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İngiltere Romanyayı 

protesto etti 

Ticaret Vekilimiz dün 
ettiler 

Londr• : 29 •· e. - Roy 
terin diplomatik muhabiri
nin •ellhiyettar Londra 
mahfil!• rinden Ujrendi(llne 
göre, lrıgillz hUkOmeti Ro· 
men hUkOmetinin eon hare· 
kiti dola yıaiyl• bu hOkQ
meti proteato etmektedir. 
Proteato nolaaı bugan•tev-

An karaya avdet 

Almanyaya Çukurovadan arpa, 
İçelden harnup gönderilecektir 

dl edilecektir. • 

Romanya hUkOmeti Ro
manyadıski İngiliz menafii. 
ni haleldar edecek bazı 
tedbirler •lmıftır. Bu me
yanda Tuna Uzerindekl in· 
lliliz n•kliyallnı tahdit et
mi• ve İngiliz mOhendlale· 
rlni Romanyadan ihraç ede 
rek ingılterenin petrol me. 
nafiine Ciddi surette z•rar 
iraa •lmif ve Aatra Roman 
Ja fil"ketlnln idari meaeıe. 
l•rine müdahale etmi,tir. 

lnglllz hOkOmeti, Roman 
Y • hUkOmetinin harek•t•n• k•r•• m&ıkabeleibilml•lt o 
l•rak •lınmaaı ı•aımgelen 
tetlllirter halllrınd• b8tUn 
••rbeatiainl muhafaza •t· 
mekle beraber fimdilik Ak-· 
deniz mınt•kaaında bulunan 
Oç Romen ıeml•lnl tevklf 
••mittir. 

Pazar gUnU .!oabahleyin . .Mersine gi· 
den Ticıırct Vekilimia Bav Nazmi 
Topçuoğlu ayni gUn akşamı tekrar ~eh· 
rimize dönerek dun sabah tayyare ile 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Kıymetli Vekilimizin Adanadaki 
tetkikleri ve gerek çiftçiler ve ihr .. -
catçılar la yaphklara konufmalar neti· 

cesinde önUmUzdeki yeni pamuk mah· 
sulunu çiftçinin elinden birinci. klevlan· 
dın 60 kuruş esası Uzerinden Ziraat 

bankaunca mubayaası kararlaşhrılmı1· 
tır. Sayan Vekilimiz bu hu~usta Zira· 
at banka .. ına emir vc:rmişlcrdir. 

44 S.yıh Adana Tarım satış ko
operatifine ıirea ortak.larm mallan 
i .. 60 kuru' eaasının daha UatUndc 

\Jir fiyatla satın alanmasıaa çalatıla· 
caktır. 

Çiftçilerle yaptıkları konuşmaltır 
ıraşı'\da Kıymetli V c:ktlimiz gayet 

açık ve kat'i bir lisaala, çiftçileri· 
nıize: 

-"Kooperatife ıirin,, dcmiflcrdir. 

•• 
aşvekııımız Ankaraya dondO 
ANKAR U SAB A,: 29 (A. A.) - BAŞVEKİL DOKTOR REFiK SAYDAM 

E A 
AH EKSPRESE BAGLANAN lf USUSl V AGOSLA ŞEHRiMİ· 

VDET ETMIŞTlR. • 

E~s;;:s~ONDA BOYOK MiLLET MECLtSI REİSİ ABDÜLHALiK 
IKRI T \ ~KlLLER, HALK PARTiSİ UMUMl KAT1Bl DOKTOR 

ÜZER, HALK PARTlSl YÜKSEK ERKANI PEK ÇOK. .ME· 
USLAR, HARIClYE VEKALET! ERKANI Ol~ A'Nı MUHASEBAT 
E DRVLE1!Ş0RASI RElSLFRl VE SAlR 'BtR ÇOK YÜKSEK ZE
AT TARAFINDAN lSTlKBAL EDiLMiŞTiR. 

lsveç 
nutuk 

başv lcili 
söyledi 

İsveç dürüstlük ve 
kusnrsuzdur dostlukta 

. Stokholm: 29-a.a.- Botni kör••191 nnde Sundsvall yakınındaki Njirun 

T da bir nutuk veren lsveç Başve
~ 1 3· Hansson, lsveç yoluyla transit 

ın Almanyaya yapılan tavizin Nor
eçteki son muhasamat esnasında 
emleketi tarafından kabul edilen 
•~h.harekette bir değişiklik teıkil et

n~ v_e fakat fsveç'in 1914 senesin-

metp~~akib ~tmekte oldutu müsa
- t er sıyasetini değiştirdi~ini 
serecek hiç b" 
adı~ını bild" .1r. sebep mevcut ol-

6 ınnıştır. 

Bcşvekil denıiştir ki: 

lsveç, hareket ve icra ti d •t 1 • k a arın a 
ı er crıne arşı dürüstlük ve dostluk· 

asla kusur etmemiş fakat b't af .. . . • ı ar . 
( Gt:rısı UçUncu abifedc ) 

. Mühim korıu§malara salıne 

ROMADAKI 
KONUŞMA 

Romen nazırları arasında 

Roma : 29 (a . • ·) -- D. N. B. 
Ajan"iı bildiri.} or: 

Tribuııa gıu:desi yazıyor: 
( Gerisi UçUncU ısahif ede ) 

Almanya ile ı;on yapılan Ticaret 
anlaşma mın hububat kısmrnı teşlı.il 
eden maddeler Çukurovadan temin 
edilecek ve ,\tersin hububat birligine 
verilecek kontenjanla ilk hamlede Al
manyaya Çukurova arpaları sevk e· 
dilecek tir. 

