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Siyasetimiz 
milli birliğimizin 

eseridir 
FERiT CELAL GÜVEN 'ı 
Anl:ar~- ı 3 T~mmuz fi4ö'" 

H arb başhyah on ay olu- 1 
yor . l3u kı .. a zaman içinde 

Avrupa haritası altust oldu. Umul

madık hadiseler. umulmadık çökUn· 

tU! t- r birbirini takibetti. Bir çok dev
letlerin siyasetlerinde, öyle gıı.rip şnş
lunlıklar, knrarsızlıklar baş gösterdi 
ki, dunya tarihinin hemen hiç bir 

Bf devrinde bu derece hazin bir c;ersem
lik göru\ me rniş gibidir 

Jlf für takım cebirler, hir takım 
~mrivakilerle Jolu bu karışık devir-

J• ı lerde bir devletin Sİ) asetini arzu edi
len gayeye yllrlltmek, milli menfaat
leri ma.;un tutmak son derece guçleş· 
ti. Siz i-.tedi~\niz kadar bir çok gU-

zel niyetlere bağlı olarak bu fdake
tin dı~ında kalır.aya çabalayını:1.:, fa
kat etrafınızdaki kötu maksatlar si
zi durmadan rahatsız eder , sn~a gi
derken sola, sola gider ken sağa. sap . 
mak için akla Vt: ha.ynle s1~mayan 
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en trikaların mUtemad i' bir ş ekilde iş

lediğini görur,,Unllz. Bazan tt:'h<litlt:'r. 
hazan vaadlar' hazan yalanlar şaya
nı hayret rollerini oynarlar. 

1~te bu derece karışık, istiknmet
lt-rin\ ht:r glln, her saat değiştiren 
oyunlar içinde bir deYlı:tin siyasetir.i 
selamttle idarı: etmı:k kolay bir şey 
değildir. 

llı:r dt-det gibi, on ııydan beri 
Turkiye de bu siyaı;İ fırtınaların ta 
ortasın-da bulunmaktadır. Oevlı:t ge
misinin tlumenini dindi! bulunduru
rnnlar bir kazaya mevdrın Vt·rmeden 
Lir ka_y ay a çnr;mada~ selamt:te tr: 
mek için butun dikkat ve ba<.İretle-
rini kullanarak hareket ediyorlar. 
On aylık bir imtihan devresinde Tur
kiyenin c;iyasi gidişindeki muvaffoki-

~"t-tindım şUphe edil"'mez. Turkiye biç 
bir zaman kimstnin peşine takılmış 
bir tekne vaziyetine duşmek i,teme
diği İçindir ki hll muvaffaltiydi elde 
d:miştir. Devletin bu açık siyasetini 
bilhasc;a halkımız çok derinden anla
mıştır. I larici prepagaodalar Turki
y enin bir harb sevduına duştllgUnU 
uzun zamanlar ve hutun vasıtalariy
le ~ö.ylediler, durdular. Zamanlar ve 
lıadist:"lı:-r. bu iddiaları şiddetle N

lanl:ıdı. Turk 'Un hiç bir kimse~iıı 
kara gözleri uğrunda milH meufaat
lerini tehlikeye sokacak k:ıdar safdil 
olmadıgı anlaşıldı. 

On aylık bir tecrUbe devre:si. 
Turk milletinin birlik ve mUdafaa 
d_uyğularıoı sandığımızdan çok fazla
sıy le takviye etmiştir. Şimdi her za
nıa~kioden daha kuvvetli da b.a mU· 
e'sı;ır b · ' 
bir ır yumruk haline geldik, hiç 

propngand h' b. 
d a, ıç ır t.e:r.vir ara-

m1Z an çıkma k 
1 ·rı- ma tad ır. Çunku valan-
arıo ı asım on d • · 

k d d
. ay anber i mll temadi 

Jen ay e ıyoruz. Bu ll d 1 
k. . g n ev et ma-
ınesıne , onun takibı:tt• ı.· . 

• 1 ı:.l sıj•asete 
halk o derece ııııınm ı ş b ulu k nu.yor i. 
hunu bundan sonra s:ırsmanın imkanı 
çok gUçleşmistir. Bu takvh•ev"ı •n · 

T • • ' ZI· 

_vade tı:min edenler ,le, bugUne kadar 
alt·.) himi:zde çalışanlar olmuştur. 

( Gerisi UçUncU sahifede) 

• 

T eeyyüd etmiyen bir habere göre 
• 

Romanyada gayri tabii 
bir vaziyet varmış 

Romen ordusunda firarlar çoğaldı; 
Transilvanya'da kaynaşmalar oluyor! 

Milli Şefimizle 
Ruzvelt arasında Romen hariciye nazırının 

şayanı dikkat beyanatı 
1 

~merika istiklal yı\ dönü
mü do1ayısiyle telgrafl ar 

Ankara: 13 a.a. - Amerika is-
" Milletler Cemiyetinden çekil iş ilk adımdır. Bunu 
diğerleri takibedecek tir. Zira mazıyı tamamiyle 
ortadan kaldumağa azmetmiş bul ·• nuyoruz. ,, 

Bükrcş : 13 -a.a.- D N. B 
Romanya hariciye naz ı rı B. Ma

n oilı>sc u, O.N B. aja nsı muhııbirine 
verdiği bir beycınatta demişlir ki : 

Romanya siyasetindeki yeni veç· 
heni n bürhanlarını müsbct hareketler 
teşl- il edecektir. Milletler cemi} etin
den çekiliş ilk adımdır. 

