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j1t11• 

C>nıanya 
~kovinayı 

Basarabya ve 
tahliye ediyOr 

Vyetler işgal f aaiiyetine devamda 
~OMEN MECLiSi 
lond 

YARIN TOPLANIYOR 
tttlt ~o : 29 (Roytcr) - Sovyet 

1 n,. rı llasarabyn Ye siruali Bu-
Ya ~ , 

tdi Uç noktadan girmekte de-
.Yor 0· , R i lı • ığer taraftım umen 

İQt ~V\•ctlcri de aldıkları emir 
' '-r.ı il bölgeden çekil meğe baş
~ ~•r. 

"14~1tlıınyn Kralı Karol, Rumen 

Safa Özleri 
Büyük bir törenle 

toprağa verdik 

Sovyetlerin Macaristana 
nota verdiği asılsızdır 

Budapeşte : 29 (Radyo) - Karpat· 
!ardaki ekalliyetin Sovyetler tarafın 
dan himayesi için Sovyet hükume-

tt tntosu J> • • • • ti. et . nu azartesı ıÇln ıç maa 
~ llııştir. 

tı •çt• 

Adananın değerli çocuğu mebu- I 
sumuz ">afa Ôller dün toprağa veril
di. A :Janalının büyük tees sürünü dün· 
kü cena7.e töreni bir kat daha arttır-

tinin Macaristana bir nota verdiği 
hakkındaki haberler asılsızdır. n ılhrı ~- 1 

1Q 11 ı •ıtında Bnsarnbva ve .Bu-
nı ' ~ 

c:1l rı Sovyetlere terki kararı 
~Ukı 0.Ylenmeldcdir. 
'•r rcş : 2!) (Radyo) - Alınan 

'lt0 llr~ göre, Romanyacla Uç gUn 
L ı sırı l • ı_ 
~I t~lt emn, l ansıng ve Konser 

llt11~tncc nuıhnlleri kopalı 
l ır 

1l !>ııd 
''• tn : 29 (Radyo) - Sovyet 

111''~ ~asnrabya ve şimal Buko
Sc, "1-'atle ilerlcmC"ktedirler. 

1t.J~ 1J'ef tay.) nrclcri ve me{orize 
t• ik.i_ ın da. Jnerk 
111c girmı~lerdır. 

~vyetlcr, yn~asın Stnlin ! Y aş:ı
Usya ! Sesleri arasında Rumen 
-~ . d' . 1 d' t•ııı ın ırmış er ır. 

l SOVYET ŞALTLARI 
~ 0ndra : 2!) (Radyo) - Ba arab· 

/ )t 9İrnali Bukovinnnın teslimi için 

h•'' ltt hUk\imetinin şnrtları şudur : 
lı ..._ Bu arazİ\'i Romen kıtaları 
-~· ~ it· •rondnn başlamak Uzere dört 
2 'ilde tahli_ye edeceklerdir. 

'-b ..._ SovJ·ct kıtnları hu araziyi 
1"' ~btan itibaren işgale baflıya· 

J ... 
İ ~' ;t~ Çer-onoviç, Akerman Kisi· 

ı, O' 1 •tleri de Sov .. •ctlere terkolu· 
t"' 'tır .J ,,, . . 

le ,1 ltt~ 'reılim olunacak şehirlerin, 
~bit olunan arazideki demiryolla· 
,.ı '•tlı ın bir surette terk edile-

~ " { Gerisi Uç Uncu sahifede ) 

""'' 1 -.....__ 
tdo'nun miita

~~t 
t<e komisyon 

azalaıı 
~ 
.. do : 29 ) \ı."" (Radyo - Bordo 

~,,-.celisi mutarekc komic;yon 
\. Stçnıiştir. Du azalar iki grup 

'. lt,'1 .\Irııan • Fransız, diğeri Fran 

~·-1 n mutareke komiııvonları 
lt, ~ 
~ )a dört defa hava-
"" hücum oldu 

~ 
I~ ııcı.,,. 
> ll'•ııı · 29 (Roytcr) - .Malta-
'~ ar d" '" d f h h 'l "._tf) 0r~ e n ava Ucu-

·''•~ 'r-4.,-· Fakat hiç bir bom· ... 1 -..-~. • 
\ttt tt k ::llDeydan kalmadan Lu 

b.ç (
11 

•Çtrılmıştır. Jçlcrindcn 
.a~ hrip edilmiştir. 

mıştu. 

Saat 10 da asfalt cadde üzerinde 
toplanaıı binlerce Adanalı, askeı i kı
talar resmi ve hususi müesseseler 
şefleri ve erkanı cenazeyi evınden 
alarak, onde askeıi bando o?duğu 

( Geı-isi UçUncU sahif~de ) 

Bny Pol Reyno 

Eski Fransız başvekili 
Reynonun geçirdiği kaza 

Monpeliye : 29 (Radyo) - Eski 
başvekil B. Reyno otomobiliyle Sen -
Maksime gltmekte iken bir kazaya 
utramış ve ağır surette başından ya 
ralanmıştır. Ameliyat olmak üzere bir 
klin ğe naklolunmuştur. Vaziyeti a~ır 
olmakla b:raber ümitsiı değ-ildir. 

