
-- -- --- Sahip ve Ba ~mubarriri ---

Ferid Celal Giiven 

Kuruluş tarilıi : 1 K anunusani 1924 

Onoltınca y tl - Sayı 4 768 

GÜNDELİK ~İ Y ASl GAZETE P. K. 44 5 2 TEMMUZ 940. Salı 

~ --== - -!!:? 
rv---....------..-.. ........ ______ ""1 

< 

\ icra Vekille!i Heyeti 1 
dün bir içtıma yaptı 

Romen-Maaar_ti ~dudunda 
dün çarpışmalar oldu 

Ankara : 1 [ Huauaı mu-
habirimizden] - icra Ve R k 
kiu ... , tteyeti bugün 10,30 om en ara 
da toplanarak ruzname. suları maynlandı; 

ikmaline çalışılıyor 
deki meseıe ıeri tetkik "e f b 
ITIU'lekere etmi•ti'• se er er ligv in 

~.-,...__ 

~ . .-,.,,-....,-.,~w ~-------~~--------~-----------------~ 
Moskova: 1 (Tass) - Şimali Bu

kovina'da Sovyet kuvvetleri vazifesi
ni bitirmiştir. 

Çemberlayn 
bir nutuk söyledi 

* 
Aramızda i h.t i llf oldu · 

Ounu, nınilerle sulh pa
zarhğına g irişeceljimlzl 

sanan aldamyor 

* 
Londt a 1 ( Roy ter) 

Bay Çemberlayn söylediği bir 
nutk unda hükGrr.et erk anı arasında 

bit ihtilaf olduğunu ve naz ıle rle bir 
( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Sovyet askeri bu bölgede Ro
manya ile mutabık kalınan hududa 
varmıştır. Basarabyada da ilerleme ik
mal edilmektedir. 

Bugün Singl şimendüfer istasyo
nu ve Kabııl şehri işgal edilmiştir. 

Sovyet kıtaatının hareketi munta
zam ve hadisesiz olmuştur. 

~ükreş: 1 (Rador) - Umumi se
ferber1ik bütün memlekette itimat ve 
intizam1a karşılandı. Bütün 
normal faaliyetlerine devam 
dir. 

daireler 
etmekte• 

Romen matbuatı, Romanyadaki 
hadiselerin, milletin Kral ve hükfrme

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

BaY Lava( mecliste bir nutkunda •• 
MUTAREKE KOMiS-~ransada nasyonal Sos

)~ list idaresi isteniyor YONU ÇALIŞMAYA 
BAŞLADI 

~. LAV AL f ş BAŞINDA • 

ondra : 1 (Royter) - iyi bi r 

l ktan v 1 ~ t -k erı en maıuına a gore, 
a Fran d l La' . sa a b ir naı;yona sosya-

r 1 faresı les"sine çalışmakta ve 
~s 1 •Z m clisini ı.~ ğv,ederek Fransa
d r 11 r dil..tatör;ük kuru lmasını da p: e ta\'siye e:m;şti r. 

Bulgari ı: tanda seferberlik 
şimdilik ilan edilm;yecek 

Berlin : 1 (Radyo) - Mutareke komisyonu, tayin edilen malıalde bu 
gUn birinı.::i içtimaını _vapmaştır. Evvela Alman heyeti ve sonra Frans ı z be· 
yeti mUzakere salonunda yer almıştır. 

Fransı z heyetine Hutzinger riyaşet ediyordu. Komisyonu teşkil eden aza~ 
!arın sayu11 kırk kada r vardır . Alman heyeti reisi içti maa açarken bir bi-

Loddr a : 1 ( Royter ) - Bulga· tıı bede bulunmuş, mUtarekeı komisyonu vazifesinin mUtar eke şartlarrnın tat· 
r istao<la şimdilik seferberlik ilan bikini ve Fransız - A lman mUtar ek e şeraitinin Fransız - İtalyan şartlarına 
edilmiyeceği !löyleniyor . uygun olmasını temir.den ibaret bulunduğunu söylemiştir. 

~~B~. -H~IT_L_E_R ____ ı ~-~--~ .. --~n~-~~ 

MAJfNODA ŞEYHULiSLAMlN .GAZASI 

~ERLtN : 1 (RADYO) - AL· 
,tAN DEVLET ŞEFt BA y H 1T
~R PARlS ZİYARETİNDEN SON 
Ff. ALSASTA BiR TETKİK GE
ztSI YAPMIŞ VE BlLAHARE MA
Jl~O HATTI MEVZlLERİNDEN 
:afF KISMINI GEZMiŞTİ R. 

veygand t ayyart ile dü" 
Suriyeye gitti 

Loadra : 1 ( Roy ter ) - Ge

neral Veygand bugUn bir tayyare 
ile Suriy ey e gitmiştir . Veygandın 

bu seyahati hakkında azhm1 ketumi · 
yet muhafaza edilmektcıdir. 

