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Alman hücumları müttefiklerin 
mukavemeti karşısında 
Mer:kezi Fransa 
bombardıman 

durakladı 
dünde 

edildi 
Meydan muharebesi şiddetle devam ediyor 
Almanların 
kullanıl.ıyor -

sivil halka 
Almanlar 

Londra : 1) (Royler) - .-Alman 
taarı uı.u dün bütün cebhe üurinde 
durc1urJlnıuştıır. Mubnıtbeler devam 

elmcktedır. 
Dün büyük mikyasta hııva mu· 

har ebeleri olmuş \' e Frc.r.~ız le )Ya· 

releri Almanya içlerini 'e mühım 
endüsııi hedef:eıi n:uvaff<ıkİ}etle . 
bombardıman etmiştir 

A micıı cebhesin ıt-ki muharebeler 

insafs,z 
vasıta ve 

muamelesi . 
ınsanca 

- Duman bombalan 
büyük zayiat verdi: 

rck ~iddt'tlıdıt. ~1üııef ı lder mühim 
t'- ... _ va!'lıtal.u la haı üete geçmış bulunmak· 

l --... • ·---~ tadır. 
1 Umumi} et iı\bari1·le Alman h Ü• 

l ~İl\i Şefimiz !, s OVY ET Rus YA ~ fstanbu1dalar 

.""• 6 . . ı ı;~~:ı ~:yu<:;::::r::~•bm * ~_..eı~sn TOPLUYOR 

l cumlı;rı d11rdu • ulmuştur. Müttefik kuv• 

\ 
vttl;:r taaıruı hattı karşısında enerjik ı 
surette muka,emt.t gösıerml'kte ve 
mevzılerini muhafa1a ('lmektedir. 

1 ~, Reisicumhurumuz hare- • 
1-.,~'.erinde istasyonda Baş· 

1 l t •I Mareşal VekiUer Par-

1 l '' lhıneı •ek ret eri müstakil 
.A1 t~,"b reisi ve.kili Vafi hertci-

P~RİS : 6 ( HAV~S ) - SOVYETLER BAZl SINIFL~RJ SILAı-1 
A~ TINA DAVET ETM1Ş!1R BU 

4
HAZIRLIGIN HANGJ TARAFA MÜTE· 

Vr.CCl-t OLOUCU Ht<.NUZ MALUM DECiı..DIR. 

M;o;u .. ı;ı,. h, .. .,. ı.wvvetlcri kara 
ktıv\'dlc:rine büyük yeıdımltır yap• 
makta ve duşmcnın ııak1il e lıatlannı 
ve istuyoı Jarı bonıbaıdıman etmek· ı 
tedir . 

JY '~ 9~neı sekr ter mu•vini 1 • 1 h • 1 J~ı;~~'::!.~'::,m.~Dd:::n;:: !ita ya, sa ı lerini tehlike 
l'-:tktötO.\ıtr,fı~den uOur- ı' k · 

Londra: 6 (Ro)ter} - Fıansız 
hava huvveılerinin bugünkü faaliyeti 
gcrıiş olmuş iur. 

Münih ve bir k~ç şehiıde ki Al· 
man askeri te~isatı bombardırran e
dılmiş ve buralaıda yangınlar çık· 
mıştır. ~------°'·~ mıntı ası 

~~ANSIZ ABiNESiNOE / 
"ÜN T ADiLA T YAPILDI 

~"' ~ t~llsanın Moskovadaki 

f)tfiri değiştirildi 
f) 

\ ıır,s· 6 tti ~ · (Havas) - Fransız hüku-
~t ~ar Osk.o\adaki sefırini değiş•irmc ı 
"~ •r v . iet· ernuş ve Sovyet hükümc-

lc ıı:r:ıza d ~ -~k ç a bulunmuştur. 
"'P 

0~ndo be istınnaca müsbct 
\'crlb "''' ,..,ır. 

il\ • 
aılterede 

~ 
tedbirler 

\ lldra • 6 \ ~ tai · (Roytcr) - lngiltere· 
~. \ıe sı • · rıtıd naı 15tıh.sal &abaları 

l t ba •· i ~ \ l& lcdbblu almmıştır. 
"'' ır ıc: • b t 't~a ,.-çı arp ııonona kadar 
"t ı tıoı b 

il alt _ ıt~l:nn acak ve haf. 
1 ıu · ııu ÇıJh~ caktar. 

Fransız h'ışı:ekili Reyno 

Patİ'I : 6 ( Ha\'aS) - Fransız 
kabinesi istifa etmış ve yeni kabineyi 
yine Pdul Reynaur1 teşkil elmiş:ir. 

p.,ul Reyn11ud. Dcılad;ıenin uh 
desindeki hariciye nez.ııetini d~ ken· 
di uhdes ne ıılc1rnk BaşH:~·alet, milli 
müdnfaa \C hnr,c ye w. ı ı dn.l.ııı va· 
lifclc iuı Ü:t'tınde toplamış bulun· 
maı..taciır. 

Kabinen n d ğcr i\7a ıkl ... nn•1a da 
y . r d·i; 1tırıneıc•i o'mu.-tll·. 

ilin etti 
Roma : 6 ( Slefani ) - İtalya 

krallı~ı ı;abilleri, teh!İk eli mıntıka 
ilan edilmiştir. Hıç bir gemi hususr 
müsaade ve . talimJtt almaktıızın bu 
sahillerin karasulaı ına girmiyecek tir. 

Londra; 6 (Royter) -- İt2lyanla · 
nn tehlikeli mıntıka ilan ettikleri sa· 
hilleri mayinlcdıği hıı ber vcrilınek te· 
dir. 

İngiltereye 
hava hücumu 

L ondı a : 6 (Royter) - Almanhı
nn lngillcreye ılk ciddi ha\ a taarru
zu dün gece olmuştur. Şarki lngilız 
sahillerine ıııkın eden Alman tayyare· 
!eri bombardım11n e ı m ışlerdir altı gi· 
şi hafıfce yaraıtınmış b.121 yerlerde 
yangın çıkmış i ede soııdüıülmuştür. 

Münihdeki bir tayyare fabrikası· 
da bombardıman erlilm iştır. Diğer 
tarafdan muvaffakiyctli keşif uçuıJarı• 
da yapllmıştır. 

Zarbrüken Kambre bOlgclerindc 
( Gerisi beşine i sahifede ) 

,--------, 
BUGCN 

iKINCi • SAYFADA 

Elin1de dört fırka 
Türk askeri olsaydi ! 

