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il ALYA HARBE GiRDi Norveçte savaş durdu 

Roma'nın bu kararı dün 
tebliğ 

Fransa 
edildi ve lngiltere'ye 

'' S O N 
ÇEYREK 
SA AT,, 
tıınsanın 

Şimalinde 1 1 
!il dünyanın Nevzad Güven 
\111ııa 

Or. H ın,. en kanlı haı bi cereyan 
' b h abılle Kabil hadisesinden 
ko~ arının sonuna kadar bu ka· 

ııa d Uncunu gormiyen t. r;hin bıle 
l'llıtı~rrunıuk verecek bu hailede 
y11 b~~kadderatı taayyün ede

dot;u Ulun dünya bir milletin, da
Çlıırı su kuduzlaşmış bir ihtirasın 

~k b' altında asırlarca devam e
~td111r köleliğe mahkum olacak. 

f. ~ l't~t' '8ırlarca de\'am edecek bir 
tf ~ ihti~~ &ükune kavuşacaktır. Bu 
f ~ tre l..l."'lln birinin tahakkuk etmek 
J,J t)G~utu günler de yaşıyoruz. 

tıı g~ l'lıGlttfik orduları başkuman-
11 ,:;aı \leygand ordulanna hi-
e dedi:tlifi bir &'iindeJik emirde 

'.Fransız subayları, 
1• ~on çeyrek saati yaşiyoruz. 

,tirıızde tutununuz!. 
~n çeyrek saat,, bir harbin sn· 
ta,,· 

\1 ,,ın eden son tahammül ve 

111 
trnet devresidir. iki muhasım 

k11~an haıııisi bu kısa zaman için· 
'1ı ret ve mukavemetini daha faz· 
~ tfazaya muvaffak olursra za · 
'•Undur. 
Q Son çeyrek saat ,, 
hG~~ şu demektir ki, iki laraf· 
~tı · 11" varlığını oı taya koymuş 
iti ııı n, cnerjisnin son baddi ile dö· 

tktcd' "k" · f 'Yııi ır. Artık zttfer, ~' •. tara ıa_ 
ıc derecede mütekamıl, a}nı 
•tar e ınebzul olan n ad t harp 
\> lltının elinden çıkmış manevi 

'L 'ile, ı' ' • h - ı - -11 t111lı n ınsan ta ammu unun, 
ıl'ıt anıı~ının derecesıne bağlan 

~· 
~ı, Ug-ün bü} ük bir alaka ve hr ye· 
h,rtakibetıiğımiz Fransa meydan 
cd'beJeıinde ıki orduyu da tah· 

tn rrı b- -kı-ı, cnevr ~uvvetler uyu ur. 
'ııı tafta ( mukaddes Cermen irı:ı
tib~rluku ) ve dünya hegemonya
Y ' Cazibesi cinnet verıci bir de-

~ ~t ı;tkarılmış bir davanın peşin 
1lt oşan Nazı ordusu diğer taraf· 

ı Vat ' • ''Yt. an t opraklarının ve ınsan 

t tg~1;"1_rı rrıüdııfcıası gi~i .tarih ka· 
'ııda "e kökleşmiş b ı r ıdeal uğ-
1 81•· h 1~ () a a s&ıılmış Fransız ve İn· 

x. 'dusu 
~ rıın . 

''~il il~ ( Kırk haıaınici ) , kırk 
~ ıııuıı Çarpışıyor. Canını 'e malı
~ tglt\i afaa eden yolcunun yi~itligi 
'cıı( Cırııtıkınden her halde üstün 

,, tır 

' s. t, 1) cı on çeyıek saat ,, yalnız fran· 

1''1ta,~ııu değil, hüırıyet, e saadeti 
~t'ılfa ll'ıış, huzur ve s.ıkQnu tehdit 
tr 'te olan bütün miıfetlerde }açı· 
\. 'ıı· 11lıerıni td !im ki ·' son çey-
·' l cı • • 
~~-ı ış •· ırısanlaıa arnlarca süttun 

1 cıı lcrnın edecek mes'ud daki· 
arak geçsin .. 

Londra: 10 (Royteı) - Muso 

lini ltalyanın müttef ıklNe harp i· 
lan ettiği hakkındaki notayı bugün 
Roınadaki lngıliz F ramıız elçisine 

tevdi t t niş tir. 
a. rıota saat on sekizde veril-

miştir. 

Müttefıkler üzerinde hiç t İr su 
retle hayret uyandırmamıştır. 

Çünkü ötedrnb11i beklentn bu 
vaziyete karşı ınüttt-fiklu ha7.ırdı. 

Roma: lU AA. - Bugün Mu· 
ıol:ni Vene dik sarayı mey lanını 

dolduran binlerce siyah gömlekliye 
hitaben bir nululc söylemiştir. 

Musolini bu nutkunda evveli 

Frans1 ve lngiltereyc ilanı harp ha 
berinin bu memleketltr sefirlerine 
tevJi edilmiş oldu~urıu bildirmiştir. 

Musolıni nutkunun sonunda di
ğer memleketleı i harbe sürüklemek 
niyetinde olmadığını ve binaf'naleyh 
istikballerinin t~yini hu milletlerin 
kendi ellNind~ 1 u'u d .ğur.u sÖy· 
!emiştir Bu hty:ın ... t tıilhass .. Mısır 

( Gt>rİsi UçtıııcU -.;ahifeıll• ) 

Norvec K relt Hak on 

( ra 1 ~· iiçiincii sahifede) 

sahada •• kilometre dört Dört yuz milyon insanla 

Kanıt ıneydan savaşı 

ediyor şiddetle devam 
Almanlcsrın 

şehirlerinde 

zayiatı o kadar 
bütün apartmanlar 

büyük ki 
hastahaneler 

bir 
haline 

çok 
ifrağ 

Alman 
eoildi 

lsviçre'ye saldırış 
havadan bekleniyor 

Londre: 10 (Royter) -
AlmMnyenın İsviçreyi işgal 
etmeleri her dakik• için 
beklenen bir harekettir. 

Paris : 10 ( Havu ) - Muhare· Binleıce 7,5 luk top muharebeye 
be 40J kilomet e'.ik bir cephe üzerin- iştirak etmiştir. 
de ve lCCı Alman fırkasınırı iştirakiy- Harbin bütün devamı müddetince 
le devam etmektedir. tayyare ler gerıler! ve tank kollarını 

Bu harp dünyanın şimdiye kadar tahrip etm .!kle devam eını şlır. 
mislini görmediği bir harptir. Pazar S-thilden .organa knda: haıp bü-
sabahı dört milyondan fazlo irısan tüo ş 'ddctiyle devam etmckted ı r. 
taarruza iştiı fık eım :ştir. ·Müttefıkler ALMAN ZAYIA Ti 
mukavemet eıt . ~i ve icab . tıiği zaman Altı hıızirarıdanbtri Alman zayia-
mukabil ta:ırruzlar yapmaktadır. tı o kadar büyüktür ki Hitler Ekşa-

y;ıpılan harp modern ve klasık pel ve Kalon şehir ve kö~·lerindeki 
harp kaideleıini ihtiv: etmektedir. ( Geıisi üçüncü sahifede ) 

~-_,.-....,.-....,.-~~~~~~....,.-~-~-~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~.~~__,.~ 

lngil~zlerle A!manlar bir / 
denız harbı yapyor , 

--~~---

Topnık m 1hs ... ıll ~ ri :ı.jans 
mü Juru geldi 

Adaııa ve lıa ..-a l isındt' n geniş 

nıikyasta Yul.ıf ve Arpa ınübayetası 
için Ankar .. dan şehrimize bir ttş 

kilat gclcceğ . ni > azını~tık .. Bu vazi 
feye tayin ediltn toprak mahsulle
ı i ofisi ajans müdjjrü şehriır.İZ'! g~ I · 
miştir. Bi .. ıki güne kadar mübaya 

ata başlal'acaktır. 