Bunu d iğtr lcı i teıkibedecekt ir. 
Zıra, maziyi tamamıle ortc:ıdtın kal
dır maya azmetmiş bulunuyo• uz. Al-

manya ile olan münasebetldrimiıi kuv 
vetlendirmek ve Romen milleti ile 
Alman mi leti arasında devamlı dos· 
tane bir •şb rltği tesis eyle. ek arzu
sundayız . 

~ofya : 13 ( Tass ) - Zorıı ga- 1 
zetesı, Roınen halkının zaruri ihtiyaç 1 
marldclrri temininde güç ük çektiğı ni, 

Romen ordu-unda firarların ço~cı ldı ı 
~.nı, T• ansilvanyada kayna{malar ol· 
duğunu yazmaktadır. ' 

tiklalinin yıl dönümü münasebetiyle 
Reisicuhur İsmet lnönü ile Amerikl'l 
Birleşik devletleri Reisi Bay Franklin 
D. Roosevelt arasında aşağ'ıdaki telı· 
raflar teati olunmuştur: 

Ekselans Franklin D. Roosevelt 
Amerika Birleşik devletleri reisi: wa· 
shington. 

Ameı ika birleşik devletleri istikl:l• 
linin yıldönümü münasebetiyle, hara
retli tebriklerimi ve şahsi saadetinizle 
dost Amerikan milletinin refahı hak-

kındaki çok samimi temennilerimi si
ze bildirmekle bilhassa memnuniyet 
duymaktayım, Bay reis. fsmet lnönü 

( Gerisi ikinci ~ı:ıhifede ) rv---.. •• •• _.... .. ------. .,.., > • ~ 
t 

t F ransada ha rp mes- i 
1 u ller i hakkında l 
t tak i bat * 
t Vaşington: 13 (Radyo) * 

Yeni Fransız kabinesini 
P eten tayin etti 

! Fransız harp m esuller i hak ı 
, kında takibat yapılması 

İ hakkındak i kanun lay i lıa•ı * il 
t t ast ik ed i lm işti r. i 

!. -.... ··-----·---... ! 1 

FRANSAD .~ ''NAZIR"A DEVLET 
SEKRETERİ ADI VERiLDi 

Şimali lngilterege 
Alman hava akınları 
Bulga r generah Çekof 
Almanyaya davet edildi 

Sofya : 13 (a. ı:ı.) - O. N. H. 
Umum~ hnrbtc Bulgar ordusu başku· 
mandam olan gener al Çekof, Alm:ın 
b:ışkumaııdanlıll,ının daveti Uzerine, 
garb har p sahnesini ziyaret için dun 
Almanya.ya hareket etmiştir. Gl:'nt:ral 
Çekof 'a, genl."r al P opot ve Almanya · 
ıım Sofya ataşemiliteri refakat l'yle-
mektedir. 

Macar ordusunda çift çi 
nefe rlere me zu niyet 
Budapeşte : 13 (Rad}o) - Ma 

carislanda mahı:uiün \oplannıası için 
bir kısım askere izin verilecek tir. 

Londra: 13 a.a. - lngiliz hava 
ve anavatan emniyet nezaretlerinin 
tebliği: . 

Gece düşman tayyareleri, lngilte
renin şimaii şarkisindeki bazı mınta 

kalara, lskoçyanın ve gal eyale tle rinin 
bazı mıntıkalarına bombalar atmışlar· 

dır. Bazı e vle: hasara uğramıştır. Bir 
kaç kişi ölmüştür. 

ondra: 13 a.a. - Hava nezare
tinin teblit!: 

lngilterenin cenub sahili açıkların· 
da dört akşam avcı tayyarelerimiz, 

bir düşman bombardıman tayyaresi ı 

düşürmüşlerdir. ... 1 
Bu suretle düşmanın dünkü hava 

zayiatı, 11 tayyareye baliğ- olmuştur. 

Bern : 13 (a. a ) - Vichy'den 
bildiriliyor: 

Mareşal Pttain'io tayin etmi~ ol · 
duğu yeni kabine, ı:ışağıdaki zevl\ttaa 
mUrekkebtir: 

Başvekil muavini : Ayan azasıı:ı.
dı:ın Pierre Laval 

Adliye : Devlet ~Qrası azı:ısındao 

Alibc:rt 
Dahiliye : .ı\leb'us Marqut t 
Har iciye : Baudouin 
Maliy e : Boutbillier 

Milli mudafaa: Başkumandan Wey• 
gaod 

Maarif : Mırf'aux 

Gençlik ve aile : Meb'us Ybllr
negaray 

Zira:ıt ve iaşe : Ziraat akademi• 
si azasından Caziot 

Posta, Telgraf, Telt!fon : Meb'u~ 1 
Pietri 

Mu~temleke : Ayan a2ao;ın dan 
Lemery. 

