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Bir habere göre Sovyet deniz 
Varna önü açıklarında manevra 

filosu 
yapıyor 

Londra : 9 (Royter) - Bugün cenubf 
••rkf Avrupaden Romanya ve Mac•ri•ten 
me••l•lerin• dair yeni yeni mevzuda alenen 
haberler meyan1nda, Sovyetl•r• dair de •• 
yanı dikkat bir haber vardi. 

Sovyet rusyanın karedeniz filo•u 

Varna •çıklarınd• manevra yapmaktadır ve 

Rusyanın yeni bir metalebe serdetmek 

arifesinde oldulu eöylenmektedir. 

~ ~ ..... 

MACAR - BULGAR iSTEKLERi 
T AHRiK EDiLDi TAZELENDi 

' 
Macar 
ristan 

BaşAekili ile Hariciye :'~azın 
gerginliği arttı - Bükreşte 

Btrline 
askeri 

gitti · Romaaya ile Maca-
hükumet tesisi 

. 
şayıası 

Londra : 9 (Roytrr) - Royt~r j 
ajan~ı Bukrc-şten ~u habt-ri vermek· 
tc:dir : Almanyaya yapılan 

hava taarruzları 
jl oPHındol 

denizinde 
intizar! savaşa 

Macaristanın Transilvanya h:ık· 

kında metalibab mcı; ll·sinin yeniden • 
ortaya çaktığı ve bu hususta bir ger· 
ginlik mevcut olduğu söylenmekte· 
dir. Yabanca mcmlcketlc:rdc "öylen· 
diğinc göre, 1 talya Hariciye ~az ıra 
Alman Hariciye Nazırından J\1acari · 
tan ve Bulgaristanın İstcklc:rinin ye· 

12 Alman tayyaresi 
düşiirüidü 

Cebe lüttarıktan dün İng liz gemileri 
r ransızların Rişliyö gemısı ağır 

açıldalar 

yaralı ( Gerisi ikinci sah ıfede ) 

Londra : 9 ( Roytc:r ) - İngiliz 
tay.'·arelerinin Alrnan Uı;lc-rine bcım• 

( Geri i UçllncU ahifede } 

Londra: 9 (Royter) - lngiliz bah
riyesi sekiz temmuz sabahında hara
kata devam etmiş ve Fransızların 
35,000 tonluk Rişliyö harp gemısıne 
tevcih edilen faaliyet muvaffakiyetle 
neticelenmiştir. Tafsilata intizar olun
maktadır. 

j tıf . Tokyo,9 a a· D. N. B. - Domei 
ki aıansın~ bildirildiğine nazaran, yakın-

~a Antılles denizinde lngiliz Fransız 
cıt lıloları arasında yeni bir deniz muha 

rebesi olmasından korkulmak tadır. 
k _ _ Bu sabah Fransız muavin kruva 
~ if. 2oru Estrellc'nin Martinique'e hareketi 
ki bu l<orkuyu canlandırmıştır. 2400 ton-

t luk bu kuruvaıör, Martinique açıkla-
111 nnda bulunan Fransız cüzütamlarını 

( Gnisi UçUncu sanif ede ) 

askerlerin 
başlanıyor 

Fransada 
terhisine 

Londra . 9 ( 
haşvek8lcti · b· Roytcr )- Fransa 

ır tcrhi · · ne retmiştir. Tıı:rb' s emırnamesa 

d •ıı rnUmkun olduğu 
lla ar çabuk vapılac:ak . 

~ ~ Ve ışe 1914-
~ 1915 amflarından ba,lana 1_t R _.., . . h c:aa ır. e· 

uıcUm nrun riva etinde t l 
F ~ op anan 

ransaz Nanrlar Mecli i kan 
• • unu esa-

sınan d~giştirilme int: ait projt-.)i ka 
Ln :ıtnıaştir . 

.~ 

~ SIRASINA GÖRE ' 
,-~~~ 

HESAPLARIMIZDA 
Derler ki, .Mc:tt: bundan ,yirmi iki asır önct: 

ordusunu islah ederken en ziyade askerlerinin kata 
yUrekli, hedefe karşı pervasız. merhaa.ehiz olma,ına 
talim ttmi~ti. Bunun için kara~ından, atandan baş· 

ka hiç bir şey sı:vmiyen askerlerine, hedıı:f olarek ka
ralarım, atl3raoı diker, oklarına ba hedeflere isabet 
hususunda eli titreyen, yUreli çarpan askerleri Ö· 

lumle cezalandırırdı. ,\.1cteoin bu ordusu A•yana11. 
korkunç bir ordusu oldu . Her millet ona baş 

e!di . 
Yirmi iki asar sonra, yeni silablarla ~ucıı:hhez, 

futuhat ordularının karaHerinde de ayni nrtli!i, 
ayni pervasızlığa görUyoruz. Bu sertliğe karşı ayni 
karakterle, ayni p t·rvasazlaklarla mukabc:lc edile
mediği takdirde zafer: lııu u~ullere, bu mtrhamet· 
sizlige sahip olan ordulann hakkı oluyor. 

