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--- Sahip ve Bat mnbarriri --~. 

Ferid Celal Giiven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onnltıncı yıl - Sayı 4 770 

Telefon: 315 - ADANA 
; G0NDEL1K SİY ASl G AZET E P. K . 44 5 Kuruş 4 TEMMUZ 940 Perşembe 

Metaksas'ın 
son nutku 
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Dn~üDteıre"ye büyük 
taaırırY~ ha~uırDokDaıro 

Bütün ltalyan ve Alman kuvvetleri, Alman 
b a ş k u m a n d a o lığı em r i n e verildi 

a ı ruz hazırlandığını bildirmekte
dirler. Bütün halyan ve Alınan 

kuvvetleri, A\m ! n başkumandanh-

Bay Meıaksas 

Atina : 3 -a.a.- Atina ajansı 
bildiriyor : 

: ı 

Cenevre : 3 (Radyo) - ha\yan 
gazeteleıinin Berliode bulunan 
muhabirleri yakında İogiltereye 
karşı İtalyan donanması ve ordu

sunun da iştirakiyle büyük bir ta-
ğının emrine verilmiştir. 

S elanik kraliyet l iyatrornnun res '--------------------------------------------

mi küşadı mün asebetiyle hükumet re IA I lı k ı B MI.LLET 
isj B. Meta ks~s. ma~bJa t ı b eyanatta man~77Qr77Q ava a ını • 
bulunara k dem ı ş tır kı : • '.::I '3 ı • DE 

Nazarlarımızı hiç bir bulanık.ık 1 MECL SIN 
Jca rartmı~~lı. ve b·zi .~r.~klerin, asır- 1 
la • ın seyrı ıçınde en bu}un silahı olan 
entelekt.üel ibda hayatının çetin fa. 
kat o nısbette de güzel yolundan u 
zaklaştı r mamalıd ır . g rek l er b u ruhla 
yaşam ış, bu ruhla beslermiş, bu ruh 

Bremen ve Hamburg Roterdam, 
askeri üslerinde 

------ * 
BUtün mebusları mı:? 

la kendisine hürmet ett irmiş, şere f
lenmiş ve bütün beşeı iyete hizmet et 
miş!erJlr . Elen iz m kel imesi bir se m. 
boldür bütün milletlerin me d en iyelle· 

( Gerisi UçUncU sahi fo:de ) 

büyük tahribat 

Kie\'de tamir edilmekte olan Şarnhorst 
z ırhlısına üç bomba isabet ettirildi . Alman
lar da İngi ltereye mukabil bir taarruz yaptı 

( Yazısı içeride ) 

merhum Safa Özlerin h•
tlr a aın ı taziz etti. 

------ ... 

Mütareke komisyonu ye-

n :ren•ı~~~~u~:~.~~r~d~ ~ ..... ~~~,::~r ı 
Mütarekeden beş gün 

sonraya kadar çarpışma 

An~ a ·a · 3 (Hususi muhabirimiz
den) - Büyük mille t meclisi bugün 
toplan mış, evvela meı hum Seyhan 
mc:busu Safa Özlerin hatır;ısı taziz 

( Gerisi ikinci salıifede ) 

Baş , ekilimiz yeni Romen 
elçisini kabul etti 

Londra : 3 (Royte r) - Borda d an 
bild irild iğine göre, mütareke ko mis-
yonu ile yapıla n müzak eıe neticesi 
h er rarafı a pos ta n :tk l iyatına başlan' 
ması k ar arı ver ilm iştir . 

Londra : 3 (Royter) - Fransad a 
~ aı;ı1;ıa2 eıçkrn<dığıı.drükunıeı Mo 

rıi'on adlı bir bülten çıkaracak ve 
bu matbuaları şehi rl e ı in umumi yer · 
lerine her gün asacak tır. 

Londra : 3 (Royter) - Alman 
mütareke komisyonu mesaisine d evam 
etmek tedir. 

Haber verildiğine göre, komisyo
nun son müzak e resinde, Fransız or
d_us_unun ı.ilahtan tecı idi meselesi gö
ruşulmüştür. 

Fransız ayan ve mebusan 
nıeclisleri toplanacak mış 

Londra . 3 (R 
ayan ve ın · oyter)_ - .. Fra nsl'~ 

k .. 'busan '' eclısierını n müş-
tere en ıç ımaa d 
lenrr.ektedir. a\·et ed i leceği söy-

---=~---
Bay Çör~!l ~ugün bir 
nutuk soyhye cektir 
Lrındra: 3 (Royter) - Çörçil • 

nn (bugün) avam kamarasında be;:. 
natta bulunacaktır. Bunu, bugün Bay 
Atle söylemiştir. 

