
·- --- Sahip ve ~aşmuharriri ---

Ferid Celal Güven 

Kuruluf tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onnlbncı yıl - Sayı -' 797 
ADANA GONDELJK ~l'\ A$l (,AZET~ Kuru 1 

4 Aclus1os 940 Pazar 

• N. B. 
abril 

1 gene 
yaptı 

. ------~ 
Molotof'un •on nutkun

• söyl•mediOI sözleri D. N. B 

•dh Alman •jenaı bu nutka 

alt verdiOi metne ne ••kilde 
kendı ? 

~-----* ------
.~nluıra : 3 •· a. - Sovyet Baş

kılı '\'e harici) e komiseri B. Mo· 
of tarafından harict ıııiyaı;et hakkın
Sov) et Şö.rası bir ligi ali konst-yi· 
;yedinci içtimaında , irat edilmiş 

n nutku, Turkiyeyc taalhlk eder 
ımları da dahil olmak Uzere, dun
bultenlerirnizde neşrctnıiştik. 
Bu son kuımı, Sovyet resmi ajan

Tass tarafından Fransızca olarak 
.,_...,.iıre gönderilmi)i olan mdindcn aynen 

tiba~ etmek suretiyle tekrar aşagı
dercediyoruz: 
" Tarkiye ile olan mUnasebetle

i:ıı.dc cııaah biç bir tcbrddul vukua 
lmemi;ıtir, Yalnız Alman beyaz ki
bı ile ahiren nt'~redilmiş olan dokU· 
nlnr Turki_y ede yapılmakta olan 

aaliyetin bazı nevi teznhUratını nft· 
oş bir şekilde tenvir etmektedir •• 

• ilibare ve Turkiyedeki Fransa bu
k elçisi Masigli tarafındon veril
it olan izahat dok umanların bu mU
eyyiz vasıfları iti-bariy le hiç bir de• 
tiklik husule getirmemiştir. 
•. Bu mUnascbctle Sovyet huk1\me
nın f8Jrı hbili .lı.abul addettiği bir 

ak'a dolayısiyle daha geçen nisan 
"dayctinde Turkiye nezdinde te,eb

satta bulunmuş • olduğumuzu röyle-
ek mecburiyetindeyim. 

Vak'a şu idi : 

Geçen nisan zarf ındu. Turk ara· 
• si11dfn gdC'n bir tayyare bir çok 

trol tasfiyc:hanelerini mubtn·i bulu· 
an Bat um mm takası Uzerinden uç. 
uştu. 

Tur kiye evvel:\ • mesele.} i kC"ndi 
a:r.isi Uzerinden g6ya hiç bir tay

arenin dışarı çıkmamış oldugu şek

ndc göatermit ve fakat bilahar b • e u 
~~1 uçuşlar hakkında istikbalde trd-
ır er alacağını da vad etmişti. 

DokUmanlarm Almanya'da inti-

Sı 
arından sonra nasıl bir tavyar . . ~ cnın 

ahıs mevzuu oldu~u görulmdde 
b" . T 'Ye 

• nınetice Urkiye bu\ı\imtti nezdin-
~ 1 e ;.}:•pbğırnız teşebbusun tamamiyle 
~ aıubık olduğu tebarUz etmektedir. 

D. N. B. NlN METNl 

İl.,; Diger taraftan Alman resmi ajan-
~ olan D. N. B. de B. Molotof'un 

u nutkunu trJgrafla htr tarafa yay. 
ıt,ve fakat Turkiyeye ait olan kı· 

•ını arı 8 )( d k. 
• : şae.ı a 1 şekilde .dtrcetmiş· 

. " B 1 eti undan sonra B 
-.:ctltr B' ı· . ·Molotof Sov-

• .r ır •lın' T . . 
1 ın Urkıye ıle olan 

.. mUnast:bahndan b b . 
,. b a setmış -.e bu mu-

ııase atın son zanıa 1 d 
İ b n ar a esaslı bir 

surette lt: eddul etmtdiıı; . .. . 
t . c °' ıo.} lfrnış-
ır • 

,. 1 b' ı anız a ıren Alman b . 1_. b .
1 

e.) az ıuta-
ı ı e neşredilmi~ olan d 1_

0 1 T oa man ar 
' ( Gerisi UçUncU sahifede ) 

,ÇJ 

Zelzele bölgesinde sıhhi 
ve zirai tedbirler alındı 

1 Zelzele hafif 

I>n~f g,,,,ı,,r l11ışıı•}, /i llrrılwı~ t'P fıfl)'lln MP.tabns 

BugUn do~tunıu/. El, nlt·rin r• j m nl <lörllmU ba,·r:ımıclır. Hu muna~ebet
le kom~ıı nıill,tın ı;on , 1 llarıia ıro,terıligi bu,uk t~r:ıkkilcrc: ait bir tedkik 
yazımızı lıugJn 1 Urıı.~ozuı Urı iki;cı ,:ıhıf. inde: bulacaksınız 

Gençlik Kulüpleri 30 
Ağustosf a açılacak 

Gene:-al Cemıl Taner dün Ankaraya döndü 

-----mt•2Z2 E MlHVERÇfLER 
1.NGILTEREYE l{ARŞI 

YJLDIR L\l 1i \RB1:-:DL:: •. 