Modt'rn harbin şekli ne olursa olsun, her de
virde olduğu gibi bunun dn karakteri atalganlık 

ve perva ızlwktar. 
.Mudaf aa, bir siper ar kasanda oturup, av bek

ler gibi, duşmana btklem .. k drgildir. Çanakkale, 
Anadolu mUcadele.si Lir mudnfaa hnrbi idi. Fakat 
bu h:ırpl .. rde Turk kumandanlara da, Turk a ker· 
lc:ri <le ahlganlıklariyle , pnvasaılıklari_rle, hedef-

KORKU YOKTUR •• 
lerini harekehi:r. bırakmak hususunda gösterdikle
ri sertliklerle tc:mayuz ettiler. 

Bizde bir darbı meıcl var : c Dişe diş , gö:ze 
göz .• > Sulhçu görUnmemiz, çekingen bir mud_ofaa
da kalmak istediğimiudrn ileri gelmiyor . Sulh-
çu g ö r U n m e m i z kim!tec.leo fuzuli bir 
şey istemediğimizden ilc:ri gelmektedir. 

Milli hakları mudafaa ~arua gelince; Me
tt'nin ordusu gibi; merhametsiz, taş yUrekli kesil
mec.le bir an tereddut etmeyi:ı. Ve sar&!tanda • va· 
tandan başka-fc-da edemiyect'&imiz hiç bir şey yok
tur. Yurc:lderiruiz bu hu1'11ta o kadar !llert, o de
rc."ce pt"rvasaz ki bunu isab için cesaret kelimesi~ 
ölumu istihkar fc:J,efesi bile kafi değildir. ller ak
~am radyolarda turlu dillt'rle, bunları söylemc-k
ten maksadımız; turlu milletlere korku ve dc-h~et 
propagandan yapanlara bu husu ·ta Anadolunun 
çok çorak, çok su,uz hir muhit elduğunu , bu ne· 
vi korku tohumlarınan Turk milletinin .) Urt'ğinde 
filizlcnemiy t'cegini ö~ lem ek içindir . 

Vatan nıUdafaasanda bir çok şe~leri hesap 
edt'biliriz. Fakat, merhamet ve korku bu he~apla
rımıza dahil degildir. 

K. O. 
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Macar - Bulgar istekleti 
tazelendi , tahrik etlildi 
( Birinci sabif eden artan } 

rioe -getirmek :zemininin ıeldİ;gioi is
rarla beyan etmittir, 

Bukreş : 9 (Radyo} - Romanya 
kabineai dUft'r.se, yeni kabiaenin ta
mamen a!llilıtri bir kabine olması çok 
muhtemeldir. 

Blkrrşte, huk~metio istifa f ede
ceJi şa;blarana karJ• buyuk asabiyet 
uyannnşfıt. 

Bu\.rtş : 9 (RAdJ·o) - Romen 
Mulle-bltr Nazırı ıi!ltifa etmıJtİr· .Ma
liye mll teşarının da kabinerlen ayrı
lacağı ÖJ !eniyor. 

Budapeşte : 9 (Radyo) - Ma· 
car Basvekili Kont Te1eki ile Hari
ciye Nazırı Çaki bugün Berline ha
reget et111iştir. 

Bu ı~nhatin maksadı hakkında 
hiç bir şey s6ylenmemektedir. 

1 ürkıöıü 

To ~ 
11jansı kadrosu, fevkalade ihtiyaç kar· 

nft. n'_lişl~tilmişti ~~- ~"'-
! ~rı~etı umu ye .~ a 

IK:i eksper ilave edildı i gı i mahal en 
üç anbar memuru ve üç kantarcı da-
ha istihdam cdilmi~tir. B11nd_1~k.L 
merkezden iki kantar gönderilmiş, 

ş~hrimizden de bit- kantar mübayaa 
~miştfr. 

köy 
le besi 

Alınacaklar belli oldu 

Merk:ez n gelen müfettiş Bay Ni- ı 
ad p-k~p mYJJ ~· tctlikltrine 

öe rh ftdektecff?. .A:jimsı s'i fn'J. 
mur Bay Abtullah Gündaş teşkilatta 

Tanı te ilatla kiiv. mektepleria· 
ile ıırı lunan "y çocukların· 

dan bilgisi, başarısı ixi,planlaran IIa· 
runi t 'y lft.ıne asil talebe o
larak seçimleri yapılarak alınacak ta · 
!ebeler tesbit edilmi,tir. Bu talebele-görülen noksanları ta'P.,f men düzelt

miş, "al~ffSin faaliyetini vtW&lr der~ 
ya ç~arııı}fhr. ~ 

Sugüne kadar 6 Mltton llÜO}l9 
)lakın Af\'a Yulaf alınuştır. 81 
... ddelaı:dııtb ı.ir kısmı lstanbula sevk 
edilmektedir. Bir kaç ıfine kadar da 
.Butd.ıy mübayaasınf. başlan!cakbr. 
Bu husustaki heyeti vekile karan çık
mıştır. 

