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Meksikodaki 
seçim mücadelesi 
------ ·------

Bu intihap mOcadefe
• i nde dün on k i şi öldü, 
32 k i'i yaralandı. 

------*------
ı\\eksi ko : S (a. a .) - Dun Mek

•iko 'da rei sicumhur intiba batı esnasın

da vukua gelen karışıklıklar esnasında 
mUtı:addit kimseler .}'aralanmı ş ve öl · 

muştur . Yerli sntle saat 13 
e kadar 10 ölu ve 32 .} aralı 

te bit edilmiştir. Bunların hepsi rU
velver kurşunuyle vurulmuştur. Yol• 

larda yaralıları toplamak için müte

madiyen imdadı sihh1 otomobilleri do· 

!aşmaktadır. 

Reis Cardena!;'i istihlaf etmek 
Uzre 3 gentral 
tur. 

namzetliğini koymuş-

Başvekilimiz Türk 
yıl çalışmasından 

Çiftçisinin bu 
pek memnun! 

Bu yıl 
müz çok 

toprak rnahsulü
bereketli oldu 

Umum1 Müfettişlere, Valilere, kaymal<amlara ·yapılan çok mühim bir tamim 
Ankara : 8 (Hususi muhabitimiz 

den) - Başvekilimiz d oktor Refık 

Saydam bugün umumi müfett şlcrle 
valilere çok müh m b r tamım gön· 
d erdiler. Başvek ılımiz bu ta mimlerin 
d e, d üny a vaziyetin in karışma~ı ve 
bir dünya harbinın belirmeğe başla

ması üı.erinc Türk ç ı ftçis i nin. fazla 
istihsal netıcesıne da"et edildi~ıni ve 
idare amirlerinden bunun temini için 
gayıeı istendiği, bugün el..ımin ve is 

tihsalin şayanı memnuniyet bir halde 
bulunduğunun müşahade edılmesin
d en büyük sevinç duyduklarını, hal· 
buk i bir çok memleketlerde bu yılın 
feyizli geçmemış bulunduğunu ve bi
naenaleyh toprak mahsu lerin n kıy· 

m'!t ve ehemmiyetin n arttığını, bu· 
nun için mahsılümüzün ziyad uğra· 

maksızın derıınbar edi mesi hususun
da gayret gösterilmesi lü?Umu kay
dedıldikten so11ra. dünya vııziyeti kar 

şısında uyanık bulunduğunu, bu cüm: 

leden olarak bir kısım askerin silah 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

* 
* * 
* 

İngiltereden bir 
taarruz bekleniyor 

Şimal denizierinde ve 
lmanya'nın üstünde .. 

1 icare t Vekili iz mirde 
Ankarn : 8 ( H ususi muhabiri

mizdtn ) - Alınan malfımııta göre , 
~·icar~t \"ekili bugun lzmire gt:lmi ~
tı r • 

Almanlar harp tenbeı i 
2500 t ayya re kaybetti 

ı 
* 
* * * 

Londra; 8 ( Radyo) • i n · 
giı iz matbuatl m üttefikan 
ingi lterenin Almanların ken· 

d is i na taarruzunu bekle
memesi lazım geldi{lin l ve 

almanyenın pıan la rın ı a lt , 
üst için nerede o tursa ol 
sun derhal t aa rruza geç· 
mesi icab Gtti Olnl yazmak· 
tadırlar. Bre men 

de 
ve Kiyelde i rı ş :ı a.t tezgahla rı , 

d ii n si lah depola rı tahrip 
Londra · s 11 

Emrlende 
edildi 

Londra : ö (Royter) - 1 larbin 
ha~lı:ı.ngıcındllnberi Almanların :!.)QQ 
tayyllresi du;;urulmuştur. 

* * 
* • 
·------------~.--

· a . a. - a~a ve em- ı 
niyc:t ne:.:ardlerin\len tc:bliğ edilmis-

tir : ' ~ S 1 R A S 1 N A G Ö ~{ 
. D'.ln ögledeı~ .''onrn duşman tay 1 ) _...__~.._......,,,.......,,.....,..,.......,......,....,.....,.._..~ 
JD.rehrı .\\anş sabllıynkınında faalivette 

( Gc:ri~i UçUncu 'lahifede ) • l ---------____ ı 

Kont Ci_yano 

Hitler - Ciyano 
konuşmaları 

Kont Ciya ıı oya işgal 
sahalörı g~zd irıliyor 
Berlin : (:\ (Ra,I.' o) _ Kont Ci

yano bugun hu~u.;i bir trenle, Alman 
( Geri~i UçUncU sahifede ) 

Cephe 
A )manya yere serdiği milletlere karşı iki dürtü 

silah kullandı, birisi, hf'pimizir. bildiği yeni ve kuv· 
vetli silahları, diğeri; harp eden milletlerin mane
viyatını kokutmak, çürütmek silahı. 

Bence; ikinci silah birincisinden daha müessir 
çıkmıştır. Hitler: '' Ben Parisi, Fransız formasını 

taşıyan, Fransız zabitleri vasıtasiyle teslim alaca· 
ğım .. ,, demişli. Halbuki Hitler bütün Fransayı Mare
şal formasını taşıyan bir kumandan vasıtasiyle eli· 
ne düşürdü. 

Bu; Fıansanın gerisini teşki l eden kalabalığın 
mımeviyatında tüı lü sebeplerle hasıl olan bozuk
luktan ileri gelmekte idi. 

Silahların nevi ve itibarı nekadar yüksek ve 
yeni şekilde olursa ol~un, bunların müessir olabil
mesi için bu ı;ilahları kullanan askerlerin sağlam 

imanlı olması lazım geldiği gibi, bu askerlerin 
arkasında bulunan halkın da imanı düzgün ve sağ
lam olınası şarttır. 

