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'İNGILTERE 
1

VE l S P AN YA 

* 
jngilterenin ispanyaya l 

ihtar vermesi i•teni yor • 
ispanyada bir smıf asker 

Bir çok büyük Fransız zabitleri 
Ekanı harbiye reisinin tevkif 

dün Filistine geçti. 
edildiği söyleniyor l •illh allına davet olundu. 

Londra : 2 (Radyo) - Suriyeden 
gelen haberlere göre General Mitel 
Havzer'in muhasamatı terk hakkın· 
daki kararı ,yllzUnden zahitler ara
sında şiddetli itaatsızhk çıkmıştır. 
Generalin erkanıharb1ye reisi tevkif 
edilmiştir. Fransız zabitlerinin bir 
Çoğu Filistine geçmişlerdir. 

ispanyadaki 
kıpırdanmaların 
manası 

Nt:.VZAD GÜVEN 

u ~ irkaç gündenberi Avrupa 
da ni .sbi bir sükün var. 
Sovyet Rusyanın Besarabya 

ve Şimali Bukovina'yı talebeden ülti
matomu ve buraları derhal işgali dün
yada büyük bir heyecan uyandırmadı. 
Bu iş, son Avrupa hadiselerinin nor-

mal bir inkişafı şeklinde telakki edil
di. Zaten böyle bir haöisenin zühuru· 
na ötedenberi intizar edilmekte idi. 
ötedenberi Besarabyanın Romanyaya 
ilhakını hiç bir ~uretle tanımıyacağ"ını 
ilan eden S"lvyet Rusyanın bu dava
yı hal için mwnasıb bir zaman bekle
diği aşikardı. Sovyet hariciye komise
ri B. Molotofun bir müddet evvel bu 
meseleye dair olan beyanatı bu hu-

susta arlık hiç şüphe bırakmamıştı. 

Bu hadiseden dolayı biricik endişe 
Romanyadan arazi isteyen diğer iki 
revizyonist devletin de bu fırsattan is
tifade ederek Romanyaya taarruz et
mesi ihtimali idi. Dobrucayı isteyen 
Bulgarların , Transilvanyayı isteyen 
Macarların Romanyaya müştereken 

tecavüz ederek bu taleplerini silah 
zoru ile halletmeğe kalkışmaları neti
cesinde Balkanların sulhu altüst 0 

labilirdi. Fakat bu iki devletin talep
lerini tahakkuk ettirmek için yardım
larına güvendikleri Mihver devletleri 
kendilerine şimdilik itidal ve intizar 
tavsiye ettiler. Almanya ve halyanın, 
garpte meşgul oldukları bir sırada 
büy~k menfaatlaıının bulunduğı· , ve 
bugun kendileri için bir ilk madde 
anbarı olan Balkanlarda şimdilik bir
~ey çikrnasını arzu etmedikleri bir 
ene daha anlaşılıyor. 

ltalya ve Al 
B lk h .. k~ manyanın revizyonist 

a _an . u umetlerine yaptıkları bu 
tavsıye ıle ispanyada - .. 1 b goru meğe aş-
layan son kıpırdanmalar k k 

arşı arşıya 

getirilecek olursa Garpte yeni ve bü-
yük ÇApta bir hareketin hazırlanmak
ta olduğuna inanmak lazım geliyor. 
Fransanın mağlübiyetini müteakip bi-

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Sil iih altı na çağrılan Romany a köy lulo::ri 

------------ * ~----------
Marid : 2 (Radyo) - Hukflmet, 

937 •anıfh efradı silah altına davet 
etmiştir. Bu efrad 2 ve 3 Temmuzda 
abzı a .. ker depolarına gidecektir. 

Londra : 2 <_Radyo) - Oeyli 
Kronikle gazetesi , Almanyanırı dahili 
İspıırıyol işlerine karışması karşısında 
lngilterenin İspanya buk<)müine ih
tardn bulunmasını ve bu ihtara ehem• 
mi yet verilmediği takdirde buglln ls
pa~yanın muhtaç olduğu bir çok gı
dı. maddelerinin v~rilmiyec eğinin bil
diri lmeo;ini istemektedir. 

M acaristanda ihtiya tJar 
silah a'hna çağrı~dı 
Budapeşte : 2 (Radyo) Bir 

çok ıhtı } at sın ı f l<ı ıı s ilah eılıına çağ· 

rıl mı~tır. 

Sovyet işgali tamarnlandı 

Romanyada 3000 komünist tev
kif edilerek Basarabyaya yollandı 

Romen - Macar, Bulgar - Romen hududların -la çarp şma olduğu 
tekzip ediliyor Romen meclisi bugün içtima eciecektir 

lngilterede tecavüze 1 

karşı hazırlık meselesi 1 

1 Eski logiliz H ırbiy~ Nazrrı ve İngiliz matbuatı 
hükfımetirı nazan dikkatini celbediyor 

Almanların bava hüeum!arı 
Loodra : 2 (Roytcr) - Eski lr.

giliz Harbiye Nazırı Hor - Belişa 

İntihap dairesinde söylediği bir nu
tukta ezcumle şöyle demiştir : 

" Fran sız imparatorluğunun uğ· 

radığı fdakct dersinden İngiltere is
tifade dmelidir . Son dakikada mu-

( Gerisi UçUncU sahif~de ) 

Almanlar Manş adaları
nı dün işgal etti)er 
Londra: 2 (Royter) - Almanlar 

evvelce lngilizler tarafından gayrias

keri olduklarını bildirdi~i Manş deni

zindeki iki İngiliz adasını işgal etmiş
lerdir. 

