500 den fazla 

İ n ön ü k amp ı n da d ün fa a l ı yete g eçildi 

Ankara : 5 (Hususi muhabirimizrlen) - Türk hava kurumu başkanı Şük 
rü Koçak bugü n lnönü yaz devrrs mes,;JS ni açmış, ~ençleı e bir h.t 11 bede 

bul una•ak muvaffıski>etler temenni etmi~ıir. K;. mp me•.cııdu geçen yıla nis· 
betle yüz d e ot uz fazl< d lr. M, \Cu l 500 ü çok aşkındır. 

da\· foıla~İ \'le 011 kentali gt.'çen mısır 

fa~lası mec.duri beyannameye tabi o· 
la cak \"e hukumet tarafından .. atın 

nlınacakbr. 

Maj io oıian son kıtalar 
dü n geri alındı 

Lvon: 5 a. ıı. - .ı\lajino hath-
11111 .,o~n k ı talan da Fransız kuman· 

dan l ıgmın da vd ine icabet ederek a
teşi 'k~smişler ve bu ,\'tizden Lyon 
sehrincie kalmakta olan Alman kıtaa-
' tı ~t'hri lt!rkctmi1l.:rdır . 

Düşen A lman ta yyare~İ 
Londra: 5 a a. - Hava nezare· 

tinden tebliğ' edilmiştir: 

Bu sabah erken lngilterenin do
ğu Cenup sahili açıklarında bir lngi· 
liz avcı tayyaresi bir Alman bombar· 
dıman tayyareı.i düşürmüştür. 
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Pamuk -Hububat 
KILu tlAll 

ClNSl En ,z En Ç~ 
K. S 1 K · s· 

l<:ozacı 50,00 00 
-Ma. parlağı - 48 ___ 

1 
_ _ 00-::--- -

-Ma: temi7i- oo oo 
-Kapımalı- - 49 __ _ 
KICV'a~ - 57- ----/--::0'""'"0--1 

Klevıand'Çf. - 2,05- -- - - --

--verfi yemlik' CO I ___ _ 
tohumluk '""-====----==-=~=----=== 

BuğdaYKıbı ıs -----
4.00 ,, yerli 

Arpa - 3.19 
-=y~ul,-af-=------ -,. , 1_0 __ _ 

[) 7 I 1940 
Kambiyo ve para 

Tiiıhöz'i 

Serin bir salon - Tem iz bir hava 
İçerisinde Mevsimin tn büyük şa he sel eri 

ASRi SiNEMADA 
iki Büyük Film Birden 

Jean 
GABİN 

1 

Miksin 
2 

intikamı 

Mireille 
BAL1N 

İn Şaheserler eseri olan 
___ f~ 8an1<.a.,ından dJuımışttr. I 

lireL 1 __ 1 ( Yanık Gönüller) Rayışmark ___ _ 
Frank (Fransız ) _o _ _QQ_ 

-Sterlin ( ingiliz) _S_l-2!. 
Dolar ( Amerika) !39 ı_QQ_ 1 

Frank ( isviçre) 00 00 

Bugün gündüz Saat 2 30 da iki film birden 

1- Yanık l-;önü1ler 2- Rintintin ve Eşi 

Bu 
Nöbetçi 

Yer ietel 
Tahsin 

gece 
eczahane 
yanında 

tczahanesi<iir 

Zayi askerlik vesikası 
222 inci hudut alayı 7 inci ta· 

bur 2 inci bölükden aldığım asker· 
lik vesikam ile Bursa nüfus müdür· 
lüğünden ~ldığım nüfus cüzdanımı 
zayi ettim 

Yenisini alacağımdan zayi olan 
vesika!arımın hükmü olmadığını i· 
lan ederim. 

Adana Şimentüfer de· 
posunda 19057 numa· 
rada 325 doğumlu Mus 

tafa Dumlu 
12110 

Zayi mühür 
Adana 5 inci Noterlikdm tastikli 

zati mührümü 4 Temmuz perşembe 
gunü zayi ettim. Bu mührümle 
Ziraat Bankasından başka hiç bir 
yere borcum yoktur. 

Y t ni mühür yaptıracağımdan 
zayi olan mührün hükmü olmadığı
ııı ilan ederim. 

. Kamışla köyünden Hü
seyin oğlu Kamil Ka-

mışlı 12112 

ilan 
Seyhan Hususi Muha

sebe Müdürlüğünden : 
1 - Fort markalı Vilayet eski 

hizmet otomobilinin (550) bcı yüz 
elli lira muhammen bedelli açık 
.artırmasında sürülen pey haddi la· 
yık ıörülmediği ıçin s?tıŞ, 940 yılı 
temmuzunun 18 inci Prrşembc gü· 
nü saat (9,5) da pazarhlcla yapıla· 
cıktır . 