Mareşal Balbo 

Mareşal Balbonun dün 
tayyaresi tutuştu 
Ba8bo öldü 

Berut : 29 (Havas) - Libye 
umumi ulisi mareşal B lbonıın biz.. 
zat idare etıiki bir bombardıman 
tayyaresi bugü:ı alevler içinde yana· 

rak düşmüş ve mareşal parçalanarak 

ölmüştür. 
Roma · 29 (Stefani) hatyan 

resmi tebliğıne göre, mareşal Dalbo 
Tobruk üstün1e lngiliz tavyarelerinin 
tayyaresine yaptığı hücum neticesi 
ölmüştür. ,_ 

lngiltere Dögolü Fransız 
şefi olarak tanıyor 

General Dögol yeniden mühim beyanatta bulundu 
Londra: 29 (Radyo) - İngiltere 

hükumeti general Dögol'ü bütün hür 

Fransızların şefi olarak resmen tanı
mıştır. 

Londra: 29 (Radyo) - General 
Dögol Londra radyosunda şu mesajı 

okumuştur: 

lngiltere hükumetinin beni hür 
Fransızların şefi olarak tanımak husu
sunda ki taahhüdü çok ehemmiyetli 
ve çok manalıdır. 

Bu sıfatla şu nolctalar ı kararlaı
brdım: 

Belçika başvekilinin Bel
çika milletine~ tavsiyesi 

1 - İngiliz toprakları üzerinde 
bulunan veya sonradan buraya gele
cek olan bütün Fransızları kumandam 
albna alıyorum. 

2 - Yine burada bir, Fransız or
~usu _te~eükül edecektir. Bu ordu şimdi .. 
hk gonullü olacaktır. 

MEMLEKETiNİZE DÖNÜNÜZ 
Londra : 29 (Radyo) - Belçika 

başvekili Bay Piye.Jo Belçika haricin· 

d k. Belçikalılara hitat>en beyanatta e ı .. 
b 1 ak ezcümle şöı le demıştır. u unar . • _ 

.. _ Harp talihi aleyhımıze ~on-

F 
, mücadeleden vazgeçtı. Bu du. ransa . 

da bütün Belçıkahlar 
ahval karşısın . . . 

1 • e dönmelıdır. Elımızde 
memleket erın 

lcr Belçıkalılann mem-
bulunan emare · . 

. erıiden hayat ;süın:tlerı· ı 
Jeketlerınde Y ld "'unu göster-

. k~ evcut o u,. 
ne ım an m . . nıemleketınize 
mektedir. Bunun ıçın 
dönünüz ,, 

Batan ltalyan destroyeri 
Londra: 29 (Royter) - Merkezi 

Akdenizde lngiliz deniz filolan bir 
ltalyan destroyerini batırdı. ' 

İngiltere sahillerine 
yapılan Alman hücumu 

Londra : 29 (Roytcr) - Alman 
tayyareleri bazı İngiliz sahillerine ne
tice \/ermiyen taarruzlarda bulunmuş 
tur . 

3 - Bütün kara, deni7, hava su
baylannı ve silah taşıyabilecek ça~
da olan bütün Fransıziarı silah albna 
çag-rıyorum. · 

4 - Nerede bulunursa bulunsun. 
b~tü~ ~ra_nsızları e~er silalilarır 1, re .. 
mılerını duşm;rna teslim etmek ·mec
buriyetind~ de kalmış b ı lun salar bile 

1 derhal en yakın Fransız muka\'emet 
merkezlerine iltihaka davet ediyorum. 

Burada lngilterede harp ima\a\\n\. 
ve silahlan tekamül ettirme teşkilatı. 
kurulmuştur. Bütü~ Fran51z mühendis
ler~ni, her çeşit mütehassısları geli? 

benı bulmaya davet ediyor um . 
Fransız generalleri! yüksek 1 ii l l: e

( Geı·isi UçUncu o;nh jf lCe ) 

) 
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Seyhan :vilayeti daimi 
encum!'.:ninden: 

:ı.a,). ç; ., 

o;t 

• 
... 1..:- Ad.Ana - Kozan yolunun · 

11 -r 250 - 2 ! 200 Kilometreleri 

arasında yapılcak şosa için lazım o 

lan taşın Hamam ocaklarında ihzarı 
&ceşif tutarı olan (5900) lira beöcl 

ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

. ·klerı 

V k~y tetk' 
1M. Vekiletinin Adanada 1 

alimizin '-" ---Köyde ıiraıı~ı 
2 - J:.k~iltme 18 7.940 tarihin~ 

müsadif perşembe gür Ü saat (10) 
da vilayet daimi encümeninde ya 

pılacaictır. 
3 - lstiytnler bu işe ait keşif · 

name ve sair tvrakı göımek üure 
Nafia müdürlüğüne müracaat ede· 

bilirler. 
4 - f,,teklilerin (442) lira (50) 

kuruşluk muvakkat teminat verme 

leri ve vilayetttn thliyet vesikası al 
mala11 lazımdır. 12090 

30-5-10-16 

Adana Türk hava 
kurumundan : 

Kurumumuıa ait Abidinpaşa 

caddtsindtki binaıııo alt kısmı 5-7 · 

940 cuma günü saat ] 6 da artırma 

suretiyle kiraya verilecektir istekli

lerin a~falt caddedeki şubtmize gel· 

meleri. 

