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Sovyet - TUrk kom,u 

lujiunu helefdar etmek ga. 
Y••iYle Alman e)ansınmn 
ne,rettiGI vesikaları bu 
defa ayni ajans Fransızca 
d~n yanh, tercUme ettifti. 
nı ve bu hata neticesi yan 
11 • mAna çrkbj1nı bildlr. 
mektedlr. 

----------*------

ııngilterede Alman taarruzu 
cesaret, itidalle bekleniyor 

SÜKÜN VE iNTiZAR DEVRESi 
lngiliz başvekili B. Çörçilin son nutku çok kat'i ve sarih 

Londı a : 15 (Royler) - En son rv .__ ........ ------.... ________ ... ,.. _________ _...~ 
tedbirleri almıık, tatbik etmek ve on > < 
lara tahammül etmek hus..ıslarmda T M • L L A ş E F .1 M • z ; 
milletin müttehıt bulunduğunu ıtida le l J 1 1 $ 
cesaretle taıırruıun btklendiğini kay ! t i 
deden B. Çörçil son nutkunda ki YALOVADALAR $ sözlerineşu suıei'e devam emiştir : • * 

~ . O. N. B. ajan~ı neşre başladı~ı 
da Vcsıkala_r .cumlesindt:n olarak 14 tem- . 
; muz tarıhıudc ve 23 numara ile Fran· 
1 sa buyuk dçisi B. Massigli tarafından 
ıt Fransa haricise nezarı:tine gönderilen 
bl bir raporu :?3 11umara alhoda her 

" Fakat şimdi her şey lngi ! $ 
liz azminin dünyanın her kısmındiikİ $ 
bütün kuvvet ve hayatı,a ve birlikte . * 
hareket eden m lletlcrimiıin ve her , istanbul: 15 (Telefonla) - Dü~ _gece h_usua~ lrenlerıyte ~nka- * 

·5t tarafa yaymış ve bir rapol'un bazı 
cUmlelerindc : 

Evvela Turk huk~ınetinin tavrı 
barekctio<le bir terakki mevcut oldu
ğunu ve artık Sovyet ittihadına ksr· 

şı t aarruzi bir har b i nazarı dikka te 
aldığını , 

Saniyen Turkiyenin Bakih·a kar
İran arazisinde~ geçecek .bir bu

stl cuma memnuniyetle iştirak ed~ceğini 

ebl lı.ay<letmek suretiyle earip bir iddia 
ilt:ri sUrmUştur. 

Bu neşriyattan h.o.berdar olan 
Fra~sız buyuk elçisi B. ,\.! assigli şek
le aıt ufak mah-;Us farklardan sarfı
nazar kendi raporunda, manayı ta
mamİJ le tt!r-.ine çevirecek surette ba
~ı ~egişikliklt'I' de yapılmış oldu~unu 
ıddııı ve bu degişiklilderi ayni gUnku 

dl bultenimi.zdcki notlarla göstermiş ol-
Cluğumuz gibi birer birer teşrih d
miştir. 

) ıl Funsız buyuk elçisi ezcUmle hu-
l)I~ k fi metine göndermiş olduğu raporda 
şııf T_urkiyenin bir taarruz harbine değil 
pdJ hır mUdafaa. harbine hazır oldt.ğun

dan bahsetmış olduğunu ve yine Tll.r

ı.ı kiyenin mUttefikler tarafından lra 
env l ·ı n 

;yo u ı e Bald1_ya karşı yflpılacak b' 
-~ ta . . k ır ..., arruza ıştıra edeceğini d lfl 

Ysl" yirci kalaca~ını ynzmı<: bulu eodl " se
"dd" r Usunu 
ı ıa etmiştir. 

ye İf D. ~. B. ııjansı bugUn gönderdi-

~ ( Gerisi ikinci sahifede ) 
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Filistine hava hücumu 

. ~ondra : l 5 (Royteı) - Bu gün 
F~l~sl~ne hava hücumları yapılmış ve 
Fı~ıstın civarına bombalar atılmıştır. 
Duşman tayyareleri dafi bataryalar 
tarafından kaçırılmıştır. 

.. Afrikada İtalyan 
uslerine İngiliz hücumu 

Kahire : 15 (Ro 1 ) 8. I 
·ı · h r· y er - ır n-

gı ız ava ılosu Eritr d d 
1 h. . . e e epo ara 

~cum. etmışlır. Çıkan alevler 40 kü-
sur k:lometre uzaktan göı • 1 kt .d. u me e 
ı ı bu bombardımanda biiyük tahri-
~at yapılmıştır. J1giliz tayyareleri sa
Jııncn üslerine dö . müşlerdir. 

memlt>kelte iyiliğimizi isteyenlerin ım- · $ ~a .. d~n hareket buyurmuş olan Mılh Şefımız CUmhurreısl ısmet $ 
kan dahilinde \C sonuna kadar gece ı •nonu bu sabah sabah saat 10 da Oerin<::e'ye vasıl oldular. i 
gündüz ellerinden geleni yapmalaıırıa Milli Şefin Derince'yi şereflendireceğini duymuş o'an kafa. • 
her şey_i vermelerine, her şeye cüret balık bir halk kütlesi ve civardan Derince'ye akın etmiş olan köY·l 
et~elerın~, her şeye tahammiıl etme· IUler, Sabahın erken saatlerinden itibaren istasyon civ3r1nı dol· t 
lerıne bat('l.dır. Bu harp, mevzii şefler f durmuş bulunuyorlardı. Vilayet ve Parti erkanı da Milli Şefi se- * 
ğıldıB.u bir milletler harbi, haklar Miltl Şef hususi tr~nıerlnden inerek kendilerlni karşılama-
pre~sler veya miill ıhiraslar harbı de lamlamak üzere istasyonda yar almışlardı. ! 
lı b.J ı öa gelenlere ayrı ayrı iltifatta bulunduktan sonra civarı dolar ı ı r. 

