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Ticaret: 

çiftçi ve 
c 

Vekilimiz geldi 
tüccarla görüştü 

Hitlerin Romen 
B. Vekilini kabulü 

.ı Ticaret Vekaleti müstahsil ve tüccar 
Romen nazırları mülakc. t 
tan sonra Romaya gitti 

Berlin : 26 ( a. a. ) - B. Hitler 
bugün Romen baş.ve.kili ile hariciye 
nazırını kabul elmıştır . Yapılan ko-

elindeki bütün pamukları alıyor nuşmadan sonra Romen nazırları Ro· 
maya hareket etmişlerdir. 

Japon siyas~ti 
t Vekilimiz yarın da Mersine gidiyorlar partiler 

Tokyo : 26 a. a. - Reyler: 

ve 

Bütün Çukurova çiftçi ve tüccar
•' !arının sevinçle gözlediği Sayın Tica-

y\I ret Vekilimiz Nazmi Topçı:oğlu dün 
refakatlefrıde Bilecik Mebusu hemşeh
rimiz Kasim ·Gülek Zi.ıaat 3ankası 
llmum Müdür Mua~ini Hulki, Ticaret 

Vekaleti Teşki!atlandırma Umum Mü· 
dür M:ıauini Seyda olduğu halde saat 
17 de tayyare ile Ankaradan şehri· 

şıl mize gelmişlerdir. 

er Vekilimiz ha_ya meydanında başta b, Valimiz Faik Ustün, mebuslarımız, 
Parti, Belediye ve Halkevi Reisleri, 
resmi daireler müdürleri, gazeteciler,~ 

banka direktörleri, çiftçiler, ihracatçı
~ıJJ )ar bir polis kıt' ası ve halk tarafından 
rİP' hararatle karşılanmışlardır. 

Sayın Nazmi Topçuoğlu hava 
,i nı'ydanı büfesinde bir müddet istira-

1 hat ettikten sonra pamuk ;hracatçılar , r birliğine gelmiş ve birlik salonunda 
1• ti çıftçiler, ihracatçılar, fabrikatörler ve 
t #banka müd~rlerinin iştirak ettiği bir 

e O toplantıya nyase' etmişlerdir. 
tf v k'J ' . ş e ı ımız çıftçi ve ihracatçtlan· 

e lı'mmn dilekleriyle meşğul olmuş ve 
e tkendilerine şu büyük müjdeyi vermiş. 
dif lcrdir: Gerek çiftçi ve gerekse tik-

c"-carlar elindeki hüıün 939 pamuk rc
y·ık kolttsi stoklarını Ticaret Vekaleti mü-
1 ki bayaa edecektir. Bu suretle 940 pa
a. muk rekoltesine 939 rekoltesinden 
eri hususi ellerde bir kilo bile pamuk 
ile devredilmemiş olacaktır. 
deC Keza ~VekiHmiz mübayaa cdile
jıllcek bu sloklann mübayaa fiyatlannın 

.,eçenlerde yapllan mübayaa fiyatın· 
dan ~a~klı olmıyacakJ.nı, mübayaa fi 

el ~atı ıçın yeni bir prenı:;ip konulmıya
ca ğnıı ihsas etmişlerdir. 

1 Sayın Nazmi T opçuoğlu müstah-
e lı'sil \'~ i ihracalçtlarla yaptığı samimi 

lıastihalleri arasında ezcümle şöyle 
dt'mişlerdir : 

ili - " Dünyadaki büyük kargaşa
!'~ hldar yüzünden memleketlerin harici 
:;e~tı_caret ~islemi :amamiyle değişmiş va
ı t'JYt.tte.dır. ~ugun mal satmak müşkil 
rd değıldır. Bılhassa Türkiye için. Mem-

leketimiz, Balkanlar ve Orta Avrapa
lıın çok muhtaç olduğu bazı ham 
ın~~~derin kaynağıdır. Bugün çok 
mu k1~. 1~lan nokta, satılan malların 
~~ ab 

1 ınde nııı.l almaktır. Hükumet 
ış e . u~un için ihracatı kontrol et-

" mek ıhtıyacındadır Satt x. il 
. · ı 6ımız ma a 

nn, harıçte bloke bir va . tt k 
1 zıye e a. 

masırıı arzu etmeditinıizdend' k' . . ır ı, ve-
receğımız mallara mukabil alacakları-
ınm temin elmek mecburiyetinde . 

r 4 ~ t h ·ı· . yız.,, 
1 

. . ~~u~ a sı m vaııyetine temas eden 
ab''''. tkılımız şunları tebarüz etUrmişler

dır : 

- •· Cumhuriyet l.fü.ümeti her 

Vekilimizin 
konuşmasından 

Cumhuriyet HükOmeti 
her şeyden evvel mU~tah
Sili hımaye etmek ve is 
tihsali arhrmak yolunu. 
tutmuştur . Her zaman, 
çiftçfntn çok iyi f•yat.arıa 
mahsu!ü •ü elind~n çıkar. 
ması çareleri b •1 fun11cak h r. 

* 
şeyden evvel müstahsili himaye et
mek ve islihsa1i artırmak yolunu tut· 

Bu lay)'ııre fııbnkusı morıtoj salonu 

İngiltere • • 
ıçın 

ayda uç bin 

tayyare ima!i 
* --- --- , 

,,.,gUiz sermayesi&-. 1 
Ameriknd3 büyl.:k 

taıyare f&br krılaıt 
tesis 

V~şi!"'gton: 26 "'·"· - ~\1cl ye r <.
zm B. .Morgentau ~ <ı;::nış a!<lu~u b r 
beyana!!ıı, Biıl. ş k ..\mcı ka Hı:k:7ı. 
me~inin, lng tıe eye ) apınış olduğu 
mu"zıam s parı~ll'rrlrn rııııcıda, ap!a 
?.00;) as<eri tayy:ıre ınübııyaa edıl-

mesi i-;irı !az mgeleıı su!ıult ti yapa· 
cı.ğını ı-öylem·ş•ir. 