Altı bin kişilik 
' olonya kuvveti Filistinbe 

Londra : 1 (Royter) - Alıı bin 
mevcutlu ve tıım teçh izat l ı Polouya 
'.vası Fılistine muvasalat etmiştir· 

VE ITAL YANIN ZAFERi 
Fransa ile evvela Almanva son- - İşte lıissen, git a l ! dedi. _ 

l - Yazan: - I k 1 ra da tAlya bir mütareke yaptı. Bu 1 Fransamn Afrika mu.stem e e erı 
mUtareke mucebince Almanya , Fran- G u·· N E R İngilterenio yanıbıışında mukavemete 
sacla işgal edeceği yerl eri işgal etti. karar vermiş olduğundan bu, f t alya 
İtnlya <la mutar ekeye göre Fransoya için k olay bir iş değild i . 
ait dört beş deniz UssUnU kontrolU ---------------- Diğer taraftan lngiliz ve .Fran• 
altına alacaktı . Bu kontrol kelimesi tabii laf- sız kuvvetleri muştereken İtalyan mUstemlekele-
tan iba retti. Bu u~leri İtalya işgal edecekti. Fa· rine taarruza baş ladılar . V e bu toprakla r Uzerin-

kat bugUne kadar bilhassa Afrikadaki Uslerin Jtal- de .pir hay li de yol almış bulunuyorlar · İt1tlya 
ya tarafından işgal edildiğine dair bir şi:y işit· şimdi bir de mustemlekelerinin mUdafaasına mec-

medik. Cibuti demiryolunun tesliminden de bahs b.Er kalınış~r. 
ı::dilmiyor. 1tahanın bu hali bana şu fıkrayı hatırlattı : 

İtalya harbe girmek için ~dokuz ay, on gUn 0-;~ao lı padişahlarından birisi buyuk bir fıı~ 
bekledi. Ve ancak A lman ordusu Fransaya kat'i: tubRt har binden payitahtına döndııkten sonra bir 
darbeyi indirdiği zaman ganimet ten hisseo;İni ala- gun . harpte yararhkları görülen kumandanlarına 

l J·şftnl~r , r utbeler tevcih için bu ~·uk bir merasim lıilmek için harbe girdi . Fakat A a.anya Fransa- " .. J 

da, Fransız f>rdusuoda ne var, ne yok kendisi al- u pıyor m uş N erasimde bıtt:ı.bii Şeyhuiis lam efe 
· d ıktan sonra ltıılyaya da Fransanın mUstemlelte- ~ pe bulunuyrrmu · Pırıl pırıl elmas nişanlar, atj_ 
erinden hisse ayırdı. Yani : yeler, ihsanl:ır karşısında kıskançlığa son dereceny(l' 

l - Gerisi İkincide -
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ıı yb iil.isli~lnğ ~ZCIS\ .v~ 
lta;lyanın zafer~' 

( pirine'. seife5.,q, a '$ .. \' 
v~an Şeyb!Ujsınm ef ndi, dayanamı
yarak padi~alıtan şu niyazda bulun• 

mu~: 

- Şev-ketlim, efendim ! Haya· 
tımda Cenabıvacibulvucuda. karşı bu
tun borçlarımı eda eyledim. Beş va
kıt namazımı bir defa olsun kaçır

madım. Yedi yaşımdan itibaren bir 
gUo olsun naksısiyam etmedim. Vafir 
kcrre Mekkeimukerreme ve Medioei 
MUnevvereyi ziyaret eyledim. Bir 
borcum kaldı. Şimdiye kadar bir ga
za eylemek fırsatını bulamadım. Bı

rakınız da lutuf ve inayetinizlc onu 
<la eda eyleyeyiru. Getirdifiniz Useradan 
birisini ihsan buyurun da boynunu 
vurayım. 

Padiphın dudaklarında şeyhulis

Hlmın farkında olmadığı manalı ve 
mUstchzi bir tebessUm belirmi~ ve ller 
hal emretmi1 : 

- Getirin bir esir ! Fakat guçlu 
kuvvetli bir şey olsun .. 

Esiri getirmi~ler, ŞeyhLılisliim e

fendinin eline de muazzam bir ya
tağan vermişler, Padişah tekrar em· 

retmi~ : 
- Çözun esirin kollarını ! Ve 

:şeyhulislama dönerek 
- Haydi hakalım efendi hazret

leri ! gaza eyleyin ! 
Eli kolu bağlı olarak bo.' • 

nunu vuracnğını zannettiği esirin ser
best bırakıldığım görünce vaziyetin 
b.tsızlıı.ndığını anlayan şeylıullicılam 
da renk atmış. Fakat artık attığı 

adımdan dönmek imkanı kalmadığı için 
titreyen elinde yat:ıganı zor zabteder 
bir vaziyette esire doğru ilt:rlemiş 

Diğer braft:ın kellesini bedavaya 
mal clnıt·k istemeyen esir cengaver de 
elindeki ,yatağana rağmen şcyhhullis
lam efendinin hakkından gelec~!;rini 

anladığı için butuo çevikli~i ile Uze
rine hUcLJm etmiş ve bir iki mahir 
hareketle şeyhufüliimın kolunu buke
rl~k elinden yatağam ve kendini de 
.altına alınış, vaziyetin artık şaka gö
tUrınez tarafı olmadığını ~ören şey· 

huli~lam ba,mış fer.rndı : 
- Medceeed! kafir beni katle

decek, yetişin imdadıma J 
8unun Uzerine orada bulunanlar 

koşarak şeyhulislamı esirin elinden 
kurtarmışlar, Şeyhulislam kantt'r için
<.le, sapsarı ve titreyerek Padişaha 

yaklaşmış : Aman pndişahım ! Demiş, 
nerede ise beni kafire katlettirecek 
tiniz. 

Padişah yine ayni mustı~hzi te· 
bessUmle cevap v.:rmiş 

- Nasıl ! Gazayı kolay mı san
dın dı şe.' hulislam e.fendi · 

r 

'fürıesözj 

.. ' .... 