V P~Z GEÇMİŞ! 
Y11::1~1 iiçiinc iıde ----··----· 

Ankara: 3 (Türksözü muhabirin
den) - Haber aldığı ı.a göre bütün 
yurdda gençlık kulüpleri otuz Ağus
tosta açılacaktır. 

Bölgelerde gençlik kulüplerinin 
teşkili ve beden terbiyesi mükellefiye
tinin tatbiki etrahndaki faaliyeti tetkik 
etmek üzere Yozgad, Çorum, Amas
ya ve Saumsn'a giden beden terbiye
şi genel direktörü , general Cemil Ta-

devam ediyor 
Ankara: 3 (Türksöıü muhabirin

den) - Gelen malümata göre Yozgat 
ve havalisinde zelzele hafif şekilde 
devam etmektedir. Gelen resmi rakam
lara nazaran Pik nahiyesinde ölü mik
darı 255, ağ'n yaralı 50, hafif yaralı 
ise 250 dir. 

Vilayet mıntıkasında yıkılan ve 
hasar gören bina sayısı ise 1000 dir. 
200 ü çift hayvanı olmak üzere 1100 
hayvan telefolmuştur. 

Vilayet hasat zamanı olması do· 
layısiyle muhtaç bir vaziyete gelen 

ıelzele telaketzedelerine yardım yapıl· 
masını istemiştir. 

Diğer taraftan aldığımız mahimata 
göre Sivas'ın Kangal kazasında vuku 

( Gerisi ikinci sabif ede ) 

>___. .................. .._..~< 

l 
Başvekilimiz 

İstanbulda 

Ankara: 3 ( TUrk•lzU 
muhabirinden ) - B•tY•ki· 
llmlz Doktor Refik Saydam 
l•tanbul• gelmitl•rdir. Bat· 
vekilimiz Hayderp•t•d• h•· 
raratli bir törenle karfılan· 
mıtl•rdır. 

ner şehrimize dömüştür. 
Diğer taraftan aldıtım malumata 

nazaran: Beden terbiyesi ıcnel direk
( Gerisi UçUncU sabif edc ) 

Adana fabrikatörlerinin 
verdiği güzel bir karar 

Londra ul.uk/a111ıda m.ısk ı f!Olısler 

. ' lngiltere ye 
hava akını 

Bir l<ilist-, bir 

bir kaç bina 

mektep 

yıkıldı 

Londıa: 3 -a ... -Ha\ia \e em· 
( Gerisi UçUncU snhifc:de ) 

Fabrikalar, Çiftçi elindeki kütlüleri ahyor; 
yalınız Malatya ınensucat yanm milyon alacak 

Şehrimiz fabrikacılarının dün yap
tıkları toplantıda, küçük ve büyük çif
çilerimizin elinde bulunan kütlülerin 
satın alınacağı memnuniyetle öğrenil· 
miştir. 

Bilhassa Malatya Mensucat f abri· 
kası yarım milyon kütlü satın almayı 
kararlaştırmıştır. çif çilerimize bir yar· 
dım ve kolaylık olacağında hiç şüphe 
etmediğimiz bu karan sevinçle karşı
lanz. 

Londrada dün iki Japon 
tevkif edildi 

Londra: 3 (a.a) - Londrada iki 
Japonyalı tevkif edılmiştir. Tevkif se
sebebi hakkında malümat almak üze· 
zere Japon sefiri hariciye nezaretine 

gitmiştır. 

Türk - Yugoslav 
ticaret paktı 

Yugoslavyaya vereceği
miz maddeler arasında 
üç 6ilı ton pamuk var 

Ankara: 3 (Türksözü muhabirin
den) - Türkiye-Yugoslavya arasın
daki ticaret ve seyrüsef ain muahedesi
ne ek olarak Ankarada bir protokol 
imzalanmıştır. 

Bu anlaşma ile Yugoslavyaya 
muhtelif mahsüller ihraç edeceğiz. Bu 
arada 3000 ton kadar pamuk vardır. 



Sahife 2 

Mill•timlzln l••ri atılma· 
farlle dolu olan, Y•••ma 
kudret ve hakkını dOnya~a 
tanıtan bir devirde Y•ı•YO· 
ruz. 

inki,aflarımızın ölçDı 

me•i için içinde bulundu
Gumuz, üzerinde ehemmi
yetle duraceOımız ifl•rden 

20 IL~TEŞRIN PAZAR 

Yepılacak olan genel 
nüfus s•Yımıd1r. 

Ba§vek41et 
lstatütik Umum müdürlüğü 

1 
1 

'l ü rksötii 

Bu yıl ekilen Çeltik 
mahsulümüz çok iyi 

Cenup memleketleri Çeltik mütahassısının beyanatı 

• 
Askerle riın1ı 

verdiği müsad 

Altan cı lşletıne bölUğU dlll 
Yeni istaıyondaki garnizon~ -

. tıt· bir RJUsamere t ertib etııı•f 

1 
:u0N~E ~ ~ Metaksas rejiminin 

1TOPRAINDA1 yıldönümü bugün 

C enu p memlckeı leri Ç e!t.k mutııı

hassıs ı Bay Harun Onuk Hatay mın
takasındaki tetkikler inden Mers ine. dö
nerken dün şehrimize de uğramışbr. 