26 - 28-30 12075 

Seyhan Vilayeti 
mi Encüwe rıinden : 

Dai-

1 - Adana - Karataş }Olunun 

6 + 600-8+ 030 kilometreleri arasın 
da parça parça yekunu 89 > met· 

relik kısmın esaslı tamiı atı keşif tu 

bra olan ( 7876 ) lira ( 42 ) kuruş 
la açık eksııtmeye konulmuş1ur. 

2 - Eksiltme 18-7-940 tari 

hine müsadıf Perş,.mbe günü saat 

11 de Viıayet daimi er.cümcnir.de 

yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu İşe ait keşif· 
name ve sair t:vra~ı görmek üzere 

Nafia Müdürlüğüne müracaat ede· 
bilirler. 

- lst.:~klilerin ( 590 ) lira (73) 
kuruş muvakkat teminat vermeleri 

ve bu işi yapabılecek iktidarı ol 
duğuna dair Vılayetten ehliyet ve· 

sikahırı alm<1luı lazımdır . 

kitap deposu i v 

açacagı maa1 if işlet' 
"ti ıel 

Dünkü nushamızda k0
•1 

Vekaletten bir şube müdürü geldi ·rrııZ ne çıkııklarını bıldirrlığı jel 

Bir muddet evvd Maarif V ı:ka- , 
leti tarafından şehrimizde bir kitab 1 
depo<>U ve yapnevi açılacağım ve 
Devlet Mntbnasiyle Maarif Vekalcti- ı 

nin bilumum neşriyatının butun cenuh 
mıntaktı.'lına bu depodan tevzi edile · 
ceğini, bu i~ için mUnasib mağ:ızaların 

te bitine başlandığını yazmıştık. J\ltı
arif Vekaleti kitab dı-poları ve ya,Yı
nevleri mud uru Bay Vecihi Gork bu 
işle meş~ul olmak Uzere dun şehrimi
ze gelmiş, tetkiklere başlamı~tır. Ve
cihi Gork şehrimizdeki tetkiklerin; 
ikmal eder etmez buradan llatay'a 
da gidecektir. 

Halkevimizde 

Yarın akşamki konser 

Halkevimizde yarın akşam saat 
21 de büyük bir konser verilecektir. 
Yepyeni bir repertuvarla günlerden
beri hazırlanan Halkevi orkestrası e
lemanları, bize yarın akşam garb mu· 
sıkisinin en mutena parçalarını dinlc
teceklerdir. 

Konser davetiyesizdir. Bilaistisna 
her vatandaş Halkevine gelerek bu 
kıymetli geceden istifade edebilir. 

Uk tedrisat mufettişliğ1 

Maarif Vekaletince Adana ilk 
tedrİ-;l\t mUfdtiğliğine stajyer olornk 
Gazi Terbiye En~titusu mezunlarından 
Refik Durlo 'nun tayiniyle Adana Ma· 'ı 
arif kadrosu bir eleman daha kazan· 
mış olmaktadır. 

Mesut bir evlenme 

Bir köylü annenin 
şayanı dikkat vasiyeti 

Kozan : ~f) ( Jlu.;u.;i muhabiri
mizdc:n ) Kozanın Salmanlı köyUnden 
Fatma Erturk adlı bir Turk anası 

ölurkcn şimdiye kadar gUç belfi bi
riktirebil<liği bq liı·:ı.sının Ttıyyare 

Cemiyetine yatırılmasını oğluna "'osi
~':et ediyor. Oglu Sulcyman da bu 
va~iyeti _yerine getiriyor. Takdirle 
karşılanan hamiyetli Turk lrndınına 
Allahtan rahmet dileriz. 

Parti konferansları 
Koznr. : 2!) ( l lusıhİ muhabiri

mizdı:n ) - Kazamız Cumhuı·iyet 

1 laik Partisince paraşut ve kötu pro
paganda mevzulu 1-onfcran<ıların 

ikinci.,i de kaza Parti Reisi Zeki Ak
çalı tarafından Bucak Parti nabiye 
merkezinde ve ocaklarında kalab:ılık 

huzurunda verilmi~ ve dinleyici yurt
daşlar ciddi "·e yakın bir alaka ile 
konferansları takibetmişlerdir. Ko~

grc serisine Partice devam edilm~k

tedir. 
E. K. O. 

Vilayt:lte terf ı cetveli 
Vilayetimiz tahrirat katiblerinin, 

nufus memur ve katiblerioin, Vilayet 
idare hey'eti katiblerinin ve evrak 
memur ve katiblerioin tt>rfi mtıddet· 
lerini dolduronlarının maaş terfileri· 
nin yapıl~a~ı Dahiliye V ekii Jetinden 
vilayetimize telle bildirilmiştir. 

