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P"\\ Unya butuıı sinirli ve ibtilaçlı 
l:::tl halini muhafaza etmekle bera· 

ht'r, ortalıkta göze çarpo:ı bir sUlı.1\. 

act var. FranH .zaferinden sonra Al· 
~ man dcvht adamlarından beklenl'n 

zafer nutukları, iddialı si5zlt'r işitil· 
mcdi. Bu sukMun ne mana ifade et-

n tiğini anlamak mUşk~l, fak~t'. Alman· 
_)·ada suren bu nl'Vl sl'ssızlıklcrden 
•onra ark.adan bir fırtınanın koptu· 
&unu görmt-ge alışmış olduiumm:dan, 
yeni bir hadisenin yaklaştığını hisse· 
diyoruz. 

Bu hAdise olsa olsa, f ngiltereye 
~arıp yapılması mutlak sayılan bu
tumdur. ŞimdiHk mantıki görUnen .le 

• budur. Almanya AvrupA kıta:.mı bat· 
esı tanbaşa eline gl'çtrmiş bile olsa açık 
~-denizler ve diler kıt.larto yolları ken

disine kapalı kaldıkça zaferinin luy· 
~mcti, bir kıılfet olmadaıı ileri gide· 

mc:ı; . 

Bunun için lngiltereyi ita ata mec
ltur ctn:ıek şarttır . Ve mc:sı:lenin 

H mühim ve çetin tarafı da budur. 

1 
jf aribtc deniz a.~ırı lutalarıl\ zaptı hiç 

ı l'fn •• H] • L• _l ·ıd' f k b• . .or .. mıemış ••r şey aeğı ır, a at ır 
• l)ıtl d d . l d . t •r u•un eoız er en geçerek bır ka· 
ağbt 'a parçasına tutunabilmesi için IDE'V· 

ut bir takım şartlar vardn· 1 fer 
eyden önce, deniz &şın bir isti.laya 

_,eşehbus edon ordunun gerisi her tur-
1 C J kesilme tcblikelerindc:n kat'! su· 

ette masun hulunması icabeder. Son-
127 a Uurine gidilen lut'aD1n mUdafaaııı, 

lornçte olduğu ıibi çUrUk ve bozuk 
__..ltnıası , afu: slla"1ara. ihtiyaç ıöster· 

eden lurılmuı lazımdır. 
0 e Alru11.yanıa 1nıiliz adaıma b.azır

dıtı taarruzun planlarına, mahiye
ne bugllne kadar akıl erdiren bir 
mse çıkmadı. En bu"uk mutahassıs
r bile ihraç harekibnı mevcut 11ilah-

astafı ra ve şartlara göre mUtalea ederek 

ikalat\ık~m veriyorlar. Söylendili gibi 
ı St aÇI lkı de görUlmemiş yeni bıo·p vası· 
muka ları bu harekette meydana çıka· 

l ...... M.tır. Çunku; Alman ordusu, geçen 
TıU .,,Ui t 

rp e ve bu harpte de veni 
l rp malzemı:lerini kat'i ·an • 

aat i ·d11. ve karfmndnkiııin bu silahlara 

rşı koyabilecek zamanı kazanma

ISS) Iİ"1a imkan bıraknnyacak bir sırada 
)lan ıaaktaciu·. 

Falıat •• olurer. olsu•, lngi!terc 
saafldalaası .ı. kolay kolay aşılacak 

b j(e' 2 8.afda olmasa gerek., deni:ı Uı· 
.. u f nlu~u aanıldııı gibi, hava kuvvet-
u zar i ve d . lt ·ı . enıza ı gemı erı .karşısında 

işlet01e metini t kaybetmemiştir. Bahusuı 
:ak ge' ~iliz denizcililini dinde tutanlarıll 

baret ve cesaretlerini ıon bir .luç 
lr. • • bize .. t d. 1 ·ı· h Etazıt'tlcrifte S?s er ı, ngı ız ·~· kuv-

.. f d gehnce : Bu kuv-yetin mU· 

ldc 19 a~ a •lduğu luıdar taarruzlarda 
gozt' çarpan bir raev cudiyeti ar· 

)97 anlaşılmıştır. İngiliz kara ku-Y· 
-" !eri de hiç bir zarnall istihfaf edi-

•k bir şekilrlc değildir Bi ·· l / · ze oy e 
~ yor ki, İngiliz adaları glln geçtik-

mııdafoakabu!u:scrthşen bir kal'e 
ne girmektedir. Bahusus; bir kaç lürü 
önce Çörçil'in dediği gibi , 1ngil-

( Gerisi ilı.inci sahifede ) 
.. 
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Aimanya, Romanya'daki Alman 
ekalliyeti için muhtariyet istenecek 