• 
I_ Nevzad Güven 

Lcındra intibaları scrısın • 
den olan bu UçUncU yazı~ın<la 

f\1eşru Belçika hükumeti 1 Buyuk Britanyanın merkC'zİn· 1 
den tablolar çizmekti! ve bir 

Londra : fi (Royter) - Çörçil İngiliz nc:hri şefiyle yapılan 
avam 1' amarasıııua bir su;1İe c~va- şny:ıDJ dik.knt mUlftkrı.hn safa· 

1 
ben hali hazırda Pariste bu unau ı hntını ,·ermektedir. 

Bel!;ika lıükü n tırıin tarı•n hğını söy ı , 

iten ştir. ------------
,. 



1 
f 

Sanif e · 2 Türksfü.j 

( Mersinden ihraç 
edilecek susam 

=---
L ON D R A İNTİB·ALARI~ 

--------------------------------------------~----------------------~ 

___ .,....,. 
Macaristana gönderilecek 
Susamın sa taşı meselesi 

------------------------------------_-_:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.=----------~~-----::;....; • 

fstanbu1: 6 ( Hususi muhabirimiz 
dm ) - l'icarct Vekaleti Macaris· 

tana lOOo ton susam ihracatı ıçın 
müsaade vermiş' bunu şchı im izde· 
lci alakadarlara bildirmiştir. Bunun 
250 tonu l~tanbuldan, 350 tonu iz 
mirden ve 400 tonu Mersinden gön 
derilecektir. 

Her lngilize hakim olan Espri 

•• Eliınde dört fırka 
Türk askeri olsaydı!,, 

Şehrimizdeki ihracat tacirleri 
dün bir toplantı } apmışlar. Bu ih· 
racatın aralarında taksimi üzerinde 
görüşmüşlerdir. Fakat neticede an· 
laşılamamış; bunun üzerine toplantı 
da bu'unan 28 tüccar arasında bır 

BİR İNGiLlZ ASKERİ MINTIKASINI ZIY ARE 

• müzayede yapılmıştır. 4 tüccu şeh 
rimizdt'n ihraç edilecek susamları 

en ucuz fiyatla ihracat &ı. omitesine ver 
meti telclif etmişlerdir. Bu tjjccarlar 
arasında da birisi tercih edilecektir. 

Diter taraftan bu müzayede şekli 
müstahsil için zararlı görülmüştür. 

Ç~nkü tüccarlar mali lcomite 
emrine ucuz \'ermek için müstahsil 
.elinden de yok bahasına almata 
lcalkacaklardir . .. 

Bu ştkle mini o!unıcaiı zanne· 
dilmektedir. 

Avrupa ekspresinden 
artık is ifade yok 

Ist .. nbul: h (Hu "": ....... &..ı.:.: .•• ·• 

den ) - Bir müddet evvel teda~i 
malcsadiyle lsviçreye gi ,jc n n üte· 

ahhit Kemal Şemil bugünkü semp· 
lon eksprt"siyle şeb imize dönmüş 

S abahleyin kalktığ1mız 2'İım:ı.n 

kabvaltılarımızla beraber o gUnUn 
programın da getirmi~lerdi. Buguıı, 

Londranın dll. altmış kilometre civa· 
ı ındıı buluna.o nskcrl mıntıkaya gitfe• 
celc. ve logilız ordusunun muhtelif sı· 
nıflar1na mcnsub l.ıtııları görecegiz. 
otelin kapl!llnda mihmanmdarlıgımı• 

zı yapacak iki erkanı harp suba· 
yına tııkdim edildik. Ye derhal ha· 
reket ettik. BugUn, l>nUmUzdeki as· 
keri otomobil, birı:r Turk bayrağı ta• 
ş1yan otomobillerden mUteşelrkil ka• 
filemi:ıe karşı halkııı tc:cessUssUnU 
busbutun çekiyordu. lncanların çehre· 
sinde hep ayrıi tatlı tebeos~ÜmU ... ~ 
se;;,patik alakayı görUyoruz. 

Takriben yirmi Leş dakika t,ittik · 

den sonr:ı Londrnnın haricine çıka· 

bildik. 1 faricine diyiııce şdırin bit• 
tiği ve boş ar:ui ve toprnklaran 
hn ... 1arltJf• •*'""'"'"..J:t_ • .. ' 
bittiğini yolların geni~lemesiaden, ku-
çuk, bahçı:li modern binaların başla· 
nıasından anlıyoruT.. Londranın dış1, 
içinden daha çok gU1el. Sekiz milyon· 
luk. muazzam şehrin c;İm.,iy:ılı çehre
sine renk veren Londranın e~siz ve 

tür. hudubuz parklarının, çayırlarının gU· 
Bu Türk yo'cu, fs.ıiçıedcki fev zclltgini, insan buralarda daha can· 

kilede vaziyet dolayile tedavisini 1 lı, d:ıhn temiz, daha ferah bir dt.kor 

yarıda bırakmağa mecbur olmuştur. içinde buluyor. Grup grup ve ayrı :l) • 

Seyahati esnasında bilhassa hal \ rı tiplerde ,ynpılmış .e1.·ler bir birinden 

Y
a da birtakım hazıılık'ara şahid olan ı;u 7el ve hep b:ıhçdı. 

• A d b b 1 Butun bu evler yt'pyenı Lir 
Kemal Şemıl Mılano a u ay aşın· r 

1 
mimari konscp<ıiyonı ile yapılm1ş, a· 

dan itibaren gt'c~leri ışıkların sön· kııt İngilizler stillerini modernize e· 

dürüldüğünü lngiliz ve Fransız yol- 1 derken eski mimariyi yeni ihtiyaçla· 

culara karşı hususi tedbirler alı ndı· ra ve yeni guzellik telakkilerine o 
ğıoı •söylemiştir. kcıılnr mukemmel uydurmuşlar ki, her 

nesinin derin izlerini kolaylıkla bul· 
mak, görmek mUmkUn ~uyo~ 

K ilometrclerce gidıyoruz. Etra· 
fımızda ref ab ve gllzellik ha· 

linde devam eden bu manzara içimi· 

Nevzad Güven 

zi hayranlık \"e gıbte ile ,dolduruyor. 
Nihayet askeri mıntıkaya varıyoruz. 

Yolun ortuında otomobillerimiz du· 
ruyor, iniyoruz. Bizi karşılayan iki· 
İngiliz gereralltr:M takdim ediliyo· 
ruz. Bunlardan biri!>i Kanadalı. Bir 
az d:ıh:ı yöru,Jukden sonr:ı. kendimizi 

bir ç:ı.lılık içinde aıralanmı' ve oıelam 
yaziyetinde dur:ı.n bir tank k1tasmın 

karşısında hulu) oruz. IUrad hep 
hafta ~!~uş.' ı Iatta mn.to ... iklt:t ·bôlU· 

ğUnU tt'şkil edı:n a~kt-rler ancnk bir 
haftadanberi talim görmı:kde iır.i?· 
Biraz sonra bu motoı·i'le kıtıının 
talimlerini se\'retmek Uzere geni~ bir 
ovaya hakim~ olıın bir tepenin \Jıerio 
deki tribuııde toplandık. 

yetini bir kere dtılıa gUn gl 
olarak. görUyo.rUz. 