Değerli mü tahassısımız.la görüşen şeh
rimize Bay H n un Onuk şu izahat! 
vermişti r:· 

" - Mıntıkanın 1 latay vi layetinde 
bu yıl Peyhaniye ve Kırıkhan kazala
ıında kesik ve daill'i sulamaya tili ~ 
tarak ek.ilen 60ıOPO dnkar Çe:tit:in te
nebbüt vaziyeti çok mükemmelidir. 
Nebat başka. çıkamamaktaoır. 

duetlilerin d e hazır buluk 
mUçamerede milli oy unlar. 
s aire mcyan1nda Reşad ?J~tl~ 
lı.in 'in "İ.stildal" adh piyes• . "g mıştır. B u eserdeki roller• . 
y etle ba1aran askerler ' ar"' 
eserio Uslı.ıbuııa uygun dek:Aa 

~esuvar e~yasınt cln t~mine :-
olıuuşlardır . B61Uk komuı:..ıı• 1 

Dos.t, komşu 
Meteksas 

Elenler 
rejimi 

Dost ve komşu c:l•nler memle
ketinde bugUn bayram yapılacaktu·. 
Çunli:U bugUn Yunanistanda Metaluas 
re jiminin k.uruldugu gUnUıı yıldönUmU
dur. Bugunku Yunan rejimin dört sc• 
ne zarfında. muhtelif meııat 1ubelerin
de elde ettiği neticeler tedkike f&yan 
bir mahiyet iktisap etmektedir. 

Metaluas rejimi Y ıman ordu~u

nun kara, deniz ve hava ku"Vvetlerine 
buyuk ehemmiyet verdi. BuJUn Elen 
ordusunun teslibi içil\ on iki milyar 
drabmi sarf edilmektedir. 

Bu rejim ziraate de elleıamiyet 

verdi : 
1936 sencsindcnberi Yunanjstan

d,a ekilen topntm mikdan 21,909,500 
dekar idi . Bunun 835,847 dekarı bu~
day ekili idi. 

1939 senesinde ekili toprakiarın 

nıikdarı, 935,389 dekarı butday ol
m•k üzere, 25.891,4oo dckardar. T~ 
ıayüt yüzde 18 nisbetindedir. Bu hal 
hubub.t.t ıstihsa1atının da çotalma11ını 
mucip olmu~tur. Hububat istihsalatı

da 3 senede 1,153,400 tondan l.7Q9, 
300 tona çıkmıştır. Umumi hububat 
istihHlitı yüzd& 60 v& butday istib
Hlab ise tek başına yüzde 100 teza
Y iiıt etmiştir. 

Zirai m~hsüller ihracaata yüzde 26 
nisbetınde çotalmış ve ithalat ise 
yüzde 50 uisbetinde azalmıştır. 

Keza Hükumetin işçi umuruna 
karşı gôstcrditi alaka, zıraate karşı 
gösterdiğ'i alakadan kıt'iyen az dc
~ildir. Zır~at ve i~çi ıneselesi başbaşa~ 
yürümektedir. 

Geçen Nısana kadar 33 umt1mi 

r 

bugünku bariz inkiş.afı 
içh~de başardı 

ani.aşına ve 903 mahalli anlaşma ak 
dolunmuş ve bunlaıla 1,357,000 k i şı

nin hayat tarzı i yileşt irilmiştır. 

>Burjuv .. > unvanını taşım.ıkla, be· 
raber ytni rcjirp, diğer y •ni daha 
müterakki meml<'ketlcrin <Proleta• iat> 
için yaphklarından çok fazlasını d ö rt 1 
sene zarfınd a yapm ış ttr . 

Yeni rej ım esnasında Y unanistan
da sıhhat iş leri iki sabada organiz" 

edilmiştir. Bunlar <taf . hhuv ve <te
davi> sahalarıdır. 

Hukilıpeti hazıra kanunu medt"ni· 
y i hazırlamaktadır . Bu kanun fcvk a l· 
iade yuksell bir eser olacaktır. " Bey 

nelmilel hukuk ve yabancılar hukuku 
enstitusu ,. kurulmuş; " mecbur? ve 
murakabeli terbiy e enıı titul eri ,. te!lis 
edilmiş ve cinayetler bukO.met mer-

ke:ıı servislerinin ve dahiliy e nezare
tinin daha rasyonel bir tarzda teşki · 
latlandırılmalarına teves<ıUI etmiştir. 

Bclediyelerio mesat ve muamelatı i11· 
lah_ edilmiş ve mutasarrıfların salahi
yetleri tevsi olu~muştur. Bunlardan 

maksat da tam bir ademi merkeziy c:- t 

tesistdir. 
!ttilıaz olunan ıslah t edbirleri do• 

!ayniyle en<1Ustri imal kabiliyeti bis· 
sedilecek derecede çoğalmıştır. 1934' 
senesinde İmal edilen f ey lerin kıyme· 

ti ll milyar 480 milyon drAhmi iken 

bu rakam 1938 senesinde 14 milyar 
500 milyon drahmiye baliğ olmuştur . 

Hulıı.ömet, ilk tahıi)i , "demotique. 
tabir olunan liııanın kullaoı-lmuını 

sistematize ı.-tmek ve 3286 mualli m 
tayi n ve yeni 1739 mekte p a çmak ,u. 

Bu sene buradan üç milyon kilo 
çeltik istihsal edilebi leceğini tahmin 
ediyoruz. Hatay va lı l ği, çeltikleri har 
man etmek üzere ç ifçi emrine haman 
makineleri tahsısi için Zıraat veklleti 
nezdinpe leşebbüsl<'re başlamıştır. 

ls lahiye mıntıkasındaki çeltiklerin 
su sıkıntısı olduğu haberi üzerine ma
hall ine gidiım iş ve sulama münavebe
leri tesisi süretiyle tedbirler alınmıştır. 

