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Türkiyenin 
politikası 

FERiT CELAL GÜVEN 

Ankara : 6 Tem~uz - {j;;J 
r~ Unyanın bugUnkU karan-
1.!::::!1 lık, sonunun ne olacağı 

bt"Jli olmnyan vaziyeti 
koı·şı .. ındn. Turki_v~nin politiknsı ka
dar ı.çık, durust bir politika hiç bir 
tarafta görUnmemektedir. Bu açıklık 
~u iki noktndnn ileri gelmektedir : 

l - Hiç bir devletten Vl' mil
letten istediğimiz bir şey, komşuları
mızla bizi hesnplaşm:ıya mecbur edecek 
bir davamız yoktur . . 

~ - Turkh·e istiklal ve hurriye· 
tini lrnt'i surette mudafaa etme\·e 
sahibi .bulundugunıuz en kuçuk bi; 
;-c_yden vazgeçmeğe a ... la taraftar de
~ildir. 

Bu iki e"n~ı E öz ön Un de tutan 
ve bunlnrtn bö\'l,,. oldu~unn ·1 • -. e n:ın-

ma~ . isti_yeo ht!rkes, Turki.Yenin 
polıtıkasma kat'i hir te::-his ko,ymak
tn a~la gllçluk çekmez. 

l luk<ımet, hrr fırsntta ve her za
mnn \'e lıUllln samimi, etiyle bu nokta

ları ilan etmiştir. Butun bu açık, sa
mİ'lli kanantlarımıza rıığmen Turki
~·enin politikasıoda karışık bir t:ıkıın 

istikamet.l~r olJuğunu tasavvur eden
ler bulunurc;a, bunlara kar:-ı: şUphc:
ye ~l.u~mt•k. asıl bizim hakkımızdır . 

l Urk nııllctinin vicdanında b 
. 1 . . • ugun 
~er eşıııış olan ın:ın sudur . s· ı 'hl 

\ • 1 a arı-
mız ancak ana vatana, Turk milleti-

nin haklarıııa vaki olacıık tecavuzle
rc kar ı kullanılacak. Turk milleti 
fedakarlıKa yalnız ve valnız nef · · e • • sını 

mUdafna için davet edilecektir 

. Bundan başka hiç bir iş için, hiç 
Lır hatır için bir damla kan dökme
~e Tur\ milletini davet edecek bir 
tek insan tasavvur olunamaz. 

Politikamız tam bir vuzuh için
dedir . Butun doııru du u ı· . . 
1 

o 1 nce ı ınsan-

ar, halk, bu politikaya İnanmış ve 
bunun . • d' k' h .• <l ıçın ır. ı, nzırlıgında kendi-
sın en . t ·1 
lıklıırd ıs cnı en gayret ve fedakar-

" buyul b' · 
t kt t ır ımnn ve şevk gös· 
erme e ve asi. 

kt d . a tereddutlerc dus-meme e ı r. ) 

Duovanın şu . . . 
• . gcçırdığı çok ağır 

ve korkunç bndırelc:rd k l 
c: avgı arımız 

ana vatanın bu bn<lire ve f. l'k l .: a et er-
den masun kalmasıdır. 8 11 m . · 

asunıvc-

tini milli varlığımızdan hiç bir ~ey 
feda etmeden muhafaza edebilmek 

( Gerisi ikinci s~hif ede ) 

Alman radyosunun Türkçe okuduğu 

* 

Frensanın Ankara elçisl Masigli, Alman radyosunun, Türkiye hariciye vekilinin Ba· 
küye müteveccih bir harekete dair kendisine asta bir •ey söylememiş bulunduf)una "e 
neşredilen vesikaların uydurma olduğuna dair olan mektubu aşağıda bulacaksınız. 

Fransanın bir islimzacıı a karşı 
hariciye vekilimiz Şük ü Sarecoğlunun 
gilya, Bakuya yapılacak bır haıekete 

~~ 
simde miisa 

dne edilen 

Fmnsız gemı-: 

/.-rırıin ~Ptırıt-

ldığı lrıt!,ılt ;; 

derıı:. ın~ııııt 

liman farında ıı 

~ 
biri ~örü/mp/ı..; 

tP.di r. 
~~ 

kııı ş Tüı k iyen in müsa< dekar davrana· 
cağı hakkında Fransız büyük elçisi 
Md!'S gliye cevapta bulunduğu ve Fran 

YENi BiR ANLAŞMA 

Almanya Fransızgemile-1 
rinilngilizlere kullanacak! 
Fransızların Fondur adlı kruvazörü d~in batırıldı 

Irak petrol hattı l<esildi 
Londra : 6 (Royter) - Jrak pet

rolleri hattı Peten hükumetinin eınriy· 
le kesilmiştir. 

Şimdi yalnız Irak - Hayfa hattı ı' 
işlemektedir: Diğ"er hatta bundan böy
le bir gram petrol verilmiyecektir. 

\. a~ingtou : G (R ad~ o) - İngiliz
lerin Frnn~ız harp gemi!crinden mUsa
dert"sİ de\•am etmektedir. Zaptedilen 
gemilH yek ı'.iıu her g Un kabarmakta
dır: 

Dune kndnr olan bilanço ~udur: 1 
Frııno;ızl:ınn :?ti.OOo tonluk saffı 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

sız e'çisinin bunu bir raporla hükii· 
metine b ldirdiki ve şimdi bu raporun 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

RUZVELTiN 
BEYANATI 

Devamlı su\lh ıçın 

vardır ! beş şart 

Hyde-Park: 
6 (Royter) -
Gazeteciler top 
lan tısında B. 
Ruz'\:elt, devam 
lı bir sulhün 
tesisi için ken· 
dince lüzumlü 
gorülen beş şar 
tı ıikretmiştir: 

1 Korkunıu 

izalesi : 

Halk tay
yareler tarafın 
dan bombardı
man edilmekten 
veya diğir bir 
melletin laarnı
zuna uğramak
tan korkmama
lıdır. Bu şartın 
tahakkuku için B. Ru:::l'elt 

milletler silahlarını b:ra kmalıdırlar. 

