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Vekilimizin Adana ziyareti \ ________ ...;...._________ 1 

Nazmi . Topçuoğlu bugün 

:s tayyare ile geliyorlar 

~Çiftçiler, ihracatçılar konuşulacak meseleleri tesbit etti 

]
PAZARLIKSIZI 

~r SATIŞ 
NASUHi BAYDAR 

A nkora: 25 Temmu% 

•• 
f lJI Kilo ile sabşın hararetli taraftan 
-"" idik. Çünkü 3.şari usulün muasır zihin 

teşekkülüne rıc kadar uygun olduğu-
....-'nu bi!;yorduk. Kanaatlerimizde de

tişmiş birşey yoktur. Yalnız, okkadan 
kıloya geçili•ken esnaf şaşılacak bir 
hüner göstererek okka bedelini kilo
dan almak yolunu buldu. Hayahn ma· 

J Jiyeti üzerinde lıiç bir trsiri olmamak 
·şa Jazımgelen bu iyi tedbir onu pahab-
ler laştırarak fena netice verdi. Aceba 
b~ neden böyle oldu? 

I. ~ Pazarlıksız sabşın lehinde söyle· 
Si' dik, durduk. Çünkü pazarlık, alışveriş 
/ 19 eder.Jeri karşılıklı aldatıyordu. Bu me-
rif' seledeki kanaatlerimiz hala aynidir. Yal

rııı;, pazarlıktan pazarlıksızlığa geçer· 
~f ken yiııe o esnaf inanılmaz bir cür'et 

~cal~ g~sterer~k bir gün evvelki fiyatları 
7, ;suz~e bır hayh nisbetıe kendi lehine 
lal tesbıtten çekinmedi. Hayatı kolaylaş-
te"tıracak olan bu iyi usul da onu güç

e ujfkşfüdi. Niçin ? 

5ş .t~ Ticaret Vekaleti, şimdi, pazarlıksız 
·e ll'sabş yerine Milli Korunma kanununa 
re ~müstenit bir etiket sistemi kurarak 
. en tfiyatları murakabe ile iktifaya karar
ı 1 -vermiştir. Edilen tecrübelere göre akla 
yorı k 
·ık ıen ya ın usulün bu oldu~unu kabul 
1 etmek la21mdır. Zira satışa arzedHen 
\ll~rnahn vasıflariyle azami fiyahnı taşıyan 
reri etiketler karşısmda müşteri hakkını 
~rilt! fınudafaada serbest bırakılmıştır. Buna 
edetlJ>azarlığa avdet diyemeyiz. 

i,tl Lakin her tedbirden kendisi için 
ş yeni bir faydalanma vesilesi yaratan 

esnaf, umarmısınız ki, bir şeyler 
·vel •ı.:eşfinde gecike et ktir? Ancak, bu 

merakımız zail oluncıya kadar sade 
1 esnafı çekiştirmekten vaz geçerek bir 

ve Jl'okta üzerinde duralım: Eski ve kötü 
e usulleri yıkıp yerlerirıe yeni ve iyilerini 

koymak isterken de, zamanın hususi
d 'JJYetinden dolayı murakabeye ehemmi-

~·~ !yet verirken de işi kanun vazumn 
e .• vmaksadlanna nüfuz edemiyerek me
rıf~,bnik tarafından gören küçük memu
irdı l'lln eline bırakmamak asıldır. 

!?inlediğimiz şikayetlerden kaç t 
tanes, ona ait değil ? 

Sovyeller Gafeoko için 
_./ .. 
/ agremarı verdi 

Ticaret Ve
~ilimi:ı: Bay 
Nazmi Tepçu
ollu Ankara· 
dan ::tııyyare1 
i)e bugun saat] 
17 de ş~hri

mize :gelecek
tir. Adanadan 
pamuk muba
yaa eden Ma· 
cer heyeti An-

lı.araya henUz va 

sıl olmamı~ bu-
lun duk)armdım 
kı)•mrtli Ve
kilimize Zi· 
r•at Banltuı 

Mudtırıı Umu• 
mi Mı..avioi 

Bay :Hulki 
Ali5hah ve Bi
lecik Mebusu 
Bay Kasım 

Gulek refakat 
ctttıckt<!dir . 

Ticaret Oda
sı , Ziraat Mu
dudugu, çift-

1 icaret Vekilimiz Na zmi Topçıwğlu 
çiler birliği ve pamuk ibraçatçıl:ır ova i ~tih~alatım kor umak için duşu-
birliği vekile nrzedilecek husu~ııtı t .. s- nulen çareler, metodlar Nazmi Top-

bit etmişlerdir. Bu mf'yanda Çukur· ( G erisi ikinci sahifede ) 

Çukurova köylerinin 
plô.nlaştırılması • 

lŞl 
• 

Hazırlıklar son safhada 
Adana köylerhin planl;.,ştt~!'ması et,.al ndaki feaf iyetrer hay· 

li llerılem i , buiunmaktacill' . 8 krı::ı:a, =~ r.ah iye ve Adana merkez 
köylerinin birHk projeleri itmam odil~i ş olduijandan köylerimiz 

araslnc!a tesisi kara re t: a g' rt t ~ · 

mış olan birfıkler, vilayet esa~r. 
na uyutarak umu y i bir l arıti'J 
üzerinde tesb!t edifec~ltHr . 

Elli köJ Ua huJudl arı fa nı :ım t' n 

teırıbit cclilmiştir. Bu KÖ) laden yirıni 

( Gerisi tıç UncU ~nhi f t d.e ) 

•••••m; • asmew ' •Wi!iAtl!I 

Söz ~ilahlara 

kalıyor! 