Erkenci çeşitlerin bu ay sonunda 
biçilmelerioe başlanacaktır. Cenub 
vilayetlerimizdeki çeltik mahsulü bu 
yıl diğ'er ürün lerimız gibi bol ve be
reketlidir., 

Sıhat müdütlüğünün açh
ğı kurs çalışmasını bitirdi 

Bir kı -um dokt orlarla ecz.acı, kim
y ager, sıhhat memu ru . t'be ve lıom,i
relere mab •wıı Bed .. n T t!r"liyesi bioa
smda sthhat mudur! UğUnc~ açılın~ o
lan " Sari ve salg10 hastalıklar. Zdıi.r
li gazlar,. k.ıır~u mu vaffakiydle socıa 
ernıi~tir. 

r e tiyle teşvik, e tmi~tir. ~:ı.tik: gıı~.ele

re doğru yU.cUyen "Urbaine., mc:kt~p · 
lel'" açalıoı?, Univcrsitelere akırı, iınti· 

lıaolartıı ııidJoıtlendiril me-tiy lo mene

dil[Jli~ , Selanik A.tina. Univeniteleri 
s tatuleY"i mod.erai:ı:e edilmjşt;r . 

Matbuat ve turizm edebiyat, gü
zel sanatlar, gençlik teşkilatlan bugün 
komşu eleo meml~kdinde tek~ül 
etmiş haldedir. 

~:~~u b:~~z:~ :::::::: '*:~ 
kiyetlerindeıı dola.yı tebrik 

Botsa Encümeni r 
Dün- ötleden c'lvel topl.l,a 

rimiz ticaret ve nhire gor~~m 
Encümeni borsanın encümen tİar 
eski reisi Aay Feyzi Duralı ilan 
Bu çok yerinde intihabı merıı•en 
karşılar, Feyzi Dural'ı tebrik •e 

Kadına söğeo ge~rai 
ıyc 

nm 
Bekir luCl Emino'ye kuftl . 

li oğlu Mebmed •1çı adliyet•ııın. 
l,flı 

miftir. 

Seyhan spor kultl.m 
umumi kap,tanbl' M 

' 

~ e Dd Aldığımız ma ılmata gor • 
miz Seyhan spor kulübii umuıı' tiv 

tanlığına eski sporcılardao g•1 
Şaylan seçilmiştir. 

•h 
Bıçak gôstermif ~i 

3 

Arabacı Veli o~lu Mu~.t~nd 
lil oglu Haydar'a bıçak go• ~r6ş 
deo lıakkuıd& muaıa•l• yap .ey~ 
Suçlı.ı Mustafa bıı lıa.roket~ eaı 
kadan ibaret oldu~u ileri J 

ıldi tur. 

•fın 
ulg: YENi NEŞRıYi~ 

Fen ve [ekoik 
1

' om 
Fen Ye Teknik mecmuastıt-'l'h ~ 

ci sayısı çıkmıştır. Bu gtı:ıel ttt' /Sm 
yı fen adamlarunıza h.a.t'aretle ki 
y e ederiz-. eke 

aııı 

Zelzele bölgesinde ı•~ 
, • A b' l .. ı~ ve zıraı ted ır er ... ıca 

Şehirdeki haınamıar 
•U lg 

( Birinci sahifeıie ıı artan } ,l.lık 

bulan zelzelede 22 ev ehefl1 /ıtl k 

25 ev de ehemmiyetsiz şekil~~" • .. c 
mışbr. Dün Tokat'da d a yenıd ~· us 
zele olmuşsa da h iç bir hasar l td 

Şehrimizdeki hamamların sihhat 

ek ipleri ve belediyece kontrol edilup 
edilmediğini b il miyor uz. Yalınız gö r· 
du~Um Uz ve bil<l iği miz hir şey va r , 
ki o da bazı haınıım l arın c;ı hhi şeraite 

riayet etmediği ve hu hamamların 

gözden kaçmış ol ma~ıdır. 

Vucudunun muhtelif .Yerlerinde 

çıban l ar , ayak larında yıl lanmış yara
lar olduğu halde ve bazi ha,talıkl ı 

il k im,.lecin bu hnmamlnra knb"l e.hl -

O ONON MEVZU U 

dikl ... ri görUlnıu}tur. 

Sanın, bu ha'italnrın sırtınıl::ın a· 

iman peş(;enıal ve hadular yık:ınıııa· 

dan, <;acı' ... ce mehmaenık..-n kurut ila .. ak 
diğt'r 'iıhhat:li vatandaşlarıı vailı11t·k· 

tedir. U havlula .. la kurulanan. s )inen 
bi r ~ ı hhatli \'atandaş şUpht!~İz o h:ı-.. 

ta adamın mikroplari.' le aşı lanm ı ş 

olrnaktad ı r. 

D iğer bi r c bet de ham:ı.m ustala· dilmemiştir. ıe 
1 "'sı rıcıın mU;ıtt:rilere ıyi nıuamt:le:: yap· 

mamaları. so.\ unma ytrl ... rinde ince:: 
bir örtU ll tuoıd c k urü ta? lar Uze::ri nd e 
.. oyun.ın ınUşter ılt" ı İn çtklıkll'rı utırab 

"'c h ınıanıın bır ne::vi h.'.ln Ş• klinc kon 
muş olına ... ıdır. 