Biraz sonra., bıyyarelerind~1 
on, oabeş toıı agırlığınd•.,.. 

bir hucum talimini seyredi 
kuno bir şty : Ônumuzdekİ 
beş dakika içinde toz, gur 
sesleriyle doluyor. Makillc ' 

rin boğuk sesleri bc:r fC! 
Bu bef, on tankın Ye tay1 
k.ctindeıı meydana gelen 
vaziyeti g8rdukterı sonra, 
dört bin tank ve yUzlerce 
birbirine girdigi buyuk me 

harebesinin fiehşeti butUn 
~ıyle gözUmUn önUude cıı.nl 
san cesaret inin, inııan talıııı 

dud .. uzluğu'lu anl:ınttı.k lbt 
Bundan sonr:ı a 'lti t:ınlt 

bir t:ı.nka karşı :ıte?İni '1.l"jt 

.Mc-rmiler izli oldu i ;tı ~ 
sur'atıı ateş e en toplar, "F 

muharebe bize.bu topların bil 
Uzcrinıle mU:oir o !mndığııt1 

Ordular hu. çelik ejdcrl 
tlnn gelmek için yine eski 
çnklu sahra t.:>plıtrınA nıUrıJ 

bur oldulnr. 

Ancak birh:ıftndnnlu ri silfıh altı· 
na çnğrılmış olan motosikletlilı:rin dik 
ve sarp tepelere tırınnnışlnrını, yıldı· 
rım sUrat..idc a~a\ğıya do~ru inişlerini 
görUyoruz~ Bu kııdnr kı .. a bir mud· 
det:znrfınd:ı İngiliz neferinin, dindeki 
nıakinevc bu kadar bU\'Uk bir alışk:ın• 
lıkln hnkim olınasmdaki sırra :ı.nla· " 
ınnk hiç de gUç değil . Bu insnnların 
hepsinin sivil hayntlarında motosik· 
lt!t ve pisiklctt: bindiği ~uphesizJir. 
sporun yurd mudafnıısındaki ehemmi-

Tribu.ıe bir çok Londr1 

lcri de yığılm11tı. Yine o" 
nrruzund.:m b.ıhsedilmğe bıJf 
giliz genernli vnı.iyeti le'~ 
ediyor. Ve sözlı:rini şu cUtıl 
tiriyor. "' 

- Şimdi, Belçikadıı be 
benim tcchiz edeceğim dort 
kası bulun<>a idi , yirmi j\ltıl 
sını kolnrlıkln te,•kif ..,e ı1I 

• ıJI 

Ct!~İme zerre kııd:ır şuphı: 
Ben Turk askerinin nasıl 
ynptıgııu bilirim. (Gerisi beşinci sahifede ) ycnı evd~ İngiliz zevkinin, inşn ;ın'a.· 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sonrndan anlıyoruz ~·l 
r b· ııı' 

gcneı·alı Çannkknlcde ız. 

Bugün ki Marsilya 
muş .. 

f ı1'1' 
n kindi kah vnltısırıı 
U b:ı.ylnr klubuncle ' 

Alman tayyareleri, Marsilya \'e 
civarını da bombardıman etmiştir. 

Epiyce ölü ve yaralı oldu~ tesb t 

edilmiştir. 

Marsilya Fransanın cenubunda, 

Akdeni1de maruf bir limandır. 

Milladdan 600 sene evvel Ana· 
doluda Foçadan giden Yunanlr bazı 
muhacirler tarafındaıı tesis edilmiştir. 
Şehrin ismi, aslında Yunancadır. O 
tarihlerde şchire Maşsalia derlerdi. 
Eski Yunanistanın çöküp gitmesinden 

sonra, Maşsalialılar deniz ticaretinde 
kendi rakipleri olan Kartacalılara kar· 
şı Romalılarla bir anlaşma yaptılar. 

,--G-0-N-ON MEVZUU _J 
Fakat bilahare Romalılar ale}hine 
döndüler. Bunun üzerine Sczar, ken· 
dilerini şiddetli bir surette tedip 

etti. 

Matsilya, orta zamanlarda Pro· 
nence mıntakasının bir paıçası idi. 
735 yılında garp ordularının lspan· 
yaya yaptıkları hücumlar esnasından 
islfimların da elinı: geçli. 

Şehir, Liyon körfezinin üzerinde 

yüksek bir tepenin arkasında kurul· 

muştur. 

Caddeleri geniş, bahçeleri buyük 

ıciliseleri mükelleftir. . 
Belediye binası 17 inci asırdan 

kalmıştır. Longchamp sarayı deniles 
bina da zengin bir müzesi vardır. 

Liman teşkilatı çok mükemmeldir. 
Son senelerde Et~ng kı'\mında yeni · 

den bir liman tesis edilmiş ve Rouve 
kanalı denilen yeni bir su yolu vası· 

tasile Mars'lya limanile Rhon nehrinin 

irtibatı temin .olunmuştur. Şehrin sa
bun, eczn, ayna, tütün ve kibrit fab 
ı ikaları vardır. Nufu~u 800 bindir. 

sonrn hareket cdi.) orut· 1' 
1nt1 

Bulundugumuz ('il I , 
tarnfındn yeni yeni kışlıı 11

1.1 

d b. t•I' 
Kıslaların \·anın n ır ,l 

~ . • c 
binaler nazarı dikk:tt• , (ıı 
1\lihmancl:ı.r lngiliz subtı)iı· 
ri i ile a\"ni otomobilde) .. ı 

~ ı·· 

binnl:ı.rın nl'~·e yııro.yııcıı" 
ruz : . ,.jll . rııı" 

- "Evli :ı~kcrlcr• " 
terbiyelerini bitirinceye (ııl 
leri ile berabrr buluoınıı 
için 1, di:ror. 

· ber 
Otomobilde \ıert\ .. 

d ı jrıS1 

muz nrkadnşlnr an ° 
sunl d:ıhn soruyor 1 rf.I. 

