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Btışrelilimiz Refık Saydam 
An~ara : 27 ( A. A.) - Ba~veki-

Jimiz Doktor Refik Saydam bugUa 
!et~ n~uJıı hareket etmişlerdir. Dok
tor Saydam Ankara :sarında Buyuk 
Millet Meclisi Reisi A bdulbalik Ren-

da , \ ' ekiller , Parti Genel Srkrderi, 

mcbu~lar tarafmdan te~yi edilmiştir. 
lstanbul : 27 ( Hu,ust mubabi· 

rimiz:den )- Ba~vclı.ilimis Refik Say
dam bugUr.. lstanbula gelmifler ve 
.Rei8icUmburzmuu muJilı.ı eJmuşlnr

rot «lır . 

TiCARET VEKiLiMiZiN REiSLiGiNDE 

Dün şehrimizde iki büyük 
toplantı yapıldı 

Çiftçi ' 
bütün 

tüccar ve 
dilekleri 

fabrikacıların 
not edildi 

Vekilimiz bu günü Mersinde geçirecek, akşam 
şehrimize dönerek yarın Ankaraya gidecektir 
Ticarl.'t V~kilimiz Sayın Nazmi 

Topçuoğlu dun de şelırimizde t .:tkik 
ve temaslarına devam etmişlerdir. 

Vekilimiz dun sabah Ataturk 
parkına giderek Ebedt Şcf'in Anıh
Q& tazimle bir çelenk koyduktaQ 
Sonra yeni mezarlığa gitmiışler ve 

merhum 1\lebusumuz Safo Ôzler'in 
me.tannı ziyaret etmişlerdir. Mutea· 
kiben Veltil, Valimiz Faik Üstun'U, 
Partiyi, I\omutanlı&ı, Belediyeyi, Zi· 
raat Bankasını ziyaret ederek konu1· 
malarda bulunduktao ıonra Ticaret 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Avrupada yeni nizam 

Hltf erin bu gayesi hak
kında Deyli Telgraf gazete· 
•inin bir makalesi 

* 
İsveç 

Kralı vasıtasiyle 

sulh teklifi ! 

çaDoşma 

gençleri bugiln de köylerde 
dağıtaeak, mUsamer.e verecek 

Halk evi lernıil şubf'Sİ temsil kad · 
rosu elamanlaundan 15 ~işilik bir ıru· 
rup bugün Karayusuflu köyijne gide· 
rck köylülere t~msil verecekler ve 
köy halkına paraşütlü düşman kuv· 
velleri kuvvetleri hlkkmda etraflı 
ma.ematlar veren resimli broşürler 

da~ıtacaklardır. 

ROMADAKi 
KONUŞMA 

uı1' 

ok 1 
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TÜRK ŞilEPLERINİN MISIR SULARINA IŞLEMESiNE iNTiZAR 
EDiliYOR - ŞiLEP ÜCRETLERi . DE YAKINDA iNECEKTıR 

Köylülerimize oynanacak olan pi 
yes R~şııd Nuri Güntekfo'ın tn güzel 
eserlerinden clstiklal> dir. Gençleri-

Romen nazırlar.ının,Roma 
ziyaretine dair Bük~eşte 

bir deklarasyon neşredildi 
e - 1<ıtanbtıl : 27 (11urnsi muhabiri· 
111

1 nıizdeo) - 1 .. kenderuoa kadar olan 

dahili lc.ahotnjdan sonra Mmr ıula.rı
sioC ııa kadar sefer edec-ek v:ıpurlarıını:ua 
a da yerli firltetlcr tarafından sigortası 

erdthemin olunmuştur. 
erıl-----
e ~..___..._.._......,..__ _________________ • 

Romany ada yeni 
bir endişe var 

Bükre.$ : 27 a.e.- Royte, 
ajansı bildiriyor; 

Klef radyosunun u hudud 
ledbirlerine,, ı,uet eden bir 
ne,rlyatı Romen hUkQmet 
rnehfillerinde •ndi•e ile kar 
••lanmıştır. Scvyet radyosu· 
nun •Pik•ri her gUn Roman· 

.. t • y~d·? bin•erce moıtecı geı. 
<>'".:.J dığinı va bunların 

fjl'j re·ım· . romen 
•1 1 nı~ rn•z•firninden şi

dl kayet ettıklerinı blldirdıkten 
ş'' sonra: 

8~
1 

Su muamalenin istihı i-
l yi olur, aksi takdirde Soy. 
, Y~t hükumeti .. hudud ted

ori' bırleri,, alrneğa mecbur ke-
lacaktır, demişti r. 

,r 
\,_...._._, __ _.,. ___ •_•_w~o~•--•-•-w...!.. 

miz temsili verdikten sonra gece ge· 
ı i döneceklerdir. 

'.liraat Vekilimiz Orta 
Anadoluya tetkike çıktı 

Ankara : 27 ( Hususi muhabiri· 
mizd~n )- Ziraat Vekili Orta Ana· 
doluda bir tı:tkik gezisine çıkmıştır. 