Bir Amerika bahriye 
kumandanı Lizbona geldi 

;Lizbon; 10 (Rr.d\o) - Ameıika 

br..hrlye ı..umandıır )ç rıı , dan cımir <:' I 

oav d Laborc on Liıboııa gdm ~tir. 

L"ndı a: 10 (Ro\ ter) - Şimal de 
ni1.inJe İngil iz bahrıye ku•ı velleriyle 
Alman bahıi kuv\e lleri arasında bir 
m.ıhaı ebe ceı ey an ettiğı haber veril
mektedir. Netice hakkında hiç bir 
haber alıncımamıştır. 

Ruzveltin Duçeye 
yaptığı tebliğat 

Ne\yor~: 10 (Radyo) - Ncv· 
york Timt s g zetc:s inin Roma mu· 
h;ıbiri Ş J ha~ eri \•ermektedi r: 

Roma da veı ilen b r habere gö · 
re Ruz\•elt, ltalya harbe işi tı ak f'ltiği 
aı.. diıde bun~.n ihıiJatlaıa sebep alacı
ğını ve binnetice Ameıikayıda karış

tmıığa mecbur edeceğini Musoliniye 
bıldiırnişlir . 

( Gerı s: üçiincü sa~dede ) 

Bay Çörçilden 
Reynoya mesaj 

• 

lngil tereden Fran-
saya yeni büyük kuv

vetler yollanıyor. 

"'-------
Çörçıl, Rcynoya bir mes«j gön

dcreıek, biiyük çarpışma:ara yardım 

eden !g lız hava fılolarından başka 

Fransaya taze lng liz kuvveıleı i de

o;evkedilmek üzere oldu~unu. Fransız 
ordusunun gösteıdığı k rı hıamarıca 

mukdveme •ın hayranı b ı ! unduğunu ı 

kayd etmiş ve Fıaosıl. · lnglliz kuv
vetlermin ahenktar teşrii> i rnesaisındcn 

ba hsel mişt r. 
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Saiıife 2 

Ç"---·· ... -_ ............... < 
1 anlı harp 

Bir kızıl mah1ere döndtı yine ih· 
tiy:ır kurre 

Bu dumı beşuiyet oynadı biıı 

bir kerrc 
İhrctse de feryahadıı, şöhretse· 

de yeter artık 
Bulutlar topraklara kan kusuyor 

ltanaldık. 

i 
ı 
* 

Beşeriyet, medeni.ret bomltay * 

ı 
l:ı savrulmada t 

Yine: Yicdaoı bf'şer yanmada, kay : 

rulmada. * 
t 1-6-940 * 
1 Cebeliber.-ket * 
i ihsan Olgun t • • ........ _ .. -----.... -.... 

üüzeltnıe 

Pazar günkü gazetemizin birin
ci sahifesinde tarih '19 Mayıs,, ol · 
duğu halde gün "Cuma,, şeklinde 
çıkmıştır. K< za "Londra intibaları,, 

başlılclı yazımızda 11GlasgoW11 adı 
"Alasko,. o 1arak dizilmiştir. Özür 
dileyerek düzeltiriz. 

32 k c za merkezinde 
adli teşkilat yapılacak 

Henüz adli tt"şkilat yapılmamış 
olan mahallerJe teşkilat yapılabil· 

mesi için barem kanununun Adliyr. 
Vekaletine ait kadrosuna hakim ki 

tip ve Mübışirlikler ilavui hakkın 
dald kar.un layihası Meclisin alikıh 
encümenleriodt'n geçerek ruzname· 
ye alıomı$tır. 

Bütçe encümeni 32 kaıaya ~ulh 
bikimi ta)ioini temin edrcek olan 
Liyihayı hükumetin tt klifi veçbile 
aynen kabul etmiş, adliye encüme 

ni de layihayı aynen lcabul etmekle 
beraber bu teşkilatın tek bir hakime 
inhisar ettirilmiyerck adliye cibaz,n 
da beklenilmekte olan fayda ve 

maksadın tahakkuku için bu kaza. 
lardı da tam teşek~ülü birer mah 
keme tesisi temenni~inde buluumuş 

Kanun layihası ile baremin Ad
liy' Vekaletine ait kadroya 40 lira 
maaşlı 32, 35 lira maaşlı 18 reis, 
hakim, iza;snlh hakim:, müddeiumu 
mi muavinleri, icra hakim muavinle· 
ri, sorgu hakim, 10 lira maaşlı 50 
adet başkatip ve muavinleri 
ve icra kalıpleri, 10 lira 
maaşla 32 mübaşir, 20 şer lira üc· 
retli 32 oda·cı ve gardiyan ilave e
dilmektedir. 

Türkıö2:i 

Enstitü serğisi çok 
muvaffak bir eser oldu 

Adanalılar, kızlarının ince 
zevki karşısında .hayran kalıyor 

SERGİDEN BAZI NOTLAR 
Kız San' at Enstitu , u'nun açtığı 

sergi)• İ dun gezdik. Ilusus'l bir mak· 
sad. hususi bir çalışma mahsulu ola· 
rak de~il ; ders ayları zarfında Eııs· 
titu tnlcbelerkıin temrin vazifesi 
olarak yaptıkları eserlerden te~ekkul 
eden !'ICrgi, zevk ve hnyranlıkla se,y · 
re dil m c kted ir. 

Gözlerimizin önUne serilerek teş· 
hir edilen eserlere nt: kadar çok göz 
ve el emeği sarfcdilmiş bulunduğu , 

ilk nazarda kendini hissettirmekte· 
dir' 

Bir yılto .. uzun bir ders mevsi · 
minin yüzlerce talebeye neler öltrete· 
bilcıigini ve bu sahalarda in1'işaf e· 
den istidatların bizlere neler vadet· 
tiğini pek canlı misallerle gösteren 
Kız San'at Enstitu,ıt serıisi, hakiki 
bir San'at meşheridir. 

Kabiliyetler yu1uı.:lten, istidatla· 
ra kalıblar döken, genç luzlarımıza 
inJ...işaf ve tekamül yolları açt\O Ens • 
titı.ı, mazisinin hcnuı dört yıl kadar 
yakın olmasına ra~men gıbte, hay· 
ranlık ve takdirlerimizi toplayan bir 
Sergi açaıağa muvaffak olmuıtur. 

Şehrimizde bir hadise teşkil ettiğini 

söyleme~e mecbur bulnndugumuz bu 
gUzel sergi, kızlarımızın i~tikbalini 
çok aydınlık göttermcktedir. 

1Türk Kuşu gençleri 
f nönüne gitti 

lnönü Hava Kampına şehrimiz 
Türk Kuşu Talebelerinden 24 genç 
dün hareht etm iştir. Gittiklerini 
daha evvelce de yazdığımız 2 Tüık 
Kuşu öğretme 1inden başka Türk 
Kuşu baş öğretmeni Bay Cemal 
U yğun da dünkü tayYare postasiyle 
Ankaraya azimet etmiştir. Orad~n 
lnönü kampın" gtçecektir. 