Nazmi Topçuo~lu Mer!Iİn mınta· 

kası l larnuplarmın da Almanyaya 
sevkine mUsade etmiflerdir. Bu ruad· 
de için de l\'\ersin harnup ibracatçı
larma kontenjan verilecek ve elde hu· 
yuk tokları bulunan bu madde de 
Alman~·aya satılabilecektir. 

Japonların ihraç hareketi 

Tokyo : 29 a . a. - Japon deniz 
mUfrezcleri, Çunking bölgesine yapı
lan nakliyatll mani olmalc. Uz.erf Hong
kong'a 90 kilometre mHafcdclıi Sua· 
bue ve Makunı'a yaptık.lan ihraç 
barck.ctini tamamlamışlardır. 

İngiliz - Alman 
bombardımanları 

Londra : 29 a . a . - Hava 
ve rmniyct :nczaretlerinden tebliğ 
edilmiştir : 

ou,man tayyareleri dun gece ln
giliz sahillerini aşmı,lardır. Hava mU· 
daf aa bataryaları faaliyete ıeçmİf· 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

olan Romadan bir Körünü§ 

Bulgarların 

Dobruca isteği 

Almanyanın ne gibi 
tavsiye yapbğa meçhul 

Londra: 29 -a.a. - Royter ajan· 
sının Bükreş'teki muhabiri bildiriyor: 

Hitler'in romen, Bulgar ve Slovak 
devletierine söylediti şeyler hakkında 
henüz hiçbir malumat yoktur. 
Fakat Bulgar devlet adamlannın Sof
yaya Dobruca meselesi hakkında bir 
sdrcti teskiye teklifi ile dönmelerine 
de intizar edilmemektedir. Daha zi- . 
yade Nazilerin Bulrarlara ifin dotru· 
dan dojnıya ve yakın bir atide Ro· 
menlerle halledilmesini tavsiye etıik
leri zannedilmektedir.· 

Royter'in muhabiri şunlan ilive 
ediyor: 

lngilterenin Bulgaristanın Dobru
ca üzerindeki hakkını tanıdıtına dair 
Sofyaya yaphtı son teblitat Nazileri 
kudurtmuştur. Alman propatandas.
nın dotu-cenupdaki ajanlan lngilte· 
renin Balkanlarda aynlık ihda.s etmek 
maksadiyle tadil tahrıkatmda bulundu
funu, Almanyanın ise banş istedifini 
haykırıyorlar. 

Berlin'deki muhabirler mevridi 
Romanya olan ve mihver menfaatleri
nin tamamen iktisadi olduğ'Unu ve bu 

sebeple dotu-cenupta barışan muha· 
f aıası icabedecetini bildiren haberler 
yaymaktadırlar. 

Zannedildiğine göre, Portsaid'de 
Romen vapurlannm müsaderesine mu
kabele olmak üzere Romen hükume-

ti Tuna üzerindeki 18 lngiliı mavna
sınm müsaderesine karar vermiş
tir. 

Romenlerin Tunadaki 
İngiliz mavnalarını zabdı 

Lonura : 29 (a. a .) - Romen hu
)dlmrti Tuna Uzerindcki 18 İngiliz 
mavnar.ını mUsadere karan vermiştir • 

B.T erbiyesi mükellefleri 
Valimizin Gençliğe hitabesi ve 

yapılan kayıd muameleleri 
( Y•zı•ı içeride ) 
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Beden terbiyesi 
mükellefleri 

( Birinci sabif eden artan ) 
, Şehrimizde yeni kurulacak Genç-

lik kulüplerine alınacak olan ve sayısı 
üç bini geçen beden terbiyesi Adano 
mıntıkasa mükelleflerinin Pazar günü 
şehir stadyomunda yapılan muayene
leri ve kayıd muameleleri intizamla 
sona ermiştir. Yüzlerce gencin yapılan 
muayeneleri neticesınde gençlerin hep-
si sapsatlam çıkmıştır. 

Pazar günü saat 8.30 da başla-

nan muayene ve kayıd işleri Beden 
Terbiyesi Adana_ mıntıkası reisi Va
limiz Bay Faik Ustün, beden terbiyesi 
Adana mıntıkası müdürü Bay Rıza 
Salih Saray ve beden terbiyesi genel 
direktörlütü murahhası Bay Saim 
Seğmener'in önlerinde yapılmıştır. 

Bu münasebetle bir hitabe irad 
eden Valimiz, gençlik teşkilatlarır. ın 
vatan müdafaası mevzularında oynı-

yacaklan büyük rolleri kuvvetli misal
ler ve kuvvetli ifadelerle tebarüz et-
tirmişler, bu gençlik kulüplerinin A
dana muhitinde, yeni yeni hareketler 
doturacağını, genç istidatlara inkişaf 
ve tekimül yollan açacağını ve bü
tün bu iyi işlerden gurur duydukları
nı beyan etmiş ve sporun insan vü
cuduna olan faydalanna işaretle bun-
ların en mühimlerinden nümuneler 
g-östermiştir. 

lstanbul Ziraat Mektebine 
girecek talebeler 

Parasız, yatılı, üç sene tahsilli Is
tan bul ZirHt Mektehine her sene ol
duğu gibi bu sene de fazla miktarda 
talebe alınacaktır. 