Hong - Kong'u biı çok 
Çı o liltr terk ediyor 
Londra : 2 (Royter) - llong • 

Kong'u Çinliler tt:rketmektedır . für 
çok Çin bankaları tatil yapmıştır. 

Moskova : 2 (Tass) - Bu sabah 
Basarabya ve şımali Bukovinaıım iş· 
ğdli tamamlanmıştır. 

Londra : 2 (Royter) - Buda· 
peşt eden alınan malurr.ata göre, M41-
car selahiyettar mahfilleri, Macar • 
Romen ve Romen · Bulgar hududla· 
rın::la müsademeler vukua geldiğine 

( Gerisi UçUncU salıif ede ) 

r---
R oman ya İngiltc re
nin garantisinden 

dün vazgeçdi 

BUkreş: 2 (Radyo) 
BugUn Rumen kabina•I 
toplanmlflır. Bu toplan
tıdan sonra neşredılen 

bır teblijde Romanyanln 
31 EylOI 1939 tı:ırihlnde 

inglltera tarafından Ro 
manyaya verilmiş olan 

garantiye ba611 olmadı 

ğı, buna sebebde garan" 
tınin bir taraflı ""blduju 
ilAn edllmıftir. 
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ispanyadaki kıpırdan-
mal arın manası 

( ea,makateden artan ) 

taraflıktan çıkarak gayrimuharipliğ-ini 

ilan eden ispanyanın hazırlanmakta 
olan bu harekette mühim bir rol al· 
mış olması çok muhtemeldir. 

Almanya İngiltereye iki suretle 
tecavüz edebilir. Birisi, doğrudan 

doğruya Britanya adasına ih· 

Okulların imtihan ve 
kayıt programları geidi 

İ Hohtif Şirketinin 
yanlış muamelesi 

raç hareketi yapmak, diğeri ise Ce
bclüttank üzerine yüklenerek lngilte-
reyi bu mühim Stratejik noktadan 
mahrum etmek suretiyle Akdenizde 
olan kapulanndan birisini kapadıkdan 
sonra, buradan Afrikaya geçerek Fran
sız ve lngiliz müstemlekelerini istila 
etmek. lşte bilhassa bu ikinci taarruz 
şeklinde Almanyamn ispanyaya çok 
ihtiyacı vardır lspanya ise hiç şüphe 
yok ki, bugünkü vaziyetten istifade 
ederek topraklarına bitişik ve dünya
nın en mühim geçitlerinden biri olan 
Cebelüttarıka kavuşmak hevesindedir. 
Diğer tarafdan general Franko üç yıl 
devam eden ihtilal esnasında Alman
ya ve İtalyanın kendisine yaptığı bil· 
yük yardımları henüz unutmamıştır. ı 

General Franko'nun minnet derecesi 

Mek teblerde tedrisat bir Teşrinde başlayacak 
1 

ne varan şükran duyguJariyle, mem 
leketinin bugünkü menfaatları birle· 
şince ispanyanın Mihver devletleri ya
nında yer alması kadar tabii birşey 

yoktur. Bu sebepledir ki: ispanyada 
görülmeğe başlayan hareketlerin bir 
manası olması lazımdır. Nitekim dün 
gelen bir haberde 1937 doğumluların 
silah altına çağrılmış"olduğ'u da bildi· 
rilmekte idi. 

Almanya ispanya yolu ve ispanya· 
nın da iştirakiyle lngiltereye karşı Af· 
rikada büyük bir taarruz mu hazırla
maktadır? 

Yoksa, böyle bir hareketin hazır
lanmakt:ı. olduğu hissini vermek sure· 
tiyle lngilterenin dikkatini bu tarafa 
çevirerek bizzat Britanya adasına mı 
taarruzu düşünüyor? 

Bu iki ihtimalde varittir. Ve bu 
iki ihtimalde de ispanyanın yardımı 
Almanya içill lüzumludur. 

Ne olursa oJşun ispanyanın İngil
tere aleyhine gün geçtikce biraz da· 
ha netleşen hııreketini yakında vukua 
gelecek büyük bir hadisenin işareti 

olarak kabul etmek lazımdır. 
N ev zad Güven 

Pamuk -Hububat 
KILU t-IAlı 

CiNS) En eız En çok-
K. S IK. S· 

Kozacı 50,oo ı=oo---

Bu yıl orta tedrisat mUes.;esele· 
rine talebe kaydine 27 Ağustos Salı 
gUoU başlanacak br. Lise bu tun leme 
imtihanları 4 EylO.l Perşenbe gUnU 
bitirilecektir. 

Orta okullarm eleme imtihanları 
7 Eylı11 Cumartesi gUnU Turkçeden, 
9 Eyltı.l Salı gUnU Matematikten ya· 
pılacaktır· Diğer sınıfların sözlu im
tihanlarına da 1 l EylO.l Cumartec;i 
gUnU başlanaçaktır. 

Lise devlet olğunluk İmtihanları 

ise 23 Eylülden 28 Eyl\ı.le kadar de
vam edecektir. 

Butun orta tedrisat mUesseseleri 
bu yıl tedrisata 1 İlkteşrin Salı gUnU 
başlıyacaklardır. 

