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Dış 
çin 

ti·caret:irnizin inkişafı 
yapılan teşebbüsler 

~--------------~·----~~-

LMANYA'YA 
HAVA AKINI 

Mersin - is tan bul - Pire 
ve Amerika seferleri 

man tayyareleri de bil
uka bele hücumlar yapta! 

Amerİ\<a-Pire deniz seferlerinin lstanbula kadar 
llZahlması için teşebbüsltr yapıldı-diğer taraftan 
Mersin tüccarları da dün bır müracaat yaptı 

Lord llalıf..ıks 

1 Halifaksın nutku 
• 

Hamburg'ta petrol taafiye
henetert, Jç Almenya'da 
birçok hava meydanları 

Ye tayyare fabrikaları tah-
rip ed11dl. 

• 

1 
Mersin 2 [ Hususi 

Londra gazt t !leri bu 
husuzda neler diyor 
LondrA : ~2 (a. a.) - Ho.> tc r: 
Londra gu:etelerine onaran Ha· 

rici.\'e naıırı Lord Halıf ak!! bıı akşa• 
( Gerisi dördUncU !<ahift'de ) 

londra : 22 a. a. - Rcuter. Ha· 
nezaretinden bildirilditine rörc, 

filiz hava kuvvetleri dün gece de· 

muhabirimıı.den )- Nak
lıye masraflanndan isti· 
fade dmc:k içm şehn 

mız tüccarlanndan bir 
kısmı Vılayet makamına 

giderek Vali Saıp Ôrgc

yı ziyaret etmişler ve 
lzmir ıle lstdnbul ara· 
sında işliyen \ apurların 
Mersirı'c: kadar dd S'!· 

ferlerini temdıt etmeleri

nin temintni rica etmiş
lerdir. ( Gerısi ıkincıde ) 

Seyhan Mebusluğuna 
S. Çanı seçHdi 

Se~ han mebu .. luguna Paıar gUntı 

P.rti salenunda yapılan seçimde: İt 
bankası umum muduru Srlahiddin 

1 Çam ittifakla ıı<"çilmi,tir. 

de bulunan düşman '••e remilcri
hücum etmiılerdir. Bu pmilerin 
1 huara utradıklan unnedilmek-

ır. Aynca Bremen doklarında bir· 
k yangınlar çıkanlmıştır. Wesser· 

undc doklan, hava liman üslerinde· ı · 
hareket yollan üıerlcrine atılan 1 Yüzme müsabakaları 
mbaların pıılladıklan görülmüştür. 1 

lngili2 tayyarelerine hücum eden 
düıman avcı tayyarcsinden biri 
top çeker tarafından düşürülmüş- ı 

. Di~cr ikisi kaçmıya mecbur ol-
1 

şiardır. Kanalları yırtılmış ve obüs ı 
çal:ırile hasara uğramış olmasuıa • 
m~n ~ir lngiliz bombardman tay • 
esı sa ımen u süne dönmüştür. Mü
tebata birşey olmamıştır. 
Baltık sahilinde Wismar'a yapılan 

um esnasında fabrıka binalarına 
bet er kaydedılrniş ve Eschivege'de 
yare meydanlanna yapılan müle
ıt hücumlar ne icesindc hir han 
ın dahilinde infi aklar olmuş ve 

yük alevler yükse miştir. Hambourg 
petı ol tasfiychanelerine yapılan 

umhırda ~ angınlör çıkanlmış ve 
!ar 60 kilometreden fazla bir me
dı:n görull'}ıüştür. 

Mevzıi müdafaa koluna mensup 
( Cerisı ıkıııci sahıfede) 

B r /Ji) ıi kı::ıım:: 

---
şehrimizde ~yapılamadı 

Be'ediyenin yeni )apılan 
yiizme havuzuna su dol

-durmak bir tüılü ınüm
kün olamadı 

l~\·\·clce .) Uzmc ' nıU nbnkalnrırnn 

ş hrinıizde yrni yapıimışlolıın Bt }, di-
y e' Uzme hovuzunda}yı•pılncııgını yaz mı~ 
tık. Altı rrı;7.1akaınıı .)U:z.lıcullrİ Pazar 
gUnU , • hrin iz le toplanmış bulunu_) or-

1 du. Fnlrnt ınn:ıtt c.-" uf belediyenin 
z a m n n ı n d a tedbir alm'
ınnsı yU Undt'n dun hı\\ uz doldurul a · 
manıı ve mUsnhaknlnr dn .) apılanıa· 
mıştır. l!.Ullln "porculnr nıu-nbnkala

rı ll:ıto.\lı J :ıpm:ıl< Uzere ş.hrimiz· 

dc:n ~' rıl.ı ışlnrdır. 
Memleketimiz için muhim bir ~por 

hnrelıdi ol:ın bu 11 \hnbnknların şc:h 

rimizd( ~ npılnmarnn ı est·flc knrşıla

G~ri i ikinci ~ahifcdc ) 

r. ...................................................... < 
Üç Baltık d~vleti Sov
yetierc: iltihak etti 

Moskova : 22 (T••) Lit 
vanya, Eatonya ve Leton
y• PerlAmentoıarı mı; mle
k•tlerlnın Sovyetfer Btrli 
f ne iltihakını kar ar altı ne 

. •ı ır. 
Mo•kove: 22 a.a. D.N B 

bl Jlriyor: 
Mo~kova sıyaat mahfil -

1 rinde intizar edild ı lıne gö 
rtt Yüksek Sovyetıer Ş O 
raaı, 3 Ba\tık dıtvldfnin 

Soyetıer itt hadına iıhakı 

hakklndıt bir knrar iti haz 
a tmek Ozere y e kır.da i çtı 

maa davt:t edilecektir. 