- Niçin bugUn h:ıJ 1' 
cttiginiz bu hnzırlıklıır•·jıtı1 

1 P ~1ıı 
bes seoe eY"Ve Ytl 

~ 

______________ ..,.._.. ....... ---------------------------------------------------------------------
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Sayf~: 4 Tür1uôz 

TÜRKiYE RADYO DIFOZlYON 
POSTALARI TOR KiYE RAOYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

CUMA 7 - 6 - 940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 

ı\danadan Japonyaya 
pamuk ihraç ediyoruz 

Ayarı Şehrimizden pamuk piyasasının 
12.35 A J A N S ve Meteoroloji durjun olmasına raA-men Çukurova 

Haberleri Pamuk lhracıtçılar Birliğinin faali· 
I lş Komi } onu dün işçi 

haf talıkları n ı tesbi l etti 

Bürücekde tal 
kampı açılıy 

13.30 
12.50 Müzik: muhtelif şaıkılar (Pi) yet sahası oldukça genişlemiş bu· 

lunmaktıdır. ltalya ve Macaristana 
pamuk sevkiyatı devam ederken 
Romanya ile yabılmakta olan müza 
kereler de normal bir devrcy~ gir. 

. . k . t 1 DJn topl.rnaıı ışçı omısroıu o , 

Haznlanan progra 
Geçen sene olduğu gibi 

ne de Bürücek yaylasında Yo 
yurdunda açılacak olan " 
kampı,, için hazırlıklara ba 
mıştır. 

14.CO Müzik: Karışık müzik (Pi) 
18.00 Proğnm ve memleket sa11t 

ayarı 

18.oS Müzik: Sinama sesi (Pi ) 
18 30 Müzik: Karışık proA"ram 

( Pi ) 
19·10 Mü1ik Türk 

miştir. 

Bunlardan başka Yunınista'1, 
Bulgaristan ve Yugoslavyadan bazi 
firmalarla muhabere edilmekte ol· 

kız~k ve p<ltoz a•nelelerinin ytni 
haftalık ücret'erini tfsl it dnıiştir. 
Verilen karara göre ot amel sinin 

. Kampa çıkarılacak tıle 
mekteblerdc sınıflarını iyi d 
)erle geçmeğe muvaffak olmu 
yıf bünyeli çocuklar arasında 
çilecektir. 

19·45 Memleket saat ayarı, Ajans duAu haber alınmıştır. • . 

haftalığı 360, kızalC anıclf'sini l 420, 
ve patoz amelesinin haftalığı da 
650 kuruştur. Bu ücretlr-r geçen 
haftaya nazaran hayli yüksr:ktir. 

Şild maçlarının ikincisi 

80 talebeye kamp yaptırı 
düşünülmektedir. Bunlardan 
n~si geçiminden aciz fakir ait 
cukları o'acak ve kendilerinde 
bir !-Urc.tle para taleb edilmiye 
Diğer 20 talebe para vererek 
pa giıecektir. 

meteoroloji haberleri 
20·00 Müzik: Fasıl heyeti 
20. 'io Konuşma 

20.45 Türk müıik 
21 .10 Konuşma ( BıblioQnfya ) 
21.30 Müzil.: Küçük orkestra 

( Şef; Necip Aşkın ) 
22.30 Memleket saot ayarı, Ajans 

haberleri; Ziraat, Esham - Tahvi it 
Kambiyo _ Nutuk Borsası ( fiyat ) 

ıı.50 Müzik: Cazband (Pi) 
23,25/ 
'23.3o Yarınki program, ve Kapa 

nış. 

Uzak Şarka ~oğru daha ılerıle· 

re ye iİdilerelc. Japonya'?an • s~r
best döviz üzerme müşterı temınıne 
dahi muvaffak olunmuştur. Çok 
müsait biıfiyatla Japonya'ya şimdi 
lik yahmz beş bin balya pamuk ih-
raç edilecf"ktir. 

Birlik Umumi Kitibliği bütün 
bu mes'eleleri kararlara bağlamak 
ve birlitin bazi hususi işlerini ko· 
nuşmak üıere idare bey'eti azalarını 
bugün içtimaa davet etmiştir. iyi 
kararlar .alınacatı ümit edilmektedir.' 

Pazar günü şehir stadyomunda 
şild maçlarınııı a inci müsabaka 
!arına devam edilecektir. Bu hafta 
yapılacak maçta, g"çen haf tanın 
galibi f dman)·urdu takımiyle bö!ie 
şampiyonu Seyhanspor tıkımı kar 
şılaşacaldardır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Halliıo 

Şehrimizde dün gök yüıü ög· 
l~den evvel açık, öğle:fen sonta ka 
palı ve hava rüzgarlı geçmiştir. En 
çok &tcak 36 derece idi. 

Uitiliftrflan vikayesi için 

YURTTA YERLI MAL PAZAR
LARI ŞUBELERi ARTTIRILACAK 

lstınbuf: 6 ( Hususi muhabiri· 
miıden ) - Hülcümet f ıbrikaların· 
da yapılan eşyanın satışlarının yer· 

li mallar ·pazarları müdürlütündo 

kurulacak yeni teşkilatla bir elden 
idıreıi için hazırlıklara bışlınmıı· 
tar. 

Teıkilit merktzi lstanbulda ku· 
rufacak , Anadoluyı iÖnderilecck 

mallar için burada büyük bir tr:vzi 
deposu açılacaktır. Yerli mıll1r P•· ı 
zarları idaresi larefmdın Anıdoluda 
12 yeni şube kurulacaktır. Evveli 

şark viliyetlerinde ıubeler teıiı edi 
Jecektir. 

Bu şubeler yalnız toptan 11tış
lardı ihtikarın önüne geçmek ve 

nizım vazifesini if ı etme le müm · 
kün olacaktır. Bundan başka hüku-
metçe ittihaz o:unen mühim bir ka· 
r1r da şudur. 

mınlarda ve ihtiyacı göre yapıla · 
cıktır, 

Bilhassa perakendecilerin elinde 
kifi mal buluıımısına dikkat edile

cek, bunlara kolaylıklar 6Ö•terile· 
cektir. 

Bilh11sa kaput bezi, b11Sma gi

bi haJ~ın fakir kısmının ve köylü le 

ASKERİ BAHSiLER 

rin en fazla ara Jı·darı pamuklu men 
sucat bu ted lıirlerin ilk tatbik çer 
Çe\·esi içindedir. 

Nihayet ilci haftaya kadar ille 
hazırlıklar tamamlanarak bu tedbir· 
ler tatbik mevkiine konulacaktır. 

Bu tertibat ileride Sümerbank 
fabrikalarının bütün malGmatına 
teşmil olunacaktır. 

lngiliz-f ransız askeri 
Şirrıali garbi Avrupada şahit oldııtumuz hadiseler lng-iliz askerlerinin 

acemiliklerini iddia edenleri bilfiil tel- z:k etmek le, ve lngiliz ordusunun as
keri kıymetine karşı bir ~mniyetsi7.lik uyandırmak istiyen Almtın propoian
dasını bilfıil çürütmektedır. 

