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o 
YIPRATMA 
HARBi Ml? 

.!!~VZAD GÜVEN 

1 e on onbe~ gUn içinde dUo· 
~ yada mUhim siyasi ha-

-' diseler cereyan etti . Bal-
~nlarda nazik bir şekil alan vaziyet 

a~~hver devletlerinin mUdahalcsiyle 
;.r anlaşmaya dogru istikamet aldı . 
• •r taraftan RomanyA- Bulgaristan, 
liğer taraftan Romanya- Macaristan 

,,rasında, aralarındaki toprak davala-• 
urım k d' k dil . • en ı en erme ve uyuşma 

rolu ile ballebnck Uzerc mUzakcrcler 
'1 .. tladı ve devam ediyor. 

JJ. Japonya ile İngiltere arasındaki 
ıay~si °:1Unasebd biraz daha gt'rgin
•tti. llu bukf1.mct de digcrinin teb'a· 

dan tcvkifat yaptı. Gerginlik hila 
atun şiddetiylo devam ediyor. 

Sovyet hariciye komiseri B. Mo

• otof huk~metinio dıf politikasını i.Galı 
J den mubım beyanatta bulundu. Bu 

eyaııattan. Sovyet Rıısya ile lngilt:e· 
e ~e arasında bugUn için bir anl 

ıu lı::u ı d aşmanın ndC m n o ma ığını ölrendiğimiz gibi 
••yet Rusyanın Amerikan politika
mdan da memnun oörUnm•d'ııı· . 

ı d k • "" c•nı aa. ..... ı l . 

i Norm~l zamanlarda başlıbaşına 
rer mUbun hadise olan bu ı mese er 
tentad~ buyuk bir akis yapamadı 

r t:sın beklediği ve butun da: 

~bınkhal~ini kendisine ba~lı gördu 
aş a hır hadise vardır· M"h 

•vl tl • . lo . ı ver 
e c:rının giltereye yapacağı ta. 

Tuz. 

Fransayı ma~lup ettikten he9, on 
n sonra, AlmanJanm bııtuo kuvve· 
yle İngiltere Uzeri.ııe ahlacalı hak. 
ada umum! bir kanaat vardı. Bugun 
adan ~l~ı haftadan fazla bir mUd· 
t geçb~ halde bu L -d· . h • . . . na ıseoın zu ur 
edilinı gören dunya lı.endi k di 

• tak all ' en ne ım su ar !l'>rmaga ba 1 d • 
•Almany t ·ı ş a ı. 
ı~ a ogı tert"ye taarruz t 

raten lı.orltuy,,r mı? e • 

-Almanya, İngiltere:ye karşı ld 
il harbi yapmalı.tan vaz mı Y•. I• 

r1ıııl'-Almanya lngiltere,·c k geçti? a ,, ar~ı yapa-
k 11 taarruz için bala hazır lıkl 

ır· 
'fğuldur? a ını 

Bu suallere kt"banet voluyl 
t d .,, a mus-
•1' e, menfi de cevaplar verilebilir. 

at hu cevapların doğru çıkın· 
cak. b' ... sı 

ır tesaduf eseri olur Yalını 
ıbaltkak olan bir ..:ev var.sa o dz 

H"tl •· y J ' a 
giltı er.ın son sulh teklifine kar,.1 

erenın red c b • Y . l . eva ı verme•unden 
~ı (_ ngılterenin (Almanya.}·a ilcinci 

a •laıu harb t ') d e mesı n en sonra 
nıansanın b k"kt c.O ~il edebil ~ .1 vJ e kat'i zaferi te

J 1 t mesı ıçin ngiltereve mutla-
"' aarruza. m b ~ 

vll Al ec ur olmasıdır. 
ı manya b 

1 u taı.rruzu ne zaman 
rJıtl nası ,Yapacıı.ktar'( 

Mutabassısları 
·ın bugua tebe n ve se]ahiyettar· 

Y . . llur eden kaııııatına 
bızzat mıhYt.!r devi t] . . k 

e ermın aç1 ça 
( Gerisi ikinci sahift"de ) 

ANKARA : 9 ( TÜRKSÖZÜ 

MUHABİRİ BlLDiRlYOR ) 

- MlLLl ŞEFlMlZ lSMET 
İNÖNÜ BUGÜN, ORTA 

ANADOLUDA BlR TED· 

KlK SEY AHA Tl lÇlN 
SAAT 10 DA HUSüSI BİR 

TRENLE ANKARADAN 

AYRILMIŞLARDIR. 