Romanya ile Maearistan ve Berlin, 
Bulgaristanı uzlaştırmağa çalışıyor 

Siyasi faaliyetin 
Bükrcş : 17 - a .a.- Rcutcr mu· 

habirinin öğrendiğine göre, Almanya 
Romanyaya, Bulgaıistana ve Mııca· 
ristana, arazi ihtilaflarını, aralarmd• 
halletmelerini tavsive etmişlir. Alman 

ya bu bahisıe mutavassıt rolünü oy• 
nıyacaktır. bildirildiğine göre, bu me 
sele etraf•nda halen diplomatık yolla 
Bük.reş, Sofya ve Budape~te arasında 

müzakereler yapılmaktadır. 
Almanya, bilhassa büyük ekseri

yeti Transilvanyada bulunmak üzere 
Romaoyada mevcut 800 bin kBdar 
nüfusu Alman ekalliyet ne verilecek 

müstakbel statü ile alakadar olmak· 
tadır. Alman plinına göre, bu Alman
ların büyük e~seı iyeti, Transif 11anyada 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Sulh. taarruzu yakın ! 
Bütün 
sulh 

lngiliz gazetel~ri, hükumetin mihverin 
tek lifini reddedeceğini kaydediyor 

Londra 17 (Radyo) - Bütün lngfüz iHeteleri Bcrlin, Roma ve bita· 
ıaf mcmlckeılcri m; rkezlcrindcn gelen ve mihver Jıükumetlerinin yakında 
ve büyük taarruzdan evvel bir sulh taarruzuna feçecekler;ne dair olan ha· 
berleılc do1udur. 

lngihz fllZCltlerj lngilttrc hükumetinin böyle bır teklifi kat'ı !!UtCltC 

reddedcceA'ini ilave etmektedirler. 

safaha·tı 

Bükteşte 
bir yangın 

büyük 
oldu 

----·----~ 
Dün bir petrol tasfiye 

fabrikası yandı 
( Yazısı içeride ) 

Stalin - Grips 
•• •• • 

goruşmesı 
Londra : 17 (Redyo) - Ro) terin 

verdiki bir habere ğ'öıc Mo~J.;ovada 

fngiltcrc büvük elçisin ' . Stalın ı<.rn m • 
lin sarayına d.avet ederek l zun bir 
görüşme yapmı~tır. 

Ruzvelti tekrar 
intihap arzusu 

* 
Amerika al~•sl mahfrfla· ı 

rl ve partiler büyük b;r fa· ı 
•liYel sarfediyor. 

1

İngiliz -Japon konuşması 
iyi şekilde neticelendi 

* ______ , 

Chicago : 17 (a. a. ) - B. Roo:ı; · 
velt'in daba birinci rey tasnifınde 

alkışlarla namzet seçilmesi için, dun 
butan gUn, Farley, Garol'r ve infira · 

( Gerisi uçuncU sahif cde ) 

r···· •••••• - ............... "'< 
i Türkiye - Irak i 
f hattı açıldı ı 

Bağdat : 17 - a.a. 
Türkiyeyi iraka baOhyan 
demiryolunun son kısmı 

dün bilirilml•tir. Bağdad 
dan Haydarpaşaya ilk yolcu 
treni bu ak9am hareket 
edecektir. 

Bundan böyle •ullı za
manında Baödaddan Lon
draya trenle Yedi günde 
gitmek kabil olacaktır bu 
Yol üzerfnde biri buOaz ı. 

i
* çlnde diğeri manşta geçile

cek iki ufak deniz parçası 
olacakl11·. 

...._.... ___________ .. --... 

lngiltere Çin'e, adH ve hakkaniyete mukarin bir sulh temirt 
edecek •ekllda biran1afmayı gözde tutmnktad•r . 

BlRMANY A YOLU MESELE51 
Londra: 17 

a.a- Reuter' 
in diplomatik 

muhabirinin 
selahiyettar 

Londra mah· 
fıllcrinde öğ·~ 

rendiğ'ine göre , 
Çin büyük el-

çisi evvelki 

gün akşam ha· 
riciyc nezare· 
tine giderek 

Çang-- Kay-Şek 

Birmania yolu ile Çin'e g-iden bazı eş
yalara konulan muvakkat tahditler 
hakkında protestoda bulunmuştur. 

Çin büyük elçisi, ayni zamanda 
umumi sulh müzakerelerinec başlanma· 
sı teşebbüslerinin mümkün net!c~l~ri 
hakkında hükumetinin endişelerını ız· 
har etmiş ve Birmania yolu ile Çin'e 
yapılan hayati mahiyette 'mal ve e~
ya~ ithalindeki her türlü tahdidin, Çın 
hükumeti tarafından, lngilterenin mil · 
letler Cemiyeti azası sıfatiylc mevcut 

( Gerisi uçuncU sahifede ) 

Cebelüttarak şehri 

tahliye edilecek tir 

Londra: 17 (Roytcı) - 1ng1lte
red~ kadınlar ve rn ynşın<lnn aşa~· 
çocuklar ve malöl t'rhlder el bt·lut· 
t;;;kl şcbriui terk ede et .k lı:rdil'. 

Mısır bölgelerine dün 
ltalyanların taarruzu 
Londra : 17 (Rad}o) - Mısır 

ü'Zerinde Seydibaıaııiye } arılan yeni 
bir lıalyan hava taaırıızu nel ıcesi nde 

hiç bir hasar kayde dilmemiş!ır . 

Japon elçisi r i ı Lord 
Halifaksla goruşmesi 

Londra: 17 (R.ıdyı>) - Dü •) ge· 
ce Londrada Japonya büyük elçisiyle 
lngiltere Hariciye Nazır arasında bir 
saat kadar devam eden bir görüşme 
yapılmıştır. 