( Gerisi UçUncll sahifede ) 

lngilizlerin merkezi Almanyayı , 
Almanların lngiltereyi bombardmanı 

Londra : 6 (Royteı) - !ngil z tay F 
yare_leri bugün Alman benzin t~sfıye i Cc beıu·· tt!:lr 11ka du·· n ran--
fabrıkalarını, Amsterdam askf'ı ı us ı ~ 

J:ır~:~~~:~!r~e~~~~~;;, ~C:ı~~~~r~~;~- ' 1 h •• tt • ı 
rini şiddetle bombardıman elm iştir. 1 sız ar ucum e 1 er 
Yangınlar çık.mış ır. Hasar pek bü · 
yüktür . 

Londra : 6 (R1dyo) - İugiliz ha· Dün Jaava hücumunu yapan fıloların Fransız 
va_ ve dahili emni~et _nezare ı ıe ıinin 1 tayyarelerinden müteşekkil olduğu tahmin olunuyor 
muşıereken neşretııkleı ı il b ığde; Al 
man tayyarelerin n dün ırc ! Ingi lte- : Cebeluttarık : Iİ ( Royter )- Cebcluttarıkıı yapılan il:t ha~a hucu· 
renin şimali şarki sahilleıi11dcıı ıçerı\c! muncla hiı,: lıir h:ısıır ve.za.)iat olmamı~tır. Atılan -;ekiz bomb:ıııın bep"i de 

gc::çmeğe muvaffak olduklaıı ve f 1kııt j deni:zc du~mU;-tUr · 
hiç bir hadise ve zayıat vı.kua gel· j Cchelııttarıka hucum eden havn filolarının Fran-;ız tııyyarclerindcn n.U-

( Gerisi llçUncU sahifede ) teşckkil olduğu sÖ.) leoiyor · 
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Türkiyenin politikası 
· ( Ba•makaleden artan ) 

için, parm-aklarımız t.etikte, vicöan· 
larımız huzur ve emniyet içinde 

bekliyoruz. 
Politikamızda zillete duşmek 

J'Ok, politikamızda sağa sola dönmek 

_yok, politikamızda fedakarlık _yok! 

Politikamızda milletimizin vatan mU· 

dııfoasında her zaman gö<ıterdiği gibi, 

celadet, a~ıılet ve selabet vardır. 
Politikamız Turkiyenin tam bir 

masunisetini gözeten, hesaplı ihatalı 

bir politikadır. 

B. M. M. Reisi lstanbu)da 
İstanbul : (i ( Telefonla ) - B. 

. .M. Meclisi Reisi B. Abdullıalik 

Rcrıda bugun lstanbula geldi ve şt:h· 
rimizde bulunan Mebuslarla dostları 

tnrafıodan karşılandı ve Erenl...öyUn· 
<leki kiişktıne gitti . 

Yeni bir anlaşma 
( Birinci ... nhifeden al'lnn ) 

harp gemisi Oranda tahrip olunmuş 

Ye kııraya olurınul'tur. 

Strasburg .,affı harp gemisi Dun

kerk'in t'l'idir. Oiğt:r yolda bir ha\•a 

torpili ile hnsara uğramı~lır. 

~lo"ador fılotilla rehberi I Iranda 
yanmıştır. 

Bretagne snffı harp gemisi Oran· 
<l::ı ma.\ ne ~·ıırparak h:ısnra uğramır . 
tır 

Pro"·en.:e sn~fı harp gen.İ-;İ Bra· 
tııgnrnin eşiJir. \'e oranda yanmış· 

(ır . 

Köylerimizde teşkilat Hatayda beş 
temmuz bayram1 

Adana köylerinin planlaştırılması An•akya : 6 (Hususi muhabirimi• 
den) - 5 Temmuz bayramını teza· 
hüralla tesi:i eden Hdtay, 5 Temmu· 
za kavuşmanın heyecanı için:fedir . 

teşebbüslerde bulunuldu • • 
ıçın 

Yıllardanberi ihmal edilmi:;-. yU-

1UstU bırakılmış olan Adana köyleri· 
nın planlııştırılması i~i, ele alınnıı~ 

ve bu işin tahakkuku yıılunda ilk a

dımlar alılmı;> bulunmaktadır. Kii_r 

kanununun birinci madde~ini te~kil eden 

mesele, köy hu<l ud 1 nrının tesbi li ve 

köyler arn•nndaki hu<lud ihtilaflarının 

muslihane hııllint: dairdir. Bu şn:ı anı ı 

l 'h mmiyet meseleyi layık oldu~u a il 

lakayla tetkik eden ,·alimz Bay l• :c.ik 

O .. tun ılk hnmlcde ~I kö\'lln hutludlarını 

\ tesbit cttirm'?tir. ıJıg
0

t'l' köylerin de 
1 

hududlarının tesbiti hararetle devam 

etmektedir. Adliyede, t.:ıpuda \·c bazı 

resmi muıımelelerde muhim 

roller O..) n:ıwın bu hu :ud meselesi, 

Kah raman ordumuzun Hataya ayak 

K 
• . b s ığı günün ikinci yıldonümü olao 

ozan ve Kadırlı- 5 T .. mmuz günü, bütün Hatay baş· 
• _tanbaşa bayraklarla don1tılmış, zafer 

de yapılan tetkıkat ı ta.~ları kuıulmuş, Hatay.lılarrr.uazza~ 
~ uılelu halın de merasını yerleıioırı 