İkinci s :. bif ede 
Başmuharririmiz 

1 
1 

Türk - Alman 

Ticaret ve tediye 
Paktı imzalandı 

Ankara : 25 (a. a. ) - Turkiye-

Alman_ya orasında 12 Haziranda im· 

zalanmış olan prenı;ip anlaşmasına 

mlhtenid 21 milvonluk koti tic::ırtt ve 
. H .. 1 

h:diyc anlaşmaları bugUn arıcı.re 

.. .. Bükreş: 25 a.a. Sovyetler b 'r- FERiD CELAL GÜVEN';N 
ı.ıtö' ·~ hükumetinin B. Gafenko:ıun Mos ı Bu başlık altında bir 

V .. lt::ılt-tinde Turki~·e namına Numan 

f.1e:: 01; ıne nCİ(·tl u ve Almar._ya' .Y 1 tem-
1 

!> İ ! f'n Fon · rnpırn a.r~sıııd:.ı •ın2al.:mınış · 

tır. 
cova elçili~ ne tayini ı ç i n <ıgrcınan J ••-•m•a11k•a•le•s•İn•i bulııcaksınız Jerrniş o!dugo bildirılmektedir . l • -••••• 

Ferid Celal Güven 

Kuru]u~ brih.i : 1 Kiı:ımıu .. ani 1924 

Onnltmc. yıl - Sa}•• 4 789 

26 TEMMUZ 940 Cuma 

TİCARET 
VEKALETiM iZ 

Tüccar elindeki 
pamukları bu ay 
l satın alıyor 
v-w-vv-v • • • 

Ankara : 25 ( Hususi muhabiıj
mizden ) - Aldığım mevsuk bir 
habere göre, Ticaret Vekaleti Seyhan 
ve lçelde tüccar elinde bulunup şim
diye kadar ihraç edilemiyen pamuk 
stoklannı bu ay içinde Si:ltın alacak
tır . Ve ayni zamanda yeni mevsim 
mahsulünü de çiftçiden ve tüccar elin· 
den mübayaa edecektir. 

TürkeözO - Ticaret Vekaletinin bu 
karan cidden takdire değer ma
hiyettedir. fçinde bulunduğumuz harp 
Şilrtlan son zamanda ltalyanm da 
harbe girmiş bulunmasiyle bir kat daha 
ağırlaşmış olduğundan tüccar tarafın
dan geçen pamuk mevsiminde salın 
alınmış olan bu mallar şimdiye kadar 
satılamamış ve bundan da orta ser
mayeli tüccar ve dolayısiyle kendile
rine küçük mikyasta kredi tevdi edilen 

( Gerisi ikinci snbifcdc ) 

Milli Şefin 
dünkü· tetkikleri 

İstanbul: 25 (Husu!lt muhabirimiz
den) - Milli Şefimiz İ~met lnönU bu 
glln ö!',leden cvvelFloryada. rneşgui ol
muşlar ve 5aat 18 de Y c:şilkö}'e ge· 
lerc:k meydandaki inşaatı tetkik bu
.rurarak saat 19 da köş.l:..e avdet et
mişlerdir. 

1 ~ENEŞiN NUTKU ı 

Bay Beneş 

Londra: 25 a.a.- Çekoslovakya 
Cumhurreisi B. Beneş, dün akşam 

radyoda Çekoslovak mi!ltl ine hitaben 

söylediği bir nutukta, milletinin Nazi· 
lere karşı bulunmağa mecbur edildi

ği laahhüllerden h.iç biri ile bağlı ol

madığmı ve hiç bir führer'e ve hamiye 

tabi bulunmadığmı bildi rmiş ve şunla.-
( Gcri~i UçUr;cU s~hife<le ) 



ıl 

Ticaret Vekaletimiz tüc
car elindeki pamukları 

bu ay satan ahyor 
( B icinci sahifeden arta.o. ) 

çiftçi de mustarip bulunmakta idi. 
Bu müoayaa keyfiyeti şüphesiz 

piyasamızda geniş bir nefes almayı 
temin edecektir. 

Muhabirimizin bildirdiği ikinci nok-
ta da ehemmiyetle kayda şayandır. 
Yalnız müstahsil elinden pamuk al
mak nazariyesi bir taraftan çok doQ"
ru görülmekle beraber çiftçi ve Tüc-
car gibi birbirine bağlı olan iki züm
re arasında nahoş dedikodular tevlid 
ettiği gibi, kanaabmıza göre bu hal 
çifçinin lehinede netice vermemektedir. 
Zira, Toprak ofis veya ziraat banka· 
sının tek başına ve dar bir kadro ile 
mübayaaya teşebbüs etmesi milyonlar
ca lira değerinde bulunan mınbkamız 
mahsulünü siiratle satın atmağa imkan 
bırakmadığından çok defa haklı şika· 
yetlere yol açılmış bulunuyordu. Niha
yet birkaç kişiden ibaret bulunan bir 
mübaya.a betinin adedi binleri bulan 
çifçiden kısa zamanda mahsul satın 
alması mümkin olmadığından bir ta
kım teehliürler vukubulmakta ve bil -
hassa tediyatın gecikmesinden şikayet 
Jer yağmakta idi. 

Orta sermayeli ve adedi elliyi ge
çen şehrimiz tüccar zümresi kabul e
dilmelidirki nihayet bir mübayaacısı, 

kendine aid deposu bulunacağından, 
!küçük tüccarlan mübayaa bürolarına 
bağlı birer yardımcı memur addetmek 
yerinde bir mütalaa olur kanaatında
ız. ve esasen tecrübe giistermiştir ki, 
çifçi buna da razıdır. Su tüccarın nor 
mal fiyatla yaptıkları:mübayaadan şi
kayetleri de olamaz. Ve bu takdirde 
küçük bir karla ellerindeki malı hüku
met mübayaa bürosuna devretmeleri 
piyasamızda iktisadi hareketin geniş· 
lemesini ve yine esasen mevcud olan 
kredi darlığının artmasını mucib olur. 