ri ııt"~~e hı mur 1t ıal8.fona Maarif 
Mtadwu y Bkw9ı QlrsBI · yasct 
titıll"ttil'. En~titu,r ••ti ttal 9elİ1e ıeçi 
•~• bft k&j çoCöldWı l.i .W.drıuzda 
flarfüıii)~ b\ıluQıo&tthıl;&ar. litu ta
lebeler be;ı !ene devlet tarafından 

ptaHaa ol.uklaoak. ve eastltu~·U bi
tirdikten sonra kö.) lcre muallim ola
rak tayin cdil~ceklerdir. Köy ensti· 
tuleri kaıauaıona "re e ifti bit:iie 
ctk köy ~klfr apar ıJ ar~~tidft 

':~z, ckpo mesele · ~o ~ 
bir m e u"'1ur· l~Şe iraiz ~ 
nilen e"'811 hm cWl)Cllai hWMna.na-
makWJır. 

Milli Mensunt Fabrikasından,,. 
la~ de~ ldrallW igin teşebbüs!f re 
girişilmiştir. 

u o grup 1sttincitik 
müsaba-kaları neticesi 

Me~aia 9 'Hususi :Mııbaöirlmiz· 
den) - Pa.ıar gUnU a~vam edi
len fut bol grup mUsabakalaruada 
dömifinale kalan Seyhan - Malatya, 
ıçd - Diyarbakır ~takımları Pazar-
tesi gUnU Jtarplaşmı,lardır. Bu kaqı· 
ıa,mada 5eyllan - Malatya maçını 
3 - 1 Malatya, İçel - Diyarbakır 
mııçmı da 6 - O İçelııa;anmı,tır. 

Salı gUoU istirahat edilmiftir. Fi
naJi,,t olan lçel - Malatya takımla-
rı Çar7aob" ıUnU (BugUn) lı:arşıf aşa
caklaidır. 

Bir Khnyagerimiz 
muvaUakiyeti 

Bayındırda Y abya Kerim Onart 
İ!minde genç bir Turk kimyageriuin 
mayii halinde Ye eodU!triyel mikyas
ta Amonyak Gau elde etmeğe mu
nffak. old'iuou memnurıjyetl~ •Pff 
~ .. es ç . ageri nib ... 
luyctinden dolayı tebrik ederiz. 

Bir '1da7m Kız lisesinde 
hırsızlık yapmak istemiş 

Antebli Mehmea oğlu Abtulkadir 
ismi.ede biri Kız Lisesine girerek hır· 
sız.Jık yapmata ttşebbüı etmitse rle 
yakalanmıştır. 

Tica'ret \lıekilimiz1n lzmirl 
tedkikleri devam ediyor 1 

Ankara: 9 (Hususi) - ~ınan ma· 
rumata l'Öre ticaret vekilimiz bugün 
lzmirde Vilayeti, Partiyi ıiyaret etmiş 
Kooperatifcilerin toplantısına i~tirak 
etmitlir. 

P. B. M. Meclisi gurupunda 
Ankara: 9 (Hususi)- Parti Büyük 

j Millet Meclisi gurupu bugün Hilmi 

J 

Oranın reisliğinde toplandı. 
Hazineye emlakten borçlu olanla· 

rın borçlarının tecili, Orta Okul me· 
zunlan me~elesi hakkındaki süal tak· 
rirleri konuşulmuştur. 

hayvanı/"'tei'umlult, oyun e ·s~ 
;gibi ltr ay"IJnhrn '" Oslf" .-.. 

tıu"}a ı.:veı"ilecek! lr. Buhları11 asıtltı 
tıif6daia ~- llMftD o mualli
me ait olacaktir. Bundan başka ayrı· 
ca tabii maat da Yerilrc~k.tir. Köye 
ve köy çocuklarına parlak iıtikb.tler 
vadeden köy enstitulertne :karşı k.öy · 
lumuzun rağbet ve alakası çoktur . 

Haruniye Enstito~unuo madar 
muavinlitine Kastamooi Gölköy...
titusu odur muavini Bay Enver 
Tör~r ·~ c 

fayin 
Kad•tro müdürl~üpde 

lunan kit~ ....... 
mezunlarfndjb ~'dilr.!f ·- i.şlli •e Sa· 
dık Celason tayin edilmişlerdir. 