öglü kadınımız gi-
• SIRASINA GÖRE 

eceğıni kendi dikecek iS°PANY°AiMPARATORLUÔU 
: "---- =-·~--

seyyar köy kadın k r!>ları açı'ac:ik 

. Kov kadınlarına biçki - dikiş , ----
ı "('' 1 u u . h t• 1 1 • n n 1 1.}aç nrına U.)gun i~- s Al 
~~r;~n:: ~edri atta bulunmnk Uzc- OV yet• n1 an 

b ,_. 41 d1.:rs .) ılı başıntlan -
arcn ıto\ leri . d 1 

d 
- mı:ı e se,., ar .. Kö • 

B, ş kıt'a.' a naznrnn, tı\ uç içi na·~abe.;i11dc kRlan Avrupa lıı . i.mparator· 

lu~a iç ç. lteo dn lt:t hem~n ~ok gibidir. Hıtler Cermen. M us olanı Romn 
i{u,.yn lslnv, lngiltcr · Anglos:ık on, gcçnıi~ Fran~a, Fran. ız İmpar:ıtorlukla 
rı için dfıva nçmışl:ırdır. ~imdi l unlara bir de l,panya ımp:ır:.ıtorlugu kn
rıştı . 

Al llt\D\' ı: kt·ndisin~ şimdilik yarayııbilcc~k kuvvetlerin iştihalarını u.' a~ 
nılt, hır!>h tutmak için h:ırdal hsiri ."ı:ıpan vandlerdc bulunmadan ıısla gen 

ın kur u l ~ ' " açı rna111oıı M ·r \' - ' • ı • .... le ildince xıırar ,.t'rı l . aorı e· 1 gergin 1<11 
·ı· t 1 n;ış 'e hu husus· O 

var 
durmamaktadır. F:ıknt sorund:., Cerm~n ku~·u tleri o. uzaf~c~ çıknr~a kıın
St nin elinde işt-ib.:ı ını teskin edecek Lır şe.) ın k lnhılecc.-gını umn u. ·oruz . 
Alman znf ıinin sonurıdn, iw pnratorluk ltermn~ ç:ılı~i~·le O"hy:ı çık~rlarırı: 
ma lü 1 r su 1r1 ıdnn h:ıriç tutulmı,>aC ğı gll ı gıbı a ık, r gorUnnıckt~dır. 

- y il\ uz; lir gUn Dun_ya hnrt:ısın~ önUne t rmi~, onu iacr-dt n ince.' e t t· 
kik t'ttıktcıı 50 1 a : •• Şu dunyıı bır pndı nhn nzdır .. ,, dcmı~t ı . BugU11 

Tıl\ rııi, d 1 L b' l k Ccrmen iddin ı bu tın •ti ... n ır şe,y o ma n gere .. 
gazete inin Be g nd muhat;irini ı b 1- Nnsıl, .. un d çocııkl:ırının • ğızları'la amdı~ntt:ın ör ce Lkcr doldu· 

clirdiginc gorc-, O\".\tt Hc,,a ile Al rurlnr-.n. buiUn de lul'l:I dc,·l.t udıınl:ırınııı dine İmp:ırnt ı1uk asfiıu uza-

( Gtrı-.i U Ur U • hıfc:de ) tılıı.:ıkl:ı ır. · O · 

,., 8.) e e mn unıat gd . t" 
mış ır 

Bu '.kurs bır kö, de ted . · 'k " rı.atı ı . 
1 l ttik ten sonra oılJer bir 1. •• e ltO\t' ge• 
lk ve böJ lece, ".>'ar olarıık . 

• • - 1 '\; ı-

t tımız dııbilindcki kö.> lcrde fnali-

Ger isi ikinci nhifcdc: ) 

Londr:ı : 2- Rn , o 

·"' 



Yi;zme miisabn1'alan 

şehrimizde yapılamacı 

( Birinci st\hifcdcn ıırtıın ) 

'I ürksCıü 2~ Tf'mmuı~ 

nncıık bir şı·ydir. Bunun için daha 
evvelden t dbir almalt ve imkan ol
mad1ğ1 takdirde uzun yollarJa,ı g ı .. n 

sporcuları nafile yere ı.\danaya ka· 
dar yormamak laz1nıd1. 

Omid ederiz ki, beledıye simdi· 
den ilerideki ~por hareketlerini ve 
şehrin ihtiyacım duşunerek hnvuzu 
su ile doldurmağa "muvııffak olabil
mek için t~dbirlcr almakta gecikmi
yecektir' 

1 
Çeltik ziraatının tevsii 1 Kahhve~ falcısı 

ı • ı ma kum oldd 
, etrafında yapıJan tetkık !Rüyasında gördüğü ~ 
1 Bu yı\ ç~ltik mahsulü pek bereket!i olacak 1 

Kahve tel"esiy e ıs!~ bal 
den G•r dli A i adıodes bır f;,lcı. 

edild ıği Bıı inci As iye Ceıa ı1l 

mesince 3 tıy hııpse ve 50 lır• 

cezasına mahküm edilerek ı~' ~" 
ınişt r. 