Bu itibarla bu kararı takdirle kar-
şılar, bugün burada bulunacaklarını 
memnuniyetle haber verdiğimiz muh· 

l;)r em vek ·limizin süratle tedbir alma· 
::ı ..... ı dileriz. 

1 ürlcsözü 

Köy kadın 
hazırlıkları 

kursu 
başlaaı 

Adana köylerinde köylü kııları· 
mıza biçki- Dikiş öğretmek üzere 
<Köy kadın kursu» a~ılacağınt yaz · 
mıştık. Maarif müdürlüğünde topla-

nan komisyon kursun bırinci dört ay• 
Jık devresinin Misis'te, ikinci dört 
aylık devresinin de Karataş nahiye-
sinde başlamasına karar vererek bu 

işe maarif müfettişi .B. Halim Alganoğlu 
memı..r edilmiştir. Halim Afganoğlu 

şimdıden Misiste bir ders hane ihı.a· 
una ve bu kursla~a devam edecek 
köyıü kızlarımızın tesbitine b<tşlamış· 
tır. 

Köylerimizde \eni bir harekı::t, 

bir terakki sayacağımız ve köy!ü ka· 
dınlaıımızın mühim bir ihticam kar
şılayacak olan bu kursun mualiim kad 
rosunu, Ankara lsmem l önü Ensti
tüsünden mezun g-enç;erimiz teşkil 

edecektir. 

Hamiyetli bir zenginimiz 
bir mektep yaptırıyor 

Adana maarifine sık sık büyük 
yardımlar yapan hamiyetli zenginleri
mizden fabrikatör Bay Nuri Has'ın 
incirlik köyünde yaptırmağa karar 
verdiği ilk mektep binasının temel 
çukurlarının açılmasına dün başlan-

mıştır. Mektep beş dershaneli olacak 
ve büyük bir bahçe ile mükemmel 
bir çocuk oyun yeri ve çocuk parkı· 
nı havi bulunacaktır. Bu güzel eser 
"Nuri Has,, ad~nı taşıyacaktır. 

.lehirligaz kursu· önümüz
deki hafta bitiyor 

Beden Terbiyesi binası dahilinde 
zehirli gaılar, bulaşıcı hastalıklar ve 
korunma çareleri hakkında kurs gö
ren eczacı, kimyager, ebe, hemşire 
ve sıhhat memurlan kursa her gün 
muntazaman devam etmektedirler. Ô· 
nümüzdeki haftaya nihayet bulac;:ak 
olan kurstan imtihan neticesinde mu· 
vaffak olabilecek elemanlara diploma
lar verilecek ve kurs bilaha-re ikinci 
devre tedrisata başlıyacaktır. 

Vilayette terfi, tahviller 
Köy bürosu şefi Hasan Çetinka· 

ya vilayet evrak bürosu memurlug-una, 
Evrak bürosu me.nuru Mehmed Ali 
Çorluhan vilayet daimi encümen kii· 
tipliğine, daimi encümen katibi Sü
reyya Karatamu evrak kalemi katip· 
liğine, evrak kalemi katibi Turan Bi
lici köy bürosu birinci katipliğine 

naklen ve köy bürosu evvelki birinci 
katibi Mithat Köseoğlu da köy büro-
su şefliğine terfian tay;n edilmişler• 

dir. 

Maarif müdürü gitti 
Maarif müdürü Bay Ekrem Gür· 

sel bir ay mezuniyetle fstanbuta gıt
miştir. Maarif müdürlüğünü vekaleten 
Kız Lisesi müdürü Bay Şahab Nazmi 
Coşkunlar idare edecektir. 

--------------------------------------------------------------------
Söz 

Hitler, sulb. tecavUzUnU yap· 
tı. İngiltereniu b.ariciye nazırı 
IIalifaks buna cevap verdi. Bu 
cevaba ve İngiliz hnlkının sulh 
tecavUzUne karşı göstermiş ol
duğu aksulamellt-re, Alman mat
buatının; sö:ıUn tamamen silah

si/Qlı/ara kalıyor 

1 
Yazan 

r eri~n~a~~~~m~üven 
Bize öyle geliyor ki; Al· 

manya, İngilterenin kendisine 
tatbik ettiği deniz ablokasına 
karşı, kendisiniu ll~ logiltcrl.fye 
mUessir bir kara ablokası yap· 
makta olduğuna ve bunun mut· 
lak bir netice verebileceğine 

lara geçmiş olduğuna dair neşrettikleci asabi ve Alman milletini ikna ed.erek, mUiaİt bir zaman ge. 
lirıceye kadal' bir intizar devresinde kalmak i<.ıte

miyor gibi görUn~ektedir. Bu tat"zdaki hıreketin 

bil' şa1ırtma hareketi olabilec<!ğini de giizönunde 
tutmakla beraber, l:ıarbin uzun sUreceğini söyle· 
mek Alman Fuhreri için arzu edilen bir şey olma• 
sa geregtiı:-. 

şedit yazılara nazaran, her :.ı:aman olduğu gibi, 

sulhun yııpılabilmesi için bir galip ve bir mağlO.· 

ba ilıtiJaÇ görUnmektediı:-. 

Şimdi kimin mağlup, kimin galip gelebilec~ğini 

kestirmek gUçtUr. İngiltere de, Almanya da kuv· 

vetlerine gU ven ip, zaf ederine inanmışhrlar. Y alnu 

_ burada bir fark vardır. Almanya hasmını kendi. 

arzularına rametmek için denizaşırı bir kıt'aya te

cavUz etmek zaruretindedir. Esuen harpte teca· 

vllz tarafını tufan ordulıırın f.,Jakarlığı -mudafaa· 

da kalan tarafın katlanacağı fedakarlıktan çok 

buyuk ve tehlikelidir. Bunun için Almanyanın, 

Britany~ adalarına doğru bir tecavUze geçip geç· 

miyecekti bu~Un bir çok lciınseleriıı kafasında şU[J· 
he haline girmi~tit-. 