Sai ııfe 2 

ngıltere ve müdafaası 

( Ba•nıakaleden ar.tan } 

t:'erenio gÖL uebeti olan Londranıa 
hile, du,man çi:ı:meleri altında k.alnıa

-ıın ı gör.ocktensc kul elmasını görme
yi t re h edf'cek kadar kat'i karar
hra vao;ıl olruuş bir mill~tia U.ı:erinc 

yUrU•n • k. kolay bir •ey olmasa ıerck. 
Alman matbuatının, ön <ıözcUıU 

olan İtalyan matbuatı, İn!iltcrenin 
hes:ıbının bir kaç gUn içinde glırUlc· 

ceğini söylüyor. Bıı tierece kat'i bir 
hukıJ1Ua kar.ıınnda b.iç bir in .. an man
tılu işlemez.: Yukarıda söylediliıni:1 
!;İbi, eğer bilinmiyen bir şey knrşı

~ındıt isek buna .liyecek yok. Aksi 
talldird<" lngHir.ıı adalarına taarruz 
muthi~ bir şey olacaktır. 

Bundar. başka Almanyanın du
şUnmcsi icabeden mubim bir nokta da 
bu taarruzda uğrayabileceği muvaffa
kiyet~izliğin soğıırac"ğı elim yaziyet· 
11.'rJir. Kat'i bir mutalea yUrUtmeoia. 
mumkun olmadıgı bu sırada, bu 
akibetio ne olabilecelini kestirmek 
~uçtuı.-. Bunun içia lngili:ıı müdafaası
na kar~ı tevcih olunacak tararuzlarıo 
yuzde yUz muyaffak olması bir za· 
rurettir. Bu zarurt:t istih~al olunmaz· 
sa, şimdiye kadar kazanılmı-? olan 
zafeı ı~r tenine dönebilir. 

Her ne olursa olsuo, işler ne şe· 1 

kilde unşlayıp ve ne şekil alırsa al
sın, İngiliz mudafaa~ı. gerek lngili:ı: 
.adalarında ve gerek açık denizlerde 
kırılması Almanya için hayati bir 
zarurettir. Bu mUdafaa yerinde kal· 
dıkça ve zaman geçtikçe, hususiyle 
kış mevsimine girilince, Avrupaoın 

dolayısiyle AlmRdyanın her turlu va· 
ziyeti, 1 abo~ bir manzara ıılacaktır. 

1 ürksözij 

Gençler haftada dört 
gün jimnastik yapacak 
Mükelleflerin tesbitine başlandı 

Beden Terbiyoesi Kanunu hokO.m
leriue Ye !cra Vekill.ri hey'eti kara• 
rına göre 18, 19 ve 20 yaşlarındaki 
rrkek gençlerin haftada 4 saat beden 
terbiyesi hareketleri yapacaldarıuı 

daha evvdcc de yazmıştık. Mahalle 
mUmessilleri beden terbiyesi mUkeHef 
lerini tesbite başlamış bulundukların
dan mukellefler beden terbiyesi b.a· 
reketlcrine yakında başlayacaklardır. 

İki kardeş arasında 
biçaklı bir kavka 

Dun İbrahim oğlu İH Uyutucu 
ve Hasan Uyutucu adında iki kardeş 
arasında çıkan bir mUnazaada bunlar· 
dan İbrahim Uyutucu biçakla liaun 
Uyutucuyu yaralamıştır. 

Hasan'ın yarası hafiftir. Carih 
Adliyeye vı:rilmi~tir. 

Hava meydanının bir 
k smı asfaltlandı 

Havil meydanının asfaltlanma" 
ıtı hararetle dcvaııı etm.:1&.tedir. Pist, 
lnıHiz tipi a,.faltlanmaktadır. Asfalt· 
laoan saha 40 metre genişlilinde 600 
metre uzuoluğunda41lır.· 

Vılayetimiz mebus 
. . 

seçım1 

Haber aldığımıza göre, \'ilayeti
mİz Muohal mebuslugu seçiminin Tem· 
muzun 21 İne; pazar gUnU yapılınası 

için Oabiliy e Vekaletinden Vilayete 
ve Parti Genel Sekreterliğinden Par
tiye tt bliğat yapılmıştır. 

Ziraat l< adrosunda 
Gaziantep ziraat mu duru Ba \' 

Nıhad Bası·i Almakta oldu~u 80 lir~a 
roııal'la zirant m• ktı:bine muallim ta· 
yin !!dilmiştir. 

23 Temmuz Hatay 
hay ramı için hazırlık 
isken derun J 7 hususi muhabiri

mizden : Halayın Aı avatana ka.,;uş 
masının birinci yıldönüınü olan 23 
T~mmu~ fevkalade merasim ve par
lak tez~hüratla kutlanacaktır. Anayur· 
du.; her tarafında ayni heyecan ve 
tazahüratla kutlanacak olan bu biiyük 
günün birinci yıldönümünde yapılacak 

Ç~k ç:;culdu annelere 
madalya tl Vl i ıe başlandı 

Çok çocuklu ::ınnelere tevzi edil· 

l'llCk Uzer.: Sihhat Vekaletince gönde-şenliklerin proğramını hazırlamak üze· 
re teşekkül eden komisyon mesaisini 
bitirmiştir. rilmi1 olan ına.lalyaların dağıtılması· 