Geri kalan diğer talebeler İse 
2 veya 3 Temmuzda k ımpı gide· 
bilectlderdir. Ziraat lisesi ve erkek 
muallim mektebi imtihanla11mn ancak 
Haziran sonunda nihayete erecek· 
lcrindtn 30 kadar talebenin hare· 
rekcti h bire utratalmışhr. 

şır ve nakışçılık köşelerinde ne bU· 
yulr. terakkiler kaydedilmektedir. Az 
daha, inanamıyacağımu: geliyor. "Sa· 
hi, bu tun bunları bu Enstitunun ta· 
lcbeleri mi yaptı'?" divc dilimizin 
ucuna kAdar gelen suali sormamak 
için oe buyuk cebrUMf s lazım. 

Sergiden ayrılarken, bir cezbeye 

Serginin herhangi tarafını ele tutulmuş gibi gözlt"rimiz arkada ka· 
lıyor. 

alırııanız alınız. Resim köşesini mi? Doymuyor gözlerimiz. Bu ıuUte· 
Dikiş köşesini mi? Ş:ıpkacılık köşesi· nevvi, bu cazibeli sergi kalbleriıuizi 
ni mi? Hepsi de ayni titiz ruh, ayni Te ruhlarımızı teshirkar gllzelligi ile 
dikkat ve ifüaa .• Ayni zevkiselim ile sarıyor. Eger, Enstitu mUJUrUnUn ak· 
işlenmiş, örUlmuş, renk verilmiş bi· lına daha önce bir sergi açmak fikri 
rer muvaffakiyet mabııulu olarak ar• gelseydi ve bu fikirle bir -ıergi tesi-
zı endam efmektedir. sine tevessul edils :ydi; kim bilir ne 

Çiçekçilik köşesi .. • Burada, ta· muhteşem bir meşher karşısında kala 
caktık. 

biatla adeta iddiaya girişilmi•. İn<ıan, . . . . ,. Akın akın, her gUn binlerC?e A-
tabuıttakı çıçeğın bu kadar gUzel 'olub d l t d k t kd. . ana ının emaşa e ere: a ır ve 
olamayacağı hakkında bır an tereddu- ·rt·h •d d ~ K S • '· S · · 
d d 

. . • ı ı ar• uy ueıu ız ana" ergısı 1 
e UşUyor. l lıç bar malzeme kullan• kızlarımızın çok iyi yetiştirildiklerino 

madan, sırf el emeği, göz nuru, dik· butun delail ve vecıaikide şehadet 
kat -ve zeka ile meydana getirilen dmektedir. • 
çiçekler, size, alub bağrınıza basacak Enstitu muJuru Bay Ali Ya ver 
kadar derin bir zevk ve gUzellikle Bo.yaıid ve mudur muavini Bayan 
bakmaktalar. Bedriye Oizdar'ı candan tebrik ede 

Pasta, yemek, ve idaresi, çama· riz. 

• 

B··ı . . aınuk o gemızın p 
vaziyeti 

Tcıbit edilen rakaoıl•~,, 
mevsim başından bugüne k• 
in pamuk vaziyeti 3o56 b~lt• 
land ve 2693 t balya yerlı 
stokundan ibarettir. . ~ 

Seyhan vilayetinin ıse~" 
balya klcvlant ve 58004 , 
yerli pamuktur. Yek un \ 
balyaya baliğ olmaktadır. 

ti 

Hukuk işleri miidüral 

Şehrimiz hukuk işleri /, 
ğüne tayin edilen Bay Ekre~ 
venç şehrimize gelmiş ve t 
zifesine başlamıştır. J 

Dün cı Türksözü ,, müeıl4 
de ziyaret eden yeni huktJk 
müdürümüze hoş geldin ,drr: 
fesinde muvaffakiyct)er diler•" 

• 
Beden terbiyesi jstı 

heyeti topland1 

Beden terbiyesi Seyhall I 
si istişare heyetini dün saat ~ 
bda yeni bin~sında Keyh•'.:/ı 
Bay Fak Üstünün başk.IJ 
toplanarak Beden ttrbiytİ, 
nunun meriyetc girmesi ü 
yapılacak işler hakkında 

ler yaplmı~tır. 

Sıhhiyede tayiol' 

Dotum ve Çocuk Bakı 
stajyer ebe Bayan Mesrure 
Silvan hususi idare ve Bıy•11 

Çırçır da Bingöl merkez b' 
ebeliklerine tayin edilmiştir. 

Seyhan vilayet bat 
Seyhan vilayeti 1940 ıo•~ 

bütçesinin tasdik cdilmİI 
haber alınmıştJr. 

Seyhan köylerinin b01 

1 
Vilayetimiz dahilinde ,. ~ı 

600 küsur köyün 1940 mah 1' 
çesi 288770 lira 2~ lcurllf 
tanzim edilmiştir. . 45 

Bu miktarın 22 7939 hr• ~ 
ruşu salma, 47993 liıa 80 
imece ve 12837 lirası da 
tutarıdır. 

r-------------------------------, Bır hırsız kad•" 
f 

Su gediği mahallesindel1 

Bugünkü Hamburg isminde bir kadın komşul•,,_ 
Mehmed oğlu Abturrahın•" 
lirasiyle 10 lira değerinde bİ't 

Fransız ve İngiliz tayyarelerinin Rıhtımlarında bilhassa kahve, hubu· d 
- rini aşırdığından hakkın ı 

sık sık bombardıman ettiği yerler ara O O ı bat, pamuk, yun, petrol ve tutun gö· 
sında Ilamburıda vardır, Almanyanıa. O N N MEVZUU rulurdu. llamburg, etrafında bulunan yapılmıştır. 

--~~--- cf A 
~imal denizi önlerinde Elin nehri hıı. · Prusyayo. ait Altona kasabası ile be· ŞEHiRDE HAY~ 
licinde bulunan llamburg çok mamur burg umumi harpten evvt:l dunyanııı rn.licr bir milyondan fazla nUfusa sa· ; 
dur ve geçen yıla kadar dunyanın en muhtelif memleketleriııe gönderilmek hibdir. V c Berlindea. sonra Almanya· Şehrimizde dün gök ya~ 

1 
İflek limanlarınd.an birisi idi. Deniz- Uzere ,yine duoyanın dört tarafından nın ikinci buyuk şehridir' 1 hava hafif rüzgarla idi. EnÇ .ti 
den 105 kilometre uzaktadır. 1 lam· ıelip toplanan mallarin depo:-;u idi. "'** gölgede 34 dereceyi bulıJI"' 

·--------------------------------------------------·---------------------------------------
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Abone Ş•rtları 

,, Kuru§ 

12 Aylık 1200 
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4 l - Dı~ memleketler İç · • 
I' ~ bedeli değişmez yalnız 

Oet. lll&srafı zammedilir. 
._ 2 - llllnlar için idareye 
-:;•caat edilmelidir. 

"---------
&\.ne var? 
U'I) yok? 

• 
~nyadaki evli kadınlar 
.:1 l'utulAn istatistıklerc göre, in· 
•• ter d . b t' -de e e evli kadınların ms e ı yuı · 

S3 dür. 