Yalınız l. .1 d d .
1 

h \ duran hatkm ve köylUlerin alk••ları ve coşkun tezahürleri ara-
ngı tere e eğı er d s · · 

1 k . . . . ' . . • sm a avar ona yatını. bınerek Derınce'den hareket bnyurdu· t 
meme ette~ ısımlerı, hare~etlerı ~ıç bır ! ıar. lnönü, yatla fzmit körfezinde iki Sadt kadar d~vam eden t 
zam.en bılınmeyek ol~n ~ımselerın ~- ' bir gazinU yaphktan sonra Yalova'ya gittiler. t 
dedı ve ı~a ~:r~~~k~:~:ıc~zı:ae~~~:deb~ t 
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----------------------------------------------------------------------------------..--------------
Mısır Fransaya karşı 

vaziyetini değiştirmiyor 
Kahire: 15 a.a. - Havas aiansı 

bildiriye:: 
Hariciye müsteşarı yapmış oldu-

ğu beyanatta mütarekenin imza edil· 
miş olmasının, Mısır'ın Fransa,ya kar
şı olan vaziyetini deği~tirmiyeceğini 

söylemiştir. 
Müsteşar sözlerine şöyle devam 

etmiştir: 
Fransanın bir kısmının alınanlar 

tarafından işgal edilmiş olması, 

gerek işgal altında bulunan gerekse 
işkal edilmemiş olan kısımlara karşı 

diplomatik münasebatımızı tadil etme 
mektedir. 

Harpten evel Fransayı siyasi bir 
vahdet telakki ettiğimiz gibi, şimdi 
de, Fransa, müstemlekeleri ve kend:· 

sine tabi olan memleketlerle olan 
münasebatımız, mütarekenin akdinden 
evel olduğu gibi baki kalmaktadır. 

İngiltere uzakşarkta 
sulh tesisine çalışıyor 

Çin -
ihtilafının 

Japon Silahlı 
halli meselesi 

Singapour; 15 - a.a. Reuler: Ma· 
lezya umumi vali vekili Bay Jones, 
dün akşam radyoda söylediği bir nu · 
tukta, lngiliz hükumetinin JaJ?~nya ve 
Çin arasında sulh yapılması ıçm gay· 
retler sarfedilmekte olduğunu söylemiş· 
tir. 

Bay Jones, ezcümle demiştir ki: 
lngiliz hükumeti, Japon hükume· 

( Gerisi UçUncU ~a.hifede ) 

Avrupada açlık 
lthlikesi artıyor 

Nevyork : 1 :> :ı. a. - Royt.r 
\'aşingtondan N"evyork Times'te 

bir mak:ılesi intişar eden John l\1ac
corma ek, Avrupa kıt11.,ıoda açlık ola· 
c:ığı tahminini ileri .sUrmekte ve ln· 

( Gt:risi dördUDl.U sahifede ) 

Mersindeld maçlar 

Türkiye birincisi 
Eskişehir oldu 

Camartesi ve pazar günleriy1e 
dün, Mersin stadında devam edılen 

dört grup biri:ıcı leri arasındaki Tür-

kiye futbol birincilik maçları nihayete 
ermiştir. Cum utesi günkü mı4çla lar· 
da Eskişehir takımı Aydını 3-1, Mersin 
İdmanyurdu da K'ayseriyi 3 l yene•ek. 

Eskişehir ve Mersin finale kalmışlar
dı Türkiye üçünciili:ğü için pazar gü
nü Kavseı i ve Aydın takımlaı ının 

yap!ıkları maç 4 · 1 Aydınlı gençle
rin lehine net celenerek Aıdın Tür<.ıye 
ücfocüsü olmuştur. 

Yine pazar günü iki finalist takım 
Mersin ve Eskişehir ekipleri arasında 
cereyan eden ve fakat itmam edilmi· 
yen maçın tafsilatı ise okuyucularımı· 
zı memnun etmiyeceği için kısa da 
olsa izahat vermiye~iz. 

Dün Mersin ve Eskişehir takım
ları arasında tekrarlanan ve sonu alı
nan maç l - O Eskişehir takımınm 
lehine bitmiştir. 

Bu suretle Eskişehir Türkiye bi
rincisi olmuş, Mersin ise Türkiye ikin
ciliğ'indt: kalmıştır. 

.l\lersinli gençlt!rin gözlerimizle 
~:ıbid olduğumuz enerjik, cevval ve 
ht>r suretle faik oyunlarına rağmen 

bugun mağlup mevkie duşmuş olmala
rı karşısında biz de hakikaten buyuk 
bir esef duymaktayız. 

( Geri .. i dördUncU sahifede } 



Halkevi gençleri 
'köylülerle beraber 

Köylülerimizi paraşüt ve paraşüt

çüye karşı alınacak tedbirlerle teçhiz 
etmek ve paraşütle paraşütçünün ne 
demek olduğunu gerek kelimelerle ve 
kerekse canlı tecrübelerle anlatmak i · 
çin Halkevimizin Pazar gunu iki 
grup üzerine köylere gönderdiği ele· 
manlar dönmüşlerdir. 

Denizkuyusu, Oymaklı ve Kara
taş köylerine çıkanlan ekibte bulu· 
nan Doktor Ekrem Baltacı, Ali Ya
ver, Ali Rıza Yal~ın. Suad Aymak 
.ayn ayn izahatlarda bulunmuşlardır. 

Coşkun Güven, Nuri Avcı, Re-
şad Güçlü, Şevket Çekmegil'den mü 
teşekkil ekibin verdiği ma\fımatlan 
yere indirilen mini mini nümune para· 
.şütler takib ederek nazarı ve ameli 
.şekilde bu mıntıkalarda oturan· köylü· 
lcrimiz İrşad edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu seya
haUar di~er köylere de yapılacaktır. 

Almarı-aj~nsı D.N.B. 
nin itirafı 

( Birinci sahifeaen arf.an ) 
ği bir telgrafla " Almanya hariciye 
nezanti tarafından nt.şrolunan vesi· 
llaların tercllmesi esnasında yapılan 
yanlışlıklar ,, kaydiyle B. ı\.1assigli 

tarafından ileri sUrUlen değişiklikle· 

rin vUcudunu tamamen kabul etmiş 

ve mezk<lr vesikayı bu sefer, esasen 
kopya ettiğini ilave ederek masahhah 

1 iirksöıü 

Adaaada ~apılacak 
yüzme müsabal<aları 

21 Temmuıda Adana'da yüzme 
havuzunda yapılacak olan Akdeniz 
memleketleri yüzme grup müsabaka· 
lan için yapılmakta olan hazırhklar 

ilerlemiştir. 