A danada Es k rim teşvik 
müsabakaları yapılacak 

Eskrim Federactyonu ilk defa ol· 
mak Uzer~ Ağustos ve EylO.l ayların· 
da şthrimizde ve B(lrsa'da mubtediler 

arasında Eskrim te~vik mUsabakaları 
yapmağa karar vermiştir. Bu mUsaba
kalardan butun bölgeler haberdar e· 

' dilmiştir. Alınacak neticeye göre Son• 
teşrin ve Kanunda da Turkiye Ekrim 
Birincilik mUsabakaları tertib edile · 
cektir. 

1
Futbol grup birin

cilik müsabakası 
K arşıJaşmaiar bu yı l 

Mersinde ya pılacak 

Beden Terbiyesi Genel Direktör· 
lüğünden Mersin bölgesi reisliğine 
verilen emirden anlaşıldığına göre 
bu yıl futbol grup birincilik müsaba· 
kalan 7 Temmuzda Mersin stadında 
başlı yacak tı r. 

Bu müsabakalara Adana, Erzurum, 
Muş, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Ma
latya, Maraş, Çankırı ve Hatay işti
rak edecektir. 

---

C eyhanda Buz ve ! 
' 

Ekmek meselesi i 
Üzerinde alaka gösteril

mesi lazım il<i mevzu 

Ceyhan : 2 ( Hu~ı..s1 ) - Geçenler· 
de de yazdığımız gibi, Ceyhaoda he· 
nUz elektrik tesisatının mevcut buluıı· 
maması ve kasabada <la buz imal e· 
dilmediğinden halkın buz ihtiyacı. ifa· 
tay ve Adaoadan kamyonlarla getir· 
tilen buzla t.:min olunmaktadır. 

Şurası zikredilmeli ki. Buz satı-::ı· 

!arı, buzların havanın tesirinden mlı· 
teessir olarak erimemesi için buz ka

lıplarını sararak muhafaza ettikleri 
t:ılaşlar ı rast geldikleri açık ve her· 
kesin gelip geçtigi muhall~ dökerek 
kuruttukları görUlmekdedir. O <l-rece

ki, bu talıı_şlar insanlar tarafından 

çiğnendiği gibi kamyon ve otomobil
ler ve hatta hayvanlarm dahi tepele
diği ve çocukların içerisinde oyun 
oynadıkları bir harman haline gelmiş· 
tir. Binaenaleyh: bu vaziyetin sıhhat 
noktai nazarından doğru olmadığı ci• 
hetle, devam etmemesi hususunda ala· 
kadarların dikkat nazarını çekeriz. 

Ekmek meseıesl 

Kasabamız furunlarında çıkarıl· 

mnkda olan ekmekler bir muddetden· 
beri hem esmer ve:: hemde iyi pişme· 
mekde ve İçerisi hamur kalmakdadır. 
Unlara furuncular tarafından hile mi 
yapılmakda, yoksıı ek met yapılan un· 
lar mı iyi değildir? Bilemiyoruz. Bil· 
hassa bu ekmek meselesinin de bir an 
e\·vel halll lazımdır. M Selçuk 

Lisans alacak tüccarlar 
Ankara : :2 [ Hususi muhabiri-

mizden ] - Lisans işlerinin daha sllr· 
atli görülmesi için tedbirl~r alınmış
tır. İstanbul, İzmir, !'1ersin ve Sam
sun ticaret mUdUrluklerinc icnbedcn 
direktif verilmi"Ştir. Tucc:ırlarımız bu 

- Ma. parlağı .:=_48 ~ _0_0 ___ 
1 

-Ma.-Temızr oo___ 110 'i 

-y ap1ğı _ 6~---- ·-----ı 
Klev'ancı 60 ----ı~--

3u 1 O bölgenin ondörder kişilik 
futbolcuları ve Mersin takımiyle sayı· 
sı 154 ü bulan futbolcular arasında 

7 Temmuzda başlıyacak olan maçların 
bir hafta devam edeceği muhakkak 
addelilme1<tedir. 

Denilebilır ki, Mersin, bugüne ka
dar böyle büyük bir spor hareketine 
sahne olmamıştır. 

rnıııtakalar ticaret rnudurluklerinc li-
1 s.:ı.ns için mUracaat cdelıilirl~r. 

Denız Bayramı Mersinde 

1 

parlak surette: kutlandı 
Mersin, (Hususi) - Dün saat 18 

j de Mersin ldman Yurdu deniz kolun-

Kıevland çi. 2,05 

Yeril yemlikl CO 1---
tohumluk ~ _ 
BUğdayRJ~ı - ---

" yerlı 4.00 ____ 
1 

Arpa - 2,50 ___ _ 
Yulaf - 3.00 

2 I 7 ı 1940 
Kambiyo ve para 

iş l:iankasından alınmıştır. 

_:.L~i·..:..p:....' --------/--__ 
Kayış mark 
Frank ( Fransız ) -0- 00 

_ S:..:t:.::e:.:.rl:.:.in~( ı...:.·n-g=ili,....z...,..);__ __ - 5- 24 
_D_o_ı_ar~(_A_m_e,....r_ik_,a,....);........__ ~ "

00
o ı o

0
o
0 Frank ( İsviçre ) 

Maçlar Mersin şehir stadyomunda 
yapılacaktır. Bunun için stadyomda 
saha nizami bir şekilde tanzim edil· 
miştir. 

Bölgelerden gelece~ sporcuların 
istirahatları, iaşe ve otelleri için şim
diden herşey temin edilmiştir. 