Nazır !>Öı.er,ne şöy'.e d<:!· am el· 
ıniş' ,r: 

(. Geri.,i t!çUncil -.~hif C"dl!' ) 

muştur. Bunun için her zaman çiftçi· 
nin çok iyi fiyatlarla mahsulünü elin· 
den çıkarması çareleri bulunacaktır.,, 

Nazmi Topçuoğlu, ihracaatıa yer
pamuklan zi~ade klevlant ''e akala 
cinslerini sürmek suretiyle memlekete 
daha fazla kıymet temin etmek yo· 
lunu tuttuğumuz ı yerli pamuğu müm· 
kün olduğu kadar dahili ihtiyaçlar İ· 

çin ve yerli fabrikalarımızın kullanma· 
sını kmin edceğimizi ve ihliyaçlan 
artan yerli pamukların da bittabi ih· 
raç olunacağ"ını ilave etmişlerdir. 

Saat 18.30 a kadar sürmüş olan 
bu tolantıdan sonra Seyhan parkta 

( Gnisi ikinci sahifede ) 

Tahminen 40 kadar paremenlo 
azası , Japonyanın en büıük siyasi 
partisi olan Minsetıno partisinden 
çekilmişlerdir . 

Domei aj1nsına göre, buna sebep 
parti ı esi Chuji Mach!d.anı . }eni ı;j
yasi bünyeye uymak ıçın ıhdd~I la· 

savvur ed.len yeni kuvvetli p'lrti .ile 
birleştirilmek üzere bütün parııler 
J •ğ'vedilıniş bulundug-und;ın M nseilo.' 
ntın küçük bir pıırti ha!ine düşmesı 
tebli'·esıne maruz kalmasının da bu 
ihtilafı meydana çıkardığı llave edil
mektedir. 

' Geçen sen~ Ahe ve 1937 deki 
birinci Konove kabinelerinde aza olan 
Roytaro Nagcıi muhaliflerin başında 
bulunmak tadır . 

ADANA TELEFONU 
OTOMA TiK OLUYOR 

Yeni hatlarıu çekilmesine dün başlandı 

Adana Lelcfon hcı.t Lesisatının kur
şunlu kabloya tahvili ameliyesine 
dünden itibaren başlanmıştır. iki sene 
evvel Ankaradan şehrimize gönderi-

len bir lsveçli mütehassıs tarafından 
tanzim edilen Adana otomatik telefon 
t !<1İsatının projeleri üzerinde bugün i
şe başlanırken Adana telefon şebektsi 
nin yalnız kurşunlu kablolarla tes!si 
esas ittihaz edilmiştir. 

( Geri sa illinci :ı;ahif ede ) 

Bulgar başvekili 
Viyanaya gitti 

Sofya : 26 ( a. a. )- Vaki davel 
üzerine Bulgar başvekili . refakatinde 
hariciye vekili ve Almanyanın Sofya 
elçisi beraber oldu~u halde tayyare 
ile Viyanaya gitmiştir . Bulgar ricali 
Viya'.ladan Salzburga trenla gidecek· 
tir . 

lzmir Fuarına komşu
larımızın lı.epsigeligor 

! logiltere, Slvyetler, Yu'!anistaıı, l.p .'"Y~· lran. 
Yugoslavya, Romanya, Macaristan ve FıJıstın~n ~~ar.a 
iştirak edecekleri Hükfımetimize resmen bıldırıldı 

İz.mir : 26 (a . a.) - Bugune ka
dar onuncu İzmir enternaoııyon:ıl f ua· 
rına i~tirak edeceklerini resmen bildi· 
ren v: filen ha:ıırh!ıo. başlamış olan 
devletler şunlardır: 

Yunnnistnn, Buyuk Britanya, Sov· 
vetler Birligi, ltnlyn, lran, Yugoslav· 
;.a, Horuaoya, ı\1ncari,,tan ve Fılis· 

tin. 
Bunların dışın(lıı dal.n i]ıi rlPde· 

tin b ugUnl erde re~mcn i ~tira klerioi 
~ G, ı i ~i UçUncU ~ahifcde ) 

Romanyadan çıkarılan 
Fransızlar 

Bükreş: 26 a.a.· Bükreş raduosuna 
nazaran, petrol sanayiinde istihdam 
edilmekte olan yirmi Fransız, Roman-

yadan ihraç edilmişti-. Spikerin if cıde· 
sine nazaran, ihraç edilen bu kimse
ler, Fran<;ız - Belç:ka Colunıbia 
kumpanyasının müdür ve mühendisleri 
idiler. 



Sa~if,. 2 

Ticaret Vekilimiz geldi 
çiftçi ve tüccarla görüştu 

( Birinci sahifeden artan ) 
Ticaret odası tarafından verilen ak
şam yemeğinde (bulunmuşlardır. Ve
kiUmiz burada da çok samimi hasbi
hallarda bulunmuşlardır. 

Nazmi Topçuoğlu bu sabah 7.30 
da Atatürk anıtına bir çelenk koya
cak, müteakıben resmi ziyaretler ya
pacak ve mütevaffa Seyhan mebusu 
Sefa Özlerin kabrini ziyaret edecek· 
lerdir. 