Bukreş : 27 (a. a .) - Burada 
ne~rc:dilen yarı resmi bir delı.larasyon• 
da şöyle denmektedir: 

füışvekH B. Gigurtu ile Hariciye 
nazırı B . Manoilesco'oun Almanya v• 
İtalyaya scyabatları Romanyanın Tu· 

( Gerisi UçUncU <ıabifede ) 

Şchrimirde kurulmu~ olan komiıı· 
yGn Portsaitte bulunan ithalat eşya· 
larımızın memlekete nakli iç.in işleye· 

cek şileplcrimizin g~rt:k tekne ve ge · 
rek~e hamule siıortalarmı bcyne1mild ! 
kumpanyaların Akdeni:ı: !lefcrleri için 
aldığı Ucretten çok daha ucuza y11p· 

maya karıır vermi~tir. Yalnız umumi 
vaziyetin ber glln değişmesine karşı 

muayyen Lir fornıUl teshit edileme· 
miştir. Hareket edecek gemilerin 48 
saat evvel mUracaatı takdirinde şera

it bildirilecektir. 
Digar taraftan milli nııs,ur:ın~. 

SIRASINA GÖRE 

1 UY.DURMA ERKANIHARPLER 
armatöclcrin ve Denizyollarımn mu 
racantları Uzt'rine htnnbul ile J~ken· 
derun arasında sefer cdcc<!k ~ilcpleri 
miz için evvelce tt--ıl>it l.'dilen ll cn t 

leri indirmeye karar vermi~tir. Buglln 
Ankara.dan gel mi.' si beklenen tic-nret 
nıuduriyle temıı .. tan ~onrn yeni Ucnt

ler kat'i şeklini alacaktır. 
Ayrıca şileplerimiz için muayyen 

( Geri ~i ikinci sahifede ) 

Sovyet - Amerika 
ticaret paktı temdidi 1 

Vaşington: 27 -a.a.- Bay Sum l 
ner Vel:es, 6 Ağustosta müddeti mür.· 
kazi olacak olan Sovyet - Amerika 
licaret anlaşmasının tecdidi ifnin te ·· 
kik edi lmekte olduğunu bildirmiştir. 

5on günlerde gazetelerimizde bir 
sürü askeri muharrirler türedi. Bun· 

ların kimi sivil, kimi uzun yıllar as· 
kerlikten elini. eteğini çekmiş gene· 
raller, hatta henüz top sesi işitmemiş 
bir takım mahallebiciler de vardır. 

Kimsenin kalem hürriyetine, saç
malama kabiliyetlerine bir diyeceğimiz 
yoksa da, hiç bir esas ve mah1~ata 
istinat etmiyen, sırf bir takım zıhni 
ihtimallere dayanılarak ortaya atılan 
bu nevi mütalealar, içimize sokulmak 
istenilen şe) lerin ön propagandası 
olmaktadır. 

Biz bu nevi askeri mütalealarda 
falcılıktan daha ileri bir kıymet gör
memekteyiz. Nitekim çok büyük sayı· 
lan ve harbin bizzat idaresini elinde 
telan kumandanların bile kendi kuv-

vetlerini ölçmekten aciz kalmı;, olduk
lannı gördük. Bahusus ba~ı devl~tle
rin kuvvetleri hakkında daıma muba
lağ"a!ı sayılabilecek olan rakamlar or
taya atmak, müdafaası asla mümkün 
olmıyan silahların masallanndan bah
setmek büsbütün yersiz bir gayrettir. 

Korkutma, maneviyatı bozma, hal· 
kın ve ordunun mücadele kabiliyetini 
yıprandırma propagandasının ne ya
man bir şey olduğunu, sırtı yere gel
mez Fransada gördük. 

Bu u y d u r m a erkanıharplerin 
falcılıklarını ancak bir masal gibi oku
ruz, fakat ne inanır, ne de onlarla 
zihnimizi meşgul tutarız. Yalnız bu 
zavallılar kalemlerini kendi akıllarının 

erdikleri sahalarda kullansa lar daha 
iyi oiur. 

K. O. 
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! Bunun geniş ölçüde ve * 
büyUk bir hızla inkişaf ede· t 
bilmaei ve dünya hadiseıa $ * r; karfısında Türk Hava * * Kurumunun m e • a i • i n • $ t memleket hacminde bir ı f geni•lik veril•bilmesl için 

, bütUn vatande,ıarın bu ha-

t 
yırh Cemiyete muhakkak * 
aza olmaları tlzımdır. Bu, f 
bir borç, bir vazifedir. 1 ................................... 

Ticaret Vekilimizin Reis
liğinde dün yapılan 

toplantı 
( Birinci sahifeden artan ) 

Oda,ma gelmişler ve erada toplaoan 
f abrikecılar içfünaına riyaset etmit· 
lerdir. 