!' da Kabotaj yıldöni.ımü münasebetiyle 

1 bir deniz bayramı yapılmıştır. .. 
ı Merasimde Valimiz Bay Sahip Or-
lı ge, Halkevi reisi Bay Fuad Mörel ve 

birçok spor sever ve sporcu bulun· 
muştur. 

Kaçak eşya bulundu 
lcadiye mahall~sinden Sttleyman 

oğlu Kemal ve Durmuş eğlu Duran'
ııı evlerinde başka. bir suçtan araş

tırma neticesinde 2:> parça kaçak eş
ya görUlrouş ve Kemal ile Quran 
hakkında kanuni yolda. muamele ya
pılmıştır • 

1 Merasime istiklal marşiyle başlan-
. ' mıştır. Buu müteakib bölge spor as
i başkanı Bay Muharrem Yeğin tara-

1 

fından heyecanlı bir nutuk irat edile· 
rek kabotaj bayramının mana ve şü· 

1 mulü izah edilerek deniz ve deniz 

1 

sevgisi üzerinde durulmuştur. 
Mersin denizcileri gece büyük 

gösteriler yapmışlardır. 

Sıhhiye paraları İşçiye 
derha l iade edilicek 

İşçisi .)0 kişiyi geçmeyen şirket 
lerde işçi yevmiyelerinden tevkif edi• 
len yUzde ikibuçuk kurnş o;ıhbiye pa· 
rasının :iOO kişiye yakın işçisi bulu· 
nan Adana regtılatör inşaatiy le meş
ğul I lohtif ~irketi tarafından da te~· 
kif edildiği görUlmUş ve vaziyet Ve· 
kal ete şikayet edilmiştir. 1ktisad Ve· 
kaletince yaptırılan tahkikat netice• 
sinde şirketin bö.'· le bir hareket ta• 
kib ettig.i teshil: edilmiş bulunduğuo• 
dan aylardanberi yaptlmnl.ta olan b~ 
s1lıhiye para•a tevkifatının önUne ge' 
çilmesi ve bugUne kadar işçilerdell 
alınan sıhhiye paralarının işçilt:re 

iade ettirilmeo;İ hakkında alakada' 
daireye emir verilmiştir. Ôğreodiği• 
mize göre Ilohtif şirketi bu paraJatl 
bugunden itibaren işcilere inde et1J1t' 
ğe başlayacaktır. 

Ev s a hibi ni döğmüş 

Ilankurbu malıallesinde Balıkçı 

Httseyin adındaki çocuk, kiracısı Cu· 
mal& tarafından doguldugunden Cuıo' 
li hakkmda icab eden muamele yapıl 
mıştır. 

l::S ir t re n kazasında bir 
kadın öldü 

Devlet Demiryolları makinistle
rinden İbiş oğlu lbiş, idaresinde bıJ' 
nan katarı Mill1 Mensucat :r abrika~• 
işçilerinden :10 yaşında Fatma'ya çat' 
parak kazaen kadının ölUmUne sebe' 
biyet vermiştir. İbiş oğlu ibiş Mud· 
deiıımumiliğe sevk edilmiştir . 

Bisiklet k a z a s nda bir 
çocuğun kolu kırıldı 

Musa oğlu 14 ya~ında Rahim 4 
yaşındaki Vehbi'ye bisikletle çupıı· 

rak Vehbinin kolunun kırılmasına se' 

bebi.ye{; vc::rruij>tir .• Rahim adli.ve) 
tevdi edilmiştir. 

Tayin ve istifa 

Belediye kanara frigo memurıJ 

Kemal Bölgen bu vaı.ifeden istifa et· 
miş, M ıl~tya Mensucar fdbrıkası .ı\d• 
na şubesi muhasebe servısine tayi11 
edilmiştir, 

Vilayet muhasebe katibi Hakki 
Koprülü K- ra ı salı hususi muhasebe 
memurluğuna tayin edilmiş ve vazi 
fesi başına gönderilmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kısmen bu• 
!utlu, hava hafif rüzgarlı idi. Ençok 
sıcak gölgede 32 dereceyi bulmuştu. 

Bu 
Nöbetçi 
Yağcami 

Alinasibi 

gece 
eczahane 
yanında 

tczahanesidir 
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KOZAN MEKTUBU 

Bucak köyünde 
seylap oldu 

Kozan : ~ [ I I u s u s i J -
lki Uç gundur devam eden yağ

.ın urların şiddetiyle dun Sombas suyu 
taştı . 

Bucak köyUnUn bir çok ev, bah
çelerini sular altında bıraktı. Y :ıptı
ğı zararlar arasında bir değirmen bi· 
ııasiyle bir köprU tamamen harap ol
muş , sc:llere kapılarak yok olan on 
on beş harman da mevcuttur. 

Italya, Lival'in işba
istiyor şına gelmesini 

Londra: 2 (Royter) - f talya; İtal
ya, Fransa ve ispanyanın iştirakiyle 
bir Jeton birliği tesisi için ve Fransa
da Lavalın idaresinde bir hükümet 
kurulması yolunda teşebbüslerde bu
lunmaktadır. 