8,30 da ihracatçılar birliği idare 
heyeti içtimaına riyaset edecek olan 
Vekil saat 9 da Ziraat bankasrna gi
derek banka erkaniyle kon-.ışma ya· 
pacak ve bankan.an fAbrikasını geze· 
ceklerdir. Saat 10 da Ticaret odasını 
$<:İyarct edecek olan Nazmi Topçu oğ
lu 1 l de ods. salonunda fabrikacılar
la bir konuşmadA aulunacaktır, 

Saat 1G da da Vekilimiz kanara 
parkında çitfçilerle bir görUşrne ya· 
pacaklardır. 

Bugunku fabrik:ıcılar toplantısı 

için Tarsus fabrikatörleri de Adanaya 
.davet edilmiş bulunuyorlar. 

Vekilimiz yaran sabahleyin .c\ıler• 

:sine ıidecelder ve ak~ama kadar ora· 
<la ela Ad11.nadnki tetk.ik ve tema;o;la
rına benzer çalaşm:ıda bulunduktan 
s'lnra akşam şehrimize dönecekler ve 
Pazartesi gUnU sabahleyin yine tay
yare ile Ankaraya azimet buyuracak 

1 ürks5zü 

Gençlik kulüpleri teşkili 
hazırlık1arı devamda 

Düne kadar 2901 Genç tesbıt edildi 

~~~ 

Şehrimizde kurulacak olan genç· 
tik kulübleri etrafındaki faaliyetler hız
la devan etmektedir. Beden Terbiyesi 
kanununa göre şehrimizde mükellefi· 
yet çağı olan 18, 19 ve 20 yaşlannda· 
ki gençlerin düne kada tesbit edilen 
miktan 2901 kişiye baliğ olmuştur. Bu 

1 

gençlerden başka 35 yaşına kadar o· 
lan serbest doktorlar da Beden Terbi· 
yesi mükellefiyeti dahilinde bulunmak· 
tadırlar. 

~ NOfu• sayımı işinde kayıt. 

I
~ •ız durmak, HükOmetin tayin 

edeceOi sayım memurluğu vazi 
fe•ini benimsememek ve ya
hut sayım memurlarına ihmal 

Bu yaşlardaki Gençlerin ku-
rulacak olan gençlik kulüblerine ı 
kayıtlarının yapılmasına Pazar günü 
şehir stadyomunda saat 8 den itibaren 
başlanacaktır. 1 

Mahalle mümessillerine yanlış ma· 1 
lumat verenlerle Pazar günü Şehir s- ı 
tadyomuna gelmiyecek olan mükellef· ı 
ler hakkında ise kanuni takibat yapı· ı 

laci\ktır. 

ile yanlış sağhk vermek mede 
nt bir kusur va suç olduğu gi
bi sayım kanununun de şiddet
le tecziye attiOi bir harekettir. 

Bu sayımı da diğerleri gibi 
yüz akı ile azamt doğrulukla 1 

başarmak hem bir vaztfe ve ı 1 
hem de millf bir $eraf borcu
dur. 

BAŞVEKALET ~ 
İstatistik Umum Mudurluğu ~ 

~-~ 

lardır. 

Adana telefoou otomatik ... Halkevimiz temsil kolu-
Dogum ve ÇoclAk 

~akımevindeki İnşaat 
oluyor nun k~!de vereceği Doğum ve Çocuk Bııl..ımevinin 

yaptırmakta olduğu betonarme mer
diven n inşaatı hıtam bıılmuşıur. Ilu ( Birinci sahifeden artan ) 

Kablolar tahtezzemin ve hattıha· 

vai olarak iki kısımdan mürekkeptir. 

Telefon dairesinden Atatürk par· 
kına, Abidinpaşa caddesinde inhlsar· 
lar idaresine ve yine telefon dairesin
den saat kulesine kadar olan, yani 
çok kalabalık ve merkezi noktalar 
saytlan bu mıntakalarda kablolar be· 
ton kündler içindi! yer altında gide
cek ve bunlardan daha ilerileri için de 
tevsi at dairesi dahilinde borular vası
tasiyle hattıhavai şekline inkilab ede· 
cektir. 

Bütün tesisat çifı nakilli devreler· 
le yapılacaktır. 

Bu çift nakilli devreler ise endük
siyon'u tamamen izale edecektir. 

Muhtelif yerlere tevzi kutuları ko
nacak ve bu işlerin Cumhuriyet bay
ramına kadar ikmaline azami gayret 
sarfedilecektir. Bilahare otomatik te· 
lefonun montajına geçilecek ve Ada
nan m telefon meselesi kökünden hal· 
!edilmiş olacaktır. 

Okuyucularımızca da malum ol
duğu üzere otomatik telef on elyevm 
yalnız Ankarn, latanbul ve lzmird6 
mevcuttur. Bu üç vilayetimizden sonra 
on bir vilayette daha otomatik telefon 
şebekesi tesis edilmek üzere plana 
ahamıştır. Merkez, bu on bir vilayet 
arasında ilk defa Adanayı ele almış 
olmakla Adanalıları ziyadesiyle mem

nun etmiştir . Zira, halen telefon iş-

lerinden çektiğimiz sıkıntı büyüktür. 
Otomatik telefona kavuşacak olan 

diğer vilayetlerimiz arasında Mersin 
de dahildir. 

Postane b;nası önünden geçen 
yolda ve yağcamii caddesi üzerinde 
beton kündler için hendekler açılma
sına başlanmıştır. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dun gök yUzU açık, 

hava hafif rUzgarlı idi. 
}!;n çok sıcak gölgede ~ri derece 

idi. 

musamere 
Halkevi temsil şubesi gençlerin· 

den bir grupun " İstiklal ,, piyesini 