Vali miz Adan aya döndü 
K:ıdidi Ye l~ozan kazalarında 

tetkik wyahatlcrinde bulunan \?ali
miz Bay Faik ü .. tun. Zira:ıl ,\ludu

ı·u Bay Nuri Anı, Su İ;;leri l\\tıdu
ru Ba." 1 liknı et Turat St'yahattcn 

ılUnmU-<lcrılir. Bu se.' ııhatte Kndirli 

\'e Kozan kazalarının bilhassa su ih-
tiyaçları U;:erind..: ince \"e etraflı tet

kik::ıt neticesinde bu knznlarımız için 
iyi ~ulnr lıulunnıuşlur. Bu çok ıııU

him hayati ihtiyacın tenıinı cihetine 

sur'ntle giılilec.:ktir. Bu ışın halli 

için kuçuk bir pnranın kiifi gclccegi 
tahmin cJilmt'ktcılir. 

do 1dur muşlJrCır. 
Mevk ı ko nutdnJnt zİ) aret ederı 

heyet komıııanın şahsında Türk or 

dusunıı selaınlıya• ak Hata} iı'arın or· 
duya minnd \e şükr. olarını bi C'!ır" 
mışlır. 

Türk ordurnnun Hataya giı işini 

leınsıl eden suvdri akıncı ve kamp 
müfıezelerı hJlkın coşkun Jk•şlariyie 
kaıştlanmışıı·. 

Futboi grup birincilikle i 
Mersınde yapılıyor 

wa 

1 
d 

,. 1ngi1 tt'l't.'de bulunan Fransız ami
r alı ,\lu.clicr Fra .. ada hali inşadaki 

t;affı h:ırp gemilerinin ( otuz be~er 

Lin tonluk J:ın tHart \ e H.i;;ilyo ) 
tczgahlard.ın indirilerek emin bir .n
ı·e c:öturcluklcrini sö,·lemistir. ( Ame-

kı<.n bir zamanda artık h:ılledilmis 

bulun:ıctıktır. Bir tarııftan kö,\ ll•r a

rasında birlikler h sis edilmekte. di· 

ğer tnrıütan da hemen her k<iydt.• bir 

mektelı. bir dispanser. bir t::ılclıe n·

viri açılması imkanları aranmakta, 

köylerimizin ve 

sıhhl ve içtimai 

sine dair buyuk 

mektedir. 

kö.' ltı!t"rimizin zirai. 

cih..tlcrıle k:ılk ı nnıil· 

llıl,lharc Kadirli \·c Koz:ın'ın zi
rai vazin:ti ele alınmış "·c şıı,·nı, 

memnuniyet neticı:ler mllşabedı:: edil

mi~ı ir. Zer 'iyat gt-çcn o;; eneye nazaran 
pek fazla, \"crım İse o nisbette iyi
dir. Bn:ı:ı mıntnknlardıı 7arnrlı hıı;e. 
reye tc nduf eılilnıi .. i,e <le pek ehcır -
miyet~iz olup ıııUc.ı<lclc tedbirleri ı 

Beden Terbiyesi Genel Direktör· 
lüğünden alınan talimata göre Futbof 
grup birincilikleri İçel bölg-esinde Mer· 
sin Stadyomunda yapılacaktır. 

Bölgemiz ,şampıyonu Seyhan Spd lı 
kulübü Mersine İlmiştir Seyhan "f'~ 

kulübn kura mucibince ilk defa Çan 

- . . 
ı·ika bu emın ,yeriıı Kazablanlrn ol-

duğunu ,öylemcktedir ) . 
lngiliz Ba~vekili iki Fransız s:ıf 

fı harp gemisinin İngiliL sulnrınıla 
teslim alınılığını söylenıişlir. ( Amc· 

ı·ikn hunların PJ.ris ve Kurbe oldu

~unu bildirmekte.lir . 
İngilı z l:fosvekili bir Fransız tav-- ' . 

~ :ıre gcmisiniu Oraııda batbgını bil-

.O irıniştir. 
Dunyanm en bu..) uk d.1niz:ıltı g.:· 

1111isi Fran.,ız Surkof İngiliz <;ularında 
kısa bir nıU.:ıuldeyi ınUtcakip teslim 

alınmıştır. 

İngili.1. Başvekili iki Fransız ha

iif kruvazörUnlln İngiliz o;ularında 
tecılim alındığım bildirmi:;;liı·. \Bunlıı
nn gördugunuz krııvazürlt•r olmıısı 

m uhtemel<lir. 
İngiliz Bn"' ekili Fr.rn<oızlara nit 

~ııO mayn tarayıcı gemioıinirı de İngi
lizlere geçliğini habt r vermiştir. 

r 

Nöyi 
Bir kaç gUn evvel Almanlar Fran

.. ada :\ii.\ i ~ı:hrine girdikleri znmıııı 

Sofyııdaki Alman atcşenıiliteri Bulgnr 

propaganda nezaretine lıir meklup 

giindererı k Nöyide şimdi ı\lmao bay

rağının dalgnlandığını bildirdi. 

Bıı -<Uretle ateşenıilitcr Dulgnr 
milletine garip bir iko.zJa bulunmak 

1.;tedi . 