Bay Faik Osıün tefıişterıll ~ 
müşleıdır. Bu teftişlerinde~~··. 
ziraat müdürü Bay Nuri A tl ~ 

111
, 

müdürü Bay Ekrem Gürsel ~,ı 
yet jandar ııa komutanı ~'O· 
Gevgen de refakat etmiştır· e Y -

Denizkuyusu, KadıkO)' "r 
oğlu köylerindeki mekteblC ~ 

• 11• 
edılerek bılahare Tuzla r ~ 
gtç.lmış ve Tuzlada da diğt11, 
de oldu~ıı g bi mektep b 
va1.•yetleri g'.izden geçirilr111ş' 
nalaıı ı t4mir işleri ve o\tııııı•e 

b'e' bulun ın çocukların mddt ' 
mesi etrafında ıncelemeter )1 

Mekteb ışlerin ien sonra ıııll r 
raat va:r.iyeti üzerinde eıüd1~ 
Jarak hububat ve pamuk ııı• 
bu seneki zeri yat genişliğill~ 
elde edi len randımanların nifl 
farl<.ları tetkik ve memnııni~e ~ 
ih:isasl.ar .müşahade edi)~işli~ 
kovlerın ıdaıi vazıvetlerı. 

ı köy kanununun tatbik tarı.111~~ t 
pılan tetkıkler r.ümlesind~od ~I' 

ıTopıakofisioin Ceflı' 
aliyetinden çiftçi 

1 
1 Ceyhan : 29 (Hususi) ./ 
, ınııh~ullcrı Ofı~inin C:y~:ııı!_, 
1 ve Yulaf mubayaa fllaliyetı., 
ı lerıle artmış oldu~undan b d 
1 bölg..:miz mUitah-ıilinin yu:ııS" 

1 

muştur. /.ı 
Kasabaya hergUn ld>S1 

nahiyderden vUzlerce arab• 
. "' yulaf mah.,ulu gelmekte -' 

satan mu,tah .. il derhal p:ır•5~ 
Çocuk Esirgeme, ,\1aıırif cemiyc-· evine geri dönmekdedir. t.f 

ti ve 1 lalkevi menfaatına tertib edil- 1 mUbnyaa faaliyetine başlaııı•,./ 
miş olan buyuk eşya piyango•u bugUn lerde malına mUşteri hula~· 
öğleden evvel Ticaret Odası .. alonun· 1 tahsil, şimdi zerre kodıır 

Eşya Piyangosu 

da çekilecektir . .ı\rzu t"den bilet .;ahih· çekmeksizin malını ofi~e s•~dl 
lcri keşide esnasında. numaralarım ta- 1 ı\1uba, na fanliveti intiı•"' a 

Nişanlarını daha PVVelce h=iher kib edebileceklu-dir. 1 etmek:ledir. bilhıtssa ofi~ ~ j<' 

d.ğ. · Bu·· ru·· cek ta lehe k:- mpı nın, mu .. tah(iıe gö~terd1kıer
1 

ver ı tmız orman çevirge müdürü ~-. 1 mele knvde sayandır '' 
müz Bay Fuat Evreni 1·•.e Bıı· Temmuzun ilk haftasındn açılnc:ı.- l I 1°11. • • • • de ı l UKumetimızin yc-rıll . -r> 
yan Nerimanın bugün nikah mera. ğını daha evvelce yazdığımız Burucek tinıle nldığı bu tedbirden ,ı~,~· 
simleri yapılmıştır. Çocuk Kampı, bazı maddi sebeblerle memnun olan bölgemiz rııll';?-

H 
"k' . h :;-1 O gUn sonra açılabilt·cektir. Ta le- bu vndicl~ki minnettnrlılfıtı• 

er ı ısıne de a)'ırlı ve mesut b k ı h ı ki h l 1 ° 
30-5- 10- 16 12<)89 b

. d e aJ'< ına ve: rızır ı ara ornret e mek bir vazifc:dir. ... _f 
ır yıışama ileriz • Jcvnm edilmektedir. il" r----------------------------------- Erkek Lise~i meı" 

, Bu yıl Erkek Lisesi s0~; 

Sardinya'ya 
Akdenizde bir İtnly.ırı adası .. . 

Korsikanın cenubu na düşer 'e ondan, 
Bonifacio bo~azı ile ayıııır. Orman
lıktır. Oemır, çinko, kurşun, manga · 
nez:, antimuan, bakır gibi madenleıi 

2engindır. Ada civannda Sard1lya, 
Orkinos gıbı balıklarla isıakoz a\cılı· 

ğı da mühimdir. Şardıny<ılıhır Akde· 
nizin pek eski brr kavminden ınerler. 
Adanm tarihi milfıddaıı 5 asır önce, 
Kartac ııı. rın ada} ı rstılac;ı ıle baş ar 

Daha sonra Romalılar gelmiştir. Or· 

ta zamanlarda ise burada Arnplaıı, 

GONON ME_v_z_u_o __ _J 
daha s nra papa lıakiıniyetini görü

rüz . 14 üncü asırda a Ja, Argon kr2-

lına geçti ve 1spanya-lıalya haıbine 

kadar lspanyol ların eliı:de k: Ilı. 

1713 de J\\ius lu ıya lara[ıııdaıı iş

gal cdı l di. 1720 de Avusturya Savua 

dükasını Sicily<ı}a mukabil bu adayı 

almağa mPcbur etli. Böylece Sardinya 

dair 
adası Savuı ve Pıedmont ile biılikle 

Sardinya kı atlıyını teşk ıl elli ve bu 

krallığın eırafınd;ı Kont Kıwuı, Gari

baldi ve eski \ .klor Emanuel biıleşıp 

çarpışarak, S trdinyı:ıdan, bugünkü 

ta 'ya krallı~ını yaratıp geldıler. 