Bu mektebe g'irmek istiyenlerin 
Türk, orta mektep mezunu, satlam 
v ü c u t l u , çiftçi ve arazi sahibi 
evladı bulunması, yaşanın ondokuEu 
tecavuı etmemiş olması liıımrelmek· 
tedir. 

Bu şartları haiz olanların en geç 
20 Ağustosa kadar Mektep Müdürlü
ğüne evraklannı röndermeleri icab 
etmektedir. 

!Halkevimiz 
1 

son köy 
gençlerinin 
seyahatı 

Köylerde çok istifadeli bir hafta geçti 

Pazar gUnU 25 kişilik bU) uk bir 
grup halinde Karayusuflu köyUne tem
ail vermele ,tdea Halkevi tem~il ş11· 
besi elemanları şehrimize avdet etmi1-
lerdir. 

Karayuıuflu'ya ıiıiilirken Mıd1k 
ve KavalLlı köylerine 4ie uırayaa 

gençlerimiz bu iki köyde halka, hava
dan para,utle inecek tciılikeyi öifre
ten resimli Ye: renkli br•şUrler dalı· 
tarak paraşüt Ye paraşutçUnUtı harb 
zamaalarıada cephe ı~rileria4ie aeler 
yApmaıa ıaunffak olduklar1n1 ve pa
ra,utçulerin naııl iıadirildilderiıai izab 
c.tnaitlerdir. 

Karayasuflu köyUoe İne• ıençler 
bir mııdtlet istirahat ettikten sonra 
köyUn buyuk meydanlı&ıoda ıahnele
riıai yaparak dekorlarını kurmuşlar 

ve aut 18,80 da istik.lil marşını oku
yarak perdeleriai açmı1lardır. 

600 den fazla köyluye M1dık. ve 

Kavaklıda elduğu ıibi nvela bro1Ur
ler dafıhl•ıştır ve ayrıca dille de 
para,ufçUlerin hangi zamanlarda da
ha kolayca imha edilebil eceklcri ve 
ıair hususlar Uzerindo izahat veril
miJtir. 

Muteakiben •eıasil edilen • lıtik
lıil. piyesi tanı bir munff akiyet te
nıİll ıı:derek eyua esnasında gençleri· 
aıiz sık ıık alkışlanmışlardır. İstildil' 

dı baJlıca rollerdc:n "Köylu,, roluıau 
oyıaayan Yenice köyU muhtarı Ha111ii 
Y alQ•• buyuk bir l&.&biliyetle rolUnll 
ba,armıştır. 

Daha sonra temsil edilen cLlks 
Otel> lcomediıinde rol alan pnçle
rimizden Bayan Nefide Oinçk.al, Ka· 

rayusuf ıular üzerinde silinmez intiba· 
lar husule ııetirmi~tir. 

Köy muhtarı Ali Datlı. köyün 
ileri gelenlerinden Eyüb Emlik ve 
İbrahim Emlık gençlerimizi çok iyi 
kartılımışlardır. 

Say111 yüz yediye varan merkez 
köyleri arasıllda hemen en kalabah
tı olan Karayusuflu 180 haneden mil 
ıekkeptir. 579 kadın 582 erkek ot-
mık üzere 1161 nüfusu vardır. 1375 
lira gelir bütçesi olan Karayuıuflu 
köyünün ilk okulunda 370 talebe 

vardır. Temsilde hazır bulunanlar •· 
rasında 250 dtn fazla kadın göıe 

çarkmakta idi. 

Bölgemiz yüzüc·· 
ikincilik aldı 

Seyhan Bölgesi Su Sporları 
B. A. Rifat Çehkkol'un refak 
Ankaraya giden ~yhan Böl.-.._.~ 
zücüleri Türkiye yüzme birin 
müsabakalannda iyi neticelere 
olmuşlardır. Ankaradan aldıtıdll 
hlmata göre gençlerimiz, tecrü 
çok çetin rakipleri arasında 200 
re kurbatalamada Türkiye ikin 
ve 400 metre serbestte de 
dördüncülüğünü kazanmafa 
olmuşlardır. 

Bu a-üzel dereceleri 
gençlerimizi ve orı1arı yctiftiren 
ananları hararetle tebrik ederlt. 

Süleyman Çelik öf 
Villyet umumi meclis aı 

Bay Süleyman Çelik evvelki r· 
lerini hayata yummuştur. 

Adana mektupçulutundan 
ICaid olan Süleyman Çelik ha 
kırk yalanı mektubi kaleminde k 
mümeyyiıük, mektupçuluk, 
müdürlüfü ve mutasarnf vek · 
bulunarak devlet hizmetlerinde 
mışbr~ 

Dürüst, yüksek kabiliyetli 
mütevazi olan merhum, kendine 
bir muhit yapmışb. VefatındaD 
dutumuz aayı kaydederken, 
rahmet dileriz. 