Hazırlanan bu çok zengin proğ- na Sıhh lt .t\1tıJurlU6Unde başlanmış-

Bunun için geçı:n şu sakin ~unun 
ark:ısından, muthiş har.!kdler bckle
m<'k lizımdır. Bu hareketler nasıl 

olur, ne kadar sUrcr, nerdere kadar 
_y3yılır. Bunları kc~tirmek guçtur. 
Bildiğimiz bir şey varsa o da. bu
tun bunların lııgilterenin mU<l:ıfaa 
kabiliy( tine bağlı Şl ·' lt:r oldu~udur. 
İngiltere adasında, mudaf aa hatların· 

da bırakılır da, yeni hedefler ~eçilir 

ve bu suretle, genişleınel...r başka 

b:ışka hududlara çevrilirse ona bir 
diyeceğimiz yok. Yoksn, logiliz mU
dafaa!ıının kett'n helva gibi bir fioıke 

ile dağılıp berhava olacağını sanmı· 

yoruz. Bir hukö.m vermektense sabır 
la heklemek en iyisidir. 

ram bugün son ve kat'i' şeklini ala· tır. 
l cak ve yarınki sayımızda neşredile- j 
1 cekt~3 Temmuz ayni zamanda .. Lozan"

1

Feke Kaymakaın vekilliği 
Boluda Atatürk günü 

Ankara : 17 (Hususi mubabirİ· 
mizden) - Ataturlı.'un Boluya ayak 
bastıkları gUnUn yıldönUmU buyuk 
törenle kutlaomıştışhr. 

Bolulular Elı ·dl Şef'io hutırıuın 

hurmetle anmışlardır. 

7.aferinin 17 nci yıldöıı ümü günü Türk 
milletinin tarihte en mühim günlerin
den birine rastlamakla ve ayni za
manda meşrutiyetin ilanı yıldönümüne 

de tesadüf etmektedir. 
Bayramın çok e~lenceli ve neşeli 

geçmesi için icab eden bütün hazırlık 
yapılaca~ ve hiç bir fedakarlıktan çe 
kinilmiyecektir, 

Vilayetimiz mektubcu<ıu Bay A· 

gah Yuce, Feke Kaymakamı tekaude 
sevk edılmi~ bulunduğundan me.T.kO.r 

kazanın kaymakamlığını muvakkaten 
idare etmek Uzere duo f'ekeye git-

mişlir. 

18 Temmuz 9~ 

ISeyhan köylerind 
ziraat, maarif 

Y apı\an tetkiklerin 
neticesi 

Refakatlerinde ziraat müdürü 
ri Avcı, ma,1r.f müdürü Ekrem cJ 
sel ve merkez j.Bl.K. nı Tg. Nlf 
olduğ'u haide KaralaıbucaQ'ı, kil 
ve büyük O.kili, Gerdan ve Karıl 
yumcular köylcr.ni teft•şlere ~ 
valim:z Ray Fak Üstün avdet et# 
tir. Bu tdıişleıde zirai vaziyet ili 
'-itmcn i mckteblerİl durumları ın.t 
lindc edılm ştir. Bu tetkikler bı.ı ıd 
terdeki eğıtmenli mektcblerin ıhtt 

kifı gelmcdıklcıini göstermiştir. 

hus..:sta vcıli lüıumlu direkt flcr 
rcrek bi ihare zirai işler üzeJ 
etü.:ller yapmışhr. 

Bu köylerdeki pamu~ lann Y' 
me vaziyeıleri mi\llııbun fevkinde 
ıülmüştür. Hıç bir haşere ve h• 
:ıg-a tesadüf t>dilmemiştır. 

Abideler kurulması i4 
yapılacak muamele 

Masrall"rı kendı bütçeleıı 
ödenmek üzeı e baıı vi ayetler 
ıif vekaleıioe ab de er yaptırma~ 
susunda mü racaa t etmişlerdir. ~' 
lct bu müracaatlcırın ısrafı ;ç n '' 
karları rıızddn b r kı.imırıı abidı.

riyle tavzi t:I ı iştir ancak, bu s 
kar:arın maketleıı devl.:t ab1d' 
jürisınce tetkik rd•ıdı~ ten sonra 
aynı jürinin açlığı milli ~e be}n 
le! müsıJbakalc1r r.et cesinde kaz• 
olm laıı la11ın ge1mektedir. 

Ceyhanda bir ı~ıı 

kaçırma hadisesi 

Ce~han : 17 ( Ilu~usi ) -
Cesh:ında bir kız kaçırma 

sesi olmuştur. Alclığıw maluııı.ıt• 

zaran vaka ~u şekilde cereyan t 

tir: 
Ceyhanın buyuk kırım mob' 

sinde oturan arabacı ls nailin t' 
yaşlarında bulunan kızı Ayşe, rf. 
diye mahalll!o;inden arabacı C 
oğlu ~lahmut tarafından gund 
kaçırılmışdır, Bir otomobille /. 
Şevkiye köyUne götUren .M•b 
dı:rhal şehre avdet etmişdir. t( 
yet zabıtaya haber verilmekle il 

r takibata ~eçilmi~ TC M•~ 
, yakalan mışdır. Zabitaca sı' 

Frankfurt Şehri 
Ajans hııbı:rleri ıırıısında sık sık, 

Al ıınııyada Frankf urt'un bam balan· 
, ı:ı yazılmaktadır. Alaıanyada biri 
l'ı u"' ada. di~eri de Ren nehrinin 
bir ı,olu olan ./\lain n.hri U7.erinde 
iki Ş< hir vardır. İki Şl·hir (Fraııkfurt 