Beden Terbiyesi mükel
lefleri Stadda toplanıyor 
Bugün kayd muamelelerini 
yaptırmıyanlar ceza görecek 

Şehrimizıie kurulacak olan genç 

lik kulüplerine kaydedilecek olan mü c h d l } 
kelleflerin sayısı üç bini geçmiştir. ey an a ze ze e 
Bu genç mükelleflerin kay1t muame · 
leleri bt.gün saat sekizden itıbaren 

Sehir stadyomunda başlayacaktır. Ceylıan: ~7(Husu51)- Burada Uç 
Bugün kııyıt muamelelerini yaptırma· 

Hacılı köyünde' 
ev yandı 

Karaisalı, (Hususi) - Kaz• 
bağlı Hacılı köyünde büyük bir 
gın olmu~tur. iki evli Osman oğlu 
met Nur'un eşleri Fatma ve Feridee 
rinin ocağında ekmek pişirdikten 
ra ateşi söndürmeden ocak başı 
aynlmışlar ve bu suretle bitişik ~ 
şuları Ali Rıza Salman'ın evinin rİ 
döşemelerine sıçnyan kıvılcımlar 
cıh köyünü büyük bir yangm feİ 
tine sürüklemiştir. 

Öğleyin Yeni Otelde Vekilimiz 
)lerefine ihracatçılar birliği tarafın

<ian bir ziyafet verilmiş burada da 
memleket işlel"İ mevzuunda konuşma· 
iar yapılmıştır. 

yan mükellefler Beden Terbiyesi kar.u· saniye ılevam eden orta tiddette bir 
nuna göre tecziye edileceklerdir. 

Kurulacak olan bu gençlik kulüp- zelzele olmu' ise de lıiç bir haıar vu-

Güçlükle söndürülen bu yanı' 
köyün en iyi evlerinden maalesef 
tanesi kül haline gelmiştir. Maddi 
rar yedi bin liraya yakındır. I~ u 
hiç bir zayiat yoktur. lh 

ık 

Vekil dunku toplantılarda Ada.
na ve Me:."sin tuccarlarının , dilekle~ 
lerini dinlemiş, pamuk çigidi, kusbe, 
yağ fiyatları hakkında m•lumat al
mıştır. 

Saııt 16 da da Vekilimiz Kanara 
parkında. toplanan Çukurova çiftçi• 
leriyle çok snmiml bir konuşma yap· 
mıştır. Nazmi Topçuollu fekiın vazi
yeti, istihsal ma!raflıırı 1 yeni sene 
rekoltesi durumu ile çok me,ğul ol
mu1lardır. 

leriyle Adanada yeni bir hareket baş · kua g~lmemiştir. 
lıyacaA-ı muhakkaktır. 

Şelırimiz san'atkllrları 
ve çıraklarının dileği 

Küçük san'at müesseseleri sahipleri ve işten çıka· 
rJlan çırakları vilayete ve vekalete müracaat ettiler 

1 
3843 numaralı muamele 'f'ergi,i Kuçuk. tJan'at mUes~eseleri uhip-

Evvelce de .vazm1~ • olduJıımuz 
gibi, Ticaret Vekilimiz bugUn refa· 
katleriodı:ki zevatla Mersine gide
cekler, orada da ' ayni mevzularda 
meşğul olacaklardır. 

kammuna göre beşten fazla işçi kul· leri ve iş,iz kalım çır.ıklar verJikle· 
J 1anan saıı'at mUeueseleri muamele ver ri istidalarda, çalıştıkları yerlerden 
1 gisine tabi tutulmaktadır. Ucret almadıklarını bu tamir atdye-

Bu akşam yine ~~hrimize gelecek 
olan Nazmi Topçuoğlu yarın sabalı 

tayyare ile Ankııraya avdet edecek-

Deniz ticaret işimiz 

normal vaziyet alacak 

( Birinci sahifeden artan ) 
muddet tekne sigortası yapılması da 
temin olunmuştur. 

Bu kararlardan -ıoora şilepleri
mizin Akdcnize sefer etmelerine hiç :

1 bir engel kalmamı7tır. Sefederin der• 
hal başlaması beklenmektedir. ı 

Ceyhan köylerin-: 
de okul inşaatı 

Yeni ınektebler önümüzde 
ki ders yılına yetiştirilecek 1 

Ceyhan : 27 (Hu~u<ıi) -- Bundan 
önce inşasına başlanan gerek merkez· 
de ve gerekse köylerdeki ilk mektep 
binası ioşaatları aksaklığa meydan 
verilmcksizjn ilerlemekte ve bu mek· 
teplcrin mumkUn mı;:rtebe 9J(l - 941 
dC'roı yılından evvel ikmal hu .. usunda 
alakadnrlarca azami gayret ve fera
gatla çalışılmaktadır. Kezn gençler· 
de temelleri atılıın diğer köy mekte-
bi İnşaAtı da hızla devanı c:tmekdedir. 
Köylulcr ve ihtiyar lıcyetleri bu ı 
işe dört elle sarılmışlardır. 