• 
~raisab tapu sicil mernwı- Ha•• 

Hikmet ~rtuna Bahçe tapu sicil me· 
murlutuna, Karaisab tapu sicil me. 
murlupna da Menemen tapu sicil 
1nuhaftımtı kitibi .Ra.aim Yöndem ta· 
yili tilihniştir. .. 

Karaisalı eski orman muhafaza 
nı.cmwu Abtull!i\~ OJuz , Solhan ka-
~ sı orwaan me'jaba ~~dufuna; 
Çarşanba eski orman mesana memu· 
ru Mehmed Servi de Karaj•alı orman 
mesaha memurlutuna tayin edilmiş
&erdir. 

Maarif müdürün·· n köy 
ve şehirdeki telkik1eri 

Haruniye köy en,titü,.ünden dö
nüşlorıodc Bahçe, Karacaören, os
manlye ve lısııca okullarının i~aatı· 
nı teıkık eden maarıf müdürümüz 
Bay Ekreın Gür15cl oehri~ııe avdet 
C'tmiştir öğrendiğiµ;ıiıe 40 e Js-.ızca 

okulunun mşaah tam~ıne,ıı, bıtmiştir. 

Gelecek ders yılanda b'i q\Gula bir 
özret(Ilen tayin edıJecektır. 

Digcr taraftan merkezde de ta
mire mühtaç g5rulcn 'nkılıt.b. Cum
hurıyet, Dumlupınar ve Köpruköyü 
okullarına ait tamirat ketıfleri ise ta
mamlanmış ve encümene ıeyk edıl
miştir. Baıi okulların da tamiratına 

ait keşifler hRZır lanmaktadır bu ta
miratlar ders yılı başlanğıcından ev· 
vel il.mal edilmiş olacaktır. 

10 Tf'mrnuz 

Bu büyük toplMbda müzak 
mevzuunu tefkil 'Mtlhk olan kana 
çe ve çenber -.elelerlilir. Pamuk 
racabnda am ~e fevka 
ihtiyaç hilledilft taca ., malze 
gerek içerden ve .,..ae 
tenaini cih~ umumr heyet an 
kolııUfU)muf olaelılkbr. 

Aynca Romanyanın Adanadan 
ba1aa edeceti pa9'"11< ,...lesinin 
rummnere ithal .cllecefi tUınin 
mektechr. 

8u ı tıya mltealıılb bırlik 
muml t~~--
ile idare heyeti izasından e.,. Al 
Diyab Anbr8)'9 barek,ı ed:ecekW 
Vekllet n~dimte yapacatdan te 
Jarla inkipf etmekte bulunan Rom 
ya - Adana pamuk işini kat ı 
neticeye betlayaoaklardır. 

Bu ıtak<firde bCltün Çukurova 
muklan için zengin ecnebi bir m -
ri temin edilmiş olacaktır. 

Üçilocii 

Biz de UçUncU nufu, ....... - ... 
~umın<l;ki llte#•Wıca 20 iaei f 
gunu ,apAca&ız. 

Sayan ve lww,1laııları11 bu iıde 
.}'Uksck. ihtimam ve &ayret ıöıtel' 
leri bir meıieniyct ve yurt öderid' 

Fabrikada bir kna 
Aziz Pamukçu'nun fabrikasın 

çalııan Bekir kızı Afte Ünlüler 
kine kayıoınm koparak çarpnıısı 

tıcesinde sol kolundan 7arılınm 
yaralı A11• OoJW.r tedavi altına 
luım••· 

Hususi idare kadrosun' 
terfi eden tahsildarla 

Villyet merkez ve mülhakab 
ki husuf idare tahsildariarından 
betleriai istenilen hadde çıkumak 
retiyle çalıfkanlık ve başanhk r · 
ren merkez 13, ünci idare tahsil 
Abdullah Kurlun kırk liradan (60) 
raya ve 11, 17 inci daire tahsild 
n ~Yin Ülke ile Metimed Ç 
Erk (4:i) liradan 5P lir,ya v~ ;16 
daire tahsildan Şeref Erbilıın (45) 
radan (60) liraya ve 15, 18 inci d 
tahsildarları Ziya Ulutat ile Kadri 
lünün (40) liradan (50) liraya ve 
raisala kazası tahsildarları Meh 
Çopur, Mustafa Eren ve Kerim Y 
o~lunun kırk liradan (50) şer lı 
ücretlerı çikarılmak suretiyle terfi 
tırilmişlerdir. 

f 



ked Piank ( Fransız ) -O 00-
nad Sterlin ( ingiliz ) -S 24 
k '1J, Dolar ( AmeJit~ 141 ı 18 

1~ == Frank .~ :sv~~~e ıf 00 00 

~ Seyhan vakıflar ~üdüılü
ü~ ,ğüoden: 
J Senelik (1100) Lira muhammen 

n bt.delli Ramazan o~lu vakfından 
lhulCümet caddesindeki Çukuror kahve 

nin iilate tarinintlen itibaren 31 S 943 
tirihin~ leatli.r iclfrı betier ıem!titi 
(600) ftrad•n i~teiliıı üzetltılle!Hir. 
t'5ı...o.?~ p•bıırt• gihRl •ut 11 
de pazarlıkla ihalesi yapıtacaktrr. 