Cey hanlılarıı'ı 
bir derdi 

İngiliz . Almam zı·raat vekı·ı,·mı·zı·n Ceylıaıı : 29 ( Hususi ) -
bin kusar nUfuılu ve :amele 

bombardımanları bulutıAR C~yhan kasabaııada 
( Birinci sahifeden artan ) k J k • t tk • J _ J • lcrde belAsızlıktao bahs ve 

tir. Muhtelif l>~lgelerde atılan bom• onııaua l e lKıerı bir helanın kifi gelmediğini ve 
balar evlerde bazı basarata sebep el- '.::I banın mUnasip maballerind• 
muştur. İnsanca zayiat cUz'idir. öir kaç ıhellnın daba yapılı• 

Loııdra : 29 a. a. - Daily He- Cihanbeyli 29 a.a. - Ziraat Ve- Konya 29 a,a. - Ziraat Vekili zımgeldigine İfaret etrai,tik. 
rald guetesi yazıyor : kili Bay Muhlis Erkmcn dün buraya Bay Muhlis :Erkmen dün akşam bu· dikkate 1ayan bir noktayı t• 

Alman fabrikalarına yapılan İn- gelmiş ve vali ile memurlar ve halk raya relmiştir.:Ziraat Vekili dotruca ettirmek iıteriz. Belediye u• 
giliz bombardımanları Alman imalAtı· tarafından karşılanmıştır. Vekil bura- hükumet konatına g'iderek devair mü- birisiftin anlattııuıa nazaran, be 
na buyuk zararlar vt:rıai~tir . Bazı d" I 1 M 

da ziraat ve hayvan vaziyetleri üze- ıranı ve ziraatçı ara goruşmuş ve medisiııin bir içtiıaa1nda, bu he 
fabrikalarda imalAt fevkalade azal- selesi bahis mev.eull olmu• ve b 

rinde tetkikler yaparak halkın dilek- vitiyetin ziraat durumu etrafında iıa- T mış ve duşen bombalar işçilerin ma- .. 0 ~ tlide tifalıl takrir dahi veril • 
· tı b t B d b k lerini dinleMfftir. muhlis Erkmen bil· hat alm1şbr. 8. Muhlis c.rkmen mü· 

:;:
1

~: :; z::~:J. 
0

::erde u~.~~p :~i~ hassa kazamız zirai vaziyetinden çok teakiben Konya bat ve bahçelerini, Meclisçe bu laasusun nazarı İ 
len veya pek ziyade hasara uğrayan memnun kalmış ve müteakiben Kon- vilayet nümune fidanlaklannı tetkik et· alınacalt ve keyfiyetin encumcll 
tayyarelerin adrdi binden fu:ladır. konyaya hveket etmiştir. m iştir. dirilmesi vid edildiği halde ' 

r 
_____ ....,,... ___ .__...,_....,...., ____________ , ______ İllİll __ .._ ___ .._ _______ , bela yaptırılması işi suya du,111. 

Binaeoaleyh, biz, kasabadalU bil 1 lanın kifi gelmediğini ve 111d v i 1 s o n v o od ro v yerlere yeniden bir iki beli y• 
masında urar ediyoruz. Zira 

Amerikada Yeni cumburreisi se
çimi faaliyeti var. Bu mUouebeHe 
Ameriknya dair hir tetkik yazalım: 

Amerikanın yirmi sekizinci Cum
hurreisi 18313 - 1924 olan Vilson, ta• 
ribçi, terbiyeci ve buyuk bir devlet 
ac.iamı idi. BugUukU harp ve ıulh me
seleleri içinde onu teluırr hatırlama• 

maz imkansızdır. Vilson daha adam 
nkıllı eku.nayı öğrenmeden, kır kar
deşi 111yesinde buyuk e3iplr"ri tanın
mıştı. Babuının teşvikiyle daba İn
giliz gramerini öğrenmeden gUzel ko
nuşmnyı ve fikirlerini durust ifade 
etmt•ği öğrenmişti. Kolleji bitirince 
hastalandı bahriyeye intisap t:tmtk 

GONON ME~~ 

istedi, fakat bahaaının ısrariyle Uoi
verııitcye girdi, hukuk tah~ili de yap· 
tı. Avukatlıktan ba~lanmayınca tek
rar Univeniteye girdi, felsefe dokto· 
ru oldu. Yirmi beş senesini profesör 
ve mudur oluncaya kadar Uni versite
de gl'çirdi. 

1910 seneııinde ıiyas1 mnelelerde 

şöhretini yapmış bulunuyordu ve o 
yıl, demokrat partisi namına reisi· 
cumhur seçildi. Amerikanın harbe gir-

mesine taraftar değildi. Fakat 1016 
da tekrar r-=isicumhur scçildikteıa son· 
ra, hakemlik yaparak l'Ulhun teminine 
çalııtı. Fakat nihayet Almaa,.Aftln 
harckitı yusundu harbe iştirake mec 
bur kaldı. 

Sulh mUzakerelerinde Avrupa dip 

lomatları, Vilson prensiplerini gUlUnç 
bir hale bile getirdiler ve Vilsonun 
Amerikadaki duşmanları bundan lıi

listifade mUcadele açarak (t9::0 in
tihabında onu mağlup c:ttiler. Bir iki 
sene sonra da Visonun vefatı duyul· 
du. 

* * * 

sa köylu pazarı olan cuma .,, 
ertesi gunleri, sıkı~an halkın e 
nehir kenarına ve rastgeldikletİ 
abdest bosdakları görUlmektea· 
hususta altkadarların nuarı dl 
ni bir daha celbediyoruz. 