ı 

Adanın en mühim şehri cenupta 

ki Koglia ri lımanıdır. Adada lOClO 

kilometre u1unluğunda deınıryolu var· 

dır. Ehalısı 90') bin kadaıdır. 

ııın mevcudunu teşkil eden 
beden 30 genç Liseyi bilİ'11 

30 genç arasından olgunlu".js 
nı vermeğe ancak on sel<: 
muvaffak olmuştur. 

Bu çalışkan çocuklarımı7111 

ni neşrediyoruz: 
Edebiyat "A" kolundafl: 1 

mal Çetinsoy, 850 Ihsan,. 1~ 
mut Karabucak, 932 Bekır , 
Cemal Oktay, 669 Kahraf11'1 
739 Abdullah Gökler inoğll.I• Jı 
me<l Çep~i, 838 Mustafa f?e 
Ahmed Uneri, 1213 Bek1

', 

1294 ismet Ağın. Edebiyat ı 
lurıdan: 804 Enver Bahad•'" ti 
rnih Avcıdırlar. Fen koluod~ 
Ali Güven, 872 idris GürP1.A 
Muzaffer ~tasıJğun, 1417 
nici. 
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Jngiliz hava faaliyeti 
00 
00 
uo 

00 

Bjr Alman tayyare fabrikası 
dün sabah tahrip edildi 

Lonara ~ 29 (Royter) - İngiliz 
hın·a nezaretinin tebliğ ettiğine göre, 
İngiliz hava filoları şimal denizi, 
~\1anş ve İskandinavya Uzerinde yeni 
uçuşlnr yapmıştır. 

lngiliz t:ıyynreleri •Alman seyrU· 
eferin" 7nrnrlar vermiş, bombardı· 

29 ı 6 I 1'ıl40 manlarda bulunmuştur. Fransa Uze-
11( •mbiyo ve para rinde de keşif uçuşları yapılmıştır. 

~~n1<asından alınmışur. 
~~--- Filolıu-, Almanyayn giderek iki yağ 
~ı-= deposunu hcrha,·a etmişler, Uç Alınan 
~nsoz) 1 ı ~ t•Jynre>;n; duşurmu,ı .. d;r. Dan;mnr-

Dtcrlın ~giliz ) -S _2i_ kadn da askeri hedefler şiddetle bom· 

')~il.!_( Amerika) ~4 0 ı~ 
1 
bardımnn edilmiştir. Bir kaç benzin 

~- 00 00 1 deposu yakılmıştır. Daylhavgn tny-
--._ , ynrc fobrikn ı da ynkılmıştır. 
}i - - ---- Diğer taraftan Alman benzin tevzi gar· 
arınanda yıldırımda .. , ları, muhimnınt fabriknları bombardı· 
çıkan bir yangın man edilmiştir. 

l( Bu sahalı 1 Iollannııda da bir mU· 
~iltıbe iiçükkapılı köyünde, uzun yıllar· himmat depo-;u tahrip edllmiştir. İn· 
}'ıld ti Çukurovada rastlanmamış bir 

ırı giliz hava filoları .salimen Uc;lerine 
ın hadisesi olmuştur. 

D avdet etır.i~tir . 

Amerika ordusu için yeni 
mühim tahsisatlar 

Y :ışington : ~9 (Radyo) - Ame
rika Cumhurreisi Bay Ruzvdt gaze· 
teciler içtim:unda yeni intihap me..;e
leleri etrafında koouşmu~ ve bu ara· 
da, ordu için yeni muhim tahsisatlar 
talep cdece~ini söylemiştir. 

İngiliz - Alman sulh 
şayiaları tekzip ediliyor 

t 

Yeni bir beyanat 

V eygand, şeref 
kurtuldu, diyor 

• Bordo: 29 (Radyo) - General 
Veygand Fransız ordulanna bir emri 
yevmi neşrederek, kahramanca yapı
lan şitdetli muharebelerden sonra ni
hayet "ateş kes,. emri verildiğini, bu
nun milli menfaatler iktizası bulundu
~u, mütareke aktiyle Fransa şerefinin 
kurtulduğunu takdirle tebarüz ettirmiş 
ve vatanın yarinki yükselişinin Fran· 
sızların çalışmasına bağlı bulunduğu
nu anlatmıştır. 

Manştaki adalar askeri 
kuvvetlerden tecrit edildi 

Londra : 29 (Royter) - Manş 
denizindeki adalar askeıi kuvvetler
den tecrid edilmiştir. Buradaki bütün 
askeri kuvvetler geri çekilmiştir. 