Ceyhanda Lozan günü 1 
Ct>yhan : 27 (Hususi) - Turkun 

mald~.~ t::ılıhinin Lozandn yenildigi 
gUnlln 17 inci .:rılnönumu hutun yurt· 
ta olduğu gibi Cc~·hnn'd:ı dJ\ içlen 
gel en co~kun t t"ztıhUrı:ıtlıı ve kalııbıı · 
lık bir halk kutle .. i ör.Undc l Ialkevi 
meydanıuda kutlanmı ş tır. - l\l . S. 

Şehrimiz kuçuk sanat mUesse5e- lerinde san'at öğrenmek için çalıştık-
leri sahipleri bu vaziyet karşısında larıot ve lıatta bazılarının mekbp ta· 
atelyeleriudeki yardımcılarandan bir lebesi olduklarını, tatil aylarını boş 
kummı çıkarmış ve kanuna uygun geçirmektense kendilerini san'ata ver-
kadroyu bırakmak mecburiyetinde diklerini anlatmaktııd'r. Bilhassa bu 
kalmışlardır. atelyc sahipleri, bu vaziyetten son-

Bu suretle şehrimiz kuçuk atel· ra atelyelrrinin tatil bir hal• geldi· 
yeleri işlerinde gUçluk çekmekte ve Aioi de k.a.ydetmektedirlrl". 
ve çıraklar da işsiz kalmı~ oldulda- Yuk.sek makamların, bu istekle-
larından dolayı Vilayete ve Vekale- rin is'anıını cihetine gitmesini teruen· 
te muracaatta bulunmuşlardır. ni ederiz. 

TEBLiG 
Başvekalet Beden Terbiyesi 

Genel Direktörlüğü 
Seyhan Bölgesi Başkanliğından : 

1 - 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu mucibince Heyeti 
Vekile kararile B!den Terbiyesi mükellefiyeti d~hi1ine giren Ada. 
nada mükellefiyet çağı olan 18, 19, 20 yaşlanndaki (Mılll Mensu
c1t ve Malatya M~nsucat fabribları ile Devlet Owmiryollan 6 ıncı 
şletrae memur ve işçileri, okul talebeleri hariç olmak üzere) diğer 

mükelleflerin kurulacak gençlik kulüplerine kayıtları yapılaca~ınd.ın 
2317/ 19 !O Pazar g:.inü saat 8 de Stadyomda h1zır bulunmaları. 

2 - Mahallelerde mümessiller vasıtasiyle mükellefler tesbit 
e:lilmektedir. Mah::ı.lle mümessillerine yanlış malumat verenler ve 
işbu davete icabet etmiyenler hakkında kanuni takibat yapılacağı 
tebliğ olunur. 4 - 5 12155 

Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi Başkanı 
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Üç arkadaşın kaofk 

kavgası .r 

b~ 

Diyarbakırlı Abdurrazzak" P 
Mithat Yardımcı ve A i o~lu zetnıJ. 
Abidin adını taşıyan iki kafad,ı• 
birliti ederek Hacı Emin oğ-lu un 
midı vurmuşlardır. ~tu 

Hamille Mıthat ve Zeynel ,Jı: 
d n arasında vukua gelen bir ıo'll m 
aza, Hamidin vücudüne saplan•' 
kıların akıttıkları kanla sona tı' 
tir. rn 

Mecruhla carihlerin arasıl'' 
bu iğbirarı husule g-e tiren 5 ebtfkk 
dil kavgaları, kadın, içki, kuma' 
nihayet kıskanç 'ık tır. la, 

Suçlular adliyey~ teslim edıllfu 
lerdir. • 1 

Ju 

"Anadolu,, Arkadaşıfll'r~ 
otuz yaşına bastı ·ef 

• s 

İzmirde çıkan "Ana.dolu., ,;· 
aıiz 30 yaşına ba5roı7tır. Emekt-' 
kadaşımıza claha uzıın yıllar, CJJIJ~ 
kiyetler diler, samimi tebrikleti/ 
bildiririz. 

Cezaevindeki mahk~ 
ve mevkufların bakıd _ 

Şehrimiz Cezaevi mahkıl - Cf 
mcvkuflarının imzalarını tıı~1y~0 

mektup aldık. Mahkum ~ve nıel~.ı:a 
lar bu yazıların.la, ezcUmle şö)'lt ı. p 

yorlar : " Kaza ve kaderin ~e' 1. t 
yapmış olduğumuz hatalar için ~ ıpı 

ve adaletin tertibettigi cezaları çe1' lev ' 
olan hahtsı1 insanlarız. Fakııt evla 

trl' tıraplarımızı, Ceza.evi MudurU L 1 

Ayb:ır'ın gUzel idaresi, şef1J.st1 urn 
alakası ve kezi\ Milli Mensuc't day 
rikası Umumi Muduru Bay Nuri ' Y 
an merhamet hislerinden doğtıtl pa 
yardımlıırı tahfif etmektedir. l3 laf 
zata minnet ve ~ukran duj•ITulıP' 

\ "' 
hltfen ih!fığ ediniz. . , 
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Abone Şartları 
12 Aylık l'WO Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

,; 
=ammedilır. 