Ayrıca arzu eden muallim! 
( Gerisi beşinci sahifed 

Kadastro işlerinde b 
ye•· İlikler yapılıyo 
Şehrimiz Kadastro dairui, 

rt menkul sahiplerinin muamcl 
ni dahı s~r'ötle inkişaf ve tek 
ettirmek için mevcut sübule 
ilaveten kadastro t~şkiJatında 
bazı yenilikler yapacaktır, B 
için şimdilik kadastro kadroı 
bir an evvel vüruduna intizar 
mek.tedir. 

Kadastro Müdürü ve Ba 
hendisi Bay Hakkı Sandotın, 
işletini, halka doğru prensipine 
ğun bir metod dahilinde daba 
ve kolay imkanlar içinde yür6t 
hususunda bazı esaslar h111r 
bulunmaktadır. 

Çok ehven şartlar dahiline 
miş bu1unan kadastro iılrrinde, 
ri menkul sahiplerinin de alik 
bcklenraektedir. 

Mersinde yeni bir 
idhalatçılar birliği 

Mersin : 6 (Hususi muhabiri 
den) - Çty, kahv~ ithalitçılır 
li~inin Mersinde bir şube ıçm 
mukarrer isede henüz bu huau 
filiyata geçilmemiştir. Mımıfıh 
le bir şubenin teşekkülüne ka 
muvakkat bir komite çay ve kı 
işleri için lstanbulda ithilıtçılar 
tiği ile temasa geçmek üzeredi 

Dikkdtsizliği neticeı 
ölen bir işçi 

Sümerbank f •brilcalırı mamuli 
tının tacirlere satılmasına devam 

edilmekle beraber satış miktarı tah 
dit olunarak herhangi bir hususi 
müeaaeıenin elinde saldayabileceji 
fazla ıtok bulunmaaına imkan bıra· 
lcılanyıcak tar. 

Şiddetli Alman hücum.unun en esaslı hedefi, müttefiklerin en yıkılmaz 
müdafaa siJAhı olan manevıyatını perişan etmekkti. 

Halbuki, bugün, Dunkerkue"dcn lngilteriye geçirilen yorgun Fransız 
88

• 

kerlerinin bile, d~şman.la çar~ışmaya ~an atmaları, ve bir an evvel Fransada 
yef\i ceph~fere ~on~erılm~k ıs~emelerı Alman ordusunun müttefık kuvvet
lerin üzerınde hıç bır aksı tesır yapamadı~ını gö~ıermekıedir: 

Buda, Fransız ve lniiliJ ordularının, herhangi bir orduyu nihaf zafere 
götürebilecek olan en mühim si.ahtan mahrum edılemediklcrini isbat et
mtkttdir, 

Yeni istasyon işçilerinder. M 
tafa oğlu Mehmet istasyon am 
önünde duran su vagonunaan ıu 

1 
mak üzere manevra yapmaktı o 
vagonlar arasından iCÇerkrn sa 
meye maruz kalarak ttktrlerin 
tına düşmüş ve feci bir şekilde J' 

la toptıa ııtıılar muıyyM il • • • 
. . ' vermıfhr. 

Dün gömülen Mcbmed'e h 
.r 1..:. '"··· ···-·•-·•· 
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Abone Şartları -Kuwş 
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1 - Dış memleketler iç 
Abone bedeli değişmez yalnız 
Postıı masrafı zammedilir. 

2 - İlanlar için idareye 
mUrocıuıt edilmelidir. 

........................ 
DIŞ TiCARTiMiZ 

Türk - Alman 
ticari vaziyeti --

Almanya son 
Takas yoliyle 

Ticaret musaa
desini az buluyor 

fLJI ukiimetimiz bir müJdet r.v . 
lr-tJ vel bir kararname çıkarmış 

ve aramızda tic.tttt anlaş 
ası bu 1unmıyan, Almanya, fspan) a 1 

: diğer bazı meml~ketler le takas 1 

luyla ve ihracı serbest olan mal· 
la ticaret münasebetleri yapıla· 
lmesini temin etmişti. 
Pıyasrıda iyi tesirler yapan bu 

rarname Lilliassa Almanya ilı- ,.ı,, 

rişi temin etmek noktasından ge· 
ı bir alaka ile karşılanmıştır. 

Fakat haber aldıgımıza göre, 
manya bu kararname ile tesbit 
ılen ticaret imkanını ~pyri kafi 
ılmuş ve memll ketinıızde daha 
niş ticari temaslara giı işmek için 
ndilik Ankara Tıcaret müzakere· 
mm nrticelenmesini bc:klemeyi 
cih etmiştir. 

lacak yüzünden kavga 
lsmail oğlu .Süleyman Tarakçı 

;ıinde biri Cemi oğlu Balaban'ı 

ıcak yüzünden döğdü~ünden po 
ce yakalanmıştır. 

!giliz ınüdafaa kuvveti 
Londra : 6 (Royter) - lngil· 

ede yerıi bir müdafaa ordusu 
;kil etmekte bu kuvvetin her f ~~
radyo cihazlara ve saire gibi en 

>dem. ve hafif vastalarla mücrh· 
z olacaktır. 

nu yapmış olsaydınız Almanya bu 
ı hnrbc ıirıııeğe bile ni~·et ede 
zdi. 

lngiliz ~uboyı hafifçe td>cssUm 

erek cevııp veriyor : 
- Biz "'daima 'eç hareket eJeriı:. 

lı:at harekete karar verdiğimiz za · 
n dn çok saglam ve çok kuvvetli. 
·eket ederiz.: 

Butun lngilizlere hep ayni espri. 
~im. Y ııpmain knrnr verdikleri za· 
n l\lacnkları neticedt·n emin İn§an · 
.. Bu espri bir millt: t için ne bU · 

1 
k bir kudrdtir . Fak"t hu kudrc· 
znmanında hareket gibi bu,yuk bir 
vnffokiyet unc;uru ile karıştırmak ne 
yı Jahn kolaylıkla Alınngn yardım 

1 

Amerika'dan müttefik
lere 500 tayyare daha 
ltalya harbe karar verirse Amerikanın da 
harbe muhakkak olarak gireceği anlaşılıyor 

Londra : 6 (Radyo) - Ameri. 
kada müttefıklere yardım faaliycıti 
hergün genişlemektedir. 