Kabine aza~rna, bundan böyle 
( Gerisi ikinci s:ıhif ede ) 
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00 1 yakından meşgv ul oluyor 
K&evl~ """lo-
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Yerli yemlik CO / 
tohumHftt 

tt Faiit .&tünün a ak a\t d~ire ş~fteti ni 
yarım~ a~atak ?ll'Phtı sc.n köy tetkikleri 

ButdayKıbrısı ~ 1 z _____ ,, ____ ,, ıraat müduıü Bay Nuri Avcı, 

., yerli 3,95 4,50 m11r1f mottm·n rtay 'Ek'r!m Gftn'el v-"t 

ATa .J-:f8~,5,, .--. .. 2,95 j&ndarma bölük kumanaanı Tt. Ne· 
Yulaf l 00 • 4,11 jatl GiıRri taıılarına 8WiA ..at .. 

13 7 / WllO iıtikımetinde bulunan baıı k~leri 

lfrllniWltfo .._ .,,... Mi'lıte '*• •-ik !a• fi.ak o-.. 
ı, tsankasından abnrnaıur tün, tlftitten d~müııerdi r. 

';}!'. • . . , . • ı : : ~ l · 1 ilk önce Çatırtkaok köviiao ;.;ı. 
~~. mif, bu köydeki etitmenli okulun hal 
Frank(YrM:la~' ;... . o 00 ve -8'iditi röıden reçirilerek bu kö· 

' 

• ~int .( 1QlilJZ ) . : -S-~ ~I İltlulhi* .ton doaOtn afı"li ~e 
Oôiar ( ~~b) 

1

'ıffı_oo_ 1. rilmesi muvafık görülmüttür. 
" frank ( ısvıçre) ~ 00 ikinci utrak yeri Ye~işli kiyü 

Milli Şefimiz\e 
Ru&welt arasında 

dlnlaftar. AbıHıildb 'birfbfu Aycllnh 
/ •ıiıetJer Ye röç b~rden olan Ye· 

miılinin köy kanununu httbik eden, 
köy refahınm ve köy idealinin heye· 
c:s.latôfntu b-.niıartötf ytıpjebi l:Sir tl&,,r 

( Biriııci aalrifctde'n laı'tift ) haline ifratı ciht:tleri özetinde etücller 
Eklelltıs ismet lnatıü, Türlcl)'e İ{e- yapılarak valimiz tarafından köyfüte 

Bölgede Hk okullar 
kaçruıentı •erdi? 

1939 .._ 40 .Desa yalı imtihan ne· 
'tteMilltie !5 '9fhfh Marrıa merkez ilk 
mekteplerinden 303 kız, 658 erkek; 
kazılır merkez mekteblerinden 78 kız 
336 erkek ve köylerdeki 5 sımflı -*· 
le~IMaı de tlJ liıa, t• tkek .._ 
mlk fltere ı~s n.tebe '!ftftl'I ~ltnuf" 
tar. 

ilk ...... ttın bu sene iemia -.em
ltt!tı rfhc!umıın ıeçt!n ilelfelere n.,...... 
çok iyi olarak mütalea edilmektedir. 

Seyhanspor k ulüb ü yılhk 
kon~resini yaptı 

iiicumhunı: Ankara j re bııı tav!liye ve nasfhaflar ve'rit-
Amerikan istiklali günü ttıünase-

1 
mittir. Şehrimiz Seytianspor kulttbu yıl-

b~iyle eks~lln~lannın g6nderdifi dos· Cevherli insanlarının çahıkanbjı ı lık. kongresi kulup saloounde Beden 
tabe mesajdan derin stıtette hıüteh•ı- ı aayeainde m111nur bir köy haline ıra- Terbiyeai Muaurunun de istirıkiyle 
sia bulunuyorum. lebilecek isti<iadı gösteren Bahçe kö ı yapılmı~tır. Ruanameaekl •eael~leri11 

Eksel!n'Sımzın bana yüksek sele· l' )Ünün ise, bütün ıhtiyaçları tefkat ve j mUzakere ve kabulunden s-onra seçl'ftı 
fini!den ıtıaithar oldutuin ayni satrtimi alakayla tetkik edilmiştir. Bu üç kö· yapılmıf ve şunlar seçilmiftir : 
Ctôıltlunı~ göstermesinden dolayı bah . l 

1 

yün fidınlık yerlel'i, çocuk oyun mey Fahrt Reis : Bayaıa Ga-side Oa-
ti~rım ve size Amerikan milleti adi- danlara, okuma çatında bulunan yav- tun, Hami Reis: Bayaa Afife Tanye-
na Türk milletinin refahı hakkında· 1 ruların vaziyetleri büyük bir dikkatle ri, Umumi Reis : Dr. Ekrem Balta-
ki t!n samimi temennilerimi bildiririm. 1 teftiş mevzuatına ithal edilmiştir. Bu- cı . 
Franklin D. Roosevelt ralaıdaki inşaatlara bugünkü zaruretler idare lıeyeti : 

Orta mektep, Hselerde 
notların dt:ğiştiri\mesi 

Maarif Vekileti, orta mektep ve 
liselerde notlarııı değiştirilmesine 
muallimler heyetince karar verilmiş 
olan talebenin sınıf geçme -vaziyeti 
tcsbit edilirken sınıf geçme defter• 
lerindeki kanaat notları Uzerinde 
hiçbir değişiklik yapılmıyarak yalnız 
ortalama notunun duzeltilmesiyle 

iktifa edilmesine karar vı::rmiştir. 