Romen Ba§vekıli 

11/eclist,., u z u rı 
beyanatta bulundu 
Romanyada Sovyet 
Rusya l e h i n de 
nümayişler oldu . 
Macar Meclisinde 
Transilvanya ' nm 
iadf'si içirı 
ıezahüraı Japıldı 

Londra : 3 (Royter) - Majino
da 22,000 kişilik bir Fransız kuvveti 

mUtarekeden sonra beş gun Alman· 
larla çarpışmıştır. Bunların mutare
keden haberi olmadığı söyleniyor. 

Ankara: 3 (Hususi muhabirimiz
den) - Romanyanın yeni Ankara bü
yük elçisi bugün Başvekllimiz Refik 
Saydam tarafından kabul edilmiştir. 

Romen sınırında 
ı yeni çarpışmalar ............................................. 
Bulgar, Macar istekleri 

dün izhar edildi 

ROMANYA'YA PROTESTO NOTASI 
Budapeşte: 3 (Radyo) - Macar 

resmi tebliğindt bildirdiğine göre, Pa
zer günü saat 14,30 da hava kuman· 
danlanndan birisi Macar - Romen 
hududunda teftiş yaptığı sıralarda bir 
Romen devriyesi ortada hiç bir sebep 
yokken ateş açmıştır. 

Macar hudut muhafızları Romen 
devriyesini püskürtmüştür. Hükümet 

bu hadiseden dolayı Romen hüklımetini 
protesto e tmiştir. 

Bükreş: 3 (Rador) - Romen mec-

!isinde Başvekil, Basarabya ve Buko· 
vinanın Sovyetlere terki hakkında be· 
yanaıta bulunmuştur. 

Başvekil, Sovyet ültimatomu üze· 
rine vaziyetin vahameti karşısında Sov-

yet ültimatomunun reddine imkan gö· 
rülmediğini, binaenaleyh Sovyet tek· 
liflerini dostane bir şekilde hal yolu 

kararlaştırılmış olduğunu, Balkanlarda 
bir harp çıkarmamak için diğer dost 

( Gt'rİ-;İ UçUncU sahifede ) 

Fransanın J\nkeıra Sefiri 
dün Suriyey~ gitti 

A:\'KARA 3 t HUSU İ MU
HABiRL\\İZOENı - FRASIZ HÜ
KÜMETi:'.'\iN ANKARA BÜYÜK 
ELÇİSİ B. >lA '>SİGLİ KlSA BİR 
,1\1ÜOD8T KALMAK ÜZERE TO
ROS EKSPRESlYLE SCR lYEY,E: 
GlTTi. 



Londra : 3 a. a. - İngiliz hava 
oezı.tctinin tebliği : 

Dun akşam İngiliz hava kuvvet
lerine mensap bombardıman tayya· 
releri, duşmaııın Kici deniz UssUııe 

hucum ederek bir çok darbeler kayd
dmişlcrdir. 

Diğer bombardımtın tayyareleri, 
Hamburg'da petrol tasfiye fabrikası· 

ııa, Hamm köprUsUne, Duisberg civa· 
rında mUhim bir bedef e ve Meide
rich'de bir yUksek fırına hucum et· 
mi{llerdir. 

Bremen'in cenubu şarkisinde De· 
ichshausen'de tayyare fabrikası, dun 
akşam, bombardıman tayyarelerimiz 
tarafından bir kerre daha hbcuma 
maruz tutulmuştur. 

Fabrikaya ve yakınındaki tayya· 
re meydanına hasarlar yapılmıştır. 

Köln ve V elno tayyare meydan· 
ları ile Tek.,cl deniz tayyareleri Us· 
sU de müessir surette hucuma maruz 
bırakılmıstır. 

Donanmaya mensup tayyareleri· 
miz, dun akşam, Rotteı·dam civarın· 

ela mavnalara ve nakliyata hucum et· 
miştir. Bir : balıkçı •gemisi berhava 
olmuş ve nakliyatta buyuk hercU· 
mcrç vukua getirilmiştiı:. 

Butun harekattan yalnız dört 
tayyaremiz Uslerine dönmemiştir. 

Lendra : S a. a. - Kiel Uzeri· 
ne yapılan hava hucıımu esnasında 

Alman Scharnb.orst zırhlısının ağır 
:surette bombardıman edildiği resmen 
bildirilmektedir. 

Scharnhorst, tamirde bulunuyor· 
<lu. Hucum, bir sUı:priz olmuştur . Sa
bih dok Uzerine biı: bomba ve :ı:ırhlı 

boyunca da diğer bir çok bomba duş· 
muştur. 