* 
o:ıer taraftan, umumi bel• 

rından geçip Şarl Do de f abrik ... 
oıadan nehre dökulen bir fab 
ğrmı da 'bir kaç ayda bir def• 
nır ve lağımın Uzeri örfulur. 
bir kaç gUndur bu lAğımın, ~ 

~ebze haline yakın bir mabal 
hir kaç metre mesafede Hzerİ 
açılmış ve içindeki pislik nebit 

1 

1 rına ve açığa dökulra.ktedir. !. 
._ _________________________ , ___ .. _________ ..__...,._ _______ _.: liklere korı:\n kara sinekler sc 
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~ 
~, Abone Şartları 

12 A~lık 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 

Balkanlar 
meselesi 

fc 8ıs 'londra : 29 A.A. 

Japonyada İngiliz 
tebaasının tevkifi 

Şaoglıay : 29 a. - Royter mu• 
habirinin selabiyettar bir meııbadan 

öğrendiline göre, Japonyada İngiliz 
tebaa.smdao on kişi tevkif cdilmir 
tir . 

Tevkifin sebepleri henliz malt\ın 

değildir. Bu İngilizlerin tevkif edil
di&i haberi dahi Japonyada henu~ 

ne~rcıciilmemiştir. Tevkif at1 memleke
tin muhtelif muıtakalarmda yapılmış• 

tır • Tevkif edilenler arasında, Jıı-

ren Laval Fransız meclisinde bir konu~madg . . ..... 

\ 
)?Qr,yada en yüksek İngiliz şahsiye~• 
lerinin bir k:ıçı da yard~r. ~~ qn 'a-J 

1 1mlitll ıev~ifi hakk,nq~ yaQaııc~ menpt 

l le~etlen ıel~af ~e~HIHes! g~q~ ~elll~ p~dııtj t. ı ~ alkanlar meselesi, İngiliz 
~ n:atbuatının ilk planda tet. 

-ıdıı kik ettiği mevzu olarak 

:ı:aJkalmakt.a berdevamdıt. Bununla be~ 
ıütı raber l'ttt'teler, Hitler'in Romen, Bul

ı~r _ve ~lovak ziyaretçilerle yaptığı 
Jl'Orl:şmeler hakkında henüz hiç bir 

~ay•ıl'ey maltim olmadıtı için ;bu hususta 
le kit,n~ay~cn bir noktainazar serdinden 

b,Pstınkaf etmektedirler. 
ta B • _ 

k·ııir u goruşmeler hakkında sarih 
r 1 

,,malumat elde edilmesine inti:zaren 
ie h mevcut intib:ı Hıtler'in Balkanlardakl 

manevrasında bir tek hedefi olduğu 
vş e:kcıindedir. Bu hedef Almanyanın 

ine flen hatidir. 
a~ Daily Telegraph di)Or ki: 
t . İki veya ikiden fazla Balkan dcv-

etı arannda bir harp Hıtlerj ırıkıntı
J J1 ıa düşürecek ve Sovycıler Birliği ile 

ıihoş ıhtilatlara sebep o:acaktır. 
D i ğer taraftan seferbetlık şayia-

1 
1 ve harp şayiaları muvazeneyi za. 

tprt olarak bo7.makta ve Almanyanın 
-,_Jalkanlardan bilhassa Romanyad<sn 

e J ~etrol olm~sına zarar vermektedir. 
6 t Gazete Devam ediyo • 

ıs>e R r. 
~I . omanyanın mihver memleketle-

<Te .,if ın tevec~ühünü celb için yaptığı 
ye ı ~yret 1ngıltere ile iyi münasebetle

lııı•' /de pek tab:i olarak bir soknkluk 
. B~sule gelirmistir. Romanyadaki son 

tc 11,d ıseler teessüfle karşılanmağa ıa.. 
z•s

1
Jk olmakla beraber Romanyanm 

beli vkalade nazik bır vaziyette oldu· 

bb" cı~u. ~e mecburiyet altında hareket 
.e i &i'tıgı~ı. teslim eylemek icııbeder. 
ıl~Jtı1 Bızım orta oarktaki daha mühim 

rı l ~nfaatlarımızı g~Jince H·tı . 
oe l ' ı erın alış 

ıne ~n o madığı yatıştırma tecı .. b . . 
rell u esınden 

e J ,,1• menfaatların tehlikeye d- . 
şınv ğ" . • I uşmıye. 

i. bi' _•nı soy emek mümkün görünmek. 
~dır. 

