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SOM CENUBUNDA BAZI YER
LERi FRANSIZLAR GERi ALDI 

Alman zayiatı çok büyük - Calais halen müttefikler elinde · 

eti OR v EÇT E 
&ocuşMA 

Londra: 29 (Royter) - Londnt 
askeri mahafilleri şimali Fransa ile 
Belçikada vaziyetin çok. naıık şekil 
kal şısında, lngiliılerin herne bahasına 
o '.ursa olsun Fland'ra Eransıılann ya• 
nı başında mücadeleye devam azim· 
terini te~·it suıery:e ani bir ak
sülamel ğöstermişlerdir. 

Beyanatta bulunmağa me1un as• 
keıi bir mümessil reutcr ajansına gay• lroın .. 

lk ro 
tan 

Şehri dün 
tah\iye edildi 

l\larvik 
aıırıdı 
0~ho'm: 29 (a. a.) - Social 

~ attn gazetes=nin şimali Nor· 
r-. ltluhabiri bildiriyoı: 
~tlikce artan hava bombarda· 

11 trhlikesine t>inaen Tromıö 
~?alktan tahliye edılmiştir. 
, lltt fık ve Norveç kıtaları N°r· 
~li~'•rıde muvaffakiyetli harekat
lilııl'\rrı:ıkta ve Almanların Nor· 
tr t · b··ı 

1 
arııf ından işgal edı\ı:n o · 

~Pa · 
11 

raşütçü indirmek içın yap· 
t~ştbbüslcr akim kalmakta· 

~~ris· 29 N ,. . 
11 

• (a.a ) - ornç an ıs· 

Ya\..1lnn kıı.snbrılarınılnn 

Italya'daki Fransızlar 
memleketine salınmıyor! 

TUHAF BİR VAZIYE ·r 
Ro:na : 29 (a ;ı,) - R< u·er : 

Frrnsız - lıalyan hu ludu rcs•nen 

kapdh ölınamakla beraber bir mik· 

tar Fransız tebaası ansızın ltalyayı 
terkten menedilmişl~rdir. Bına. ftal 

yadan ç0ıkma~ için ~İzl'leri olm::s<lıgı 

1 
seb,,.p o arak ılı•rı ~urulmckte ise de 
~ımdi>•e kadar lıöyıe t·İı mecburiyet 
yoktu ve. .yeni kaide de y~lmz Fran· 1 
sız ara t.tt"'lik cdılmektedir. Trenler ı 
normal ş·kitcle işlrmektedir. 

Belçikalılar artık 
krallarını tanımamakta 

'ıj • ~8irıı,.n Norveç:kolonisi Nor· 
,~0niillülerin idarrsinde dört 
1) hestanc vtr mişlr.rdir. Bu 
~titr hariciye nawı Daladier'ye 

~dilmiştir. • 

~Un dra: 29 (Roytcr) - Nar· 
'tıd akşam mütttfık kuvvetler 
~uı' 1 işgal edilmiştir. 
-ıdltfildcr ayrıca daha üç ka· 

ılar. 

'1acar - halyan 
tnünasebatı 

~da Ptştc : 29 -a.a.- İtalyan 
ı .. "'60ısebttlerini takviye mak 
... ci .. 

4, d un Kaı patlar altındaki ung 
i\\i •rınurızio cemiyeti teşkil e· 

'· _, 
~hdaki Amerikalılar 

('ıflıı • 29 1 

Belçika hükiimetinin teşebbüsleri 

Bay 
son 

Vels'in 
nutku 

yirmi bir Amerika cum
huriyetinin n1ukadderatı 

. • • ') n ~ - B. Su'll• 
y :ı.ş• rıgton· -· • · .. . 

; ll du sövledir.i hir nuhıkt:ı 
ner \ e ec; 0 

• "' 
0 

demiştir k! : . Ekvetör,IJrı şimnlınde olsun CC• 

d 1 
Ameı-ik:ılı olm1yan her 

nubun n o suıı 
. b' d ·l t tarafrndan Yııku btı-

haogı ır e,; e k . b 

Santiago - Şili : 29 a.a. - Bel· 
çika sefiri Havas ajansının hususi mu
habirine verdi~i beyanatta Şilide ika· 
met eden Belçikalılann orduya kayıt 

talebinde bulunduklarını ve bir çok 
hi1.met yaşında Belçikalıların Fransaya 
hareket etmekte o!duklannı bildir
miştir. 

. Pans: 29 a.a. - Gece geç vakit 
birçok kimseler haledilen Belçika Kralı 

Leopoldun b;ıbası Bırinci Alberin 
heykeli onunden geçer:.:k çi.ç.ek koy· 
muşlardır. 

Halen Pariste bulunan Belçika 
parlcmento azası bugün meçhul as
kerin mezanna gideceklerdir. 

Londra: 29 a.a. - Belçika maliye 

ri resmi ola cık aşağıdaki sözleri 
sBylcmiştir. 

Pdrolamız şudur: Çelik gibi sağ
lam durunuz. 

Selahiyetli mahfıller Belçikalıların 
bozulması üzerine vaziyette hasıl o
lan beklenmedik nezaketi asla gi1le
mck teşt":bbüsünde değillerdir. 

Fland'radaki müttefik kuvvetlere 
yiyecek, silah ve benzin \'erılmcsi 

meselrsi çaktım b:ri itinalı bir tetki· 
ka mevzu teşkil etmekte ve hükumet 
ma~a.mları deniz.den gittikçe ı.oılaşan 
bu ışı donanma ile tam teşriki mesai 
halinde karşılamağa amade bulunmak• 
tadıılar. 

Gazeteler tarafından iri ha·flerle 
bildirılen fena haber. ınuhtem ı neti
celeri derhal anlilşılnıış olmrık la bera
ber halk tarafından büyuk bir sükii· 
netle karşılanmıstır. 

Askeri vaziyetin inkişafını dik-

( Gerisi üçüncü sahifede) 

Lübnandaki Amerikalılar 

Beyrut : 29 -a.a.- Buradaki 
Amerikan konsolosluğu yakın şark· 
ta oturan Arncrikalıiarr bilhassa 
nakliye va-.ıtalarındaki kararaızhk 
do1ayısiylc mümkün olduğu kadar 
çabuk memlekete dönmeğc davet 
etmiştir. 

Londr:ı : 29 (Royter) - lrl:ındda 
.ia butun ihtiynt:lar sil5.h altına çağ· 

rılmıştır. Gönullu te~kilatıdo. kurul
mnktndır . 

ı\\o kova: ~!J :ı. n. _ Yuksek. 
So\·yct meclisinin UçUncU içtima dcT~ 

re i 2;-; :ı ·:ıra h· ··~ olan HJ40 but• 
çc-ı:i· et 

y:ı ı6lh 

r l".c 

l çc "-.~ ~ . · - a.a, - talyadan 
nazırı B. Gutt dün hariciye nezaretine h 

. turlu taarruz h~rl -tı U· 
lacak e• · · t• 

~ 

~'ı ııtiycn yabancılarla hal· 
~~t l>aliain müsaadesini almağa 

b\a tdtn k;trarnamc Amerika· 
ltct. llltcbuı iyctten müstesna 

"k d ,•letlı rının emtııJ e uıe 
tU Amerı ·n e n • •Jnn okum"~ır. Böyle 

1 
giderek Belçika hükumetinin mülle· 

1 

fiklerle tam bir teşriki mesai halınd 
Bu 

r, 

karşı bır rne) h . . . k t Ol Amerika cum urıyetı 
hır hare e .. . 

G 
. . üçüncü sahıfede ) 

( erısı 

ı (Gerisi ikinci sabitcde ) -
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Sanife 2 Tür~töıj 

Altın fiyatı 
düşüyor 

lstanbul: 29 ( Huıusi ) - Al· 
tan fiyıb düımekte devam etmekte 
dir. Bilhıssa Maliye vekilinin evvel· 
ki gün mecliste altın fiyatmdaki te· 
şevvüşe dair söylediği sözler ttsiri· 
ni göstermişrir. Dün alıcı bulunma· 
mıştır. Ellerinde altın bulunanların 
dı fiyatlar tlümeden bunları satma· 
ta kalkacakları anlaşılmaktadar. 

Çiftçilerimize hükiimetin 
verdiği orak makineleri 

Kız Lisesind 
kurs mezuıılB 

1 --

Askeri hastanedeki 

Yedi köy makine merkezi olarak tesbit edildi ta yarın faaliyete 1 
Kız lisesinde genç Bı~ 

menlerle kız liseıi talebeltfl 
Tütün satışları iyi 
lstanbul: 20 ( Hu~usi ) - lnhi· 

sarlar umum müdürlüğüne gelen 
malumata göre, Eğe mıntıkasır.ın 
1939 tütün rek.oltesi olan 35,S mil· 
yon kilo tütünden 34 milyon 306931, 
kilosu tamamen satılmıştır. 