Yüzme havuzunun etrafındaki ça· 
lışmalar devam etmektedir. Havuz 
için lüzumlu bulunan ve vüruduna in· 
tizar edilen malzemenin ise bugün ele 
geçeceğine alileadar kimseler nezdin-

de muhakkak nazariyle bakılmaktadır. 
Eter bu vaziyet kabil olmadı~ı tak
dirde yüzme müsabakatarının yine A· 
dana havuzunda bütün imkanlar araş· 
tmlacaktır. 

Adana ekibinde müsabakalara gi
recek gençler den Haci Aldatmaz, 
Mahmut Güvenç, Muharrem Gülergin, 
Mchmed Rona ve Ahmed Rona Mer
sinde su kampında çalışmaktadırlar. 

Adana su sporlan ajanı Adana 
ekibinin iyi neticelere vasıl olabilmesi 
için gayretler sarfetmektedir. 

iki çocuk Seyhaoda 
yıkanırken boğuldu 
Mırzaçelebi mahallesinden 15 J'a· 

şında Hamid ile Döşeme mahalle~İn· 
dtn Abtullah oılu Mchm~d Sıtkı ad· 
la çocuklar Salih Bosna fabrikuı ar• 
kasıod& yakanınak Uzere nelıre girmit· 
ler, fakat alunbya kapılarak boğul· 
muşlardır. 

Adana polis kaclrosunda 
tayi ve terfiler 

Ad.ana polis kadr-osundan kom•er 
muavinliğine terfi eden Turan ErgU· 
der Urfaya, Fevzi Ô.ıböluk Ankara· 
ya, Hakkı Aktaıı lstanbula tayin e· 

dilmişlerdir. 
Bu me)'anda genç şairlerimizden 

kom!ter muavini ziya lllııın da Anka 
ra)·a naklen tayin edilmiştir. Genç 
komsl·rlerimize muvaffakiyetlı:r dile· 
riz 

şekilde tekrar neşr .. tmiştir. 
1 

._ _ _. ______________________________ _ 

Bu yeni metinde tabii B .• l\1ascıig· , 

li'nin iddia ettiği gibi, Turkiyenin bir 
taarruz harbine değil, bir mUda faa 
harbine hazır olduğu yazılıdır ve ge· 
ne Fransa buyuk elçisinin iddiası 

veçhile mUttcfiklerin l3ak.ı1~.-a kaqı 
yapıı.cakları bir taaı·ruza Turkiyeııin 

iştirak edeceği de~il sı:.) irci kalacağı ı 
gö-;tc:~ril miş tir. 

Bu sebeple 10 temmuz tarihli bul 

t~ni.mizde B. Ma~igli'ye alfe~ verdi- ı 
ğımız şekle tamamen tetabuA. eden 
bu yeni metni yeniden dercet'.11e.v~ ı 
!Uzum gi)rmUyor, yalnız .. kt-yfıyetı 
kaydet mddc iktifa edi.> oruz 

~u k:ıd:u· var ki bu vaziyı:t kar· 
şmnda bizim de bir sual sorınağa 

haklomız vardır : 
.Nim resmi bir Je, ld ı:ıjaosı olan 

O. N. B .. Massigli raporunun ıısıl 
mdnini kolayca elde etmek imkanını 
huiz iken • nitekim lıu mt·tnin bu 
dakikada dinde olduğunu O. X. B. 
de itiraf t•tmektedir - acaba nasıl bir 
sebeplı: A\Tupa memleketlerine yap 
tığı bir neşriyatta evvela Almancaya 
ve sonra Almı:ıncad:ın Fransızcaya 
tcrcUmc edilmek sun·tiyle husule g.:· 
lt:n lıu yanlışlıklarla do'u metni ver· 
meyı tercih elnıi~tir. a. a. 

r 

Sovyetler le olan 
mübadelemiz 
Tuna yoluyla 
memleketlerine 

Balkanlar ve 
ticaretimiz 

ar 
Orta 

inkişaf 

mal 
ıy r 

Avrupa 
ediyor 

l~tnnbul : l;) ( Hususi muhabirimizde-n ) - Dış ticaretimi;ı; Tuna yo· 
luyla Balkanlar ve Orta Avrnpa memleketleriyle inkişl\fa başlamıştır. Ro· 
manyaya satılan ve bu gunlcrde sevk;ne bıışlanac.ık olan yapağı ve tiftik· 
!erden ba~ka Romenler ıııtıhim miktarda pl\muk ve diğer mahqu llerimizd~ n 
almak istemektedirler. 

Şthrimizde bulunan Homen fabrikaları mUmessilleri Aokaraya na gide
derek l>u hususla müzakere ve temıısl:ırJa bulunacaklardır. Bund:ın başka 
Bulgaristan ve Yunanistanla da tic:ıretimiz geni;; mikyasta artac..ık tır. Bal· 
kan mcmlı:kctlC'rinin birbiri~·le ticı.retlerinin ıslah ve inkişafı yolunda temas 
ve tetkikler ilt!rleınektedir. 

Oiger tııraft:ın Sovyet Rusya da memlı!ketimizden bazı mıd.deler "atın 
almak istemtktedir. Bunların ba;;ında tiftik, yap:ıgı ve d ·ri gelmektedir. 
Ş~hrimizdeki S.:ıvyet ticari mUmessilliği ~bu hu~u~ta :ılakadadarh temasa 
başlamış lıulunmaktııdır. 

Yakında Sovyctlerle de geniş bir mal mUbadt•le-;İne bı:ışlanacağı umul· 
o.ak.tadır. 