Gerideki halkın imanını, düşma:ı çeşitli pro-
pagandalarla boıar \'e bozukluk derhal cepheye 
sirayet eder. Çünkü; cephedeki asker en ııitıayet 

halkın arasından çıkmış bir kuvvettir. 
Bu sfüleri yazmaktan maksadımır, bir noktaya 

temas içindir. 

Gerideki halkın, cephedeki ordu} a karşı birçok 
nazik ve ehemmiyt:tli vazifeleri vardır. Bunların ba
şında asker aileleri, asker çocııkları, askerlerin ge
ride yarım bıraktıkları işler gelir. 

Hudutları bekliyen kahramanl,n; ailelerinin ba
kımsız, işlerinin yarım bırakıldığını öğrendikleri za-

• • ve ger ısı 
man yese düşerler. Hududu bekliyen bir neferin; 
her şeyden önce geride bıraktığı şeylere karşı e· 
min olması lazımdır. 

Bunun için asker ailelerinin refahı, çocukları
nın bakımı, işlerinin süratle ve prüzsüz bir şekilde 
görülmesini yalnız kanuni mecbnriyetlere göre de
ğil; en büyük ve milli vazife bakımından miıtalea 

ve ona göre hareket etmeliyiz. 

istiklal mücadelesinde olduğu gibi; bir tek ga· 
ye, bir tek maksat için birleşir, kötü, mel'un düşün• 
celerin kolayca yayılmasına sebeb olacak ıztırap, 
ve dedikoduları ortadan kaldırmaya elbirliği ile 
çalışır, bir ailenin çocukları gibi el ele verirsek bi · 
zim için korkacak hiç bir şey yoktur. 

Bir takım menfi gayretler, bu güne kadar içi
mize nüfuz edemtdi. Bunun sebebi; Türk milletinin 
hadiseler kaşısında gösterdiği uyanıklık ve birliktir. 

Tekrar edelim: hudutları büyük bir imarı ve 
kahramanlık düşünceleriyle bekliyen asker ailele~ini .. 

kendi öz ailelerimiz gibi farz ederek onların 
refahını kendi ailelerimizin refahından üstün tuta
lım. o.:ıarı en küçük bir kaygı ve ıztıraba düşür
miyelim, çünkü, onların mahrumiyetlerinden düş
man kolayca istifade eder, cephelerimizin sarsılma1 
mukavemetini bu vasıta ile sarsmaya çalışır .. 

Cephe gerisiııin yekpare. nüfuz edilemez sağ· 
tamlığı, cephe kadar mühimdir. Belkide daha zi· 
yade yıkılan milletler, cepheden değil; geriden yı· 

kıldılar. 

K. O. 



S"hife : 2 -
MER SiN MEKTUBU 

Bölge birincilik 
maçları devamda 

Maçlar yarın bitiyor 
Mer:.in : 8 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Beden terbiyesi genel dirrk· 
törlü~ü tarafından ter ip edilen prog 
rama göre, Mersinde yapılması ka· 
nı laştıı ılan futbol böl gel er birincilik 
müsabakalarına cumartesi günü saat 
15,30 da başlanmıştır. Havanın sıca· 
ğına rağmen stadyomia oldukça faz 
la bir kalabalık vardı. Başta vali ol· 
mak üzere, alay komutan•, parti ve 
hallcevi reisleri ve diğer hükumet er· 
!<anı terende hazır bulunuyordu. 

Müsabakalara memleketimizin ce 
ııub ve şarktan gelen on takım işti
rak etmektedir. İlk maçtan evvel ya 
pılan resmi geçidi müteakip vali Bay 
Saib Örge tarafından kısa ve fakat 
samimi bir ifade ile gençlere hitaben 

bir nutuk söylemiş ve bıından sonra 
Mersin İdmanyurdu ile urfalılar ara
sında maça başlanmıştır. ilk hafta
yımdan itıbaren maç fevkalade heye· 
canlı geçti belli idi ki gençler çok 
iyi hazıılanmış. 

Sonuna kadar tarzını degişlirme
yen maç, sıkı disiplin ifade eden ma
hiyeti muhafaza etmek suretiyle6-1 
Mersinliler lehine neticelendi. İkinci 
maçı Mardin !ilerle Diyarbakırlılar 

yapmışlardır. Bu maçı Diyarbakırlıla
rın 2-1 kazandılar. 

mişlir. 1 
P jzar günü yapılan Seyhan • 1 

Çankırı maçında 6-0 Seyhan spor 1 
, Malatyıı . Hatay m&çında da 2-0 ı 
Malatya galıbdir. 

Yarın Mersin - ve Diyarbakır, 
Seyhan • Malatya final maçları yapı

lacak!tr. 
Çarşamba günü de final maçla· 

nnın galipleri karşılaşacak ve bu su
retle bölgeler şampiyonJ belli ola
caktır. 

Me r sin limanında v aziyet 

Mersin : 8 [ Hususi muhabirimiz
den ] - İtalyanların hı.rbe girdiği 
1 ö Hazirandanberi Mersin ~limanmda 

durgunluk l başlamıştır. Bu muddet 
2arfında ancak iki vapur gelmiş, 
bunlardan biri krom ~yukliyerek git
miştir. İkinci vapur da yukunu bo
şaltarak tekrar yllk almıştır. Bu va
pur b111Unlerde hareket edecektir. 

( Gerisi dördUncU sahifede ) 

Otobüs servislerinde 
intizamsızlık başladı 
Şehir içinde işliyen Otobüslerin ilk 

günlerde takib eder göründükleri in
tizamı yavaş yavaş bozdukları, bazi 
durak yerlerinde halkın uzun zaman
lar, hatta bazi vakitler yarım saat ka· 
dar beklediği nazarı dikkati celb et· 
mektedir. 