( Gerisi llçUucU .. ahiftde ) Mılı i Ş<'fı mi:. Ankara Garından çıkarlarken 

Osriıaniyede zengin bir 
maden sahası bulundu 

Krom cevheırü 
olduğu anlaşılan bu saha ıooo bekta·rdır 

MANŞ ÜZERiNDE 

Büyük bir 
hava harbi 

53 Alman tayyaresi 
düşürüldü; bir Alman 

torpidosu batırıldı 
Londra : 9 a . a. - BugUn Maoş 

denizi Uzerinde bir İngiliz kafilesi 
Userine yapılan taarruz esoumda 

( Gerisi UçtıncU ııahif edl" ) 

DDkkaıtOeır : 

Pis kağıdlardan tJrbc:t 
yapılıyormuş 

Çimento -ve kullacılmı~ kirli am· 
balaj kağıdlarından torba yapıldığı 
bakkalların ve ınanavlarm gıda mad· 
delerini bu torbclara koyarak muşte
riye vcrdilindcn şikayet edilmekte· 

dir • 
Filhakika memleketimizde buyuk 

bir kağtd buhranı olduğunu biliyo
ru.ı:. Fakat bu huhran balkın sıbha· 
tine zarar vrrecek hareketleri mazur 
gösteremez. Belediye bu i~le alaka· 
dar olursa kötu olmaz. 

Gerek Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, gerek hususi teşebbüsler· 
le ~ıliyetimiz dahilinde yapılan ma
den arama faaliyetle· i ilk müjdeyi 
osmaniyed~n vermiş bulunmalı. tadır· 

0Jmaniye kazasının Karaçay de· 
resi civarında 1000 hektarlık büyük 
bir saha içerisinde «Krom> m11deni 
bulunmuş ve arazi 111hipleri tarafın
dan fktisad Veka'etine imtiyaz tale
bi hakkında mür.ı;ca.at edilmiştir. Tev-
fik Erkin. Tahir Ôzerk, Memduh ll. 
gfner, Hulusi Keçeli, Talat Kılıço~-lu 
adlarındaki arazi sahipleri celb ettik· 
leri mühendislere tersim ettirdikleıi 

l 
maden mıntakalarını gösterir harita· 
lıtrı ve imtiyaz hakkındcaki dilekçele· 

1 
rini veklJete göndermiflerdir. 

Kafile halinde gıden lngiliz gemıleri ( Gerisi ikinci sab.ifede ) 

partimizin güzel ve 
gerinde kararı 
Ankara : 9 (Turk.sö.ı:U muhabirin· 

den) - Bundan iki seme evvel C. H. 

P. Genel Sekreterliği tarafından yurt 

içinde ressam gezileri tertip edilmif 
ve muvaffakiy,tli neticeler alınmıştı. 

Genel St:k.reterlik bu y1 l ressamları· 

mız için llçUccU geziyi de tertip et· 

miş buluomaktadır. 

Ögrendiğimize gört: bu yıl on vi· 
layete on. rassamıruız gidecektir. An· 
kara H11lkevi Aokara rt'ssamlarından 

dördUnU seçmiş ve isimlerini Genel 
Sekreterlığe bıldırmiştir. Bunlardan 

"Ulus., ressnmlıırından B Saip Tu· 
na M.arıış'o., 13 . Eşref Üren Yozgat'a 

Nurettin ErgUvln Kastamonuyıı, B. 

Arif Kapbn 1 .. partaya gideceklerdir. 
Diğer ııl t~ ressa ıırı h tan bul l · Uzel 

Sanııtl:ır Akadem1si seçt•cektir. 

r· ........ --·· ........ '"l 
Bir Hava Vekaleti 
kurulması 

düşünülüyor 

i stenbul : 9 ( Tdrk80zU 
muhabirind•n ) - Bir Ha
va VekAleti kurulma•• için 
hUkOmetç• ietkikat yapıl· 
maktadır. 

Hava Veklleti kuruldu. 
ju tekdirde, bugünkU Hava 
ta•kilAtı tamamen bu Yeki 

l lete bağlanacakhr· 
Alakadarlarca söylendi. 

< Gine göre, kurulması muta-

l
. ••vver Hava ekiletlnin 
bUdçesı dört milyon liradan 

~ ibaret Olacaktır. 