\ . Main) ve Pru<ıyadaki (Frankfurt 
A (),ll·r .. ) şeklinde anılır. Birincisi 

J :ır ı ıı milyon nUfa.slu rııuhim bir ti 
c:ır t; ve san:ıyi merkezidir. Main 
nıhı•ıı in Mninzdc Ren mbrine karış· 

lığı ,\er civnrındal1ır. ,\lilii.Jın biı·inci 

BONON MEVZUU -=' 
asrında kurulmuş(ur. İmpara{or Şarl

man kışı burada geçirirmiş. Cer.nen 

kralları yıllarca burada scçil.uiştir. 

1S7L de Fransn - Almanya harbine 

nihayet \'eren muıı.hl'de Svon oteliode 

Bismnrk ile Jul Fa\'r ara'ı ıda imza

lannu~tır. Şehir cıhan harbinde zarar 

görruıış. halta Fran:.ızlar lil islila~ınıı 

bile waruz kalrnıl'tır. 

Şehir zengindir. mali teşkilatı 

buyulı.tur. Sanayii de ileridir. l lusu· 
siyle mntbaacılık jşlerinde, bira, ecza, 

lastik, hazır el bi ;ecilikte şöhreti par· 
lanııştır. 

Senede iki defa burada panayır. 

kurulur. Liiyipziğe kitapçılık buradan 
geçmiştir. logilizlerin hombnrdımon 

etlikleri de İ\t.! bu ~ebirdir. 

____________________ .......................................................... .._ ........................................................... ...-

lan Malımot kızı, Şc:vkiye ~ 
göturdUJUnU itiraf ettigil 
kız10 ebeveyni otomobille 
köye gönderilerek şehre geri ~ 
miştir. Kız zabıtada verdiği jf 
de zorla kaçırıldığını iddia et 
her ikisi de Adliyeye teslim t 

lerınde Mah mudun tC\' kifine 
Vt'r1lmeİı..le lınpishaoeye sl'vk 
da velisine teslim cdilmişd~r. 
raporunda, kızın bikrinin izalıı 
<ligini ve bu kcyfıyetin daha ,; 
ması ihtimalinı: .binaen lı•: 
anlaşılabilmesi için bir kerre 
na memleket hastahoııe.since ~t 
ne luzuın hasıl oldu~u mut•' - }. 
bulun<lulı,undan Ayşcnin r' 
gönderilmesi .Muhtemeldir. 
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iş Bankasından ahnınışur. 
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Ruzvel ti t ekrar 
arzusu 

intihap 

( Birinci s:ıbif eden artan ) 

tııl Ayan azasından Wbeelı:r taraf
.tarı ddC"g .. I ı:ri, rey 1.-rin i R uzvelt 
~çin k•ıllırnma~a İmn}.. bahsinde gny

rc::tlere Jevam olunmuştur . .'.\lanı:ıfıh 

bu gt\yretler, şimdiye kadar henUz 

ibir ndice vermemiştir. 

Cbicago : 17 (a. a.)- Demokrat 
pa,.tisi kongre!li içtimaında, ayan a-
2asından Beerkheıd reisicumhur Ro· 
-<> evelt'in Amerik:ı Birleşik devletle
C'i rcidiği mnkamını kat'iyt:n UçUncU 
bir Jcvre için i;>gal niyetinde bulun· 
mamış olduğunu, namzetliğini koyma· 
dıgım ve 'kongreden hu makarna la· 
.) ik hl'rhangi diğer bir namzedi srç 
mec;ini rica dtiğini bildirmiştir. 

Falrnt, Uu beyanata rağmı:n se· 
labiyettar mııhfillı-r, parti kona.~ecıi
nin buyuk bir ek~criyetlc B. R~o~e
"dt'in namzetliği Uzerinde isra.r ede. 
crği fikrindedir. 

Vaşignton : 17 (Rndyo) - Ame· 
ikon kongresi UçUncU defa Ruzvehin 

n.amzetliğini k.o,ymağa karar vermi~. 
'tır. 

A dan a Birinc i 
murluğundan: 

9~0-132 

İ c: ra me-

Bir boçr:lan dolayı 4--6-940 
Tarıhinde ihdtsi icra kılınını~ 

lccn ahiren icra kanununun 133 ·· .. . uncu 
maddesı mucibinco ihaltsi fesheoi· 

4en Ka,asoku nnhalltsinde A'Jid' 
ır. 

ıpaşa caddesincc 325 metre mü· 

1'e b:1lık bir mutbaa bınası ve arsa 
sı ·d 

.. yrnı en ve 17-7 / 910 
tarıhınd ·t· L k 1 en ı l '1ö\tt"n a• h rmaya bıra-

ı mış ve 1-8-940 t .h. 
san arı ıne rnii-

t k ı pl ~r.şenhe gürıij saat 1 O 12 de 
e rar >ınrıci İc:r d . . 

"h 1 · . . " aıresmde kati 
' a esının ıcrdsı t· '· .. . 