Yeniden yüzlerce bonbardıman 
tayyareleri gitmiştir. Pc:lc çok mü
himmat yüklü ticaret filolarmın kıs· 
men Fransaya varmış, kısmen yolda 
olduğu öğrenilmiştir. Daimi sevkıyat 
miktarı 5Ür'atle artmaktadır. 

Yerilen malumata iÖri! yeniden: 
500 den fazla bombardıman ve 
avcı tayyaresi Fransıtya hareket et· 
miştir. 

Bu sevkıyat, harbin bidayetin· 
denberi müttefıklcıre }'apılan sevkı 
yatın en mühimmidir. Dün i k defa 
olarak bu tayyareleti Kanadaya ka. 
dar Amerikalı pilotlar götürmt;şler· 
dir. 

O.ter taraftan Amerilcada müt· 
ttf ikler lehindeki cereyan her gün 
biraz dah" art--1· • - ~--

Nevyork Times gazetesi bugün· 
kü başmakalesinde şunları yaz,ıyzr: 

•Jtalya harbe girecek olur.sa, A 
merikada müttefikler lehindeki sem 
pati büsbütün artacaktır. Musolini, 
kat'i kararını vermeden önce, harbe 
girdiği takdfrde tehlikeyi Amerika· 
ya yaklaştırmış olacağını ve Ame· 
rikanın da hattı hareketini ona gö· 
re tayinde tereddüt etmiyec eğini 

hf"saba katmalıdır . ., 
Bütün Amerikan mahfilleı inde, 

Ameı ika Hirlrşilc devletlerinin müt· 

Berut : 6 (Radyo) - lngiliz ve 
Fransız sefaret r.rkanı Romayı terk 
etmişlerdir. sefarethanelerde pek 
az memur kalmıştır. Italyanın bütün 
şehirlerinde bu geceden itibaren 
ışık yakılmıyacaktır. Romada mek. 
teplerde imtihanlar tehir edilmiştir. 
Yarinden itibaren her tarafta fab 
rika ve saire düdükleri çalınmıya 
caktır. Düdükler ancak aleı t için 
kullaoı!acaktır. 

Berut : 6 {Radyo) - Musslini 
nin bu akşam vereceği nutuk habe 
ri teeyyüd etmemiştir. 

Lebrunun kral jorje 
dün verdiği cevap 

Londra : 6 (Royter) - Lebrun 
kral jorjun telgrafına cevap vererek 
büyük mücadelenin mahiyeti içinde 
Fransız • logiliz askerlerinin müşte· 
rek hareketini tebarüz dtirmiştir. 

• 
tefiklere yardım etmelerini talep 

eyleyen yeni tezahürler vukua gel
miştir. Üniversite talebelerinin büyük 

bir kısmı, müttcfıklerin zaferini ıs 
temelde ve ekonomik yardımı ta· 
Jep eylemektedir. 

Şimali Norveçte 
büyük muharebe 
hazırlığı var 
Londra: 6 (Royter) - Şimali 

Norveçte lsveç demir yoluna dokıu 
giden kısımda tat hirat esnasınd n 
yüz Alman esir alındı . 

Ryomtiyel dağlarında şiddetli 
muharebeler olaçağı sanı!ıyor. Bu 
bölg~de 40,000 kadar Alman ol· 
duğu söyleniyor. 

Amerika ordu mevcudlt 

Vaşington; 6 (Radyo) - Amc • 
rika erkinıharbiye rei i beyanatta 
bulunarak, Amerika ordusu tal ii 
mevcudunun 230,000 den 400,000 
e çıkarılması lüzumunu anfantmıştır, 

Bir Fransız mümessili 
Amerikaya gitti 

Parİs : 6 (Radyo) - . Fransan:n 
eıki Roma büyük elçisi Kont dö 
Şambrön mühim bir memnriyetlc 
r!ICanın' istik l~I harbine iştirak eden 
Lôf ayedin ahfadından olan Kont dö 
Şambröil ailesi efradı gibi fahıi Ao.ıe 
rikanın tebasıdır. Kont bizzat Cu .n 
hurreisi Ruzvt"ltlc süratle görüşnu k 
üzere dün tayyare ile Paristen ay. 
rılmıştır. 

Amtrikanemahafilindc Kont dö 
Şambrönün seyahatine büyük lir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Paristeki mektebler 
Paris: 6 (Havas) - Parisdeli 

ilk okullar bugün tatil edilmiştir. 

OONON M 0 H 1 M MESELELER; K ARŞ 1 S 1 N DA 

• • 

• ltalqa gırerse 
Amerika kaynaklatından verilen haberlerde, 

İtalya ile Almanyanın, taleblerini bildiren sulh 
tekliflerini Londra ve Paı is hükumetlerine bildi· 
receklerinden, kabul olunmadığı takdirde müşte

rek taarruzun yapılaca~ndan bahsolunul or. 
· Müttefık orduların Fransadaki cebhede muka· 

vemet!eri, müdafaaları neticesi Alma nyanın yeni 
taarıurnnu durdurmal a rı, kırmala rı, bunun netice· 
sinde yıpratma harbinin başlaması da ihtimallerin 
zaif o' mayanları arasındadır· 

Bu takdirde Akdenizde ve Afrikada şimdiki 

rürüllülü sükunet devam edebilir de. 
Hesaplaıımızı Akdenizde ve Afrikada · dahi 

harbin başlıyacağı esasına göre yaparsak, netice· 
)erini veya akıtülAmellerini buiünden tesbit im· 

• 

ne olur ? • 
kAnlarına malik oluruz. 

lıalya ve Almanyanın, Sovyetler Birliğinin le· 
yit, müzaheret eylediği garantilerde cenubu şaı ki 

Avrupa, Balkan devletlerine verdikleri teminat, 
harbi Ak denizin ırarbine ve Afı ikaya inhisar etti· 
rebilir. 