Marmara· mıntıkasındaki tülün 
satışları da 7,710,528 kiloyu bul· 
uıuştur. Burada ki rekolte 9 a;ilycn 
lcile idi: Karadeniz mıntıkasının 14 
milyon kiloluk rekoltesinin de 9, 186 
'100 kilosu satılmıştır. Şark vi1ayet · 
)erinde yetişen 3,5 milyon kilo tü· 
tün de tamamen satılmış bulunmak 
tadır. 

Tabiat bilgisi kitapları 
İstanbul : 29 (Husuşi) - l ıko 

kullarda okutulacak olan tabiat bil· 
gisi kitapları.için Maarif Vekill iği bir 
müsabaka açmıştır. 

Müsabaka 8 ay sonra tamamla· 
İıacakbr. 

Belçikalılar artık kral
lf'rını tanımamakta 

( Birioci sahifeden :ırtan ) 

mücadeleye devam edeceği hakkında 

resmi teminat vermiştir. 
Atina: 29 a.a. - Atinadaki Bel

çika kolonisi Pierlot hükumetine sem· 
patisini bildiren bir telgraf çekmiştir. 

Paris: 29 a.a. - Dahiliye nazın 
B. Mandel dün akşam Belçika harici
ye nazırı B. Spaak ile dahiliye nazın 

Vander Pcorteni kabul etmiştir. 
V qington: 29 a.a. - Belçika 

sefiri matbuata verdiği beyanatte Pi
erlot hükumetini temsilde devam etti· 
tini bildirmiştir. 

Adana çiftçisinin hasad işleri 
artık başlamış bulunuyor. Bölgemiz 
le çok yakınen alakadar olan ve 
çiftçilerimize her sahada yardım 
elini uzatan hükumetimiz Ziraat mü· 
düdüğü vasıtasiyle orak makineleri 
ıöndermiştir. 

Arpa. buğday ve yulafı tarlada 
makintsiz kalmış, yardıma muhtaç 
çifçilerimize bu makineler yevmiye 
birer buçuk lira amorti kuşılığı ola 
rak hemen d2ğıtılacak. 

Makine merkezleri şimdiki halde 
Mihmandar, arablar, Oymaklı, Ka· 
dıköy, Yolgeçen ve incirlik köyle 
riyle Misis nahiyesidir. 

Ziraat Vekaleti bu yardımı yap 
makla makine Luhranını önlemek 
için ilk hamleyi atmış bulunmakta· 
dır. Çifçilerimizinin sevinci büyük· 
tiir . 

Fazla fiyatla kibrit 
satanlar yakalandı 

Taşçıkan sokağında rakı ve tü · 
tün bayii M~bmel Ali oğlu Latif 
.Sekmez ve Melek girmez sokağında 

! bakkal Mehmet oğlu Süleyman Te· 
l ıaviv fazla fiyatla kibrit satmaktan 

mütevellit ihtikar yapmakla suçlu 
olarak adliye aevk edilmişlerdir. 

\ 

Belediye Müfettişinin 
duruşması 

Adliyeye sevkedilmiş bulunan 
Belediye Müfettişi Bay Hilmi Sa· 
vaş'ın birinci asliye ceza mahkeme· 
sinde yapılmakh olan muhakeme· 
sine bugün' saat 9 da devam edile· 
cektir. 

Birmingham'a 
logiltere hükümeti, yeni kanun

larla bütün istihsalitı, bilhassa sana
yi istihsalihnı en yüksek seviyeye 
çıkarmak istemekte ve bu maksadla 
işçi ve vatandaşlara muhtelif mecbu
riyet ve vazifeler yüklemektedir. 

işçiler, hükumetin gösterdiği yer· 
lerde, hüki'ımefin emredeceği saatler 
kadar çalışaca klardır. Bu hadise ce· 
rc,Yan ederken. Birmingam şehrini 

1 
hatırlamamak imkansızdır. 

LonJranın 160 kilometre kadar 
tlr y,v .. gN,bisinde ve İngilteren in or· 

r· "' f'.p • ~ .o.~~ ",t :-~ v:ıo"lın en mühim demir 
t'f~'. ::ı~, ... -... merkezlerinden biri-

~a/Jay; 

rnnların istilasından 

,- aONUN MEVZUU -' 

evvel de mevcud idi. Daha 16 ı nc ı 
asrın ilk günlerinde bu şehir sanayii 
ile tanınmıştı . Kama. bıçak, saç ler
ha ve nal gibi basit macideler imalin• 
de şöhret alınış demirciler ve nalbat
lar yetiş tirildi. 

17 incı asrın nihayetlerine doğ'ru 
Birmingam, civarındaki zengin kö· 
mür ve demir madenleri sebebiyle 
mühim bir demir merkezi haline gel · 
meğe başladı ve birdenbire pek bü· 
yüdü. Bugün bu şehir cıvarında in-

. 
Halkevimizin açtığı 

Kitap sergisi 
bugün kapanıyor 

Ha!kevimiz tarafından açılm ış 

olan kitap sergisi bugün saat 18 
de kapanacaktır. 

Son iki yıllık Türkçe neşriyatı 
teşhir eden ve kitap sergisini teşvik 
eder mahiyette bulunan bu kıymetli 
~ergiyi bugüne kadar binlerce va· 
tcmdaş takdir ve hayranlıkle 
temaşa dmiştir. 

Köylülerimizin Örnek 
maarif severliği 

da daha evvelce açılmış 
•Gönüllü Hasta Bakıcılar,, 
nihayet buldutunu ve İdi~ 
başladığını yazmıştık. ô~r ak 
ze göre imtihanlara iştır . 
genç kızlarımız ve kiymetlı 
öğretmenlerimiz büyük birer 
fakiyet ibraz ederek takdir 
terdir. Kurs mezunlarına di 
merasimle verilecektir. 

Diğer taraftan A;k:ri h
1 açılan Gönüllü Hasta BakıCI 

su ise yarından itibaren 
r Is başlıyacakbr. llu kursa okd ~ 

ftQ her yaşta her bayan gire 
::!'. k .. . , Sa 

Halkevimiz dakt if 

kursu mezunla 
Karataş nahiyesinin Yemişli kö . ı diploma 

yüııden Mehmet Menıi adındaki va 
tandaş köyünde açılan Eğitmenli Halkevimizin Daktilo 
ilkokul için iki bin lira detninde bir mezun olan 18 Bayana d 
hektarlık ev yerini bağışlamış ve ay 18 de merasimle diplom 
rıca da iki yüzelli lira para 1ar- rilmiştir. 
dımmda bulunmuştur. Halkevi Bandosunun d• 

Bu:ıdan ~aşka gene ayni köy· ettiti merasimde Halkevi ~ 
den Abdil Koca da 250 lira para li. Halkevi idare heyeti aı• 
vererek dahı ileride g~ne yardım kurs ötretmenle!i hazır bul 

Yapmallrı vadetmi•tir her zaman ma !ardır. 5 
v N h. ..d .. l · • arif davasında ön safı alan ve 2250 a ıye mu ur en ar 

lira gibi mühim bir fedakarlıktı bu Sırkmtı nahiyesi müdüril . 
lunan Mehmet Menziyi bu iyi hare· O:mıniyenin Kaypak nahiye~ 
kelinden dolayı takdir ve tebrik dürlütüne naklen tayin edil .. 
ederken köylerimizi gerilikten kurtar Kaypak nahiyesi müdür 
mık ve birer nur kaynaiı olacak Misis nahiyesi müdürlütüae 
me"teplere kavuşturmak için diğer tayin edilen Hüseyin Tu~ 
hamiyetli vatında,ların da ayni yo- dünden itibaren. va~ilesine .. -1 
lu takip etmelerini candan gönülden tar. Kaypak oahıyeaande g11 
istniz. · başaran Hiiseyio Tunçer'ia 

de muvıffakiyetler röıt 
, bekleriz, 

dair 
gilterenin en mühim sanayii top'an
mıştır. Demir çıkarılır, büyük fırınlar 
eritilir' dökme demir' makine, alAt, 
otomobil , ray, lokomotif yapılır. 