!Fransız matbuatında 
Piyer Docninik şayanı 

But un bahçelerin su havuzlarını B Ç .. .1 k 
tahrip etmi ş tir . Um umi hasar ve] • orçı ntat ~nu ~er· 
zarar henUz ögrenilememiştir. l şembeye teh1r ~th 

dikkat bir makale neşretti 
1 j Bordo: 2 (Radyo) - jurnal ga· 1 

Kozanda Halkevi faaliyeti 
genişletHiyor 

l lalkcvimiz sim,Iİ\"e kadar Par-• . 
tinin bir odas101 işğal Ye mesaisini 
llll odada yapmak ta idi. 

Halkevi Reisi Zanid Çamurdan ; 
idare heyetinden aldıgı bir kararla 
1 Ialkevinin ihtiyacını karşılayabilecek 
eski Parti binasına naklini temin et
miş ve bu karar genel sekreterlik ve 
Parti Mtıfettişliğince tasvib edildi
,ğinden buı• Unden itibaren yeni 1 bina
sına göçmel;ıe başlamıştır. Villiyet 
Reisligin bir radyo göndermesi de 
1 Ialkevine gelmekle olan kalabl\lığı 

buyuk bir fnrkla arttırma~·ı t emi n et
.mi~ bulunacak br . 

Diğer taraftan binayl\ nakil işi 
ikmal edilir edilmez eskiden olduğu 
fgibi ait toplantıları ve sair toplan
tılar sık sık .Yapılacak ve diğer me

..sailere de bUyllk bir hız verile:rek 
1
Halkevinin yUksek gayesine ulaşma
sına çalışılacaktır. 

Bina temini işinde, toplant. ve 
· diğer llalkevi işlerinde yUksek ve 
hami.'·etli alaka ve yardımları doku
nan Sayın Kaymakam Rifat Erdalı 
takdirle anma~ı bir borç biliriz. 

~min Kur dojllu 

Satılık otomobil 

T. C. lir . at Bank~sından 

Muh mmen kıymeti ( 650 ) altı 
yüz elli lira olan 929 model BUfK 
marka açık binek otomobili aşağı. 
da yazılı şartlar dairesinde peşin 
para ile satılacaktır. 

1 

Londra: 2(Radyo) - Başvekil B. 
Çörçil vaziyet hakkında bugün avam 
kamarasında i z ii h a t verecekti 
Bu izahatı perşembeye tehir etmiştir. 

· ;zetesinde Piyer Dominjk1 Fransanın. I 
l harbi nasıl kaybettiğinden bahseden 
şayanı:dlkkat bir makale neşretmiştir. 
Meşhur Fransız muharriri bu yazısın· 
da diyor ki: 

İngilterede tecavüze karşı· - "Şayet harbi istemiyor idiysek 
eğer harp edemiyecek idiysek Polon· 
yaya garanti vermemeli idik! Eğer ga
ranti oyunu oynuyor isek, Almanya 
şarkta Polonya ile meşgul iken hare
kete geçmeli idik. ve 1939 eylülünde 
harp edemiyecek vaziyette idiysek, 

hazırlık meselesi 
( Birinci .,abifeden artan ) 

daf aa tedbirleri almağa kalkan Ge
r al Veygand'ın vaziyetine duşmiye
lim. 

İngiltere sahillerinde, abluka do
la)·ısiylc yarışı kazanmamız ve lrlan
da ile mU~terek lıir politika takibet
memiz lazımdır . . \1emlekette derinli
ğine mUdafaa hatlarını tesis etmcli
,yiz. ,, 

MATB UAT NE DİYOR 

Londra : 2 (Roy ter) - Matbua

tın ekserisi millet ve memleketin hu 
tun menbalarının seferber edilmesi 
hakkında hukO.mete verilmiş olan sa
lahiyetin derhal istimal olunmasını 
ısrarla istemektedir. 

Taymis gazetesi, Alm1U1yanın ln
giltereye muhtemel hucamu karşısın
da memleketin her tarafında mUsta-

: kil ve butun mudafaa vasıtalarıoı, 
imkanlarını haiz mıntakalar teşkilini 
ve bu suretle merkezden rabıtaları 
kesilecek olan bu kısım vatan parça
larının kolaylıkla mukavemete devam 
imkanlarının hazırlanmasını, ve de
rinligine bir çok mudafaa hatlarının 
derhal tesİ<;ini tavsi.'·e etmektedir. 

ALMANLARIN HAVA 
HÜCUMLARI 

Londra : ~ {Radyo) - Alınan 
tnyynr~leri yeniılen İngilterenin ce
nubu şarki nııntnkalarına hucum d
mişlerdir. lla va n ezart·tinin tebliğine 
göre atılan boınbalorJsn çok ctıı:' i 

hasar ot olmuştur. Y nlnız dört~ kisi 
hafi fçe yaralanmıştır . ' 

i skoç.'' :ı.'· n yApıl:ın dunl<U hucum 
Dl"tİ cl·sind c ise l:? ki ş i ölmtı ;; ve be~ . 
on ki -; İ de varalunınıstır 

~ ' . 

1 Almanyanın diğer memleketlere yap
tığı tecavüzler karşısında yapmış ol· 
duğumuz gibi hareket edecektik. 

1941 baharına, yani 200 fngiliz 
ve Fransız fırkası hazır oluncaya ka
dar hareket etmiyecekdik. Ve sonra, 
1941 den evvel hazırlanmıyacağımızı 

avaz a vaz bağırmamalı idik,. 