2 - lLCınfar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

r ~1'~--------·-
MATBUATINDA -

ROMANY A'NIN 
ar 
fiİ . .T. ES L i M l Y ET i 
rıı' 
ef 

adi 

--
londra: 27 (A. A.) 

""ı ugUnki 1:i.~es gaııetesioio, Roınen 
hulnlmetının Almanyaya te~limiyeti 
ıkkında tefsiratta h•lunan diploma· 

pik muhabiri diyor ki: 

Romarı,yanın İngiliz - Fransız 
.rantisindcn vaz geçmesi, bazı İngiliz 
b~alarının teb'idi, Tuna Uzerin~e 
'-purların tevkifi ve İngiliz ve Hol-

zeinJ.a maliyecilerine ait bulunan ., Ast· 

d'1& Romana,, petrol korporasyonu
u un kontrolu için bir komiser ta_yini, 

~tun bunların Romanyayı yeni top-
J fD~k tavizlerinde bulunmaktan kurta
ı• maman muhtemeldir. 

tr' İngiliz Hariciye ııuaretinde uzun 
mandanberi mevcut kanaat şudur 

sı,, ı Bulgaristanın Cenubi Dobruca 
etıefkkındaki mut alebe,i yerindedir 

af İogil~z diplomasisi bu iste~in bir 
la1ma ıle tatmini için bir kaç defa 

j(lfuzunu kullanmıştır ş· d' R · ım ı omen· 
• İngiliz garantiıoinden vaz geçmi~ 
:luklarına göre, İngiliz hukumeti 

l,,f.raya tebligatta bulunarak Dobru
m~selesinia uzlaşma suretiyle bir 

1 ·eta tesviyeye bağlanmasını mUsait 
• surette karşılıyacağıoı badirmiş-

Pamuk - Hububat 

KlLO FIATJ 
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27 ' 7 / 1940 
Kambiyo ve par ı 

1_ iş Banlmsındaıı alınmış~r 
191 rtt • -

~yişmark /--
·J r~nk ( Frans17 ) - -O -

.ec• terli~{ ~giliz ) - ~ 
j§ 1 - 5 24 

~ 0 ar J_ Amerika ) 139 00 
1 ~ ran k ( ısviçre) ı-OO-Jooı ----

Tiirksö Ü 

rlrıj 1 lıutar)'n lnrındnn hır [!ÖrÜrıİİ§ 

S:thife 3 

B. Hitler'e giden 
nazırları Bulgar ----

Bulgar kızları heyetin 
önüne, uğur temennisi 

toprağa su döktü 
Sof ya: 27 a.a. - Roytcr: 
Bir an'ane ve uA"ur temennisi ola: 

rak, Dobruca köylüsü kıyafetine gir· 
miş genç kızlar hava yolu iJo B, Hit· ... 

İngiliz - Alman 
Hava akınları 

~Do.• tor r·unk'un beyanatı\ 

Rl\YŞMARK 1 

lere mülSki olma~ Ü1ere bugün ha· 
r«:k~t ~den {;4lrar murahhaslannan 
önüne lopra~a lb dökmüştür. Viya
nadan sonra Salıburga dotru yolla
rına trenle devam ~decek oian mu· 
rahhaıhr hareketleri esnasında ~~~-......------. 

Almanıarm t4 tayyare 
Meydar.ı bir çok tay 
yare Fabrikaları muna
k a le hatları dün 
bombardıman e d i 1 d i 

* 
Londı a : 27 (a. a) Reuter: 
İngiltere1ıin bir çok kısımlara U· 

zerinde <lun sıı.bub. ve ögleden sonra 
duşma.n toyya.releri haber verilmiştir. 
Sabah ı.:enub şnrkide bir şehir üzeri
ne ve şehrin hemen civarına. bomba· 
lnr duşmu1tur. 

Cenub garbidcı bir du7man ta.}· 
yare mürettebatından d i~er Uçu öl· 
muştur. 

Londra: 27 - A.A- Ifav~ neza· 
retinin tebliği 

Dun akşam İngiliz tayyareleri ge· 
niş bölgsler Uzerinde bU.) uk mikyasta 
barakatta :bulunmuşlardu·. Evvelki· 
lerde olduğu gibi bu harakatın d:ı 

hedefi, benzin depolarını, tay yat·e 
fabrikalarını' ve bava meydanlarınl 

bombardımaR etmek suretiyle Alman 
hava kuvvetlerinin taarruz kabiliye
tini a:z:altmaktır. 

Bu suretle Bremcn Sterkrade, 
Bottrop, Castrop, Aaukel· Oortmund 
Ve Kaoen'de benzin depolarında yaıı· 
ğın çıkarilmış, Kasel, E!.ch:wege ve 
Gotha tayyare fabr!kal:ıriylc Hollan
da ve :Almanya'da 14 tayyare mey· 
danı bombardıman edilmiştir. 