temsil etmek Uzere Pazar gUnU Ka· 
rayusuflu köyUne gidecekleri haber 
alınmıştır. 

Köy hudutları 

merdivenin hitamiyle bina üzerinde 
yapılın tadilat ve i!avei inşaat sona 
ermiş olmaktadır. Uç bin !ıraya mal 
olan bu betonarme m'rdiven passı{ 

korunma talimatnamesine uygun ola- ı 
rak y pılmıştır. 

l Iudutlarının tesbiti işi tamamen 
sona eren elli köyUmUzden on sekizi · 
ne ait evraklar tasdik edilmek Uzere 
dun Vilayet idare heyetille v.:ril
miştir. 

Yepyenı bir larırla yaptırılan mer·' 
divenin üıeri kapalı, dahili hayli "fC· j 

• 1 
nıştır. I 

Yanğın tehlikesinden masundur. 

Orman kadrosunda 
Karaisalı Orman mühendisliğinde 

namzed olarak müstahdem Muhittin 
lkizoğlu bu vazifeye asaleten tayin e
dilmiştir. 

Düşmek ve buna benzer heı hangi bir 
ka;.anın ihtimaline imkan yoktur. Mer· 
divenle binanın her kalına çıkılmak· 
ta ve yürüyecek takalta olmıyan has· 
talar bu merdivende sedye ıle gayet 
rahat taşınmaktadır. Bınanın iktısap 

etliği son şekil cidden güzeldir. 

TEBLiG 
Başvekalet Beden Terbiyesi 

Genel Direktörlüğü 
Seyhan Bölgesi Baş'<anhğından 

1 - 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu m:ıcibince Heyeti 
Vekile kararile B !d~n Terbiyesi mikellefiyeti d ı'liliııe giren Aiı. 
nada mükellefiyet çağı olan 18, 19, 20 yaşlarındaki (Milli Mensu· 
cat ve M ılalya M !nsucıt fal:>ribları ile D.!vlet D emiryolları 6 ıncı 
işletme memur ve işçileri, okul talebeleri hariç olmık üzere) diğer 
mükelleflerin kıırulacak gençlik kulüplerine kayttları yapılacağından 
23/7/ 1940 Paur g:inü saat 8 de Stadyomda hızır bulunmaları. 

2 - Mahallelerde mümessiller vasıtasiyle mükellefler tesbit 
e::iilm~ktedir. Mah11le müın~ssillerine yanlış malümat verenler ve 
jŞbu davete ic:ıb;!t etmiyenler hakkında kanuni takibat yapılacağı 
tebliğ olunur. 4 - 5 12155 

Seden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi Başkanı 

VALİ 
•• 

Faik Ustün ........~ ______________ ...., ________________________________ ...;; 

1 

Çocuklarımızın 
sıhhi vaziyeti 

Doğum ve Çocuk Bakımevirıİfl 
ay içindeki faaliyeti arasında rl. 
hastalıklarına fazlaca tesadüf edi'~ 
tedir. Alınan tedbirler ve sarfe" 
gayretler, küçük yavruların rı 
sıhhatlerine avdetlerini temin etfJ 
tedir. Doğum vak'aları tabii se 
dedir. 

Ceyhanda Ziraat 
mücadele işleri 

Mücadele teşkilatının kati gcll 
diği ve pamuklann bir kısmında ~ 
kurd zuhur ettiği dün Ceyhand•fl 
)ayete telgrafla haber verilmiş, vi 
Bay Faik Üstün bu hususta ı1 
müdürlüğ'üne direktif vermişlerdit· i 

Şehirlerde köy ekrnet 
İst:ınbııl : 2G ( Hususi mubs9 

mizden ) - Buğdaydan çıkan lı 
ve diğer yabancı maddelerin ili 
da tamanıen durmuştur. Bu yU 
bu maddelerin yUz kilosunun 22G 
ru~ olan fiyatı 160 koru~a dUfl 
tur . _jj 

Daha da duşecegi sanalma.kt" I 
100 kilo buğdaydan 21 kilo keptl 
yabancı madde çıkmaktadır. Git b 
stokları artan bu maddelerin v•' 
böyle giderse denize dökUleceJİ 

leomektedir. 
Bazı kimseler bir tedbir ol 

Uzf're şehirlerde de köylu e~ 
imalini ileri sUrmUşlerdir. Bu sıif 
buğday yabancı maJdı:: çıkarııJ' 
ekmek haline gelect!k ve ucuz e~ 1 
imali de mumkun olacaktır. Tet~ b 
yapılmaktadır. 

Sepetçiliğin 
İktisat Veka!eti, yurdumuııJll 

sır darısı ekilen mıntakalar:nda s 
imalatının inkişafım tem n maksad 1 
lüzumlu ba:ıı tetkikler yaplırrna~1 

Vekalet sepetçilikte ıhtisası oıaıı 
taları, muhtelif mıntakalaı a görıd J 
rek sepet imali işini yayacak ıır· 

Sulh Hukuk mahke~ 
si satış memurluğurıd 

Adananın Akmemet mahall~ 
de tapunun Kanunusani 933 

1 

nomarasındd kayıttlı yemini r 
fız İbrahim hanesi yesari sahibi 

net Sarı Ali hanesi a;kası 5 

senet s m ali arsası crphesi Y 

çevrili fevkani bir bap hane 
müştemilat hissedarlar ara 

taksimi kabil olmadığından Ş Y 
izalesi suretile sahiacağındao w' 
rinci artırma günü olan 22 fe 11 

940 tarihinde Mühammeo de 

~?zde 7~ ini_ ~o~durmadlğın~•:,W. 
su ren muşterınının taahhüdı.ı 
kalmak üzere 15 gün miiJd' 
temdit t'di!miş olduğun~an i~•1' 
nü olan 19 Ağustos 940 Paı•'t ı 
gün'j saat 8 den başlıyarak JZ 