Daha sonra, bu Otobüslerin şe
hir ganndan hareket eden trenlerin 
hareket saatlerine riayel etmedikleri, 
( halbuki otobüscüler Belediyeye ha
reket noktalarından yedi dakikada bir 
otobüs tahrik edeceklerini taahhüt et· 
mişlerdi.) 

Mesela Mersine gidecek bir yol-
cuyu tren vaktinde gara yetiştirmedi

ğinden o yolcuyu yolundan alıkoydu
ğu, yalnız b'JI bol kazanmak cihetini 
istihdaf ettikleri görülmektedir. 

Sadece şehirden gara kadar uza· 
nan yol üzerinde işliyen bu otobü.5ler 
trenlere yolcu yetiştirmemekle hizmet 
fikrinden tamamen ayrılmış olmakta· 
dırlar. 

Ve sonra bazi yolcuların diğer 
yolcuları rahatsız edecek şekilde ağır 
büyük eşyaları otobüse koymasına 

müsamaha ediliyorr. 
Bu cihetlere dikkat edilmesi her

halde doğru bir hareket olacaktır. 

Seyhanspor kulübü 
bugün seçim ya pacak 

Seyhanspor Kulubu bugUn saat 
18 de lrnlub binasında butun azanın 
iştirakiyle bir umumi hey'et toplan· 
tısı yaparak idare hey'eti seçimini 
yenileyecl'ktir. 

Kozan Mektubu 

Altmış liraya bir 
kız satmışlar 

Kozan : G ( Hususi muhabirimiz· 
den) - Kozanın bir köyUnde bir ki· 
şi Altmış liraya on yedi yaşında bir 
klzı sattı. 

Kozanın K~ra l Iamzalı köyunden 
Mantaş ilacı kızı onyedi yaşındaki 
Ayşeyi I Iacılar köyUı:ıde it Ömer a· 
dındaki bir akrabasının yanına ame
lelik için gönderiyor: Ayşe amelelik 
yapa dursun it Ömer, Ceyhanın 
Hamit Bey Bucağı namındaki 
köyden ( Şimdilik huviyetleri bi · 
linmeyen) dört şahısla an !aşarak 60 

lira mukabilinde aneyi kendilerine 

teslim edcce~ini vadediyor, vadini 
yerine getirmek için bu namu~ duş

mani akraba Ayşeyi teo;lime çalışıyor. 
Nihayet dun tarladan dönen Aneyi 
"seni ha bana götUreceğim,, deye hazır
lattığı arabaya karısiyle b1rlikde 
b1rdiriyor: Dört şahısla sözleştikleri 
yere gelince, Ayşeye sıkılmadan satıl
dığını söylüyor. Zavallı Ayşe çağırt· 
yor, bağırıyor~ fakat bu tun muhale
fetlerini!, çırpınmalarma rağmen dört 
şahıs kızı teslim aforak kaçıyorlar 

haberdar olan babası, huklimete mil· 
racaatta bulunmuştur. Suçlular şid· 
detle aranmakdadır. E . K . O . 

Fransız - İngiliz siyasi 
münasebatı kesilmedi 
Londra : 8 (Royter) - Fransa - İngiltere arasında bu sabaha 

diplomatik münasebetler hala cari idi. Siyasi mahfe-ilerde söylend ğıne 
Fransadan politik münasebatın kesildiğine dair hen\;z resmen bir şey 

mamıştır. 

kadar 
göre, 
alın-
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Kamyonlardaki ~ 
izdihamdan 

şikayet 

Gazetemize yapılan bir çok 
racaatlardan anladığımıza göre. fi 
na • Ce.yhao, Adana · ~lisis ve 

l
hirden köylere işliyen kamyonlaT ~ 

dinden fıızln :''olcu almakta ''e bu 
retle butun yolcular rahatsız olııı 

tadır . 
Alakadarların 

celbederiz. · 
nazarı dikkıı 

Bürücek çocuk kampı 
bu yıl yapılmayacak 

Burucek çocuk kamprnm açıl 
sından bu sene vaz geçildiği hs 
alınmıştır. 

Kozan çarşısın da bir ad 
karısını öldürecek ti 

Kozan : 6 (lfusuai ,.uhahiriıf 
den) - Kozan çarşısında bir Ş 

karısını boğazlayacağı sırada eliıt 

zorla aldılar. Hadise şudur: l\lahıf 

mab allt:sinderı Hacı Abdurrahınaı> 
tıcı, karısı Arifenin ga_, ri m .. şril 

r('ketinden dolayi gcçetı seneler. 
uzun macarelarla karşılaşmı11 1 ,..~ 
de tarafeyn boşanmak için mah~ 
ye mUracaat etmişlerdi. Muhal<t' 
nin dunki celsesini mllteakip e"lt 
dönerken birden bire ve bir an 
şuurunu kayp eden Hacı "senin 
kadını bogazlamak lazımdır"cliye 
ne biçağı ile lıucum etmiş ve ~ 
altına yatırmış İse de yetişen 
kadını kurtumıştır. Hadiseye p..J 
vaziyet etmiştir. E . I<• 

Kooperatif memurl• 
1ç1n k urs açıldı 

Ticaret Vekaleti. Satış Koof 
tiflerine iyi bir veçlıe vermek ( 
mUeHeselerde calışan elemaolar•0 

ri kabiliyetlerini inkişaf ettirmej 
yesiyle Ankarada iH aylık bir 
açmıştır. 