Bugün ki irlanda 
., 

Britanya ada•;ının garbında, şima• dır. Cenubu garbi de dağlıktır. Sahil-

li şarki kısmında Ulsttr r.ıı.mı altın· OONON ME-~~~~---ı de deniz karalar arasında sokuJarak 
da ve İn~iltereye tabi parçanın bu· köc fezler meydana getirmiştir. Vadi-
lundugu bir ada v.: bir huk um ettir. ı~rde zengin çiftlikler vardır. 

yukarıda İngilizlere ait kısım 16 Cenubdaki Cork limanı meşlıur-

bb d 1 .1. l . t Bataklık olmıyan yerler ise mUıv d~r. Burada Kuinsfovn nammda ve bin metre mura a ır. ogı ız er, ış e 
buraya asker çıkarmakta ve Alman· bittir. mer'aları Zo!ngindir, cıUt, pey· Atlas okyanuçuna geçen vapurlıırın 
yaya karşı mUdafııaya hazırlanmakta· nir sanayii ilerlemiştir. İı•landa ova· uğradığı mUhim lıir iskeledir. Cenubu 

16 Temmuz 

B 

Va'imiz bugün 
köylere gidiyor::: 

Valimiz Ba~ Faik Ü!!tUn bugOlce 
köylere tekrar tefti1lere çıkacaklel'mü 
dır. Bu teftişlerdct de "1ilhaua :ıı;ir,ılmi~ 
ve maarif i,lerinİll tetkik edilı:celcen 
öğreoil.miştir. rıt 

Çocukların_ yaptığı ~~; 
kanlı bir kavga ,., 

ÜııtU•h biriken seb~plerden •~O 
larında çıkan kavga sonunda Ali o'İ 
Ali Sırda1, Suleymaıı oğlu Said O 
muşu; Mehmecl oğlu Ali Tail•~ ( 
Mehmed oğlu Sabahattini; Ali ol . 
10 yaşında Feridun, Mchmed oğlu ~ıyl 
ya,ında Latfiyi bıçakla yaralaııı•P'•~ 
lardır. Üç carih de yakayı ele .etledı 
miş, lıaklarında tanzim edilen . evr•~ 
la birlikte adliyeye ~evkedilmişlct'rz 
dir. Oiğl'r Uç yaralı tedavi altı 0 P. 
alınmı~tır. ngı 

Tayinler, tahviller, terfii~: 
Erkek Lio;esi Matematik mu• ~am 

limi M.uhlis Sivrioğlu,nun muşı k'lar 
nuııi hadde iblağ edilmi~tir. :ün 

• 
1 inci ortn okul !'lekreter ve ı.eYa 

sap memurluguna Adana erkek lis/ir 
mezunlarından .\lustafa Kemal Aso' 
h) in edılmi tic. ral 

,,•ay 
Feke Kaymakamı Bay Must:ı j' . 

Rıfkı A vcan kanuni sin haddini dol ~~1
1 

• ıu 
durduğundan b:kaude scvkcdilmiştı' 

Ana kız evi bırakıp 
0 

kocaya kaçtı ·u 
Ceyhan: (Hususi) - Ceyhand1 

şimdiye kadar eşine tesadüf edilme ( 
miş bir vak'a olmuştur. Hadiseyi ld "k 
saca bildiriyorum. . ud · 

Ceyhanın Büyük Kırım mahalle51 ı 1 

de oturan ve ötedenberi arabac11ıı.:ıına 
iştigal eden lsmailin çoluk çocuk s!I ·

1 hibi 35-40 yaşındaki karısı " RahP rn 
mc,, kendi kapılannda çalışan Şıhl'J'IP 
adındaki delikanlıya abayı yakmış \e 
delikanlıya olan alaka ve sevgi gii~nuı 
geçtikçe artmış olriuğunda.n nihaye en 
kaçmağa karar vermişdir. k 

Zira, genç aşıkla ihtiyar maşuk3 ~n~ 
nın artık Is mailin evinde kolayca . ~en 
serbestçe birbirleriyle sevişmeleri ıfll • rrı 

h 1 1 
. . ı . al 

kansız hir a e ge ınıştır. 
Henüz zabıtaca yakalanmak üıe ~v'. 

re oldukları bir sırada, lsmailin kııını 1 

15 - 16 yaşındaki Ayşe de MahrnJtını 
adında &'<·, r bir delikanlıya gönül velran 

ıs ını 
rerek kaçmıştır. iz. 

Aradan çok geçmeden gerek R• 
hime ve Şıhmus ve gerekse Ayşe .;' 
Mahmut zabıta tarafından yakalanm•f A 
!ardır. 4 

Rahime ve aşıkt Şıhmus ve A'f'İi2d 
yi kaçıran Mahmut tevkif edilmişlerdİ'tr C 

Ayşe babasına teslim olunmuştur. e t· 
M. f.tki l dırlar. Jrlıında huk amctioin arazisi sını baştan bap Ç>!Vİrel\ d :ığl.ır, prk şarkide Vik.lov dağları vardır. Bura· 

68 bin kilometre murabbaıdır. Nufu- ta irtibatım kaybeder. Merkezi Oub· da da viidilerc ekilir. İrlaadada hny· Bir kaçak yakalandı on~Jı 
ı.u 815 milyona yakındır. Şimdi başın· lin mlıhinı bir limandır. (NUfu-;u 410 vancılık ve maddeleri sanayii bol- • 
da Dövalero namında bir diktatör lıin). lrlanda ova~ıntn malları buradan dur. Katilden 10 sene hapse mahlıOıı' 
vardır. Daha önce lngiltereye tabi ihr.ıç edilir. Şimali garbi ince top· ak· Patates bol yetişir, balıkçılığı da ErLincan cezaeviode yatmakta ;Jet; • 
bir dominyondu. lrlandanın orta kı· lı, çok, arızalı, çok yağmurlu ve Ok- muhimdir. Dokuma sanayii mahdud yer sarsıntısı esna•ıında firar eder~~ I;. 

sım cumudiveler devrinde yı:r yer yanusun ~iddetli ru,garlarına tabidir. ve kabadır. izini 'laklayan Er.tincanın Ka:ı:o~ ~ f f 

1 
göll,crle örtuimuş kireç t:ışl:ırınd.ııı Buralarda nufus a:ı:dır. Yalnız vadi· * * * 1 mahallesinden Ü$man oğlu 1 Iayrull', il 
mUrekkeptir ve bat:ıklıktır. lcrle balıkçı lim:ınl:ırında ınsan var· -şehrimizde yakalıı.narak adliyeye te 'b 

!im edilmi~tir. 1 
u ~-----------__ ...., ___________________ ,,_,, ___ ...... _______________________________________ __ 



16 Tı-mmuz 940 

Britanyaya dünkü 
hava taarruzu 

Alman tayyareleri hiç 
mühim zarar yapamadı 

Londra : 15 -a.a.- Hava ve r anavatan emniyet nezaretleri, bu sa· 
bah aşağ daki tebliği neşretmişlerdir. 