T 
. a~:ırru, etm şf r 

alıp olanların ve . h · 
· . ıza at almak 
rsteyenletı'l biı inci icranın 940 132 
dosya r umarasiyle meaıu iyet· . r ımıze 
uzunu mürsc-latları .ilan o'u nur. 
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Mevsimsiz şayialar 
Londro : 17 (Royter) - lngilte

r~ye -.ulh taarruzu başlatlığl hakkın
daki f &yialar lı,nuz mcvsimsizdir. 
Şiırıdilik:böyle bir taarruz yapılm ı~ 
dt>gildir. 

( Birinci sahifeden artan ) 

taahhütlerine muhalif telakki edilmek
te olduğunu sarih surette bildirmiştir. 

Almanya 
akalliyetine 

Romanyadaki Alman 
muhtariyet isteyecek ı 

-------~--~--~-=---~-------! 

Çin Hühumeti fngilterenin halen karşa 
koymak mecburiyetinde bulunduğu 

güçlükleri tamamiyle müdriktir. Sunum
la beraber, Çin hükumeti, Birmania 

yolu ile yapılan nakliyatta bu gibi 
tahditler koymak hakkındaki lngilf z 
karannın lngilte renin Çin hakkındaki 

müstakbel siyasetini haleldar edecek 
mahiyette olmadığınm sarih surette 
bildirilmesi ümidini izhar eylemekte
dir. ( Birinci salıifeden artan ) 

b r mıntakada lopla tılacak ve burada 
bu Almanlara muhtariyet h:ıkları ve· 
rilcc~ktir. Fakat Romanyada bu f ibi 
ekallıyetlerin müb;,ıdclcsi hakkındaki 

bir tı1lebi çabuklaştıracat.. mahiyette 
bu gibı yenı ara7l terkıne karşı, ılm· 
diden ş·ddetli itirazlar yükse'mekted ir 

Y dhudiler alcyh•ndeki kanunlar, 
henüz daha neşredılmemiştir bunun 
sebebi, pek muhtemel ol r ık Roman 
yadaki 750 bin vııh ıdi hjkkında alt
nac ık tedbirlerin memle~ et.n ekono· 
mik hayat.nı ciddi ::urette sarsacağı · 
d ı r. 

İ ngiliz hükfun:::tiııe daha 
vasi selahiyetler veriliyor 

Londıa : 17 -a a .- Dahiliye 
n::ızıtı B. Andeısoo avarn kamarasıııa 
hül:Cımete evvelce verılrr:'ş olan se
lahiyeıi 1:amilerı t.ıbiyc edec ek ına-
hi~ette bir kıınun laııir~sı t evdi "' 
mışrir. me1klır ıiiyıha. ns~'ert hadisa· 
tın inkişafı icabettirdi~; takdirde fta
liyete geçmek üzere lv;susi sivil m 1h
kemelerin ıhciasını de t iş etmektedir. 

Bükreşte büyük bir 
yangın oldu 

( Birnici. sahifeden ad ~n ) 
Bukreş : 17 (Ra.l~ o) - Buyuk 

bir petrol t lsfıye fah:·: ';::ısuda .'·an-
gın çıkmı~tır. Yangın çok şirldctli 
olmu? ve f.ıbrikanın mtıhim bir kıs-
mı hl\rabe haline gd ı iştir. 

Fabrikanın yeniden faaliyete e;e· 
çcbilme~i için bir ç_.k haftalar bı-k
lemek lazımgelccek tir. M addi zarar 
beş milyon leydir. Y ıın~nın il:ımıı.l 
.}'UzUnden zuhur elmiş olcuğu zanno
h:..omaktadır. Fııbrikn .ın ba~ınuhendi
si tehlikdi surette y;ı.:ımıştır. 

Amerikanın Paris 1 

sefirinin beyanatı 1 

Lizbon : 17 (RadMvo) - Amcri· 
kanın Paris sefiri B. Vilyam Bullit . 
buglln Aml'rikaya raUteveccilıen Li.t· l 
lıondan ayrılmıştır. Sı!firin bindiği va
purda eski Avusturya 'imparatoriçesi 
Zitn dn vardır. 

Ameri kan ,ııefir& ho.reketioden ev· 
vel bir gnzd..,ciyc verdiği mUlakatta, 
pazartesi gUnU tdefonla Cumhurrci· 

"iylc konuştuğu ve çarşımbe gUnU B. 
Ruz.velt tarafından kabul edill'ceğini 
!'öylcmiştir. 

Gazetecinin di~er bir ~ualine kar
şı verdiği cevapta l3. Bulliç, Parisin 
knn dökulmeden t'l"'al edilmi'I bulun-,., J 

duğunu, clöndukten sonr:ı Fransız se- 1 
foı:etini ,\\ıa'.lridde tesi.; e<lecl·ğine ! 
d.ıır ha1>erlerın dağru olmadığını ve 
Ameriknya <lönUşUrıUn sadece Avrupa 1 

vazi.'·eti hakkında Cumhurrei'line mi\· ' 
lumat vermek mak'ladına matuf bu-
lun<luğunu söylemiştir. 

Londra'da tebarüz ettirildiğine gö
re, lngiliz hükumeti ancak Çin'e adil 
ve hakkaniyete mukarin bir sulh te- ' 
min edecek umumi bir anlaşmayı göı 
önünde tutmaktadır. 