-r-----------------------------------------------------------, 
Muhtelif vilayetlerde faaliJ 

bulunlln Satış Kooperatiflerin.in 
memurunun iştirak ettiği bu kur' 
numaralı Adana Tarım Satış l{t 

"atifi hiç bir eleman göndermelJJ 

Bugün ki Fas 
Mağrip denilen Atlas memleket· 

lerinin Garp sahilinde, 450.000 kilo
met['e muubbaında, Şimal kısmı İs· 
panyollara, asıl buyuk kısmı Fransa· 
ya ait bir mUstemlekedi['. İspanyol 
kısmınl\ Rif ederler. 

Fas, dağlıktır. Bazı .Yerlerde ir

tifa 3000 metreyi btllur. Fransız Fn.

sında nUfus 5,5 mil_yonu geçer. Ahali· 

sinin ekseriyetini t~şkil eden Berber
i [azarlar Rif ve Atlas dağları ile 
buyuk sahradaki vahalarda yaşarlar. 
Ar:ıpl:ır ziraat ve hayvancılıkla ge· 
çinirler. Şehirlerde Berberilerle Arap
ların ihtiliitından inen .M:ıg.ıribc (,\1or
lar) ve Museviler bulunur. 

GÜNÜN MEVZUU ~ı 
---------------

.Magaribc tucca" ve san'atkardır. 

1\-foseviler ayrı kıyafetlerde, ayrı 

mahallelerde yaşar, ticaret ve çırak· 
lık yaparlar. Avrupahl:ır sahilde ve 
buyuk şehirlerdedirler. Bunlar, GOOOO 
kadardır. (Çoğu Fransı:r. birazı İs
panyol ve İtalyan) Berbertlcr ve 
Magaribe mUslimdir. Fas butun ,\.fa. 
garip için muhim bir dini merkezdir. 

Fakat kabile ihtilafları çoktur. On· 
la.r, Fas sultanına bile,•mağlup olma· 
yınca vergi vermezler. Fas sultanları 

senelerce istilaya karşı durmuş, oiha· 
yet 1912 de Fransız himayesiııi kabu· 
le mecbur kalmışlardır. Fas merkezi· 
nin (Fa.s'ın) oufusu (75000) dir. En 
meşhur limanları Rahat. Kazablank::ı. 

ve Magadordur. Fasta bilhrı.ssa zirı:ı.· 

at ve hayvancılık vardır. Fakat köy
lu, en iptidai vasıtalarla eker, biçer. 
Burada madenlı:r de bulunmuştur. 

llatta Fas ve J\terakeş civarında 

petr0l izi bile görlllmuştur. 

Fasta 60 santimetre genişliğinde 

olan demir yollarının uzun) uğu 1200 
kilometre, şosalarııı uzun] uğu ise -tOJ 
kilometredir. 

Değerli ve kuvvetli mualliıııl 
tedrisatta buluoduğu ku"s leJ 
Urslere Tarih, Coğrafya ve di 
ku ltesi binasında devam edilme~ 

Maa rif V ~ka]e tirıe me 
morların h al tere Ü rnel 

~laa.rif Vekaleti memuriyet' 
na.nla.rın terfi. kıdem ve maaş lı 
ma işlerinde takib edilec;:k esll~1 

cak sicil olabileceğini alakad$ 
bildirmiş ve bu hususta hal ter' 
!erinin ve mazbataların ne ;;e~ 
tanzim ~dileceğini teblig etmişti' 
kal et, hal tercUmeleri de f ,,toı/ 

1 • - . ~ 
rını vermeyen erın verınceye 

maaşlarının \'erilmemesini de e 
miştir. 

ŞEHİRDE HAV;\ 
Şehrimizde dün gök yüzlı 

hava rüzgarlı idi. Eoçok sıcak g 
de 34 dereceyi bulmuştu. 
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Başvekilimiz Türk çiftçi
sıoın bu yıl çalışmasından 

pek memnun 
( Birinci sahifeden artan ) 

. .altına alındığı ve nakil vasıtaları mü 
bayaasın:ı geçıldiğini anlatmış ve köy 

afehı3 

yeni r~ransa 
• l terdeki çahşmanın, köylüler arasında 

ki iş birlığinin ehemmiyetine temas 
eden bişvekilimiz " köyler arası iş 
birliği ) apınanın çok faideii ve tesir· 
lı olacağına kaniim. Dar ve sıkışık 
Zamanlar da Türk köylüleri mu· 
hakkak ki kendiliğinden iş birliği ya· 
p ar. Bu görülmüştür. 

Balkanlardaki heyecan, 
rsükôna terketti 

teşkilatı ' • 

lı 

o 

pı 

" ıl 

b• 

d . 
tJ 

(1 

of 
(l 

~e 

el 

e 

.. • 
yerını * 

Mamafih, Romanya ve 
henüz 

Macaristan 
kaldırmadı 

Teşkilatı değiştir .. 
mek, fakat teşkilat 
başındaki insanları 
da t e b d i l la-

Doktor Saydam köylünün kendi 
işini geri birli~iyle kendisiyle başar· 
ması ve Ziraat Vekaletinin bugünkü 
yardımlanndan başka yardımlar için 
intizarla vakit geçirilmesi lüzumunu 

silahlı tetbirleri 

fkaydettikten sonra, ziraat vekaletinin 
verdiği makinelerden a7ami istifade 
edilmesini ve bu makinelerin iyi kul· 
\anılmasını, hasad ve harman işleri 
üzerinde gerek kaymakam ve gerek
se nahiye müdürlerinin hassasiyet gös 
termesi lüzumunu tavsiye ederek bu 

1 mevzu etrafında her hafta vali, kay· 
makam ve nahiye müdürlerinin rapor· \ 
!arını beklediğini bildirmişler ve ida- 1 

re amirlerine muvaffakkiyetler temen· ı 
ni etmişlerdir. 