Baıı düşman tayyareleri, dün ge 
bugO'ce sahili geçmişlerd ir, hava dafi 
akl.rmüdafaa tcrtıbahmız harekete geç· 
zir•,lmiştir. lngilterenin cenubi şarki ve 
Ic:celcenubi garbi mıntakalarında münfe· 

rıt noktalara bombalar atılmıştır vı.
hnn: bir kişinin haf ıf surett~ yaralan
dığ'ı bildirilmektedir hiç bir ciddi ha 
sar yoktur. 

n .~ngiltere Uzakşarkta sulh 
1i o; t • • 
d 0 esısıne çalışıyor 

alla" ( B' . . h.f 
• ı1 ırancı sa ı eden artan ) 
ı oa 
ğlu ııiylc, Japonyanın Çin harbi hakkında 
larıı•ff•ptığı batı teklifleri müzakere etmek· 

..tedir. e yt:r 

evr•~ Çin ve Japon milletlerinin hakiki 
'mişlef'rzusunun şerefli bir sulh üzerinde 
altıd oplanmış olduğundan emin bulunan 

ngiliz hükumeti, şarkta harbe müza-

f · ıeıaret etmemek ve bu harbin devamı· 
~r ı ·ı ~ - k .. • n onune geçme ıçın gayretlerini a· 

muııltami hadde kadar götürecek ve bu 
aşı ""1arbe son vermek için mümkün bü· 

:ün gayre terini yapacaktır. 
3ay Jones, bundan sonr;ı Alman· 

1 

ve lı~.a il~ harbten bahsetmiş ve demiş· 1 
lisıır kı: 

Aso-i lngiltere, büyük kuvvetlere karşı 
1 

ralnız başına yaptığı muharebede, bü· 
ün gayretlerini sarfedecek ve Alman· 1 

Türksözü 

J 

lrlandada büyük 
müdafaa hazır.lıklaı:ı 

. 
Bitaraflığı ve istiklali muhafaza gayreti 

Dublio : 15 (a. a.) - Reuter: İr
lauda serbest devleti, Avrupa. b.arbi 
dolayisiy le vııkua gelebilecek ha.fiso· 
leri ııuk\knla bekle'l!ck.tedir. Memle
ket, karadan, den il.den veyahut hava• 
dan gelecek hucııma hazırdır. Ve bu 
hucu n memlck~tı gafll a \ layamıyacak· 
tar. İrlanda serbest devleti, bilhassa 
havadan gelecek her bucumu Ye her 
turlu asker indirilmesini karşılamağa 
hazırlanmış bulunıyor. İrlanda st-rhest 
devleti dahilinde yere inmege teşeb· 
bus edecek tayyareler, ciddi gUçluk
lere çarpacaktır. Çunku bu sabada 
mUdafaa tertibat. çok ilerleınİf bu· 
lunmaktRdır. Muayyen bir hadden 
daha yUkııek tonilatoda hiçbir gemi, 
tevkif edilmeden ve hucuma uğrama· 
dan hiçbir limaııa yaklaşamıyacaktır. 
IIer tarafta snhil bataryaları hazır 

bulun'Daktadır. Ordu, muhim miktar
da teknisiyenlerin iştiraıı iy le takviye 
edilmiştir. 

Bu teknisiyenler, ayni zaınaadıı 

mahalli vaziyete de taınamiJ le aşina 

bulunmaktadır. Pek ynkıoda İrlanda 
serbest devletinin kendisini mUdaf aa;

yn tamamiyle salih buyuk bir ordusu 
olacaktır. JV1.eml1:ketin bitaraflığını 

Amerika' da 
seçim işleri 

Bay Ruzveltin seçilmesi 
için gösterilen gayretler 

Chicago : 15 (a. a.) - Riyaseti 
cumhur için demokrat 11amzedi tayin 
eyliyecek. olan demokrat partisi kong· 
resi bugUn öğle Uzeri mesaisine başlı· 
yacl\ktır. K,>0gre liderleri Chicago'da 
soo lıazırlıkları yaparken, B. Rooz 
velt, potomac nehri Uzeriade yat ge· 
zinfoıinde bulunmaktadır, Mamafıh B. 
Roozevelt'ia bugunlerde politik sahne· 
den uzak bulunması, hakik~ olmaktan 
ziyade zahiridir. Zira, B. Roozevelt' 
in en samimi ~ahs'i dostıı Ticaret na· 
zırı B· Hopkin<ı, Chicago'da kongre 
mahfillerinde B. Roozevelt'in menfa· 
atlerine nezaret etmektedir. B. Hop. 
kins'in Chicago'daki ikametgahı Va· 
şir>gton'da b.ıyaz saraya hususi bir 
telefon hattı ile bağlıdır. 

muhafazaya \·e memleketin mU-laf aa· 

sına buyuk bir şevkle bağlı bulunan 
halk, hak~metin işini ç<>k kolaylaştır· 

maktadır. 

Sahife 3 

Batan lngiliz torRidosu 

Londra : 15 a. a. - Amirallılıt 

dairl'si, Escort torpido muhribinia 
garbi Ak.denizde batmı' oldu~una 
resmen bildiı·melı.tedir. Escort'a bir 
torpil isabet etmit ve bil!Kare yedek.
te seyreder.lcea tiatmııtu·. İki den1i 1 

eri ölmuştür. 