İhtimallerin en kuvvetlisi butf ur. ispanyanın, 

Almanya ve İtalya ile müştereken hareketle, filen 
harbe ğiıip girmemesi, cenubu şarki AHupa dev· 
Jetlerini hayali tarzda harbe müdahale hususunda 
alakadar eylemez. Harbin ıirece~i yeni safha, mu· 
harebenin, umunıt siyasette yeni istiharların hu· 
sulünü temin eyliyecektir. 
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fjrkıôzü 

t\ hücumları mütte· 
rio mukayemeti 
tsında durakladı 

İnci snhifeden artan ) 
ayyare faaliyeti olmuştur. 
sons daki büyük meydan 

hesi ile beraber bu bölge ha
da mul\zzam bır hava mu• 

i olmaktadır. 
İTE.Fi< LERIN TAZYİKİ 
İs: 6 (...Javas) - Telan mıntı· 
tnütteflk kuvvetler Almanla· 

deki köprülere şiddetli hücum- · 
rııış ve barajları zorlamıştır. 
tatara on beş ton bomba atıl· 
~uharebe meydanında birçok 

lar çıkmış ve bir çok .Alman 
esi düşurulmüştür. Bunları hala 
k İtnkAnsııdır. 
İRQL DEPOLARINl lMHA 
•ıis: 6 (Havas) Rujda Alman 
<'e,'Joları şiddetle bombarchman 

f Ve yangınlar çıkarı:mıştır. 
il İngiliz tuyyarelerioden birisi 
lnıuştur. • 
iris : 6 ( Havas ) - Alman
RÜnkü çarpışmalarda mühim 
ayiatı vermiştir • Fransızların 

Usulü nıuvaff akiyet üzerinde 
~ilessir olmaktadır. 
~ris : 6 ( Havas ) - Fransız 
~ne göre, Alman tazyiki ışatı 

' kendini göstermiş burada 
~ hııfıf çe ışa~ı alınmıştır. 
ı.tti~ı •i~nsı da şu tafsilatı verC:d,, ~ 

t' n('bri &oyunda Almanlar . 
'Yeıı ileri hareket ıöstermemekte 

Demir beyannameleri ı 

l!tanbu(: 6 (Hususi) - Ellerin- ı 
de demir bulunanların aym ilk beş 
. .• u-nde vermeleri icabeden be· ış gun . . 
yannameleri bir çok kımselerın .ver· 
mediklcri anlaşılmıştır. 

Ticaret vekaleti alakadarlara 
emir. göndererek bu ştk l Je hare· 
ket edenlere derhal 25 lira~a~ 2~0 
liraya kadar ceza kesilmesmı bıl· 
dirmişsir. . .. 

Bu ay beyannamelerı cnma gu. 
nü akşama kadar kabul edilecektir. 

Avrupa ekspresinden 
artık istifade yok 

( ikinci sahifeden artan ) 
Bundan başka ekspres yolcuları 

'k' Rus iki lngiliz ve bir japon ku
~i~esile' bir lsveçli kadındım ibaret· 

tir. d . f k 
Eksprts Loıana ka ar ış eme -

le beraber lngiliz ve Franaız yolcu· 
lar tayyare ile lsviçreye geçerek 
bu trenle yola devam tdilmektedir. 
ltalyının müttefik tebaalarına bu. 
dudda güçlük çıkarmaları ve b.a~ı 
yolcuları tevkif etmeleri bu tedbmn 
alınmasına sebtp olmuştur. 

- -----------

. 
Pamuk ve koza _J 1 1

iYct göstermektedir. CiNSi En ..z En çok 
a· k A ki . h K. 5 l_K ·-L 1 lın~r ço iman tan arı ım ı l"'K~' 00,ÖO 1 00 ı 
ıştir. -Ma~ parlağı - 44 ı_o--=o,---_ 

~hğı Som üzerinde Almanların . -Ma. temizi '13 ı _QQ__ ı 
~ hücumları lcesif olmuştur. Eleı Koza parlağı 1 
b Şf)rneudedamda Almanlar bu j -K8j)lmah 46,50 ı ____ , 
ilh bir çok batır.yalarla attş Klev'and 4'5,oo _l~-
1şlardır, Ktevland çi. -2,os 1 
A.ı Yapa~ı d' lllanların bu noktalarJan da 

ASRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

p i ER R E F R E SN AY ve 
NADİNAVOGEL 

Tarafından temsil edilen Harikalar şaheseri 

AKDENiZ-; 
KORSANLARI .. 

STAN 
LOREL - OLIVER 

HARDİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

1 iKiZLER 
1 

Pek Yakında Pek Yakında 
ANNA BELLA 

.___.Si MAL OIELi ......... ,. 

Bu akşamdan itibaren 

Fiatlarda Yaz Tarifesi 
1 

Filminde 

Balkon: 25 Duhuliye : 15 1 
hücuma geçeceği sanılıyor 

1 
beya.::.z ______ ----

A ~Si~~~h:,__ __ --:-;~~------- , ----------------------------------------------· 
lnıa lar çok miktarda duman çlCl r 

:~::eafr~kkl ul.lanmakta vdel bu suret- : - Y-e-rli yemlik' 3,SO \ ----

' 
ı erın tarassu arına ma· h 

1 
k 

o ll'ı k . to umu 
p a ıstemektedirler. HU~UtiAT 

1 tansızların Pake hava taarruz· BuğdaJ_Kıb. I 3,12 ı----ı 
V lnuvaffak neticeler almaktadır. - - yerli 3,25"--~----ı 
t:yGAND'IN BEYANA Ti -A;pa - 2.87 
l Fasuly!.,___.

1
_,....,,... ___ 

1 
____ 

1 C) 
0rıdra : 6 (Royter) - General Yu'af 00 

~larıd'ın btyanatına göre Fransız -Delic~e--~ı-0:;...._ ___ 
1 
___ _ 

~c~faa hattını kırmak gibi bir ha KuŞ yemi 
~ "ukubulmamıştır. 
Rf\Ezf FRANSA YA AKIN 

1 Lood 
8 

-
('t} ''1 : 6 (Rovtcr ) - ugun 

arılar k A h" l . b0 tner ezı F rans.:ı şe ır ew 
lllbard · · 

S ınıan etmıştır. 
l\l' l 

<>~ c 
1
' halktan ölenler vardır. Bir 

\ı c k 
t , r Y• ılmış, yangınlar çıkmış 

ç:t!cuk 
hıı1 D'' rnecmu sının 194 üncü 

~ b· <iUZel Ya • 1 1 d ır b 1 zı ve resım er e o· 
ı~ a de k 

• ÇJ mıştır. Tavsiye ede· 

susam 00 

Livtrpol Telgrafları 
6 / 6 I 1940 

Pene ~on tim 

-~H~a~zı!!.r _______ ,_o __ O_Q_ 
o 00 _:!V~ad~e~li_.::l.:-:--~~~-1--0-00 1_v~a~c::!e.!.i _:.:11.:....ı ----ı-0-00 l-~H~in~d~h!!.:az:::.:ır:....,_ ____ 

1 
ooloo 

Nevyork 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

l_-.}.Li~r!!_et...,,_~;------ı- -
Rayişmarl· 
frank (Fransız ) 2 96 
Sterlin ( ingiliu__ __ ~ -2!_ 

-Doiarc Amerika ) !63 ı~ 
Frank ( İsviçre ) 00 . 00 

Romanyadan benzin · 
alıp tiftik vereceğiz ı 
İstanbul: 6 (Hususi) - Bükreş · 

te. Romanya hükil n~tiyle tic ıri gö · 
rüşmeler yapan Dış ticaret umum 
miidürü Servet Berikerin reisliğin· 
deki heyetimiz bugünlerde döne· 
cektir. 