PclraŞütçü yetiştireceğiz 
Adanada bir teşkilat kuruluyor 
Memleketimizde Havacılık fa.ali· 

yetini arttırmak Usere esaslı kararlar ADAN ALILAR A 
alınmaktadır. Bu kararlara göre 16 
yaşından itibaren her Turk Çocuğu 
hilaistisoa Paraşutçu yeti~tirilecektir. 
Bu nesil, bu ParaşUtçU ordusu tama· 
miyle Cumhuriyet devrinde doımuş 

Mebusumuz Hilmi Uranın 
Özler için telgrafı 

nesil olarak yükselecektir. Büyük millet meclisi parti grupn 

Bu Paraşutçu Cumburiyet Ordu reis vekili mebusumuz sayın Hilmi 
sunun faaliyetini ve yükselmesini yur- Uran, merhum Safa Özler hakkında-
duo her köşesinde alevlendirmek için ki act haberi alınca, duyduğu büyük 
muhtelif vilayetlerde Turk Kuşu şu· teessürü gazetemize şu telgrafları ile 
bderi tarafından kamplar kLJrulacak- bildirmişlerdir : 
tu·. Bu meyanda şehrimizde de buyuk '' .,afanın hiç beklenmeyen ölümü 

bir kamp açılacaktar. haberini şimdi aldım. Ve derin bir ke. 
Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, der içinde sarsıldım. Değerli ve fazi· 

Bursa Turk Kuşu şubeleri fa- letli evladından birıni vakitsiz kay-
aliyet) halindedirler. Bu miktar betmek talıhsizliğine uğrayan bütün 
ilk planda mUmkuo olduğu kadar ço· Adanalıları bu büyük kayıplarından 
ğaltılacak, diğı:r ba7İ viliiyetlerde de dolayı taziye eder, aziz ölüye 
ye::ni şubeler açılacaktır. Bu curnleden rahmet dilerim,, 

olarak Paraşutle atlama kulelele~i .de Erkek Lisesi baş ma vinlig" i 
sUr'atle arttırılacaktır. Bu husus açın j . . . . . 
Turk Kuşu butcesine tahsi<:at ilave 1 Erkek Lısesı Edebıyat muallımı 
edilmiştir. Bay Arif Nihad A<ıya, ilaveten mez· 

-·- kur lisenin ba;;mı..avinligine tnyin edil-ı 

Polis ve Jandamamızın 1 miştir· .Muvaffakiyetıer dileriz. 

teşkilat ve vazifeleri Tapu kadrosunda nakiller 
1 

Dahiliye \'ek.aletinin Polis ve 
J andarnıa teşkilatlarının birleştirilme
si mes 'elesi etrafındaki tetkikleri de

rinleştirilmektedir. Bu tetkikat pek 
yeni olmamakla beraber. memleket 
içinde asayiş umurunun daha ziyade 
sUr'~t ve emniyet kesbetrnesi bakı· 
rnından lıu şekli muJafaa yolunda 
kılvvetli bir cereyan \'ardır . 

Vekaletin bu husu~taki tetkikatı 

çok ilerilemiştit·. Bu ıncvzua dair \T e
kalet yakında kararını verec<!ktir. Bu 1 
l<arur, şayet iki teşkilatın tevhidi sek· 
tinde olursa, bu cihet içiıı bir kanun 
pro1es1 hazırlanarak Buyuk Millet 
Meclisine sevkedileceklir. , 

BugUn İtalyad:ı. akdeniz ve Af-

rikaı.la Medcced Diye vanylayı 

basınca Almanya da şu cevabı vere· 

cek galiba : 

- Nasıl İtalyan efendi zaferini 

l la tay tapu mudurlUğll mUmey
yi.zlik kadrosu şehrimiz grup mudur
lugu kadrosunu nakledilmiştir . Bu 
mUmeyyizliğe Kayseri tapu mubafızı 

Bay Suleyman AygUzel tayin edil
miştir. 

Hatayda beş temmuz 
bayramı 

Antakya : l (Hususi) Ordu· 

~.uz~n Hataya girişinin ıkinci yıl dô· ı 
numune rastlayan 5 temmuz fevkalade 
parlak bir merasimle kutlanacaktır. 

Hatayın bu en kudsi guoıı ıçın 

yapılacak merasim programını tesbit 
etmek üzere vali vekilimiz Bay Nuri 
A.tayın riyasetinde b ir komisyon top
lanmıştır. 

Tutulan kumarcılar 

2 Temmuz 9~0 

• 

Halkevimizde 

Dün gece çok güzel 
bir konser verildi 

Hdlkevimizde dlin ıecc saat 2 1 
de büyük bir konser verilmiştir. Ev 
orkestrasını vücuda getiren Bayan 
Sam·me Etker, Hakkı Tar, Hilmi 
Tüm, Reşad Güçlü, Bekir Sönmez, 
Adil Ülkü ve Sadık Avcı dünkü kon 
serde büyök bir kavrayış ve garp 
musik•sinin ağır tekniği ıçinde garbin 
tanınmış eserlerinden parçalar çalarak 
sürekli alkışlar ve takdirler kazan
mışlardır. Uzun yıllara bağlı çalışma
ların dikkatle başarılan etüdleı in ol
ğualaştırdığı gençlerimiz cidcien bü· 
yük maharet göstererek yüzlerce din· 
leyicilerin hayranlık ve takdirlerini 
celbe•mışlerdir. Her konserlerinde ye 
ni yeni tekamüller gösteren hepimizin 
takdirlerini toplayan ve hepsinin de 
ayrı ayrı birer kıymeti olduklarına şüp 
he o:mayan elemanlarımız tebrik ede
riz. 