Habt şist an' a yapılan 

İngiliz hava hücumları 
Londra : 2 (Royter) - Azozo 

ve l fabeşistana dun İngiliz tayyare
l<"rİ buyuk hucumlar yaptı. Yaogınlar 
çıkarıldı. Muhimmat depolan yakıl

dı. İngiliz tay.yareleri salimen Usleri
ne dö ııdu. 

Milli Şefin teşekkürleri 
Ankara : 2 (A.A.) - Milli Şe

fimiz kabotajın Tuı:k bayrağına geç
tiği gUnUn ;yıldönUmU mUnasebeti_vle 
y urdun her klişesinden gelelcn tcl
graflar:ı mukabeletcn teşekkur ve 
sı:vg il crininin ihlağına An:ıdololu ajan
s ını memur etmiştir . 

Parti Grupunda Hari~iye 
Vekilimiz izahat verdi 

Anknı:n : 2 ( IIu~us'i muhablri
rinıizden) - Parti Medis Grupu bu 
gUn toplanııııştır. Bu içtimada lio.ri· 
ciy c V ekilimiz iznhatta bulu nınus ve 

' bu izahat umu mi heyetçe tasvib o-
lunmuş tur. 

lngiliz - Mısır 
münasebetleri 

Kahire : 2 (Ractyo) - İngiltere 
ile Mısır hükümeti arasında müzake-

relere devam edılmektedir kuvvetle zan
nolunduğuna göre lngiliz hükumeti, 
Mısırın öııümüzdeki pamuk rekoltesi· 
ni taınamiyle satın alacak ve domin
yonlara taksim edecektir. 

Pariste hayat 

fngiİiz ve Aİman 
ajanslar1nın malumatı 

Londra : 2 (Royter) - Parisde 
Alrrtan usullerinin tatbikine başlan

mıştır. Paris halkı Alman istasyonla· 
rından başka radyolarında hiç bir is
tasyon dinlemeyecekt ir. Kimse Al
manya aleyh nde konuşmayacak, 

Fransız memur ve işçileri kendi is· 
tekleriyle vazıfelerini terkedemiyccek
Jerdir. 

Berlin : 2 (O N.B.) - Pariste 
normal hayat avdet etmiştir. Paris 
bankaları bir kcıç gün! kadar gişe

lerini açacaklardır. 
Kıymetli evrak faizlerinin tedi· 

yesinin yaptlmamast muhtemeldir. Em 
niyet sandıkları açılmış ise de kıy 

metli eşyanın rehine konmasına mü
saade edilmemektedir. Paıis posta, 
telgraf ve telefon şebekesi ise faali
yete geçmiştir. 

Vatandaş ! 
1 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvatlarlmlzln ÇO· 

§almasına yardım ediniz 1 

Kiralık yayla yurdu 
Bürücek yaylasında Yoğurtçu 

Yurdunda Doktor Bay Remzi ait 
iki yurt icar.ı verilecektir. 

İstekliler istikamet Eczanesine 
müracaat edebilirler. 

12092 2-3 
1 

- Satıs 18·7-940 Perşenbe 
günü saat onbirde bankamız mu· 

hasebesinde açık arttırma ile yeıpı 
lacaktır. 

. 2 - Taliplerin müzayedeye İş· 
tıraki için 17-7-940 Çarşanba - _ 

Sovyet işgali · tamamlandı 
.. k gu 

nu a şamınıt kadar l'Jli liralık pey 
akçasının B: nkamız · 

veznesıne ya· 
tırmaları laıımdır. 

. :-:ıh_ Otomobil tatil günleri ha-
rıç, er ·· . 

k d gun saat sekızden onikiye 
a ar mez,.t 1 sa ar.unda bulunacak 

tır. -

D.:1ha fazla maıa .... t 1 k .. ,.,a a ma ve 
muziyede şartnamesini g~ k . 
. . orme ıs 
tıyenlerın saat sekizden 0 .k. 

n ı ıye 
ıkadar bankamız muhasebesine .. mu. 
ıracaatları ilan olunur. 

5-9-14-18 

( Birinci sahifeden artan ) 
dcıir haber l eı ı yalıınlamakta ve bu 
müsademe ler e .~nasında insanca za. 
yıat olduğunun a~ılsız bulunduğunu 

oa bi;dirmektedir . 
Sof ya : 2 (Ray ter) - Bulgar 

ajansı bı ıdirıyor : Bulgar - Romen 
hududunda müsademeler olduğu hak 
kındaki haberler asılsızdır. Vaziyet 
şudur : Dün gece sa2l 22 ye doğru 
Bulgar hudud nöbetçilerinin, karakol 
lan önünde bir takım gayri tabii hal 
ler görmesi üzerine bir beyaz hava 
fişenği atılmıştır. Bu beynelmilel hu
dud nizam'arına tamamiyle • mutabık-

tır. Bunun üzerine Romen hudud mu
h a fız l aıı b .r kaç el silah atmışlar ve 
fakat Bulgar askerleri buna mtıkabe· 
le etme. işlerdır . Sükunetle geçen ge
ceden sonra dün sabah Romen kı a
larmın Bulgar hududuna doğru mü 
sademe kolunda ilerledikleri görül
müştür. 

ROMANYADA MATEM GÜNÜ 
Bükı eş : '2 (Radyo) - 3 Tem

muz mıl!i matem günü olarak ilan 
edilmiştir. Bugün ~on Romen neferi 
Basarabya topraklarını tar kettiş bu· 

lunacakı ır. 