Al manyaya hava akı ı 
( Birinci sahifeden artan ) 

gönüllüler, bugün lrıgilterenin cenubi 
şarkisinde düşürülen Dornier siste-

mindeki Alman tayyaresi mürette
batından üçü esir ed\lmiştir. lngiltere
nin şimali garbisinde bir Alman hü
cum tayyaresinin attığı 9 bomba bir-

1 

kaç kişinin ölümüne ve ik.i kişinin ya
ralanmasına sebebiyet vermiştir. 

lngilterenin cenubi garbisinde Al
man tayyareleri tarafınd~n atılan 3 
büyük düdüklü bomba bir kaç ev ve 
dükkan yıkmış ve bir kadınla 4 yaşın- , 
~fa bir çocuğ'un ölümüne ve 6 kişinin f 
harifce yaralanmasına sebeb olmuştur. ı 

Londra : 22 (a. a.) - Reuter: 
lngilıere adalan üzerinde yapılan 

bir hava hucumunda iki düşman bom- , 
bardıman tayyaresi düşürülmüştür. 

Üçüncü bir tayyarenin de tahrip 
edilmiş olması muhtemcltiir. 

Londra : 22 (a. a.) - Reuter. 
Em niyet neıareti tebliti: 
Gece düşman tayyarl'l~ri lngilte

renin merkez ve şimali ş1rkisi sahille· 
ri mıntakalarına bombalar atmışlardır. 
Az hasar olmuştur. Bir evin yandığı 
haber verilmektedir. Ağır yaralı yolc-

eahçe kcı.zııs n n H ı 1 un İ} e nah }e 

sindeki Çeltık ı raatının kanuni hu
kuınlere gö•e ne dereceye karlar uy 
gurı o lduğunu mıhallınde te kıkı• gı 
den zirat müdüı ü llay Nuri Avcı 
avdet ('tnı ·şı ır. 

Çeltik 1.iraatının bölg ıni1de inki
şaf ettirılmesi ekonomik balcımdf-'.n 

faydalı~görü l müşt!.ir. Bunun içın 303~ 

sa~ılı kanunun tıımamen tatb ıki cihe
tine g dı irl<en sıhlli bakımlardan kon 
trol ve tetkikle in azami hassrısiyetle 
ve sık sık yapıl1111ı;1 lüzumlu göıül
müştür. 

Ü;maniye ve Cet h :;n kazıd-ırında 
dd Ç ·I ik ııraatı no rmal şekıld~ ıler
lemektr.dir. Bazı noktalard;ı ~eşil

kurda rastlanmışsa da pek müvzıi 

görülmüştür. Buna karşı dıı mücade· 
le başlamıştır. Hasar )Oktur. 1 

Tahminlere nazilran, Agustos haf· 
tası eyyamı bulıurımu da atlatırsak 
bütün Seyhan b< l.sesi 15 s enedir gör
mediği beı eketı elde e mi~ olacaktır. 

Yıkanmak için nehre 
giren çocuk boğuldu 

Abturrahman Sarıklı oğlu 12 ya
şmda Tahsin Sarıklı, Hilmi Çamur· 
dan'ıa bahçesi civarında yıkanmo.k 