Hitler, son nutkunda ilk defa olarak haı:-bia 

uzuıı sUı:-ebileceğini söylemi~til'. Bu busbutun de-

nizaşın bir tecavUzUn gUç olabileceğini göster

mektedic. Ba!ıusu!t son gUnlerde Almanyadan ve

rilen haberler, İngilterc:ye karşı kara ablok.:ısm1a 

mllessir olmaya bajladığı, İngiltere ada•ıınan açlı4 

~a maruz kaldıgı, kafile u·mlleriyle dış denizler· 

den yapılan itlıolatan çok .;uçleştiği merkezi.ndedir. 

Çunku, Hitler topyekt\il bir harbin ik.i aydan 
fazla sUrmiyeceğini söylemişti. Alman milletinin 
yıUardanberi katland,gı buyuk zahmet ve feda· 
karlıklar Fransırnın imb.uından sonra sona erece
ği samlıyordu . Halbuki Fran!a birdenbire ve b.iç 
beklenilmeden hıırp saha.~ından çek.ilmiş olmasına 

rağmen beklenilen neticc:leri vermekten uzıık 
kııldı. 

Biz buları bir tarafa. bırakarak, yine Alman 
matbuatının söylediği gibi, son sö zUn, cıon atıla

cak lopta olabileceği esasına gelelim. BugUn lo
giltcı:-e b.alkı, açık denizlerde harbe tutuşmak ka
cariyle açllan ve hiç bir suretle kurtulmak Umidi 
olmayan, ölumle, zaferi ile.iz to.!lakki edı!n bir h.arp ge
misi ..:iradının rul:ıundaki azim ve iradeyi taşıruaktadır. 
İngiltere için geri çekilmek Umidi yoktur. Teca· 

vUze bir ev h.alkı gibi ınukabele etmek mecburiyetin
dedir. Teslim olsa da, olmasa da ölUm ve ızhı.-ap 
k.enJisiain yakasını bıı.-akmıyacaktır. Tehlikenin bu 
derece şiddetlisine maruz knlao bir memleket hal
kının Alman silahlarının sö:ıUne kolay kolay bo
yun eı:;me:.i muhal gibidir. 

Söz silahl.:ı.ra. kaııyo.r. lh.klltıılı b.arıgi silahın 
süıU yerine gelcı::ek. 

Yü ücü gençle 
Ankaraya git 

Hatayda yapılan .t\kdeais 
k.etleri grup yUzrne ıııunbakalatı 
melerinde muvaff nk olan geoçl 
" Hataylı ve 2 Mer,iali yuzucllı 
kiye yUzme birincilik mUsabaka11f 
i~tirak ettirilmek. Uzere dun Ao" .d. 
ya götuculmaşlerdir. Adana su t 
Ları ajanının reisliğinde Aııkar•.1~ 
den gençlerimiz orada lusa bir N' 

man ve istirah.attan sonra Tur 
birinciliklerine gireceklerdir. Mil~ 
kaları mUteakib, bir genç Ank.ıtr 

çılacak olan Su Sporları Kursun• İ 
cak.tır. Haber aldığımıza göre bu ~ 
iştirak etmek Uı:ere şehrimizdeıı 
Cevad Oiblen gönderilmiştir. 

1 

Kar<ieşini fena döğd• 
Vanh Şevket Suvar, kardeşi 

dullah Suvar'ı ahıra hayvan bağl~e 
yüzünden dö~erek 10 gün sonra Ten 
rar muayenesine lüzum göstİ ten 
cek derecede yaraladı~ından hakf 
da kanuni muamele yapılmıştır. so 

Takdir gören öğretl11ei~~n 
1939 - 19-!0 dı::ra yıhnds vill 

•.yi baş:ırı gö~t.:rdiği aol'1şılan lbitı 
lal okulu ö~retmeni N usı.-et 'fr;i;. 
bir takdiraame almıştır. bit 

ve 

Ticaret Vekilimizi~ Lib 
Ad . . enk 

ana zıyaretı 
( Birinci sal:ıifeden artan ) me 

çuoğlu'na arz edilirken Çukif gü 
çiftçil.:rinin arzulaı:-ı ve temenııİ 
bu arada kn·metli V ckilimiziu 6' ca 
serilecek tir.~ 

Bugunku vaziyette Adana ~ bul 
sinin elinden tutan ve çiftçııerıı' sıf 
imkan nisbetinde ve verilı:n dire~ ler 
dahilindeki yardımlarını eksik ~ Kiö 
yen bir tek mahreç, bir tek rrı~ cis 
kalmıştır: Ziraat Bankası. H~ !ar 
çiftçimizin maddi ve manevi Y /çal 
menfaalarını koruyacak, çu~ 
çiftçisinin inkiı;;af yollarını aydı~ k 
cak olan şüphesiz ki dış piyas•',- ~ 
Bugün ise, bu dış piyasaların 11 ,:;1.'1 
hepsi kapalıdır diyebilirız. MüS~ ~ 
lin elinde daha geçen senenin tal 
lanndan vardır. . 1 Yurd.ımuıun diğer bölgeleri' a 

ki bir çok !'>atış ve kredi kooP~ ım 
terinin hakiki koruyucusu, harJJ1; -de 
lunan Bay Nazmi Topçuoğlu'ıı~' p 
da.nadaki kooperatiflerın bugün~ a·ı . . e ı 
reketsız, c snsrı mevcudiyetıerı.rı m 
yat vereceklerini kuvvetle ürıt•~ 
mekteyiz. Bu mıntakadc. kooP pa 
çiliği inkşa.f ettirmekle çukuroV' di 
çisine en büyük iyilik yapılınıf B 
caktır· Bu ciheti vekilimizden bl ~i 
si rica etmekteyiz. I tiy; 

AT.iz vekilimize <Hoş geldin!' e 

_;iyi 
ra 

Nufuıı S.ıyımı ıonu•ıda to 
cak malumat biç bir kimseJ' 
bir mUkellefiyet tahmiline sc:b~ •• 

ı:rııyacaktır. Hatta Nufus Sş> ..ff U 

nUfus ka.yıtlarile, nUfus cu:ı:J,,., ;z 

bile alakası yoktur. Y egAıt11 c 
fc:rciler ve hu v1yetler mc"'~ . 

f "" U'l l°lmısk.nzın sadece rakam b• 
1 ı' 

fusun sayınoı ve vasıfl.:arııtl 
etmektir. 