İngiliz ha va kuvvetlerine men'lup 
bir tayyare, Sc.:harnhorst ve dok'a 
atbğı on. biı: bombadan dörd•oun tam 
-surette isabet ettiğini bıldirmiştir. Di- 1 

ğer bir tayyare de zırhlı Uzerine Uç 
ağır bomba atmış ve gemide yangın· 
lar çıkarılmıştır 

ALMAN TAYYARELERİ BRİSTOL · 

KANALINA BOMBA ATTILAR 1 
Londra : S a. a. - Royter: Ha· 

va nezaretinin bir tebliği : 1 

Gece yarısından az evvel cenuhu 
garbt sabili Uzcrinden duşman tayya· 
re filoları geçmişler, Bristol kanalı 
rnıntakasına bombalar atmışlardır . 
tayyare dafi batar.vaları işlemiştir. 

İSKOÇYAYA YAPILAN AKIN 

Londra : !3 1a. a. - Bu sabah 
neşredilen tebliğde bildirildiğine na· 
zaran düşmanın dun ak~am İskoçya· 
nın Şimali şarkisinde bulunan bir şeh· 
re yaptığı akın esnasında 12 kisi öl· 

) 

muş Te 18 kişi yaralanmıştır. Bunlar 
meyanında sokakta oynıımaktıı olan 
4 çocuk da ~ölmuştur. Bir kaç ev 
tahı:ip edilmiştiı:. 

Berlin : 3 .a. a. - (D.N. B.) 
.ajansı bildiriyor: 

27 haziranı 28 hazirandan ayıran 
.ıcce İngiliz tayyareleri Alman top. 
ırakları Uzerinde uçmuşlar ve sekiz 
bomba atmışlardır. 

Ruhr havzasında, İsveç konsolos· 
luğu dahil olmak Uzere on bina cid· 
di hasara uğramış veya tahı·ip edil· 
miştir. Bir ölu ve UçU ağır, ikisi ha· 
lif olmak Uzere beş yaralı vardır. 

İsvjçre borsaları açıldı 
Bern : 3 (Radyo) - İsviçre bor· 

•aları yeniden faaliyete başlamış· 
tır , 

Çukurova köylerinin 
teşkilitlanması faaliyeti 
Valimiz dün de köy tetkiklerine çıktı 

Adana k6ylerl arasında •'KlSy Birlikleri .. tesisine harareti• 
devam edilmektedir. Çukurova kUylU•UnUn yekinmesini istih
daf eden bu faaliyet; KöycUlük idealini benimaemi• bulu· 
nan ve bunun tahakkukun• dojru bUyUk gayretler sarfeden 

Valimiz Bay Faik DstUn'On 
kiymetll direktifleri çerçevesi 
lçinda hlz ve infü~:amla yUrU· 
mektedlr. 

1 lnşaa t usta mektebine 
girmek isteyen gençler 

Köycülük bürosu Şefi Bay Hasan 
Çetinkaya tarafından Adana köyleri· 
nin krokileri tersim ederek köylerimi· 
zin su, hava, yol, arazi ile ve ekim ka- 1 
biliyetleriyle hane ve nüfus mevzula· 
rı üzerinde notlar toplanmakta ve tas
nif edilmektedir. 

Köycülük bürosu bugünkü halde 
köy kanunu tatbik edilen 59 köyle 
bilfiil temas halindedir. 

Halbuki, köy birlikleri tesis edil
dikten sonra vaziyet bugünkü şeklini 
değiştirecektir. 

Azami 15 kilometre murabbaı a· 
raziler dahilinde bulunan köyler ara· 
~unda merkezi mevkide bulunan köye 
o civardaki di~er bütün köyler bat· 
!anacak ve her üç birlikten biri nahi· 
ye haline kalbedilecektir. Bu suretle 
köylerle birlik meşgul olacak, köycü· 
lük bürosu yalmz birliklerle muhabe
re edecek ve köylerimizin her sa
hada inkişafına doğru adımlar atıla· 
cakbr. 

Bu idealin tahakkuku neticesinde 
köylerimiz muntazam yollarla biribir· 
!erine bağlanacak, köyler ağaçlanacak, 
iyi suya kavuşacak, sıhhi vaziyetler 
islah edilecek, ekim fazla yapılacak, 

muallim ve eğitmen unsurlann da el· 
birliğiyle köycülük mevzuu üzerinde 
ki gaye ve emellerimizin hakikat ha
le inkilabına ne mümkünse yapılacak· 
tır. 

Valimiz Bay Faik Üstün beraber· 
lerine ziraat müdürü Bay Nuri Avcı 
ile su işleri müdürü Hikmet Onatı'da 
alarak dün de Kadirli kazasına ve bu 
kazaya merbut köylere teftişe çıkmış· 
lardır. 

Bir köy muhtarına 
ihtar verildi 

dün 

___ .,.. __ 
Ankara ve İstanbul '' İnşaat Us

ta Mektebi" ile San'at Mektebine 
bu sene de ilk melı. teb mezunlarından 
tAlebe alınacaktır. Bu mekteblere gir 
mek için açılacak olan imtihanlara 
1 Ağustosta başlanacaktır. Arzu edea 
ilk ınekteb mezunları Maarif mUdUı:· 
luğune mUracaat edebilirler. 