~Şimal d ~nizlerinde ve 
,Almanyanın Üstünde 

( Birnici sahifeden artan ) 1 
!bulunmuşlarsa da ha va m udafoa. ba
taryalarımız şiddetle rr.ukabelede bu
lunmuş ve mUhim hiç bir hucum kavd 
·edilmemiştir. Batı İngilterenin sahil 
bölgelerine duşen bombalar bir kaç 
evi tahrip etmiş ve bir miktar vara-
1ı ve ölu vukuuna sebep olmuşt~ur. 

Bir duşman tayyaresi dua öğle
den sonrıı. sahil açıklarındn dafi top· 
ları tarafından duşurulmuştur. 

Londra : 8 a n. - Bahriye ne
zaretinin dua akşam neşredilen resmi 
tebliği : 

Denizaltı gemilerimiz Almanya
nın Norveçle deniz mUnakalesini iz'a· 
ca ve bu mUnakalatta ciddi zayiat 
rverdirmeğe devam etmektedir. 

Saapper denizalta gemimiz, teslib. 
edilmiş bir balıkçı gemisiyle tayya
relerin himayesinde hir nahliye kafi-

1 
Jesine b.ucum ederek .ild vapur t;;;:: 
pillemiştir. 

Kafile , karmakanşık bir halde 
daıılm11, bir keya '<loğru çek"l · 
t . ı mı~ 
ır . 

Daha sonra Snapper :.vine silahlı 
balıkçı gemileri,, le 'tayyareler t 

J " ~ ara-
fından himaye edilen buyuk :bir ka-
file görmUş ve çok isabetli: bir bu

--<:um yaparak Uç gemiyi torpillcmiş-: 
tir . 

Londra ·. 8 a. a. - I lav a. neza· 
etinin tebliği : 

Son 24 saat zarfında havanın 
-:mUsait olmamasına rağmen hava kuv
vetlerimi? faaliyetleı•ine deTam • t-• 1 ,..e 

o;ıJll~ erdir. 

b Dun Knoke, : Evreuks ve Yben 
urg tayyare me.ydanlarına, Zvolle'de 

"Ye Kat .. k • 
t" 1 avıı Kanalı Uzerine buyuk mo-
or U nıav l h b .,, nıı ara om alar atılmıştır 
ıav,·are) · . · 

• v erıtnızden biri d" . 'lf:ir . onmeruış· 

Bu gece Brenıen ve Kiel'd . . l t e gc-
mı ınşaa ezgfihlaı·iv] E l 'd . • . . e mc en c sı· 

1 ab dt'poları Uzerıne hucum ettik 
Bruıısbbuttel'e ve Kiel k~n l · 

. - aı me~ 
halı ne _yangın homb:ılari~ le buyuk in-

filak bombaları bırakılmıştır. 
::"\ordcnc.r ve llornum rlcniz bv

,yare U lt'ri ele bombardıman ed·ı :' . ı mış· 

1.ır. Bu gece harekatından iki tayya-

Budapeşte : 8 -a.a.- Yaıı res
mi suretle beb:ig edilmiştir : 

Son bir kaç gün zarfında siyasi 
mahfillerle efkarı umumiyede Roman 
ya meselesi hakkında müşahade edi
len heyecanlı faalıyet yerini daima bü 
yüy, n bir sükunete bıt<"kınakta ve 
Romen meselesinin inkişafı tam bir 
itimadla mütalea edilmektedir. Harbin 
yakın o acağı tahmin edilen hitamın-
dan sonra bJ.tün meselelerin ruzna· 
meye alınacağı zannediliyor bununla 
beraber Romanya seferberliğinin se-
bep olduğu Macar askeri tedbirleri· 
nin Romenler tarafından bir teşebbüs 
vaki oluncıya kadar idame edileceği 

kaydedilme~ tedir. 
Bükreş 8 -a.a.- Rador ajan-

sı bildiriyor 
Romanyadan Besarabyaya geçmek 

isti yen 5 bın · kişinin meçhul bir isti 
kamete cioğnı bir vapura bindikleri 
hakkın :la bazı ajanslar tarafından ve· 
rilen haber hay.ti mahsulüdür. 

Galaç'da ekseıisi ekalliyetlere men 
sup olmak üzere Besarbyaya geçmek 
arzu eden 12 bın kişi vardı. Bidayet 

te sovyet makamları bunların Prut'u 
geçmesine muvafakat etmediklerinden 1 

mülteciler mavnalara bindirilmiştir son· 
radan Romen makamlarının müdaha· 
lesi üzerine mültecilerin Prut'u g:,eçme 
sine müsaade edilmiştir iki bin yolcu 
dün nehri geçm ştir. Bugün de 9 bin 
yolcu geçecektir. 

Afri a a ·ta yanların \ 
üslerine baskın yapıldı 

Söylendiğine göre İtalyan hava kuvve 
ti artık takatini kaybetmiş vaziyette 

Nairobi : 8 -a.a.- tebliğ : 

zım 

* 
\'ichy : 8 a. a. - Havas ajansı 

bildiri.ror : 
Bir mehu'I içtimaında B. Spin:ıss 

ile 13. Xavier Vali et söz alarak, 
Fraasada butun partilerin birle~tiğin· 
den dolayı me'llnuniyt:tlerini beyan 
etmi;.lerdir. 

B. Vallet şunları söylemiştir ; 
Teşkilatı değiştirmek lazım, !a· 

kat İn'lanlar bu teşkilatı ifsad .ettik
leri cihetle, insanları da de~iştirmek 
lazımdır. 