kat'i ihalesi icra ~ılınacağ nd•" 
lip olanların yüzde 7,5 pey ,k, 1 
le birlikte mezkur g"in ve ~·' 
Belediye mezad salonunda ha~~ 
lunmaları ilan o~u:ıur. 12 ı 



~ 
27 T~mmut 940 Türksözü 
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' CONOE.l.lı< GAZETE - ADANA -

Abon• Şartları 
12 Aylık 1~00 Kuruş 

~Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedılır. 

2 - ilanlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

MATBUATINDA 

.BERLİN VE 
BALKANLAR 

Londra: 26 (A. A.) 

Berlin - Roma 
ve Çinliler 

Çin hükumeti eski siya
setinde devam edecek 

Çungking: 2;) (A.A ) - Çuoking• 
in iyi maltlmat alan mahfillerindı: 

bildirilJiğine göre Cir 'in Al"llanya 
ve İtalya ile daba sıkı mUnao;ebetler 

1 

idııme etmesi h~kkmd4 hızı Çin ri

cali tarafından yapılan teklif şiddet· 

Times gazetesi, '' Berlin ve 
Balkanlar,, başlığı altında şun-·,JT 

da ' ıarı yazmaktadır: 

le red edilmiştir. 

Bu t~klif geçenlerde yapllan 

bir içtima esnasında yapıl m1ş 

d•j . _Balkanlardaki karışıklık ve ger-
' V gınlık, ancak bir itilaf kal'i bir su· 

ıil' ntte hal edilebilecek olan it laflan 
dir· istismar eden haris komşuların ese· 

etidir. 

bs~ Sulh zamanında, ingılterenin po· 
u ~ litikası, Balkanların büyük devletlerini 
n ilı"oyuncağı olmasına mani olmak için 1 

11 böyle bir it.lafı vücuda getirmek 
!,,0 olmuştur. 
~"'' Şimdi, Avrupanın bu kısmında 

dUf 1::ulunan en küçük memleket, kendi 
Jbtikbalin•n bir veya iki bü)'ük dev

ak Jetin akıbetine ba~lı oldug-unu gör-

ve bab,i geçen rical Çin'in 

d17 siyasetini dunya şartlarına uy· 
durması luzumun11 ileri sUrrnuşlerdi. 

Bu toplantıda hazır bulunan ricalin 

ekseriyeti, J:ıponyaya karp harpte 

icabeden yardıım görmek ;çin Umi· 

dini Sovyetler birliği ile Amf'rikaya 

bağlıyan ve bir tarafdan da İngilte• 
re, Fransa, Almanya ve İtalya ile 

do<ttluk mUnasebetlerini idame eden 
hukClın.:tin siyasetine devam edilme
si lehine rey vtrmaşlerdir. 

~~t mektedir. Bu devlr.tletin ise, mezkur 
G·,, büyük devletlerin pençt>si altına gir- c .. üdafaaya pek muetedir bulunmakta 
e:i meğ.: hiç de niyetleri yoktur· Çünkü ise de, şimal hudud...ında kendisini 

"' pek güzel biliyorlar ki, Almanyanın Nazi tazyil<i ile tehdit edilmiş gör· 
ol'bulabileceği herhangi bir suretihal, mektedir. Ma'üm oldn~u üzere Dal-
e~ Balkanların dtğil, Alman;·anın men· maçya sahıllerine ltalyc.nlar tarafından 
sLI' faatine olacaktır. göz konulmuş bulunmaktadır. İtalya 
rrıı' Times gazetesi, lfitler'i Balkan- ile Almanyanın askui ittifaklarından 

ı: e~ larda sükunu muhafaza etmeğe mec- beri Yugoslavyan•rı btı endişesi art-
et~ bur kılan sebepleri şöyle tadat et· m ştır. Bunnn içindir ki bu devlet, 

ınektedir: Sovyetlerle diploma ik münasebalını 
ı ş3fl Bulgaristanın Sovyetlere karşı yeniden tesis etmeğe mecbur kalrnış-

f\ı tmakta olan dostluğunu, o kadar tır. Yugoslavyayı mürr.kün olduğu 
ııJ~hararetli olmamakla ber;..ber pek ma- kadar münferit bir vaziyette bıra~-
a 0 nidar bulunan Rus- Yugoslav yak · makta menfaltleri alan mihver dev· 

k
53

1 !aşması takib etmiştir. Hatta bu ü~ lelleıine, Yugoslavya ile Rusya ara-
ma~ memleket arasında bir ittifak dahi sınddki münaseb<ıtın dahd ziyade sı 
~la~ rne~zuubahis olmuştur. Baikan devlet- kılaşması hiç bir zaman iyi görüne· 
on lerı arasında Yugoslavya, istiklalini 
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İngiltere için ayda üç 
bin tayyare imali 

( Birinci sahifeden artan ) 
Bu <-nlaşmalar yeni fabrikalar:n 

inşasını icabettirmekled r. 
lngiliıler, bu fabrikaların inşası 

için liızlmgelen mebdlıği verecekle· 
tini vadettiklari gibi, imala ıın kaffe· 

sini mübaya etmeği de deruhte et
mişlerdir. Hazinemiz, harbiye ve bah
t İ1 e nezaretleri bu teşkil atın yapıl
ması hususunda tamamen mutabık 
bulunmak tadıılar. Bu yeri fabrika !ar 
Birleşik Amerikaya senede 50.ooo 
den fazla tayyare ikmal etmek iın· 
kanlarını verecektir. Esaseo bu ra
kam B. Roozveh'ın 15 mayıst<1 mem
leketin mndafaası hakkında vermiş 
olduğu mesajda zikrettiği rakamlar· 