Sahif~ 2 
. _!!52! ... -........................ -

Adet demek kuvvet de 
mektir. Türk ulusunun ekaik
•ız ve fazlasız sayısını bilmek 
Devlet ve ulusal kuvvetini ve 
bunun artma çarelerlni lll"e. 
tecektir. Bu sebeple 20 fLk
TEŞRIN PAZAR gUnU yap la
cak Olan Genel HUfu• •ayımı· 
nın çok dojru sonuçlar ver
mesin• çah•mak, bu lfi ulu•al ı 
bir ödev saymak hepimizin 

borcudur. 

Başvekalet 

istatistik Umum müdiitlügü 
•• w •• w •••••• 

Yıpratma harbi mi? 
( Saf makaleden arlan ) 

söylediklerine (B. Musolininin port pa· 
rolU olan B. Virgino Gaydanın makale 
leri ) nazaran Almanya dofrudan j 
doğruya Buyuk. Britanya adasına ihraç 
yapmak suretiyle taarruzdan vaz geç· 
miştiı·. Yani, Almanya İngiltereye 
kar~ı, şimaiye kadar mağl().b ettiği 
milletlere tatbik ettiği yıldırım har· 
bini yapmıyacaltır. 

Almanya erkanıharbiyesi zaman 
ve hususi ~artlara göre harb taktiği. 

bulmakta ve tatbik etmekte çok ma· 
hirdir. İngiltereye yapılacak taarru
zun, muvaffak olabilmesi için Polon· 
ya ve Fransaya kaqı )'apılan taar
ruz metodlarından başka usullerle ya• 
pılm~sı lazımdır. lngiltereye karşı ih
raç hareketiyle bir yıldırım harbi 
yapmak çok tehlikeli ve belki de Al
man h:ıva ve kara kuvvetl~rinin mah· 
viy le neticelenebilecek bir teşebbus 
olur. 

Bunun için ev'fela, lngiltereyi 
adam akıllı yıpratmak, zayıflatmak 

Ye sonra kat''i darbeyi vurmak lazım
dır. Bunu temin için de lnıiltereniu 
can damarı mesabesinde olan liman· 
larmı, demiryollarıoı, yiyecek depo· 
larmı devamlı ve şiddetli hava bom
bardımanlariyle tahrip etmek, deniz 
mUnaknle yollarını, ticaret gemileri 
kafilelerini imha etmek ve bu 'suret· 
le İngiltereyi haricin yardıı:ıından 
mahrum bırakarak zayıflatmak İcab 

~diyor. 

Son bir hafta içindeki Alman de· 
nizaltı gemileriein faaliyetine ve İn· 
giltereye karşı hava hucumlarının şid· 
detlenmesine bakılacak olursa, askeri 
ekcıperlerin bu fikrine inanmak lazım
geliyor. Nitekim dun .Manş Uzerinde 
vukua gelen buyuk b.avıı muharebesi 
ve Somaliye yapılan İtalyan taarru· 
zu da bu fikri teyid etmektedir. 

Yalnız bu ipote:ı karşısında da 
sorulacak bir takım sualler vardır: 

1 - Bu yıpratma harbi ne ka
dar devam edecektir. İngilterenin 

- mukavemeti karşısında Almanya önU· 
mUzdeki kışı da harple geçirmege de· 
vam edebilecek midir '? 

1 ürksöıü 

Çukurova yollarının 
inşa ve tamir işleri 

Nafia teşkilatı programın tatbikine çalışıyor 
Nafia Vekaletinin verdiği imkanlar 

dahilinde metod takib ederek Adana 
yollarının tamirat ve inşası hususunda 
takdire değ-er faaliyetler gösteren A· 
dana Nafia dairesi yol, köprü ve men 
fezler tamirat ve inş1sını pliinlaştırmış 
bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Nafiasının esas vazi
felerinden en başta gelen yol, köprü 

ve menfez inşası, bizi, şüphesiz ki 
gayelerimize ulaştıracak hedeflere doğ· 
ru atılan adımlardır. 

Bir gün tamamen asfalt olarak Ö· 

rülmüş olduklannı görmek arzumuıu 

içimizde sönmez bir ateş haiinde mu· 
hafaza ettiğimiz yollardan ı\dana -

Karataş yolunun 6 ilan 8 inci kilomet· 
releri arasında 7800 liralık ve cem'an 
980 metre tulunda parça parça yerle· 

rin }apılmas na yakında baş'anacaktır. 