Antebdeki kıyafetler 

Gazianteb : l (Htısusi) - Adana 
ve sair bazı } erlerde olduğu gibi 
Aureplilerin c!e " Şah·ıır ,, ve 
saire gibi gayri medenı "ılık 

laıı bırakacağı gün çok ya 
kınlaşmışlır. Şehıı lı ve köylü bütün 
Antebl ılerin l a~ustos 1940 tarihinden 
itibaren medeni kıyafete girme.eri mü 
nasib vasıtalarla ilan edilmiştir. \ ila· 
yel umumi meclisinin bu kararına mu 
halif hareket edecek olanlar hakkında 
vi:ayeller idaıesi kanununun 68 inci 
ıHıddesı tatbik edılecektir. 

Osmaniyede dt: toprak 
ofisi mübayaa yapacak 

Osmaniye: 1 (Hususi muhabiri
mizden) - Ankaraya giden Halkevi 
reisimiz Bay Şeref Hazned;ır yaptığı 

temaslarda Osmaniyelilerin bir hüku
met binası inşası hakkındaki temenni 
lerini büyüklerimize arzetmiştir. 

Haber aldığıma göre Osmaniyede 
yakında modern bir hükumet' binası 
inşa edilecektir. Diğer tarafdan aldı-
ğım malumattan da Toprak Ofisinin Os

maniyede de Çiftci elinden arpa ve yu
laf mübayaası yapacağı anlaşılmakta
dır. 

kolayını sandın da ~ 

Berber Şukrıı isminde bir esnaf 
dukkanında Cumali \le Sabri adında 
iki kişiye yu göstermek soretiy le ku
mar oynattığından hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 1 , Yakında bir mühayaa ekibi Osma

niyeye gelecektir. Çiftçimiz bu va· 
ziyetten pek memnun kalmıştır. 

Cobr·uca'ya dair Bayan ~ azime Safa 
Özler'in açık teşekkürleri 

Eşim Safa Ôzler'in vefatı dola· 

GÜNÜN MEVZUU -, 
------------------~----~-----

Buigaristanın ikide bir tekrarla· 

dığı Dobruca, Romany:ıya Balkan 
harbi esnasında geçmiştir. Mal1lrn ol· 
duğu vrçhile, bu harbin sonlarında 
Romanya, Sirbistan. Karadag ve Yu - sını aldı. Bundan evvel arazisi 1:31 
nanistan Bulgarlara karşı birleşmiş- bin kilometre murabbaında ike::n bu 
lerdir. Romanya, nctticede burasını arazinin ilhakiyle gg(),000 kilometre. 
almıştır. Dobruca, Karadeniz sahilin- lik bir sahayı kapladı. Transilvanya 

tişir, meyvelikleri de zengindir. Hay· d yısiyle cı:naze mera.simin e bulunan 
vanat sUrUleri için bol mer' alar yar· 
d 

• sayın halkımıza ~on .. uz teşckkuı !erimi 
ır. Romanyada halkın :yUzde dokuzu, f 

12 arz ederken telgr:ı ' ınc:ktuh ve ziva· 
in:i asırda buraya gelerek yerleş· retleriyle buyuk acımızı pn,do.;an 

miş Alman muhacirll!'rinden, iner. yUz· h 
. . . . . dostlarım1:6ıı ra atsızlığ1m sebcbi'-·le 

de yırmtsı de ::>zekler demlen 1\lncnr- b' b' ab d'~· d J . . . , ırer ırer ccv vereme ı5tm en özUr 
lardır. Nufu:rnn yuzde yırmısı de 1 a· d.l k d'l · d · · 

• • t er, en ı t:rıne erın mınnet ve sUk· 
hudıdır. . · · 'bl ' ran b.ıslerımın 1 at,ına muhterem ga-

de bulunan arazidir. Romanya, umumi alplarının yamaşları ormanlarla dolu-
h t 1 d 

Romanya'nın nufusu 17,3 milyonu 
arp e ngiltere ve Fransanın yanın· ur. Kereste sanayii pek ileridir. -

da yer .aldığı için 1919 da Versay T gt'çer, En kalabalık yerler Bukovinya 

zetenizin tavassutunu saygılarımla ri
ca ederim. 

b d . d ransilvaoya alplarıoın garbında ile Transilvanyanın bazı vadileri ve Merhum Safa Özler'ln ••i 
mua c esın e de Karpat dağlarının kalan yüksek yaylada Macar azhkla· Transilvanya alplarının dış etekleri Klzime Özler 
garbiode Macaristana ait olan Tran• rı, Romenler arasında dağılmıştır. Bu- ve Yaş ile Bukreş şehrinin civarıdır. ŞEHİR O E HAVA 
silvanyayı, şimalde Avusturyaya ait rada arazinin dörtte biri ekilir ve 
Bukovinayı ve Rusların Basarabya arpa, buğday, yulaf, patates iyi ye· Şehrimizde dün gök yüzü kısmen 

1 
• • • ı bulutlu, hava hafif riizgarlı idi. Ençok 

'--------------------·-------------------------.....: sıcak gölgede 32 dereceyi bulmuştu.. 



Eş 
~·· -k 1 .. , ; !J M 't'uyu eşya arı liazananlar 

Adana{Hıme°tdr M1arif" ·~mfY~~ \ 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu menfaa· 
tine tertib edilen eşya 'piyangosu Pa
zac günü öğleden evvel Ticaret oda
sı salOnuncfa çekilmiştir. 