tur. Uzere ndıre girmiş, akınbya kapıla· 

Gafenko Büyük elçi oldu 1 rak boguımuştur. 
f 

~~~~~--~~~~~~~~~~! 

Çok mühinı 
İ)İr keşif ! Hakim T ~vfık Ôıdöl'ün' 

- Bunu n reden ö~reı din 
sual.ne karşı, falcı Alı şu cevabi 

İzmir : :'.!1 l f u-;usi ) - Buğday miştıı: 
ve ıırp:ı m;.ıll~ullerimİ:ı:I! arız ol:ın bil:- - Gece rüyamda. Yeşı l f 

leri imha için Bornova ziraat mUc:ı· bir hocadan öğ endim. cQ, öğ 

dde i~ta~yor• unc:ı hir toz kqfedilnıi~- M ıı · } dJ 
tir. Ziraat Vt>kaldi laboratuvart kl'ş- 1 ua ım er arasın 
fi mubim bulnıu :, ihti\·aca ydc:c~k 

1 

yapll an son değişik lit 
miktarın imali Kutabv:ıd:ı biı- fobri- 1 1 y 

1 - sparla a vaç Hü\ ülclü 
kaya vcrilml'si kararla~tırılmıştır. Ö~relmeni .;.fıy~ 'bı:den Adarı• 

Haber aldığımıza göre bu k .. şif rataş nahiy,.~i oku 1una, Yalvaç 
İngiltt"re ve Mırn·da buyuk a.liika narga lo.öJÜ Öğ"relmeni Baıtal A 
uyandırmıştır. Loııdra zira:ıt nezare- Koan Müslüman Taşkôyü o~ 
ti ve Mısırdan nUmLtndcr istenmiş· Yal\aÇ Hisarıırdı köyü öıtretmecıl 

tir · seyin S·zen Kadirli kazası M b 

Halkevimiz gençlerioin~n 
kÖylerdtki faaliyeti 

Muhtelif istikııır.etl .. r ie pazıır 

gUııl1 köylere çıkan 1 lıı.lK.evıi g nı,:leri· 

miz av-1.:t etmi~lerJir. Köylul\'rimize 
vt>rilcn p:ıra~Ut hakkındaki nıalfiınatlar 
ve gö.t:erilen amt:li şekillt'r Jıkkat ve 
ı-Hka ile karşılanmış, kö_ylulerimiz 1 
pek çok mUstcfıt olııışlardır. 

1 

kövü okuluna ve Sütçüler na 
k. • ne köyü ö~retmeni S im A" 
de Kadirli Bozk uyu okulun• la 
dilnıişleı dır. 

Emniyet kadrosurıd' 

'çel Polıs ~omser muıvirle~ 
Te\fık Deryaz, Vrlayetımlz polı' 
rusun ııAkled lmiştır . 

Köylü kadınamız giy!:~ 
ğ' ni kendi dikecek 

( Birinci sahifeden artan } 
Bukre? : 22 ( Roılva) - E,k.i b'\- j 

riciy" nazırı Bay Gafenko, Romanya· 
tıın Berlin Buyult elçil!ğine tayin e 
dilmi?tir. 

Polis kursu mezunları 
yetine devıı•n edecektir. Kuu, t 
edilc:cek iki köyden lı.:r birinde 
ay tedrisat yapacak ve bu surı:tl• 
den yılında iki devre faaliyett• 

Batan İngiliz gemisi 

Londra : 22 (a. a.) - Reuter. 
Bahriya nezareti tebliği: 

Bahriye nezareti, mayn tarayıcısı 

ve balıkçı gemisi Cresflower'in düş; 
man tayyarelerile yaptığı bir muhare· 
be neticesinde hasara ugraciığını ve 
Bilahare de battığını ve iki bahriyeli· 
nin öldüğünü esefle haber verir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dun gök yUzU kı!lmcn 

bulutlu, hava hafif rUzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 38 derece· 

yi bulmuştu .! 

r 

Dinler 
Dünyada esaslı ve büyük din o

larak, altı din vardır. Bir tetkik neti· 
cesinde bu dinler ve mensupları hak
kında şu rakamlar toplanmıştır : 

Hıristiyanlık 564.510 000, Konfuc· 
ia 'isnı 303.830.000, H i n d u i s m 
210.540.000, lslamiyet 225 .825.000, 
Buddhism 138.031.000, Musevi 1 i k 
13 053 000 

Demek ki, mensubu en çok faz
la olan din Hıristiyanhktır. Şöyle böy· 
le dünya nüfusunun hemen dörtte ü-

lunacaktır. 

mükafatlar güzel Diploma ve 
bir törenle 

Her ya~ta genç kı.ı ve k•dı 
kursa alırıacaktıı-. ancak, ilk rne~ 
leri bulunan köy ler<le taluil çagı 
ki kız1o.r bu kursa kabul edilmi! 
tir. Kurıun tedrisat eşyao;ı 1 EJ 
lladar göuderılruiş olacaktır. Şehrimiz Emniyet Müdürlüğünde 

polislerimiz için bir kursun faaliyette 
bulunduğu malumdur. Yirmi dokuz 
polisimiz bu kursu bir kaç gün evvel 
bitirmiştir. 

Kurs mezunlarına diploma ve mü
kafatlarını tevzi için Umumi Meclis 
salonunda bir tören tertip edilmiş, 

Valimiz Faik Üstün, Komutanımız 
Arif Tanyeri, Belediye Reisi Kasım 

Ener, Halkevi Reisi Nevzad Güven, 

tevzi edildi 
Emniyet Müdürü lsmail Hakkı, daire 
müdürleri hazır olduğu halde polisle
rimize diploma ve miikaf atlar tevzi 
edilmiştir. 

Törende bulunan davetlilere li
monata ve pa~talar ikram edilmiş, 

mezunlar tebrik edilmiştir. 
Kurstan birinci derecede Muhid

din Tuzel. ikinci Osmırn Saib, üçüncü 
derecede Mehmet Köseoğlu mezun 
olmuştur. 

Dış ticaretimizin inkİ~ 