Bunlardan başka bazı silah, saat, e
lektrik aletleri, bakır işleri. altın ve 
gümüş işleri, çivi, vida, kalem ucu, 
dökmo. kopça giçi daha bintürlü sa• 
nayi fabrikaları da civarda toplanmış
tır 

ilk buharlı makineleri J :ımes Vatt 
ve Matthev Boulton, Birmingam ci· 

varında is!ah etmişlerdi· Şehrin nüfu 
su b'.r milyon kadard ır. 

MAHKEMFLEllDE 

Mahkum olan 
Adananın zaman zamıll ·~ 

ve ah~ngini bozanlardan adfi =I 
polisçe taninmış sabıkalı lbr•b 
lu köşker Cıbbar dün yine 
den geçecek derecede sarbof 
rak havaya beş el tabanca -

tır . ' Şehrin merkezi bir pokt fi 
bu suçu işliyen D~li Gabbe~j 
teşebbüs etmiş ise de mu~aı· 
mıyarak Pamuk pazarı poli• ~ 
lunda kendine gelmiştir. 

__________ .... _______________________________________________________ __ 

ikinci sulh ceza rnahkeJll 
muhakemesi yapılan sabık•h 
Ceza kanununun 581, 549 ~ 
inci maddelerine uyularak . 
lira yacezeya mahkum edil 



12 Aylık 
6 

Kuruş 

1200 
fj)() 

3 
J 

.. 
., 
.. 300 

100 

~ - Dı~ memleketler iç 
'tt.,t bedeli değişmez yalnız 

2 1'asrafı zammedilir. 
• - İlanlar için idareye 
taat tdilmelidir. 

• 
tlsız şimendüfercileri 

~'P Cephesinde müçtcmi harp 
~~ış olduğundan demiryollariy
~d~r bulunan bütün memur: 

,1, lta makinistlerin vazifclerı 
b ~jt naı.ıkleımiş oluyor. 
~rılar her sahada faaliyet gös· 

ıY ; tcdir. 

ktll' ~rı .. l . 

'1 
.
1 

g.un «"r ?arfmda Fransız ~ 1 

ı ercı\er · · ay· la · •nın göstcrdiklerı f · ıJ. ın bazıları Eransız gaze!tlcri 
1 dan .kaydedilmtktcdir. 

.. nıle M. Gabriel isminde bir 
\'ferci bir Alman paraşütçü· 
•lıyarak silahıııdan tccrid ~ t· 

~ter tar af tan lıirinci sınıf gar 
~tıcte şimali Fransadaki çok 

tıı b . ·ı 'd İr garın idartst ve ı · 
ı. 

~ı"' arı tayyarel"i bu garı bom 
,'h başladıkları zaman Mar
~Ük bir sotukkanlılık göste· 

~~· da bulunan 35 treni, bir 
'ta 0ınotifi ve sayısız malzeme· . 
~I 'llıağa muvaffak olmuştur. 

tıl'tları bonıbardımani yle birlikte 
lt)0 törlü kıtılara da gar mın· 

~altıa,makta oldukları gar 
~~ kkan1ılığını mu haf aza ede· 

d lto)ij elinde bulunan ileri 

·~· ~~ htt .~ütün trenleri geriye ç:k 
' rıuz tahrip olunmıyan bır 

Crı 2 . QI cçırerck nakletmete mu 
lnuştur. 

,.'°"• lcalan gar şefi de bi· 
t •tlıyarak esir olmaktan kur 
llt, 

"------------

' "'~Qo··ıde C5 zelzele 
k,t. . 

tlt t : 29 (Hususi) - ine· • • ~tıktŞtddctte bir zelzele oldu. 
Ut, 

~qt\ -
~ }1~da gaz ihtiyatı 

dt,. 2 
ta~ ib . 9 (Royter) - Roman· 
lltt~'Yatları için depolar in 

1 başlanacaktır. 

TürksSzü Sahife 3 

lngilizler yeniden 600000 
kişi silah altına almaktadır 

Londra : 29 (Royter) - lngil· 
terede gelecek ay iptidasında )'C" 

niden iki sınıf silah altına alınacak· 
hr. 

Su ştk.ilde lngiliz ordu3u tOO, \ 
000 kişi artmış olacak ve silah al· 
tında bulunan f ngilizlerin miktarı 3 
milyor:u tecavüz edecektir. 

Bay V f' )sin son nu ı ku 

( Birinci sahifeden artnn ) 

tnr:ıfrndnn bu şekilde telakki edile· 

erktir. 
B. Vellc~ özlerine şu surette: de-

vam etmiştir, 
Tc:cavUz tehlikesini temnmcn mud 

rik bulunuyoruz. F:ık:ıt çok l'ukur 
Amerikn cumhuriyr-tlcrini biı lc:~tirc:n 

anlaşmn hiç bir ı:ımnn bugunku k:ı· 
k:ır tam, huı:unlıtı kadar "ık1 olm:\· 
mı~tır. 

Brezilya ve Panama ka
nalının müdafaası 

Vaşington : 29 a. a. - Brrzilya 
toprakları üurinde dı niz üslui ih· 
duı surctile Panama ve BH2il, anın 

müdafaasına Amrrıkanın iştiraki 

için R;o ile Vaşington arasında gö· 
rüşmeler devam etmek tcdir. Prole· 
nin VentZÜt'lla ile Halapagos ada· 
larında ve Cocos'dt'kiluc benzer 
üsleri ilı•iva ttmektc olduğu bildi 

r l yor. 

Ruzvelt reisliğinde bir 
milli müdafaa meclisi 

Vaşington : 29 a. a. - B. Ruz· 
vclt, 7 zattan mürekkep bir milli 
n.üdafaa meclisi teşkil edildiiini 
haber vermiştir. 

Vaıington : 29 a. a. - B. Ruz
velt gazeteciler konf transında yap
tığı beyanatta geç~n paz.tr günkü 
nutku ldan sonra aldığı mesajlardan 
çok memnun oldu~unu hildirmişlir. 

Birc;.ok telgraf ve mektuplar 
Amerika Birleşik ilükümetine mü· 
zaharct bildirmektedir. 

Kızıl8Dşa l i çok ç~k kalmıştır. 

lngiliz - İtalyan ticareti 
Londra: 29 a.a. - Ôğrrnil ~iği 

ne gcire. ~ir wıııam G:een Roma · 
Jaki vazifesinde teknik planda mu
vaffak olmuş ve lıalyan mütehassıs· 
sıslariyle bir anlaşmaya varmıştır. 
Fakat şimdilik siyasi planda bir 

ı ı :ce elde edilemtm ştir. 

lsveçde 46 yaşına kadar 
herkes asker 

Sıokholm: 29 a a. - Hükumet 
ordu mevcu-:funun artırılmasını mec· 
lise teklif etmiştir. 

Bundan böyle hasta olmıyan 
bütün hizmet et babı askerlik vazi· 
felerini ıfa edecekledir. Yaş haddi 
45 den 46 ya çıkarılacaktır. 

M 0 H M 

İtalya - fsviçre 
hudut vaziyeti 

Berne : 29 (H=-vas) - Hududun 
lsviçre kısmım kapaınak hususun· 
da ltafyanın verm~ olduğu söylenen 
kararı hakkında hiç bir malumat 
alınmamıştır. 

Bilakis gümrük merkezlerinden 
alınan malumat ftalya ile lsviçre 
arasındaki münasebetlerin normal ı 
olduğu ~nlaşılıyor. 

Şimalde büyük muharebe 
bütün şiddetile devamda 

( Birinci sahifeden art.an ) 

katJc takibetmiş olan ~ im>cleı in ek· 
scıiycti böyle bır habere intizar et· 

mekle beraber Fransız ve İngiliz lm· 
paraıo luğunun zaferi elde etmek için 
bizzat kendi kaynaklarına guvenmesı 
icabedeccği ihtimalini de gözden u· 
:zak tutmakta idiler. 

lngiliz. halkının büyük bir kısmı 
harbin er ge~ kendi sahillerine ve ' 
i 1·ametgahlgrının eşiğine intıkali ih· ' 

"tirnaline temamen hazır vaziyettedir. 
Londra: 29 a,a. - Hava nezareti. 

bildirıyoı: 

Dün bombardıman edilen stavan· 
ger tayyare meydanı üzefinde 22 düş• 
man tay~·aıesi tahrip edilmiş ve ha
sara uğratılmıştır. 

Narvikcie 8 düşman tayyaresi 
tahrip edilmiş ve hasara uğraıılmışbr. 