Bu ke!Jidede piyangonun en büyük) 
ikramiyesi olan. Otomobit 1964, buz· 
<folabı 8057, Motosiklet 1198, Radyo 
3~93, Salon takımı 9766, Ayaklı Di-

Afrikada 
ltalyanlar 

lngilizlerle 
çarpışıyor 

Eğer Suriye 
düşmanlara bir 

olursa .. •• us 
lcış makinesi 1788, Eğer takımı 3893 
Yatak takımı 5502, Mazot ocatı 3134 
Halı Seccade 9003, gümüş kol saatı 
9734, ipekli kadın kostümlük kumaşı 
.8160, Kostümlük erkek kumaşı 6500 
Ço~u~ arabası 9044 numaraya isabet 
ıetmıştır. 

Malta dün ellinci defa bombarClnnan edildi Bir lngiliz resmi tebliği 
neşredildi 

Otomobil kınanan, kadın • erkek 
terzisi Abdullah Aydın yanında kalfa 
Ali Gencer'dir. Bu genç otomobili 
'.2150 liraya Raşid Zeki Ener'e sat
mıştır. 

Arıcılığın i rl kişafı için 
Ziraat Vekaleti, Arıcılıgın amelt 

'Ve fenol bir şekilde yapılmasının bu. 
tun yurdn teşmili etrafında tetkikler 
yapmak UZere yurdumuzun muhtelif 
mıntakalarıııa arıcılık mUteha<>sısları 
göndermiştir. Bu arada Cenub vila. 
yetleri için de bir rnUtelıassı-. tahsis 
edilmiştir. Mutehassıı;ların yaptıkla-
!t'ı tetkikler :sonunda elde edi.lecck ne
ti_celere göre Turkiye Arı.::ılai!;mm in· 
kışafı husu~unda IUz.ımlu tetbirlcr a· 
lına.c:ıktır. 

Yeni muallimler erkence 
yerlerine tayin edilecek 

.ı.\laarif Vekaleti, muallim mckteb
leri ınudurluklerine bir tamim yapa
rak bu yıl I-Iazir:ın devresinde mt>zun 
olan gençlerin ·zamanında vilayetler 
emrine veril~rek ÖoUmUzdeki d.ers yı· 
lı b~şına kadar tayinlerinin yapılabil 
mesı için mahrem fişleriyle teahhud 
St:netlerioi ve fiş hula-;a cetvellerinin 
en geç 10 Temmuza kı:ıdar postaya 
'erilmiş olml\sını istemi~tir. 

Su işleri ve kadastro 
dairesi kadrosu geldi 

. K~dasfro mudurlllğll ve Su işleri 
d~ıre~ı kadroları tasdikli olarak Ve
kaletlerden gelmiştir. 

Veteriner dairesinde 
katiplik İçin imtihan 
\~1:teriner mUdtlrlUlfU 90 1. l k ~ . b ::ı ._ ıra asil 

maaş ı atı ve daktiloğraflığı halc>n 
nıUnhnl bulunmaktadır. S/7/940 p 
tesi u u t azar 
h g o l saa 10 da mUsabaka imti-
aoı yapı acaktır. 

Vilayette terfiler 
v·ı~ · · r da b' 1 ayebınız merkez Ve kazaların· 
ır kısım mem arlar ara .. ın<la . 

h
terfiler yapılmıştır. \Tilavet id:raenı 
c' ' ti k. b " re 
•· e ati leri, tııhrirat katipleri 

oUfus memur k.'.bl . ve au erıyle evrak 
memur ve k•t'bl . 
1 :- 1· a ı erıoin maaşları 
o ıraya ibl x. d'l 

dan 1· ao e ı miştir. Buolar· 
ıse mezunu ol b k • 

detl . . u anurıı mUd· 
c:-rını d l l 

alacak). d 0 <urmuş olanlar 20 lira 
... r ır. 

Mersind .. e yapılan son 
:yuzme seçıne .. b 

Pazar günü M ~usa akası 
ersınde yap 1 ~ 

me seçme müsabakalarına ı an yuz-
yan bir sebeble Adana t"şt· a~klaşılma-

. . ıra etme 
mıştir. • 

Bu müsabakalar sadece M . 
sporc ı d ersın 

u arı arasın a yapdmış ve iy" d 
:recct l l e-

. 1 er a an gençler kampa dahil edil 
aıış erdir. • 

Londra : 1 (Royter) .- Malta 
adası dun ellinci defa hava r hucnmu
na maruz kalmıştır. Son hucumda 
düşman tayyareleri bir kaç bomba 
atabilmiş ve dafi bataryalar ve avcı 
tayyareleri tarafıodan kaçırılmıştır. 

Loııdra : 1 (Royter) - Bugün 
İki ltalyan harp gemisi bombardı 
man edılmiştir. 

Cenubi Afrikadaki İngiliz kuv· 
vetleri muhtelif ltalyan üşlerini born
bardlman ve tahrip etmişlerdir. Dün 
denberi beş İtdlyan tayyaresi düşü· 
rülmüştür. 

Eritre hududunda yapılan çarpış· 
malarda İtalyanlar elli kadar ölü ver 
mişlerd ı r. 

İtalyanlar Estro adlı deslroyer
lerinin batırıldığını bugün itiraf et· 
mişlerdir. 

Fransa hükumet merkezi 

dun yine değişti 
Londra: 1 (Royter) - Verilen 

malUmata göre, Fransa hükumeti hü
kumet merkezini Bordadan merkezi 
Fransaya nakletmiştir. 