İstatistik 
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A-entı ••rtlerı 
12 A>lık l'WO Kurut 
~yhk da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone Qedeli degişmet 
yalnız posta maJrafı 

ıammedllır. 

2 - İlanlar için idareye 
rn -racaaı edılmelidır. 

ransız daniliye nazırı 
ün beyanatta bulundu 

•• 
re1ım 

altında 
Vichy: 25 (A.A.) 

Hava• ajan•ı 

ahiliye nazırı Marguet, dün 
akşam radyoda Fransızlara 
hitaben söylediği nutukta. 

ekııdar acı olursa olsun hakikatı öğ· 
nr• enmek saatının gcldı~ini kaydettik· 
g' .. "'Jltcn sonra demiştir ki: 
h.., Felaketin surali sizi şaşırtlı ve 
r. ıonra ıncsulleri aradınız. araş•ırmalar 

çinde kendini1i kaybetmeyiniz. As
ker er subayları subaylar sn illeri, si· 
vıller de orduyu itham ~diyorlar. He· 
inıı. aldanıyorsunuz:. Alman ordula-

fl} le ılk temasta çeken şey esasen 
itkin bir halde olan siyasi, iktısadi 

ve içtimai bir vazi)·ettedir. Kttpi talist 

ızİJ Liberal ve Parlamenter bir reiimin 
• enkazı altındayız. 
ı Müteakiben B. Marguet, harp 

esullerinden bahsetmiş, bunların bir 
ulı: ün muhl\kcmc edileceğini söylemiş: 

in 
" Fakat cınaycti ta. ir etmek i

abcdcr.,, demiştir. 
Nazır, işgal altında bulunan ve 

a i/bulunmıyan q,öJgelerdeki vaziyeti tav· 
ııer~f t .• dir 1 e mış, ışgal altında ol111ıyan bölge 
·ıc erde 1 192.000 kadar Be-lçıkalı ve 
1 ort milyon kadat da Fransız mi.ılte-H ısi mevcut alduğunu, hükumetin bun
~ Y'- ların yerlerine dönmelerini temine 
~ukJ.ıçalışmakta bulundu~unu bildirmiştir. 

d Buı ların dönmr s için işgal ma-
'f ""kamlarının muvafakatlnrını istihsal Ü· 
as~~·d· J • z rr:~l ınueyız. ira rekoltelerin kaybe· 
~il;f,dilmemesinde, fabrıkaiaı ın kapanma· 

. masına ve bir kaç ay zarfında has-
nııı 

tahkların yayılmasından bu makam· 
del ların rla menfaati vardır. 

Nazır bu hususta daha şimdiden 
0
:' • .-rtüsbet neticeler elde edildi/\.ini k 
aıolıl'f.,.d 1 • 6' ay-

lu'o"' _ey ~d:kt~~ sonra, tıalktan Mareşal 
üıı~ ~etaın e ıtımat etmesini ve Fransız 

ıri aıle. o.c~ğını~ ~alkınması için birleş
- il esını ıstemıştır. 

uroı~ Biriken hatalara rağmen, Avru-
oof"j ad . b. . 
urO . a yenı r nızam doğmak üzere· 
ırıııf dır. ~ransa bu nizama dahil olmalıdır. 

~u nızam, devletlerin otoritesi saye. 
~_ınde, müsavatı hakim kılmak sure
tıy~e. adaleti tt-sis eder.ektir. İtim ad 
~~ınız. Tarihe karışan rejimden daha 
ıyı bir adalet ve kardeşlik rejimi ku
racatız . 

Z~yi askerlik vesikası 
'' ~dreı:nit 4 f k 58 . . - - · ır a ancı alay 3 
S.~' uncu taburd ld 
d~ · . •n • ı~ıaı vesikamı 

• 2ayı ettım. y erıi •. 
Srı.11 ı k' · . h"'k 11

"' 11lacağımdan 
·~ c.s ısının 'J mü olmadığını ilan ede 
,Ji'· 'l'ım. 

&111 Adana Şe~ h Mustafa 
mahallesinden Zeynel 
oğlu 317 doğumlu 
Ali :Şannuvan 
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Türlcsöıü 

Mühim siyasi faııliy~tlf're srıhne olaıı 

SALZBURG 
MOLA KATI 
Sofyada mühim siyasi 

faaliyet görülmektedir 

Romen ve Bulgar 
nazırları Almanyada 

Bükreş : 25 a. a. - Rador ajan· 
si bildiriyor : 

Başvekil ve hariciye nazırı yanla
rında A'manya'nın Bükreş elçisi B. 
Fabricius olduğu halde bu gece yarı
sını 30 dakika geçe Salzburg'a hare
ket etmişlerdir. Başvekil ve hariciye 
nazırı garda diker nazırlarla ltalya ve 
Macaristan sefirleri ve Alman elçiliği 
erkanı, hariciye memurları, Alman, l-
talyan ve Romen gazetecileri ve di
ğer şahsiyetler tarafından uğurlanmış· 
!ardır. 