Berber llyas dün Adli
yece tevkif edildi 

Halkın maneviyatını ve izzetinef · 
sini rencide edecek tarzda söz sarfet· 
mekten suçlu olarak adliyeye sevk e· 

dilen berber lıyas sorgu hakimli~ince 
sorgusu yapıldıktan sonra atırceza 

mahkemesince tevkif edilmiştir. 
Berber lıyas, vicdanı ve şerefi 

satılmış karakteri bozuk kimselere 
mahsus bir eda ile tarzı kelam eder
ken cürmümeşhut yapılmış ve sürat
le kanunun ve adaletin eline teslim 
edilmiştir. 

Bu adamın muhakemesine ağır· 
ceza mahkemesinde yakında başlana· 

caktır. 

Bir köy çapkınının 
muhakemesi 

Valimizin köyleri teftişleri sırala

rında Denizkuyusu köyü muhtarı 1. 
Ethem Çağlar'ın köy belletenini usu· 
lüne tevfikan tutmamış ve dikkatsizli · 
ii neticesi olarak mekteb binasının 

harabiyetine sebebiyet vermiş bulun· 
duğundan şimdilik birinci defa olarak 
kendisine ihtaratta bulunulmuştur. 

Adananın Serkinli köyünden Fat· 
ma ve Emine adındaki köy kızlarını 
kirletmekten ve bunları yanında alı· 

koymaktan suçlu, ağırceza mahkeme· 
sinde mevkufen duraşması yapılmak· 
ta olan ayni köyden Halil Tarlabö 
len'in muhakemesi dun sona ermiştir. 
Halil Tarlabölen bilahare Fatma ile 
evlenmiş olduğundan hakkındaki am· 
me davasının teciline karal' verilmiş· 
tir. Diğer mağdure Emine"nin i9e tas
bib. olunan yaşına nazaran manevi ce· 
bir mevcut görülmemiş ve Halil Tar 
labölen'in Emine'yi yanıoda alıkoy· 

masından dolayı şahsi da va da ika
me edilmiyerek alıkoymanın Emine' 

il nin ebeveyninin rızasiyle vukua gel· 
d1ği anlaşıldığından bu cihetten de 
beraet l!den suçlu tahliye edilmiştir . 

Bazi Fransız denizcileri 
İngilizler tarafında 

Londra : 3 (a. a.) - Reutter : lngilteredeki Frannz gönullu lejy~ 
kumandanı general de Gaulle, bu akşam rcsm1 beyanatta b1;1lunarak hur 
Fransızların deniz ve hava kuyvetleri kumandallhğına Vis-amiral Muııeliel'' 
yi tayin etmi' olduğunu bildirmiştir. Bir çok harp gemisi ve tayyue grup· 
ları, şimdiden, vig-amiral Mu~elier'nin kumandan altmda buluıımak.tadır. 

4 Temmuz S ~O 

Pamuk işleri 
için görüşmeler 

-·-
ihracatçılar Birliği büyük 

bir toplantı yapacak 

Dun idare hey'eti toplanhsı ya· 
pan Adana Pamuk ibracatcılar Birli• 
ği, kanaviçe mes'elesi Uzerinde muz•' 

keratta bulunarak bilahare Yunani,• 
tan ve Yugoslavyadan vaki olan pa• 
muk satınalaıa taleblerini tetkik et• 
miştir. Cereyan edeıı muhaberata na· 
zaran Yunanistan ve Yugoslavya ile 
Turkiye arasındaki pamuk mes'clesi· 
nin inkişafı çok yakınlaşmıştır. Bu 
takdirde Çukurova pamukları içiıt 

dış piyuad:ı yııkıo ve şayanı em• 
niyet iki mahr1:ç temin edilmiş olacat 
tır, 

Serbest dövizle Japonya ve Fin· 
landiyaya Adanadan pamuk satma te' 
şebbuslcri heoıtz musbct bir neticeye 
intikal edememiştir. 

Birli.k, 10 Temmuzda Valimizin, 
fabrikatörlerin, buyuk çiftçileri o, 
tUccarl:ırın ve sair daha bazi kimse .. 
lerle bir kısım fırmaların iştirakiyle 

buyuk bir içtima yapacaktir. 