Bir araba devrildi 

1 hesab edilerek ona göre devam edil· Recep Tumerkan, Boris Gilodo 
1 mesi ve yapılmakta olan mektep bi· Kamil Oladı , Nuri Pamukçu, Ham: 

nasının önümüzdeki ders mevsimine j di Baban, Mehmed Arpacılar. 
kadar herhalde vet:itirilm esine gay ı Haysiyet Divanı: 
ret edilmesi tenbih edilm ışlir. A. Remzi Yaıregir, l. Hakkı Ta-

Tarlalan yemyrşi l renklerle !ÜS· • rı, Galip Serter, Nihad TarıgU.r, 
!enen koz ıların her türlü zarar ve a· Ziya Abdi Rona, Şukru Konur:lp, 
fetlen masun olarak inkişaf devresin- Bekir Kaya, Emin Durmuş. 
de bulundukları, harman sonlarının 

alınmak üzere olduğu g->rülmüşıür. Arkadaşını vuran 
Daha fonra çok bozuk, çok in-

' tlzams11 o 'an ve seyrüseferi güçleş. yakalandı 
1 tiren kö Y' }'Ollariyle Karataş yolunun Tevfik ismindeki arkadaşım çakı 
1 ıslah ve ona:'!J'mıılan hakkında da ile vurarak firar ecten terzi Kernal şe-
ı tleğer li valimiz . alakadarlara emirler hir dışında yakalanarak adliyeye ve-
1 vermişt r. rilmiştir. bir kadın öldü 

Tatçı l:öyündeabir araba ile A.da l------- ----------------------

Sahş 
etiket 

maddeleri de naya gelmekte olan Halil, Halilin ka 
mı, kayın validesi ve: ikı çocuğu yar
Mf' jandarma karakolu yanında~i 
köprüden geçerlerken beygirlerin ürk· 
mesi neticesinde yoldan çıkan araba 
devrilıniı ve arabad•kiler devrilen ara 
banın altında kalnııılardır. Bu müeı· 
sif \ak 'a Halinin kayın validesinin ha· 
yatına ve karısuun llyatının kırılma· 

sanı mal olmyttur. Çocvldar, ayatı 
kırılan annelerinin haline atlafdaktan 
bqka biç bir acı duymamıılardır. Ha 
'Jil ise kazadan salimen kurtulmuıtur. 

~eni r'runsız kabinesini 
Peten tayin etti 

( Birinci sahifeden artan ) 
"Nazır,, un-.an1oa mukabil "devlet 
sekreteri" denecektir. 

Ayrıca Uç mUsteşar tayin olun· 
muttur: 

Kara : General Colson 
Deniz : Amiral Darlan 
Hava : General Pujo. 

usôlü • 

Ankara: 13 (Hu.,us! muhabirimiz· 
den) - Ticaret Vekaleti, pazarlık· 
sız satı, kanuııunun tadiline dair ol&Ja 
projeyi vekilet'e verm1~tir. P•tro-B 
jenin ihtiva ettili Ha!llara görr, eti-
ket ust\lu butun yurda tefmil edile· 
ce-ktir. Fiyat murakabe komisyonla· 
nnn' yapmakta oldnkları fiyat mttra
ltabeaiode etiketler Uzerindeki fiyat
lar esas olarak altnacaktır. Etiket 
Uıı:e•·ioe yazılacak fiyatı tuccar ta· 
rafından tayin edilecek ve bu fıyat
tan tUccar mes'ul olacaktır. 

Yapılacak. murakabede etikette 
görUlecek f aııı:lalık tacir hakkında 
Milli Korunaıa Kanununa göre yapı
lacal takibatıo esasını teşkil edecek
tir. Bu suretle tuccarııı f~la fiyatla 
satış yapması otomatik surette önlen-
miş olacaktır. 

Mersin takımı kayseriyi 
yenerek fina le ıtaldı 

Meufnde dün b•thrnn Tim,e 
futbol grup birincileri mlçlittnın tık 

karşılatmaıı orta AnaGlolu birincisi 

Kayseri takımı ile Mersin ldmımyur-. 
du tıkıtnı ara•ındı cereyan e~rek 

3-1 Menin takımının lehine netice· 
lenmittir. 

Bugün ise Kocaeli .ile Ege nıın· 

takası birincileri karşdaıacak ve bu 

maçın galibi Türkiye birinciliği için 

f ına ! e kalmış olan Mersin takımyile 
oynıyacaktır. 

Köylerimizde 
ziraat müca~ele 

Pamuklarııınna arız olaıı y 
kurd ha,eresine luu·ıı Abtioısfo 
sis, Ekizceo, Adalı, Sırınsı ~ l~c· 
Feyziye, Kuzucuoğlu, K~çukk• 
köylerinde yaptlm3 kta elan mUc 
le buyuk bir gayretle devam et 
tedir. Traktörlü ve arabalı ilaç 
'llla makineleri ve el Jcöru~leriyle 
kHylerdeki pamuk tarlaları ila~ 
maktadır. 

<leylıl ... '-dört btMörlll 
.. kiae9i ile ia .-.... ı. -ilaç ,.. .... 
-lr.imesi ~l.U, iM Bakwla C' 
=hkirli, SuWıki.r•, Havraııiy'e, 
OM"b, l>ilr.ilitu•r ldi7leriade tum· 
alh bin dllnıamlllk arui il6qlaa 
tır . 