Bu nıUhım .;ıbhnt mt·,'desinin U· 

Y ozgat'taki zelzele do a, 
sat işler ınin sür'atle başarılrıı 11j/ek 
sunda hükumet icabeden ~ t~e' ad' 
almıştı r. Y ozgada evvelce gon ı zıl 
olan ve harman mak inelerinde.rı 1 üb 
mu kadar rl e rhal Akdağmad~rıı ekt 
le mıntıkıHına tahsis edilınişt ır· 0 ) 

l.h. ..t c1dıl en 
ı 1 , , 1 1•• . 11. tl tıyaten ayrıca mu ea ,011 'ıt zerİnl c l 11111.at e, n aKa ve cıl' ıyc .: a r ·etd 

durmak İcab ctnıekh·Jı r . 1 makinesi Ankara'dan Yoıg ,ş 
derilmi.ştir. Hasat ve harına0 ı ur. 
tanzim ve idare etmek üzere 



Abone Şartları 

12 Avhk 1~00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
AbOlle bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

za mmedilır. 

2 - llanlar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

::' alzburg 'daki 
A -görüşmelerde 
·:~üçlük çıkacak 
ko'ı 

Türlcsözü Sahife 3 

Romanya Y abu
dileri Cendereye 

giriyorlar! 

Bükreş: 3 (a.a) - Reuter: 
Romen Yahudilerinin milliyet ve 

Statülerini kati sürette tespit eden 
tedbirlerin ilan edilmek üzere oldutıı 
bildiriliyor. Dünkü kabine toplantısın
da Yahudi meselesi ve ekalliyeUer 
meseleleri görüşülmüştür, 

Zanne'.!iidiğine göre. yalnız umumf 
han;.~ct\ evvel ~Romanyalı olan Yahu
diler Romen milliyetini muhafazi ede· ., .. acar ve Bulgarların 

11
1 1stekleri çok gibi ı 

R• 
~ Londra; 3 (<i,d.) 

~ alzburı görüşmeleri üıerhıe 
~ de Romaoyanın istiklalini 

Dük dö Vin~söı ve Duşes 

Dük dö Vindsör 
l bileceklerdir. Romen . mi~liye~nden 

mahrum edilen Yahudılerın lıberal 
'\ nıe$lekl~T~ şcıJı!p ohımıyaç~klara !~~ __ ,......::::..._~ ________ _...._- l ne~~~ıtı~ktedir. {Buul~r ordu. dan çıkan.:· 

r muba.Iaıa kanaatinde oldu
ı.I. \hakkındaki haberler Londrada 
~ıaz safderunluk olarak telakki e

ıf ~mektedir. Slovakya.nın ve Oani· 
Jl(ırkanın Ak.ıbeti ~atırlardadır. ve Ro
ınyanın. şımdikı prot~stolarına r•t· 

111•en yukardaki memleketlerin lkıbe
ik ine Rtraması muntcmeldir. 

omen devl'"t adamları t-nı 
•ra.lından R 1 er 

e~ omanyada <Vagneu küri 
ıye tavsif ed len bir şeklide k • 

frtn.mış _ve ~~ndilerine Macar istek~· 
1,nın. "urat.c tatmini lüzumunu b'ld' • 

J~lır. ı ır 

,. Şurası aşikardır ki Ro-f cltll' ti . • .. any• e-
te erıni azalı mak istedi ti takd· 

ı*' rıınsıJvanyanın büyüle b k ır-
J Macarlarıa t rk. ır ısmı-
Dd d e etmek mecburiye 

re. e ır. 

ıırJ . Romen tekliJJeri ıu üç noktayı 
•f hva etmektedir: 

l- Nüfus mübadelesi 
1- Rom~n k t ki ' 

•h f"b il ma il beraber 

f .. a 1 cıral \'e Macar tarafıarı 
ııım, bir 

3- Toprak tavizleri. 
(• 8. Moooilcsko'nan Almanva 

•· ı.ından b - ı nın 
tı''.fi •. oy c Romanyanın l"n i 1 JI, şteruıı glarak kalacatmı bildir:n 
.ey~nat~nıııı aihbatinden şüphe cd·ı 
esı caızdir. ı • 

il Bükreş: 3 -a a O N ü . 
ildiriyor: • - • · · aJan-sı 

Ronıani• gazetesi Monoil '-
dinda esıto ta 

n matbuata yapılan be 
ulgaristar.da iyı· k 

1 
yanatın 

ar41 anmış ı 
ı ıekdir etmekte ve b d o ması-

un an gerek 
oman ~a ile Bulga .istanın 

.,,l'hver devletlerinin Avr ' gerekse 
111' upanın bu 

1s.mında barışın ve beynelınil l 
kı m · . . e teş. 

esaının tesısı gıtyelenn· _ 
ek · h 1 muşte 

en ıstı daf etmekte o dukları ma: 
~aıııını çıkarınaktadıı. 

S1 Gazete devam ediyor: 
ııl G"ı üşmeler hıç şü ph esız zur 
~caktır Ge k R O· 

1 . . re omanyana, gerekse 
•U garısta d -
1 ki n a gorulen iyi niyet, kar-i!' 1 ı tavızlerd b 1 ~~al 1 e u unmak suretile 

~ Kan ardot yeni bir niıaına ve b 
a esas ıe , 1 arı-
üsbeı Ş. K . edebilecek kurucu ve 

~· ııd et~etkıcelere varılabdeceğ'ıni ü-
c tedır. 