( Gerisi dördüncü sabif ede ) 

MESELELERi KARŞISINDA \ 

·----------------------:----- . . . ----------------------------
kralın 

Ordularımın ba~ınd:ıyım, diyordu. Geçen h:ırp 

te babamın yaptığ1 gibi '-•atammı \'C milletimi mU• • 

oafan içiu her şeyi yapaca~ım, diye beyanatta 

bulunuyor, beyanname imzalıyordu. Gençti, spor· 

cu idi. Dutun bu ,•asıflar sözUnUn eri olacagına 

birer i~aret gibi telakki olunuyordu. 

Fakat yaş, baş, c;pe>rculuk, heyecan, nutuk, 

b e bctun bunların gerçek bir ' 'atanse• 
eyannam .. 

l b·ı k için kafi olmnd1~ın• on -;ekiz, on do· ver o a ı mc 
kuz gun içinde :ınl:ıchk. 

Ok kılınç, sUngU. tufek, top 'cyıı lıomhn ile 
alelade' bir tulga gibi, bir taç dn knn \'e duman 

•. d .. ·uvarlanaLilirdi ve o 2amnn o badi 
ıçın c yere J 

"hı :ı .. ·ıraca};ı sayfanın tızerinde şerefin seye tnrı n J • 

h:un:ıseHn armcsi bulunyorılu. 
l~ k t .. )e olmadı. T:ıç, tulga gibi şc:ref ve • n a o.r 

k U
,·arak s:ıvaş bo,·unda yere duşmedi; 

itibarını or .; · ~ 

ı k ndnr eıtildi. ver ere .. - . 
v C . m:ılarl:ı işlenmı~ krallık lıa,) raı:,ı, 

zert sır 

ahlô.ksızlığl 
kahraman bir n:Udafnn lı uvvetinin bapnda vatan 

ruzrarı ile dnlgnlnn:ırnk kurşunl:ır ve gUlJc p:ır· 

çalnriyle delik de~ik olsa, nytp degildi. Belki de 

ö.·lc param parça bir snncnk, asırlarca bir mem· 

leket mUzesinin •U•U ve ercfi olııralt akl:ın.rdı. 

Fakat o bayrak, bayağı bir patiskanın bile 

)'ap:ırkc:n ıstırap do) abilcceği bir işi yaptı: te.;lim 
bayrağı •>larnk s:ıll•ndı. ~ 

- Kuisliog ! 

Oiyc hnykıranl:ır olabilir. hanr kuisl\n,.. il 
. f . k h • ' c: c 

~·enı acıa ıı ramanının Mnıf, mevki ve rutbelcri 
arasında fnrk var. Tarihe yeni bir Ra~usa dukasıı 
\'C: yahut bir \' alıidcddin dnh:ı girİJor. 

Tehlikede bulunan vatnnının ''ardımın r. .; a ça~ır• 

dı~ı yabanrı, fakat dost kuvvctlerı daha o topr:ı~ 
üzerinde canln b:ı!;)a çarpısıp durur} k ) ,. ar en o \'ata· 
na sahip olduğunu iddia eden bir as"letlA t 

• " 11 ; Sil' ın· 

da tn~ıdıgı :ı"kerlik Uniform:ısrna nio:~n . .1 
1 

r " yc:rıne zı • 
t"t ,.e leke t:ık:ır:ık ellerini havaya kııldırr.!ı. 



iHRACAT IŞLERi 

Çareler 1 

G ümrük idaresi bulun 
ımyan limanlardan ya 
pılacak ihracata ko· 

laylaştnmak için Gümrük ve lnbi· 

urlar Vekaleti alakadarlara yeni bir 1 
tamim yapmış tar. 

Şimdiye kadar bu gibi yerlerden · 

ihraç edilecek maddeler en yakın 
gümrük mıntıkasına nakledilir ve 

ancak oradan ihraç edilirdi. Yeni 

kararla malların gümrük idaresine 
nakline lüzum kalmıyacak, oldukla

rı yerden ihraçları temin edilecektir. 
Tüccarlar ihraç edecekleri mal

ların beyannamelerini gümrük ida. 

relerine gönderecrkler, gümrük i
daresi de bunları tasdik ettikdcn 

sonra bir nüshasını maim bu!uQdu· 

ğu yerdelci muhafaza ltşkilatına 

havale edecektir. 
Muhafaza memurları muavene 

edtctkler ve beyannamedeki muh 

teviyatı tasdik ederek gümrük ida· 

resine iade edeceklerdir. Bu suretle 

mallar gümrük idaresinr. kadar gö· 
türülmeden derhal olduğü yerden 

ihraç edilecektir. 

Büyük Millet Meclisinde 

Ankara : 29 ( Hususi muhabi

rimizden ) - Büyük Millet Mecli· 

si bugün toplanmış, büdçenin vara

d at kısmını kabul etmiştir. 

Şimalde bii yük muharebe 
bütün şiddetile devamda 

Üçüncü sahif,:den artan ) 
13 lngiliz tayyarest dönmemiştir. 

Londra: 29 (Royter) - Şimalde 
Almanlarla müttefikler arasında büyük 
muharebe olmaktadır. 

Kale dün akşam Fransızların e· 
tinde bulunuyordu. Almanlar döngcr· 
gi giddetle bombardıman etti. 

Möz uzerindede ş 'ddetli çarpış· 

malar olmaktadır. 
Almanlar büyük zayiat vermiştir. 

Müttefik kuvvetler sarsılmaz bir azim· 
o çarpışmaktadır. 

Almanlar yollardaki sivil mülte
cilere insafsız muaraeleler yapmakta· 
dır. 

Som nehri cenubunda geri kalan 
üç köprü başı Almanlardan geri a-
lınmıştır. 

Şarkta ve Majino hattı:lda bir 
detişıklik yoktur. Alman radyotıu 
nun yaptığı neşriyattan anlaşıldığına 

göre, Alman halkı zayiat hakkında 
fena haberlere alışlırılm ıktadır. 

1 ŞakaDaır ı ------ . -----Tecrübe 
Doktor hastasına sordu : 

- Ver<iiğim ilacı aldınız mı? 
- Evet doktor, muntazaman 

- iyi geldi mi? 
- Çok iyi geldi doktorcuğum, 

teşekkür ederim. 

- Ya? Öyleyse ondan ben de 

alayım. Bende de ayni hastalık 
var. 

Türlttöı 30 Ilı•'!'~~ 

Ş A R K 1 N M U VA Z E N E$5 i : 
Ki YE~E BA6 LIDIR 

•• 
TUR 

Akdeniz ve Satranç 
AkJenizi bir satranç tahtaçına 

benzeten bir çok askeri muharrirler 
vardır. 

Bu n:ıubarrirler, satranç tahtası· 
nın dört ta.ufana dört oy uncu koy· 
duktan maada, oyuncularan arkasın:ı 
da başkalarını :korlar. 

Tahtaoııı şim:ıl kısmındakiler Yu· 
nanhlal'dır. Y unanlılarm arkasıa.da 

Bulgarlar ve Turklcl' vardır. Turk• 
lcrin arkasında da Sovyetler. 

Lakin ·Fr:ınsı7. m~ndası altında 
olan Surıye , İngiliz mandası altında 
olan Filistin ve Musul petrollerinin 
bulundugu Irak dıı fark kıc:mını i şgal 

ede..Icr. 
Ş:ıtr:ınç tnhtasıoın cenubunda İn

giltereye b:ığh olan M.hır ve garbin· 
da da ltalya bulunur. 

Satr.::ınç oyuncuları işte bugUn 
t.::ıhtaoın etrııfınn diı.;lmişler. nasıl 

oyoıyacaklarını duşunuyorlar. Butun 
lıu oyunculıırın maks.sdı ne ? 

Haritanın ı.lzerinde sabit ve ha· 
l'cketsiz g<SrUoen renkli lekeler, hu
dutlal'a tazyik eden birer kuvvetten 

başka bir ~ey dcgildirlcl'. 

*** 
Şimalden başlı,ynlım. 

Bundan yirmi sene evvel, Yuna--

! nhbı.ıun buyuk ihtirasl:ırı vardı. Ar· 
zusu1 merkez Ege denizi olmak Uzere 

1 adalardan \"e sahillerden ibaret bir 
imparatorluk kurmaktı. 

Turklt"r kaquında u~C"adı~ı nıağ• 
luhi,Yet, onun bu rUya ını tahakkuk 
ettirmedi. 

Yunanhtan bundan soarn, e ki 
duşmaaı olan Turklerle sıkı bir do-.t· 
luk tesis ederek dabili ic:lerivle mec:· 1' • ) 

gul oldu. 
Yunanistanın şimalinde Yugos· 

lavya vardır. 1918 de mUttefiklerin 
zaf erint!en en çok hisse çıkaran bu 
de•let oldu. Nufusu 14 milyona çık· 
tı. BugUn iki milyoıı asker çıkcırahi
lecek kuvvettcJir. 