Fransız kabinesinde 

Vichi : 15 -11.ıı:- ' Mareşal Pe
tain, endüstri ve iş devlet sekreter· 
liQ'ine B. Rene Berlini tayin ederek 
yeoi Fransız kabinesini tamamlamıttıro. 

Amerikanın muhtaç 
f ransızlara yardımı 

Londra : 15 (Royter) - Harpteıa 
muteeıısir otan Fransızlara bir Ame
rikan gemisi yiyecek getirmektedir. 

Ruzvelt 50,000 kişilik 
bir ordu teşkil edecek 

Vaşington: 15 a.a. - D. N. B. 
bildiriyor: 

Bay Ruzvelt tebliğ ettiği bir pla· 
na nazaran elli bin kişilik uzun hiz
metli bir askeri teşekkül meydana ge
tirmek arzusundadır. 

lust:ıf''?~a kar~ı medeniyetin yegane ümi· 1
---------------------------------

ini Joı'~~ı .. teşkıl e?en zaferi kazanmak içn ı· Hı· ti er, la"' tı· n b.,.ıoku 

Bu suretle Noelde 9 fırka olarak 
hazırlanacak olan muntazam ordu 13 
fırkaya iblağ edilmiş bulunmaktadır. 
24 fırka, şimdiye kadar haftada bir 
saat talim gören binaenaleyh yeniden 
sıkı bir surette yetiştirmeleri lazım ge
len milislerden teşekkül edecektir. 

. "ıulun fedakarlıklarda bulunacaktır. 
lmışt1 

ı 
ıp ngHterede Alman taar- J k } • t • 

d
;uzu cesaretle bekleniyor ı uru masını ıs emıyor Cebelüttarıktan ayrılan 

ahali geri dönüyor 
yhan 1 
edilınC' . . . 

. ı.:1 ( Bmncı sahifeden artan ) 
seyı _ 

uk olac.lktır. Bu maçhul a~ker har-
ahalleSİ idir. Herkes yanılmadan gayretini 
acılıki'nan. ve vazifes ne bağlarsa devrimiz 

k 53 • Hıtlerin muzlim musıbetinden kurocu 
" Ralıplmuş olur . ., 
Şıhını5 Londra : 15 -a.a.- Reuter : 

kmış .,.t R. Churchi.lin• nutkundan dün 
:vgi gli~nulu~mu~ ol_an aş".tğıdaki kısmı ay. 