Bükreş : 25 a. a. - Romen baş
vekili B. Gigurlu ile hariciye nazırı 
B. Manoilesko, Salzburg'& hareketle-
rinden evvel Kral Karo! tarafından 
kabul edilmişlerdir. Hava ve bahriye 
nazırları da bu görüşmede hazır bu
lunmuşlardır. 

Dün yapılan nazırlar toplantısında 
B. Gigurtu, birdenbire mühim bir 
mahiyet alan Orta Avrupa vaziyetinin 
inkişafı hakkında izahat vermiştir. 

Sofya : 25 a. a. - Reuter ajan· 
sı bildiriyor : 

Bulgar heyetinin yarın sabah tay· 
yare ile Alanyaya hareket edeceği Öğ· 

Amerikanın harbe gir
mesi ihtimaiden fazladır 

Nevyork: 25 a.a.- Bir çok A.me· 
ıikan gazeıelerinin sahıbi Hcarst, g;in
delik makalesinde, Amerika Birleşik 

devletlerinin harbe girmesinin bir ih· 
timalden fazla olduğunu ve hakikat-
ta bunun bit katiyet gibi telakki edi
lebileceğini bildirmektedir. 

renilmiştir. 

Heyet Başvekil B. Filov ile hari
ciye nazırı B. Popof'tan ve tadil me· 
selelerinde ihtisası olan iki nezaret 
ınemurundan müteşekkildir. 

Heyetin seyahat haberi \'erildiğ'İn
denberi Sofya'da büyük bir diplomasi 
fa.~liyeti gös~eri.lmektedir. B. Popof 
dun kral Sorıs ıle uzun bir mülakat-
ta bulunmuştur. Daha sonra Başvekil 
Balkan Antantı memleketlerinin Tür
kiye, Yugoslavya ve Yunanistan mü: 
messillerini kabul etmiştir. 

Romen st>firi halen hükümetine 
rapor vermek üzere Bükreş'te bulun
makt~dır. 

B. Popof, Alman ve ltalyan elçi· 
lerini de kabul eylemiştir. 

Budapeşte: 25 - a.a. Yarı res· 
mi bir surette tebliğ edilmiştir: 

Bulgar ve Romen devlet adamla· 
rının Salzburg seyahatı hakkında tef
siratta bulunan Budapeşte siyasi mah
filleri ve Macar Matbuatı, Almanyanın 
doğu-cenup meselelerini yakın bir 
istikbalde halle ve Münih görüşmele

rinin neticesini tahakkuk ettirmeğe 

karar vermiş olduğnnu zannnetmek
tedirler. 

1 TEBLiG 1 
Başvekalet Beden Terbiyesi 

Genel Direktörlüğü 
Seyhan Bölgesi Başkanliğıad an : 

1 - 35:)0 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu mucibince Heyeti 
Vekile kararile S!den Terbiyesi mikellefiyeti dıhiline giren Ada
nada mükellefiyet çağı olan 18, 19, 20 yaşlanndaki (Mılli M::nsu
cat ve M:tlatya M!rısucat fabrikaları ile Devlet D!miryollan 6 ıncı 
işletme memur ve işçıleri, okul talebeleri hariç olmak üzere) diğer 
mükelleflerin k ırulacak gençlik kuluplerine kayıtları yapılacağından 
2817/ t9t0 Pazar günü saat 8 de Stadyomda hazır bulunmalan. 

2 - Mahallelerde mümessiller vasıtasiyle mükellefler tesbit 
e:iilmektedir. Mahalle mUmessillerine yarılış m:tlümll verenler ve 
işbu davete icabet etmiyenler hakkında kanuni takibat yapılacağl 
tebliğ olunur. 3 - S 12155 

Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi Başkanı 

VA L 1 
•• 

Faik Ustün 
-------------------------------------------.-------------

Sahife 3 

Almanya üstünde 
dünkü uçuşlar 

------·------
lngillz tayyarelerinin d•· 

niz tezglhlarını, bir çok CI•· 
Poları v• fabrlk•l•rı bom
bardıman ettili bildirlliyor. 

• 
Londra ; 25 (a. a.) - Hava ne• 

znretiniıı istihbarat servisi, salıyı çar• 
~ambaya bajlayan aece Almanya UH• 

rine yapılan baskıalar esnasında la
giliz tayyarelerinin Dornier tayyare 
fabrikalarına doJrudan dogruya. isa.· 
betler kaydettlldcrini bilmektedir. 

Doraier fabrikasının weatzendorf 
şubesinin esas binnsı Uzerine buyuk 
çapta dört bomba duşmuş, buyuk bi,. 
yangın çıkmıştır. Vuku bulaıı bir İıı• 

fılak bombardıman tayyareleri mU• 

rcttebııtı tarafından çok yukseklerdo 
duyulmu,tur. 

Gothn fabrikalar•aa gelince, bu
yuk atelyc:ler Uzerine isabetler ka.v
dedilıni~ ve mUt:eaddid infılaklar vu
lı u bJlmuştur. 

wilhelm~haven deniz tezgahları 
tekrnr bombl\rdıman edilmiştir. 

Rheine civnrmda bulunan ÜPrt
mund-em,j yakınında bir demiryolu 
Uzcrindeki kHprUlere de bom bal ar 
ablmı\>tır. 

Ta,v,varderimiz wunsdorf, Halbcrs
tadt, Wı!rnigerodc, Schipol, .Magde
burg, KasseJ, Brcmen, Altmaar ve 
Frankfort civarındaki Rekstock ba
va meydanlarını da bombardıman et·: 
mişlerdir. ttu harekat esna,.ında tay
yarclcrimizlc du?mnn 'avcıları nra!iın• 
da mUteaddid çıı.rpı;ımalar vuku bul
muştur. 