Yugoslııv~·a nasıl yaşıyor ? 
1939 teşrinisnnhiQdc ticaret nazı · 

rı elan 1 van Andrc memleketinin eko· 
nomik h:ı.yatıoı şu şekilde izıı.b etti: 

1 - İhracat : 
Buğday istih~alatı memleketin ih· 

tiyacını karşıladıktan sonra 35000 va· 
gon arttı bunlar Almanya ve 1 talyaya 
ihraç edilir. 

---YAZAN---

[ Henri Ki do 1 

Apıı zamanda bu memleketlere 
sığ'lf dııhi ihraç edilir. 

Ayrıca Yugoslavya elde ettiği 

kerestenin memleket ıhtiyncından faz. 
la olan kısmım da Almanya, Fransa 
ve hpanyaya ih:aç eder. 

ltalya ve Almanya ile yapılan ti
caret mübadele yolu}le o!ur fakat b:.ı 
mübadele usulü Yugoslavyanın ihtiya· 
cını tam man<tsile karşılamaz ihraca
atrnı kendisine dö\'i7. olarak tediye 
eden memleketlere göre tanzim et· 
meğe tl'ecburdur. 

Yugoslavya İngiltereye de gıda 
maddeleri satar aldığı dövizlerle pet
rol ve yün ipliği ıııübayaa eder. 

Yunanistan, Türkiye, Romanya ve 
Yugoslavyanın arasında Balkan an
tantı v ırdır. 

Antant konseyi sekizinci toplan
tısını iki şubat 1940 tarihinde Belgrad 
da yapmıştır toplantıoın vardığı ne· 

ADANA OV ASININ 
SULANMASI iŞi 

Nafia Vekaleti, ahvali bızıraya 

ratmen geniş su tesisatı ~feri prog· 
rammın tatbikine ehemmiyetle devım 

etmektedir. 

Adana mühim bir ziraat mıntı

kasının en kurak zamanlarda bile su 
ihtiyacını karşılayacak olan Seyhan 

Hol la odaya 

nebrinin sat sahiline ait sulama ve 
boşatlma şebeke'i inşaatı eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu ameliyatın iki milyon dörtyüz 
bin liraya mal olacatı zannediliyor. 
Eksiltme 20 Hazir;1nda Ankarada 

yapılacak ve süratle inşaata başla· 
nacaktır. 

düşenler 
Londro : 29 -a.a.- iyi bir menbadan verilen malumata göre, Alman· 

lar Hollanda üzerine 10 bin kadar paraşütçü indirmişler ve bunlardan en az 
7 bini ölmüştür. Ölenlerin büyük bir kısmı 700 ila 1000 metre yüksekten 
müthiş bir süıatle yere inerken ölmüşlerdir. 

Bazılarının bacakları kırılmıştır. Almanlar motosikletler ve - küçük mit 
rclyözler inditmek için muazzam paraşütler kullanmışlardır. Sağ sdim inen 
paraşütçüler o kadar bitgin bir halde oluyorlardı ki motosikletlerini h;ne· 
kete getirmek için yirmi dakika geçmesi lazım geliyord11. Paraşütçülerin ilk 
işi paraşütlerini yakmak oluyordu. 

Amsterdama inen paraşütçülerden bazılarının üzerinde polis üniforması· 
vardı. Bunlar tesadüf ettikleri hakiki polis memurlarını ruvelverle öldürmüş· 

7erdir. P.ıraşütçülerin üzerinde bir haftalık komprime gıda maddesi ve ru
velverleri için de 200 kurşun vardır paraşütlerin üzerine havada ateş etmek 
çok müşkül idi 7.İra kı}afetleri yerdekileri şaşırtıyordu. 

. 'k' b ·1 dan ib'ret tıce şu ı ı ası arzu 

dı : t'°" 
ı - Sulhü muhafaıa e lıı' 

herkesle iyi münasebatta bıJ.1 
2 - Ekonomik sahada 

1
19 

Bu dört bitaraf de\·ıet 
sıkı bir blok teşkil tderlerse 
idamesi daha kolay olacald1;1 

Balkan antantının ekon° 
tine gelince : 

Ekonomi birliğ'i gıda ın' 
ni arttırabilir lakin sanayi cı 
bir boşluk yaratır. e 

Bunu cnlar da biliyor ~ 
luğu doldurmak için ne gib1

1
,1 

set takip etmelidirler ? sıııı 
iki siyaset vardır. et 

Bir incisi Sdnayii inkişaf 
ikincisi de mübadele uı-ulÜ· -ıJ 

Fakat Balkanların böyle~· 
şebbüste muvaffak olmalar'. 1~1 
yasetlerinde büyük bir de~ıŞ 
ratabilir. ~ 

İtalya \'e Almanyamn e'J. 
Balkan devletlerinde mübıtd 
lünü devam ettire)ilmektedİ''1 
da hiçbir ıaman ekonomik b 

d
., 

maya varamamalarını Amir ~ 
Balkan bloku karşısı!\ 

senesi muahedesinin kurbll 
unutmamalffıZ. Bunlardan ~ I 
Bulgaristandır. Bulgaristanııı 

bazı istekleri vardı. Lakin / 
rer hayalden ibaret kaldı. ı~j 

Bulgar Başvekili Filov, ( \i 
yısında maziyi şu sözleriyle ~ 

"- Bundan 27 sene e(I 
senesinin ilkbahannda fili~ 
azalan ruhları matemle dol~ 
toplanmışlardı. O devrin n•J.!, 
biri samimi bir surette ko~ tıi' 
saretinde bulundu .. Felaketıfl ~ 
şek gibi gelmiş olduA-unu, lıt' 
nüne geçmenin mümkün ° ıtıU 
zira Bulgar milletine yükle:od~ 
vazifeler, milletin tahammiilıJ 
ağırdır.,, ·I. 

Bulgari~tan 1915 sene~ 
manya ile . bir ittifak aktede 
zararlı çıktı. . · 

M. Filov bugün söyted•f 
şöyle dedi : ~ 

"- Harici politikaınııd• 
devir açıldı. Bulgaristan .. , 
maziden aldığı tecrübeler ıJ .J 
yin edecektir. dtııİ1'~ 

Bulgarların ümidi, A~ tıl 
limana malik olmakbr. l(ırO t4 
desin, Bulgaristanın Atman>"~ 
yet Rusya ile sıkı bağlan 41 fı 

20 Klnunsani 1940 da~ıJ 
hariciye nazırı Gaf enko, bı' 
hariciye nazın Markoviçle 
kcyü olan Versakta buJuşt~· 
lardaki vaziyeti olduğu gib• 
za etmek için anlaştılar. 91. 
taraftan, Romanya ve :ug~)I~ 
Türkiyeye rüvendiklerinı s 5ır/ 

Türkiyenin satranç ta.htll 
şındaki rolü çok mühimdırdoıı 

Boğazlan müttefik 1 "' açarsa, Rus sahilleri ab ;.ııı 
alınır ve Romanyaya yar 
kabil olur. r.1~ • ueı• J: 

Suriyede bulunan ~~ 1'~rr 
sunun hareket serbestıs• 

vaziyetine bağlıdır. 
Şarkın muvezenesi 

bağlıdır. 



~· 
l ~ 29 (Hususi mubatiirimiz· 

..... Nitdemizin şimal cihetinde 
·)ol ~evıehir ve Nitde . Kay
'rı 11 Uzcrinde (Budak ovası) 
au c 2tniı bir ova vardlf. 

ovanın gcniıliti va müobit· 
d1ıt•~11ıen büyük kusuru susuz· 
~ Uzerindc pek çok köy bu· 

1 
ovanın şimdiki hususiyeti 

t ırıdır. Bütün ovanın yelene· 
'itı tele bir yeşilliğin güıel ren 

CIJ\ez:. 

.~•lbu i 'h b' . k" 'ı d sc tarı en sa ıttır ı çox: 
ltr~V.irlerdc Etiler en güzel ü· 
ı •. "' burada yetiştirirlerdi. 
Yıij • 
b Yetırniz: bu ovanın kHa· 
•lirıc 'h k . . k-)c .