nihayJen şımdı gonderiyoruz : 
Z:lfere giden yolumuz kapanma

, k!J'ık~a, Fransız hükurr.etine ka•şı hüs. 
maşu veünıyetimizi gösteren haıakatta bu-

~~~ j(ll nmağ"a hazırız . Büyük Frc1nsı:r. im· 
ı ~ator'ulunun, halen esir Fransa ile 

mak üıe u.v~salası kesilmiş olan ve hüriy.!-
·ı· kıılnı ıdame eylemekte bu:unan kısın 

aı ın . • 
, Mahrnıı rında :ıcareti himaye t.debiliriz ve 

önül "e"ansız ımparatorluğ"unun bu kısım-
~ının idaresine yardımda buluna bi
rız. 

erek R' 
Ayşe ,re 

kalanrnış Adliye \1 ek ili Bol uda 
f. Ankara 15 (Hususi muhabiri

. ve. AY iıden) - Adliye vekili Fethi Ok· 
ılmış\er ır Gercd 1 . 

t 
e tc eye ge riı. Esnelepede halk 

uş ur. mastarda b 1 M. ~ tkik ettikten u unmuşlar, inşaatı 
· . sonra Çağ-an nahiye-

dı ne gıtmışlerdir Vek'l an olJ;a varmıştı;. ı saat 17 de de 
mahllaııı 

~akta 11''p ŞEHIRD E HA v A 
!ar edert~ 
[ Kaıo~I~ Şehrimizde gök yUzU açık, hava 
Hayrulltı~ fif rUzgarlı idi. 

iyeye W En çok sıcak gölgede 36 derece
i bulmuştu. 

almıştır . Londra : 15 - a .a.- "Obsf ner,. · 
gazefesinin d plomat•k muhaııiıi, ye· 
ni Frans~ hükumel•ne karşı n:İh\ erin 
takındığı müstehzi ta\lr hakkınrla di 
yor ki : 

" Son günlerde Bertin ve Roma
nın Peten • La\al t raf,nd a ıı yapılan 

totaliter devlet tecrübesı teşebbüsüne 
başlanan hücumlaı, Fransa, ispanya 
ve ltalya arasında bir lalin bloku 
teşkil gii~es"n ~ matuf ve doğmakta 
olan bir harekete Almanyanın cevc.ı· 

l}1 İ haber alan mahafildeki umu· 
ı. i kanaate nazaran B. Hitlerin şim· 

dıki hedefi Balkanları itidale sevket· 

mei< bir katolik bloku teşkil ı ni istih· 

daf eden hareketi başlangıcında le· 
melınden yıkmak, Fransız filosunun 

ziyaı ile yeni bir şel<il alan h'ilıhazır 

me.;ele üzerinde durarak lngiltereye 

Cebellüttarık: 15 a.a, - Vali ta· 
rafından neşredilen bir beyannameye 
nazaran Cebelüttarı1<.'tan Fransız Fa
sına nakledilmiş olan ahali, görülen 
lüzum üzerine derhal Cebelüttarık'a 

geri alınmıştır. 

Moyaledeki knvvetler 
Londra : 15 (Royter) - Bugün 

Moyaledeki İngıliı.. kuvvetlerinden bir 
kı'>mt geri çekilmişıir. 

bı olan telakl-i edilmektedir. Roın' 
radyosu bu hususta Göbbels'len emir 

karşı isti'a veya abluka suretıyle ve· 

ya her iki suretle birden hücum et
mektir. 

GONON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 

1 • • • 

Saydamın nutku - Tür.ki er 
" Tiınes ,, gazetesi, dünkü baş 

m ak al esinde Tüı kiyenin Rusya ve lngillcı e ile 
arasını açmak maksadiyle son on gün zarfında 
Türkiyede ve komşu memleketlerde 2iy11desiyle 
fazlalaştırılmış olan Alman propagandasını faali
yeıinden bahs~diyor ve diyor ki : 

Tür~iye başvtkili doktor Refik Saydamın cu· 
ma günü büyük millet meclisinde irad ettiği nu· 
tukta kuvvetle ve sarahatl ı bu faaliyet protesto 
etmesi hiç de şayanı hayret değildir. 

Bu nutku karşılıyan alkışlar ve başvekilin al
dığı müttefık itimad reyi, başvekilin, bu gibi ent· 
ıikalara karşı mühalı;-fetle müstakil ve şeci Ttirk 

milletinin tam müzaheretine malik bulunduğunu 
göstermiştir. Bu entrikaları yapanlar karşılarında 
Abdülhamid Türkiyesi değil fakat Kemal Atatürk 
Türkiyesi bulunduğunu unutmuşlardır. Türkler pek 
tabii olarak, yakın şarkta sulhun idamesi ile ala
kadardırlar. Tüı kler, bu sulhun bozulmasının önü· 

ne geçmeğe çalışıyorlar. Türkler, başarılması Türk 

İngiliz ve ayni zamanda Rus menfaatlerine de 

muvafık bulunan bu işde İngiliz diplomasisinin 
dürüst müzahereline iıimad ejebi!irler, Türkler, 

ayni 1amanda, dostluklarına da sadık bulunmak· 

tadırlar. 



Sahife 4 

Mersindeki maçlar 
( Birnici sahifeden artan ) 

Haber aldığımıza göre Turkiye 
birinciligiı:ıi kazanan Eskişehir genç· 
feri Millt Kume birincisi J<'eoer Bah
çe ile Ey16lde İzmir stadında bir maç 
J'&pacak tır. 

Avrupadaki açlık 
tehlikesi artıyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

~iltere, mukavemet ederek Avrupayı 
buğday ithalin.len mahrum bırakabi
leceğini ve açlık gayri mUsııit hava 
şeraiti, asker! harekat ve seferbcr
)ik dolayı.,iyle meydana geleceğini, 
~imdiden, Hollanda, Belçika, Fransa, 
lsviçre ve lsveç'te buğday stokları· 
xıı,ıı azaldığının kaydedildiğini yaz· 
maktadır. 

Pamuk - Hububat 

KiLO FIATJ 
CiNSi En <Z EnÇ~ 

K. S \ K. S· 
ıroza - o-o=== 5°:'5o -
fic!." parlağ~ -00 00 

Ma. temizi ı 00 ı-0-0--ı 
Kapımal-ı - -00 ___ _ 

Klev'and -00-----ı--o~o=----• 

Kfevland çi~ .._00 ___ ----

Yerli yemli!< CO l----ı 
tohumluk 

4,30-Buğ"d~y topak, ____ _ 
,, yerli 4,00 4,57,3 -------Arpa J_2_,9_0___ 3,18 

Yulaf 1 00 ı-4.,...,-14-,...---ı 

15 I 7 / LY40 
I< ambiyo ve para 

lş Bankasından alınmıştır. 

Lirtıt 1 
--=R"'""a_y..,..iş_m_a-=rk,....---------

Frank (Fransız) -0- 00 
---:s=-t-er..,..,li,_n_(_i-ng-i=liz_),___ __ -5- 24 
_D=o_l_ar~( _A-=_m~e~r-ı_·k=a=)==== ı 4

00
4 1 0

0
0
0

-
F ran k ( İs\.içre) 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 
Tarsus kapısı yanında 

Halk ~czahanesidir 

Seyhan Vilayeti Dai
mi Encüweoinden : 

' ... _ 1 - Adana · Karataş yolunun 
6 + 600-8 - 030 kilometreleri arasın 
da parça parça yekunu 89J met· 

..elik kısmın esaslı tamiı atı keşif tu 
tara olan ( 7876 ) lira ( 42 ) kuruş 
la açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18-7-940 tari 
hine müsadif Perşrmbe günü saat 
11 de Vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait keşif
name ve sair evrakı görmek üzere 
Nafia Müdür lü~üne müracaat ede· 
bilirler. 

- isteklilerin ( 590 ) lira (73) 
kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işi yapabılec~k iktidarı ol 
duiuna dair Vilayetten ehliyet ve· 