'-' ~inlandiyadı ise yüde 43, A· 
)it~kı Ve Japonyada ise yüıie 62 

~luyormu,. 
s7 '•nıız kadınlarının da yüzde 
S6 ai, ~iman kadınlarının yüzde 

"~lid' ar. 
'Pike uçuşları 

d fletgün radyolarınızda cephe· 
Le Yapılan .. P le.-,. uçu~lanna dıir 
q•~ler duyma "-'iuirt. 

Gökdcn toprağa doğıu yapılan 
~ Uçuşlardan elde edilen ençok fa· 
•d.. .. • " ıurathr. 

Çünkü 250 300 kilometre sür-
•te ınalik bir tayyare pike uçuşu 
>•ptıtı takdirde 600 kilometre ıür 
't tenıin etmektedir ki bu, cehcn · 
laeani bir uc;u~tur. 

Türk sözü 
_JE ____ wm a ır · 

Norveçte muharebeye 
dün son verildi 

Kral 
heyeti 

Hak on 
"ateş 

ve Norveç kun1anda 

kes ,, emrini "erdi 

Kral lngiltereye geçdi 
Stokholm : 10 (Radyo) - Nor 

v~ç krala Hakon ve veliahd Trom· 
soede beyanatta bulunarak ezcümle 
demiştir ki : 

Harp zaruretleri müttefik kuv. 
vetlerini başka cebhelerde topla· 
mata mecbur etmiştir. Şimdi Nor 
veç kıtalarına fevkalade elzem tek 

nik menabiden bilhassa silah, ceb· 
hane, tayyarelerden mahrumdur ve 
bu suretle harbe devamda imkan· 

sızlıldar vardır. B~nunla beraber 
Norveç askerleri muharebe)'C mem 
lcket dışmda devam e-drceklerdir. 
tahribatı önlemek için kral ve hü-

kumet büyük kumanda heyetinin 
tavsiyelerini takib~n ateşi kesmeğe 
karar vermiılerdir. Kral ve veliah· 
din lna-iltereye geçditi bildirilmek-
tedır. 

Norveç telrraf ajansı Norveç 
büyük kumanda heyetinin ateş ku 

me kararı verdiğini teyit etmekte· ı 
dir. 

Alman askeri makamları ile mü 

İtalya harbe girdi 

( Birinci sabif.,den artan ) 

Yugoslavya, Yunanistan ve Türki· 
yeye müteveccıhlir. 

Paris: 10 (Havas) - Maltada 
bugün büyük nüma)işler yapılmış 
halk yaşasan Fransa, yaşasın müt 
tcfikler nidalariylc ve elde bayrak. 
lar caddelerde dolaşmıtlır. 

Rom• K•rarı"'n tebliji 

Roma: 10 (A.A.) - Kont Ci 
yano bugün saat lt>,30 da Fransız 

elçisini kabul ederek, ltalyanin Fran 

sa ile 11 Hazirandan itibaren harp 
halinde bulu11dutu hakkındaki dek
larasyonu kendisine tev jj etmiştir. 

Ronı: 10 (A.A) - Bugün 
Musolıııinin nutkundan sonra Ro· 
ma halkı krıtl sarayı etrafında te· 
uhhürat yapmışlar. 

zakereye girişecek heyet yola çık. ---- - ---

Otomobillerdeki 
mıştır. . 

radyolar Londra : 10 (Royter) - Roy· 
ter ajansı lnıiliz ve Fransız kıtaa· 

tının şimali Norveçt~n çekilmiş ol
dutunu ve kral ile bükü.netin Lon
drada bulunduğunu bildirmektedir. 

lnıiltere hükQmeti, bütün hususi 
Olonıobillerdelc i radyo tesisatrnm • 

~ldınlmasma karar ver~iş v~ ~~ 
. '•r üç gün evvel tatbık edılmış 
\ır . 
~ Bu radyolar, otomobilin esas tc· 

•1ndan veya sonradan takılmış ol· 

" 1•r da ıerek kendiltri, gereksi! 
'-ttnlui lcoparalıp çıkarılmışhr. 
t.t· lıtibbırat nezareti bu çe~it, por· 

İf radyoyu havi bütün nakıl vası· 
'-'trındın gt'rek kullanılmakta ol 
"a1t, Rertkıe metruk bir halde bu
~un katiytn çık111lmasım da tm· 
'ttıniıt• 

ır. 

Dönen Amerikalılar 
"•ıington: 10 (Radyo) - 700 

~ttikıhyı hamil Prizdon Ruz· 
~tlt . . b'll . gel· .... ltlbıaı Amerika sa ı erme 
..... ti '· ..... 
~-----

Bu 
Nöbetçi 

gece 
eczahane 

Kılekapısı yananda 
M. Rif at eczabanesidir 

Kanlı meydan 
şiddetle devam 

( Birinci sahifeden artan ) 
bütün apartmanlara vaziyet ederek 
hastahane haline sokmuştur· 

OMYEN, OMAL ARASINDA 

Omyen ile Omal arasında lngiliz 
tayyareleri pike uçuşl.ariyle A~m~n 
nakliyatına hücum ctmış ve buyuk 
zayiat verdirmiştir. 

SEN BÖLGESiNDE 

Almanlar bütün gayret!er.ine ra~ 
S nehrini geçememı~tır Haha 

men en 'k' d" k" d 
ıark ta düşman taıyı ı un uıı en 
hafıf olmuştur 

ABEVIL' ClVARINDA 

Müttefıkler Abevildeki orman 
· ·ndeki Alman petrol depolarını bom 
iÇi d b- -ıc. . 
bardıman etmiş ormaıı a uyu ın-

filaklar olmuı ve orman temamen yan 
en ıştır. 

ALMAN ESiRLERi 
Ahnın Alman esirlerinin verditi 

malumata göre, Almanlar büyük za
yiat vermektedirler. 

SOISSONDA VAZIYET 

Paris : 10 (Havas) - Soisson 
böltesinde bu sabaha kadar kayda 
dcter bir değişiklik olmamıştır. 

BÜYÜK TOPÇU DÜELLO.:>U 

Bern : 10 (Radyo) - Pazar günü 
akşamki Balova gazeteleri son iki 
gündenberi sükünette olan topçu dü-
ellosunun Ren nehri iki kısmında da 
bütün şiddetiyle başladığını kaydet-
mck tedirler. Hududa yakın İsviçre 
köylerindeki inşaata bile top sade
meleri zararlar vermiştir topçular 
bilhassa şümendüfer hatları ile şümen 
düfcr tesisatına ateş etmektedirler. 

Paris : 10 (Havas) - Denizden 
,.\rgone kcıdar muharebe devam et· 
mektedir. Aşağı Sende Aman hare
kitı biraz inkişaf göstermiştir. 

Bugün 15 kadar Alman tayyaresi 
düıürülmüştür . bır çok düşman tan· 
kı da tahrip edilmiştir. Fransızların 
J~di buçukluk loplannm Alman tank· 

Sahife 3 

·Uzak şark 
meseleleri 

japon-Sovyet görüşrneleri 
Moskova : 10 (1'as) - Molotof 

ile japon sefiri Togo arasında bu· 
gün uzakşark meseleleri azerinde 
bir görüşme olmuştur, 

lngiltcreye yürünürse 
Londra: 1 O (Royter) - Müda

faa kuvvetlerinin derhal faaliyete 
geçmesi hakkında Kont Dö Clare 
Müsyö Dö Valera nutuk vermiştir. 