F azlaaına istekli olanların ve 

tafsil.at almak isteyenlerin vakıflar 
;dareıine mürac~atlan. 

12122 
Devlet Demiryollaı ı 6. 
ıncı işletme komisyo
nundan: 

l§letmemiz. mıntakası memur 

ve müttıhdemini için kumaş, astar 

a ~ ~c tcla11 idarece verilm'k sırma, 
tır· ~duğme ve alameti farikaları müte 

.ti. ıbhide ait olmak üzere takriben 778 
aiti: taktm yakası açık ve kapalı elbise 

268 palto ve 345 kasketin şartna· 
me:..ve mukavele projesi macibınce 
dikimi kapal. zarf la eluiltme" ko 
nulmuıtur. Eksiltme 25-7-940 
Perıembe günü ıaat 11. de Ada 

nada lıletme Müdürlütü binasında 
yapılac•ktn. Bu ite ait mukavele 

ve şartnameler Adana iŞietme Mü. 

<lürlüğüne, Mersin, Konya istasyon 

larma müracaatla bedelsiz olarak 

görülebilir. Muhammen bedel 

6879.75 lira ve muvalC:kat teminat 

516 liradır. isteklilerin iyi huy ka 

-jıdı, nüfus tezkeresi, 940 yılı Tica

ret Odası vesikası ve bu işteki eh· 

liyetlerinı gösterir tasdikli vesika. 

lan ile muvakkat teminatlarını vez· 

) ınemize yatırıldığını göste~ ir makbuz 

veya banka teminat mektuplarile 

~c\Clif mt ktuplarmı 2490 Numaralı 

l _anunıın tarifatı dairesinde mühür· 
u zarflar i · d k 

. çın e va tı muayyenin· 
den bır ııaat 1. . evve ıne ~adar ko 
mısyonumuza vermi• 1 ! 

w o ma arı veya 
:göndermeleri lazımdır. Postada 

wukubulacak gecikmeler kabul e· 
.dilmez. 

12111 6-10--16-20 

Haleb: 9 (Hususi muhabirimiz· 
den) - .Bütün Suriyeden F.rusız man· 
dasına karşı için için bir Kaynaşma 
vardır. 

Memlekette müthiş bir gerginlik 
havası esmektedir, Mütarekeden beri 
bu memlekette ;görülmemiş bir sansör 
tatbik edilmektedir. 

Halk bundan dolayı büyük asa
öiyete kapılmaktadır. 

Londra : 9 ( Royter ) - Suriye· 
cft:ki Fransız kuvvetleri baş kuman
dana vazifesinden çekilmektedir . Ye
rine yeni bir kumandan tayin edilmiş
tir . 

Almanyaya yaplan 
hava taarruzları 

( Birinci sahifeden art.an ) 
bardmaoları devam ediyor . lmalatı 
harbiye fabrikaları, havuz ve kışla· 
lara alır hasar yapılmıştır. Keza de· 
miryolları inlutaa uğratılmıştır . Bir 
Alman leYaır:ım gemiııi 'bir Hollanda 
lim anı~ ~_qu.ıı 12 
Alman tay,.,.resi duşurulmU~tUr . 

favaşa intizaı: 
( Biriaci sahfftd.en. a 

akviye etmek üzere pazar sabahı ha· 
eket etmiştir. 

Estrelle, 12 mayıstan beri Aruba 
imanında bulunmakta idi. Bu tarihte 
ngiliz ve Fransız gemileri Mtilles 
dalarına asker çıkarmışlardır. 

Roma: 9 a.a. ıı. 17' • B. bildiriyor: 
• n ~zetftı1he gp , Fran91z 

~arp gemileri Allantik denizinde, ln
giliz şileplerini ;yakaı..mak üzere Ca
sablanca limanından hareket etmişler· 
dir. 

Fran91ı tayyarelerinin hücumunu 
n-itteakip lngiM"itarp gemilerinin Ce· 
oelüttank limanını terk:cttikleri Tan· 
ger'den teyit edilmektedir. Tek bir 
lngi\iz harp gemisi Cebelüttarık'ta bu
lunmaktadır. 

Eonara: 9 (Royter) - Fransızla-

ı rın Rişliyö zırhlısı lngiliz gemilerinin 
ve tayyarelerinin bombardımanı ne
ticu.i fena .halde .yaralanmıı. i'eıuiniıl 

1 

kıç kısmı suya girmiştir. 