dır. 

B. Morgenlau şunları ilave et· 
miştir: 

İngilizlerin çok paralaıı var gibi 
görünü yor, zira bu işler muazzam 
rnebaliğe ihtiyaç göstermektedir. Bun· 
dan maada lngilız makarnalı, 1941 
ve 19~2 seneleri zarfında, ayda 3.000 
tayyare teslim alabilmek için derhal 
icabeden tedb:rleri de alacaklardır. 

lngiliz - Alman 
hava akınları 

Lond: a : 26 a. a. - Hava ve 
anavatan emniyet nezareti tarafından 
tebliğ ediliyor: 

Dun gece, lngilt~renin cenubu 
garbi -re cenubu şarki<ıi ve Payş de 
Galles Uzerind~, duşmanın hafıf faa
li veti mUşahede edilmiştir. 

Ct!nubu şarkide bir şehrin yakı
nına bir kaç homba atılmıştır, Hiç 
bir mıntııkada ne iıısanca zayiat v~ 

ne b.asarat vukubulmamışhr. 
Şimdi tesbit edildiğine 

imha edildikleri. bildirilmiş 
tayyareden maada, dun, 
tayyare de duşurulmu~tur. 

nazaran, 
olan 20 
diğer Uç 

Bunların birisi bir lnglliz muha· 
rebe tayyaresi ve diğer ikisi de ha
va ruUdafaa topları tarafından ıskat 

edilmiştir. Perşembe gunu du~urulen 

duşman tayyareleri adedi 23 U bul· 
muştur. 

Londra : 2G a. a. - Resmen 
bildirildiğine göre, dun nakliye kafı· 
lelerine karşı yapılmış olan akınlar 

esnasında 20 Alman tayyarl'si duşu· 
rulınuştur. Beş İngiliz avcısı duşmUş· 
tur . 

Hava nezaretinin tebliği, duo öl
leden sonra ve akşam Ustu dığer 11 
duşınan tayyare!\inin de imha edildi
ğini bildirmektedir. Duşuruleo yirmi 
tayyarenin birisi ha va muJaf aa top• 
ları, on brnesi de Spitfire ve Hurrİ· 
c:ınes tipindeki tayyAreler tarafından 
duşurulmuştbr. Bu harekat esnasında 
beş avcımız duşmuştur. [Duşen ta_v· 
yarderiıni.ı:in m Ur ette batı kurtarıl. 

rr.ıştır. 

Romanya dün yahudileri 1 

kovdu 
Blikreş: 26 a.a. - Besarabya 

ve Bukovinalı yahudilere polis mari· 
fetiyle yJpılan bir tebliğlr1 beş gün 
zarfında memleke'i teı k etmeleri em
ri verilmiş ir. Bükreş'le bu emir, yal· 
niz altıyüz kişiye şamil olmaktadır. 

Bundan maada, Romanyada kalmış 

olan cenubi Bukovinalı olup zan al
tında bu ur.an müteaddit yahudiler 
Romen makamatı tarafından tevkif e· 
dı:erek Tnınsilvanya'da Miercure Cin· 
culu kampında tecrid edilmişlerdir. 

Bu suretle tevkif edilenlerin adedi 
ll2 ldşiyi bulmuştur. 

Kamplara sürülen 
Holandalılar 

Berlin: 26 a.a. - D. N. B. ajan
sının La Haye'den aldığı bir telgrafa 
n<tzaran, Hollandada mezunen bulun
makta olan kadın, erkek bir kaç yüz 
Ho 1 mda müstemleke memuru tecrid 
kamplarına sevkedilmişlerdir. Bu ted
birin, Hollanda müstemlekelerinde bu
lunan Almanlara yapılmış olan fena 
muameleden dolayı alındığı ilave edil
mektedir. 

Estonyanın L ondra elçisi 
vazifeden affedildi 

Tallin : 26 a.a. - Burada haber 
alındığına göre, Estonyanın Londra 
elçisi vazifesinden affedilmiştir. Talli· 
nin iyi malumat alan mahafili, mez· 
kur elçinin vazifesiyle kabili telif ol
mıyan faaliyetlerde bulunduğunu söy
lemektedir. 

Fransız Şefleri 
divanıharbde 

Vichy : 26 (a. a.) -· Reuter: 

.~ 

Orduya nisbetlf'rini henUz kesme• 
miş dört mebuıı, Petain hukftıııetinio 
teşkili anında Masıiglia vapura ile 
Bordoyu t.:rkederek Şimali Afrikaya 
giden parlemento azaları meyanında· 
dırlar. 

Havas ajansmıo bildirdiğine göre 
firar suçundan divanı lıarbe 'ICV

kedilecek olan bu mebuslar eski ma· 
rif ırnzJrl T«'•n Zay, Eski Hariciye 
mUsteşarı Vieoot vardır. Mauiılia 

vapurunda nazırlardan Oelbo!l 1. Dala· 
dier, Mandel ve Campinchi den ma· 
da bir ayan azasiyla diğer 19 mebus 
bulunmakta idi. 

Bir İran Heyeti 
Moskovaya gidiyor 
Tahran : 25 (a. a.) - D. N. B. 

Gazetelerin neşrettikleri bir re~ml 
tebllge göre, transit ve nakliye mue
leleri bakk1rıda mUzakerelerde bulun• 
mak Uzre bir İran heyeti .Moskovaya 

hart" ket etmiştir. . 
Bu görUşmeler, yeni İrnn - Sov• 

yet muahedesinin proseverbaliode ka
rarlaşdırılmış bulunmakta idi. İrao. 
Heyetine hariciye nezareti. genel di
rektörlerinden B. Sayab rı~·aset et· 
meUedir, 

He.vetin diğer azası, nakliye, d~· 
mir ,volları, ticaret, endUstri, maadıo 
ve ziraat mutııhaasısı altı memurdıır. 

Romanyanın Londra 
elçisi geri çağnıldı 
Bükreş: 25 a.a. -D N.B.- Ro