için yapılan teşebbüsl 
( Birinci 'lahifeden artan ) 

Vali bu arzularını Münakallt 
kaletine telgraUa bildireceğini ~ 
buyt r.nuştur. 

İstanbul : 21 (Hususi) - YıJ 
lılar, alakadar hükümetler oeıl 
vaki teşebbüsler neticl'sinde Arfl 
ile P.re arasında muntazam self 

ve mensupları 
, yapmak müsaadesi almışlardır. ~ 

ferlerin fstanbula ve lzmire kııd 
zatılması hususunda Ticaret Ve~ 
Yunan hükümeline müracaat et 

OONON MEVZUU 

çü, Hıristiyandır. Amerib, Avr:ıpa, 

Avu.,turalya tamamen Hristiyan gibi
dir. Asya ve Ahikada ise mensupları 

azdır. 

Ehemmiyeti lslamiyet, bu baklm
dan ikinci gelir. lslamiyet az bir za· 
manda Arabistandan çıkmış, şimali 

Afrika yoliyle lspanyay4, Anadolu 

yoliyle Balkanlara ve şarkta Hindis· 
tan yoliyle Asyaya yayılmıştır. 

Halbuki nüfusu lslamdan ziyade 
olan Konfucius ve Lao - Tse namın
da iki Çinli mürşid kurmuşlardır. 
Hindistanın başlıca dini de Hiııduic;m. 
dir. 3u iki din eskidir. Müsevilik, vah· 
daniyeti kabul eden az zaman din!e
ı inin birincisidir. Filistinden kaçan 
Müseviler sayesinde dünyanın her ta
rafına yayılmıştır. 

••• 

Bu suretle Amerika vapurlarırııll 
denize işlememeleri yüzünden A 
ka ile kesilen ticari temaslanrıı•' 
niden başlıyacak, bilhassa Ü1tiy 
olan birçok maddeleri Ameri 
getirtmek tekrar kabil olacakhr· 

Diter taraftan Akdenizdd 
başlaması üzerine Portsaid'de ~ 
olan ithalat eşyalarımızın lslct11 

tarikiyle getirtılmesi işi tetıtik 
maktadır. Eşyalar küçük o ot6cl 
Pordsaid'den lskenderuna kol•~ 
sahile yakın bir surette sefer e 
naklolunacaktır. 
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' C0N0EUıC GAZa'E - Al>ı\NA- -

1 Abone Şartlara 
12 A)lık J?OO Kuıoş 

Aylık •dd abone yapı'.ır 

1 

1-Dış memleketler ıçi n 
A~oııe bedeli defNmer 
Jııinız postrı masrafı 

ıammedılır. 

2 - lldnlar ıçin idareye 
miirnc11rıt Pdrlmelıdır. 

-----------
!DIŞ MATBUATTA 

..B. IilTLERlN NUTKU 
VE 

INGtLlZ MATBUA Ti 

1 ır imes, dunku başmakale· 
sinde l litler'in nutkunun, 1 

yabancı memlektt'erdt: do· 1 
~urduğıı aksUlamellerio nu· 
tuk hakkında biday~ ten 

ba•nl edilen fıkirleri teyid etmekte 

eldutunu yazmaktadır Hodbinliktt'll 
serho1 olan B. Bitler, ?Öı.U önUn· 

de öyle bir dunya serabı do!urmuş
tur, k.i orada her f"Y ttrsinc dön· 

·:mektedir.· 

İngiltere ile B. 1 {itler arasında 
ııuit.cfehlı.uın olamaz. lngılte-re, gaddar 

nazi:zmin urktugu ve ncfrc:t ettiği h.r 

şeJ i tem~il elmektedir. 

Nutuk, belki İngiltereye karşı 
, .. ::yapılrna51 geeiken hucumun mukadde· 
• . B rne~ı veya . IIitler'io bil' yıpI'nnma 

; barbi,n.c Unı;iyet peyda etmt"kte oldu· 
,ğunun ifadeı.idir. Muharrir bunu kU· 
çuk bir ihtimal dahilinde oldu~una 
• o 

ışarct ettikten sonra, her ihtimale 
ı!Öre hazır bulundugunu yazmakta ve 
ıhavada bombardıman ve muharehe 

ta.v.varelcrirniz şimdiden taarruz har· 
lbine gir;şmi~le:rdir ve bize karşı ta-

nvv11.r edilen bu hu 1 l cum ar ne 0 urııa 

•olsun bu hucu · t' . h m vazıye ını aıu :ıfaza 

c~e~e~lerdir. Denizlerde faikiyetle· 
\rtmız ı~e mUaakaşa edilmez bir haki
'kattır, demektedir. 

Tımes, B. llitler'in nutkunda 
ıO Alcııanyanın ifla~ ahıiş bulund.ığunu 
J" "Ye Ilitleriı:min esu hedefini!\ Avru· 

) ~aya kuvvetle tahakkıım etmek oldu-
lunu itiraf ettiğini yazıyor, 

•şf Fuh.rer gibi: B. Ruzvelt'in de 
,ıfeneral Smutı'un nutu!llariyle rnuka. 

yese ıcden gAı.cte diyor ki : 

Fuhrerl,ı-'in tahakkum ed . . emıye-

"Cı-ğı, insanlar ara5ında adaleliıı hu .. 
~Um ııtı receği ı milletler arasında ka

il nıunlara riayet edil,·cek, kuvvet 
'dd . Ve 

ıd ~ı tohn lıı...lunmıyacağı ve sulhun 
1 ııdame ed' I ~· b' d ırı 1 

l"Ct'e,1 ır Unyayı fosavvur 
fe' "Ctmekle S t' b . se um sun Utnn ım~aratorluk 

sıı <:lt v Iet lerininin iJealini ifade etmiştir. 
ııd1 Timı-s istiklal · · . d 

~ .. . ' ıçın yem Unya 
l ost, rıldiğioi lı . . . 
ı1' 4l k ve angısıoıo seçileceği 

1 a kında ter dd d h 
01

1\ "a· lı. t' U e ma al olmadığını 
"' :t.ına tnJır. 

pi 