Y açak eşya davası 

Dikkatsizlik ve tetbir<ıizlik neti· 
cesi olıaro.k e.... çöknı~ ~•r<U•n-1• 

Şeyhmus'un · ölUınUne sebebiyet vercrıa 
lluseyin için ikinci asliye ceza mab· 
kemcsince verilen 1 sene 20 gUn ha
pis cezasiyle yine ayni mnbkeme ta
raf ındaıı gUmrUk resmine tabi eşya 
lraçakçılıgından 6 aya mahkılm edilen 
Keleş Ôzka.n n bu k.açaktılık f iilio11 
yudıında bulunan Kcleş'in oğlu Nu
ri Ôzkan hakkındaki 3 ay mahkuıui· 
yet kararları l..csbi kafiyet etmiştir. 

YENi NEŞRiY ~ 

Çığır ve İçel 
Ankarada çıkmakta olan ilim, fi· 

kir ve san'at mecmuası '' Çığır ,, ıo 
91 inci sayısı çıkmıştır Muhakkak 
okuyunuz. 

* 
Mersin Halkevi tarl\fından çıka-

rılan İçel dergisinin 29 uncu oushası 
da mutenevvi munderec.:atla intipr et• 
miştir. Tavsiye ederiz. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kısmen 

bulutlu, hava rüzgArlı idi. Ençok sı
cak gölgede 31 dereceyi bulmuştu. 

Atatürk'ün Erzuruma 
ayak b lshğı gün 

Ankara: 3 (Hususi muhabirimiz
den) - Atatürk'ün Erzuruma ayak 
bastığı günün ytl dönümü bugün tö

' renle kutlanmıştır. 

Büyük Millet Meclisinde 
( Birinci sahifeden artan ) 

edildikten sonra, ordu snbaylan ter• 
fi kanunu tadilatı müzakeresi yapıla· 
rak l..abul edilmtştir. Erzincana gön
derilecek malzemenin ücretleri, 1staP 
bul elektrik .şirketi umum müdürlütii 
mazbatasını teıkik etmiştir. Mecli• 
çarşanba günü toplanacaktır. 
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4 :r emmuı 94G' 

( Birinci sahifeden arf,11n ~ 

<ievletle,rin de muslihane cevap verilme
.si tavsiyesinde bulunduğunu anlatmıştır. 

Londra: 3 (Royter) - Romanya· 
ımn \ler tarafınna Sovyet Rusya lehin 
•de nümayişler yapıldığl şaylalan dön· 
.ımektedir. 

'l.andra: 3 (Royter)- Macar - Ro
men askerleri arasında yeni çarpış· 

~ ;malar olduğu ve Macar parlamento· 
:sunda Transilvanyanın Macaristar.a 
"iadesi hakkında nümayişler olduğu 
bildirilmektedir. 

ILondra: 3 (Royter) - Bulgar ha· 
rriciye nazırı, Sovyetlerin Sofya elçisi 
ile Bulgaristanın Romanyadan istedik
leri hakkında bugün uzun bir görüş
me yapmıştır. 

Metaksasın son nutku 
( Birinci sahifeden artan ) 

lerini birleştiren ve kardeşlik bağları 
:Yaratan bu sembol etrafında inkişaf 
-etmişlerdir. 

Gazeteler Dramada ~apılmakta 

"Olan 11 Trakya oyun!arı " hakkında 
tafsilat vermeğe devam ve katiyetle 
mütecanis grek halkının beşiği ve grek 
ırkıııın bütto fazilet hususiyetlerini 
.taşıyan Trakyanın terakki ve tefey· 
'YÜZÜ için Metaksas milli hükumetinin 
;göstermekte olduğu ihtimam ve teş 

wike işaret etmek tediıler. 

llngiltere yakında Japon 
taleplerine cevap verecek 

Londra : 3 (Royter) - Söylendi- ı 
jine göre, Japonların taleplerine ln
;!iltere yakmda cevap verecektir. 

ıMoskovada yedi günlük 
hafta ihdas edildi 

!..ondra : 3 (Radyo} - 1927 de 
"ilga edilmiş olan yedi gUnluk b.afta 
_yeniden ihdas edilmiştir. 

.Kaledonya İngilterenin 
:yanında harp edecek 

Noumea : 3 a. a. Royter : 
.... \1.ahalli Mecfü yeni Kaledonya

·n1n İngi.lterenin yanı başında mUca
deleye devam edeceği kararını itti
iakla kabul etmiştir. 

Şimdi bu Fran!lız mUstemlekesio
<Üe bahis mevzuu olan mesele Avus
ıturalya ile mUstak bel ticari mUoase
lbetlerin tanzimidir. 

Fransız kabinesi dün 
bir içtima yaptı 

Wichy : 3 a. a. - l\1ııreşal Pe
rain tHUn sa balı, Başvekil muavini B. 
La ve.l, milll m udaf:ıa, dahiliye ve 
maliye nazırlarının bulunduğu mahdut 
nazıdar meclisine rİ.) aset etmiştir. 