manya hükumeti, Romanyanın Lon · 
dra elçisı B. Tıles'i geri çağırmışlır. 

B. fites Alman aleyht r ığı ile tanın-
mışllr. 

Bükreş: 25 - a.a.- Royter a
jansı _bildiriyor 

Öğrenildiğine göre, propağanda, 
nezaı eti müsteşaı ı ve fs . .c.i Ankara el· 
çısi B. Sloica'nın yakında Londra 
elçiliğine tayin edilmesi muhtemel· 
dır. B. Stoica, Transilvanyada doğ

muştur. 

Çin Milli müdafaa 
komitesi toplane>cak 
Chunking : 2G (a. ıı.) - Reuter: 
Burada iyi haber alan mahfilJer, 

Çin miJli mUJııfııa komitesinin acıke-

ri ve siyasi şefleri 1 A~ustosd:ı. iç
timaa davet etmeye karar verdığı ve 
Chunkin" huldimetinin ha"bt: devamla 

"' sulh şıırtlarından birini ı.eçmesin~n bu 
içtimada yapılacak mUıo.:akerelerın e· 
sıısın ı teşkil edeceği hakkındaki şa~·i· 
aları katiyetle tekzib etmektedir. 

Japonya veya İngiltere tarafındııa. 
hiç bir sulh teklifi yapılmadı .. veya 
yapıldığı takdirde i ~e nazarı. ıhbara 
~lınm ayacagı beyan edilmektedir'. 
ÇunkU Çinliler Japonların ·amımıy~· 
tinden cıon derece şUphe etmektedır· 

ler. 

İzmir Fuarına komşula
rımızın hepsi geliyor 

( Birinci sahifeden artan ) 
bildirmeleri beklenmektedir. 

Açılışın yaklaşması dolayisiyle 
hazırlıklar azami hızla devam etmek• 
tedil'. 

Açılma törerıi bu sene Lo.zıın ka
pısında yapılacaktır, 

İzmir şehri mi<;afirlerini karşıla
mak ve ağırlo.mıık içiL1 hu turlu ter• 
tibatı almaktadır. 



Bu Akşam 

lki Büyük ve 
emsalsiz film birden 

1 

ANNABELLA ve JEAN GABiN 

(Büyük i hti ı a 1) 
2 

SergÜ7.f'şt fılimlerinin l:üyi:k kahramanı KENMA YNARD ın 

heyacanla ve sergüzeştle dolu 

Damgalı Haydutlar 

Bugün 

1-
2-

gündüz 2, 30 da iki film 

ZEHiRLİ GAZ ÇETE~I 
MOTOSİKLE f Ll f OLİSLER 

Devlet DemiryolJarı Beşinci İşletme 
müdürlüğünden : 

1 - Gaz:-telere verilen ilanın kanun tayin ttıiği müddet dahilinde 
ilan edilmemiş olmasından dolayı : 

İşletınemiz mmtakası mtmur ve müstahdemini için kumaş. astar, te. 
lası idare tar.,fınddn verilmek ve yalnız düğme ve alameti farikaları ter· 
ziye ait olmak üzere diktirilecek olan takriben (838) takım yakası açık 

ve kapah dbise ve ayni miktarda palto ve kasketin şartname ve muka
vele projesi mucibince dikiş işi kapalı z rf usulü ile yenidf'o eksiltmeye 
ır.onulmuştur. 

2 - Eksiltme 20/8t940 tarihine müsadıf salı günü saat 15 on btşte 
Malatya işletme binasında yapılacakhr. 

3 - Muhammen bedeli (10056) lira ve muvakkat teminatı (755) li 
radır. 

4 - Taliplerin Belediye veya Ticaret O Jararından alacaklan sanat 
vesikaları, muvakkat teminata a·t makbuz veya banka mektup'arını ihti· 
va etmek ü zeıe teklif zarflarını 2490 sayıh karıunun tHrifah dairesinde 
mühürlü zaıflar içinde tayin edilen ihale günü saat 14 on dörde kadar 
Malatya işletme Müdürlütünc vcrmdcri ve göndermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele proj~si Diyarbakır, Eıazıt, 
Narh, Eloğlu ve Adana istasyonlarında ve Malatya İşletme Kaleminde 
i tekliterc bedelsiz verilir. 

12160 27-30-5-10 

Bir muhasip aranıyor 
Fabrika usulürıc vak1f bir mu

baaebrciye ihtiyacımız: vardır. lsfr 
yenlerin Kalatıadc fabrikasına 
miifacaa\1ırı. 

12157 3-3 

Beden Terbiytsi Seyhan 
Bölgesi Başkanlığından: 

Adana Stadyomu buf ui 1 Hazi
ran 1940 dan 31 Mayn 1941 tarihi
ne lladar· bir sene muddetle icara vc
rilcccıi ilan edildiği halde talip çık
madığından pazarhk suratiyle icara 
ırerilecektir. Taliplerin 27 Temmu:1. 
1940 Cumartesi gUnU unt 10 da es
ki Halkevi binaSl'oda Bölgemiz buro
ısuna mUracaatları ilan ol un ur. 

12161 

'.layi şahadetname 
1928 senui ders yılında 5 Ka

nunsani mektebinden almış olduğum 

illa: 111ektep şaha,lt:tnamemi zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskiı;i

Dİu bukmu olmndıgını ilan edı:rim. 
Kalağ Ali kızı S:ıkine 

Kalağ 

Adana Askerlik şube
sinden : 

t - Deniz gedikli erbaş orta 
okulunun üç sımfma da talebe alr 
nacaktır. 

2 - Bu oku,un ikinci ve üçün
cü smıfmm tedrisatına başlanmış 

olduğundan bu sınıflar;. alınacak 

talebeler gtçen sene bu sınıfları 
okumuş olup tekrar okuduğu sınıfa 