1H1 !! scnesı ~7 

sinde Stamboli~kinin Bulgaristan na

mına imza ettigi bu munhedeyle Bul

gr-cistan : Cenubi Dobrucayı Roman· 

yayı, Garpta Çarıbrod ve Strum· 

ca',yı Yugoslavya'ya kayhetmiş olu· 

gnyn·tl<.'r 

Bu suretle kö.' lcrimiı.io yakın lıir 
iitide planlnştırılmı~ oldugunu görmclı-

le sevinç du\ aı;:ağımız gunle rin mes:ı.· 

fesi kı~almı~tır. 

Lonclra : (j (Roytt>r'ı - Pl·t. n 

huk\ımeti, lngilterenin Fransız filola-

rına gö-;terlliği han· keti prott ~to t"t· 

nıiştir. 

Londra : fi (Royter) - Fransız 

Fondur kruvazi)rll iki saat muhare

beden -<onra batırıldı. 

l\\utıır ... kl" konıi-yonu . Fransız 

ordusı.nun silahtan tecridinin mu\·ak· 

katcn tt hirinc karar vcrıni~lir. 

Fransızl:ı.rla :-:ıpılıın ,,· ... ni lıir an

laşmayn göre .\imanlar Fransız do

nanmasını k ullr.nalıi lccek lerdir. 

derch ael yn l~ namnı şdt 1 ra. 1 
u konferans 

kırı bölgesi şampiyonu ıle bu pati!' 
günü karşılaşacaktır. 

Haber aldığımıza göre bu pazar 
günü birçok spor meraklıları Mersin· 
deki maçları seyre gidecektir. 

11 Bölge birincisinin f ulbol maç· 
!arını seyretmek büyük bir fırsattır· 
Bölgemiz birincisine de başarıla~ 
dileriz. 

ı Musabakaların neticelerini bi:dire-

Ceyhan : 6 ( Telefonla )- Dün- 1 

kü cuma günü hükümet konağı önün- 1 
de ve çarşıda, Halkevi Başkanı Dok
tor Basri Uzd tarafından ( Paraşüt 
ve Paraşütçülük ) hakkında bir kon
ferans verilmiştir . 

f'oroslular ın topl antı~ı 
Toros Spor kulübü yarın saat 18 

kulüb binasında bir umumi içtima ya
parak yeni nizamnameye göre idare 
he) eti seçimi yapılacaktır. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

hava hafif ıüzgarlı idi. Eııçok sıcak 
gölgede 3 1 dereceyi bulmuştu. 

ı ğ. 

1 

ce ız . 

Polis v~ j-:tndarmanın 
l tevhidi işi etrafı uda 

Polis ve jnndnrmıı kuvvctlcrinirı 

liri.- tirilmesi ..) olundııki Ankarad• 

yapılmakta olnn etu Her dewım • t• 

ıııcktcılir. l labeı· ııldığımızıı ıröre bıJ 

her ilıi kuv\·etin t .. ,·hidiııdcn- sonr• 

'ilayetlcrde birer ,-il ayet zabıta ko• 
mutıınlığı ıhdn~ (dilerek emniyet mu: 
durluklt·ri lağvedilecektir. Zahıtıı. te .. 

kilalı teknik buro zabıta buro,u kaçak 

rnuahedesi 
, lık bUrosu isimleri altındn tıçkısma böU 

ncrt k ,.e her kısmın biı• şefi lıulun:ı' 

caktır. 13u Uç sef 21 saat zaı-fınd• 

'ukubulacn.k "ak'alnrı raporlarla 'i· 

, ___ o_o_N_O_N_M_E_v_z_u_u __ =I 
yordu. Kezıı cenupt:ı - Balkan mu· 

harebcsinde knzıındıgı - ,\bkc<lon_) a 

arazi.,ini Yunanistanıı terketnıi~ 

Egeye .m cıhr('ci kalnınmı~tır. 

Nö.vi mu:ıhedl·si. 1020 sene"i agus 

tosunun dokuzunda meri vele ,...İrnıi.;-
• " 1 

tir 

Bu muahede esas itibnrivlc Avus-• . 
turya ile akdedilen muahedeyi andı-

rıyordu. Fakat kara ve deni, kuv· 

vctlt rİne lemnc; eden madddcrin<lt• 

ayni zamanda {azminat \'c maliye 

mes ı~hrinde farklar vnrdı 

Nö.\'İ muahLdt·..,iniıı :ı.skeri mad

delerine göre, Bulgaı·istarıın ~tl bin 

muntazam asker. lll bin jandarma ve 

3 bin hudud muhııfızı olmak Uzt:re 

cem'cın :::: bin lti~ilfk lıir ao;keri kuv

vet bulun<lurmasıııa mUsaadc edilmek
te.\ lli. 

Bahriyeye taalluk eden mnddeye 
gelince, kt!ndilerine dört torpido nıuh-

ri b ve altı m otorlıot lıırakılmı 1 !.ı. 

!ayet zabıta lrnmutnnına bilJirec .. ~· 

h·r, bu raporlnrdnn sonra da zabıt• 
,·nli ile temnstıı bulunacaktır. Jnndıır' 
m:ı. ,.c polis tcskilabnın bu sekle if 
ra~ındnn sonra temini dU;;UnUle:ı fn) 
daları i"e ancak zaman gösterccektif 

Havcı meydana müdürü 

Adana hava meydanı müdürü 9' 
Hayri 'a7. fesinden İ'il ifa etmiştitl 
Bay Hayrı bugün t\danacfan ayrıl' 
cakıır. Bu çalışkan gencımıze yeti 
va;rifesinde başarıltır ıemennı edert1 

Dahılıyede bir tayin 
Karaisalı tahrirat katibliğine Is' 

tan bul eı kek mu allim mektebi rneı"' 
larından eskı •skan memuru Mahı11111 

lıten tayin edılmiştir. 