Harbin ilanına takaddum eden 
diplomatik hadisattan bah.,ederek 
Daladier kabinesinde harici\'e nazırı 
bulunan B. Bonnct, 1-9--19:39 da, 
ltnl vnnm bir konferans toplayarak 
Al~an - Polonya ihtilafını halktnıek 
için yapmış oldugu teklifi Fransa na-' 
mına kabul etmi~ oldugunu h~_van et
miştir. Polonya harbe girdikten son· 
ra sulhun idamcsİ içil\ gayretlerini. 
sarfetmekte devam nlediğini ilave 
ederek , gelec• k hafta zarfında biı
konferanstn toplanmasını kabul etti· 
ğini, fakat buna İngiliz ve Polonya 
kabineleri, Almanlarca işgal edilmi' 
olan arazinin derhal terki şartını ko· 
şarak imkan bırakmamış olduklarını 

da lıildirmi , tir. 

Evvelki sabah, Habeşistan hudu 
du yakınına İngiliz moyalesinde bir 
şehir 10 dakika bombardıman edil
miştir. 

Dün öğleden ı-onra yeni bir hü· 
cum yapılmıştır. Ölen ve yaralanan 
yoktur. 

lskenderigeki Fransız 
filosu lngiltere elinde 

Dün sabah erken, iki düşman tay 
yaresi Kenyanın şımal hududu bölge· 
sinde küçük bir köye 23 bomba at· 
mıştır bomb1lar bir miktar keçinin 
ziyaına sebek olmuşııa da hiç bir ha
sar yoktur. 

Londra : 8 -a.a - Reuter : 
İtalyan hava kuvvetlerinin uğra• 

oığı zayiat bir tarafa bıarkılmak üzere 
lıalyan havacılığı hakkında şu müla· 
hazalar serdedılebilir : 

İtalyan havacılığı 3, 4 sene ev· 
vel inkişafının en yüksek noktasına 
varmıştı. O zamandan beri modeller 
eskimiş, motörlerin takatı azalmış ol
duğundan bu dört senelik tayyareler 
artık İngilizlere kafa tutacak süratte 
değillerdir. ltalyan tayyarecileri iyi 
atıcı değildirler. Hunun sebebi talim 
noksanı olacaktır ve lüzumu vcchile 
talim için de bir çok aylar lazımdır. 

Almanlar İtalyan tayyarelerinin 
lngiliz adalarına tıücum için kendile· 
tine kıymetli yardımı dokunacağını ve 
aynı 7amanda İtalyan tayyarelerini 
ilavesiyle adadan kahir bir faikiyet 

remiz dönmemiştir. 
Sahil tayyarelerimiz tarafından 

dun yapılan müteaddit harekat e'>na-
ında tayyarelerimizden ikisi dU;;;man 

avcıları tarafından duşurul111uştur. 

MUrl'ttebattan 3 ki şi İngiliz harp gc· 
nıileri tarafından toplruımı;;tır. 

temin edeceklerini ummuşlardı fakat 
akdenizde ve yakın doğudaki tecrü· 
beler ltalyan tayyarelerinin çok mah
dut bır yardımda bulunabileceklerini 
isbat etmiştır. 

Malta : 8 a.a. - Hafta tatili 
esnasında üç düşman tayyaresı düşü· 
rülmüştür. 

Bu tayyarelerin ikisi cumartesi 
gecesi y11pı an b"-skın esnasında de
nize düşürülmüştür. Cumartesi günü 
bir asker ölmüş, 4 sivil yaralanmıştır 
pazar günü dört alert verilmiştir. Sa· 
at 9-15 de düşman tayyareleri mü· 
teadd:t bomba atmışlardır iki a<;ker 
ölmüş, altı asker yaralanmış, bir kıs
mı çocuk ve biri kadın olmak üıere 
9 sivil ölmüş, 1 sivil yaralanmıştır. 

V aşİ'l gton: 8 (Radyo) -Haber alındığı 
na göre: İskenderiyedeki fransız deniz filo 
su İngilizler tarafındıın silahtan tecrid 
edilmi~tir. Bu ameliye ~hadise:.iz ol· 
muştur. İngilizler bu gemiler mUret
tebatı Fransızlara ınemleketlı::rine 
dönebileceklerini söylemiş i.'le de hım 
lar lngilizlerin yanında çalışacnkla· 
rını söylemişlerdir. 

f ngiliz tayyare 
imalatı arttı 

Londra : 8 - a.a.- Tayyare ima· 
latı nazırı Lord Beaverbrook, haziran 
ayında tayyare imalatının rökor teş· 

kil ettiğ"ini bildirmiştir. Bu ay zarfın· 
da verim geçen senenin ayni ayında· 
kinin iki mıslı olmuştur. Keza iki mis· 
li motör yapılmıştır. Hitler .. Ciyano konuşması 

( Biri(lci sahift>dcn artan ) il 

işgali altındaki sahaları gezmeğe git· 

mi~tir 

Amerikanın tayyare teslimatına 

gelince, Lord Bı-a ver b rook 1 büyük 
Britanyanın son haft.ı zarfında mühim 
miktarda tayyare ve motör satın al· 
d.ğını bildiırr.iştir. • Amerıkaya yapılan 
siparişler ~ekunu bir mılyar doları 
geçmekte idi. 

I-Iitler . Ciynno mulakntı iki saat 
devam etmiştir . 

St:ıfaninin bildirdiğine göre, 1 lit
ler - Ciy:ıno yeni Avrupa nızamı 

hakkında komı;;muşl:ırdır 

Diğl·ı· bir hnbere göre, ' 1 fitler • 
Ciyano İngiltere.}'e yapılacak taarruz 
meselelerini d<' gcirUJmUştur. 

Romen Kralı Sovyet 
elçisini kabul etti 
Bukre~ : 8 (Rad_yo) - Romen 

Kralı bugun So,•yet elçisi Lovarcn· 
tiyef'i knbul etmiştir. 