Beneşin nutku 
( Birinci sahifeden artan ) 

rı ilave etmiştir: 
Büyük bir mücadele içindeyiz. Bu 

mücadele sonunda yeni bir alem, yeıü 
bir Avrupa vücut bulacak, yeni cum
huriyetimize kavuşacakJz. Bu yeni i
lem için döğüşüyoruz, bu yeni dün
yayı kazanmak istiyoruz. Çek tiiikü
metinin tanınması ve lngiliz toprakla
nnda teessüsü, lngilterede teşekkül e· 
den ve lngiliz kardeşlerinin yanında 
devletimizin bayrağını bir kerre da
ha taşıyan Çek ordusunun mevcudi· 
yeti zafere doğru ilk adımdır. 

Romen Başvekili Roma· 
ya ela gidiyor 

Bükreş: 25 - a.a. (Rıdor) ajan
sı bildiriyor: 

Faşist hükumetinin daveti üzeri
ne Başvekil Bay Gıgurtu ve hariciye 
nazırı Bıy Manoilesko 27 :Temmuz-

da Roma'l)'a giderek Dııçe ve Kont 
Ciıno ile fÖrÜfeceklerdir~ 

Çukurova köylerinin 
planlaştırılması · şi 

( Birinci ahif eden artan ) 

be~inin alakadar muhtarlıUarca taa
dik i;;i de bitmi~ oldoğundaıı Paz:ar
ertesi gUoU vilayt·t io:!are hey'etinc 
sevkleri muhtemeldir. Diğer yirmi 
be7 kHyUn de muhtarları tarafından. 
ta~dik işleri devam ..:tmektedir. Bel 
elli köyun haridode kalaıı aıair butun J 
köyleriaıixio huJudlarıoın tesbiti işiy- j 
le muntazaman uğraşılmaktadır. 



S.laife 4 Tirkıözü 26 Tem 

RADYO 
-8upkü prof'UI -

T6rki)le Radyosu - Ankara Radyosu 

7 .IO P.-.••, Saat A~an 
7 .35 Muzik : Potpori,lu 
1 .00 Ajaaı Ha~ului 

8.10 EY Kadıaı 
8.20/ 
8.30 Masik : Ne~di mUsik 

12.80 Pnıra•, Saat ayarı 
12.35 Tark Musiki 
12.50 Ajaaı Haberleri 
J~L05 Turk Muaili 
13.20/ 
U .00 Muzik.: Kan,ık hafif 111Uaik. 

H!.00 Pregram, Saat ayarı 
18.05 Muaik : Casband ( pi.) 
18.30 Muaik : Halk havaları 
18.50 Muzik. : Radyo swiog triosu 
19.15 Muzik Turk 

.. ~--= .. BORSA/-.. ~ ~ 
- • .,,~, ~~"- - - ·'ı 

P..U -Hububat 
KlLO FIATI 

• CiNSi •--=E=-a-aıı--ED=- çok 
,===-=-•_,_,,K"=' ..... __ s_\~ S:_ 

00 5.50 
00--- 48 

55 

00 

4,25 5,i25-

3,50 
2,85 2.875 
04 4,00 

25 I 7 I 1940 19 . .f5 Saat Ay11rı, Ajanı K b" am ıyo ve para 
!0.00 Muaik Turk lı Bankasından ıalınmııur. 
~·~O KM•nukfmaF(Bi

1
bbliyografi) lM..ı /--__ 

""•J Uai : ası eydi Rayipnark 
21.15 Ko••t•• (lkfüat ... t;) Frank ( Frıınınz) ı 00-
21.30 Kenu,ma (Ra.lyo Gıu;ete~i) Sterlin ( infiliz) ~ 
21.45 Muzik: {Radyo Orke.traın) Dolar ( Amerika) 00 
22.30 Saat ayarı, Ajans ı Frank ( iniçre) ()'.) 
!2.45 Muaik: Carband -----"-----
28 .35/23.30 Y arırıki protram kapanı' 1 

Bir muhasip aranıyor 
Fabrika usulüne valuf bir mu. 

hlaebt c:ye ihtiyacımız. var dar. lıti
,~nlerin Kalatzade fabrika11na 
miiracaa\lar1. 

12157 2-3 

Satılık otomobil 
T. C. Ziraat Bankası 

pamuk çırçır ve prese 
fabrikasından : 

Muhammen kıymeti 800 lirı 
olan 936 model FORT, kıpalı bi
nek otomobili aptıda yaz.ıh şart 
Jar daireainde ptıin para ile aatıla
akhr. 

1 - Satıı 7.8.940 çarşamba 
ıünü ıaat onda Zıraat Bankası A 
dana şubuindtn açık artırma ile 
yap1facaktır. 

2 - Taliplilerin müzayedeye 
iıtiralc edebılmeleri için müzayede 
uıtinden evvel Ziraat Bankass veı: 
nesine 60 lira pey akçeıi yatırma · 

lan lazımdır. 
3 - Otomobili görmek ve sa· 

hş şeraitini anlamak istiyenlcrin 
her gün ıaat sekizden ondokuza 
kadar Fabrikamıza · müracoatlau 
ilin olunur. 

12152 23-26-.30-3 

ilan 
Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

ille mektepler için lüzumlu olan 
(120) adet talebe sırası, (10) yazı 
tahtası, (8) cımlı dolap ve (20) mu· 
allim masasmın imali 1/8/1940 A
tutoı Perıembe günü ıaat 9 da 
Viliyet dı'mi encümeninde açık ek
siltme ıuretile ihale edilecektir. ls
teldilerin 0/07,S teminat makbuzu. 
le birlikde daimi encümende h1Zır 

bulunmaları ve şart namelerini gör
mek içinde her gün Maarif dairesi · 
ae müracıat etmeleri ilin olunur. 

16-21-26-31 12137 

Adada Askerlik şube
sinden : 

1 - Deniz gedikli erbaı orta 
olculunun üç ıınıfma da talebe all' 
nacaktır. 