Tokyo: 17 a.a.- Japon hariciye 
nezareti adına 5ÖZ söylemeğe selahi
yettar bir zat, bu sabah reuter ajansı 
muhabiı i ıe .,:Sirmania yolu ile nak-
liyat hakkında müzakerelerin filen bit
miş olduğunu" bildirmiş ve •demiş
tir ki : 

Japon hükümeti, halen yalnız, te
ferruat hakkında Londra'nın " craigie 

ye ce,•abını beklemektedir. Müzakere
lerin pek muhtemel olarak perşembe 
günü yeni kabinenin kurulmasına ka

dar iktidar mevkiinde bulunacak bu
günkü kabine devresinde nihayete e-

rece~ini ümid ediyorum. Müzakereler 
o güne kadar bitmezse, mesele mual
lakta bulundurulacaktır. 

Tokyo: 17-- a.a iyi haber alım 
mahfillerde söylendiğine göre, Prens 

Konoye, yeni kabineyi te'ikile memur 
edilmek üzeredir. Bu takdirde hariti-

1 ye nezaretine B· Yosuke - Matsuoka•. 
nın getirilmesi pek muhtemeldir. ' İspanya şili ile siyasi 

münasebetini kes ti 

Berut: 17 (Radyo) ·İspanyol hukfımeti 
ile Şili hukO.meti siyasi mUnascbetlerini 
.katetmiştir. Buna sebep, Şili hukft· 
metinin İspanyaya karsı hası manc 
hareketleridir. 

Hiodis ta nd a beş komünist 
;mebusun tevkifi meselesi 

1 

Pı:nçap : 17 (Radyo) - l liod 

ttmuml meclisi 5 komUnist mebusun 

tevkifini 91 reyle kabul etmiştir. 

O O N UN M 0 H t M 
: Es: LE: E R-i --K-A_,_R_'_'_s_ı_N ...... D_A ____ I 

Fransız kögelri; şehirleri 
'' Jour • Etho d e pari., ., gnetesi, işgal al

tındaki a.nızidcn geçen bir F ransızın verdiği izn• 

hntn atf cn Fra.ısı~ ~eb.ir ve lıödcri hakkrnda aoıa• y • l 

ğıdnki mal uınatı ·.-ermekh d ir: 

Lonıvy harab:! halindı:dir. Y ouzieres tama· 

mi;) le harap olmuc;t.ır. Rcim:>'de lıuyuk kili esinin 

sol kultsi bazı lın :ıra u~ramı§tır. Reims'<len J\lea

uk,nya kadar ola\ qalıada bilhassa tnyynreler 
tahribat yııpmışhı·. 

.l\lenuks'dar. Parise ve Pnrişten ıışıığıya mu-

hare be izleri gittilı çe azalmakta ve nihayet tl\ma• 

mi.yle kaybolmaktadır. 

Lorıgvy'Jc ve Tours ve Clınntilly 'civarların• 

da bir çok Usera kampları \ardır. Uu kamplarda 

subaylar ve a~kerlt:r Lir l\rada bulunmaktadır. 

Bunların nıa.ldi yoksuz.luldar içinde bulunmndı~ı 

görUlmektcdir. 

Oounumoo<l'a hir şey olmamıştır. Ver<lun, 

1917 deki ayni. hıısnrlara sahne olmu~tur . 



Sahife 4 

Asri Sinemanın, yayla gibi serin 

Ve vasi salonunda 

iki harikulade film birden 
(1) 

Meksikah 
' 
2 

DE>ROTHY LAM O R'un 
Tamamen Renkli Şaheseri 

ı Ormanlar Perisi 

• 
T. iŞ ~ANK ASI 
• 1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 1 
Kefid•l•r : 1 Şubat, t Mayıs, t Alu•toe 

1 ıkincite,rin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesııplardu en az elli lirası 
bulunanlar kor ayn dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 

" 
1000 ., S.000 ,, 

6 
" 

500 " 
S.000 

" 12 " 250 ., :l.000 
" 40 " 

100 
" 

4.000 ,, 
15 ,, 50 " 

3.750 ., 
210 

" 
25 ,, 5.250 ,, 

T. iş Banka1ına para yabrmıkla, yalnız para biriktir-
miş olmaz, l)nİ zamanda talihinizi de dtnemiş olursunuz. 

ilan 
P.T.T. Umurni 

müdürlüğünden: 
1 - idaremize en aşağı Orta 

mekt~p mezunu olmak şartile mü
sabaka ile stajyer alınacaktır • Bun· 

lara verilecek ücretle müsabakaya iş. 
tirak iÇin aranacak vasıfların nevi 
ve mahiyeti vilayet P.T.T. Müdür 

_ lülelerinden öğrenilir. imtihanlara 
vilayet merkezlerinde bir ağustos 
perşembe günü saat dokuzda baı

tanacakbr. Taliplerin evrakı müsbi. 
lelerini tamamlayıp vilayet P.T.T. 
müdürlüklerine müracaatla isim ve 

adrtalcrini kayıt ettirmeleri lüzumu 
ilin olunur. 