F ransalfa mesu 
zalandırılması 
Fransız-İngiliz politik münasebab etrafında malumat 

Londra: 9 a.a. - Royter ajansı· 
nın diplomatik muhabirinin resmi ma· 
hafilden ökrenildiğine göre Fransız 
maslahat güzarı bu sabah hariciye ne· 
zaretine giderek Vichy tarafından esa· 
sen bildirilmiş olan, Londradaki Fran
sız sefaretinin Fransaya avdeti habe· 
rini teyit etmiştir. 

lngiliz hükümeti bu ihbara cevap 
verecekti. Verilecek cevabın Framnz 
hükümeti tarafından tetkikine kadar 
da iki hükumet arasındaki münaseba 
tın sarih vaziyeti aydınlanmış olacak· 
tır. 

İngiliz mahafilinde, Fransız hüku· 
metinin böyle bir teşebbüs yapmak 
için kendini mecbur görmüş olmasına 
tesadüf edilmektedir. 

Fransız sefaretinin, umumi sebep
ler dolayısiyle derhal ayrılmıyacağı 

zannedilmektedir. 
Vicby: 9 a.a. - Dün öğleden son 

ra Vichy'de toplanmış olan mühim bir 
mebus grupu, mebus Tiker Vignanco
urt'un teklifi üzerine, harbin başlaması 
ve idaresinde ve politik sivil ve as· 
keri noktalardan bütün mesuliyetlerin 
araştırmasiyle bunların bihakkın tec· 
ziyesini talep eden kanun layıhasını 

kabul etmiştir. 
Bazi hartie sevketmiş olanların 

hafif davranmalarının bizi sürüklemiş 

olduğu felaket karşısında en mukad· 
des vazifemiz fransanm hatb hareketi
ni tanzim etmektedir. 

Bunun için, yüksek manevi şah· 
siyeti, yapılacak işin mahiyetini g:a· 
rantiye kali gelen Mareşal Peten'e, 
ittifakı ara ile emniyetimizi vererek, 
işin başarılması için lazımgelen vesai
ti bize vermekliğiniz lazımdır:. 

Yeni Eczane 
Eczacı Ahmet Derviş Tulguın mesül müdürlüğü ve ortaklığı altmda 

yeni tarda ve fenni yeniliklerle bu ay başından itibaren çalışmaya baş· 

lamıştır. Sayın doktorlamı v~ de ğerli Adarı<llılar:n teveccüh ve rağbet· 
lerirıi esirğemeıec ::kl~rinden eminiz. 

- Belediye karşısında Yeni Eczane -
1- 6 12127 

Londra : 9 -a.a.- Avustralya 
Başvekili B. Menzies, bugün Sydney 
racl1osunia •6yjediA'i nutukta, Avus· 
turalyanm mııharcbp için sarfolunan 
gayretlerinden bafiseCiersek ezcümle 
şunlar iÖjie 

0

ftir. 
~llİ'9 t imal41i iJ n tjgqp mem 
Jimiot ge{en mıfh re enin en h 1 

raretli zamanında oldufundan altı mis· 
1i :fazla ~ŞQİ 'Ç91ıştırmaktaCfir gelecek 

-~ene bu miktar beş misli Jfaha fa7.~a
llşacek ve'bır bu ı...,ru.r insan d' mü 
himm t im.ala 1J9ia Ja....=oJ.n=iptt· 
dai maddeler için faafiyete geçecek
tir. Denizaşırı ima Alı harbin ilk on 
ayı zarfıııda 1914 -1918 harbinin ay
nı devresine tek.abul eden müddet 
zarfında oldu~un :fan 25 bin k şi f ıJZ· 
la insan çalıştırılmıttır. 

Loncira : 9 -a.a.- Royter : 
SelAhiyettar bit mahfüdeo bu ak 

tam QQ'renilpiğille göre; Dankergue 
den dönen '9 fi ICiı yeniden ilah edil 
mış ve tamamfanmlşttr. BU fırkalar 
bundan böyle •• lngiltere harbi ,. için 
hazır olarak biılşkunuından ık emrin· 
dedirlG. 

Bunlardan batka anavatan fırka· 
ları da taıuamlanmı1 ve hizmete hazır 
bir hale celıni1tir. Sililı altına alınma 
hızı gUnde 7 bin kişi Uzerinden yapıl· 
maktadır. Bu nishet yedi hafta ida· 
me edilmiştir. Anavatanın mudafaan 
için gönullu te1kilatının şimdi bir mil
yondan fula azisı vardır. Bu teşki· 

lata buyuk eh, mmiyet ı:ı.tfedilmektedir. 
Çunku esas ordunun birçok hizmetle-
rini hafifleterrk ona daha buyuk bir 

harekrt kabiliyetini temin edecektir. 