Müthiı 

Ceyhan: 6 (Hıısust)- Belediyeye 
ait ve inhisarlar idareıııi ile Yeni Be· 
i.edi-ye dai'reri alhada ve arasıadaki 
oclukkinlar, belecli.~ece verilen bir 
'kararla 938 senesinde sebze hali ya· 
.pılrııı,tı. Botun kasaplar ve !'lebzeciler 
bu halde icrayi ticaret yapmaktadır· 
lar. Obaman verilen bu kararın ye
rinde oldutunu kabul ve takdir eder· 
l&m, bu gltn Useriode derolması la-
2i1J1gelu cibe.tide bu•ada kaJdetme· 
.Geta l•cmiyeffm. 

S«>bze halinin nehre nanr kapu· 
su agzından sabahları kLirulan ve 
gUndUz geç vnkte kadar devam eden 

Pazarda, hergUn Adana ve Hatavd11n 
gelen sehH, meyve vcsair yiye~ek. 
leT'in sebzttilı:re ve halka satılmakta 
.al.dq.ğu mah1mdur. Bu; pazar yerine 

· 10 moetre mesafede bulunan ve hale 
111uttasıl umumi heladan kalkan ve 
11cerlerinde hernevi ha•talık mikrobu 
taşıj•an binlerce , onbinlerc-= karasi· 
:nek , Uzerleri açık sepet ve san· 
dıkl81"da bulunan butUn yiyrceklere 
1< onduAu gibi , ke:ıa açıkta bulunan 
taze peynir vesaireyi de tabiativle 
ziyaret etmektedirler. Böyle heladaki 
ıPİılik Uzerine konup ve Uzerine sı· 
'Van'an binbir turlu aıiüopla bil&ltara 
clıaftaa yedlli ••1'se n r.e,'9'e -vesao;. 
ireJ e ko:ıan k:ıra .. ineklerin , g-elemi· 
.) ece~i bir mahnlde pazaryerı - kuru 
larak a,vlardanbcri temadi ve tt:Yali 

.eden bu halin önUne geçmek kahil 

.degilmidir ? Bu hususta alakadar la· 
rm nıızarı dikkntini celbederiz . 

Hindistan ingiltereye 
büyük yardım yapıyor 

Londra : 6 "( Royter ) - lngil· 
t,re imparatorluğunun harp gayre• 
tine Hindistan candan yardım gös· 
teriyor. Yuz binlerce oblls , batta· 
ni.re, kum torbası ., kaput , motörlu 
vasıta Hindistandan lngiltereye gön.· 
derilmiştir . 

lngilizl~rio Almanyayı , 
Almanların lngiltereyi 

bombardmanı 

8.CIYANO 
BERLINDE 

Cenevre : 6 (Radyo) - ltalya ha 
riciye nazırı yanında bir çok hari· 1 
ciye memularıda olduğu halde bugün 
Berline hareket etmiştir. 

Macaristan, yeni huclud 
şayiasını yalanlıyor 
Bukreş : 6 (Radye) - Hukô.met1 

( Birinci sahifeden artan ) Macar • Romen hududunda yeniden 

k 
bir takım hadiseler vukuageldigini bil-

memiş bulunduğu bıldirilme tedir. diren şayiaları tekzip etmektedir. 
Almanlar cenubi şarki mıntıkasın Bilakis, Macar , Romen kıtalaıunn 

da da bir ıchre 'bombalar atmışlar hadudda vukuagelecek kargaşalıklara 
ve bir kişi hafıfçe yaralanmı~tır. İn· mani olabilmek için mUttkabilen bir 
giliz avcı ta)Yarelerı bir Alman bom· kaç kilom~e ~er.i .çekilmiş <ılduk.ları 

!;:i~:: ;':;ı;·o:~·:m~: Türk \ 
l çe okuduğu vesikalar 
( ( Birinci sahifeden artan ) 
1 ele geçtiği h.J:kında Al ı•an radyosu 

nun yaptığı yalan neşıiyat üzeıine 

1 Fransız elçisi hariciye vekilimize der· 

üzerinde Rakuyü bombalamıya mah
s s Fransız tayyarelerinin uçurulma· 
sına müsaad~ verilmesini istemedim. 

1 
i 
1 

------------------• hal şu mektubu göndermiştır 

1 

ı 
S z de hiç bir zaman böyle bir ame
liye için muvafakıttınm vermedinız. 

Alman telgrafının telmıh etııtı 1 

Pamuk - Hububat 
KiLO t'IATl ---En tz En çok 

K. S 1 K. S· 
Tozacı 50,00 00-
~Ma:_parlağı 48 - 00 

Ma. temızi -00 -u....,o=----' 

CiNSi 

-K-tpıınalı- -49--
J<ie\ ancı- 57 •--::00~--• 

Klevland çı. -2,05- --ı --
Yerli yemlik. __ co ____ , __ 

Arıkarcı : 5 Temmuz 1940 

" Aziz vekilım .. 
Alman radyo,unun Türkçe olarak 

yaptığı bir neşriyatta son mart ayın
da güya hükumetime gönderdiğım 
bir raporun söıde hul sasmı Vt'rdi 
ğini öğrendim. 