Sahife 4 

Bölge birincilik 
maçları devainda 

- ikinci sahifeden artan -
Bu hal tabiatiyle bura piynsası

nı mUteessir ettiğinden ticaret çok 
durgundur. Tuccarların ancak kendi 
aralarında ufak tef ek muameleler ol
muştur. 

Buyuk vapurlar ~eferlerini tatil 
ettiklerinden şimdi i1 eski usule dö
kulmuşttır. Orta çağda olduğu gibi, 
arasıra yelkenli gemilerin civar iske
lelerle nakliyat yaptıkları, hatta ha
zan bunların İskenderiyeye kadar 
gittiği anlaşılmaktadır. 

Ne yazıktır ki bu gayrı tabii 
hal yUzUoden, bir kaç yUı: bin liraya 
mal olan umumi mağazalar şirketinin 
.Mersin depofü da atıl bir halde kal
mıştır. Esasen m:ı.lzeme tedariki mUm
kun olmadığından iskele vinç tesisatı 
noksan kalan bu mUessese, ancak Ak-

denizde sukönet avdet ettikten sonra 
iş görebilecektir. Bundan dolayıdır 

ki Adanada ka bir şube açma~a ka
rar vermiş olan şirkE"t, bu vuiyet 
karşısında bu tasavvurdan vazgeçmiş 
bulunmaktadır. 

Şuphesiz bu fikirde buyuk bir 
isabt:t vardır. 

Mersinde sebze ve meyveler 
ı\1.ersin : 8 ( Hususi muhabiri

mizden ) - Mersinde sebze ve mey
ve ı:;atışı bu sene de çok hararetli
dir. Mersin civarından başka köyler
de de sebze ekilmeğe başlandığından 
fiatlar çok duşuktur. 

Domatesin kilosu 3 , patlıcan 5 
kuruştur. Diğerleri de buııa kıyas 

edilebilir. Mamafih fiyat ne olursa ol
sun demiryollarınm butun Turkiyeye 
ya\'llması hem Mersin,le bir kısım 

insanların gı çimine, hem de şark vi
layetleri halkının bol bol sebze ve 
meyve yiy ebilmt-lerine imkan vermiş
tir . 

Ambalaj meselesi, denilebilir ki 
burada. Turkiyenin her tarafmdAn 
o:ı h:ı iyi hir )it:kilde halledilmiştir. 

11 r gUn bir kaç fabrika tarafından 

yüzlerce sandık hazırlanmakta, on, on 
iki vagon sebze ve meyve her gUn 
hat boyuna nakledilmektedir. 

Pamuk - Hububat 

CINSl 
KJLU HA il 

~-E-n_c_Z En çok~ 

K. S K · S · 
Kozacı 50,00 00 

- Ma. parlağı 48 
- Ma. temıı:i - 00 ___ _ 
Kapımalı- - 49-----ı----'---ı 
Kıev 'anC1 57 _____ ' 00 

-ı--Ktevland çı. 2,05 

ou 
lJO 

Yerli yemlikı_c_o ____ , __ _ 
tohumluk 
BÜğdayKıb ıs1 ____ _ 

,, yerli :3 ,ü3 __ _ 
Arpa 3.2.) _ _,_ _ _ _ - ---ı----

Yulaf 4,09 

8 7 I 1940 
14 embiyo ve para 

iş Kan Kasından dltnınıştır . 1 
l ir~ı ı ı -.;;..R..:..a..:..y-ış_m_a_r.,...k ______ -----

Frank ( Fransız ) -0- 00 
- Sterlin ( inR"ili_z_)-'---- - 5- 24 

Dolar ( Amerika ) 130 ı 18 
h~PI< ( isviçre) no oo 

Türksözü 9 Temrouz 940 ~ 

Yugoslav diplomatik 
heyeti Moskovaya geldi 

Moskova: 8 a.a, - 8 Temmuzda 
Milan Gariloviç'in başkanlığındaki 
Yugoslav diplomatik heyet Moskova
ya muvasalat etmiştir. 

Barry torpidosu 
Vaşington : 8 -a.a.- Bahriye 

nezareti •• Barry ,, torpido muhribi
nin yerinde demirli olduğunu bildir 
mektedir nezaret torpidonuu demirli 
bulunduğd yeri ifşadan imtina eyle· 
mişti. 

Amerikalılar İrlandayı 
dün ter ketti 

Dublen : 8 (Radyo) - Vaşington 
adındaki Amerikan gemisi 1700 Ame· 
rikalıyı bamilt'n bugUıı lrlandayı terk 
etmiştir. GUmrUk memurları 20 paket 
ve bağajı muayene için gect:li gU'.ldUz· 
lu çalışmak mecburiyetinde kalmış-

tır · 

Nişan merasimi 
Kızılay Umumi müfettişlerinden 

Bay ihsanın Baldızları Bayan Ayşe 
ile memleketimizin tanınmış Arifoğlu 
ailesinden Şahap Azmi Ôçalırın nişan 
tkrenleri geçen pazar günü fstanbul
da Nişantaşında Bay Ihsan evinde iki 
tarafın akraba ve güzide davetlileri· 
nin iştirakiyle yapılmıştır. 

iki tarafın mesut bir yuva kurma
larını temenni ederiz. 