Adana - Tarsl:s yolunu·, 2+ 900 
ila 8 r 480 kilometreleri arasında 21,0 ıQ 

{ Gt:risi U~ Uncu sahifede ) 

2 - lngılterenin deniz hakimi· 
yeti ve gUn geçtikçe biraz daha ar· 
tan h~vf. kuvvetleri böyle bir yıp · 

ratma harbinin muvaffakiyetine mani 
teşkil etmiyecek midir ·~ 

H - lngiliz hava kuvvetleri, mu
kabil taarru2larla, Almanyamn can 
damarı mesabesinde olan yiyecek ve 
petrol depolarım, tayyare meydanla· 

rıoı, tayyare fabrikalarını tahribe 
çalışmıyacak mıdır ( Bu taarruzlarla 
bizzat Almanyanın da lıarb~ devam 
kabiliyeti sarsılmıyacak mt<lır ?. 

Hutun bu noktalar gözönUnde tu
tulduğu takdirde şöyle bir hukt\m ak· 
la en muliyim gelen ilıtimal oluvor: 

Bay Şekip Beriker'in 
yeni vazifesi 

Arkadaşımız Şekip Beriker An
kara Matbuat Umum .Mudurluğu Al' 
manca Burosu Şef ı\.foavinliğine ta· 
yininin yuksek tasdika iktiran ederek 
vazifesine başlamış elduğunu buyuk 
bir memnuniyetle öğrendik. Bu çahş· 
kan, meziyetli afkadaşımızın yeni va· 
zifesinde muvaffak olmasını candan 
dileriz. 

Osmaniye mal rnüdürlüğü 
Gündo~muş mal müdürü Bay Za· 

kir Zeren Ü.>maniye mal müdürlüğüne 

tayin ı>dilmıştır. 

Mazot geldi, dün 
satışına başlandı 

Bu mevsimde çiftçilerimizin en 
mühim ihtiyaçlanndan birini teşkil e
den ve günlerdenberi 1,·üruduna intizar 
edilen Mazotdan, İskenderun deposun
dan dün şehrimize üç vagon getiril
miş ve piyasaya çıkarılmı~tır. 

Karasını biçakhyan dün 
mahkum oldu· 

Karısını biçakl:ı. yaralamaktan 
suçlu ve mevkuf Sucuzade mahallesin· 
den çalgıcı Ahmed hakkında ikinci 
asliye ce:ıa mahkemesinde devl\m edi· 
len duruşma sonunda 7 ay mahku
miyetine karar verilmiştir. 

Kadını yaralıyan adam 

Umumhanede Ayşe Kemerli'yi bi 
çakla yaralamaktan ·suçlu ve mevkuf 
bul un an Ali dede mahallesinden Şem 
settin oğlu Yusuf, birinci sulh çeza 
mahkemesince 33 gUn hapse mahku u 

edilmi1tir. 

Halkevimiıd• 
canlı f aaliy~ 

Gençler Ceyhan ~• 
maniyede birer te 

veıecekler 

Halkevi temsil kolu tatil 
olmasına rakmen büyük bir f ye 
çalışmaktadır. Köy temsillerir.e • 
edilmektedir. 

Bundan başka bu ay içirıdt 
maniye ve Ceyhanda da teıtl 

/ 
mek üzere hazırlıklara devaıfl 
Kaıalarımızdaki Halkevlilerle o 
sıkl;.ştırmak maksadiyle yapıla' 5 
yahatlara daha sonra da devi;<> 
Jecek, bilhassa henüz HalkeVI )5 

mış olan kazalanmııla daha 
alakadar olunacaktır. !O 

Ceyhanda verilecek terıı 
han çocuk f s rgeme korumu >oı 
verilecektik. O 

Halkavi •inamasına ~ 
800 kifi geldi U> 

Partimiz genel sekreterlı • 
i:fan gönderilen filmler üç gO u 

yeni halkevi bahçesinde hal~ ~ 
olarak gösterilmektedir. O 

Bu filmlere karşı halkırtl 
beti gün geçtikçe artmakta O 
akş .ım beşyüz kişilik yer ıeA5 
dolmuş ve üçyüzden fazla o 
filmleri sonuna kadar ayaktS 5 
miştir. Bu tehacüm karşısınd' r 

viıniz filmleri daha bir hafta O 
göstermeğ'e karar vermiştir· O 

Halk TUrkUleri grJ r 

bir kenser ver•"o n 

Kısa bir zamandanberi ~ z K 
n1an prova faaliyetine geçf11' M 
nan Halkavi <Halk 1ürkiifer1 ı 
yakmda bir konser verr!l~ Y 
çalışmak tadır. Bu sahada 
kabiiiyeller gösterm 'ş ve isi 
rafında bir sempati husule 
olan Halkevimizin tanınmış 

<Halk Türküleri grupu> na 
mu(ölardır. Mılli Türk mus•~ 
terinden bauları bu grupa 
elemanlar tarafından istinı• 1 _ 
tt", güzel sesli genç istidat!•' 
lan makta olan repeı tuvar J11j sı 
tını meşk etmekle meşgul b 
tadır. 