Bu es~sbedeflerden başka Dort· 
mund·ems :kanalı, Hambyrg dokları 
Ve Ruhr'da yUk<ıek (ırınler ve rnar· 
şandiz garları dahil olmak Uzere di
ğer bazı asked hedefler dıo bom bar· 
dıman edilmi~tir. 

Bombardıman ta.vyarelerimize bU· 
cum etmeğe teşebbus edcın bir duş· 
man avcısı duşurulmuştur. Beş tay
yareıuiz bslerioe döomememi;;tir. 

Maltanın bombardmanı 
Roma : ~7 ( a. a. ) ltal_van teb

liğine göre Malta bu sabah bom
bardm:ın edilmiştir. 

Transvalde infilaklar 
Johannesburg : 27 a.a. - Roy. 

ter: 
Transvcılde biı l i i ardından infi· 

lar o~muştur. Roodeppoort' de mağa-, 

za cemakanları hasara uğıamıştır. 

Hiedelberıde bir infılak olmuştur. 
Dün gece N gel ile Hierlblberg ara· 
sında yüz metrelik bir mes;.fede de· 
miryolu tııhrib edilmi~tir. 

Polis müttchimleri aramaktadır. 
Adli~·e nazırı bu sUikastlenn siyasi 
maksatla yapılmadığını beyan etmiş · 
tir. 

AURUPAVA 

HAKiM PARA 
OLACAKTIR 
Berfin : 27 a. a. - O. N. B. 

bilJiriyor : 
Reicb. Mareşalı Göring'den, harp• 

ten son"a Alman ve Avrupa ekono
misinin kalkınması projesini hazırla
mak emrini dmış olan Alman Eko· 
noıui Nazırı B. Funk, Alman ve ya· 
hancı basın mUınes~lleri huzurunda 
dun söylediği nutukt:ı, "Rayşm:ırkın 
A vrup!lda hakim kıymet olacağını ., 
bildirnıi1 ve demiştir ki : 

Yeni Avı·upa nizamında umum1 
ekonomi oiz:ımını na91l tasavvur et• 
mek Icizımgeldigini duşunurken, na.s
yono.l sosyalizm ekonomi 9İyasetinin, 

u~ulleriode, değişmez bir doğomatizın 
ile hareket etmediği esasından kal
lunmalıdır. 

Şimdiye kadar ber meselede dai· 
rua en iyi olan usul kullanılmışhr. 

İstikbalde de, sun'i şeyler yaratıl
mak i,tenmcktcdir. Yeni Avrupa 
ekonomik nizamı, tabii vakıalar Uıe· 

rine kurulacaktlr. 

Romadaki konuşma 
( Birinci sahifeden artan ) 

na ve Balkan devletlc:rinin muşterek 
b.:ıyahna ve A vrapanın d11ğu cenu· 
bıında bıırışın mulıafazasma fili bir 
surette hadim olmak arzusunu göster· 
mektedir. Romen devlet adamları bu 
istikamette lu-ıumu olan anlaşmaların 
b.usuf Une, milli ıniı.-astan hiçbir sureh t· 
vaz geçmeksizin badim olacaklardır. 

Rom:ınyanın fedakArlıklara ama· 
de bulunduğu intibalnı veren her tur· 
lu neşriyat asıl~udır. !\-lusalemetper· 
ver bir siyaset takib eden Romanya, 
komşulariyle olan iyi mUoasebctleri· 
nin dnha ziyadt: salah bulacağına iti· 
madı v:ırdır .. Memlekette milli men· 
foatleri silahla. mudafoa eylemek az 
mi mevcuttur. Romen hukO.meti mUsa· 
le::metperver vazife::si birleşmiş bir mil· 
Jetin ve birleşmiş bir ordunun muza· 
hereliyle ifa etmektedir. 

Roma : 27 ( a. · a. ) - Romen 
BaşYekili ve Hariciye nazırı bu sa· 
bnh Rom:ıya geldiler . 

Musolininin hasta olduğu 
şayial .:ı rı asılsız 

Rema : 27 ( ıı. ıL ) - Musolini
I\ln hnsta olduğu hakkındaki şııyialar 
a~ılsızdır. Mu~olini bugUn klrk kadar 
gazeteci ile:: bir at gezintisi yapmı~

tır. 

ya, Yugoslavya ıefirleri, saraya men
sup zevat ve yüksek hükumet eık&
nı tarafından selamlanmı~lardı r. Ro
manya ve !SdvyetlC'r teşyi merasimin· 
de temsil ed:ıın !mckte idiler. 

Avrupada yeni nizanı 
( Birinci sahifeden artaa ) 

Londra: 27 -a.a. - Avrupanın. 

Hitlere göre " yeni nizamı,, hıtkkında 
tefsiratta bulunan Daily Telegraf gaze
tesi, şöyle diyor: 

Hitler'in düşüncesi hakkında icra• 
at ve beyanattan ziyade müphem tel
mihlerden manalar çıkarmak mümkün 
olmaktadır. Hollanda, Danimarka ve 
Fransa gibi memleketlerin sanayiden 
tecride, hemen hemen tamamen zira
ata münhasır kalarak mahreçleri için 
Almanyanın tabii hale gelmeğ'e davet 
edilecekleri anlaşılmaktadır. Öyle bir 
sistem bu memleketlerin refalil se
viyelerinin fevkalade tenezzülünü ve 
iktisadi hüriyetlerinin ellerinden alın
masını intaç edecektir. 