Oç k.lylla il.Aflumaaıu ll&li 
lebileCJeiiadn Kadirli Jras .. ••• 
traktörla il&ç muıaesi ... kedı 
tir. ~•Uİ.f!Ye g611d...Uen bir 
balı ılaç malnnesi •e lnr el it 
İle iki kö..Y temiııı:leamelr.tedir. :ıg0 
bit- tralr.tUrlu irAç makine•' .-e 
araba kar~ g8nderilmif bulan 
tadır. 

8u kasamızda ela Hacılar' F 
lı,, Ayvalı ve Gazi kC:Syleri ha~er 
irı kıhamaktadrr. 

Ha,ere ile mllstevli buluııao 
ba geçen senelere Qazaran ancak 
bir ~~tl'UiM.ifr. mm ika 
Ba mUcadele geceli gttcadttilu d 
etmektedir. 

Hatkerimizde •erile 
konferans 4llaka uyan 

tfalk~vtMlztte k0rmay önyil 
Zekaı Dor ınnnın dün verdi~i" Pwr 
ıtıevzulu konferansı 3 bine yakın 
yük bir hıdk kütteıi merakla d' 
mişfir. Konferen11ta huır bulun 
dan tümel\ komutanrmız ıut~ 
Arıf Tenyeri, Aftfe Tany 
halk evi rers v .k li Or. Ekrem Bal 

ha kımızın bu büyük al kzısı 

pek merr..mın kalmışlardır . 

Kıskançlık yüzunden 
hamal kansı 'l J vurd 
Kansının kendisinden yüz ç 

mesine kolay kQlay rıza göstere 
ve bunu bir izzetinefs ve namus 
selestelakki eden Haydar oğlu 
dar, kansı Ali kızı 3esi'yi muhtehf 
terinden aA'Jr surette bıçaklamışh~ 

Cinayet. Hacısofu mahalle 
Haydarm evinde işlenmiştir. Ha 
cinayeti müteakib polise 
derek: 

"- Beni tevkif edin! 
öldürdüm! .. ,, Demiıtir. 

Beti 61memiftir. Atar yatalı 
tedavi albnda bulundurulmalChl 
rakola müracaat ederek hakikati 
latan carih, hammallıklı hayatı 
zanmalla idi. 

Polise hakaret suçl 
bİ1" aya mahkum ol 
Serhoılukla ftnerev kadını 

Ntrmfni d'öten ve hadise malt 
gelen polis Fethiye : 

" - Bana fabrikatör lsa 
otlu derler. Sana gösteririm. 
mana söktürürüm ., d iyerek ya" 
el uzatan Ahmet Akdoğan bir 
liye ceza mahkemesine verilınİf 
ay hapse ayrıca da 57 l ı ra par 
zasma mahkum edilerek tevkıf 
muştur. 



Asremızda"tflı.• t•llftl~ 
•• batan alr•••l•r• .,_, ç•· 
kea _... ................ 
TOrk thvletl 4• 1aer .,... .. 
da ofdulu gibi nQfua ılrue· 
•ınt dll çek .. ilam temelfe. 
re ball•mak l9ln 20 llkt••· 
rin Paur gGnQ a.neı •otu• 
s.w .. ~ "" 

uriyedek 
ayrei iF 

Londra: 13 a.a. - Filistin • Su
riye budunda buhınan Daily Teleppb 

eyhan p r T M "d.. 1.. razeteainin muhabiri, renerat Mitteıh· 
• • • u ur U· wr'ia ~.11ilima Fiül.i· 

Uncf en ne feci IUrette firar edifini, Suriyeden 
idare ihti'tttl, paurlılda (kü relen Mblll•nn iftdelt""' ttfen anla· 

byor: 
k billGrlar toz) nitad11 Fransız mütarekainden sonra. ••a•ts talip olanların nitadır ..,_ .. oı.. ııpakGr süit, Filiati· 

mu...eferite ftyatla'hbı ve ne aaik- °" .wtJi "! P'tl1esa' ~ •· 
ar verelfdeıotktitiri 2S-7-940 re '&u plln hazırlamak -içid endi' al-

ran ızkur
. stine kaçtı 
- ·rr .. ; ... • "--t-

Amerika denız 
harp inşaatı 

-aü.1e kadar ber ıüa 111üdürlüie IDlf'ıi.. iılhlr -m:... de tMi ... 161 
_., .._..,,. klmete ( mlfyar bfaır ~d dl-

~la Wldal•lsst •• alunur ı-. ,....ı Mittelha•r lnptere W,iyeti •erilmlf· tir. 1M7 aneaiade 10.-14-te-» ile beraber mücadele etmek için ver· d 
tlltt .., ......... ....._.,, ... ~y ·~ oauaaa..._ 85 sarblı, .20 

t2n5 _. ... tMif ..,. ~ .bl~bend ~.nw• ,...w, 88 u. ... ar, 3't8 -. 
'Zayi askernt vesikası edildi. DottJM,ıe mQbain"etmlye mu "''r.ı' •e 180 -•-Mı.- lü ce~·~ 

•-••• • vaffmk olm ve r...:--ı- akpm ü.m 701: hu-p ı•mbi \;Gfuaaktır. Hd· 
...... ,. 48 iilci O.t Ala,. 2 Glllt1 ... ~ -- ..... .. .. ... d ........ ,.,... - ··-

ind ltbuı' ibd 1Ullilbh ahi zabite verilmek üzere ~Yine bir ....... . 
• •ıl:erftk ...... ••Ji eltba. pusla tevdi etmİf. Nöbetçinin kaybu· Saatle fOOO kitometre 