Almanya lngiltı:reye kaqı y:ldı
rım harbinden va:ııgeçerek evvela bir 
yıpratma harbi yapmağa l.arar ver· 
mi~se bile, bu yıpratma harbini de 
uzatmamak mecburiyetindedir. Binaen
ale.} h önUmuzdeki haftalar içinde çok 
buyuk ve sık hava ve deniz ta.:ırruz· 

ll\rı yaparak lngÜtereye ka.r11 yapa
cağı bu harbin birinci safh:ı,ıoı sUr'

atle bitirmege ve kıştan t>vvel y.:ı· ı 
ni ey~ft.I ayı içinde kat'! darlı.:yi vur· 
mak ıçın buyuk ve kat i ta:ırruzunu 

Ankara : 9 (TurksözU muhabirin· Halk türküleri g rupun°
11 f,~la 

dt:n) - Vekiller heyeti bugun Dok- serinin halkımız ıarcıfındal1 . emi 

Vekiller heyeti içtimaı 

tor Saydamın rci~liğinde l toplanarak ğenileceğini ümid etmektc:Y
11

' alı 
k 

tlusu 
Jı.u1 ·nılar.fı bıhnnı~tır. 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~-, Mer~in bele~~~~ndı 
Ha yat saha s 1 - J u·. b ı· ı e Mersın : 9 (Türksoıu ı'tdo.y 

yapın:ı!a mecburdur. 

Bir senedenberidir, bir takım 

1 
topraklarında biribirinden baskın fa. 
cia!ar olan Avrupa'dan yeni ve feci 
bir haber daha: 

Varşova bölgesinde her gün aç· 
tıklan bir ki.;;i Öl · yari 

Eski bir arııp sözü şöyle der: 
<Bir milletin saadetı, bazan bir 

başka milletın felaketi alur.,, 
Alman orduları da bundan on :bir 

ay kadar önce Polonya'yı [Hayat sa· 
hası] diye işgale başladılardı. Alman· 
la nn [Hayat sahası] Polonyalıların 

OONON MEVZUU 

[Ölüm sahası] mı ol d caktı? 

• 
Meşhur aktör Burhaneddin, Is· 

tanbul'da belediyeye ve y<ıhut vila· 
yete baş \ur arak kendisine jüb ı le 

yap:lrnasını ve bu iş i~• n b ir tıyatro
nurı tahsic;ini rica etmiş . 

den)- Bir haftadanberi ııı To. 
Fındıkpınarı yaylasında bıl erli 

Tulüat aktörleri de: 
ledi~e rei.c;imiz B. Mitat 1'~1e 
şehrımize gelerek vazifele

1111 

- Bur tıanedd n'e jübile yapılaca- başlamışl:\rdır. 

ğına biraz bizi düşünseler ! diyor• 
lar. 

Milli zaferden sonra memleketten 

ayrılan aktör Burhaneddin, vatan dı· 

şında 17 sene kaldıktan sonra dön

dü. Sekiz sene daha kalsaydı da, bı· 

ri, memlekt>tten uzak kalışının jübı le· 

si yapılsaydı! - T.L 

O · d ııtl Ka 
smanıye e d~ iş Ha 

sahası bultıll 
• torı ) ışmar! 

( Birınci sahifeden ıır rıt~ ık ( F 

Ko1an civarında da ba~ı st diin ( i 
şanelerine tesadüf ediltJl'ş ce .u ( ft!. 
susta henüz kat'ı bir neti ot nk ( il 
dılememiştir. Aramalar 

mektedir. 



Abone Şartları 

Ay hk ı ·wo Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degi§meı 
yalnız posta masrafı 

Romanya Türkiyeden 
zammedilir. 