Bunlann siyasi vaziyetlerine gelin
ce, bundan bahsedilmemektedir ki bu 
da hayra alamet değildir. Hitler hari
tasını göstermeğ'e mütemayil olmamak
la beraber, lngiltere ma~liip oldugu 
takdirde Avrupayı ne yapmak istedi-
~ hakkında kimsenin şüphesi yoktur. 
Hitler bu takdirde aütün Avrupa kıt

ası şu veya bu şekilde iktisadi veya 
siyasi esaret haline koyacaktır. lngil· 
tere Avrupayı, kendisini ve diğer kıt-

alan, bu akıbetten kurtarmak için harp 
edecektir. Mihverden olmıyan bütün 
memleketler, artık fikirlerini bildirmek 
için serbest olmıyanlar dahi, hürriyet· 
!erinin iadesi ve Jngiltere ile birlikte 
müştereken istedıkleri gibi bir Avru
pa nizamı in·ihabı için lni'iltereye te· 
vcccüh etmektedirler. bize olan inan
ları inkisara uğramıyacaktır. 

Londra: 27 a.a. - Haber verildi
gine göre, Hitler lsveç kralı vasıta
tasiyle Londraya bazı sulh tekliflerin· 
de bulunmuştur. Londrada ise böyle 
bir tekliften ademi malfımat beyan e· 
edilmektedir. 

SOVYET DENiZ 
KT lVYETiNiN 
MANEVRASI 
Mo~kova : 27 a. a. - Moskova 

radyosu dun akşamki ne~riyatında 
Sovyct deniz kuvvetlerinin uzak do· 
ğud:ı Amur nehri Uııerinde buyuk 
mikyasta bir manevra yaptlklı.wmı 
blluirmiştir. 

I lazer denizintleki Sovyet harp 
gemileri de pazarlesi gUoU manevra 
yapmak liZlre Bakilda toplunamış
lardır. 



Türlcaözü 

wx: 

Bu Akşam 

İki Büyük ve 
emsalsiz film hirden 

1 

ANNABELLA ve JEAN G 

(Büyük 1 htil 1 
2 

Serıüuşt filimluinin lüyük hhuımanı KEt\MA 'ı NARD ın 
heyacanfa ve serıüzeştle dolu 

Damgalı Haydutlar 

Bugiin gündüz 2,30 da iki film 
1- ZEHiRLi GAZ ÇETESi 
2- MOTOSlKLE rLl POLiSLER 

Seyhan Örman Çevirge müdürlü
ğünden: 

Oıman Emvali Satış ilanı 
Mikdan 

Cinıi 

Çam 
Hacmı Muh•mmen vahit fiyatı Tutur: 

M3 03 Ster Kilo Ura Kuruı Lira K. 
9.5 000 4 90" 465 50 

1 - Gali Aymtıp ViPayetinin lslabiye kazaıı dahilinde kellemen kül 
lf•j OllDaDJDdın dokıan brı M. Mz mikdırrnda rıyri mamul çam eıcan 
•bia ~ntmııt.r. 

2 - ~ 17nlt9.t0 ı;.üaden itibareD on beı tün müddetle 218/ 
940 Cuma pi uıt 11 de .ieyh•n Orman Çevirre Müdürlütü binaam 
• ,.ptacakchr. 
" 3 - Beher metre mikıl:ımıa muhımmn fiyıh dört lira dokaın lru

IUflar. 
4 - Ş.rtmme ve mukavelename P'ojelere Orman Umum Müdürlütü 

w Seyhan Orman Çevirıe müdürlüiü ve J.lihiye Orman bölre ttflitin
~ ünar. 

5 - Muvakkat teminat -34- lira -91- kuruştur. 
___ 6 __ -_~ __ b_1_wn __ wn_i_di_~ __________ ı_1-__ 2_3 __ 28 ___ 2 __ ..-12139 

Devlet Demiryolları 6. ncı İşi 
Müdürlüğünden : 

fşletmemiz m·ntık111 memur ve müıtıbdemini için kumaf, 
l'l"ı ld'("O ~~ilffll~~ ; tarta• dütme ve alimeti fabrikaları 
do ait ol'P. üıere ta~riben 778 takım açık ve kapah elbise, 
ve 31S kaıkctin ff(tname ve mukavele projui mucibince dik' 
91@ lftibindı 1ıpılp kapalı ekıiltmede taliplerin matlup ev 