2 - 3 ve 5-7-940 Tarihinde 
müdürlüAümü:ıde yapılan memurluk 
müsabaka imtıhanına işt;rak edrn 
oı ta ve lise mezunu taliplerde staj· 
yerlik müsabakasına İştirak edebi
lirler. 
ıo..'.-ı 1-ı4-t6- ı s-20-23-25 
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Satılık otomobil 
T. C. Ziraat Bankasından 

Muhammen kıymeti ( 650 ) altı 
yüz elli lira olan 929 model BUIK 
marka açık binek otomoHli aşağı · 

da yazılı şartlar dairesinde peşin 

para ile satılacaktır. 
1 - Satıs 18 7-940 Pcrşrnbe 

günü saat onbirde bankamız mu· 
hısebesindc açık arttırma ile yapı 
lacakhr. 

2 - Taliplerin müzayedeye İş· 
tireki için 17-7·940 Çarıanba gü
nü akıamına kadar elli liralık pey 
akçasının Benkamız veznesine ya
tırmaları lizımdır. 

::S - Utomobil tatil günleri ha
riç, hrr gün saat sekizden onikiye 
kadar mezat salor.unda bulunıcık
tır. 

Daha fazla malumat almak ve 
müzayede şırta,amesini görmek iı· 
tiyenlerin saat sekizden on ikiye 
kadar bankımız muhasebesine mü• 
racaatları ilin olunur. 

3 -9-14-18 

; 

rro KiYE CUMijUBIY.ert 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : ıe•a 

Sermayesi: 100.0 0.000 Türk Lirası 
~be ve ıjanı adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muamekl~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zııaat Bankasındıı kumbaralı \'e ihbarsıı tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara scnrde 4 defa çckiltcck 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adtt 1000 Liralık 4000 Lira 

4 .. 500 .. 2000 •• 
4 

" 
250 ,. 1000 ,, 

40 ,, 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. 5000 

" 
120 " 

4J 
" 

4800 " 
160 

" 
20 ,. 3200 •ı 

DIKKA T : Hesaplarındaki pualar bir sene içinde 50 li. 
radan aşakı düşmiytnlrr~ ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

70 f c:zlasile veri1ecektir . 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Biıincikinun, 1 Mart 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• Ka~lıli Sulh Hukuk mali- ı lbrahime dıvıcı fbraliim Savrunuıt 
kemesioden: vasi tayinin muvdfık bulundur,' 

Karar 
9-P. -

Esas 
940 

216 283 
Oıac3tı düşünüldü: Toprak te 

pe köJ,üoden İbrahim oğlu ldrahim 
aavıun tarahndan ıç.ılan, babası Yu 
suf otlu lorahim çoktanberi alul 
haıtalığınt mübtela olup şurada bu 
rada ıcrıeıiyına dolaımalttı ve yap 
tıtı işi idrik edememekte oldutun 
dan mumıileyhin hacri ha~kındaki 
davada kendisinin Vasi tayini :ste. 
miş o'du~urldım yapılan tetkikat ve 
mu hakem! sonunda: 

Due fllahallesinden Yu~uf otlu 
lorahimiu otuz seneden beri ıkıl 
hastalığına mübtelı olup şurada 

burada dolaştıja ve tedavisinin gay 
ri müınkin bulunduğu ve davacı oğ 
lu brahimin de h~r vech:le emri 
vasayeti ifaye ehil siyasi ve mede
ni haklarına uhip o'up menfeatmın 
da mahcurun menfeatile zıt veya 
onunla düşm~mhğı olmadığı ve şu 

suretle hacri icap eden Yusuf oğlu 

dosya mt.r.ınındald doktur raporuı 
yeminfe dinlenen phitlerin şabıdıı• 
v~ yapılan belediye ve Ad•nıdt 

münteşir Türlcsözü ıazet~•ile v•IP 
ilinlar üzerine mutarı:a çıkmımısı ~ 
nüfus kaydı ve mahcur lbrabimiıı 
mirascılan Fatma ve Kenan Savıu• 
nun huzuru mahkemedeki dava 911 

talebi kabullariyle dava 11bit bulull' 
muş oldu~undan dere mahaJlesind• 
Yuıuf oğlu lbnhiaı Savrunun hac' 

rine ıc kcndisirıe otlu davacl lbrı· 
him Sıvrunun vasi ta)inile u•ul ve 
kanun dairtıindede emri v11ayeti 

ifa itmesine ve hüsnü niyyet sahib~ 
üçüncü şahıslara le1rf1 bu bükmiill 
lüıum ifade cdebilmeıini temintll 

keyfi yetin Adanada münteşir Y rnİ 
Adana gautcsile uıuf tn nrşir "'' 

i'ani\e ilin masrafının davad 
lmrahim tarafından verilmesine ka 
bili itiraz ve itizar olmak üıtrl' 

31-5-940 tarihinde verilen karar 
usulen anlabldı. 12142 

-----------------------------------------------------~ Seyhan P. f.T. Müdürlü· 
ğünden 

idare ihtiyacı için paurlıkla (kü· 
çük billurlar halinde toz) nişadır 

alınacak~r talip olanların nişadır 
nücr unelerile fiyatlarım ve ne mik
dar verebileceklerini 25-7-940 

günü.1e kadar her gün müdürlüğe 
müracaatla bildırmeleri ilin olunur 

10-14-18-23 
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gece 
eczahane 

Yeni Postane yanmda 
Fuat eczahanesidir 

Karataş Plajı 
açıldı 

Her dürlü Konfor temin 

miştir. Otobüs seftrleri 
dır. 

5 - 5 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Tüı k Sözü Matba-" 