1
. 

Londra: 1 (Royter) - Fransız hü
kumeti Klermon Feran ve civar şehir
lerde birleşmeğe devam ediyor. Bay 
Lebrunda bugünlerde Klermona gele· 
cektir. 

Mareşal Peten dün hükumet aza
lariyle bir görüşme yapmıştır. 

Küçük şimal devletleri 
ittifakı iptal edildi 
RoYal : 1 (0. N. B.) - Eston

ya, Letonya hultftmetleri. iki hukQ 
met arasında mlln'akid ittifokı bir tem
muzdan itibaren iptal eden mu3he· 
deyi imzn lamı';'lardır. 

Estonvanın Cenevre ve Rie:a. se
firleri de • vazifelerinden affedilmiş-
tir . 

Slirİyede halkın elinde 
bulunan radyolar 

toplanıyor 
Berut : 1 (Radyo) - Butun Su

riyede manda hukClmeti halkın elinde 
ki rad.' oları 
mıştır. 

toplamayı kararl:ışbr-

Erzincanın İmarı ve 
yapılan nüfus sayımı 
Ankara : 1 (Hususi muhabiıimiz-

den) - Gelen haberlere göre, Erzin· 
canda yeni bır imar hamlesi başlamış· 
tır. Yeni planın tatbikatı hazırlıkları 

devam etmektedir. muvakkat bir nüfus 
sayımı yapılmış şehrin Nüfusu 5086 
çıkmıştır. 

Kir al adığıi bisikleti 
Mersine kaçırmış 
Meb.med oğlu Cafer Ôzbalaban 

adında biri bisikletçi Yusuf'tan kira
ladığı biııikleti Mersine kaçırdıltndan 
yakalanmıJ ve adliyeye nrilmiJtir. 

Cibutideki Fransız 
kuvvetleri kumandanı

nın bir telgrafı 
Londcra : 1 (Radyo) - Cibuti

deki Fransız kuvvetleri kumandanı, 
İngiliz kuvvetleri kumandanına bir 
telgraf çekerek " bir rsun Adisaba
bad~ bulu~aca~mız1 Umid ederim " 
demi~tir. 

Meçhul tayyarelerin Ber
ne yaptığı dünkü hücum 

Berut : 1 (Radyo) - Şarktan 
gelen bir tayyare filosu bugün Bern'i 
bombardıman etmiştir. Bu sırada İs
viçre dafj bataryaları ve avcı tayya· 
releri faaliyete geçerek bu meçhul 
düşman filosunu kaçırmıştır. 

Hong - Kongdan tahliye 

edilen çocuklar 

Loııdra : 1 (Radyo) - Suriyedc 
vaziyet hakkında şu resmt tebliğ 

' neşudilmiştir : 
Suriye Fevkalade Komiseri ile 

Fransız kuvvetleri kumandanı Gene
ral Mitel Hayez'in Suriyenin muhasa
matı terkettigine dair yaptığı beya· 
nat malftmdur. 

İngiltere hukftmeti bu tebliğe 
rağmen Suriyenin Almanya veya Italy• 

1 tarafından işgaline ve yakın şarktaki 
j menfaatlerin~ karşı bir us.sulbareke 

olarak istimal edilmesine edilmesine 
mUsaade etmiyecektir. 

Londra : 1 (Radyo) - General, 
V eygand tayyare ile ı\farsilyadan 

1 Suriyeye hareket etmiştir. 

Bulgar heyeti Moskovada 
1 Sofya: 1 (Radyo) - Bulgar hu-

susi murahhaslan Sovyet ziraat sergi
sini ziyaret için Moskovaya 2"itmiş 
bulunmaktadır. 

Heyet. iki me r.leket ticaret me
seleleri üzerinde Sovyet ricaliyle te
mas' ar yc:p1caktır. Tokyo : 1 (Domey) - Japon ha- ı 

riciye sözcüsu, çocukların Hong-kong ---------------
dan tahliye edilerek Sıkapora naklo· 1 

lundukları ve fakat bu nakil vaziyeti •••••••••••••••
hakkında bir malumet sahibi olmadı· j 
ğmı söylemiştir. ı •-ı~]Şiale]31:te'.j 

Çemberlan bir 
nutuk söyledi Londra : 1 (Royter ' - Alınan 

malumata göre, lmaoyanııı i~gali al-
( Birinci sahifeden artan ) , tında hulunaıı garbi Avrupa sahille-

sulh pazarlığına gireceğimizi sananlar rinde buyuk hazırlıklar vardır. Bazı 
çok aldanıyor. Biz sonuna kadar 1 
harbedeceğiz. Ve kazanacağız, hürriey 
mücadelesınde yalınıı kalmış bulunu
yoruz. insanlık iç n bütün gücümüzle 
bütün vasıtalarımı:t.la, bütün kaynak· 
larırnızla çalışacağız. Ve istedığimizi 

muhakkak istihsal edeceğiz. 

s.'.l\·ialara ioar:ımak lazımgelirc;e Al
:n~nya cuma gUnU Buyuk Britanya 
adasına bir hucum yapacaktır. Su bi
linmeli ki İngiltere her ölçtıde. lıer 

neYi hucuma gö~Us gt-rmcge hazırdır. 

Romen-Macar hududun
da dün çarpışmala~ oldu 
( Birinci sahifeden artan ) 

te karşı itimadını asla sarsmamış ol· 
duğunu, fakat vakanın cidden a 
cıklı, milletin üzgün olduğunu teba
rüz ettirmektedir. 