1NGIL1Z MA TBUJ\ Ti VE 
ROMANYADAKi MESELELER 

Londra : 2 (Radyo) İngiliz 
malbuarı Balkanlarda vaziyetin inki

şafını al ka ile takip ve fakat her
dürlü taksırlerden içtinap e}'lemekte· 

dir. Y ctlınız gazeteler Basarabya ve 
şimali Bukovinanın sov}'etler tarafın

dan işğalinin Almanya ve İtalyanın 

zımni rızasiyle vukua gelmiş olduğu
nu yaımaktadırlar. 

Bükreş : 2 (Radyo) - Polis Ro 
manyada 3000 komunist tevkif ede· 
rek Basarabyaya göndermiştir. 
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Serin bir salon - Temiz bir hava 
içerisinde Mevsimin e" büyük şah eserini görmek 

istiyenlere Müjde .•.••..•.... 

ASRi SiNEMADA 
Bugün Gündüz Matinesinden itibaren 

J e a n Mireille 
GABİN BALIN 

in Şaheserler eseri olan 

( Yanık Gönüller) 
AYRICA: 

Rin Tin Tin ve Eşi 
Bugün gündüz Saat 2 30 da iki film birden 

1- Yanık Gönüller 2- Rintintin ve Eşi 

Devlet demiryolları beşinci işletme 
müdürlüğünden : 

1 - İşletmemiz mıntıkası mtmur ve müstahdemi için kumaş, astar, 
telası idare tarafından verilmek ve yalınız düğme ve alameti farikaları 

terziye ait olmak üzere diktırilecek olan takıiben 838 takım yakası açık 

ve kapalı elbise ve ayni miktarda paJto ve kasketin ş.:ırtname ve muka 
vele projesi mucitince dikiş işi kdpah zarf usuli ile ek!sutmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 20-7-940 Tarihine müsadif cuma~tesi günü saat 11 
de Malatyada işletme binasında yapılacaı-.tJr, 

3 Muhammen bedeli ( 10056) lira ve muvakkat tem;natı (755) li-

radır. 

4 - Taliplerin, bele Jiye veya ticuet o Jalarmdan alacakları saat 
vesikalarını, muvdkkat teminata ait maknuz vet'a Banka mektubu ile 
t~klıf ııı~ktuplarını 2490 s•yılı kanunun tarifatı d:1iresinde mühürlü zarf 
laır içinde t •yin edilen ihftle saatinden bir saat evvel Malatva işletme 
mü lürlül irıe vermeleri veya göodumeleri lazımdır. Po,ıada olacak ge
çikmtler kabul edilmez. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi, Diyarbakır, Eıazığ, 
Eloğlu, Narlı, Ad.ma istasvonlarında ve Malatya işletme kaleminde ıs· 

teklilere bedelsiz verilir. 
3-7-12-17 12097 

Ucuz ve acele satılık Motosikletler 
Az kullanılmış lngiliz malı Tiryof n~arka sepetıi 6 beygir kuvvetin 

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

tertibatlı ve ilci vitesli ..!... beygir kuvvetinde Husvarna marka bir adet 
4 

ki cem'an üç adet motosiklet acele ve ucuz fiatla satılıktır. Taliplerin 
Kolordu caddes1niu asfalt cadde ile birleştiği dört yol ağzındaki Bizim 
Bisikletçi Necip Ôzya:zgan Ticarethaneeine müracaatları ilan olunur. 

ilan 
Seyhan Hu~usi Muha

sebe Müdürlüğü. den : 

1 - Fort markalı Vılayet eski 

hızmct oto.uobilinin (550) btş yüz 

elli lira muhammen bedelli açık 

.ıe t sürülen pey hadc!i 

2101 1-6 

l layık gö. ülmediğa için satış, 940 yı 

1 lı temL<ıuzunun 8 inci Perşembe 

günü saat (9,5) de pazarlıkla yapı· 
lacaktır. 

~ - l~teklilerin muayyen gün 

ve saatte Vilaıet daimi encümenin 

de hazır bulunmaları ilan o'unur. 

] 2 )99 • 

llan 
Adana f oros spor 

kulübunden: 
Beden terbiyesi genel direktör· 

lütüne bağhlığımızı icabettiren bü· 
lcümlerin nizımnamemize irlhali ve 
yeni idare heyeti seçimi için 7 tem 
muz pazartesi günü saat 18 de, ek 
seriyet olmadığı takdirde 9 temmuz 
çarşamba günü yine ayni saatte bor 
aa çıvarındaki kulüp binasında fev· 
kalade kongra aktedilcceğinden aza 
ların teşıifteri rica olunur. 

12098 

ilan 
1 Adana sulh mahkemesi 
satış memurluğundan: 

No: l 
Şekerci Mt:hmet kızı Emine vak · 

·fına izafetle Adana evk.,f idaresiyle 
1 

Dursun ve müştertklerine ait (şar 
kan Hacı Mehmet ile müşterek di
var garben tarikihas şimalen tari
kiam c~nuben çelik zade Ahmet kı 
zı ile Mahmut bir babhanenin şuyu 
nun izalesi suretilt- satılmıısına ka
rar verilmiş ve birınci ihale hünü 
olan 28-Haziran 940 tarihinde l 
muhammen de~erinin yfü.de yet 1 

mişbeşini do'durarnamış olduğun· 1 

dan pey sürt-n müşterinin teahhüdü 
l aki kalmak üzere en çok artırana 1 
ihale e .:fümek üzere onbeş gün müd 
detle te ndit olundu{('undan son iha 