Tahsil edilemiyen ka
zanç vergileri Vekalete 

bildirilecek 
Defterdarlıklara bir tamim neş· 

reden Maliye Vekalet\ 19:19 mali yı
lının sonu olan ::l l .Mayıs akşamına 
kadar tnhsil edilmeyen ticari, sınai 
test:bbu~lerle sair işlerden mutevellit 

) 

kazanç vergilerine ait bir c" tvt 1 tan· 
zim t"dilerek f emmuı: sonuna kadar 
\' ekalt>te göndermelerini ic;temiştir. 

t öylerimizi n sağ lığı 
. Dahilı,vc V ekalt>ti vilayetlere bir 

tamim vaparak halkın V'! bilhassa 
köylUmUzUn sağlığının korunması için 
muhtelif kanunlarla teı:ıbit edilen tet
birlirin sUr'atle alınması huc;usunda 
yapılacak muhim i ~ leri izah etmiştir. 

Bulgur hırsızı üç 
aya mahkum oldu 
Şeyh Mus afa mah:ıllesinden Ce

m•! kııı N gcl rın e\İnden bulgur çal
maktan suçl..ı Yortan mahallesinden 
Basri oğl u R<1maun Ôıbılek, sulh ce 
Z.\ mahke esince üç ay hapse mah
kum edilmiştir. 

Bir hırsız şebekesi 
meydana çıkarıldı 

Sabıkalılardan Mehmed, Mustafa 
Ali ve Hasandan mürekkep şehrimiz
de bir hırsız grupu meydana çıkarıl
mıştır. 

Hırsızların bağlardan ve mahalle
lerden çaldıkları muhtelif eşyalar Sul
tansokağı mahallesi civarında bir bah
çede gömülü olarak ele geçirilmiş, 
grup elemanları adliyeye verilmiştir. 

--------------------™ ----
Karataş Plajı 
açıldı 

Her düılü Konfor temin edil · 

miştir. Otobüs seferleri rnuntazam-
dır. 121 20 

1 - 5 

Serin bir salon - Temiz bir hava 
içerisinde Mevsimin en büyük şaheseleri 

ASRi SiNEMADA 
iki Büyük Film Birden 

1 

Tom Miksin intikamı 

Jean 
GABİN 

2 

Mireille 
BAL1N 

in Şaheserler eseri olan 

( Yanık Gönüller) 

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

de bir adet ayni marka 3,5 beygir kuvvetinde seprtsiı bir ad,t bisiklet 

tertibatlı ve iki vitesli 2 ..!...beygir kuvvetinde Huııvarna maıka bir adet 
4 

ki cem'an üç adet motosiklet acele ve ucuz fiatla satılıktır. Talipler" 
Kolordu caddesiniıı asfalt cadde ile birleştiği döıt yol ağzındaki Bizi 
Bi .. ikletçi Necip Ôzyazgan Ticartthane~ine müracaatları ilan olunu;. 

Osmaniye Belediye 

riyasetinden 

l - Belediyemizin Tacirliden 
yt>di kaııunsaniye giden cadde ü 
zerinde H~ci Hüseyin dendi vere 
selerinin dükkanından hacı bic kler 
fırınına kadar o'an 40 metre uzun 
luğundaki sahada Pdıke bld nrnı 
yaptırılacak ır. 

Keşif tutarı 883 liradan ibaret o1 ı ı p 

2490 sayılı kanunun ahkamına tt v-

fikan açık eksiltme surttiyle iha ı t> 

edilecektir. 

2 - ihale ';J Temmuz 94J sali 
günü saat 10 da Osmanıye t.ıeledi 

ye salonund~ yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 66 lira 

22 kuruştur 
4 - Kati t~minat bunun iki 

misli olaca'<tır. 
5 - Eksiltmeye gıı mek isti yen 

isteklilerin kanaat veıicı ehliyet ve 
si kası ve Tıcaı et odası 940 kayıt 

makbuzu ibraz eyleme ini ve teminat 
parasınında ihaleden evvel maliy,. vez 
nesine yatırmış olmaları meşruttur. 

l- lsteklılerin kendilerinden a 
ranılan vesaik ve makbuzları üze 
rinde oldukları halde mua)Yen olan 
gün ve saatta bizzat Osmaniye be· 
lediye salonunda hazır bulunmaları 

mPşruttua. 

7 - izahat almak ve puroıc 
ve şartnameleri Öğrenmek ıstı)'en · 

ler Ü:imaniye Bt-lediyesi yazı işleri 

bürosuna müracaat ederler. 
12080 27- 29- 3-9 

12101 3-6 

i Satılık otomobil 
T. C. '.~ir;; at Sank~sındS 

Muh mmen kıymeti ( 650 ) el 
yüz elli lira olan 929 model BUi~ 
marka açık binek otomol ili aşal e 
da yazılı şartlar dairesinde peŞ1 

para ıle satılacaktır. 

1 - S.ıtıs 18 7-940 Perşenb' 
günü saat onbirde bankamız r11d 

h::rsebesinde açık arttırma ile y<ıP 
lacaktır. 

2 - Taliplı-rin müzayedeye İf 
tirııki için 17-7-940 Çarşıınba giJ 
tıÜ akşamınıt kaJar dıı lıralık pe 
akçasının B. nkamız vt>znesir.e yı 

ı tırmaları laıımdır. 

r 

3 - Otomobil tatil günleri h aJ 
riç, her gün saat sekizden onikiy d. 

kadar mezil t sal Of unda bulunaca~ fi: 

tır. T( 

Daha fazla malü nat almak ~ 
• Z( 

müz11yede ş3rtııcımesini görmt k ~ bı 
tiyenlerin saat stkizden on iki1' lu 

kadar bankamız muhasebesine mi nı 
racaalları ilan olunur. ( 

3 -9-14- 18 -

Bu 
Nöbetçi 

gece 
eczahane lu 

Belediye yanında ne 

Yer i f'Czahanesirlir .lu 
....................... .-~ 19 

Umumi neşriyat müdürü 

Mac~d Güçlü 
Adana Tüı k Sözü Matba',r 

i~i 

Fr 
fiİr 

\,1 