aikalan almaluı lazımdır. 

30-5-10-16 121189 

Türk sözü 

flan 
Devlet Demiryollar 6. ı 
ıncı İşletme komisyo
nundan: 

işletmemiz mıntakası memur 
ve müstahdemini için kumaş, astar 
ve telası idarece verilmek sırma, i 

dükme ve alaıncti f .uikaları müte 1 
ıbhide a:t olmak üzere takriben 778 
takım yakası açık ve kapalı elbise 1 

268 palto ve 345 kasketin şartna · 1 

me ve mukavele proj .. si mucibınce 
dikimi kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur. Eksiltme 25-7-940 
Perşembe günü saat 1 l. de Ada 
nada işletme Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. Bu işe ait mukavele 
ve şartnameler Adana işletme Mü-
dürıüğünf", Mers:n, Konya istasyon 
larına müracaatla bedelsiz olarak 
görülebilir. Muhammen bedel 
6879. 75 lira ve muvakkat teminat 
516 liradır. Lıteklileriıı iyi huy ka 
ğıdı, nüfus tezkeresi, 940 yılı Tica
ret OJası vesikası ve l u işteki eh· 
liyetlerini gö.>terir tasdikli vesika
ları ile nruvakkat teminatlarını vcz· 

Asri 

Sinema 

Bu Akşam 
• 

Sinemanın, yayla gibi ser• 
Ve vasi salonunda 

mevsiminde bile rşine ~nder 

tes1tdüfedilrn iki şaheser birden 

(1) 
Sinemanın en güzel artisti 

D O R O .T H Y L A M O R'un 
En güze! şaheseri ve baştan başa temımcn Renkli 

TURA• 
ORMANLAR PERiSi 

Sergüzeşt Filimlerinin büyük K«thramanı KEN 

MA YNARD'ın en heyecanlı ve en mükemmel fılmi 

(ARiZONAÇETESi) 
nemize yahııldığını gösteıir makl uz ı ---------------------------_....! 
veya banka ttm1rıat mtktuplarile 
tcklıf mt ktuplarmı 2490 Numarala 
kanunun tarif atı dairesinde mühür· 
lü zaıfıar İçinde vaktı muayycnin· 
den bir saat evveline k.adar ko 
mİs}onumuza vermiş olmaları veya 
göndermeleri lazımdır. Postada 

vukubulscak gecikmeler kabUI e· 
di/mn. 

12lll 6-10--16-20 

Seyhan Kültür direk tör lü-
gv ünden: 1 

Adana merkez inkılap Iıkmek 
tebinin (2286) lira 75 kuıuş bedeli 
keşıf tamiratı açık eksiltme Dumlu 
pınar mektebinin 112) lira, Köprü 
köyü mektebinin (245) lira (31) ku 
ruş ve Cümhuriyet mektebinin (250) 
lira bedeli kaşif t .. miratlarıda pazar 
lık suretile J 8/ 1940 Peşembe günü 
saat ( 1 O) da vilayet daimi encüme
ninde ihaleleri yapılacaktır. inkılap 
mektebi ne ait tamirat için 0/07,5 1 
teminat makbuzile birlikde isteklilc 
rin hazır. l u'unmaları. keşif ve şart 1 

nameyi görmek içinde her gün ma
arıf dairesine müracaat etmeleri ilan • 
o1unur. 16-21-26-31 12136 

Seyhan vilayeti daimi 
enctimeninden: 

1 - Kozan - Adana yolunun 
11 · 250 - 2 ! - 200 kilometrelcı i 
arasında yapılcak şosa iç.in lazım o 
lan taşın Hamam ocaklarında ihzarı 
keşif tutarı olan (5900) lira bedel 
ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ek!ıiltme 18 7.940 tarihine 
müsadif perşembe gürıÜ saat (10) 
da vılayet daimi encümeninde ya 
pılacaktıf. 

3 - isti yenler bu işe ait keşif· 
name ve sair evrakı göımek üırre 
Nafia müdürlütüne müracaat ede· 
bilirler. 

4 - isteklilerin (442) lira (50) 
kuruşluk muvakkat teminat verme 
leri ve vilayetten ehliyet vesikası al 
maları lazımdır. IJ090 

30-5-10-16 

Ucuz ve acele satılık Motosikletler 
Az kullanılmış lngiliz malı Tiryof marka sepetli 6 beygir kuvvetin 

de bir adet ayni marka 3,5 beygir kuvvetinde sepetsiz bir adet bisiklet u 
u 

tertibatlı ve iki vitesli 2 ..!.. beyglr kuvvetinde Huııvaroa marka bir adet ~ 
4 

ki cem'an üç adt"l motosiklet acele ve ucuz fiııtla satılıktır. TaliplerİI 

Ko'ordu cadd(s\nin asfalt cadde ile birleştiği döıt yol aazındaki Bizior 
Bi .. ikletçi Ntcip Ôzya2gan Ticau thaneıine müracaatları ilan olunur. 

12101 6-6 y 

-------------------------------------------------""""~ k 
·-------------------------· 

Karataş Plajı 
açıldı 

Her dürlü Konfor temin edil

miştir. Otobüs seferleri muntazam-
dır. 12120 

4 - 5 

ilan 
P.T.T. Umumi 

müdürlüğünde~: 
1 - ldaremize en aşa~ı Orta 

mektep meıuou o'mak şartile mü
sabaka ile stajyer alınacaktır . Bun· 

lara verilecek ücretle müsabakaya İŞ· 
tirak için aranacak vasıfların nevi 
ve mahiyeti vilaıet P.T. I'. Müdür. 
lüklerindcn öğrenilir. imtihanlara 
vilayet merkezlerinde bir ağustos 

perşembe günü saat dokuzda baş

lanacaktır. Taliplerin evrakı müsbi
telerini tamamlayıp vilayet P.T.T. 
müdürlüklerine müracaatl:t isim ve 
adreslerini kayıt ettirmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

2 - 3 ve 5-7-940 Tarihinde 
müdürlüğümüzde yapılan memurluk 
müsabaka imtıhanma işt;r ak edtn 
orta ve lise mezunu taliplerde staj· 
yerlik müsabakasına iştirak edebi· 
lir Yer. 
10-11-14-16-18-20-23-25 

12124 

y 

Seyhan Kültür Direktör" 
lüğünden: !i 

c 
lık mektep1er için lüzu niu o1all 0 

( l 20) a:J t tdlebe sırası, ( l O) ya'JJ Je 
tahtası, (8) cam'ı dolap ve (20) mtJ iş 
alliciı masasının imali 1/811940 A' li 

ğusto3 Perşemhe günü saat 9 dl ~i 
Vilayet daimi encümeninde açık e~ ol 

s iltme suretile ihale edilecektir. Jı· 
teklilerin 0/07,5 teminat makbuıtJ ç 
le bir!ikde daimi encümende h~ııfrn 
bulu,maları ve şart namelerini gö(~ 
mck içinde her gün Maarif dairetİ 1 

ne mürac •at etmeleri ilan olunur· k 
16-21-26-31 12137 Jeı 

ta 
• b 

ilan d 
1.1. 

Seyhan P. T. T. Müdürlif~n 
ğünden: ~ 

Adana P T. T. Binasınd•~:r 
noksan ve kırık camlar pazarlık~m 
yaptırılacaktır. Muhammen bed~'R 
58 lira 80 kuruş, muvakkat temill'~e 
441 kuruştur. Taliple,in ihale güd 
olan 2-8-940 Cuma günü saat f ve 
da müdürlük binasındaki komisylm 
teminat mckbuzile müracaatlar•· ya 

16-21-25-30 12138 -

----·--------------.A: :ic 

Umumi neşriyat müdürü li, 
:>u 

Macid_ Güçlü a 

Adana Tüık Sözü Matb••" pıl 