Bükreş: 1 (Radyo) - Romanya 
kralı Karol Transilvanyada oturan 
gençlikden birçok mektublar almış
tır. 

Bu mektuplarda bütün gençliğfo 
yeni milli partiye iştirak ettikleri bil· 
dirilmektedir. 

Bükreş: 1 (Rador) - Seferberlik 
büyük bir sükun içinde devam ediyor. 

Biikreş: 1 (Stefani) - Erkanıhar· 
biye yeniden bazı ihtiyatlan silah al· 
tına almıştır. Romen meclisinin içtimaı 
öbürgüne tehir edilmiştir 

Sovyetlere verilen arazideki tah
liye işleri 3 temmuzda nihayet bula
caktır. 

Londra: 1 (Royter) - Basarabya 
ve Bukovinanın Sovyetler tarafından 
işgali Almanyada umumi bir rahatsız
lık tcvlid etmiştir. 

Bu vaziyeti dünya matbuatı Al
man projesine miıhim bir darbe addet

mektedir. 

ROMANYADAKİ Y AHUDILER 

Londra: ] (Royter) - 7600 Ya
hudi Romanyadan Sovyetlere geçen 
araziye nakletmişlerdir. 

Londra: 1 (Royter) Dünya 
matbuatı şu kanaatdadır ki~ şimdilik 

garbi A vrupada meşgul bulunan Hit
ler, şimdilik (!) Şarki Avrupa hadise
lerine lakayd kalacaktır. 

Londra: 1 (Royter) - Karadeniz 

de Romen kara sularına mayn dökül· 
düğü anlaşılmaktadır. 

Londra: 1 (Royter) - Bir habe
re göre, Almanya ve ltalya, Roman
yadan arazi talebinde bulunmamalan 

için Macaristan ve Bulgaristana tav
siyede bulunmuştur. 

Diğer taraf dan alman haberlere · 
göre, bugün Macar - Romen hu
dudunda iki taraf askerleri arasında. 
çarpışmalar oldu. 
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ANKARA RADYOSU 

Sah 2 - 7 - 940 
Program ve Memleket Sa-
at ayarı 
Müıik : Hafif Solo 

Jarı (Pi.) 
paı~a-

s.oo Ajans haberleri 
810 Ev kadını - Yemek listesi 
8.2Cı 

8.30 Mü7.ik : Çigan havaları (PI. 
12 30 Program ve Memleket saat 

av arı 
1.2.35 Müzık : Muhtelif şarkıları 

1 
(Pi.) 

ı2·so Ajans Haberleri 
13.05 Müzik muhtelif şarkılar 

(Pl) 
14.00 Müzik karşılıklı prc gram 

Pi. 

İlan 
Adana Sulh İkinci hukuk 
mahkemesinden: 
Tereke· ~40/24 

Adananın Hamam~urbu mahal· 
lesinde oturmakta iken vefat eden 

Hüseyin kızı Eminenin terekesine 

mahkemece vaziyet edilmiş olduğun 
dan müteveffiyenin alacakhlarıyla 

borçlularının ilin tarihinden itibaren 

bir ay içinde mahkemeye muracaat 

la alacak ve borçlannı kaydettir~ 
meleri ve mirascısı varsa keza ilin 

tarihinden itibaren üç ay içinde bu 

sıfatlarını isbat etmeleri lüzumu ak· 
si taktirde müteveffiyeyi ne şahsan 
ve nede terekesine izafetle takib e· 
demeyecekleri ilan olunur. 

12093 

Adana elektrik şirke
tinden : 

18.00 Program veMemleket Saat Sinemalar, kahvehaneler, sazlı 

18.05 
Ayarı bahçeler, gazinolar gibi umumi ma· 

Müzik radyo svıng program 
1 hıllerin tenvirat için sarf edecekle· 

18.30 
J~.00 

(Pi.) ri cerevanın, ayda 100 kilovat saat· 
Çocuk saati 
Müzik çocuklar için tan fazlası için % 25 tenzilat yapıl-

1.91~ 

19.45 
Müzik : Fasıl Heveti ması t,.karrur etmiştir. Ayni tenzi· 

Saat ayarı, ve ajans lat, otel ve hanların tenvirat sarfi-
?.0.15 
20.15 

Konuşma (Çiftçinin saati) yatına da tatbik edilecektir. 
Müzık Ankara radyosu kü J 2096 

21.15 
21.30 
18 30 

me ses ve saz heyeti Adana askerlik şubesi 
Konuşma 

Konuşma (Radyo Gazetesi) ' riyasetinden; 
Müzik : Radyo S~lon Oı · 1 24 Hazıran 940 tarihinde Türk-
kestrası (Violonist N L"cip 1 sözü ve Yeniadana gazeteleriyle Lise 
Aşkın id3 resinde) 1 ve buna muadil mekteplerden mezun 

22 30 
22.45 

Saat ayarı ve Ajans 1 olan kısa hizmetlerle halen mektebe 
Müzik radyo salon erke,- 1 müdavim talebeler hakkındaki ilanda 

tr<' sı 1 bazıları tarafından tereddüt hasıl ol-
23 00 Müzik : Cazband duğu vaki müracaattan anlaşılmıştır. aşa-
'23.25 23.30 Yarınki prograrrı, ve Ka-

panış 

Pamuk - Hububat 
KİLO tJAlJ 

CiNSi En eız En -çok 
K. S l~ _S:__ 

Kozacı =so,oo oo 
-Ma. parlağı - 48 - --,_o_u __ 
-Ma.- temizi- 00 00 
Kapı malı -~--ı-----ı 