rıı•' 

ı~i~ Belçika hududu oda 
r Fr.ınsızgurnru"kk . · ııı ontrolu 
\, b<tşlad1 

Jt . 
ef1" P&rıı 2::! ( Ilavas ) -- B l ·a 
1' ıf u d u d u n d a k i Fra e çı a 
oı6t çult'ri '\Jaı.if l . b 1 S'l7 gUınrUk· 

1 e erıne aş aınış 1 • • 

laY' ,gibi talısilata da . '-"d 1 _ve. es usa 
edılr •p~·ı ar etınıştit. 

Türksözü 
-= -· 

LA HAVANE 
KONFERANSI 
Cuba Cumhurreisi bir 

nutuk söyledi 
La Havane: 22 a.a. - Cuba 

Cumhurreisi B. Laredo bru dün, A
merika devletleri hariciye nazırlarının 

iştirak ettiği La Havane konferansını 

açmıştır . 

Mr.ıltn adasından bir göıiiniiş 

Amerika ihanet görmüş medeni
yetin son melce ve hamisidir. Tehli
keler günden güne artmaktadır. Ame
rika, müsait bulunan coğrafi vaziye· 
tinden istifade ederek bu harbin da
ha derin akislerinin önüne geçebilirse 
mesut olacaktır. Herhalde Amerika 
hakikatlara karşısından bakmalı hak
larını ve sükünetini müdafaaya hazır

lanmalıdır. · 

Malta yine 
bombalandı 

Malta : 22 a. a. - Roytc:r 
Malhya dun Uç hava hUcumu 

yapılmıştıı·. Falıat atılan bombalar 
hasar ve zayiat )"apmamıştır. 

Tayyare dafi bataryalarının :.ıte· 
şiyle bir düşman tayyaresi denize 

duşurulmuştur. Di~er bir duşman 
tayyaresinin de bir Ingiliz tııyyaresi 
tarafından tahrip edildiği muhakkak
tır . 

1 ngilterede serbest .. 
sa sor 

Londra: a.a. (Royt.·r) 

Re.cımen bildirildiğine göre ııerbest 
sansörU idame hakkında İqtihbarat ne· 

za.retinin aldığı kararı nazırla" heye· 
ti tasdik etmiştir. Cuma gunu, mat· 

buat istişare komite~ine bu lcararı 

oildiren istihbarat nazırı B. Duff 

Kooper l"fkarı umnmiyenin se ·bestçe 
hiç bir zaman muhalefet etmek niye· 
tinde bulunmadığına işarc-t etmştır. 

Belçikada iaıe vesıkası 
Bruksel : 22 (a. a.) - Belçikayı 

işğal eden Alman kıt'alarına iaşe ve· 
sikaları dağıtılacaktı, 

Japonlar 
adaslna 

San ten 

çıktı 
To\cyo : 22 a.a. (Royler) 
Oomei 11jansının J ipon bahrivc 

neı.ııı etı matbunt servİ!4İndl"n ı:ıldıa--ı 

b r h ıbere rıazaıan, Tukien viıave· 

rinde Touchl'ou' ııın 80 kılometre 

ş imali ş;ı k ·s nde bul1nan S.inlen ada

sına dun sabah J ıpon den iz 1-uv ı et· 
!eri ih·aç edılmiş ir. !hr•~ç ani bir 
hücumu müeeakıp yapı l n ışfır. 

SJvyet - .Atman 

gerginliği var 
( ~irinci sahif~den artan ) 

manya a"asında gerginlik alametl"ri 
bdirmiştir. Bu alc:aıetler şunlardır: 

Cumhurreisi konferansa en hara
retli temennilerini ifade etmiştir, 

Belçika sefiri dün 
söyledi bir nutuk 

Londra : 22 a.a. Royter: 
Dün akşam radyoda bir hitabede 

bulunan Belçika Sefiri Bay Demarchi· 
enne ezcümle demiştir ki: 

Münferit bir sulh imzaladık. Filen 
mücadele devam etmektedir.. Jmkan
larımızın en büyük kabiliyetle sevgili 
memleketimizin istiklalini ve hürriye· 

tinin yeniden tesisini temin için müş· 

terek vazifemizin ifasına çalışmak ka· 
rarındayız. Biz Belçikalıların, kalple· 
rimiz sevincle dolu olarak ve son 
cümlesi Kral. kanun ve hürriyet olan 
ve medeni hayatımızı hülasa eden mil
li marşımızı şevkle söylemek için kur· 
tulacak vatanımıza döneceğimiz gün 
gelecektir. Belki de yakında gelecek· 
tir. 

lngilterede kazanç vergi
sine zam yapılıyor 

1 - Sovyet işğali altında bulu
nan Polonya şelıı i Mink~itı istuyon u 
ve demiryolu berhava edilmiştir. Ht>r• 
ne kadar Sovyctlc:r bunun Polonyalı· 
lar tarafınd>1.n yapılmış bir sapotıj 

1 olduğunu iddia etmekte iseler d<! Al- Lorıdra : 22 {Royter) - Kuaoç 
maolar bunun petrol nakliyatını ~ekte- yergi~ioe zam ynpılacıı.ktır. 

ye uğratmak için Sovyetler tarafından 1 Bu zam ehemmiyetli bir varidat: 
yapıldığını ileri ~Urmcktedirler. Bu 

1 
temin edecektir.Yapıla, zam Stel'lin ba· 

~uretle petrol sevkisatı 300 kılomet- ı ?•na iki şiliadir. Bu 'Jretle bııtcede· 
relik bir sahayı dCliaşmak mtcuuriye· ki 80),000,000 luk açık kapanacak· 
tinde kalıyor. tır. 

GONON M 0 H M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Şanghay şehrine dair 
Çınin, bugün Japonlar elinde ve Uz1tk Şarkta 