S<>n haftalar zarfında butun mem· 
lt:kette muazzam mUdı:ı.f aa hazırlıkla· 
rı yapılmıştır. Askeri eksperler, İngil 
tereyi istila etmrle teşebbus edecek 
clu~maoın imha edileceJiue c:111iadirler. 

lngiliz kıtaabnın yanıbaşmda A· 
vustralyalı, Kanadalı, Yeni Zelaoda· 
la ve generAl de Gaulle kum.adasa 
altında buyuk bir Fransız kuYT.:ti, 
ayni zamanda Leh, Çek, Hollaada 
ve Norveç kuvvetleri vardır. 

Sivil mudafaa teşkilatında şimdi
hizmete hazır ve butun. juo veya 
gUnde birkaç saat çalışan bir baçuk 
milyon kadın ve erkek vardır. 

Lebrun istifa ediyor 
( Biriııci sahift>den artan ) 

kaynaktan alınan maldmata göre, 
Fransız Cumhurreisi Lelfrı:.n istifa ede 
cektir. 

Peten, Laval ve Ve~·ganddao mU· 

teşekkul Uçlu bir <levltt makanizması 
teşkil e.lecektir. P eten bu idarenin 
reisi olacaktır. 

Yunan - Bulgar mesaili 
Londra : U (Ro.rter ) - TeeyyUıl 

etmiycn bir habere göre Yunanistan 
uazı muallak mesdt'. 1 erin halli açın 
Bulgaristana teklifte bulundu. 



Salaife 4 Türkıizü 
==== 

Serin bir salon - Temiz bir hava 
içerisinde Mevsimin e" büyük şaheseleri 

ASRi SiNEMADA 
Bugün Gündüz 2.30 Matinas·ndan 

lTIBAREN 

1 
Arabistanın kızgın çöllerinde geçen 

hazin bir aşk macerası 

( Çöl Kızı Ayşe) 
2 

T om Miks tarafından 
heyecanlı Sergüzeşt 

fevkalade 
Filmi 

Tom Miksin intikamı 
Bugün gündüz Saat 2.30 da iki film birden 

Çöl kızı Ayşe - T om Miksin intikamı 

İlan 
Seyhan P. r. T. Müdürlü

· ğünden 
idare ihtiyacı için pazarhkla (kü 

çük billürlar hılinde toz) nişadır 
aluııcaktır talip olanlarm nişadır 
nümunelerile fiyatlarım ve ne mik· 
dar verebileceklerini 25-7-940 
günü ıc kadar her ıün müdürlüte 
müracaatıa bildarmcleri ilin olunur 

10-14-18-23 
12125 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 - Kozan - Adana yolunun 
11 .J 250 - 2 ! + 200 kilomctreleı i 
arasmda yapılcak şosa için lazım o 
lan taşın Hamam ocaklarında ihzarı 
keşif tutarı olan (5900) lira bedel 
ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18 7.940 tarihire 
müsadif puştmbe güı ü saat (10) 
da vilayet daimi encümeninde ya 
pılacalcht'. 

3 - lstiytnler bu işe ait keşif· 

İlan 
Zayi Miıhür 

zayi edilmiştir. Yenisinin alınacağın · 

dan eskisinin kıymeti kalmadıiı ilin 

name ve sair evrakı görmek üure 
Nafia müdürlüğüne müracaat ede· 

bilirler. 
4 - lsttklilerin (442) lira (50) 

Kozan kazası Acarmantaş kö
)Ü oıuhtarlığırıa ait resmi oıühür 

Muhtar Mustafa Yastı tarafından 

Muhtelif 
Düziçi Köy 

• unur. 

12126 

Acarmantaş Kö)'ü Muhtarı 
Mustafa Yastı 

yiyecek 

kuruşluk muvakkat teminat verme 
leri ve vilayetten t-hliyet vesikası a1 
malan lazımdır. 12090 

30-5-10-16 

alınacak 
Enstitüsü Müdürlüğünden • • 

1 - Aşağıda adları, miktar, muhammtn fiyat ve ilk tcminatla11 gösterilen yiyrcckler 27 Temmuz 1940 
Cumartesi günü saat (10) da Bahçe Malmüdürlüğü dairesinde açLk eksiltmeye konulacaktır. 

2 - l'u )'İyecdclere ait şaıtramelu Bahçe Maarıf Müdür lüğünden ve Haıuoiyede Düziçi Köy Enstitü~ü 
Müdürlüğünden alınabilir. 

· 3 - Eksiltmeye başlanacak saate kadar 11. uva~kat teminatın Bahçe Malmüdürlü~üne yatırılmış olması 
laz m 1 ır. 