Kanada Amerika devlet. 
deri içtima1na giremiyecek 

Vaşington : 3 a. a. - (D. N. B.) 
tbildiriyor: 

Gazeteciler toplantısmda her sua
le cevap veren llull, Kanadanın A
nıekrikalı devletler arasmda akdedile-
ce konf d 
b eransa avet edilmiyeceo~ini 

eyan <tmi t• B "' 
ı d 

ş ır. · Hull harbin baş
angıcın anberi b 

k d·ı u meselenin hiç mu-
na aşa c ı mediı.i . 

• • • 6 ne ışaret etmiştir. 

Bır İngılız petrol gemisi 
Nevyork : :} (a. a.) Reuter Mac

key radyo istasyonunun alhellaig ln
+giliz petrol gemisinden zapt.:ttiği ha
bere nazaran gemi atlantiktc torpil

llendi!ini •Ve •cele imdada ibtiyac1 ol-
• duğunu bildirı.nijtİc". 

Yugoslavya' da dahili 
islihat yapıiacakl 

Mühim bazi şahsiyetlerin dön evleri arandı; 
lüzumlu görülen bir kısım evrak müsadere edilrli 

Belgrad: 3 (a.a.) - D.N.B. Ajan- J 
sı bildiriyor: ngiltere iki milyon 

Başvekl! Svetkoviç. Agram'dan kişiyi askere aldı 
bu sabah dönen başvekil muavini Londra: 3 a.a. Harbiye nazın B. 
Doktor .M.açek'le, yapılacak dab.ili Eden avam kamarasında beyanatta 
islahat hakkında görUşınuştur. bulunarak hazirandan evvel kaydolmuş 

Belgrad : 3 (a. a )- Avala ajan- yani 27 yaşına kadar olanlarla kayıt 
sı bildiriyor: gününden evvel 20 yaşını bitirmiş 

Aşağıdaki resmi tc:blig neşredil- bulunanların yani iki milyon insanın 
miştir: silah altına alınd,klarını bildirmiştir. 

Beigrad polis mUdUrUyeti A.B.C. Haziranda iki sınıf kaydolunmuş· 
Şirketi merkezinde tabarriyat yapmış- tur. Temmuzda 4 sınıf kaydolacak-

tır. Bu şirketin mUessis ve: mUdUrU ya-ı tır. 
bancı tebaadan son zamanlarda hak- Bu suretle kaydolanların yekunu 

4 milyona çıkacaktır. 
kında budut harici edilmek kararı vc-

ı:-ilmiş olan Julius Hapau'dur. Bu tah· 
kikatla mtlnasebetli olarak B. Sto.ya
dinoviç kabinesinde nazır olan B. 
Stochoviç'in evinde de araştırma ya· 
pılmıştır. Bazı evraka vaziyed '-"dil
miştir. Tahkikata devam edilmektf'
dir. 

İk tİsad İ ablukan n 

Fransız topraklarına 

tatbiki meselesi 
Londrı : 3 (Radyo) - Avam 

kamarasında, İtalyan ve Alman kon· 
trolu altındaki Fransız topraklarına 
da ablukanın tatbik edilip edilmiye l 

Litva -ya başvekili ve Celi hakkında sorulan bir suale ablu
ka nazırı: " evet tatbik edilecektir.,, 

hariciye nazın döndü Cevabını vermiş ve şunları ilave et
miştir: " Fransız mu~temlekelerine de 

Moskova : 3 -a.s.- Litvanya blokUsUn tatbik edilmesi :için bu mus-
başvekili ve hariciye nazırı B. Kreve temlekelerio. alacaklan vaziyetin 
Michevius dün Moskovayı terketmiştir tavazzuh etmesini beklemek lazımdır.,, 1 

~~-~~~~~~~~--~~~~~-~~~~~I . 
lngilizler Trablusgarb 
koyuna girdiler! 

Londra : 3 (Royteı) - Britanya deniz karakol gemileri, Trablusgarb 
Koyuna girmeğ"e muvaffak olmuş ve Bardiyadaki Jtalyan garnizonunu bom
bardıman etmiştir. 

Maltaya baskın 

Londra : 3 (Royter) - Düşman 
tayyareleri bu sabah malta üzerine 
bir saat süren bir baskın yapbı bir 
İtalyan tayyaresi düşürüldü. 

Jack Dempsey galip! 
Atlanfa - Georgi.e : 3 (a. a.)

Sabık ağır siklet şampiyonu Jack 
Dempsey 13 senelik istiralıatten soa-

ra riogte yeniden göı:-Unmtlş ve Cla
rauce Luttrell'i (Teksaslı) ikinci ra• 

vuntta nakavt etmiştir. Oempsey 45 
yaşındadır. 