Alman telgrafına muttali olmadım 
fakat şayet bu telgraf hakikaten ba· 
na naklettıkleri şekılde ise, aleyhınde 
şikayet mecbuıiyet inde bulunduğum 

sadh suretle kasdi bir mahıyet ar· 
zetmektedir. 

rapor olduğu gözüken bir raporda te
sadüfen toplanmış iı;tihbarıatı bahis 
mevzuu etmiş ve belki de kendimı 
şahsi mah ıyetle bazı faraziyel~r der· 
meyanına terkeylemiş olabil:rim. Fa
~at, Bakuye müteveccih her hangi 
bir harekete mü 5aade huiusunda mu 
tabık olduğunuz hakkmda hükumeti· 
me hiç bir zaman ne bir şey söyle· 
dım ne de söyl yebilirim. Bılhassa ki 
böyle bir mutabakalı elde elmek va- 1 
1ifesini hıç bir zaman almamıştım ve l 
si7.ın d ! bu mutabakatı hiç bır 7.aınan 
vermiyeceğinizı g.tyet ij'i olarak bi· 
liyorum, 

Faık ıhtiramat ve samimi dost!uk 
hislerimi lülfen kabul buyurunuz azız 

( Birinci sahifeden artan ) 
2 - Matbuat hDriyetiı 
Reisicümhur bunun mühim oldu

ğunu beyan etmiştir. Millet memleke· 
tin her mıntakasında ve cihanda cere
yan eden hidiseler hakkında sansür
den geçmemiş malOmab .alabilmelidir. 
Bütün istihbarat kaynaklanndan ser· 
bestçe istifade edilemezse, cihanda is-
tikrar olamaz. 

3 - Din için Serbesti 
B. Ruzvelt, bu <ıerhestinin de 

mokrat memleketlerde mevcut oldu· 
ğuna fakat başka huk6.ml:t !'!İstemi 
tatbik edilen memleketlerde bulun-
madığına işaret etmiştir. 

4 - Fıkirleri .arıemek 
B. Ruzvelt, hukumeJt devirmeğe 

teşebbus etmemek şartiyle berkesin 
fikrini söylem ek hakkma malik olma
sı laZ1mgeldiğini beyan etmiştir. 

5 - Zorbalıktan m••uniyet: 
B. Rusvelt milletler arasıntlaki 

ticari ve kulturel sedler lağvedildigi 

takdirde bunun tahakkuk edcbilece• 
ğini "öylemiştir. 

B. Ruzvelt. bu gayelerin ana 
hatlarının, Amerikanın bu beş fikri 
tahakkuk ettirmeğe gayret edip et· 
miyeceği ve şöyle böyle mUessir hU· 
kdmctler kurmak için bu fikri orta· 
dan kaldıran milletlere knrşı muha· 
lefet etmiyerek bunlardan sarfınazar 
mı edecegi ,voksa tahakkuknnu teş

vik mi edt>Ct>ği meselesini meydana 
çıkardığını beyan c-tmiştir. 

Reisicumhur, Korperatif devlet-
lerin veya İtalya, Almanya ve Sov· 
vet Ru!lyada bulunan bukumetlı:r gi· 
bi hukum~tlerin, demolı.rasilerden da· 
ha mUesııir olduğunu açık bir surette 
kabul etmiş ve kanuni, icrai ve hu
kuk I sahalarda mevcut murakabe ve 
muvazene fikirleriyle Amerikan sis· 
teminde teehburl~rin tabii olduğunu 

beyan etmiştir. 
Reisicumhur, işaret etttigi ha 

noktaların sebebini sö_vliyerek, buyuk 
bir kunm Amt:rikahların, mUeasir ol· 
ma!'lı dolayısi,.rle korparatif hukılmet 

şeklini kabulu ı~hine rey vermiş ol· 
malarma teeg,.UfUnU bildirmiştir. 

Bununla beraber, Reisicumhu,., 
bu kmm h ılkın oldukça çok bulun· 
muına rağmen botun nUfıısa nisbet 
cdılince fazla olmadığını ka) detmiş· 
tir. 

i.~~-. -\----· 
.d, 10 

Siıinle veya mesai aı kad&şları

nııdan biri veya dileri ile yapmak 
şerefıne nail olduğum m ıhaverelerdeıı 
hiç ti inde siıden Türk toprakları vekılim. Massigli 

1 
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H embiyo ve para 
111 Kan1<asından dhıımışıır. 

Li;;ı---------;,~:.:..:... __ _ 
_Ra.yışmark - -
_Frank (Fransız) -0- 00 
1S=\:t:ıerl:-:i:--n7t-:in:..:ıgı!!:·.::ıiz;.>~-- -__._-5- 24 

/ngiliz - Fransız deniz savaşı 
---------------------------------- . . . ----------------------------------

Dolar ( Amerika) !39 

1 
OO 

.-~F_r-:-a_n_k ~'~i.:..sv:..:.iç!:r~e..:.l ___ ı--no 00 ı 
lngil ı mutbuatı hükümetin Fransız fılosuna 

karşı olıın hııket•ni sevinç ve acı ıle karışık bır 

hisle karşı amışlır. Sevınçle, çünkü hükumet, ya
lınız büyük Bıitanyanın menfaali bakımınd,,n de· 
tıl, avni zamanda bıızal Fnnsanın ve bütün be-· 
şerıyeırn mtnfaatı bakımından bu tıarekele te\•es· 
sül etmek cesaretini göstermiştir. Acı ıle çünkü 
Cıermont Femınd hükume ir>in hattı hareketi üze· 

Nevs Chronicle yatı) or : Bır Fransız fılosunu 
Fransanın detıl, Hıtler n elınden aldık. Ş mdi Fran 
sa adan" yapılan ıey naıilerın açıktan açığa "Fran 
sız Füh•eri .. adını verdikleri mareşal Petene Ber· 
lin tarafından dikte edıımiş bulunmaktadır. 