Bu nutukda lngiltereye ihraç ya · 
pmak tt'Ş.!bbüsünü vaki olduğu tık· 
dirde düşmana pahalıya · mal edi· 
leceği bildirilmiştir. 

İngiltere sahillerine yak
laşmak katiyen yasak 

edildi 
Londra : 8 (Royter) - lngiliz 

amiraliti bugünden itibaren günün 
batmasiyle çıkması arastnda hiç bir 
tüccar gemisinin birleşik Kraliyet 
sahil ve limanlarınm üç milden faz· 
la yakınına gelemiyect'tini ilin et · 
mektedir. Bu memnuniytte riayet 
etmtyen grmilere ateş açılacak· 
dir. 

Sovyetlerin Roma ve 
ltalyanlann Moskova 

elçileri 
Londra : 10 ( Royt~r ) - ltal. 

yanın Moskava elçisi Rosso Roma· 
dan Moskovaya müteveccihen hare· 
ket etmiştir. Ayni zamanda Rusya· 
nan Roma elçisi Gorelkin de Roma 
ya mütevt:ccihen hareket etmiştir. 

iki sefir müstaacel işler için bu 
seyahati yapmışlardır. 

savaşı 

ediyor 
!arına karşı çok müessir olduA-u rö .. 
rülmcktedir. 

Bugün düşman nakliye kuvvet· 
lerini imha için otuz ton bomba atıl 
mı~tır. 

Ruzveltin duçeye yaptığı 
tebligat 

( Birinci sahifeden artan ) 
Nevyork; 1o (Radyo) -

velt beyaz saraydan bu akşam 23,1 
b.r nutuk vermiştir. 

A\ıtERIKADA HAREKETLER 
Vaşington: 10 (Radyo) - Otu 

terbiyeci, kanu adamı ve muharrir 
den bir grup Amerikanın Almanyıy 
nkarşı harp ilan etmeleri fıkrrni iıh 
ne~mektedirler. 

Bunlar aral&rında bir deklare 
yon yapmışlardır. Bu dcklaraıyo 

göre, mütıefıklere vaktinde yard 
yapılması Almanyaya harp i 
etmekle kabildiı. 
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Sayfe: 4 

F ekede çalışmalar 

Kaymakaın köy işleri 
ile meşg\. l . 

Feke : 10 (Hususi) - Kayma· 
karnımız Mustafa Aycan tapan böl
gesi köylerın.Je bir hıfta süren tef· 
tişte bulunmuşlardır. Kaymakamı· 
mız köylülerin işleriyle yakından a
lakadar olmuşlar ve bu mıntakada 
ki ç":Cirge haşaratıom itlafı için köy 
muhtarlarına icabcden talimatı ver 
mişlerdir. 

Arkadaşını vurdu 

Feke : 10 (Hususi) - Kazamı· 
zm fslam mahallesinden bekir oğlu 
hsan Kaya 216/')40 Pazar günü 
arkadaşı lbrahim oğlu Ali Celal 
Şimşek'i Sülemiş mevkiinde baba
sının çiftesiyle öldürrnüştiir. Hadise 
ye jandarma derhal el koymuş ve 
suçlu Ihsan Keklikçi köyüne kaç
makta iken yakalanmıştır. 

Zararlı hayvanlarla Feke
de yapılan mücadele 

Feke : 10 (Hususi) - K zamız. 
da domuz mücadelesinde her yerde 
olduğu gibi Mayıs SO!lunda nilıa yet 
verilmiştir. Mükellefiyet 326 dcmuz 
olduğu halde bu miktar ikmal edil-
diği gibi 1 t domuz da fazla öldü 
tü1 müştür. 

Tapan bölgesinde bulunan çe· 
kirgelere karşı bir ay içinde 250 
dekar arazide mücadele yapılmış 

ve 116 kilo çekirge itlaf edilmiştir. 
Köylüler hala mücadelededirler. 

Kaıamızın Keklikçi, sübhande
re, gökçr.li . göbelli, bağdatlı, cize
rin, gür~mze , ko ias, bahçecik, mu· 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

r şaı~anaır f 
·-~ 

Hitlerin heykeli 

Müşteri Hıtlerin heykelini elinde 
eyirdi çevirdi : 

- Haydi alayım, dedi. Nasıl 

olsa sonn satacak bir enayi bulu. 
rum. 

Dükkan sahibi sırıttı : 
- Nitekim bende alırken böyle 

düşünmüştüm. 

Beşinci kol 
• 

Uıu ı zamandır Macaristanda 

Türksö2 -
• l e e en büyük· yardımcısı 

ugünkü Kanada 
940 Harbi esnasında lngiltereye 

en çok yardım eden dominyonlar
dan biri Kanadadır. fngiltere zirai 
ve senai ihtiyaçlarında mühim hir 
kısmını Kanadadan almaktadır, 

Ayrıca harp başlar başlama. 
Kanadada tayyare motörleri imaline 
hız verildiği gibi tayyare mektep- · 
leri açılmış ve şimdiye kadar gön
derdiği iki fırkadan başka ayrıca 
ta} yare ve pilot ta yollamıştır. 

lngiltere tarihinde Kanadanın 
ehemmiyeti o kadar büyüktür ki 
bir çok devlet ricali hükumet mer
kezinin Kanadaya naklini bile bir 
iki sen~ evvel teklif etmişlerdir. Ka 
nadanın ihtıhsalatı ve geçen büyük 
harpteki yardımlarını şöyle hulasa 
edebiliriz. 

Kanada gazete kağıdı endü.t· 
risi itibariyle birinci otomobil en· 
<lüstrisinde de dünyanın ikirci sa· 

nayi memleketidir. 
Kaııa:lanın ihracat tir.aıeti çok 

mühimdır. Mübadele miktarı geçen 
sene kırk Fran;ız frangına çıkmış
tır. 

Buğ Jay, nikel ve amyant gibi 
maddelerde de cihanda birinci mev 
kii işgal etmektedir. 

Bu memleket un ihracatında ikin 
ci otomo'ıilde üçüncü kauçuk sar· 
gıda ve ağa özü ihracında dördün· 
cüdür. 

Elektrik santralları ve demirsiz 
maden iz.abesindcn bir kaç seneden
be i görülen terakki Kanadaıım 

ekonomik karalı:terini göstermiyc 
kafidir, Burada az zamanda yapılan 
ilerlemeleri, mütehassıslar. bir huika 
gibi telakki etmektedir. 

Kanada ziraat, hayvan ve balık 
servetlerine dayanan endüıtride de 
fevkalade inkişaf etmiştir. 

Kanada da altın, gümüş ve ba· 
kır madenleri boldur. Bu madenlere 
ait maden sanayii o kadar terakki 
etmiştir ki, dünya buhranına rağmen 
aksiyon kıymetleri Toronto borsa. 
sında 1931 de 1 milyar iki yüzmil 
yon dolarken 1937 sonlarında 17 
milyara çıkmıştır. 

Y greş, Somme... illı, Muh~rebe 

~---------Yazan-----------

*** 

meydanlarında 52.000 Kanadalı 

kaldı. Ayni tarihlerde mühtelif has
talıklar yüzünden de 10.000 kişi 
öldü. 