ıtlı.ıo .... 
f' ı ımes gautesinin diplomatik 

yD ilııuharrıri yazıyor: 
ra b M'h . 

c 1 verın yakında Balkanlarda \a· 

"e~* :~~~ tcMşebbüs alaka ile takip edj. 

l
e i Y ır. ihver manevralarının evve--
et ugoslavyayı 

t (!İ'' . ~ ' sonrada Türkiyeyi 
e Lfu ~ ovyetlere 1 · 
di~' . . ve ngıltereye karşı 

npcttılerı kuvvetli ola .k. ' 
ti tec ·d n ı ı memıe· 
ndür . .'' e matuf bulunması müm· 

• 
1 

bel~ ----
·ıtıa~' ------rı 'J 1 . bri~ Je u sebze v , 

a ' k e uutun . kl fa ~ onarak nıikr Y•yece M'e 
e t op bırak k 

;o:ı vaziy etin daha ne k ma tadı ... 
. ·ı~' ~· b ' l" o.dar deva bl ceE>ı ı ınemez. G ·· 1 . ın 

Fransız nazırları 
arasında ihtilaf 

B. Lavatla · Baudouin•in 
şiddetli münakaşaları 

Cenevre : 29 ıı. a. - Fran~ız 
nazırlar heyeti arasında bazı ihtilaf
lar çıktıgı hak.kanda şayialar de
veran etmektedir. Bu cumteden ola
rak hariciye nazırı B. Baudouin'in 

B. Laval ile olan şiddetli bir mUna· 

kaşa neticesinde istifaya karar ver

miş olduğu, gençlik ve aile nazın B. 
Ybarnegaray'ın da gazeteciler hak
kında ezcUmle De Kerellis h.akkında 
takibat açılmuına muhalefet ederek 
çekilmek niyetinde olduğu, diğer bir 
iki nazırın dtı bunları takip edeceği 
tahmin edilmekt~dir. Bu bıkdird.? 
Mareşal Pett'n'in arkadaşlarını k.ami
lcn değiştirerek yeni baştao bir ka
bine kuracağı da tahminler arasında· 
dır 

Iranın Berlin elçisi 

Berlin : 29 (a. a.) - Yeni İran 
buyuk elçisi Nuri Esfendiyari, refi· 
kasiyle beraber duo akşam Berline 
gelmiştir. 

İsveç başvekili nutuk 
söyledi 

( Birinci sahifeden artan ) 
lıtına muharipler tarafından hiç bir 
vakıt riayet edilmemiştir. Şu kadar ki 
felakete uğ'rıyan komşular diğerlerinin 
zorluklarını takdirde güçlük çekmek
tedirler. Jsveç'in dünyanın diğer kı · 
sımlanna olan bağlılığını ve mesuli
yetlcrini n<üdrik olmadığını zannetmek 
hat.ıdır. Fakat İsveç hürriyetini müd
rik olan hür bir millet statüsünü mu· 
hafaza ctmelidır. fsveçlilerin hür ha
yatlarınm inkişafı bahsindeki hissiyat
ları, istiklallerini kabiliyetlerinin azami 
haddine kadar müdafaa esasına da
yanmaktadır. 

ltaiyanlar ın Aden 
körfezine hucumları 

• 
1 onu ıstt!rd· ] . 

bıal'1e ~ mdan çıkurılan pi:;likl L. ı cı, 
ıe' er neı:ur k 

eri na veya açığa dökUime . e-
. ~ yıp oradaıı 

hı' en uzaklaştırılsın ... 
8" 

M. Serçuk 

Adeo : 29 (a . a..) - İtalyanların 
dun öğleden sonra aden Uzerine .vap· 
tıkları hucum etnasıoda bir ticaret 
gemisi sathi ha~arlara maruz kalmı~· 
tır. Yalnız llindisfonlı bir byfa öl· 
mU~fur. 

l- -ı 

1 Sovyet - Eigan ı 

1 !,~~~re~:a~~~an!ı 1 
dün gece KAbil mahreci ile neşrettiği 
bir telgrafda, Sovyet - Afgan tica
ret anlaşmasının imzalandığı hakkın
da ilk haberi vermiştir. 

Düt ürijlen Al~~n 

layyarelerl 
Londra : 29 a. a. - Dunku Pa• 

zar gUnU duşurulen tayyarcle.:- de he
saba katılınca, .son dört gUn zarfında 
duşurulen du~man tayyarelerinin ade
di 45 e baliğ olmaktadır. Dun du~u
rulen tayyareler yuk.scktco uçmak 
suretiyle bir sUrpriz y•pmala yelten
mi~Ierse de yakalanmışlardır. Bu te
şebbusu takibedeo mu!ııırebeye tak
riben yetmiş t'Ayyare iştirak etınİJ• 
tir 

Ôğrenildi~ne göre bu ticaret 
muahedesi Kabilde üç veya dört gün 
evvel imzalanmıştır. · 

Yan resmi Afgan, lslah, gazete· 
sine göre, anlaşma neticesinde iki 
memleket araşında ticaret mühim mü· 
him surette artacak ve bu anlaşma 
"Afgan istiklalinin ilk günündenbcri 
iki memleket arasında mevcut dost
luk ve iyi komşuluk münasebetlerini,. 
daha ziyade sıklaştırmağa yardım ede
cektir. 

Afganistan, Sovyetler birliğ'inden 
tuz, şeker, madeni yağlar ve mensu
ithal etmekte ve ezcümle yün, deri ve 
otlar ihraç eylemektedir. 

Panameriken 
konferansı 

ve neticeleri 
Londra : 29 a. a. - Paoameri

ken konferıını:ıınııı verdiği tam anlaş· 
madan bahseden Times ga:ı:etesi şu 
sntırları yazıyor : 

Bu surt!tle akdedilen anla~mıı 
Monroe prensibi tarihinde :yeni bir 
merhaledir. 