' le günü olan 18-7-940 tarihine 1 

miisadıf perşembe günü saat 8 de \ 
.. aşla yarak ~ 2 de kati ihalesi icra ı 

kılınacağından talıp olanlarııı bele· İ 
. diye nıezat salonunda hazır ~ulun-

1

J 

maları ilan olunur. 
1210~ 

• 

ilan 
Asliye 2 nci hukuk ha
kimliğinden: 

Esas: 368 
Karar : 434 

1 

1 

1 

1 

Adana askerlik şubesi 
riyasetinden; 

24 Haziran 940 tarihinde Türk· 
sözü ve Yeniadana gazeteleriyle Lise 
ve buna muadil mekteplıerden mezon 
olan kısa hizmetltrle halen mektebe 
müdavim talebeler hakkındaki ilanda 
bazıları tarahndan tereddüt hasıl ol· 
duğu vaki müracaattan anlaşılmıştır. aşa· 
ğıda yazıldığ'ı veçhile izah olunur. 

A - Mekteplerden mezun olan· 
lar askerlik meclisi huzuruna gelerek 
sıhhi muayenesini yaptırdıktan sonra 
kısa hizmetli olarak 1-9-940 tarihin· 
de yedek suday hazırlık kıt'asında. 
bulunmak üzere askerliğine karar ve· 
rilecektir. Bu yoklamaya icabetmiyen· 
ler tanıldıklanndan ötürü polis ve jan
darmaca yakalattırılarak askerlik ka 
nununun (89) maddesi hükmüne· göre 
haklarında kanuni muamele yapılmak 
üzere askeri mahkemeye sevkedile
ceklerdir. 

B - Henüz mektebi bitirmiyen 
ve müdavim talebe olanlar da mektep 
müdürlüklerinden a 1 d ı k l a r ı 

vesikaları a s k e r J i k meclisine 
ibraz etmek suretiyle tecillerini {erte
si seneye) terk kalmalannı temin ede
cekler, gelmiyenler yoklama kaçağ~ 

addolunarak askerlik kanunun (87)inci 
maddesi hükmüne göre haklarında ka.
nun i muamele yapılacaktır. Ve bu ka
bil talebeler sureti katiyede araştırıla
cağından talebelerin mağdur olmama
ları için kanun ahkamına göre hare· 
ket etmeleri tekrar ilan olunur. 2-2 

ilan 
Osmaniye Belediye 

riyasetinden 
1 - tleJedlyemııtn ·acirlideııı 

yr.di kanunsaniye ~den cııdde ü · 
zerinde Hotcİ Hüsey;n dendi vere
selcrinin dükkanından hacı bicıklcP' 

fırınına kadar o 1an 40 metre uzun 
luğundakı saha1.Ja Pdıke k.tldırıun 

yaptırılacak ır. 

Keşıf tutarı 883 liradan ibaret olup. 
2490 sayılı kanunun ahkamına tev
fikan açık eksiltme surctıyle ihale 
edıltcektir. · 

2 - ihale ~ Tem muz 940 sali. 
günü saat 10 da Ü.imanıye beledi 
ye salonund f yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 66 lira, 
22 kuruştur 

4 - Ka i teminat l- unun iki 
misli olacaktır. 

5 - Eksıltmeye gıı mek istiyeD 
isteklilerin kanaat vericı ehliyet ve· 
sikası ve Tıcaret odası 940 kayıt 

makbuzu ibraz eylemeleri V&- teminalt 

Adananın Çina rlı ma h:. ilesinde 
Scrkis kızı Vıktoriya veki i avukat 
G .. lip Geylani oğlunun mahalli ıka
meti meçhul bulunan Çınarlı mahal
lesinden Aka · calı fabrıkasındaki ev 
de oturan isken ie r oğlu .leı kis al ey 
hine açtığı ihtar ve boşanms dava 
sının yapılan duruşması sonunda: 

parasınında ihaleden evvel maliy~ ver. 
1 nesine yatırnnş olmaları mtşıuttur. 

tı- isteklilerin kendilerinden a 

ranılan vesaik ve makbuzları üze 
rinde oldukları halde muancn olan. 
gün ve saatta bizzat Osmaniye be· 
tediye salar.unda hazır bulunmaları 
m('şruttua. 

Davalı karnige bir ay zarfında 
evine dönmesi ihtar edilmiş isede 
evine dönmediğı ve beş seneden 
beri aysı bu 'undukları ve birleşmede 
vuku bulmadığı dinlen ·n şahitlerin 
şahadetinden anlaşılmış ve artık bir 
arayd gelmelerinede imkan olm:ıdı
ğı anlaşılmış olmasına binaen boşan 
malarına ve kab..th •tlı olduğu anla
şılan dava o unan Karnigi n bir se· 
ne müddetle Aberile evlenememe· 
sine 18/6/940 tarihinde karar veril
miş ve müddeti kanuniyrsi zarfında 

tu uku kar.un Esine müraca<tt etmedi 
ği taktirde hükmü l knabi katiyyet 
edtceği ilan olunur. 12100 

7 - izahat almak ve puroje 
ve ş~rtnameled Öğrenmek isti yen· 
ler Q3rnaniye Btlediyesi yazı işleri 

bürosurıa müracaat ederler. 
12080 27-29-3-8 

Umumi ne~r.yat müdürü 

Macid Güçtü 
Adana Tüı k Sözü Matl aası, 