Kanadalıların, 1917 de Vimy'de, 
kendilerinden üç misli kuvvetli Al
man kıtala•iyle çamurun ve batak· 
lığın içinde yaptıkları kanlı muhare· 
bder, herkesin hatırındadır. Keza 
1918 de Amiens'in altında, Kana 
dalılar bir zafer kazanarak şansı 

müttefikler, lehine döndürmüşlerdir. 
Krza, 1918 eylulünde Hindenburg 
hattının yarılmasına Kanadalılar sc· 
beb olmuş, 11 ikinci teşrinde ilk 
defa Mons'a girmişlerdir. 

Yaptıkları kahramanca muhare
belerin eski Kanada askerlerinin 
kalplerinde derin hatıraları bulundu· 
ğu için bu hatıraları yeni nesle a· 
şılamışlardır. 

Kanada ticaret tayyareciliği, iki 
senedenberi dünyada birincidir. Tay 

Pazar 

günkü 

maç 

Şild Maçları 
nihayet buldu 

Şild kupasını Yurd kazandı 
Geçen hnftn Toros Sporu kahir 

bir fllikiydlc yenen idman Yurdu, 
\tu Pcıznr Bölgemiz şampiyonu Sey· 
han Sporla karşılaştı ve hunu da 
::! - 1 kazo.nJı. 

. 
hrmnk için ugraşıyorlarch. Oyunun 

. " yare, Kanadanın üçte ikisi jçtJJ ~ 
beygiri haline gelmiştir. Hele d• f 
mıntakasında. Çünkü bLıralar 
mendifer yoktur. ,Jl 

•ktll"': Kanada dominyonu tu jJ' 
bir altın madeni fabrikası,\#~ 
terenin bir ambarıdır. Son ,,, 

larda, tayyarelerle KanadanıO k. ~ 
mıntakasında uçuşlar yapılar~ /J 
soğuk mıntakalarda yeni ytP1 

damarları keşfedilmiştir. . . f 
Kanada bugün olduğu gıbı f 

te de Büyük Britanyanın heıJJe~ 
başında yer almıştır. { 

Daha 3 ağustos 1914 tü, /. 
lamentonun davetini bekleıJliJ 
Kanada Seferberlik yaptı. Ve/ 
tere ile Franscrnın imdadına k 'i 
iki ay sonra Fransız cephesinde~ 
beş bin kanadalı bulunuyordU·

0
/ 

bi umumi sıralarında KaP• '
nüfusu ancak 8.000.000 ken, b' / 
devamı müddetince 594.000 'ıJ 
daima seferber bir halde bıl 
durdu f 

Fakat buna mukabil sayıf11 I 
tın, radyüm. kübalt ve günıiif r 
denleri vardır. Şimaldeki m•d"r 
caklarına mühendis, amele ye I 
nevi maden çıkarmaya yarıya'/ 
kineler, hep tayyarecilerle nak 
mektedir. ,İ 

Kanada hava kumpanyıl• ,,,. 
l 916 da 1.064 pilotu, 533 ıııaA 
disi, 450 tayyaresi, 155 hav•. ~ 
danıil e pil o yetiştirmek jçıll 

havacılık kulübü vardı. · 
Kanada havacılık Royal Se~; 

cein 1937 eylulü iptidasında ~'\ıe 
kadrodan 166 tayyare zabiti ,1 
1.423 tayyarecisi vardı. Yard ,· 
kadroda 74 zabit ile 495 tayf'.~~ 
cisi bulunuyordu. Buna 166 ıa~ 
105 tayyareci daha ilave edild•·,_. 

Bununla beraber, Kanada?'~ dl' 
keri tayyarecilik endüstrisi kafı Jı' 
ğildi. Kanadada:yarım düzüne kd•
tayyare fırması varkrn. bunlar di 
bir " Boeint ,, firması imal e 
yordu. ~· 

Bugün Ontarıo sanayi oııP fı( 
sına üç logiliz ve iki Amerik•11d ~i 
ması yerleşmiştir. Firmalar, bur• 'eiı 
muazzam sanayiden istifade ~~e',ı· 
Alman tayyareciliğinin tebdıdı 

1
,. 

tında İngiliz havacılığını taın• 111 

maya çalışmaktadır. o"'' 
Ktza Kanadanın Trenton. ·rı 

re yerleşmiş Von Ş~ayin bir Mac:ır or 
~en ta okulunun bakeloryasında müıney. 
r 8'8 yiz olarak buluııuyordu. TalebC)'e 
~!:: meşhur bir nehrin ko"larır ı sormuş 
(
11 

tu J'alebe dört kolun ismirı i say· 

Bu maçın çok heyecanlı olacağı 
bir lrnfta evvelinden sporculıır ara· 
ıandn söylenmekteydi. 1 lııkiknten Pn· 

·zar gUnU maç so.:ıtınd:ın çok evvel 
binlrrce seyirci kutlcsi c;ahayı dol
durmuşlnrdı. Tam sant ;) e 10 kala 
her iki t:ıkını kolkoln sahayn çıktı· 
lar, .l\lutad mernsiıwdcn sonra oyuna. 
tnın j te l'-\crsinden getirilen 1 lııkcm 
Yekta'nın idaresinde bnşlıındı. Top, 
oyun başlar başlamaz Yurdluların a· 
ynldariyle Seyhan kalesinin önUne 
getirildi. Seyhanlılar bu tehlikeyi 
berto.rnf cddıilmck için butun ener
jileriyle topu kalelerinden uzaklaş• 

başından sonuna knd:ır denebilir ki 
Yurdlular tek kale oynuyorlardı. 

Seyhanlıl:ır da buna· mukahil arada 
sırada akanları gözden kaçmıyor \"C 

İdman Yurdu kalesini s1k1şbrıyorlar· 
dı. Sahaya e\·v~ıa çok oıamimi çıknn 
oyuncular saat ilerledikçe asabiyet 
ve birbirlerine çnrpnınk gibi hadise· 
:~rgiıbt.riyorlardı. 

İdman Yurdunun tek kale hnlin· 
deki v:ıziyeti devam t>dtrek birinci 
haftaym niha,vet buldu. 

Borden tayyare mektepleri ini'~ •. 
. yetı,

lcr için senede 60 tayyarccı 
tirmeye karar vermiştir. . tifİ' 

Kanada ordusu 1938 jstatı• ,. 
ne gört 8.670 zabit, 117:9_20 ;rıı. 
kerden teşekkül etmekte ıdı. S .,ııo 
di Kanada hükumeti, dömin.Y00~ıf· 
hıup~büdçcsini iki misline çık•' 

yh 

dıktan sonra mümeyyiz sordu: 
- Ya beşinci kolun adı 1 

- .... 
- o~mek bilmiyorsunuz ? 
Macar talebe sinirlendi: 
- Bilmiytcek :ne var. Bu Von 

Ştıyindir • 

ikinci haftayım başladığı zaman 
Yurdlular geçen haftaki galibiyeti 
elden kaçırmamak ve muhakkak 
kupayı kazanmak için mümkün olan 
enerjilerini saıfetmektcn geri kal-

( Gerisi beşinci sahifede ) 

tır. sol'' 
Kanadanın büyük harpten ,~ 

ra nüfusu 3,5 milyon f azlald'',,e1 
J 1,5 milyona çıktığına göre i111:,,

yardı mmın daha Lüvük olaC'• 
§Übhe ıoktur. 