11 
nı ayet verme ıçın oy 

· ~lı tndirmek çarelerini tet"ik 
'· Bu cümleden olarak her 

c ıtı" 
Unasip miktarda az su ile 

n •hç diktirilmesi teşvik ve 
Cd'J' Ve • 1 ır\cen diğer taraf tan Is· 

trck Z:~aat Müdürlükleri el ele 
le b' ağ olmağa müsait nha-

a ıt etm· 1 B . . -ış er, u arazıyı goç-
-'•\tc -diğer •köylere da~ıtarak 
~t bat dikilmesi hazırlıkları· 

aın11lardır, 

rth:J le" ff k'· • d'f . y-.., .. \Lün muva a ı 
ı erız . 

Büyük Alman şehirleri
b om bar dım anı • . n ın 

Londra : 29 (Royter) - İngiliz 
hava nezaretinden tebliğ olunduğu· 
Qa göre lngiliz bombardJman tay· 
yareleri Alman hava meydanlarım 
ve askeri hedcflt-ri bombardımana 
devam etmişlerdir. 

Bugün bütün lngiliz bombardı-
man tayyareleri Alman kıtalarına 
ve askeri hedeflere taarruz etmiş, 
avcı tayyareleri Almam tayyareleriy 
le muharebe etmişlerdir. 

Bugün tahrip olunan Alman tay· 
yarelerinin miktarı 22 dir dün ise 
79 alman tayyaresi tahrip edilmiş 
veya hasara uğratılmıştır. 

lngiliz bombardıman tayyare~eri 
Alman tokrakları üzerinde de faa
liyette bulunmuşlar Duseldrof, Duz 
der, Dodbrun, Kolon, Hamburg ve 
Bren şehirlerini bombardıman et· 

mişlerdir. 1 
Şimali Norveçte faaliyette bulu· 

nan logiliz tayyareleri 8 alman tay 

yaresi düşürmüşterdir. 
Bugün lngilizler ceman 9 tayya· 

re zayi etmişlerdir. 
Almanların büyük zayiatı gc'Sze 

alarak bava taarruzu yaptıldar1 gö· 
rülmektedir vasati bir hesapla gün
de 125 Alman tayyaresi düşürül
mekte": veya ağır hasara uğratılmak 
tadır. 

iki eşek hırsızı 
Sabıkalı kimselerden Ahmet oğ 

lu Cebeli ile Mustafa oğlu Ali keleş 
amele Abmd Alıca adında birisinin 
eşeğini çaldıklarından kaçarlarken 
yakalanmışlardır. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kıs

men bulutlu, bava hafif rüzgarlı 

idi . 
En çok sıcak gölgede 27 dere 

ceyi bulmuştu. 

; . · .BUGÜt\KÜPROGRAM . 

Perşembe 30 - S - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayan 
12 35 A J A N S ve Meteorololl 

Haberleri 

12.50 Müzik: Yurd panoraması 
13/30 
14.00 Müzik: Kanşık Protram 
18.00 Proğram, ve mem1e1cet u 

at ayarı 
18.05 Müzilc: Solistler ve mc· 

lodiler (Pi) 

18 30 Müzik: Küçük orkestra 
19. 1 O Müzik: Saz eserleri ve ye 

ni şarkılar 
19.45 Müzik: Okuyan - Mü· 

zeyyen Senar 
19.45 Memleket saat ayan ajanı 
2Q 00 Fasıl heyeti 
20.30 Konuşma 

2o45 Müzik 
21.10 Konuşma ( Sıhhan saati) 
21.30 Müzik: Radyo orkestrası 

BULGAR SINIRLARINDA 
•• • 

ŞUPHELI HAREKETLER 
lstanbul : 29 ~Hu&usi ::1uhabiri

mizden) - Bulgaristanın Kırcah 
kasabası Türklerinden üç kişilik bir 
aile bugünkü konvansiyonel trenile 
gelmiştir. 

Bulgarlar, muhacir pasapoıtile 
yerlerini terkeden bu yurttaşları. 
mıza bir çok müşkülat çıkarmak 
ve fazla para istemek suretile ezi· 

Takdir oluna kıymet : 900 liradır' 
Artırmanın yapılacatı yer, gün, 

saat : Ceyhan ica dairesi. Birinci 
"rtlrma 2-7-940 sah saat 10-12 
ve ikinci artırma 17-7-940 çır· 
şanba saat 10 - 12 de. 

1 - işbu gayri menkulün artır-
ma Şartnam.ni 1 - 6 - 940 tari· 
hinden itibaren 940 -266 No. ile 
Ceyhan lcr• dairesinin_mu~yyen .. n~· 

marasmda berk~in goı ebılmeıı ıçm 
açıkdır. ilanda yazılı olanlardan faı· 
la ma:umat almak istiyenler, işbu 

ıartDıtmeyt! ve 940-266 dosya ooma 
raııiyle men.uriyrtimizc müracaat et· 

melidir. . . Ak .. 
2 _ ArtJrmaya ıştır~ ıçın yu-

karda yazılı kıymetin o;, 7,S nisbe
tinde pey veya milli bir ~ankanı.n 

. t ektubu tevdi edıleccktar temma m 

(l2~· _ ipotek sa~ibi alacaklılarla 
.J•ır,, IAkadarların ve irtifak hakkı 
oııser a a .. . 

h
. J • • gayri menkul uzerınde-sa ıp erının . 

k
. h ki hususile faız ve masrafa 
ı a arını . A . 

d 
. 1 'ddı'alarını işbu ılan tarı· 

aır o an ı . .. .. 
• .J 't'b en "·irmı gun ıçınde ev· 

bıneen ı ı ar J • • • 

k 
.. b'telerile bırhkte memurıye ra ı mus ı A . 

. . b·td' mcleri icap eder. ksı 
tımıze ı ır . . . 1 • 

d h ki 1 
tapu ııC111ıy e sabıt 

bal e a ar .. 
olmadıkça satış bcdelının paylaşma . 

yet cttiklerindt>n bunlar misafir 
olarak p111saport çıkarmışlar ve se · 
yahatlcrini ancak böylece kolaylaş
tırabilmişlerdir. 

Daha birçok Türk ailelerinia 
de misafir pasaportile hazırlanmak· 
ta oldukları bildiriliyor. 

Bunlardan başka Yugoslavya
dan alta kişilik bir Türk muhacir 
kafilesi gelmiıtir. 

sından hariç kahrlar. 
4- Gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler arbrma şartnaya

melini okumuf ve lüzumlu malumat 
almış ve bunlara tamamen kabul et 
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay. 
rimenkul üç defa batırıldıktan son
ra en çok artırana ihıle edilir. An· 
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacatma rücha 
nı olan diğer ftlacakhlar bulunupda 
bedel bunların o gayrimenkul ile 
temin edilmiş olacaklamun mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
re artırma on beş gün daha temdid 
ve on beşinci günü ayni saatta ya-

pılacak artırmada, bedeli utış isti· 
yenin alacağına rüchana olan diğer 
alacakhların o gayrimenkul ile te
min edilmiş alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok artı
ran• ihale edilir. Böyle bir bedel el· 
de edilemezse ihale yapılamaz ve 
satış talehi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine iha. 
le olunan kimse derhal veya veri· 
len mühlet içinde parayı vcrmı~~s 

Bazı yolcular, Bulgaristandın 
geçerken bilhassa askeri nakliyat 
nazara dikkatlerini celbetmiş, Yu· 
nan hududuna sevkedilen tam teç. 
hizath askeri kıtalarla dolu birçok 
trenler ve 60 kadar ağır top gör
müşlerdir. 

Scvkiyat bilhassa Kırcali civa· 
rından yapılmaktadır. 

ihale karan fesholunarak kendilİD· 
den evvel en yüksek teklifte bulu· 
nan ~imse arzdmiş olduğu bedelle 
almıta razı olursa ona razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on bq 

ün müddetle artırmaya çıkaulap 
en çok artıranı ih•le edilir. iki ale 
arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde 5 den hesap of unacak 
faiz ve diğer zararı., ayrıca bük
me hacet kalmaksızın memuriyeti
mizce alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133) 
işbu gayri menkul yukarıda göate. 

rilen 2-7-940 tarihinde Ceyhan 
icra memurluğu odaıındA işb. 
ilan ve gösterilen artırma şartna

mesi dairtSindeki &atılacağa ilin 
olunur. 