şöhreti çok yayılan Şanghayda hala s ,ikastler, Ja
pon- Amerikaa münakaşaları ~cçmektedir. Şang· 

hay, Okyanusun en işlek limanıdır. Yangçe nehri· 

:nin ağzında kurulmuilur. Çinin içerisine doğru gi
den mühim demiryollart d• burada başla~. Şehirden 
takriben (40) mil kadar ileride başlıyan büyük bir 
kanal Çinin şimali ile (!enubunu biririne bag-lar. Ve 
bütün bu yollar gelir, Şanghayda düğümlenir. Bu· 

nun içindir ki, Çinin çay, pirinç, pamuk, yün, fa. 

sulye, buğ'day, ipek, deri vesair mühim mahsülatı 

en çok buradan ihraç edilir. Keza, idhalatın mühim 

kısmı da buradan yapılır. 

Nüfusu (2700000) e yakındır. Şanıhay iki bü· 

yük mahalleye ayrılır. Bir tarafto Çinliler mahallesi 

dar ve iğ"ri büğrü, ahşap ve sık evleri ile, di~er 
eski Çin şehirlerine benzer. Öbür tarafında ise 
Avrupai şehirleri andıran ecnebiler mahalldesi var-

dır. Burada caddeler geniş, binalar büyiiktür. Ban· 
katar, mükellef oteller göze çarpar. Hükumet dai
releri de bu kısımdadır. Şehrin bu iki parçasını 
gök ırmağın mecrası ayırır. 

1932 de Japonların Mançuryııdaki hareketleri 
üzerine Çinliler Japon mallarına karşı şiddetli bir 
boykot tatbik etmişler, Japonlar da Şanghayı bom-

bardıman, Çin mahallesini istila etmişlerdir. Bilaha
re çıkmışlarsa da şehir bugün de Japolann C· 

!indedir. 
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Halifaksın nutku 

( Birinci sahifeden artan ) 

bir nutuk <öyleycccktir. 

Timeıı'in diplomatik muharririne Pamuk _Hububat 
ıöre, Greenwich ıaatiyle 20,20 de rad-
yo ile İmparaterhılc. ve Amerikaya KlLO FJA_T_I __ 
ııet,rcdil~cek bu nutkunda Lord Ha CiNSi En .,z En çok 

lif aks İng1liılerin teslim olmaları la- K. S \ K · S· 
zımgeldiJi hakkında Bay Hitlcrin }{aza' :-oo--~ =-5':50 
yaphğı taV1iyeye cenp nrecddir. _Ma..:._parlağı __ OO 1 43 

Ma. temizi 00 ı:-l-10---ı 
Time1 m ubarriri diyorlti: - - - - -

Kapımalı 00 --
llitleriıı hemen hemen t"klif ede· Kle-w 'a ~ -00 _____ , __ 5_5 __ , 

ccli yeni bir fey yoktur. Bunun içiıı- ı<ıe;fd~ -00 ____ ----
clir ki Lord Halifaks da ancak şimdi.>• Yerli yemlik CO 

1 
kadar ılSylenenleri tekrar edecektir. -to!ıumİÜk •-----:----

Muharrir, Çörçilin 18,llaziranda Buğday topa_k, ________ 4...;.,1_0_-_-_ 
yaptıgı Te erdu, Bahriye ve Hava ,, yerli 4,00 4.40 

1 
lruvntlc-ri iııtişare heyetlerinin noktai -A- ı-'> s~--- 3 rpa ~. J , 17 
na.zarına dayanan ve lngiltcNnİn har- Yulaf -:[lo -4]9--
he de•am etmek hususundaki kat'i ka- :-------- -------ı 
ranoı teyıt e en ve ni ai za er ak· - 7 • d h f h 1 ~>2 7 ı 1

•
0 40 

Kambiyo ve para 
kandaki Umitleri bakh ve yerinde göı-, ı-- I~ öanKasınaan aunmışıır. 
terecel.ı. 'lcbcblc:r bulunduğunu bildirta lır•I 

1 beyatım batırlatmaktadır. 1 Rayişmark ----

MubArrir İngiliz ,.eflerinin bir ay ı Frank (Fransız) -0- 00 
evvelki tam itimatlı v · sakin tavırla - Sterlin ( ingiliz ) -,,- 24 
rını değiftirmcleri içi ı şuphcsi7 hiçbir Dolar ( Amerika ) 130 1 18 
tcmayul ve ıebep olmadığını ilave et ~ -Frank(isvTç1e J <·O O ı 
mektedir . 

İlan 
Asım Ôzbilen fabrikasında mev· 

cut 3~ model eski bir Fort kam 
yor.u satıhktır. Çıftçi Birliti katibi 
Hasana müracaat. 

12146 1-6 

ilan 
P.T.T. Umurni 

müdürlüğünde!? : 
1 - idaremize en aşağı Oıta 

mekt~p mezunu o'mak şaıtile mü· 1 

.sabak' ile stı>jyer alın~cllktır • Bun· 1 

lara vnilecek Ücrrtle nıüaabôkaya İş 
tirak için ar<ın~cak vasıfların nevi 
ve mahiyeti vila;et P.T.T. Müdür 
lüklerinden öğrt"nilir. lmtihanli'ra 
vilayet merh•ılerinde bir ağustos 
perşembe günü saat dokuzda baş· 

lanacaktır. Talip!Hin evrakı müsbi· 
telerini tamamlayıp vi aytt P T.T. 
müdürlüklerine mürt.caatl3 isim ve 
adrtslerini kayıt ettirmdrri li zumu 
ilan o1unur. 

2 - 3 ve 5 - 7-940 Tarihinde 
nıüdürlüğümi=:ıde yapılan me-murluk 
müsabaka imtıhar.ma işt.ı ak edm 
oıta ve lise mezunu taliplerde ~t..j· 
ycrlik müsabakasına İştirak cJebi· 
1. T ar.er. 
10-11 -14- 16-l 8-20-23- 25 

12124 

ilan 
Seyhan P. f.T. Müdürlü· 
ğünden 