Adana Askerlik şube
s den: 

Mill 
S.l:aaylan As. şu'1eaine 

davet: 

Şubede malcau"et 1 __ 
'k . . 7T o up tutun 
ı ramıyesı a

1
1.an miıaı auba)'lar M. 

M V. Emek.ı dullar şulıesinden gön· 
derilen boş cedvelleri dolduracalda. 

rı11dan, İşbu Cc tvelleri almalan için 

pazart11i günii şubrye relmele • •1.. l rı 
ı an o unur. 

ı ine es~ i silah kardeşleri bugün sakınılması imlı.An· 
sız olan bt1 hareketin kurbanı olmuşlardır. 

Fransız bahıiyehleri ıçin içinde buluı:dukları 
müşkül vaziyet dolayisiyle büyük bir sempati gl)s 
terılmekte ve bu babı ıyelılerin memleketlerin' dön 
mek ve yahut eski müttefıklerinin yanı başında 
mücadeleye devam şıklarından birini seçmete da· 
vet edil nit olmas1ndan dolayı İngiltere hOkihneti 
tebrik edılmektedir. 

Daıly mail yazıyor : Fri1nsız fılosunun en bü
yük kısmın1n düşman penceıes.nden uzaklaştırılmış 
olmaııından dolayı heıkes ı;ev necekıir )apmata 
mecbur oldutumuı haz n vazifeden dola ı Çörçil 
tarafından ırösterilen kedere htrkvs iştıra\c edecek 
tir Bordo adamlarımn şuursuz ve betrıah siyaseti-

ni milletimiz takbih etmekte olduQ'u g bi ta1ih de 

takbih edecektir. Fransız fılosuna kaışı bu karan 

almak için yüksek bir manevi .ceaaret lazım ol· 

muştur. Bu icraat büyük bir adam tarafından dik 
le ediltn güıel b:r icraat olmuştur. 



Sahife 4 Türksözü 7 femrnuz 94~ 

Serin bir salon - Temiz bir hava 
içerisinde Mevsimin en büyük şaheseleri 

ASRi SiNEMADA 
iki Büyük Film Birden 

1 

T om Miksin intikamı 
2 

J e a n Mireille 
GABİN BALIN 

İn Şaheserler eseri olan 

( Yanık Gönüller) 
Bugün gündüz Saat 2.30 da iki film birden 

T om Miksin intikamı - Yanık Gönüller 

Devlet demiryolları beşinci işletme 
müdürlüğünden : 

1 - işletmemiz mıntıkası memur ve müstahdemi için kumaş, astar, 
telası idare tarafından verilmek ve yalınız düğme ve alameti farikaları 

terziye ait olmak üzere diktırileceic olan takriben 838 takım yakası açık 
ve kapalı elbise ve ayni miktarda palto ve kasketin şartname ve muka 
vele projesi mucitince dikiş işi kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuş. 
tu r. 

2 - Eksiltme 20-7-940 Tarihine müsadif cumartesi günü saat ı 1 
de Malatyada işletme binasında yapılacaktır, 

3 - Muhammen bedeli ( 10056) lira ve muvakkat tem•natı (755) li· 
radır. 

4 Taliplerin, bele iiye veya ticav-et oialarından alacakları saat 
v esikalarını, muvctkkat teminata ait makhuz ve~a Banka mektubu ile 
teklıf mektuplarını 2490 sıyılı kanunun tarifatı d.ıiresinde mühürı ü zarf 
laı içinde hyin edilen ih<tle saatinden bir saat evvel Malatva işletme 

mü lürlü~"ine verme!eri veya göod e rın eleri lazımdır. Po:;tada olacak ge· 
çikmtler kabul edilmez. 

5 - Bu i~ e ait şartname ve mukavele projesi, Diyarbakır, Eı azığ, 
Eloğlu, Narlı, Adrna istasvon l arın:Ja ve Malatya işletıT.e kaleminde ıs · 

teklilere bedelsiz verilir. 
3- 7- 12- 17 12097 

· Ucuz ve acele satılık Motosikletler 
Az kullanılmış lngiliz malı Tiryof marka sepetli 6 beygir ,kuvvetin 

de bir adet ayni maıka 3,5 beygir kuvvetinde sepetsiz bir adet bisiklet 

tertibatlı ve iki vitesli 2 ..!...beygir kuvvetinde Husvanıa marka bir adet 
4 

ki cem'an üç adet motosiklet acele ve ucuz fiatla satılıktır. Taliplerin 
Kolordu caddesinin asfalt cadde ile birleştiği dört yol ağzındaki Bizim 
Bisikletçi Necip Ôzyazgan Ticarethane! ine müracaatları ilan olunur. 

llan ı 
1 

Toprak mahsulleri ofisinin Cey j 

handaki muhtelif depolarında mev· 1 

cut ve ileride depo edilecek yulaf 
arpa, buğdaylarının depoltrdan ıs· 

tasyona nakil ve "agona t;,hmil iş · 
leri on bt ş gün o ücdelle münaka· 

12101 2- 6 

saya çıkarı'mıştır. 
ihalesi '.l2- 7- 94o tarihinde 

Ceyhan aj ınsı mtrkczinde yapıla· 
cağından talip olanların tafsilat al
mak ve şartnamesini görmek üze· 
re toprak mahsulleri ofisi Adana 
ve Ceyhan ajansların1 müracaat 
t tmeleıi ilan o'uı .ur. • 
1~!08 5- 6- 7 