Londra : 29 (Radyo) - lngiliz 
Norman adaları gayri askeri hale so
kulmuştur. Yirmi sivil düşman tayya· 
relerinin makineli tülenk ateşiyle öl· 
müştür. Bu adalar A.lman toplarının 

menzili dahılinde bulunmaktadır bu
nun için hükumetin bu karan karşı· 

.g11\d evamlı yağan yağmurlar esna-
Act· a Çiftçiden Hacı Mehmed oğlu 
q' ıl Ôzgiray'ın buğday harmanların· 
ırı; 'birisinin üzerine düşen bir yıldı· 1 
ıı ' Yatmakta olan ya ğmurun şitdeti

Cqe tatmen harmanı alevler içerisinde 1 

-
İs"içre - Fransa 
münakalatı 

Londra : 29 (Radyo) - lngiltere 
nin Almanya i e sulh y<!pmak için 
bilvasıta tekliflerde bttlunduğu şayi· 
alaıı de\·eran ctmekted ı r. Bu işin ba· 
şuıda Bay Çemberlaynin bulunduğu 

ve tavassulu l,panyanın yapacağıda 

il.ive o unmaktadır. Fakat Londra si 
yasi mehafıli bu yoldaki ~Jaberi tekzip 

ediyor. \ 
Bay Samuel Hor bugünkü beyli: 

natında. lngilteren 'n mücadeleye de· 
vam azmini tebarüz ettirmiş ve bu 
hususta Çörçil hükumetine her dürlü 
müzaherctin yapılacağını bir defa da· 
ha teyit etmiştır. 

sınde hayret etmemelidir. 

Suriyedeki Polonya 

}'ır cayır yakarak: kul ctmıştır. Kü· 1 
Çükkapılı köylüleri, bugüne kadar gör· 
ıtıedikleri bu hadise karşısında hay· 
tet duymuşlardır. 

Adana - Mersin gençleri 
arasında yüzme 
müsabakaılar 

. BugUn Mersinde, Adana-ı\ler· 
''n . b .) Uzuculcrı arasında seçme mUsn· 
1 kkalnrı yapılacaktır. Akdeniz mem· 
.q' ttlcri, yani Antnlyn, ı\lersin, A· 

•na ve 1 latav \'UzUcUleri arıuında 
.gel ,; • 
la e..:ck hafta yapılması muhtemel -

n grup bırincilikleri mUsnbakalnrı· 
ıı, b 

Bern : 2~ (Radyo) - ls\.'İçre ıle 
Franıa anısında r.tmir )O lan m~na
kalatı yeniden açılmıştır. 

Suriye - Filistin 
münasebatı 

Londra : 29 {Royter) - Haber 
alındığına göre, Suriye - Fıl stin ara
sındaki münasebetler noı mal şek ilde 
devam edrcektir. 

Safa Özleri büyük bir 
törenle toprağa verdik 
( Birinci 6ahif eden arlan ) ~ ' ugunku seçmede mu\"affok ola· 

•k gençler girebileceklerdir. ' halde yeni ınt-ıarlığa götürdü 

Adanndaki ,·uzme h:a·uzunun ik· 
ııı_,, h • d .. 
! enuz temin olunama ığı ıçın 

~p lıiriııcilikleri 1skenderunda icra 
ltc~hir. 

~lld ~llrı;in, Adana da dahil oliluğu 
~ok t: Antalya \'C Untııy'a nazaran 
lal'l 1111.:todik çalı mnkta, ıınlremnn· 
g<: llınntazam yaptırılmakta olan 

nçfcr • k t 
•ıtll'ı e nynı zamanda amp ynp •· 
•tç ak.tadır. Bugurı y:ıpılac:ık olan 
Qiı-llıt:lerın neticelerini Salı gUnU bil-

tccgiz. 