Yapılan anlaşmaya göre, Ro
manyadan alınacak petrol ve ben· 
zine mukabil tıftık ve yapağı gön
derilecektir. 

Tiftik ve yapağı ihracat birliği 
dün bir toplantı yaparak piyasada
ki tiftik ve yapağı stoklarını tes· 
bite başlamıştır. Yakında ihracata 
baş !anacaktır. 

Düzeltme 
5 Haziran 940 tarihli gazetenin 

beşinci sayfasının üçüncü sütunun· • 
daki Seyhan Vilayeti daimi encü· 
men ilanının açık artırma günü 13 
haziran 940 perşenbe günü saat 
10,30 da yazılacağı yerde yanlış 
olarak 27 h;ıziran 940 perşenbe gü· 
nü saat onda olarak yazılmıştır. 
Keyfiyet tashih o~udur. 

Bürücekte talebe kampı 
açılıyor 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

kampa masraf !arını ödemek şaıtiy
le iştirak edebileceklerdir. 

Çocuk kampının bir buçuk ay 
devamı etrafında henüz görü~ül-
mektedir. Bu cihet daha ziyade 
maddi imkanların vereceği netice· 
lere bn~lıdır. 

Kamp dört grupa bölünecek ve 
her grup ayrı ayrı isimler alacaktır. 

Çocuklara seviyelerine uygun 
sporlar yaptırılacak, derslerle ali· 
kaJı oyunlar tertib edilecek ve ze

ka kabiliyetlerini ettirecek bir çok 
eğlence ve müsamereler hazırlana· 
caktır. 

Müzik. Beden terbiyesi hareket· 
lcri. artmetik ve geometri oyunla
riyle fazla iştiğal edileceği, istira· 
hat zamanlarında yurdbilgisi, tarih 

ve cograf ya bahisleri üzerinde ço
cuklara müsalıabeler yaptırılaca
ğı memnuniyetle qğrenmiştir. 

I• 
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Devlet hava 
yolları tayyare 

• • 
servısı 

• Seyahatlerin~zi en emın 

1 ve en ucuz seri vasta 
'olan tayyare He. yapı~ız .. 

Hergün Ankara - Istanbul lzmir 
arasında muntazam seferler biletler 

, Abidinpaşa caddesinde 

1 
Muharrem Hilmi Remo ticarethane· 

· sinde satılır 

1 Telefon: 110 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuru1uf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi bankı muamelelrri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankuınd'1 kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki pliına göre ikramiye dağılılacaklır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 500 " 2000 '' ,, 
4 250 ,. 1000 " ,. 

40 1 ()() ti 4000 " ,, 
100 .. 50 •• 5000 " 
120 tt 40 n 4800 H 

160 il 20 u 3200 ,, 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşalı düşmiyenlue ikramiye çılttıtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar ıenede 4 dtfa, 1 Eylu\, 1 Birincikinun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çt.lcilecektir. 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

~ Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

1 başlamıştır • 

T. İŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

K•f ill•l•r : t •ubat. t M•r••• t Alu•to• 
' ıkincit .... ıa ıarlhl•rlnde rapıllr. 

Ku•baralt Te kambarasız llesaplarda eı:ı az elli liraSI 
balanaalar kuaya daiail edilir. 

= 1940 iKRAMiYELERi ~ 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 " 1000 ,, 3.000 " e 

" 
500 " 3.000 ,, 

12 ~. 250 ., a.ooo u 

.+8 ıı 100 ,, 4.000 ., 
75 

" 
50 H 3.750 n 

210 ,, 25 ,, 5.Zi>O ,, 

T. iş Bankasıoa para yatırmakla, yılmz para biriktir' 
miş olmaz, ayni zamanda talibioizi de denemiş olursunuı. 

ilan 
Seyhan vilayeti M·H • 

Müdürlüğünden : 

1 - Fort markalı vilayet eski 
hizmet otomobili (550) beş yüz elli 
lira muhammen bedel üzerinden ve 
açtk artırma ile satılacaktır. 

2 - Açık artırma 940 senesi 

~aat 10 dı -yapılacaktır. . 
3 - ihale vaktinden evve' hu· 

susi muhasebe vtınesine yabrılmış 
bulunumaaı lizımgelen pey parası 

miktarı (4 \) kır" bir lira (25) yirmi 

beş kuruştur. 

4 - isteklilerin muayyen gün 
ve saatte vilayet daimi eııcümenin· 
de haz1r bulunmaları ilan olunur. 

11973 29-2-7 112 

ilan 
Adana Askeri satın alma 

komisyonundan: 

ı - Adana garnizonu için 
(240)ton Un kapalı zarfla eksilmeye 
konulmuştar. Muhammen bedeli 
(29400) liradır. llk teminatı (2205) 

liradır. 
2 _ Eksiltmesi 101/ Haziran I 

940 Paıartesi saat (\O) da Adana 
Askeri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 

1 

3 _ Şartnamesi Ankara, lstan· 

bul, lcvazim amirlikleri ve Kayseri, 

Adana Askeri satın alma komis
yonlarinda her gün görülebilir. 

4 - Telibler kanunun 2,3 inci 

maddelerdeki şeraiti haiz oldukları 
na doir vesaiki hamil olarak tayin 

edilen saattan en az bir saat evvel 
zarflarını vermiş olmaları laziındır. 

23-29-2-7 11911 

Satlık evlet 
. ~ 

Cemal Paşa mahallt•İ11~ 
konağı yanında üç kırdt 

her türlü konforu haiz balç" 
r~n ikisi utılacaktır. ~ 

lstiyenle•in Rehber kefV~ 
rikası sahibi Ali Bindebir'~ 
caatları j"'.J · 

ıJO' 

1-\aana çıf'I 
birliğinden: 

Birlitimizin meılı:ezinİ t 
tahıne binasından bükarıt' 
lcarşıaındaki eski halkevi ; 
nakil ettiğimizi sayın ıs•' 
mu olmak üzere ilin oh,., 1 

5-6-7 

·j 
Zayi askerlik "et' 

' 2 nci süvari fırk•51 ~ 
1 inci bölükten ve kir~ e 
7 inci fırka katarı nakh~1; 

taburundan aldığım aske 
mı ıayi ettim.. 

Yeniaioi alacatınıd•d,ıil. 
hükmü olmadıiını ilin ~d"'.J, 

((üç~ 

Bu 

-----

yünde' 
lu ;316 
Must•';/ 