~il~---------------
/ekaleti iki zıraat ~ 

•ad'a gönde :ı . . ırıutehassısını Yoz-
,, , rı oıışfır. Bun! d 

.ızılay derhal iki yüı ba. ıır_ an maada 
übayaa edip b ş çıft hayvanı 

u mıntıkay- ·· d ktir. (a .a) " gon ere-
Ankara· 3 (r k .. .. o } · ur sozu ınuhabirin-

6 en - Bu - z 
' etd .. gun arada muhtelif şid-

şı{ft e uç zelzele olmuştur. Hasar yak-
ı ur. 

Bermud'a gitti 

Nevyork: 3 (A. A.) - Amerikan 
EXport Lines seyrisef aiıı kumpanya· 
sı, EXcalibuı' yolcu vapurunan Ber· 
°':ud. ad•larında tevakkuf edec .. gini 
hıldırmektcdi ... Bu tebliğ Duk ve Du
şcs Windsör•uq adalara çıkacaıtıoı 
göstermektedir. 

V&fington: 3 (A.A.) - Diploma· 
tik mabfillerde Duk ve Otışes Wiod· 

sor'uq Aaıerikaya gelmiyect-kleri, 
Bermud :ıdalı..rtna çıkac.ıkları söylen· 
mektedir. 

lngiltereye hava ak-..nı 

( Birinci salıifeden artan ) 

mi yet ne:ııaretlerinden tebliğ' edilmiş· 
tir: 

Dün gece baıı hava faaliyetleri 
almuı, lskoçyanın dotu - Şımalilc 
merkeı bölgelerine, fngilterenin do
ğu ccnubı.ına ve Bristol kanalına 
bombalar düşmüştür. Biristol kancalı 
bölgesi müstesna olmak üıere mü· 
him bir basar yoktur. Kanal bölge
sinde bir m·ahalle üzerine düşen 

bombalar bir kilise, bir mektep ve 
diker bir kaç binayı hasara u~ratmı~
tır. Bır kaç kişi haf ı f surette yara· 
lanmıştır. 

larak ordu :muavin hizmetlerinde kul· 

1 ' lanılacaklarc;in·, 
Fransız vatanperveri Keıa Yahudi müesseseleri hakltui• 
idama mahkum oldu da tahdidat konu1mHi ve :şahudilerin 

mal ve mblltil i4irt ftıısusi vertilet tar• 

OÖBOL0N BEYANA Ti 

Londra: 3 (A. A.)-Fran· 
•ız mahkemesi l•r•fından 
id•m• MahkOmlyeti h•kkın. 
da kendisin• bir •u•I •oru. 
lan Oenaral 06gol ,u lleya
nalta bulunmuflur: 

u - Yifl hDkGm•tinln bu 
hareketin kUkllm•Oz •d· 
dederim. 

Zaferden sonra bil' he
••bl••m • gUnU alec•kUr ... 

MIHVERCILER 
lngllt•r•Y• kar•• 
Yıldırım harbinden 

VAZ GEÇMiŞ 
Londra: 3 (a.a) - B. Gayda Gi· 

ornale d'italia gazetesinde intişar e· 
den bir makalesinde mihver devletle
rinin lngiltereye karş. yıldının harbin
den. vaz geçerek diter usullerin kul
lanalmasma karar verdiklerini bildir-

' mektedir. 

hedilmcsi de beklenni~kt•dit: 
Propaganda nezaretiyle matbuat 

müdürlü~ünde fmüstahdem Yahudiler 
bugün yerlerinden çıkarılmı~lardır. 

D. N. B. Gene 
tahrif yaptı 

( Biriaci sahifeden. artan ) 

-------------""!."·--- Gerek mesı11 mahfillerde gerekse 

buı Türk ricali.ııi gayri mUsait bir 
telr.ilclo meydana çıkıa .. maktadır . Al
aıao beyaz kitabının ifıaah Fraosanıa 
Ankare buyuk elçisi B. Massigli ta
ufından yapılan beyanat ile kuYYet. 
ten duımemiştir. Bundan sonra B. 
Molotof Sovyet bulu\metinin geçe• 
nisan ayı :r;arftAda pyri kabili kabul 
addettigi aşa&ıdaki mevat baklunda 
Turkiye huk6metinin oaaarı 41illitioi 
ceibetmiJ oldufanu .söyliyerek o ta
rihte birçok ecnebi tayyareluin Tur
kiye•den gelmoek ıuretiyle Sovyct 
hududuno ıcçtiklerini Vo:! batuın mıııı
takuı Uzcriodo uçtuklarını Ye Tıırk 
huJı.t1metinin evvelce bidiseyi in.kir 
etmekle beraber bilahara aynı hadi
selerin tekerrUrUne mani olmak Uzerc 
icabeden tedbirleri l\lacağma dair 
mUf:eaddit vaidlerde bulunduğtıau ta
hattur ettirmiştir. Bugun Alman btı· 
kameti tarafından neşrolunan doJi.U• 
manlar saye~inde bu tayyarelerin ha· 
kikati hakkında tam bir karar V'er
aıek. kabildir . ., 

Gençlik kulüpleri 
Ağustosta açılacak 

( Birinci sab.ifeden art3n ) 

30 

törlüğ'ü köylerde teşkil edilecek genç
lik kulübü ve gruplarında mükellefleri 
çaltştırmak üzere (köy beden terbiye· 
si ve spsr) eğitmenleri yetiştirmek ıa
sa vvurundadır. 