Seynan vilayeti orman 
~~~İrge nıüdürlüğünden: 

D .. 
ıı11\d Ortyol L:a:ıasının acı su orma· 

tc arı_artırmaya konulan 338 met · 
l'tııkap • ... k 

tııı 1 gayrı mamul cıyın eşça 
'L tı 29-6 94Q .... d 1 1rıaı" . • - gunun e yapı an 

sınoe t 1 dı1~ a ıp zuhur etmemiş ol· 
~ksıJt~a~ 2490 sayılı artırma ve 
desi e . anunurıun 43 ürıcü mad-

nıucıb' 
~~rtıb ınce 10-7--940 Çar· 

a - -
tıııltıak !unu saat 11 de ihalesi ya · 
dıd· uı:ere O" - "dd 1 lfl.e k 11 gun nıu et e tem 

'<>'.. arar ve l . 1 • • ıA ,.ntlr, rı rnış o auğu J an 

B~yük m ilet meclıs•, dahıliye ve· 
kılimıı. vı ayet, parti, belediye, ma
arif \"C ·iığ'er müesseseler adına ha
zırlanan onsekız çelenk kıymetli ı<ay· 
bımızııı meıarı iistune vazedilın '.ş ve 
mebus Bay Cavid Oral aziz hemşeh 
rimizin lıalıralar.nı yad ve kendini 
!azizeden içli b r hitabede bulunmuş· 
tur. 

Hüyük tören a!ayı Safa Özlere 
rahmet it mennisindcn sonrn ö~'eyc 

doğru yenı mezeı lık tan ayn:nııştır. 
Özler aile~ine dün şehri nızin bü 

yükleri tarafından taziye ziyaretleri 
yapılmıştır . Safa Özler içın bol. r?h· 
met dileklerımizi ve Özler aılesınc 
içlen ta:ıiyet erim zi tekrariarız. 

Zayi askerlik vesikası 
54 üncü Süvari ala)ından aldı

r. t rhıs tezkeremi zayi ettim. 
"'nı e k' . . h"'k Y ~nisini alacağımdan e~ ısının u •. 

.. 0 madığmı ilan ederim. 
mu Cpyhanın kıvrıklı köyün· 

den Mahmud oğlu 320 
doğumlu Süleyman Güvc:I 

12091 

Sanıldığına göre, sulh şayiaları 
Almanycıdan çıkmıştır. Bunun, Ame· 
rika üzerinde lngiltereye ka~şı menfi 
bir tesir icrası emeli olduğu muhak
kaktır. 

Hitleri Avrupaya kapat
mak için yegane çare 

I..ondra : ~9 (Rndyo) - Amcri · 
ka meclisi hariciye encUmeni reisi 
B:ty Pikınnn vaki beyanatında Fran· 
,,ı,. · İngiliz - Amerika aeniz filoları 
nrnsıntln yapılacak bir a.nlaşma \•e 
mU~terek çalı,mnın Hitleri Avrupn.Ya 
knpntabileceğini söylemi'jtir. 

İngiltere Dögolü Fransız 
şefi olar-ak tanıyor 

( Birinci sahifeden nrt:ın ) 
li .subaylıırı! imparatorlukdaki valileri! 
Fransayı ve imparatorluğu kurtarmak 
için benimle birleşiniz!.. 

imza edilen esaretnameye rağ r.en l 
Fransa ölmemiştir. Ve silahları saye
sinde yaşiyacaktır. 

Romanya Basarabya ve 
Bukovinayı tabliye ediyor 

( Birinci sahifeden artan ) 
cektir . .Ak..;i taktirde bundan Romen 
hukumeti mes'ul tutulacaktır. 

TAi !LlYE FAALİYETi 

Bukr<'ş : 2!) (R:ıJyo) - Roman· 
~;n hukumcti Basnrabyn ve şimali 

Buko' inn'ılnki nrşi·deri tnşımnğn 
başlamıştır. 

Bu nuntnknd:ıki halk olohUs ve 
otoknrlnrln t:ıhliye edilmektedir. 

l .. ondr:ı. : 29 (Hoyter) - Basa· 
rnbyn ve Bukovinıının işgali hadise· 
siz dc,•nnı etmektedir. 

Budapeşte - 29 (R:ıdyo) - Ro
nınnyn hadiseleri Macar matbuatında 
derin akisler uyandırmıştır. 

kuvveti Filistine geçti 
Londra : 29 (Rayter) - Suriye

dd:i 6000 kişilık Polonya kuvvetleıi 

Fılıstindekı İngiliz kuvvetlerine iltihak 
ctmiştır. 

fÜRKIYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

P AZ \R 30 - 6 - 940 
~2.30 Program ve Memleket Sa-

'at ayarı 

J 2 35 Ajans haberini 

12.~0 Müzik Türk 

13.30-14.30 Müzik : Küçük orkestra 
18 OG Program ve M~ınteket saat 

18·05 
18 30 

ı 9. ııs 
19 45 

20 00 
20.45 
21.00 
21.30 
21.45 

22.30 

ayarı 

Müzık: Karışık Müzik (PJ.) 
Müzik : Radyo Caz Oı. 

kestrası (Şef: İbrahim Öz
gür) Soprano Bedriye Tü· 
zün 'ün lştırakile. 
Konuşma 

Meml . ket Saat ayarı, ve 
Ajans Haberleri 
Müzik 
Konuşma 

Muzik : Fasıl Heyeti 
Konuşma (Radyo Gazetesi) 
Müzik : Senfonik Müzık 
(Pi.) 

Memleket Saat Ayarı, ve 
Ajans Haberleri 

2245 Aj:ın~ Spor Servisi 
28 00 Müzik : Cazband (Pi.) 
'l3.25 23.30 Yarınki program, ve Ka-

pöntş. 

NOT: 

1 Temmuz 1940 tnrihli Pazartesi 
gUnUnden itibaren sabnh ncşriyahna 
ha~ !anacaktır. 



Sahife 4 Türksözü 

Kozan Memleket Hastanesi Baş 
Tabibliğinden : 

1 - Kozan memleket Hastahanesinin 1 Haziran 940 tarihinden 941 
yılı mıyıamın sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan cenahta yaz.ıh (45) 
kalem erzak vesaire ihtiyacı onbeş gün müddetle münakaşaya konmuş

tur. 
') - ihale 1 Temmuz 940 pazartesi güoü saat on yedi buçukta Ko

zan memleket hastahanesinde yapılacaktır. 