'hniatnl ._.._.... e*Wrli• betiMlen ittiWe edenık -.ınactan 
kllll .._.._i tdfetila. w kale kaf>asmdaa aizlice çakmaya sürat y4pao t.yrar,Jcsr 

0-llyc l muvdak olmut ve sokakta kendiatni Lodra : 18 (Royt...) - Pakar fab-
W,.... j8 ...._ Bf15 J beldiJıen-. bir otomobile binerek hadu· riı...,. LrciU... ~ •• Birle~ 

L........_::.r- da _plmiftir De•letlere 8000 Rola Royı yeni tip 
...,......, ....., Wut1;. haklan• .. ,laler i=•Jtf,=1 hp••·d 

ebeli Bereket lea me- ~~~- 9:::: l ~ -=~· . .=:-_!.-::;:: 
ı .., d taksim edileceğine dair ltalyan ve Al- h~ yapebilmcktc oldu&ıınu, bu tayya. 

rmur ugun an: man radyolarının verdikleri haberler l rclcrdoe tcCl'lh. yapan bir lnsiliz pi· 
940 _ 11 tamamen uıllizdır, lotu söylcmİftıir. 

Açık artına• ile paraya ~ewile
celc raffi ........ ne oldatu O.· 
maniyenin avlıma kelimekinde w 

·zıiye mıh.ıHeaincht 8) H (2737) 
dotusu tarik bıtı11 ılıbu l:oyrazı ıu 
kavşudu kıbleıi ıabibi milk ile çev 
rili tatla .. ...ı. 8 m.a itiharile 2 
biısaıı 24 biaaa i ibar olun1ralc 8 
hisseli 4 938 ve 30 4 No. ile ıene 
ayni mahalle ve mevki ve ayni mik. 
dar ~e binada dopsu ıhkau batı· 
sı delice tarlası boyrazı tnık, kıble 
si IU ile çnorili 41938 tarih ve 32/6 
No tarlama eski t- ir dönüm yani 
919 M.2 Aftı ve 30 - 4 No: tarla 
beı lira muhammen lcıymatla birin 

-ci art1r111• 16 Atmtoa 940 Cuma 
H lllll a.ı 9 12 

halde hakları tapu ıicilliyle sabit 
olmadıkça •atış ltect.liaia paJ\ipaa 
adan h1riç kalırlar. 

4- Gösterilen günde arhrmaya 
iıtirik edenler artırma ıartnaya
mesini okumuf ve lüzum1u mal6mıt 
almış ve bunları tamam~n k•bul et 
miş ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda gıy 
rimenkul üç defa batırıldıktan ıoa 
ra en çok artırana ıhılc edilir. An· 
cak artırma ~edeli muhammen lcıy· 
metin yczde yetmiş bqinı bulmaz 
veya Ntıf istiyenin alacatına rücha· 
nı olın diter alacaklılar bulunupda 
bedel bunların o gayrimrnkul ile 
temin edılmi, olacalclanmn mtcmu 
undan fazlaya çekmaz111 t'n çek ar· 
hranın taahhüdü baki kalmak üze· 
re artırma on beı pn daha temdid 

ve oa ~tinci31/81940paü ayni ,.atta 
J.,.ıao.k artıraaacla..bedei aa"fi iıti· 

yenin ılacatıoarüchanı olan dipr 
alacalclılınn o r•yrimenkul ile te
min edilmiı alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak ıertile, en çok arb· 
rene ihale edilir. Böyle bir bedel cf
de edilemezse ihale yapılamaz ve 
satış talehi düş,r. 

6 - Gayrimenkul kendisine iba 
le olunan kimıe derhal ve a veri 
len mühlet içinde parayı vermezse 

ihale kararı feıholunaralc lcendııin· 
den evvel en yüksek teklifte bulu· 
nan kimse arıdmiş olduiu bedelle 
almata raZJ olursa ona razı o'maz 
veya bulunmazsa hemen oa be' 

ün müddetle arbrmaya çıkanhp 

en çok arbrına ihale edilir. iki ale 

Alman - ltalyatf zayiatı 
Ldndfı : 13 (Royter) - Harbin 

bidayetinden 1 Temmuaa kadar Al· 
...,nya ve tıılyanın re• zayiatlara 
ı. 121.000 ton olup bunun 877 000 
tollu ld ... wti244 000 toau dı ltal· 

ti; TecaTtlu kalkacalıı. olulana amma 
su •• merhamebis bir da,.... ola· 
r,.11 ~trıJf1r•. 