.\1. RADYO otFOZlYON 
,\RJ TORKIYE RADYOSU 

~~KARA RADYOSU 
~ll 

lj ]() - 6 - 940 

Program, ve Memleket Saal 
Ayarı 

A. J A N S ve Mcteoroloii 
Haberleri 

nı Müzik 
ölt· c llııı · cvdet Çağla, Fahri 

it,' Kcınaı N. Seyhun, lııettin 
~ 

Müzik: Karışık müzik (Pi) 
Pro~ram ve memleket sai\t 
aya .. , 
Müıik: Caıband {Pi) 

Tirböd 

F ekede çahşmalar 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

aalar, çandırlar köyleri tarlalannda 
tarla faresi varsa da ehemmiyetaizdir. 
Fakat Puhnu köyünde metre mu 
raba.ı arazi de 30 - 40 fare deli. 
ti mevcut olup köylülerin ifadeleri· 
ne nazarın pek mühim hısarat yap 
tıtı anlaşılmaktadu. 

Pamuk ve koza 

~ 1 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

\ 

K. s 1~00 s· 
~~aparlağı ~·~O 1-0-0--ı 
- Ma. temizi 43 ıoo--
Koza parlağı _ --
-Kap.IDaiı- 46,50 11 ____ 1 

Klev'and 45.00 _ı_oo __ 
Klevland çi. 2,05 1 

Yapaqı 

Sinema 

mevsimi 

geçtiği 

halde 

Sahife S 

Asri Sinema

nın yayla gibi . . 
serın ve vası 

salonunda 

BU AKŞAM 
Sineman1n en güzel ve en büyük çift artisti 

1 Anna BELLA] 1 Luiz JUVENT j 

[ 
BERABER ÇEVlRDlKLER t 

EMSALSiZ ŞAlIESERl 
• 

ŞiMAL OTELi ._... 
GECE-GÜNDÜZ-PARIS 

Çocuk saati 

Müzik: Fasıl heyeti 
Mcınlekct saat ayarı, Ajans 
~eteoroloji haberleri . 
M~n~şma (Çiftçininsaatı 

~az::__ ______ ----

__-:S~iy~:a!!.h----"'.~:r::°-..:-- -
çlClr 

yerli yemlıkı~3~,s_o __ , __ 
tohumluk 

Bütün zevk alemlerile Gizlenen dramlarile, 
büyük muhteşem ve zengin dekorJarile, seyircileri 

teshir eden, hazin ve esrarlı bir aşk macerası 
· İ •ta uzık : Ankara radyosu kü 
d 't tıt "e saı heyeti 

~ trı· b' · Mesud Cemil. 
, ı.J ı ) l<ol\uşma ( İktisat ve hukuk ,fJ· ~ 

3o Setbet saat 
Ş~f. ~.~üıil.:: Küçük orkestra 

1 .,, • r'"o tıp Aşkın ) 
-3o Qtdriye Tüzünün iştirakile 
bt,\'ti~i~ltket saat ayan, Aj~~s 

biı. 1'&u Esham - Tahvı at "O..._ , 
Nohut Borsası ( fiyat ) 

Afilzik: Cnband (Pi) 

Yarınki program, ve Kapa 

~•çları nihayet buldu 

1 
'düncü sahifeden artan ) 

· ~rdı, Bunun neticeıi Seyhan 
~ Önünden ayrtlmıyan Yurt· 
b· ~ bu sıra'aıda muzafferin 

~~'.tıı P•ıı mahmut idman Yur· 
~tı~ i<>l olarak kaydf'tti. 
t't~''tilcr ,. yaşa,, "bravo" 
'e \~ti ve alkışlarla saha-
1~ ~<>~lardı. Şu dakikada Yurd 
~İQ ~uıleri .'gülüyor ve sr:vinç 
·ı ~ bulunuyorlardı. Buna mu· 
tljk ~hanlılar biç olmazsa be·_ 
bıı •ayısına temine çalışıyorlar· 
'" Çalışmalar aldm kalıyordu. 

t iki t~k vakit geçmeden yurd 
'hl'lcı sayıyı da yine Mahm~~ 

'~ti lale yaparak 2alibiyetlenm 
~~il ~trnişlerdi. 
~ ~lln bitmesine üç, dört da· 

~it ~ a Seyhanlıların yıldırım gi· 
~~ld·ıru Yurd kalesine kadar 

.. '· {)I\" 
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bulun!Dayan haksız bir kararı yüzün· 
den oyun sahası yine bir arbede 
manzarası yaşadı. 

Başır.da tecrübeli idarecilerin 
bulunduğu bugünkü spor teşkilatı· 
mızan bu hakem işini bir türlü halle 

demediğini ve bu çeşid çirkin badi· 
sc'ere sebebiyet verdiğini görmekle 
ciJden müteessiriz. 

4 llrıde 
!l~llrı ayaktan ayağa geçen top 
~lld bularınadn ti isinin lüzum· 
1 f'tı~ı" aleai üzerinde penaltı ce · 

Fi!lıakika bu saha kavgaları bi· 
zim ötedenberi şah;d oldu~umuz 
şeylerdir. Fakat bizi mütcessi_r eden 
şey on beş, yirmi senedenberı spor. 

t ~ <>ld p 1 lltıı 1 il. cnaltı cezasını güze 
~'tıtı: ~ Seyhan Spor il" ve son 

' ld •Ydetti ve oyun biraz 
~ttj"lt'l:ları Yurdunun 2 - 1 ga

ı t tı'h 
~ 1 ayet buldu. 
b·" bu 
~1t bad~aç esnasında yine çir 

illa~ ısc oldu. Hakeınin husu 
Sadıa verdiğinde şübhe 

cularımızın karakterinde büyük bir 
değişiklik ve tekamül görmememiz 

dedir. 
Her zaman da tekrar ettiğimiz 

ibi sporda, kazanmak veya kayb· 
!tmek ikinci dertcede düşünülecek 
şeydir. 

Centilmence kaybedilmiş bir 

Centilmence karşılanmış bir oyun, 

ilaveten 

ARiZONA KAPL . NI 1 
Pek Yakında 

1 
Pek Yakında 

CASUS KADIN 

1 Fi atlarda Yaz Tarif esi 
Balkon : 25 Duhuliye : 15 

Kızarak arkadaşını 
bıçakladı 

l 
Hanedan mahallesinden Hanefi l 

o~lu lbrahim, ayni mahalleden Şük· 
rü oğlu Kemal Karah'yı ayakkabısını 
nehre attığından müteessir olarak 

baldırından biçakla yaralamıştır. 
Carih hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

mağlubiyet bir takım çirkin ve spor. 
culuğa yakışmıyacak hareketlerle 

katışmış en büyük galibiyetten da· 
ha çok üstün ve değerlidir. 

Mamafih spor hayatımızda müs· 

mir ve hayırlı bir çok tesirlerini gör 

mckte olduğumuz Valimizin yakın 

bir zamanda bu işleri de halledece. 
ğini kuvvetle ummaktayız. 

Sporcu 
... 

Şild maçlara kupasını Valimizin 
Muhterem Refikaları Bayan Üstün 

kısa bir hita' eden sonra ldmanyur
du takımına vermişlerdir. 

ilan 
Adana elektrik 

şirketindeu : 

Şebekemizde yapılması lazım 
gelen bazı tadilat işleri dolayisiyle 
12-6-1940 çarşanba ve 13-6-
1940 perşenbe günleri sabah saat 
4 den 10 na kadar Cemalpaşa ma
hallesinin cereyanmın kesilecetini 
sayın abonelerimize bildiririz. 