3 - Şartnamesini · anlamak istiyenJer söylenen Hastahane taba be. 

tinde görebilirler. 
4 - isteklilerin ayni günde mubaml])en bedelin yüzde onunu pey 

akçası olarak yatırmak suretiyle münakaşaya iştirak edebilecekleri ilan 
olunur. 12062 19-23-26-30 

Kozan memJeken Hastaba:Jesinin 1940 yıla Haziranında 1941 yılı 
mayısının :ıonuna kadar erzak vesaire ihtiyaç listesidir. 

Azami miktarı Ağırlığı Beherinin Muhammrn 
muhammen tutarı 

bedel\ fiatı 
Kalem Adtt Metr~ Kilo Gram Kr. sa. Lr. Kr. Nevi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 200 
17 100 
18 100 
19 1000 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 

36 
37 
38 

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

44 400 
45 30 

3000 
1500 
1500 
300 

5 
1000 

5 

150 
150 
100 
100 
200 

200 
2000 
150 

20000 
10000 
20000 

1 
200 
600 

25 

20 
20 

200 
200 
50 
50 
30 

5 
5 

ıo 

10 
3 

Yalnız kırk beş kalemdir. 

12 
40 

7 
10 

550 
30 

150 

100 
10 
6 

30 
15 

45 
15 
30 

1 
20 
25 
1 

360 
600 

50 . ı 12 50 
30 
27 50 

300 
7 50 

150 
15 
6 

30 
30 

90 
300 

45 

2 
20 
25 
10 

l 200 
2 50 250 

ahnan rayiç üzerine 

150 
40 
20 
60 

40 
20 
10 
15 
20 
25 
20 

90 
50 

1 50 
80 

120 
15 

8 
4 

20 
30 
10 
12 50 
6 

4 50 
2 50 

Has Ekmek 
Koyun eti 
Taze sebzeler 
Patates 
Çay 
Pirinç 
Kuru bamya 
(Amasya) 
Sade yağ 
Kuru soğ1n 
ince Tuz 
Kuru meyve 
Taze meyve· 
Jer 
Kesme şeker 
Süt ve yoğur 
Şehriye ve 
Makarna 
Yumurta 
Piliç 
Tavuk 
Limon ve 
Portakal 
Meşe odunu 
Kömür 
Maden kö. 
mürü 

Kahve 
Sabun 
Gaz yağcı 
Zeytinyağı 

(Ayvalık) 

Zeytin tanesi 
Un ve irmik 
Bulgur 
Kuru sebzeler 
O. SıJçı 
Peksimet 
Tatlı su ba· 
lığı 
Tere )a~ı 
Salamora pey 
nırı 

70 
15 
50 

7 Bal 
1 50 Mercimek 
1 50 Pisküvit (Is · 

tan bul 
2 4 
4 50 250 

30 120 
80 160 
30 240 

30 120 
30 9 

Kiprit 
Su 
Kefen bezi 
Tahta 
Dülbent (ğaz 
lık) 

Sarğılık bez 
Süpürge 

BU AKŞAM 
Meşhur 

( Rin Tin Tin ' in ) 
• 

harikulade heyecanlı fi11111 

1 Rin Tin Tin ve Eşi 
AYRICA: 

Kovboy Filmlerinin en güzel Sesli kahramao• 

FRED S KOTT,un 
Heyecanla doiu sergüzeşt filmi 

Kardeş intikamı 1 
ilaveten: Dünya Haberleri ve Renkli ,Miki Ma"•) 

PE K Y A K 1 N D A : 

YANIK GÖNÜLLER -
Bugün gündüz Saat 2 30 da iki film birden 

1-Rintintin ve Eşi 2- Kardeş lntikaJll 
----------------------------------------------~ ilan 

Seyhan 
Mevkıi 

Vilayeti Defterdarlığından 
Cinsi Belediye No. Sabık İ"' ' 

Köşkerler çarşısı Dükkan 55 

" " " 57 
Yemeniciler ,, 18 
Sipahi ,. 4 
Sipahi ,, 23 
Ziff rciler .. 13 
Sipahi pazuı ., 37 
Durmuş f a;cı ,. 61 
Kunduracılar ., 10 
Babı Tarsus " 9 
Eski Bu~day pazarı .. l 17 

Yukarıda yaz.ıh dükkanların 940 senesi icarı 
ve müzayede 24-6- 940 dan itibarcu 10 gün 
lanların Defterdarlığa müracaatlara ilan olunu'. 

~ 
40 00 
40 oO 
25 
40 
40 
40 
:~o 

35 
50 
75 
40 

müzadiyeye çıkarıl~ 
uzatılmıştır. Talip 

120ö7 

Devlet Demiryolları 6. ıncı lşlettı11 

Artırma ve Eksiltme Komisyonundl 
idaremizin Adana deposuna 940 mali yılı içinde gelecek tahrnİ~ 

3 O .O O O ton maden kömürünün vagondan depO:,,. 
, varında gösterilecek mahalle tabliye ve istifi ile ayni miktar kömürÜll tıf 

den makinelere tahmil işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe çıka,,1~ öl 
Beher tonun tayliye ve istifi muhammtn bedeli 12 ve tahmil bedeb; 
22 kuruştur. işin tamamının muhammen bedeli 10200 liradır. Eksilt d· 
J. 7·940 Pazartesi ıaat 11 de Adanada işletme binnsında yapıJac~" il"' 
Muvakkat teminat 765 liradır, Cüruf içerisinden çıkacak kok kömd~ 
müteahhide ait olacaktır. Mukavele projesi ve şartnamesi Adana de"='İI 
na ve komisyonumuza müracaatla bedelsiz görülür. isteklilerin plJ 'I 
cüzdanı, iyi buy kağıdı, l 940 senesi Ticaret odası vesikası ile tu49' 
başaracaklarına dair ehliyetlerini tevsik edecek vesaikle birlikte ve 2 ~ 
No: lu kanunun 32. inci maddesi mucibince hilzırlayacakları teklif S::U 
tuplarını münakaşa saatinden bir saat evveline kadar komisyona ~er 1' 

bulunmaları Jazııodır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edılcP; 
11047 15 -20 -~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü ,, 
A:lana Tüık Sözü Ma.tb•' 