girmeğe talip olanlardan alınacak
tır. 

3 - isteklilerin şeraiti anlamak 
üzere Şubeye müracaat etmeleri 
ilan o!unur. 2 -2 

ilan 
Asım Ôzbilen fabrikasında mev

cut 34 model eski bir F ort kam 
yor.u satılıktır. Çıftçi Birligi katibi 

Hasana müracaat. • 

12146 5 - 6 

Seyhan Vilayeti Hususi muhasebe ' 
müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda cirıs, mevki ve muhammen b,.delleri yazıll gayrtOI' 

kuller açık artırma ile satılacaktır. • 
2 - Açık aıtırma 940 senesi Ağustosur un 15 ıncı Perpmbe gııD 

saat 10 da yapılaca\ctır. l 
3 - lbala vaktinden evvel hususi muhase\te vemesine yatırıloıtl 

lazım gelen pey parası miktarı hizalannda gösterilmiştir. lıf 
4 - Şartn~mtl~_ri _ bC:r gü~ ~ususi muha~ebe kateruind~ ~örırı~ l 

mümkün olan ısteklılerın ıhale ıçın muayyen gun ve saatte vılayet 
encümeninde h;1zır bulunmaları ilan olunur. 

Muhammen B. PtY 
Mahallesi __ L_i_ra __ L_._/_1' 
~------------- 600 45 oo 
Eskihamam Taşçıkan Hane 22 7 4 

Mevkii Cinsı No: Ölçüsü 

arsası 

Çu\curmescit tepeba~ medrese 160 700 52 

Eski hamam taş çıkan Dük arı /2 200 15 
Mağaza 72 74 300 22 ,, ,, 

Rah'lliye Maşatlık arası 325 mr kre 650 48 
Teı kişan Ak dam tarla 68 tapu 166 dön 1328 99 

b9 •• 166 il 1328 99 
il 

,. ,, 
74 133 " 106~ 7-J 

" " " " 73 it 166 ,, 132ıs 99 ,, " •• 
80 " 

650 .. 5200 390 
" il 

,, 
79 " 

81 ,, 648 48 
" 

,. " 
27-2-5-11 12164 ,,,,; 

Gayri menkul malların miş ad ve itibar olunurlar. 1 
·ı ~ 5 - Tayin edilen zaınand• t 

açık artırma ı anı 
rimcnkul üç defa bağırıldıktaıı t 

940 - 1265 ra en çok artırana ih ~ıe edilir 
Birinci İcra Dairesinden : cak artırma bedeli muhammell dı 
Açık artırma ile paraya çevri metin yüzde yetmiş beşini bel' 

lecek gayri menku'ün ne olduğu : veya satış istiyenin alacağına '~ -
Kargir bir ev nı olan diğer alacaklılar bu'ur.ııf ~ 

G1yri menkulün bu'unrfuğu bedel bunların o gayrimenkLI~ 
mevki,·mahallesi, so'uğı, numarası: temin edilmiş olacaklarının ıl1 d 

Yortan mahallesinde Askerlik Şu undan fazlaya çıkmazsa en çok
1 besi deposu yakıntnda tıranm taahhüdü baki kalmak; 

Takdir olunan kıymet : On iki re artırma on bei gün daha te 
bin beş yüz lira on btşinci günü ayni saatti 

Artırmanın yapılacağı yer, ıün pı\acak artırmada, bedeli sat•t.a 
.saat : 28 - 8 - 940 çarşamba saat yenin alacatınarüchanı otan 
10-12 de birinci, 12 9-930 alacaklıların o gayrimenkul ile 
perşembe saat 10-12 de ikinci min edilmiş alacakları mecmu~ T 
artuma. fazlaya çıkmak şartile, en çok 

1 - işbu gayri menkulün artır- rana ihale edilir. Böyle bir bede 
ma Şartnamesi 24/7/940 tarihinden de edilemezse ihale yapı)a111•' nıi: 
itibaren 1265 No. ile B i r İ n c ; satış talchi düşer. d4' 

icra dairesinin mu~yyen numa· 6 - Gayrimenkul kendisio' 11• 

rasmda berkesin göıebilmcsi için le o\unan kimııe derhal veı• :• 
açıkdır. lıanda yazılı olanlardan faz: len mühlet içinde parayı ver; e( 

la malumat almak isti yenler, işbu ihale karan fesho'unarak kell ~ 
şartnameye ve 1265 dosya numa den evvel en yüksek teklifte 

rasiylc memuriy~timize müracaat et· nan kimse arzdmiş olduğu 

melidir. alma ta razı olursa oaa raz1 
2 - Artarmaya iştirak için yu- veya bulunmazsa hemen ofl 

karda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe- ün müddetle artırmaya çı 
tinde pey veya milli bir Bankanın fn çok artırana ihale edilir. Jt 1 

teminat mektubu tevdi edilecektir arasındaki fark ve g f çen 

(124). için yüzde 5 :fen hesap o,' 
3 - lpot~k sahibi alacak'ılarla faiz ve di~er zararlar ayncll n 

diğer alakadarların ve iı tif ak hakkı me hacet kalmaksızın mea•u' 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde- mizce alıcıdan tahsil olunur. 
kl. haklaunı hususile faiz ve masrafa (133) Y .• t 
dair olan iddialarım işbu ilan tari Ev y u k a r ı d a gö"8J; d 

bin~en itibaren yirmi gün içinde ev· 28 - 8 - 940 tarihinde ~ 
rakı müsbiteleıile birlikte memuriye icra memurluğu odasıodl 1 • 

timize bildirmeleri icap edtr. Aksi ilan ve gösterilen artırma : 
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