4 - Eksiltmeye iştirck tdrnlerin hüvİ) et "e i11a11 etgah laıını gösteren birtr vesika il uz ttmtleri ge· 
rektir : 

Beher kilosu 
M ı k d a r 1 Muhammen 0/ 0 7.S muvakkat 

Erzakın nevi Asgaıi Azdmi bedeli teminat 
Kg. Kg. Lira Kuruş Lira Kuıuş 

Ekmek ( Yerli l uğdaydan ) 54000 60uoo 7 315 
Sade yağ 3500 4500 1 00 337 50 
Zeytin yağı 600 750 45 rı,7 75 
Koyun eti 5J03 6000 30 l35 
Keçi ,, (Ergeç) 2500 3500 22 57 75 
Sığır 

" 
(Dana) 2500 3000 18 54 

Peynir 1200 1500 45 67 50 
- Zeytin 500 700 30 15 75 

Pırinç 3000 4000 25 75 
Bulgur 3000 4000 8 24 
Uo 600 750 13 7 31 
Mskarna 500 750 25 14 06 
Şehriye 300 350 25 6 56 
irmik 100 150 25 2 81 
Kuru fasulya 2000 2500 15 2d 12 
Mercimek 700 800 15 9 
Nohut 2000 2500 lO 18 75 
Kııru üzüm 350 500 15 4 21 
T omates salçası 40) 500 30 11 25 
Kesme şeker 1400 1600 45 54 
Toz Şl"ker 800 1000 42 31 50 
Çay 8 12 6 00 5 40 
Gazyağı 1500 1750 28 36 75 
Sa'>un 1500 1750 40 32 50 
Çamaşır soda ı 200 250 15 2 81 

.ı 2123 10-14-19 24 

1 O TemNUZ ,., __, 

ilan 
C. H. P. Seyha·n Vila' 

yet idare Heyeti Reislİ' 
ğinden: 

Yeni yaptırrfın Parti ve Hıllc· 
vi binasmda . 3738) 1i•a (72) kurut 
k«"şif bedelli ceviz kıplıma yer~ 
dolaplara tafıi\it rHimltri ve şart' 
name ve keşif hulisaıı mucibiocl 
yıptınlıcık iş eksiltmeye konul' 
muştur. 

ihale: 11·7·940 Pcrşrobe giol 
saat 17 de Asfalt nddede ye; 
Parti ve Halkcvi binasında yapıl• 
cakhr. 

Bu işe talip olamar bedeli ket 

• 

fin yüzde 7,5 muvakkat teroİ 
nat parası ve şimdiye kadar böyl• ı 
bir işi başardıkların-a dair vesile•· 
lıuiylc birlikte müra~aatları iliO 
olunur. 12117 7-10 

ilan 
P.T.T. Umuıni [ 

müdürlüğünden ~ 

1 - idaremize en aşağı Ort• .A 
mektep mezunu o1mak şartile mü· 
sabıka ile stajyer alınacaktır . Bu' Z 

lara verilecek ücretle müsabaka)a İf 
tirak için aranacak vasıfların ne\Iİ 

nı 

ve mahiyeti vilitet P.T.T. Müdür gı 
lüklerinden öğrenilir. imtihanlar' ta 
vilayet merkezlerinde bir ağusto• dı 
perşembe günü saat dokuzda baş· kı 

tc 
!anacaktır . a ip erin evralcı ınU!t>r hı 
telerini tam1mlayıp vilayet P.T.'f· y; 

mü.:lürlüklerine müracaatl3 isim ve 
adrtslerini kayıt ettirmeleri lüzum" rr 
ilan olunur. b 

2 - 3 ve 5 - 7-940 Taıihinde 
mü !ürlüğüınüz Je yapıla o memurluk 
müsabaka imtıhanma işt. • ak edrP 
oı ta ve lise mezunu taliplerde stııj' 
ycrıik müsabakasııı-t iştirak edebi· 
lir' er. 
10-11 - 13- 16-18-20- 23-25 
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Seyhan ViHiyeli Dai' 
mi Encüweflinden : t 

1 - Adana · Karataş yolunu" h 

6 t 600·8+ ()30 ki :on etreİeıi a•asıo d 
da parça parça ye~ünu 89J met· ri 

relik kısmın ~saslı tamiı atı keşif tıJ 

tarı olan ( 7876 ) lira ( 42 ) kuruf B 
la açık eksiltmeye konulmuş\ur. 

2 - Eksiltme 18-7-940 tari 
hine müsadıf Perşrmbe günü saat 
11 de Viıayet daimi cncümcnind6 P 

yapılacaktır. : 
3 - lstiyenler bu işe ait ktşif· d 

name ve sair evrakı görmek üzere il 

Nafia Müdürlüğüne müracaat ede· t 

bilirler. 
- (ı;teklilerin ( 590 ) Hra (7.3) 

kuruş muvakkat teminat vermelert 
ve bu işi yapabılecek iktidarı ol 
duğuna dair Vılayettcn ehliyet ve· 
si\caları almalıuı liıımdır 

30-5-10- 16 12'189 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçtü 
Adana Türk Sözü Matba•'' 
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