Oa a,~;· btJ~ =tçe • .,e. 
bıW ..., ... ....,. .,.... --
~ • .Ult laidik b...,a tallfa· 
....... fU-lt prlfan P.IP_,... t· 

llçt, .,.,.. "~···· ....... 
yek tur. L ·ıı c • b' ı· .;.· Tor.. mı e"ıDlD il' ··-· ..... 

a.ı. ietey...&e.e 9dk t.f,W. .. edelia. 
Onlar büri Ml'tmak, belalara bıalat· 

tır• j....,.,, ~ ""' ........ ib
ret alarak kahlapyor, birlepyor, fe-
- r' ...... i•~· ~. ı.a.rt ........ 
misi T111'malıı. içia ylll'eklerimisdeki 
tan"iı •• cahiDı cesaretimiai arttan-
7oru. Billaasıe millt birljiais, Tar· 
kiyeiD Iİ1.t~ti iti• a ..a.yak ~ir 
sımepclar. -8p ~r taarlaı t9'eddatleri 
ve köta makaatlan kola,.ca ortad
kaldJr.fl•Y• muktedir bir Tarlaktar. 
8-11 Jcrkeain t.kdir etmesi, ıörme
yealerıa ıörmeal rıaımdır. Çunka ıi· 
y .. etimis; Milli birlili•isin, •illi fll• 
Dl'UmasQD bir isidir. Ne:Turk milleti 
devletinden ayn dUfD•ebilir •• •• de 
ievlct Turk miltetiain dayp •e ar· 
zularma makta bir hareket talült ede 
bilir, Tark. milleti butua hfkil4tı ile 
her hası.sta bir kutlcdir. 

arasındaki fatk ve gtçen günler 
içın yüzde 5 ':len hesap olunacak 
f air ve dıJer zararl~r ıyrıca bük
me hıcf't kalmıksızın memuriyeti· 
mi:zce alıcıdrn tıb"I olunur. Madde 
(133) 

Yusuf ıit yukarıda ıöstıerilen 
16-8-940 tarihinde C Bereket 
icra memurlutu odasında iıbu 
ilin ve gösterilen artırma prtna· 
meli dairuindtki utılac it ilan 
olunur 121.:iS 

1 - l,t>u fsyri lilenlc:utün art11• 

ma Şartnamesi 16171940 tarihinden 
itibaren - 11 No. ile C. Berekec 
lcH dairesinin DRl•tym numa 
•asanda herkesin görebilmesi için 
ı~kcLr. illada ynalı olmlard•fu 
lı 111al6mat alaaılc mfiyealet, ltba 1 

ao11011 MOHIM Ml!SELl!LERI KAR•ı•ı•DA • 1 

·----------------------------. . . ----------------------------Pttnantey., ft ?32 duayı ouaaa 
nliyle rDelDatiJt'tftnize münca• et· 
tbetıdlr. 

2 - Arbrmaya ittirik için ,.. 
...-.-.. ,.ah ..,_till .,. 7,5 'llilbe· 

.,_,. Y9ya 1llillt Wr S..-
0••24)._ •llıtuba tı•cli edileoelrtir 

3 - ........ laibi alac:akJaJa la 
dit~r al_~clart.._ ..we irtifak ba~la 
s~bıplenoan rayri ....... iizerfnde
fcı halı:lınnı husulite 1- Ye •• llf 
dair olan id8iılannı itbu ilin tar;
llin"en itibaren yirmi rün içinde ev. 
rakı müsbiteleıile birlikte memuriye 
titniıe biİdirmeleri icap ~r. Aksi 

Tü.r ki gen in k.at'i dürüst siga eti 
Timeı razetesi, Lold Halifaksan dün Akdeniz· Tiitldye ile olan ınuabedemiz. mai olmtk• 

deki vaziyet bakkındali autkunu bahis mevzuu e· devam ediJor. lnpiz efkln umumiyniQI Türki1e 
den bir makalesinde diıror ki: nin p)ldmubarip battı hareketi ittihazındaki sebep· 

Akdeniz'de ln(iliz deniz kuvvetlerinin her yer· ler hakkadcla Deri sürGlecek hiç bir ihtiraz kaydi 
efe müessir surette hazır bulunabilecek derecede yoktur. 
kuvvetiai iıbat eden son on. beı ~nlük hl~ael~ri B. Butler, dün, Baktl'yı bir ln(iliz hücuma hak· 
lagı1terenin taahhütlerini yenne re~e~, m•t~- landaki hayalı iddialardan bahlederken, lnsritiz ini-
lerine Dirabaret etmek ve ~uvvetl~nnı . tam bir kGmetinin lngiitere ile Sovyetler Birliti aralHMiaki 
•rette muhafaza eylemek azım ve 1radf'.smden ya· mOnasebelleri iyileıtirmek ve takviye etmek arzu· 
lan ıarkı mutmain etmiıtir. ıunu tebarüz ettirmiştir. 

Bunun içindir ki, Alman ajanlannın ve Alman So eU B'rl'Aoi •
1 

Türk" d balen 
ndyosunun yazdıjı fena niyetli şayialara rmtmen YJ ~r 1 ~A· 1 e . ı~e ar~n a . . 
ltaJ • harbe · · · denberi lngiiterenin Tirlciye mevcut suumt munasebetlenn ıdamesı, bu ıyılq-
ile, Y= ile ve :;:m dünya~ ile dostlufu daha ~~y~ teshil etmete en ziyade salib unsurlardan bı· 
kuvvetli ve et.ha itimatlı bir bale relmiştir. rısıdır. 



Sahife 4 Tlrbili 

Bu Eczane 
1'lri Sinema 19, J• 

Ve vaıi salonunda 
Sinema mevlİlainde bile efiDe ..._ 

taadüfedilen iki ıabeaer birden 

(1) 

Eczaa Ahmet Dervit Tul1ar1n mlliil .......... w Makhfl 
yeni tarzdı ve fenni ılllililderle iMi •J be.... • ...... 
....... ,. s.,aD doktorlarm w ...,U A-..ı .... teyeccl\ ve r 
leriai eairtemeyeceklerindea eminiz. 