Fransanın istifa eden 
Londra elçisi 

Londra : 3 -a.a.- Reuter 
Fransız sefaretini le!ki münase-

betiyle B. Corbin Buckingham sara
yında krrl tarafından kabul edilmiştir 

Sovyet - Danimarka 
ticaret temasları 

Moskova : 3 -a.a.- Tas ajansı 
bildiriyor : 

Sovyet halk komiserleri meclisi 
reisi B. Molotof 2 Temmuzda dani

marka ticaret delegasyonu reisi nazır 
Gasbe'ı kabul etmiştir. Danimarkanm 
Moskova sefiri 8. Bolt Jorgensen mü. 
la\c.atta hazır bulunmuştur. 

lspanyol sahillerine de 
bloküs teşmil edilecek 

Londra : 3 (Radyo) - Niyua 
Kronikl gazetesi lspanyanın ltuglloku 
ehemmiyetini bir kerre daha tebarU:ıı; 

ettirdikten soara bJokUs'Un İspanyol 
<Jahillerine de teşmilini istemektedi. 

OONON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

ita/yan isteği ve Girid 
Faşist mürevvici efkarı muharrir Ansaldo'nun 

ifadesinden ltalyanların Giridi de istedikleri anla
şılıyor. 

Yunanistana aid olan bu ada, 140 kilometre 
uzunluğunda, 8618 kilometre murabbaı mesaha· 
sındadır. 375,400 nüfusludur. Merkezi Hanyadır. 

Anadolu kıyısındaki adalar gibi, Girid de, vak
tiyle Yunanistanı küçük Asyaya bağlıyan kara şe
ridinin bir parçasıydı. Afrika ve Asyanın tesiriyle 
Girid, kara iklimine tabidir. Sonbahardan maada 
diğer mevsimlerde yağmurlar intizamsızdır. 
akar suları kısa ve fakirdir. Ye~altı akar suları var
dır. Dağlar 2500 metreye kadar yükselmiştir. 

Ahalinin büyük bir kısmı ortodoks rumlandır. 

Merkezden maada meşhur şehirler Kandiye ve Res · 
mo'dur. Adanın tabii menbaları ehemmiyetli değil· 
dir. Demir, sünger istihsal edilir. Keçi, üzüm ve 
zeytin yetiştirilir. Dağlarda yabani zeytinlikler 
mevcuttur. Başka ağaç kümeleri de olmakla bera
ber, umumiyet itibariyle tabiat keldir. Akdenizi kate
den vapurlar, ekseriyetle yanından geçtikleri halde 

Giride uğramazlar. 

••* 
Girid coğ"rafi mevkii dolayısiyle tarihte eski bir 

mevcudiyet göstermiştir. Miladdan 3000 sene evvel 
Anadoludan gelen Litler, Frikler, Etiler gibi muh
telif Türk zümreleri buraya yerleşmiştir. Anadolu
nun diğer tarafından evvel medeniyet burada in
kişaf etmiştir. 

Girid Miladdan 2400 sene evvel büyük bir in
kişaf gösterdi ve eski Yunan medeniyeti üzerine 

müessir oldu. Finikelilerden evvel Akdenizi baştan 
başa geçenler Giridlilerdir. 

Ada, miladdan evvel 1700 senesinde yine As
yadan gelme kavmlerin istilasına u~adt. 1400 de 

Akalar (Achaen) Giridi zaptetmekle beraber mede
niyetine uydular. 

Nihayet 1912 de Girid ve Yunan meclisleri bir· 
leştiler. Balkan harbi neticesinde Giridle alakamız 
kalmadı. Girid Venizelosun memleketidir. Mart is· 
yanında Girid Venizelist bir rol oynamışb . 



Türk sözü 4 Temmuz 94@ 

. BUGÜNKÜ PROGRAM 1 

TORKIYE RADYO o1F0Z1YON 
POST ALARJ TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

Perşenmbe 4 - 7 - 940 
7.30 Program ve Memleket Sa· 

at ayarı 
Ajans haberleri 

Ev kadını • Yemek listesi 

Pamuk - Hububat 
KiLO flATJ 

CiNSi En eız En çok 
K. S K. S· 

Kozacı --=so,oo =oo--
1 Ma. parlatı -48 

1
_0_0 __ 

1 

Kapımalı- 49 
Ma. temizli 00 00 

KJ.ev 'and 57----=,·-oo-~~~ı 
Klevland çi. 2,05 

Yerli yemJik,_c_o ___ ı----
tohumluk ------
Buğday Kıbrıs ____. ____ , 

8.00 
8.10 
8.20 

8.30 

1230 
Müzik : Marşlar (PL) ,, yerli 4, 125 
Program ve Memleket saat 

1
_A___.rp_a ___ 

1 
__ 2.,...,,...62 ___ 

1 
____ 

1 

ayarı Yulaf 4,2~ 

12.'35 Türk Müziği 3 I 7 I 1940 
12·50 Ajans Haberleri Kambiyo ve para 
13.05 Türk Müziği iş Bankasından alınm_ış_tı_r. __ 