2 - Bu okulun ikinci ve üçün
cü sımfırıın tedriaahna baılınmış 
oldutundan bu 11nıff ar• ahnacalc 
talebeler ıeçea sene bu aıaıflan 

· okumuş o!up tekrar okudutu sınıfa 
girmete talip olanlardan ahnacak· 
tır. 

3 - lıteklılerin şeraiti anlamak 
üıerr Şubeye müracaat etmele:i 
ilin o!ur.ur. 1-2 

Borsa Komiserliğinden: 
Adana Ticaret ve Zahire Bor· 

sası Encümeni azaların ın yeniden 
intihabı 1 Ağustos 940 perşembe 
günü Borsa binou ıda yapılacaktır. 
intihap tam sut 9 da başhyarak 
12 ye kadar devam tdtccktir. Ni 
zamname muci~ince rey vermek ve 

rey almak hakkını haiz birinci ve 
ikincı sınıflııırda kayıtlı ve Türk ta · 
biiyctinde bulunan tüccar ve mü· 
essesell"rin mnkı1r gün ve sutte 
reylerini kullar.msk üzere Borsayı 

teşrifleri rica olur.ur. J 2158 

flan 
Seyhan Kültür djrektörlü
ğünden: 

Adana merkt-z inkılap lılcmek 
tebinin (2286) lira 75 kuruş bedeli 
keıif tamiratı açık eksiltme Dumlu 
pınar mektebinin 112) lira, Köprü 
köyü mektebinin (245) lira (31) ku 
ruş ve Cümhuriyet mektebinin (250) 
lira bedeli kaşif t.ımiratlarıda pazar. 
hk ıurrtile J 8/ 1940 Peıcmbe günü 
saat (10) da vilayet daimi encüme
ninde ihaleleri yapılıcakhr. inkılap 
mektebi ne ait tamirat için 0/07,5 
teminat makbuzile birlilcde isteldile 
rin hazır bu'unmalar1. keşif ve şart 

nameyi görmek içinde bl!r gün mı· ı 
arıf daıiresir>e müracaat etmeleri ilin 
o1unur. 16-21- 26- 31 12136 

2 

Tim Makkoy 

(Motosikletli polisle 
Bugün gündüz 2,30 da 

1 - Bağdat yolu 2-Maskeli ö ldüı 

D. D. Y. f T. Müdürlüğünden : 

Erzurum - Sarıkamı,, Mudanya - Bur11, Samıun - Çar 
batlan hariç beynelmilel münasebetlerde satılan müıterek bileti 
Avrupa hattında iıliyen Stmp!on ıürat trrnleri hariç olmak üzre 
şebrkeye mabaus O. O. / 101, halk ticartt biletleri için D. O. / 
ımele için D. D. / 103, ıebeke, ve lzmir - Denizli D. D. / 104, 
ci - Edittıe - Kırklareli D. D. / 10S, Samıun - Sivas D. D. I 
Mersin - Mamure - IS:Cenderun D. D I 107 No. h mıntaka ta 

ihdas edilmiştir. 
Bu tarifelerin tatbiluna J 6 8.1940 tarihinden itibaren baılına 

Mezkur taribttn itibaren O. D. / 1, 59, 6S, 67, 71, 74, 84, 88, 97, 
110, 111, 125, 126, 134, 96, 116, 115, 130, 87, 73 No tarifeler 1 
dilmiıtir. Yeni tarifelere göre şimdiye kadar gidiı seyahatlerinde 
Jat yapılmamış mmtakalarda nıühim miktarda tenıilit yapılmış ve 
mesafelerde gidiı ve yüz kilometreden itibaren de gidiş - dönüt 
zilit nisbetleri çotaltllmıştır. Bu münasebetle biıı mantakalarda ve 
ticaret bileti ücretlerinde tadilat yapılmışbr. Tarife şartlarını gör• 
kilometr,.den fazlı mesafe için t ild alan to'cularla bilumum gi 
dönüş yolcularına ilk tevakkuf edecekleri iıtasiyonu azimet iıtasi 
dan bilet aluken, müteakiben tevakkuf edecekleri istasyonları da • 
vakkuf ettikleri istas:yondan har~ket ederken hyin etmek ve te~ 
edectkleri istasiyonlarda biletlerini biri muvasalitl müteakip dite 
hareket edecekleri gün olmak üzre iki defa vize ettirmek sartlır 
vakkuf hakkı verilmiştir. Bu şartlara riayet etmeden tevakkuf e 
yolcularm tevakkuf etli~lcı i ishsiyondan itibaren gidiş veya dönüt 
yonu.ıa kadar yeniden bilet almaları icap eder. 

Grup ve aile biletleri katarın hareketinden on beş dakika ev 
darik edilmelidir. 

Anadolu Toros ve Semplon sürat trenlerine binmeden evvel 
trenlere mahsus munzam ücreti biletini almıyan )01cu1arın bilet ve 
ticaret biletleri muteber tutulmıyacaktar. 

Tam ücretli halk ticaret bileti hamillerinin mtccanen nakledi 
30 lcifoya kadar bag.a j ları arasmda kısmen veya tamamen nümune 
card eşyası da bulunabilir. Demiryo~ yolcu rehberlerinde uki tar 
göre konulmuş olan ücret ve şartlar yrai tarifelerin mer'iyete g· 
den itibaren hükümıüzdür. 

Fazla tafJilit için iıtas1yonlara mürac11t edilebilir. 
11482 21-25-26 

ilan 
Asim Ôzbilen fabrikasında mev· 

cut 34 model ralci bir F ort kam 
yonu satılıktır. Çıftçi Birliti katibi 

Hasana müracaat. 

12146 4 -6 

Umumi ne.,iyat 

Macid 

Adaoa Twk 