Bu mühim meselenin halli için tet
kikler yapılmaktadır. Bu maksatla e
ğitmen kursları açılacaktır. Kursun, 
Maarif vekaletinin köy eğitmenleri ye 

cfkanumumiyedeki aksülamelde kaydı 
alakaya değer yegane nokta. nerede 
ve ne şekilde vuku bulursa bulsun ln'
gilterenin taarruza mukavemet için 
daimi surette intizar vaziyetinde bek· 
!emesi ve düşman tarafından söylenen 
sözlere tam bir alakasızlık gösterme
sidir. lngiltere, filosunun müessiriyeti 
sayesinde düşman hücumunu karşıla· 
mağa hazırdır ve bu husus bi!" kaç 
gün evvel deniz ticaret nazın Ronald 
Cros tarafından radyoda verilen iza
hatla pek güzel tebarüz etmektedir. 

TAHRlFLER 

tiştirrnekte olduğu müesseselerde ve l*ll:'••••••••••••••••• 
onlara müvazi olarak faaliyete sevket· 

Şayana dikkattir ki Tas• ajıınn 

taraf ıod3n "yıılnız ahiren Alman be
yaz kitabı ile ne;;redilnıiş olan dokU· 
manlnı• Turlti.yede yapılmakta olaıt 
faali.' etin bazı nevi. tezahuratını na
hoş bir şekilde tenvir etmektedir,, 
suretinde verilmiş olan ci.lrnle D. N. 
B. Tnr ıfıodnıı ", alnız ahiren Alman 
beyaz kitabı ile neşredılmiş olan do· 
l(U111:ınl11r baz ı Turk ricalini g:ıyri 
mUsait bir şckildl· mC"n1noa çıı•mnkta· 
<lır.. şekl İne konularak ne~red i imiştir. 

tirilmesi düşünülmektedir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şt:hrimizıle c1un gök yUzU kı-;rııen 

bulutlu, hava hafif rUzglrlı idi . 
En çok sıcak gölgede :r; dere· 

ce idi. 

Bu 
Nöbetçi 

Yağcaıni 

Ali Nasıbi 

gece 
eczahane 
yanında 

l'CZ:\ bı.nesiıiir 

Oiger tarnft3n B. ı\lolr>tor "Turk 
arıızi .. inclen gt·len hir ecnebi t:ı.''.Ynre. 1 
d..:n bnh~cttiği halılc O. N. B. '' furki
ycdt'.n gı.:lcn bir•-ok ı c11l·lıi tnn·nreler 
• ' • • l1 

;;eklini daha ınuvnfık bulunmu1lur. 
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Gayri 

Ceyhan Sulh 
Tereke NO 
• 940-10 

menkul 

Hukuk 

malların açık 

hakimliğinden: 

Kaıasr Mabılleıi Bedeli, No Dönüm 
lira 

Ceyhan • Büyük Kmm 150 33 180 lrŞID 
mahallesi. 

" " 

il " 

( f amamının) 

120 32 140 

200 iki sehim itibarile bir sehmini 
intikalen ve bir sehminin tefcr · 
ruan Hacı lbrahi moğlu Mahmud 
efendi. 

- 115 - zira • 

ASRi SiNEMADA 
Bu Akşam 

F E L 1 K G A N O ER A nın 
Romanından muktebes 

VIKTOR FRANCEN 

ilaveten 

VERA KARMEN'IN 
Yarattıkları emsalsız şaheser 

TAMARA 
Hacı Muradın Kızı 

Meşhur Çalgıcı koyboy 
f'RED SCOTT'nın 

En Güzel ve en heyecanlı filmi 

SERVET HIRSIZLARI 
Seyhan Vilayeti M. H. Müdürlü

- ğünden: 
1 - Aşağıda yazıh dükkanların 941 yılı mayısının nihayetine kadar 

kiraları, aşağıda isimleri hizalarında gösterilen muhammtn bedeller ü. 
zerinden açık artırmıya konulmuştur. 

2 - Açılc artarma 940 stncsi ağustosunun 15 nci perşembe günü 
uat 9,30 da yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel Hu!usi Muha1ebe veznesine yatırılmış 
olması lazımgeltn pey parası miktarı gene aşatıda tesbit edilmiştir. 

4 - Şartnameyi her gün, Huıusi Muhasebe kaleminde görmeleri 
mümkün olan isteklilerin ihale için ır.uayyen gün ve saatte Vilayet D"i· 
mi Encümeninde hnır lu!unmaları ilin olunur. 

Muhammen bedel Pey parası 
Mevkii Cinsi No Ura Lira Kr. 