Amerika dışında hiç bir devlet 
ve lıattıı Uzerinde bayrağı dalgalanan 
arın:iyi berlıangi bir mutaarrıza kar· 
şı himaye edebileceğine sarsılmaz iti
madı olan İngiltere dahi bu kararın 
isabetinden şuphe edemez. 

Hııvana : 29 a. a. - Çok sala
hiyetli bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre, Pa.oamerika mukavele projesi 
Amerika hölgesindC"ki Avrupa mUs• 
tcmlekelerioin yalnız kuvvete mUra
cutlıı değil munhedelerle de başka 
bir dovlete terk veya df:vrini redet
mektcdir. 

t~ransız nazular 
meclisinde 

vichy : 29 (a. a .) - Fr an~ız na· 
zırlar meclisi .Mareşal Petainin rı

y•setinde yaptığı toplantıda, zirai 
meseleler hakkında ve ekmek ve Sut 
mesdt"lt"ri h.ıkkında bir st"ri karar 

suretleri kabul etmiştir. 

Çek milletine Bay 
Atlerin hitabesi 

Londra : 29 {a. a .) - Radyoda 
Çek milletine bir lıitabe irad eden 
B. Attler demiştir ki: 

Mill1 ve şnhst hurriyetlerinizhı 
lf'rİ Yerileceğine hepimizin mutlak 
imanımız vardır. Kuçuk fakat mU

kemmel ordu, tıbkı bizim gibi, nİ· 
b.at zafere kadar mUşterek du~mana 
karıı butun vasıtalarla mUcadeleye 
devama azim kar bulunm lk&adır. 

Romadaki konuşma 

( Birinci .sahifeden artan ) 

Romen devlet adamlarının Romayı 
ziyaretleri BB. Gigurtu ile Manile.s· 
ko'nun Salzburg'daki görUşmeleriniıı. 

devamıdır. Bu mulakatın hedefi doiıı 
cenub Avrupasıoın sağlam bir temel 
Uzerine tensikidir. İptida gayri muba
rib .~ıfati.rle mUtealciben de harbe gir
mek .suretiyle harbin batı devletleri
nin istedikleri veçhilcı doğu - cenub 
A vrukasına yayılmasına mani olmuş 
olım ltalya bugUo de evvelco olduğu 
gibi Almanyaorn yaaı başında döğU1· 
mektedir_ 

Belgrad : S9 (a . a.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Rornaııytı Daşvekili ile Hariciye 
nazırı dun Yugoslavyadan geçerlerkem 
butun i-;tasyonlarda resmi memurlar 
hrafından istikbo l ve teşyi edilmiş
lerdir. 

Başvekil, Subotica'da gazetecile
Je yaptığı be.vnnatta halen nikbin ol· 
duğunu ' ' C istikbalde de nikbin ola
cııgı zannında bubnıiugunu bildirmiı· 
tir, 
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ebeli Bereket 
. 
ıcra c 

mem urluğundan: 

•m•n!yenin Riuiye meballe o 
ıinde 

ur1. 
ver es 
çesi 

lciin dotuıu: Kadir. babıı 

h Hali', boyruı Hıa Hüseyin 
eai, lcıbleti: Huan Fehmi bah 
ile mabdud bir dönüm yanı 

bahçe yeri ile içinde buh evin 919 
30 ae 
beri 
tasar 
otlu 
line 
mabk 

Myi mütecaviz bir zımındın 
imer ve ihya eden Ye balen 
rufuoda bulunan Abdül Kadir 
Mebmed umana tapuya tetei-
Cebeli Bereket ıulb hukuk 
emeainin ı 2-6-940 tarih ve 
llfll. ilimile hükmedilmiı olup 256 

llükü 
ba it 
bulunan 
urrır 

ribi i 
Cebe 
mira 
mü i 
dilere 
olunu 

mde huım bulunmadıtındın 
te tar u'u ve tapuıuz ılika11 

ve keodi kendilerini muta. 
gören bulundutu takdirde ta. 

linden iti beren bir ay ·zarfında 
li Benket icra memurlutunı 
caat eylemeleri ıkıi halde bük· 
lin infaz ve tapuya teaçili e 
k itiraz dinlenilmiyeceti ilin 
r. 12169 

Çi f çi birliğinden : 

M 
yap1I 

makv 
klevl 
yerli 

ubterem ticaret vekilimiz le 
an haabihaller neticeıinde pa-
e kozamız piyaaeye gelir gelmez 
ind pamuğunun kilosu altmıı 
pımutun kilosu elli kuruş .. . den ziraat bankasi tarafından uzenn 
ası tekarrür almm 

fiali 
ber b 
lü ve 

etmiıtir. Henüz 
teabit edilmemiı olmakla bera 
ankıca pamuktan başkn kiit· 
koza:la almıcaktar. 

undan başka pamuk toplamak B 
için ı 
riyeti 
ke11n 

meleıine avını vermek mecbu 
nde kalan çiftçilere ziraat ban 
ca a••ns vuilebiltct ti gibi va· 
ütlü satmek iıteyen deli le 

den d 
fimd 
ebem 
nur. 