Halkevi Reisli· 
ğinden: 

Temsil komitesınde inhilal eden 
bir azalallk için 416/940 salı günit 
saat 18 de eviaıiz salonunda intihap 
yapılacağından bu şubeye kayıtlı 
azaların o saat da hılkcvine gelme
leri ric ı olunur. 
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Pamuk ve koza 
KJLO FlATl 

CiNSi En <sz En çok 
K. S K. S· 

1 -.;;K;ıı::o""':ı"'"'a ··===l•=-;i"oo;r-,';;o~o ~.,_, - 00- ·-= 

Ma. parlağı 44 00 
Ma. temiıf 43 ~ __ 

Koza parlağı __ _ 
Kapı malı - 46,50 
Ktevland 56,5-o-. --•--=oo=--~~: 
Klevland çi. 2,05 

Yapağı 

çlClr 
Yerli yemlik' 3,50 \- _ 

tohumluk 
HUBO~BFA"""'T~=== 

uğday Kıb. l_4,'-S0 ___ , ____ 
1 

,, yerli 3,37 
----ı 

Arpa 3,00 
Fasulya t 
v\ııat--ı-oo----ı ___ _ 
Delice 1 O -----· Kuş yemi l _____ , ____ 

1 
susam 00 

LivtrpoJ T eJgrafları 
29 I 5 / 1940 

Peru !>onıtm 

_H_a_zı_r~-----~ 00 
Vadeli ı. fofo 00 
Vadei llJ - 00 

ı-H-in-d -h-az-ır ---_

1 

00

00 Nevyork 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

J;;;i ı----Rayişmark 
Frank (Fransız) -2-96 
Sterlin ( İngiliz ) -5- 24 
Dolar (Amerika) !64 50 
Frank ( isviçre) 00 00 

Zayi askerlik vesikası 
Hakkari jandarma alayandan aı

d ğım askerlik vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Adana Hur

malı mahallesin· 
den 1 ">;ahim 

oğlu 318 dotum 
fu Ali Osman 

11979 Havt 

Zayi dskerlik vesikası 
Adana merkez hastanesinden 

aldığım nkerlik vesikamı zayi ettim 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Adana Melek girmez 
çarşısmda demir hurda· 
vatçısı Nuri oğlu bra· 

him Salman 
11981 

T:irksözü 

i ı an 
Devlet Demir Y alları 6 ıncı İşletme 

artırma ve eksiltme komisyonundan: · 
idaremizin Adana Deposuna 940 mali yılı içinde gelecek tahminen 

30,000 ton maden kömürünün vagondan d,.po civarında gösterilcctk 
mahalle tahlıye ve istifi ile avni miktar kömürün ytrden makinalara 
tahmil işi kapalı zarf usulu ile eksiltmeye çıkanlmışhr. Behtr tonun 
tahliye ve istifi muhammen bedeli 10200 liradır. Eksiltme 13-6-·940 
perşembe güoü saat 11 de Adanada işletme binasında yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminat 765 liradır. Güruf İçerisinden çikacak kok kömürleri 
müteahhide ait olacaktır. Mukavele projes~ ve şartnam' si Adana depo· 
suna ve komisyonumuza müracaatla bedelsiz vcriıir, fstcklileıin nüfus 
cüzdam, iyi huy kağıdı, 1940 senesi Ticaret odası vesikası ile bu işi ba· 
şaracaklarına dair ehliyetlerini tevsik edecek vesaik le bir lilcte ve 2490 
no. lu kanunun 32 inci maddesi mucibince hazırlayacakları teklif mek· 
tuplarını münakHa saatından bir saat cvvtline kadar komisyona vermiş 
bulun~aları lazımdır· Postada vuku bulacak ıecikmeler kabul edilmez. 

11984 30-4-9-13 

Adana Askerlik Şubesi reisliğinden: 

Yedek Subay ve Memurların 940 haziran yoklama
larına davet hakkında ilan 

1 - lOi'G sayılı kanuna göre emekli, ~ edek 'ubayl:ıı·l:ı emekli yedek 
memurların 940 haziran ,:yoklamnları 1 ha7.iran !}4(1 da başlıynrak Sv hazi
ran 940 da sona erecektir. 

2 - Adana merkezinde ve köylerinde bulanan emekli ve ·' edek -:u
bay ve memurlardan 5ubede ka..yıtlı alanlarla hcnUz ka_ydcdilmemi~ olanl:ırın 
hu,•iyet cuzd:ınları \ 'e :ı<ıkeri vesikaları ve sıhhi raporları olanların ıla ra· 
porlıırı beraberlerinde olmak Uzere 1 / hazirandan 30 / httziran / ~40 gUnll
ne kadar yoklamalarını yaptırmak Uure Şubeye mUracant etmeleri. 

:3 - izdihama mani olmak ve mUrac .. at edeceklerin fuzuli beklemelc· 
rine mahııl knlmamak Uzerc a~ağıdaki sıra ile Şııbe~· e mUracaatl:>rı muvafık 

görtıl muştur : 
A - l / l l:ızir:ın / 940 - ll / I laziran / !"140. l ler rutbede bulanan 

piyadeler 
B - i' / 1 laziran / 940 • 11 / 1 laziran I 040. Su,·ari Yc topçu 
C - l::! / l la~iran / 940 • 1ü / Haziran I H40. Levazım, demirsol, 

j:ındarm:ı, muhabcre, i tihkam, deniz, hava \'e nakliye sınıflarına men~up o
lanlar. 

D - 17 / IJ:ıziran / !t!O • 20 / lla.ıiran I L4U. Hekimler. diş he· 
kimleri, ecz:ıcılaı•, "·eterinerler 

E - ~I I Hnzir:ın / !:140 • :?:J / Haziran / 940. Tufekçi ust:>ları, s:ı· 

ı·aç, muzika, sana,yii harbiye, adli mU~avirlcr 
11 - 26 / 1 Iaziran / 940 - :;o / l laziran I 940. Sınıfların:ı tah is e

dil mi' olan gUnlerde maZ<"retlerine binaen gelcmiyenlcr 
4 - Adana mıntakası haricinde bulunanlar Şubeye göndercct'klcri 

taahhutlu mektupla yoklamalannı ,Yaptıı-mı~ ol:ıbiliı·leı-. 
;; - Muvakkaten h:ışka başkn Şubeler mıntak:ısınd:ı bulunanlar da 

bulundukları Şu beye mUracaat etmek sureti le ,yoklamalarını yaptırmış ol:ı

Lilirlcr. 
6 - Yaş haddine ugramış olup beş ~·a1 yukarı kı.;ma dııhil bulunıın 

sani (yaş haddine varmı~ ol:ınlaı· yaş haddine varmış olduld:ırı yıldan iti
baren be~ yaş yukarı hanesine) almaoaklarınd{\n bunların da y<1klal)1nya sc· 
leceklerdir. 

7 - Kıtalarmdan terhisen gelmi~ olan yedi \'e yabancı gedikli er
b:ışl arda ellerindeki vesikalarla Şubeye ınUracaat edeceklerdir. 

8 - 1 / 1 Ia:.:iran / 940 gUnUnden il ibaren öO / Hnziran / 940 gUnU· 
ne kadar gerek hi:-:zat ve gerek meklupl:ı Ye gerek mu,·:ıkkntcn mıntıı.lrn-:ın

d:ı bulundukları Şubeler vn.;ıb5ilc yoklamalarını y:ıphrnn,yanlar da mezk\ır 
kanunun 1 O un cu maddesinin 2 nci fıkrasına göre elli lira cez:ıyı nakdidıı.n 

mahkum olacakları ilan olunur. Mur:ıca:ıt .;-:ıatleri 8 - 12 <lir. 1-:J 

. 1 Satılık ev 1 Acele satılık motosiklet 1 

Zayi askerlik vesikası 

fstanbul Maltepe piyade atış 
mtktebinde ağır makineli tüfenk bö Müslüman zade Ahmed efrn

di vereseleriııe ait lr.mak hamamı 
civaıında lS numralı 3 oda 

mutbah ve su tulumbalı ev satlıktır 
isteklilerin Belediye mezad sa . 

lonuna müracaat etmeleri ilan o-
lunur. l 1968 

29- 30-31 

---------------·------------

Tiryonf marka az kullanılmış 
btş beygir kuvvetinde dört kişilik 

stpetli bir motosiklet satılıktır. 

fstiyenler Ulus Parkı karşısın· · 
da Bizim Bisikletçi Ntcip Ôzya 
zan Tic~rethanesine müracaatlara. 

38 - 40 

11982 1-4 

lüğünden almış olduğum askerlik 
vesıkamı zayi ettim. ' 

Yenisini alacağımdan eskisiDin 
hükmü olmadığını ilan r.dcrim, 

Ramazan oğ 
lu 324 do· 

ğumlu Halil 
lorahim Çelik 

1197lS 1 

ilan 
Adana Beled~ 
riyasetinden: 

• 

Otobüs sef erlefl . 
Hükümet konatı ve ye~ 

yor arasında otobüs seferle 

tazaman başlanmıştır. " ~ 
Otobüslerin mecbur• d . 