Klevlanct ()0----, _o_o __ 
Klevland çi. 2,05 

vem yemlik1_0_0 ___ 1----
tohumluk 

,, yerli _3..:....,8_7..:..,5 __ 
1 
____ 

1 

Butday Kıbııs\ 

Arpa . _2_. 9......,0,..---__ 1 _____ 
1 

Yulaf 3,25 

1 I 7 I 1940 
Kambiyo ve para 

Is ~ank.asından ahnmışur. 

j --ı:t;ı 1 ---
Rayişmark -- -
Frank (Fransız) 2 96 

Sterlin ( ingiliz ) 
-5- 24 

Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isviçre) 

140 1 00 
00 00 

Kh·atık yayla yurdu 
Bürücck yaylasında Yoğurtçu 

Yurdunda Doktor Bay Remzi ait 
iki yurt icara verilecektir. 

İstekliler istikamet Eczanesine 
müracaat edebilirler. 

12092 t~3 

ğıda yazıldığı veçhile izah olunur. 
A - Mekteplerden mezun olan

lar askerlik meclisi huzuruna gelerek 
sıhhi muayenesini yaptırdıktan sonra 
kısa hizmetli olarak 1-9-940 tarihin
de yedek suday hazırlık kıt'asında 

bulunmak üzere askerliğine karar ve· 
rilecektir. Bu yoklamaya icabetmiyen
ler tanıldıklarından ötürü polis ve jan
darmaca yakalattırılarak askerlik ka
nununun (89) maddesi hükmüne göre 
haklarında kanuni muamele yapılmak 
üzere askeri mahkemeye sevkedile· 
ceklerdir. 

B - Henüz mektebi bitirmiyen 
ve müdavim talebe olanlar da mektep 
müdürlüklerinden a l d ı k l a r ı 

vesikaları a s k e r l i k meclisine 
ibraz etmek suretiyle tecillerini (erte
si seneye) terk kalmalannı temin ede
cekler, g-elmiyenler yoklama kaçağı 

addolunarak askerlik kanunun (87)inci 
maddesi hükmüne göre haklannda ka · 
nuni muamele yapılacaktır. Ve bu ka
bil talebeler sureti katiyede araştırıla· 
cağından talebelerin mağdur olmama
ları için kanun ahkamına göre hare
ket etmeleri tekrar ilan olunur. 1-2 

ilan 
Seyhan Vilayetinden 

Kozan kazası Hususi muhasebe 

kadrosunda münhal aylık (10) lira 

maaşlı köy bürosu katipliği için 

6·- 7-940 taribinde mahallinde 

müsabaka icra kdınacaktır. 

Kanuni şeraiti baiz tal;plerin 

istida ve evrakı müsbiteleriyle mu 

ayyen vakıtta Kozanda hazır ~ulun 

maları ilan olur.ur. 

12093 

BU AKŞAM 
Meşhur 

( Rin Tin Tin ' in ) 

harikulade heyecanlı filmi 

1 Rin Tin Tin ve Eşi 
AYRICA: 

Kovboy Filmlerinin en güzel Sesli kahramanı 

FRED S KOTT,u'1 
Heyecanla dolu sergüzeşt filmi 

/Kardeş intikamı 1 
İlaveten: Dünya Haberleri ve Renkli (Miki Mavz) 

PE K V A K 1 N D A : 

YANIK GÖNÜLLER 
Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 

1 - Adan1 m!mleket hastanesinin bir senelik ilaç ve malzemei tıb. 
biye ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ilaçların muhammen bedeli 6453 lira 85 kuruş olup eksılt 

meye girebilmek isti yenlerin 4d4 lira 3 kuruş muvakkat teminatı eksilt· 

me gününden evvel makbuz mukabilinde Seyhan hususi muhasebe vez· 
nesine teslım eylemeleri lazımdır. 

3 - Eksiltme 4-Temmuz-940 Tarihine müsadif perşenbe günü 

saat 10 da Sryhan vilayeti daioıi endm~niede yapılacağından teklif mek 
tuplarının eksiltmeyi açmadan bir saat evveline kadar gönderilmiş olma

sı icap edn. 
4 - Şartname ve ihtiyaç li .... teAİni görmek istiyenlerin her gün bası tane 

idaresine müaacaatları ;lan elunur. 

26-29-2-4 12076 

T. İŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

Kef ideler : 1 Şubat, 1 Mayıe, 1 Alu•loa 
1 ıkincite,rin tarihlerinde yapıllr. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kura\'a dahil edilir. 

1940 IKRAM[YELERI 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 ,, 1001) 
" 

3.000 " 
Ü " 

500 
" 

3.000 " 
12 " 

250 
" 

3.000 
" 40 ,, 100 •) 

4.000 ,, 
75 

" 50 ,, 3.750 
" 

210 ,, 25 " 
5.250 " 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir-

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

• 

Adana doğt:am ve ço
cuk bakımevi evi başta
bipliğinden 

s1at onda sıhhat müciürlüğünde pazar 

!ıkla ihale yapılacağından taliplerin te· 

minatlarını yatırmak üzere müesse· 

mize gelmeleri ilan olunur . 

Müess~mizin yiyecek ve yakacak 

ihtiyacından ( ekmek, Sade yağ, ma 

hrukat ) hariç diğerlerine talip çık
mamıştır . 

, Talıp çıkmıyan mcval için 3 
/ Temmuz / 940 Çarşamba günü 

12095 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tüık Sözü Matbaasrı 