çiftçiler 
e ziraat b•nka11 tarafından 

iden kütlü satın alınacağı da 
miyetle çif çilerimize ilan olu· 

12172 30 -31 - ı 

Türk.özü 

ilan l 

lzmir-İran konsolos- 1 
luğundan: 

lzmir -Adana lrın Devleti Şa 
henşabiıi Konsolosfutu bütün ken· 
di tabaalanna ve bilumum ecnebi 
tabaelanna bildirir ki gelen istida 
lann konıoloıbanemizce nazarı itiba 
ra alınabilmesi İçin dilekçelerine 
yapıştırılacak lrın arzuhal pulu be 
deli olarak (10) on kuruş gönder 
melidirler. 

12167 

lran Konsolos Vekili 
Gh. Piran 

28-30 

Toprak Mahsulleri Ü· 
fisi Adana Ajanshğın

dan: 

BUGDA Y SATIN ALMA 
ŞARfLARI 

1 - Çavdar nisbeti yüzde 20 
den ve ecne' i maddui yüzde 8 den 
fazlı olmamak. 

2 Yabancı tobumJar miktarı 
kiloda (SOO) edetten fazlı bulun 
mama le. 

3 - Kiloda (Pelemir) 200 ve 
körlü denelerin miktari 150 adet· 
ten yukan olmemık. 

4 - Hektolitre vnni (7 1) ki· 
lagramdan eşatı düımemek. 

S - Fena ve yabancı kokulu 
ve Y•I olmamak. 

6 - Hııere ve bunlar tarafın· 
dan yenilmiı dane bulunmamak. 

7 - Sıcaklık olmemak. 
FIATLER 

1 - Ekstra butdaylar (5) lcuruı 
2 - Normaller (4) kuruı (50) 

santim 
3 - l<Jzılcı ve ıünter (4) kuruş 

(SO) santim 
4 - Mab'utlır (4) kuruı (50) 

11ntim 
12170 1-3 

ilan 

Seyhan P. T. T. Müdürlü
ğünden: 

Adana P. T. T. Binasındeki 
noksan ve lurık camlar pazarhlcla 
yapbnlecakhr. Muhammen bedeli 
58 lira 80 kuruş, muvakkat teminat 
441 kuruıtur. Taliplefin ihale günü 
olan 2-8-940 Cuma tünü saat 10 
da müdürlük binasandıkikomisyona 
teminat mıkbuzile müracaatları. 

16-21-25-30 12138 

Bu 
Nöbetçi 

Yeniotel 
Tahsin 

gece 
eczahane 

yı D 'lda 
eczahanesidir 

Bu Akşam 

İki Büyük ve 
emsalsiz film bir 

1 
ANNABELLA ve JEAN GABiN 

(Büyük ihtiıaı 
2 

Sergü:r.rıt fı limlninin lüyük kahramanı KENMA )'NAR 
heyacınfa ve ıergüzeıtle dolu 

Damgalı Haydutlar 

Devlet Demiryolları Beşinci İşlet 
müdürlüğünden : 

1 - Gazetelere verilen ilanın kanun tayin 
ilin edilmemiı olm11ından dolayı : 

lıletmemiz mıntıkası memur ve müıtabdemini için kumaş. 11 

1111 idare tarıfandan verilmek ve yalnız dütme ve alirneti farikal 
ziye ait olmak üzere diktirilecek olan takriben (838) takım ya 
ve kapab elbiae ve ayni miktuda palto ve kıalcetin 1Artname ve 
vele projeli mucibince dikiı iti kapalı zırf uaulü ile yeniden ek · 
konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 20/81940 tarihine müsadıf sah günü 111t 1 S on 

Malatya lıletme binuıada yepdacakbr. 
3 - Muhammen bedeli (10056) lira ve muvakkat teminata (7 

radır. 

4 - Taliplerin Belediye veya Ticaret OJılanndan alacaktan 
vesikalara, muvakkat teminıta ait makbuz veya banka mektupl 
va etmek üzere teklif zarflarını 2490 AJlb kenunun tHifatı dair 
mühürlü zarflar icinde tayin edilen ihale günii saat 14 on dörde 
Malatya lıletme Müdürlütfine vermeleri ve ıöadermeleri lizımdJr. 

S - Bu ite ait 1Artname ve mukavele projeli Diyarbakır, 
Narfı, Elotlu ve Adına iıt11yonlarında ve Melatya ltletme K 
it teklilere bedelsiz verilir. 

12160 27~30-S-10 

İnhisarlar Umum Müdürlü 
Adana Tütün Fabrikasından: 

Muhammen bedeli Miktara 
Lira Kuruı Kilo 

288 01 900 Kaba malcine Jlta 
17S 50 650 ince " .. 
154 00 3SO Gres 

1350 00 10000 Mazot 
1967 50 YEK ON 

1 - Malatya Fabrilc111 ihtiyacı için yukanda cina ve milct 
yatlar açık ekıiltme usulile ve def'aten Adanı istasyonunda 
tealim edilmek ıırtile alınıcakbr. 

2 - Alınacak yıtlaran muhammen bedeli 1961 lira 50 kurut 
vakkat teminat 147 lira 56 kuruıtur. 

3 - Eksiltme 3017/940 tarihinden 14/8/940 tarihine kad 
gündür. 

4 - Yıtların evsafını ıösterir ıırtname Fabrikada mün'akit 
yondan ehnabilir. 

5 - ihale 1418/940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 1 
pılıcatından taliplerin mezkur saatle Fabriicıy.a müracaat etme 

12171 30- 5-10 

Umumi nqriyıt 

Macid Gii 
Adın• Türk Siliia 