Lireı 1 13.20-14.00 Mü7.ik: Rıchare Tamber, ı-R,__a-yı-.ş-m-a""""'rk-,----- ----
Tino Rossi, Vs.den Plaklar. • Frank (Fransız) -0- oo 

18.00 

18 05 

18.30 

Program ve Saat Ayan Sterlin ( ingiliz ) -5- 24 
Müzik: Arya'Jar (Pi.) -D-o-Jar-(-'-A-m-=-en-.k..:.-.a_)__ !38 j 00 

Müz k: Radyo Caz Orkf st· Frank ( İsviçre ) 00 00 _____ ...____ __ _ 
rası 

19.10 Müzik : Fasıl Heyeti 

19.45 Saat ayarı, ajans Haber· 
leri 

20.00 Türk Müziği 
20.30 Konuşma 

'20.45 Müzik: Dinleyici Dilekleri 
21.00 Konuşma (Sihhat saati) 

21.15 Müzik: Nihad Esengin ta· 
rafından Saksofon Solo' 
lar . 

lıan 
Seyhan Vilayeti vakıflar 
müdürlüğünden 

Ramazan oğlu Vakfından saat 
hane civarındaki çukur kahvenin 
1-7--940 günündrn .'H-5-943 
tarihine kadar (35) aylık icarı pa· 

21.30 

21.45 

Konuşma (Radyo Gazetesi) 
Müzik : Radyo Salon Oı • \ 
kestrası 

zarlıkla verilecektir. Senelik muham 
&.oen bedeli ( \ 100) liradır. 

22.30 Saat ayarı ve Ajans J 

22.45 Müzik : Cazband ı 
Jsteklilerin vakıflar idaresine 

müracaatları. 12004 

'23.25 -23.30 Yarınki program, ve Ka-
panış. 

Kiralık yayla yurdu 
Bürücek yaylasında Yoğurtçu 

Yurdunda Doktor Bay Remzi ait 
ilci yurt icard verilecektir. 

istekliler istikamet Eczanesine 
müracaat edebilirler. 

12092 3-3 

lıan 
Adanana iflas memur
luğundan 

Müflis ağa zade Hulusi masa· 
Si İdare heyeti azasından birinin is 
tifa etmiş olması hasebiyle yerine 
bir aza intihap etmek ve masa mu· 

ı amelatı hakkında görüşülmek üze· 
re alacaklılann 23- Temmnz-940 
sali günü saat 3 de ticaret odasın

da bulunmaları ilan alunur. 
!2105 

Serin bir salon - Temiz bir hava 
f çe_risinde Mevsimin en büyük şah eserini görmek 

istiyenlere Müjde •..•.•.••... 

ASRi SiNEMADA 
Bugün Gündüz Matinesinden itibaren 

J e a n Mireille 
GABİN BALIN 

İn Şaheserler eseri olan 

( Yanık Gönüller) 
AYRICA : 

Rin Tin Tin ve Eşi 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
1 - Adana m•mleket hastanesinin bir senelik ilaç ve ma1umei tıb· 

biye ihtiyacı kapala zarf u uliyle eksiltmeye konulmuşlur. 

2 - Bu ilaçlarm muhammen bedeli 6453 lira 85 kuruş olup ekıjilt 
meye girebilmek istiyenlerin 4d4 Jira 3 kuruş muvakkat teminatı eksilt· 
me gününden evvel makbuz mukabilinde Seyhan hususi muhasebe ver .. 
nesine teslim eylemeleri lazımdır. 

3 - Eksiltme 4-Temmuz-940 Tarihine müsadif perşenbe günü' 
saat 10 da Styhan vilayeti daimi encüm~niede yapılacatmdan takHf mtk: 
tuplarınm eksiftmeyi açmadan bir saat evveline kadar gönderilmiş olm& · 
sı icap eder. 

4 - Şartname ve ihtiyaç JLte~ini görmek Estiyrnltrin hergün hastane 
idaresine müaacaatlan ;lan elunu " 

26- 29-2-4 12076 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

1 Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticaıi her nevi banka muameltlt>ri 

Para bıriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaklır. 

4 A:iet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 il 500 il ,ooo 

" 4 .. 250 ,. 1000 
" 40 100 .. 4000 

100 " 
50 

" 
5000 

il 

120 " 40 
" 

4800 
160 

" 
20 

" 
3200 

" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir srne içinde 50 )i. 
radan aşağı düşmiytnluc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile veri'ecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eylui, 1 Biıiacikanun, l Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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Umumi ne~rıyat müdürii 

Mactd Güçlü 
Ad;,na Türk Sözü Maıbaastı 
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