)erine levhalar asılmış ohlf> 
durak yerleri de saathan'"' 
yeni Halkevi ve Vali kon•l'ı.ı&' 
si ö:ıüdür. Otobüslerin bu "' 
rinde s.ıat S,30 dan saat 2 
dar her Yedi d9kikada bir 
olarak işliyecekleri sayın 
bildirilir. 

Lüks bir 
satılıktır 

Hususi kullamlmıs. yuk~ 
kah mükemmel bir otoıııob' 
lıkiır. 

lstiyenler Ulus Parkı ~ 
da bizim bisikletçi Necip 
ticarethanesine müracaat!•'~, 
ro 38-40 

11 

ilan 
Ceyhao Sulh 

Hakimliğinden : /, 

Ccybanın büyüle kırınJ ı' 
sinde mukim iken J :J38 ~ ~ 
f at enen Yılan kaleli Mııll .ıf 

~,,,... 
lbrahim oğlu Mahmudun fıi. ı 
lunmasından varis olarak tr b'' 
küçük çocukları Ihsan, lb~' O" 
yine müteveffanın kendİS111 

vcl ölen ve halen velisiz~ 
ölü oğlu Mustafanıo çOC~ ·~Cf 
riye, Nuriye ve Halilin bıtl• 
ve idarelerini tedvire mül' 
büyük oğlu İsmail Sabri r>!ı, 
ri Hibanın vasi tayinine l~J.( 
tarih;nde kabili itiraz ' "e A 
mak üzere karar verilerek 1~ müddetle ilan olunur. 1 

i ı an 
Belediye Riyasetİfl 

Takside çalıştırılan nJOl 
kil vasıtalarının senede aiti 
ytneıine tabi tutulması ~et 
gösterilen muayyen müd~e ıa 
yencye getirilmiyen her t&J' 
lu nakil vasıtaları sahip ve (il 
ferinin on lira maktu par~ 
cezalandırılacakları ilan ° 11 

Muayene müdddleri : -------
1 - 10 Mart 
1 - 10 Mayıs 
1 - 10 Temmuz 
1 - 10 Eylul 
1 - l O T t:şrioisani 
1 - 10 Kar.unusani 
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Sinemasında ASRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

Cazip ve Güzel Yıldız 

~P.fdCHELE MORGAN) 

l''tbııaaıı ..W Sureti fevkalade Yaratılmış 
0lan., MevEtıU meraklı ve çok heyecanlı 

Kralı 

YAZLIK SiNEMA• 
Pek Yakında 

ROyüK srR 
-iı&i 

Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

hastalarını kabule 

BU AKŞAM 
Dünyanın en güzel sesli iki artisti 

JANET NELSON 
MAKDONAL T ve E o o y 

nin en son ibdakerdesi 

AL TIN DAÖLARIN KIZI 1 

SENORiTA 
iLAVETEN: 

1 

ARiZONA KAPLANI 1 
1 

Heyecan, aşk ve sergüzeşt filmi 

l ı :layi askerlik vesikası 
23 üncü alay 3 üncü tabur 9 

uncu bölükten aldığım askerlik ve-
silcamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığım il~n ederim. 

Yunusoğlu köyünden 
Ali"oğlu 3!9 doğum. 
Ju Cumali Dinç 

11977 

Zayi askerlik vesikası 
23 üncü alay 2 inci tabur 6 

ıncı bölülcden aldığım askerhk ve· 
sikamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığına ilin ederim. 

Cumhuriyet ma· 
hallesinde Salih 
otlu 312 doğum 
lu Selim Sarmısak 

11980 
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T. iş· BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 1 
Kefideler : t Şubat, t Mayıa, t Alustos 

t ıkincitefrin tarlhlerlnde yapılar. 

Kombarnlı ,.c kumbarasız hesaplarda en a'Z elli lirası 
bulunanlar kura.Ya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Liralık. 2.000 Lira 

3 ,, 1000 ,, 3.000 
" 6 

" 
500 

" 
3.000 

" 12 
" 

250 ,, 3.000 " 
40 :ı 

100 ı· 4.000 " ... - 50 3.7.:;0 • :J " " " 
~10 ·>-... .) 

" 
5.250 ·ı 

T. f ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmaz, a)nİ zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

TÜRKiYE ClJMHURlYETI 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zircıat Barılrnsınd:ı kumbaıalı ve ihbar~ız 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 il 

4 " 
250 .. 1000 " 

40 il 100 .. 4000 .. 
100 " 

5-0 .. 5000 il 

120 .. 4:) 
ti 4800 .. 

160 il 20 il 3200 " 

DIKKA T : Hnaplarındaki paralar bir sene içinde 50 fi. 
radan aşalı düşmiyeınltrc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinuo, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ilin 
Seyhan Orman Çevirge Müdürlü-
ğünden: · · 

l - Orman idareııi ve Belediye deıpolarile yedi Eminlerde mevcut 
muhtelifulcins müsadereli orman envali 1615/940 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle artırma ile satışa çıkarılmıştır, 

2 - Satış 3 t/51940 tarihine müsadif Cuma günü ssat 15 te Orman 
Çevirge Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

3 - Hepsinin muhammen bedrlleri dairedeki mezat kaimesi sırala· 
rmda mukayyettir. 

4 - Müvakkat te'minat altmış bir liradır. 
5 - Satış Umumidir. 

16-21-25-30 11852 

Devlet hava/ 
yolları tayyare c 

ı servisi ~ 
Seyahatlerinizi en e D 
ve en ucuz seri vas' 111 

olan tayyare iie yapını~'~; 
Hergün . Ankara - İstanbul 1 ~ ~ 

arasında muntazam seferler bilet ~uk 
a 

Abidinpaşa caddesinde a 

Muharrem Hilmi Remo ticarethıl ' 
sinde satılır 

Telefon: 110 

ilin 
Kozan icra dairesinden 

Kozan hazinei maliycsiniu çamurdan oğlu bakide olan alacaı~ 
mini istifası zımnında borçlu bakinin evvelce tahtı hacze alınıp ~ 1 

evsafı sairesi dairece mazbuta bulunan ve beher. dönümü yüı 1'~, 
hammen kıymetinde uuluoao ve lılpuca bir hektar 1028 metro d' 
olarak mukayyed olup tapuca gfüterilcn huriudlara nazaran 30 fi 
mikdannda bulu:lan bir kıta portakal hahçt'sinin dörtte bir has-' 1 
? - 940 tarihinden itibaren bilmüzaycde satılarak verilen P'lı' 
bahçeye takdir ile kıymatın °/• 75 şini bulduğu takdirde bir a'j ~ 
de yani 22 Haziran 940 tarihine musadıf Cumart~si günü saat 
re kadar Kozan icra dairesinde açık artırması yapılarak en ç~bd 
nın üzerine katiyet ihalesi icra edilecekdir. Şayet verilen pey 1~ 
çeye takdir edilen kıymatin °/d 75 • ini bulmadığı takdirde ~P ,rf 
ranın t«!ahhüdü baki kalmak üzere on beş gün içinde ikincı tel' 
yapılarak onbeşinci günü yani 6/71940 tarihine müsı:M cum•' ~ / 
kezalik saat ondan bire kadar ikinci artırması yapılarak en ço 
nın üzerine katiycn ihalesi icra ediiecektir. 

Bu satışa aid şartnamesi l haziran 940 tarihinden itibaren 
görebileceği bir şekilde Kozan icra dairesinde açık bulundutü 
Müzayedeye i~tirak edeceklerin verilen peyin yüzde yedi buçu~ 
de pey akçasına daire veznesine depo etmeleri ve ya milli bır 
tc'mioat mektubunu tevdi eylemeleri mecburidir. icra kanunun"° 
ıneı maddesinin 4 - üncü bendi mucibince ipotek sahibi ılıc• 
gayri menkul üze,indeki haklarını hususile faiz ve masrafa d•~: 
dialarını evrakı müsbiteler ile yirmi gün içinde icra dairesine bı fi 
icap edıtp aksi t ıkdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça ~ 
delirıin paylaşdırılmasının hariç kalacakları~ Bu satıştan dot•~;e 
masraflar bilhassa vergi resim ve dellaliye resimlerinin müştcr~•' 
lacağı meşrut olan bu şerait dairesinde işbu bahç~ye talip ofaP .Pi 
edilen gün ve saatta ihale yerinde hazır bulunmaları ve daha ';;I 
fumat almak isteyenlerin her gün 940 - 172 dosya senedi re 
zan icra dairesine muracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

] 1975 