- Belediye karşısında Yeni Eczaıı aınemanlll •n gllnl •ftMI 

O O R OT H Y L A M O R'un 
En tüzel ııhe1eri ve bııtın bııa temamen Renkli 

2 
Sergüzeıt Filimlerinin büy\ik K1ahramanı KEN 
MA YNA~D'ın en heyecanlı ve eo mükemmel fJ1mi 

(ARiZONAÇETESi) 
Bugün gündüz Saat 2 30 da iki film birden . 

TURA ORMANLAR PERiSi - Adzoaa ÇeteR 

Muhtelif yiyecek 
Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden • • 

-

1 - Aıatıda adlaıı, miktar, mubımmrn fiyat ve ilk teminatlara pterilen yiyrceldu 27 Temmuz 1940 
Cumarteıi fÜDÜ saat (10) da Bahçe Malmüdürlütü dairesinde açık ekıiltmeye kooulacaktar. 

2 - ~u yiyeetkleae ait ıarbıamelrr Babçe Maaraf Müdiirlüpnden ve Haıuoiyede Düıiçi Köy Enıtitüıü 
Müdürlüğünden alanabilir. 

3 - Ekliltmeye bıtlanacak ıaate kadar muvakkat teminatın Babçe Malmüdürlütüoe yat111lmıt otm• 

lizımdır. 
4 - Elcailtmeye iıtirak edultrin hüti)tt ıe İ•lll'ttıiblırnu göıtcren birn veailca ibraz dmtleri ıe· 

.rektir , 
Beher kilosu 

M . k d 1 a r 1 Mabım•ea o/o 7 ,5 muvakkat 

Erıakın ne~ Aııari Azami bedeli tflDiaat 

Kı Kr. Lira Kurut Lira Kurut 

Ekmek ( Yu1i l:utdaydan ) 54000 60000 7 315 

Sade yat 3~00 4500 1 00 337 50 

Zeytin yatı 600 750 45 ~7 15 

Koyun eti 5000 6000 30 135 
Keçi " 

(Erıeç) 2500 3500 22 51 15 

S.tır ,. (Dana) 2500 3000 18 54 

Peynir 1200 1500 4S 67 50 

Zeytin 500 700 30 ıs 75 

PuinÇ 3000 4000 25 ?5 
Bulpr 3000 4000 8 24 

Ua 600 750 13 7 31 

Mılrıraa 500 750 25 14 °' Şehriye 300 350 25 6 S6 

irmik 100 150 2S 2 81 
• 

Kuru f ınly• 2000 2500 ıs 2d 12 

Mercimek 700 800 ıs ' Nohut 2000 2500 10 18 " Kuru üzüm 350 500 ıs 4 21 

T oaıateı ulçaaı 401 500 30 11 25 

Ke1me teker 1400 1600 45 54 

Toz ffllcer 800 1000 42 31 50 

c;., 8 ıı 6 00 5 40 

G11yıtı 1soo 1750 28 36 15 

Sabun 1501 1750 .40 32 so 
Çama11r soda.:ı 200 250 • 15 2 81 

12123 10-14-19 - 24 
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ilin 
P.r.r J.Jmumi 

miidiirlüfiatlen ı 

l ..,.. 1c1 .......... . 
mektep ..... ellMk prtile 
aabab ile ıtajyer almacakbr • 

lar• verileç_ck ficretle -..bı 
tirai için ar•nacak vallflann 

ve ,aabi ~ tıtT.T. 
llkleriad9" • Jtpt' 
viliıet merkezlerinde bil a 
per,..bo Pli şaat dokad.9 
laaakbr. T.a.>a.n. evrakı 
telerilıi taala_,.,.p Wiyet P. 

'T"·••-lılıiı•ıı11R•tl• iıi 
adrt1lerini lcıyıt ettirmeleri lü 
ilin olunur. 

2 - 3 ve 5-7-~ Tari 

müsabaka imbbanana iftiıak 
orta ve üe melUDU taliplerde 
yertik müaab•k-• tl«rak 
lirler. 
10-01 ı .... 4-~l8-20-23 
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Satılık otomob 
T. C. 'iraal Bankasın 

'ı Mub mmea kıymeti ( 650 ) 
yüı elli lira olan 929 model B 

ı marka açak binek otonaobili 
da 1..ı. ı•rt lar ~airetiDde 
para ile •blacaktar. 

1 - Sallı l8 ~-940 Peı 
pnii aaat onbirde b1akamaz 
hasebelincle açak arttuma ile 
lıcıktır. 

2 - Talipleda m611yedeye 
tiraki için 17-7-940 Çarpaba 
al .q....- ku..: t#i lirabk 
akçam• . ..,...,. s ftzaeaiae 
brmalUJ ......... 

3 - Qtomobil tatil paleri 
riQ. ta.. p uıt aekizclen • 
k.tar mesat ulOMDCla bul 

D(tal fazla ..... at alm 
..-,.ele tart.....W firmek 
ti,_lerin 1a1t 1tkilcln 011 • 

kadar bankımız muba1ebelİDe 
raaatt.11 1119 -..,, 

3 _,._14-18 