Adana Biri~ci İcra 
dairesinden: 
Gayri menkul malların 

açık artarma ilanı 

940- 849 
Açik artırma ile paraya çevrile 

cek tgc&yri menkulün ne olduğu: 675 
dönümlük bir tarla Gayri Menkulün 
bulunduğu Mevki, Mabsllesi, Sokağr, 
Numarası: lsa Hacılı köyünde Tak· 
dir olunan kıymet: Beher 919 met· 
resi 20 liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün 
s ıat: 14/8/940 Çarşanba saat 9- l 1 
birinci 29 / ~ / 940 Puşenbe saat 
9-11 ikiııcı 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma Şartnamesi 5171940 tarihinden 
itibaren - 849 No. ile Birinci 
icra dairesinin muiyyen numa· 
rasında herkesin görebilmesi için 
açıkdır. l ıanda yazılı olanlardan faz 
la malumat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 849 dosya numa 
rasiyle memuriyetimize müracaat et· 
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetirı % 7,5 nisbe· 
tinde pey veya milli bir Bankanın 

teminat mektu~u tevdi edilecektir 
(124) 

3 - lpot !k sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususi 'e faiz ve masrafa 
dair olan iddialarım işbu ilan tari · 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev · 
rakı müsbiteleıil~ birlikte memuriye 
ti nize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 

' olmadıkça satış bedelinin paylaşma 
sından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen güıde artır .naya 

İştirak edenler artırma şırtnaya

mesini okumu~ ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamam l' n kd l)ul et 
miş ad ve itibar o!unurlar. 

5 - Tayin edilen za:nanda ga y 
rimenkul üç defa bağırıidıktan son 
ra en çok artırana ıh lle edilir. Arı 
cak artırma bedeli muham ı.cn kıy 
metin yüzde yetmiş beşmı lu1maz 

İlan 
Kiralık evler 
Seyhan kız,lay 

merkezinden : 
Muhtelif semtlerde felikeı:redr 

lerdtn boş kalan evler vardır. Ttf 

rinaani başına kadar kiraya verilr 
cektir. Merkezimize müracaat ed~ 
mesi. 

5 6-7 12107 

ilan 
C. H. P. Seyhan Vila· 

yet idare Heyeti Reisli 
ğinden: 

Yeni yaptırılan Parti ve Halk 
vi binasında (3738) lira (72) kuru 
keşif bedelli ceviz kaplama yeri 
dolapları tafsilat resimleri ve şart 
name ve keşif hulasası mucibirıcl 
yaptırılacak iş eksiltmeye korıll 
muştur. 

ihale: ll·'i-940 Pcrşenbe g1ıı' 
saat 17 de Asfalt caddede yeP 
Parti ve Halkevi binasında yapılı 
caktır. 

Bu işe talip olanlar bedeli kel 
fin yüzde 7,S muvakkat te01İ 
nat parası ve şimdiye kadar böyl 
bir işi başadıklarına dair vesikl 
lariyle birlikte müı acaatları ilal 
olunur. 12117 7 - 10 

İlan 
Halkevi Reisliğinden: 

Dil, Edebiyat, Temsil, Kütüph• 
ne ve Yayın komitelerinde münhal 
birer azal ı k için j 7 940 tarihind 
s~çim yapılacağı evvelce ilan edil 
diği halde ekseriyet olamadığında~ 
mezkilr seçimlerin 12 7·940 cufll .. 
günü saat 18 e tt'hir edildi~i i.~O 
olunur . 12116 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Yenicami yanında 

T oros f'CZahı:ınes i rlir 
rd 

almağa razı olursa ona razı o1ma1 
veya bulunmazsa hemen on beŞ 

ün mü j detle artırmaya . çıka rılıP 
en çok artırana ih;ıfe edilir. İki ali 

· veya satış istiyenin alacağına rücha· 
nı olan diğer alacaklılar bulunupda 
bedel bunlaım o gayrimenkul ile 
temin edilmiş olacaklarının mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en çok ar-

tıranın taahhüdü baki kalmak üze
re artırma on beş gün daha temdid 
ve on beşinci günü ayni saatta ya· 
pılacak artırmada, bedeli satış isti· 
yenin alacağınarüchanı olan diğer 

alacaklıların o gayrimenkul ile te· 

, arasındaki fark ve gl'çen günle' 
için yüzde 5 '.ien hesap o'unacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca bük· 
me hacet kalmaksızın memuriyeti 
mizce alıcıdan tahsıl olunur. Maddt 
( 133) 

min edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok artı· 
rana ihale edilir. Böyle bir bedel el· 
de edilemezse ihale yapılamaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine iha. 
le olunan kimse derhal veya veri 
len mühlet içinde para vı ver.nZ~;>s 

ihale ka r.ırı fesho'unarak kendısin · 

den evvel en yüksek teklifte bulu· 
nan kimse arzdmiş olduğu bedelle 

Bir tarla yukarıda göstcrilell 
14- 8- 940 tarihinde Adani.I Biriıı' 

' icra memu,fuğu odasında işb~ 
ilan ve gösterilen artırma şartn• 

mesi daiu sindeki satılacağı ilİ" 
olunu• 

12118 

Umurııi neşriyat müdürü 

Macid Giiçlü 
Adana Türk Sözü Matbaası 