idare ihtiytcı için pöz:.rlıkla (kü 
çiik billurlar halinde toz) nişadır 

alınacaktır talip olanların nişadır 

nüıı urıeltrile fiyatlarım ve ne mik
dar verebilect>klrrini 25-7-940 
günü.le kadar her gün müdürlüğe 

müracaatla bildırmeleri i an o1unur 
10-14-18- 23 

12125 

Satılık otomobil 
T. C. Ziraat Bankası 

pamuk çırçır ve prese 
fabrikasından : 

Muhammrn kıymeti 800 lira 
olan 936 model FOR r, kapa'ı bi 
nele otomo::lİti aşağıda yazılı şart 

lar dairesinde p"'şin para ile utıla· 
cakın . 

l - Satış 7.8 940 çarşamba 

günü saat onda Z.raat B,uıkası A 

dana ~ubtsindtn açık aı hrma ile 

yapılac-ıktır. 

2 - falipliluio müzayedeye 

iştirak ede t ı :rueleri için mi:za)ede 

saatinden evvd Zıraat Bankası vt.z
n'"sine 60 lir ı pey akçıosi yatırma 

ları lazım lır. 
3 - Otoıno: ·,ili .f(Ör mt k ve sa· 

tış şer:ı:tiııi anlamak isti) enlt rin 
her gün saat sekizden o ıdokuı.a 
ka ~ar Fa':.lrikamıu müucoatli\11 

i:a.1 olunur. 
12!52 23 - 26- 30-3 

ilan 
Seyhan vilay~ti daimi 

e r. c Ü n1 eninden : 

1 - Adana Memlt ktt Hasta· 
nes n;rı bp'4lı zaı f usu1iyle tksi!tme 
ye kona ı 6453 lira 85 kuruş n.u
hamınen btddli b!r senel ik ilaç ve 
malzemei tıbbiye ihtiyacına ı ' ao o· 
lun1n vakitte i.:;tt!kli çıkınadığırıdan 
~490 Sayılı kanur,un 40 mcı mai 

desi mucf'bir ce bir ay zarfında pa
zarlıkla almma.sıncı karar wri miş· 
tir . 

2 - Pctzarlık keyfi>eti 25 frm. 
muz 940 Peışembe günü S. at oı
bir de St yhan Vilay t- ti daimi encü 
nırninde tetkik ve· ihale edi!ccfktır. 

3 - İsteklıler şrıı toamc ve ihti. 

yaç listesini her gün ha.stane idare 
sinde gör~bilec• kleti gibi T rkliflc 
rini de 23. Tem muz 940 gün )ne 
kadar HAstanPye bilclirmeleri ılan 

olur.ur. 13- !7- 21 - 23 12131 

Bu akşam Bu akşam 

Kate Pierre 
de Richard 

Nagy Vilm 
in yarattıkları emsalsiz şaheser 

Sergüzeşt ve heyecan filmlerinin baş kahramanı 

K E N M A V N A R D'ın 
Maskeli öldürücü 

Seyhan Orman Çevirge müdürlü
ğünden: 

O. man Emvali Satış ilanı 
Mikdan 

Hacını Muhammtn vahit fiyatı t utafı,.. Cinıi 

Çam M3 03 Ster Kilo L·ra Kuruş Lira K. 
465 50 95 000 4 90 

! - Gazi Ayıntap Vılayetinin İslahiye kazası dabilinde kellemen kült 
lüsü ormanından dc.ksan btş M. Mz milcdarır.da gayri mamul çam c~carı 
satışa çıkanlmışhr. 

2 - SPtış 1717/1940 gününden itibaren on beş gün müddetle 2ı 8, 
940 Cuma günü saat 11 de .:>eyhan Orman Çevirge Müdüılü ü binasın 

da yapılacakdır. 

3 - Beher metre mikabımn muhammen fıyatı dört lira doksrn ~u· 
ruştur. 

4 - Ş;ntname ve mukavelename ploj·lere Orman Umum Müdüılüğii 
ve Seyhan Orman Çevirge müdürlüğü ve fslabiye Orman bölge ş .. fliğin· 
dt:n alınır 

5 - Muvakkat teminat -34- lira -91- kuruş ur. 
6 - Satış umumidir. 17 - 23- 28- 2 12139 

Yeni Eczane 
Eczacı Ahmet Derviş Tulg ırın mesül müdürlüğü ve oıtııklığı altınd• 

yeni tarz fa ve fenni yeuiliklerle bu ay başından itibaren ı a ışmaya baŞ· 

lamıştır. Sayın doktorların ve d~ğerli A.danalılar:n t~vc cciih ve uğbet 

lerirıi csirğ! meyec~kl~rirıden fminiz. 

- Belediye karşısında Yeni Eczane"' 

Halkevi rehliğinden : 
Lozan güııü, 24 7 940 çarşam

ba günü Evimiz bahçesinde mera 
simle kutlanacaktır. Gıı is ~erbts ı 

tir. 12154 23 -24 

İslahiye Satın alma ko. 
riyasetinden : 

6-6 12127 
,,,,,,1 

-----------1 
Bisiklet meraklılar na 

940 model son s· stem Biarık~ 

markıt bisiklet 1 eıimiı gelmişti• 
Çok ucuz fıyatla satılmaktadır. 

Asfalt ca:i1le dört}ol ağzı 6İ' 
zinı Bisikldçi N~cip Ôzyazgaıt' 
müracaat.12147 2-3 

-- / ___________________ ..,/ 

l:mumi neşriyat müdürü 
r 

ls1ahiye garnizonundaki elt-k 
trik motöı ünde istihd,rnı eJilmek 
üzre ayda (60) lira ücretle bir e 
lektrikçi alınac~khr. Ücret talimat 
namt'sİ mucibince şer«it lazımeyi 

haiz bu'unanların 31.7.940 tarihin 
de ehliyetname ve diğer kanuı.i 

vesaiklc birlikte fslahiye As. Satın 
Alma komi:.yonuna müracaatları 

rJiacid Güçlü ııu 

i!an o!unur, 12151 Adana Tüı k Sözü Ma tb•'sf 

' 