Hükumrt civarı 
,, 
" 

Dükkan 39 
" ı ı 4 
" ı 16 

31-4-10-14 

Seneliği 

" 
" 

15 
80 
80 

12174 

l 
5 
5 

025 
90 
90 

artırma ilanı 

Hududu 

Şırkan H a b i t- u 11 ı b ar 
sası iken cız zade Gani garben 

müştertk Tariki Has. Şimalen Muı. 
lafa arsası. Cenuben Habibulllah 
ilctn M111rh Ali ve lusmen Mebmed 
Hulusi arHsile çevrili arsa ve iize
rinde ev (sahibi Mimar zade ölü 
Mahmud) 

Şarkan müşterek Tuiki H11 i 
hn Mehmcd Hulusi Garben Tariki 
am. Adana caddesi. Şimalen Ze· 
keriyı bancsile yola kalp ediltn 
münhedim Mustafa dükkanı auası. 
Cenuben Nalband Mustafa arsasile 
çevrili arsa ve evin ( sahibi Mimar 
zade Mahmud ? 

Sagı Sıddıka ev,i solu lsmail 
Sabri hanesi önü müşterek Tariki 
Has arkau Mustafa dükkanı iken 
Adana caddesi iken çevrili bir l-ab 
evin (sahibi mimar zade Mahmud) 

Gayrimenku'un bulunduğu mev· 
ki, mahallesi, ıokağı, numarası: 

Büyük Kmm mahallesinden Ali 
mimar zade Mahmud. 

Ceyhan sulh hüku.c hakimlitin 
de birinci artırma. 

Artırmanın yapılacatı yer, gün 
saat: 3-9-940 Sah günü saat 
10 -12 kadar. 

ikinci art uma 20-9-940 Cu 
ma gönü saat 10-12 ye kadar. 

İşbu gayri menkuluo artırma 
Şartnamesi 1 -8-940 tarihinden 
itibaren 940-10 No. ile C. S. H, 
hak;mliği dairesinin muayyen numa· 
rasında berkesin görebilmesi için 
ıçıkdar. ilanda yızıh olanlardan faz· 
la malumat almak isti yenler, işbu 
şartnameye ve tereke 940 10 dosya 

numarasiyle memuriyttimize müracaat 
etmelidir • 

2 - Artırmaya iştirak için yu-
lcarda yazılı kıymetin O/o 7,5 nisbe· 
tinde pey veya milli bir Bankanın 

teminat mektubu tevdi ediltcektir 
(124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diter alakadarların ve iı • 
aabiplerinin gayri menkul 
ki haklarını hususile fail 
dair olan iddialarım işbu . 
binden itibaren yirmi güa 
rakı müsbitelerile birlikte 
timize bildirmeleri icap 
halde baklan tapu aicillİ 
olmadıkça satış bedelinin 
sındın hariç kahrlar. 

4- Gösterilen günde 
iştirak edenler arbrma 
mesini okumuş ve lüzumlu 
almış ve bunları tamamtn 
miş ad ve itibar olunurl•'· • 

S - Tayin edilen zallll".: 
rimeolc:ul üç defa batınl~ 
ra ea. ~k artırana ihale ed 
cak anırma bedeli mubıdl 
metin yüzde yetmiş beşioi 
veya satış istiyenin alacattn' 
nı olan diter alacaklılar b 
bedel bunların o gayrimt 
trmin tdilmiş olacaklarındl 
undan fazla ya çıkmazsa ea 
tıranııı taahhüdü baki kal 
re artırma on beı gün dahi 
on btşinci günü ayni sa• 
pılacak artırmada, bedeli ı 
yenin alacağınarücham old 
alacaklıların o gayrimenkul 
min edilmiş alacakları me 
fazlaya çıkmak şartile, en 
rana ihale edilir. Böyle bir 
de edilemezse ihale yapıl 
satış talehi düşer. 

6 - Gayrimenkul ken · 
le olunan kimse derhal ve 
len mühlet içinde para vı 
ihale kararı fesholunarak 
den evvel en yüksek tekliftı 
nan kimse arzdmiı oldutu 
almıta razı olursa ona raO 
veya bulunmazsa hemen 

ün müddetle arbrmaya 
en çok artıranı ihale edilir. 
arasındaki fark ve grçea 
için yüzde 5 den hesap 
faiz ve diğer zararlar ayr 
me hacet kalmaksızın me 
mizce alıcıdan tahsil olunuf• 
(133) 

eve ve arsam yukarıdı 
4 -9-940 19-9-9$. 

de Ceyhan S. H. H.memurl 
sındailan \e gösterilen aıttf 

namesi i;bu daire since kı 
catı ilin olunur. 121 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adana askeri satınalma 
komisyonundan : 

Miktarı Muhammen Muvakkat 1 H A L g Cinsi 
kilo bedeli teminatı tarih 

lira lira 
Sadeyağ 24,000 26,400 1980 23181940 
Sabun 18,000 6,480 486 ,, ,. ,, 
Pirinç 48,000 13,920 1044 ,, ,, ,, 
1 - Yukarıda cins ve miktarlariyle muhammen bedel ve Ol 

teminatları yazılı üç kalem iaşe maddesi kapalı zarfla cksiltmeY' 
muştur. Eksiltme karşılarında gösterildiği tarih ve saatlarda 
askeri satınalma komisyonunda yapılaeaktır. 

2 - Şartnameleri Ankara, fstanbul levazim amirlikleri 11e. 
askeri salınalma komisyonlarında her gün görebilir . lstekliler•

0 

ni evsafı haiz olduklarına dair vesaikle birlikte teklif mektuP1'' 
yin edilen saatlerden en geç bir saat evveline k~dar komisY~5 
setine vermiş olmaları lazımdır. 12185 4- ıo-

Umumi neşriyat mii~ 
Macid Güçliİ 

Adana Türk Sözü f.f•' 