1?03S 

Zayi askerlik vesikası 

15 inci sahra topçu alayı 2 inci 
tabur 5 ini bölüğünden gedikli baş. 
çavuş olarak aldığım askerlik vcıi

sikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Kemaliye Gemirkip 
köyü Hacı Ali oğulla· 
rından Mustafa oğlu 
308 doğumlu Mehmet 
Yeldan 

12036 
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TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Serma ye si: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticaıi her nevi barıb muameldrori 

Para bıriktirenlere 28.800 liia 
ikramiye veriyor 

Ziıaat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 
500 " 

:tOOO 
" 

4 it 250 .. 1000 
" 

40 " 
100 ,, 4000 

" 
100 •• 50 .. 5000 

" 
120 

" 
4) 

" 
4800 

" 
160 " 

20 " 
3200 ,, 

DIKKA T : Hesaplarındcıki pualar bir stne içinde 50 }i. 

ra~an ışağı düşmiytnl<re ıkramiye çıktı~· takdirde yüzde 
70 fdZlasile veıi'ecektir. 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 Eylui, 1 Biı incikarıun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

]lan 
Kozan Kazası Kayma
kamlığında~: 

1 - Kozan Kaza merkezile ko· 
yunevi - ayvalı - ihsanülhamit -
ve Pekmezci köylerindeki depolarda 
göçmen evleri inşaatında kullanıl
mak üzr-re mu haf aza altında bu!urı · 

durulmakta olan ve tutarı 925 met· 
re mik'abı ve 694 desi metre mik' 
abı kerestenin; tu depolardan tesel · 
lüm edilmek ve kazaya en yakın 
bulunan Misis istasyonunda vagon· ı 

lara tahmil etmek üzere Diyarbakır' ı 
a sevki İcab ettiğinden iş bu nakıiyat 1 

işinirı 2490 sayılı açık arttırma ve 
eksiltme kanunu hükümleri mucibin· 
ce münakasaya konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen be 
deli 4500 liradır. . 

3 - Münakasa 29 -5-940 den 
1416/940 tarıhine kadar 15 gün 
müddetle .:fü, 

4 - ihale 14 - 6 - 940 Cu· 
rna günü saat 14 de Kozan kayma 
kam lık makamında yapılacaktır. 

5 - Münakasaya iştirak ede. 
cek olanların 0/0 7,5 teminat akça· 
s ını kaza maliyesine yatırdık l aı ına 

Satlık evler 

Cemal Paşa mahallesinde vali 
konağı yanında üç kardeşlere ait 

her türlü konforu haiz bağçeli evle
rin ikisi satıla caktır. 

lstiy t- nle in Rehber kereste f ab· 
rikası sahibi Ali Bindebire müra-
caatları 5 - 6 

l 1022 

dair alacakları makbuzlarla ıhaleye 
iştirak edebileceklerdir. 

6 - lb'! leyi müteakip işi taah
hüt edf'n bu nıiktarı O/o 15 iblağ 
edecektir. 

7 - ihaleden sonra kerestenin 
mütealıhidi tarafından tesellüınünü 

müeakip azami 45 gün zarfında 
nakliyat sona erm;ş bulunacaktır. 

8 - Münakasa müddeti içinde 
üçer gün aralıkla 4 defa ilanat ya· 
pılacaktır. 

9 - Müteahhid; teahhüdünü 
ifa '!ttiğine dair komisyon t arafın 

dan alcıcağı istihkak tutarı olan 
meblağ Kozan Maliyesioce kendisi· 
ne tesviye edilecektir. 

5-8-11-13 120 18 

_____________________________________ /_ 

• 
T. iŞ BANK AS 

1940 Küçük Cari Hesaplar · 
ikramiye Planı 

Ke,ideler : ı Şubat, 1 Maya•, t A§usto• 
1 ıkincite,rin tarihlerinde yapıhr. 

Kombıunlı ve kumbarasu; hc-saplarda en az elli lirıu• 
bulunnnlar koraya dahil edilir. 

--- 1940 iKRAMiYELERi _;;---

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 

" 
1000 " 

3.000 
" 6 ., 500 ,, 3.000 
" 

12 
" 

250 " 
3.000 ., 

40 ,, 100 " 4.000 
" 

75 ., 50 " 
3.7.)0 ,, 

2l0 .. 25 :ı 5.200 ., 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuı-

P. T. T. Umumi Müdür
lüğünden 

idaremize yüksek, Lise ve orta 
okul mezunlarından müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

Bu müsabakalara iştirak için a 

BÜrücek - boı' 
' 

servisler•' 

ı ranacak vesikaların nevi ve mahi· 
üeti her Vilayetin P. T. T. Meı kez 
Müdürlüklerinden öğrenilir. 

1 ntib·mlara vılayet merkezi :ıde 

Mustafa Okl'~ 
Her mevsimde olduJLI , 

yazda Bürücek Pozarı.tı t 
muntazam seferlerine bıt 
oırmol i' i 13 hazirar.d'~111 

de bir otobüs tahsis ett1t 
Oıta okul mezunları için 3 Temmuz 
940 Çarşanba, Lise mezunları içı n 

1 

5 Temmuz 940 Cumc1 ve Yüksr-k 
1 okul mezunları için 8 Tem.;ı uı 940 1 

Pazartesi g iinleri saat tJ n (9) dıt 1 
başlanacaktır. ,-

1 

Taliplerin evrakı mü~bitelerini 

temamlayıp Vılayet P. T. T. mii 
dürlüklerine müıacaatla isim ve 
adreslerini kaydettirmeleti lüzumu 
ilan olunur. 12015 

5- 11-15 

ilan 
Adana askeı lik şubesi 

başkanlığından 
1 - Adana ~ubesinde kayıtlı ve 

kayıtsız emekli yedek subaylarla 
memurların 30-6-940 gününe ka 
dar h"iviyet cüzdi:ln ve askeı i vesi· 
katarı ve raporları olanların rapor· 
la•iyle yoklamal;ırını yaptırmak üze 
re müracaatl<trı ikinci drf a olarak 
ilan olunur. 

Müracaat saatlearı 7 - 6-940 
7 den 1 1 e ka far 

8-9- 1 ı--12 

cııara müjdeler. 1 
2-3 

ilan . 
Seyhan Vilayet', 

mi Encümenindeıı' 
1 - Bucak hastah•~ 

sinde yapılı ~4 nuınar• 1
11 

( 150 ) yüz elli lira oıile 
bedel üzerinden artırrn• 
veri lecektir. 940 

2 - Açık artırın• b~ 
. ,şefi 

haziranının 13 incı pe 
saat 10, 30 yapılacaıdır. e 

1 . dt" 
3 - hale va\ctıO "' ·,,e , 

susi muhasebe veznrsı pe_f 
bu lunması lazımgele0 (ıSI 
mile tarı ( 1 1) on bir lir• ,,1 

beş kuruştur. rtJı.ı•tL 
4 isteklilerin • ~& 

·ı~ t daiı11ı ve saatte vı aye .
1
•11 1 

1 ı a / 
de hazır bulunma arı 5.,....9 

12019 ıl 
sııil 

Umumi neşrıyat •• çıa J 
Macid .. 9\Jsı>,ı~ı 

Adana Türksoıu 