2 - lıtelclilcrin muayym. günl 
ve saatte V.layet de imi encüme· 
ninde h zır bulunmaları ilan olu· 
nr. 12099 

ilan 
P. f.T. umumi müdürlüğün 
den: 

idaremize alınacak yüksek tah· 
silli memur imtihanının 8-8- 940 
perşembe günü saat dokuza talik 
edildiği ilan olunur. 

12113 

ilan 
Seyhan spor 

kulübünden : 
Beden terbi)'esi grnel diHktör. 

lüğüne bağlılığımızı icabettiren hü 
kümleriıı nizamoamemiıe idhali ile 
yeni idare murakabe bl'yetl~rim: ı 
soçimi için 9-temmuz-1940 salı 

günü saat 18 de ekseriyet olmadı 
~ı taktirde 12- tcmmuz-· 1940. cu 
ma ~ür.ü uat 18 de tc tkcpıü la 

ilan 
Toprıık mah~u leri ofoin in Cey 

handaki muhtelif dtpolarında mev· 
cu t ve ilerı de dt po edilt cek yulaf 
arpa, l:.uğdaylarının dt polt rdcın ıs

tasyona nakıl ve .,..,goııa t;.hmil İŞ· 

lcri on beş gün n Üddctle münaka· 
saya çıkaı ı mıştır. 

lhalrsi ~2 -7-94Q tarihinde 
Ceyhan aj •nsı mrrkt'ıinde yapıla· 

cağından talip olanların tafsilat al
mak ve şartnamesını görrnelc üze· 
re toprak meı h~ullrri otiı.i Adana 
ve Ceyhan &j ınsların 1 müracaat 
etmeleri ilan o ur ur. 

1 t.!08 5- 6-7 

nındaki kıılubümüz l inasında fev. 
kala de ko!'\gra ak :iedilrc"ğinden aza 
ların t ~rıfierıni rİCil ederiı. 

12 .09 

6 f tmrnuz 940 

. 
Ilao 

Devlet Demiryollatı 6. 
ıncı işletme komisyo
nundan : 

işletmemiz. mu. takası memur 
ve müstahd~mini için kumaş, ?star 
ve telası idarece vrıi lmtk sırma, 

düğme ve alameti f:ttikaları mlite 
ahhide ai t olmak üzere takriben 77 
takım yakası açık ve kapalı elbıse 
268 palto ve 345 kasketin şartna· 
me ve mukavele proj ·!.İ mucibırıce 

dikimi kapalı zarfla cksiltme}e ko 
nulmuştur. Eksıltme 25-7-940' 
Perşembe günü saat 11. de Ada 
nada işletme Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. Bu işe ait mukavele 
ve şartnameler Adana işletme Mü· 
dür.üğüne, Mers·n, Ko11ya ist .. syon 
!arına müracaatla bedelsiz o'aralc 
görülebilir. Muhammen bedet 
6879.75 lira ve muvdkkat teminat 
516 liradır. Liteklileriıı iyi huy ka 
ğıdı, nüfus tezkeresi, 940 yılı Ticr 

ret OJası vesıkaııı ve l u işteki eh 
liyetlerini gösterir tasdikli vesika· 
ları ile muvdkkat teminatlarını veı· 
nemize yatı ıldığını gösteı ir makl ut 
veya banka teminat mektuplarile 
teklif mektuplarını 2490 Numara!• 
kanunun tarifatı dairesinde mühür· 
lü zarflar içinde vaktı muayycnin' 
den bir saat evveline il.adar ko 

misyonumuza vermİf olmaları vty• 
göndermeleri lazımdır. Postad• 
vukubulacak gecikmeler kabul 

dilmez. 
12111 6-10-·16-20 

Zayi tasdikname: 
937 Sentsi Osmaniye Orta O 

kulu birinci sınıfından almış oldu· 
ğum tasdiknamemi yitirdim. Y enisio1 

alacağ:m fan e~kisinin hükmü yok· 
tur. 

] 2 ı 14 

90 Numaralı Halil 
Og'u Mahmut 

Zayi tasdikname 
Adana Erkek Lisesinden 4-3-940 

tarih, 2102 No. ile almış oldu~um tas
diknamemi zayi ettim. 

Yenisini alacağlmdan eskisini,. 
hükmü yoktur. 

Mermerli mahallesi 35 so
kak 128 No. evde mukirrr 

Atıf Ôzbilen 
12115' 

İlan 
Kiralık evler 
Seyhan kız,lay 

merkezinden : 
Muhtelif semtlerde felaketzed~ 

!erden boş kalan evler vardır. Teş. 

rinsani başına kadar kiraya verile
cektir. M~rkezimize müıacaat edil· 

mesi. 
5 6- 7 12107 

Umu,,i neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Ad .. ı.11l Tü.k Sıi..U M .. Lb...,.s.:-