le ı 1 daıo kıpab eksiltmenin yenilınmeıi icap e • 
•1•ıı-.ıı ' e.t*'rteai fiinü ıaat 11 de Adınada lıletme 
'•~fıMea ~•tııl91brılmııt1r. Elbiae ve paltoların beherinin 
da~im ücreti 6 ı•r lira ve kaılcetin 175 er kuruıtur. lıin tamılll 
bımmea bedeli 6879.75 lira ve muvakkat ttmmat 516 liradır. 
mukıvd~ ve ıartnımeler Ad-. işletme Müdürlütüne, Mersin, 1' 
t11yoafarma müracaalt. bedelsiz ofaralc rörülebil!r. isteklilerin • 
kitıdı, nüfus tezkeresi, 940 yıla ticaret odası vealkuı ve bu i 
yellerini gösterir tasdikli vesikalar1 ile muvakkat teminatlar1 v 
yatırıldığını gösterir makbuz veya banka teminat mektuplıri 
mektuplarım 249J No. lu kanunun tarif atı dairesinde mühürlü 
içinde vakti muayy,ninden bir saat evveline kadar komisyonu 
miş olmaları veya göndermeleri lazımdır. Postada vu~ubulıcak 
meler ka~ul edilmu. 
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• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye flanı 

K••id•l•r : t •uta•t. 1 Maııe, 1 Aju•I•• 
t ıkincile rin lirlllterlftil• ı•ırr. 

K ombarah •• Jııambaruıs llraaplarda ~n az elli liraeı 
bulunanlar koraya dalül edilir. 

1940 iKRAMiYELERi -
l Add 2000 Liral ak 2.WQ Lira 
3 " 

jOOO 
" 3.000 " 6 " 600 " 3.QOO " 12 " 250 ,, 3.000. ,, 

40 
" 100 !I '·~ " '75 ,, 50 ., s. 50 ,, 

210 ., !o 
" 

5.250 " 

T. lı Banka11na para yabrmalda, yıl1>1z para biriktir
mit olmız, ayni umında talihinizi de d,o,miı olursuııuı. 

Ziraat Bankasından lan 
lzmir-lran kon 

Kazaıı 

Kozan 

,. 

,. 

.. 
" 

,. 

Köyü 

Gedikli 

., 

.. 

" 

" 
Düz •• 
taç 

Mevkü 

Davı Ilı 

.. 

Detirmen 
ocatı 

Köprü 
başı 
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'farla 

Miktın 
M. M. 
18380 

9190 

7352 

3676 

18380 

36760 

Hi11e 
mikdarı 

N11tf tır-
lanın üçıie 

ikisi 
.. .. 

" 

.. .. 

" " 

Tarlanın 
üçde ilciıi 

HUDUDU 

Şarkın Kavraç otlu Mullı Meb· 
met Şimılen Garben çıy Cenu· 
ben dere 
Şırkan Kavraç otlu Mulla Meb· 
met Şimalen Garbcn çay Ctnu· 
btn dere 
Şarlc•n Ça)' aduı Şimılen Mul 
la Beki' Garbn çay Cerıu en 
Mulla Bıkir 
Şarkın dere Şimaltn çay Gar
ben dere Cenubtn mezar 
Şarkın kilgen Şimaleo ç•y Gar· 
ben Cenuben çay 
Şarkın tarfkiam Şimıleo Şif 
Garben Türkmen otlu Ômer 
tar lası Cenuben Aliş tar laı ı 

Kozan Ziraat Bınkuına 2814 nıımarıh kanunla Tarımıal 'ı'o 3 lü ödünçltmelerdrn 254 ve 278 numaralı 
senetlerle müıtrnk ve mütuelıil lorçlu Atca Ômu otlu ölü Hacı Mehmet ve Ahmet Reybın ve varisleri 
borç tıkaitlerini vıduinde ödtmediklerindtn dolayı n.uıcceliyct keıbetmiş olın l-orcun tımamı için takibat 
yaptlmıı kabili hıciz menkul malları, mahıul:eri irad ve gelirleri bulunmadıtındın borçlulara ait Bankımız 
•mına birinci dcnce ve biriııci sırada ipot,kli l u1unan ve tıhsi it . komiıyonundan al11ao kırar üzerine mev
kii, mikdarı ve hududu yukındı yazılı altı parça gayrı men~ ulln · aahlmık üıcre 21 gün müddetle Askı
ya çwkantmııtır. 

Talip olanlann ~ı. 10 teminat ıkçeaiyle birlilc:te vt fazlı izahat almak iıtiyenlerin Kozan Ziraat Bınk11ına 
miıacaat etmeleri ilin olunur. 12168 

luğuodan: 

lz .. ir -Adana lrm 
benpbisi Konsoloslutu biit 
di tabaalar1na ve bilumum 
tabaalanu bildirir ki relell 

ların konaoloıbanemiı.ce na 
ra alınabilme1i için dilek 
yıpıştmlıcak lran arzuhal 
deli olaralc (10) on kurut 
melidirler. 

lran 

12167 

ııan 
A11m Ôzbilen fabrilc111 

cut 34 model calci bir roıt 
yonu satılıktır. Çiftçi Birli 

H11ana müracaat. 
12146 

Macid 

Adını Türk Sözü 