·2 .-:- llıinlar için idareye 
muracaat edilmelidir . 

pamuk satın alacak 

~··.~-----teri -
rRADYO 
til '-- Bugünkü program -

·r ı/ye Radyosu - Ankara Radyosu 
ri~e • Pr_ograın, Saat Ayarı 

M_uzık : Neş'di Parçalar (Pl.) 
Aıans Haberleri 
Ev Kadını : Yemek Listesi 

Bir Romen 
İstanbul : 9 ( Türksözü muhabi

rinden telefonla) - iyi bir kaynaktan 
aldığım malümata göre Romanya Tür
kiyedcn çok miktarda pamuk alacak· 
hr. Bu mubayaa için tetkikler yapmak 
üzere bir Romen heyeti lstanbula gel
di. Heyet Ankaraya gidecektir. içiııdl 

tettlsil
1 

((1 I 
:rıe i() ııuzik: Tirolyeo Şarkılar (PI.) Mısırda 

ıl8' rogram, Saat ayarı h •• • 
bütün ecnebiler 
varakası alacak ~~v/.5 ~Uzik: Mubtelif şurkılar (Pl.) ı Uvıyet 

tJI;<> Aıans Haberleri K . 
lke )5 Muz\k : PlAklarla Muhtelif . ahıre: 9 -a.a.- Dün neşı edi· 
ah4 Şarkılar p D len hır kararname mucibince bundan 

rogramıuın evamı b - I . 
.130 Muzık: Uvc rtür ve _.l\'\ar lar · _oy e, kordıplomatik müstesna olmak 

ertı5"' (Pl) ş uzere, Mısırda ikamet eden bütün 
~mu '>o; yabancılar hüviyet kartı almak Ü'lere 

O Muzik: Sinema Sesi (PL) p~lise müracaat ve kaydedilecekler-
~ Program, Saat ayarı dır. 

)5 Muzik· Ope ti d S B 
id

i . · re er en eçme j R • • 
lıP Muz1k : Radyo Caz Orkets- r omen gemlSI 

terlit ı·a,. serbest bırak1ldı 
ga 5 Muzik Fasıl Heyeti 

1aı~'l>o5 Saat A,y•ırı, Ajans 
Muzik Turk 

lkı~00 Konuşma (Gunun .Mes'elelet'i) 
kta~j Muzik : Turk 
r tell5 Muzik: lla. vaiyen Gitar-Si

rey Tayfur tarafından. 
la m I{ 
akta 5 on~şma (Radyo Gnzete~i) 
~ Muzık : Radyo Salon Orkest-

ısııı rası 

afta O Saat ayarı, Ajan<ı 
ştir. O 1\fozik : Radyo Salon orkest

g'' rast programının devamı. Yal· 
fi nız Uzun-Dalga ile. 

eri O K 

eri z 
eçr11ıf 

onuşma (Ecnebi dillerde _ 

uıeri / 

erırı~ 
ada.,,; 

Kıs~-Dalga Postasiyle) 
Muzık : Ca.zband 

Y rıoki proğram kapanış 

jSI"~--,.::---...:....... ___ _ 

;ı~-;-~~~~.J_~4~,875 
4,25-

tarı ) işmarı~ 
ııl1k (Fransız--;).---

,a1.ı d'r (. ----ımişse ın ( ~ng~) 
netıce /rk . merik-a'""'.):----

d' n ( JH içre) 
ar 

4,875 
3,223 

Bukreş : 9 (a a) R 
1 . · · - oyter 
ngıltere bukameti R 

4501 to l k L . ' omanyıınm 
n u uceg ·ı b .. b k 1 şı e ını serbest 

ıra mıştır. Bu "ilep geç "b 
• Y en ay nı a-

yetınde Portsaidde tevkif edilen Uç 
vapurdan biridir. 

---------------------------
Çukurova yollarının inşa 

ve tamir işleri 
- İkinci sahifeden artan -

küs~r. liralık esaslı tamir işi ise müte
ahhıdıne ihale edilmiştir. lse bugün, 
yarın başlanacaktır. 

Adana - Kozan yolunun 52 ila 
65 . . . 

ıncı kılometreleri arasında kışın 
dehşetli çamur tutarak münakale işle
rinj sekteye uğrattığından bu kısımla· 
nn tamiratının bir an evvel ikmaline 
~~lışılacaktır. Çamur tutan bu kısımlar 
ıçın 5,000 metre mik'ablık taşın 
ihzarı işi ihaleye konmuş ve faaliyete 
geçilmiştir. Jhzar edilecek bu taşlarla 

yapılması iktiza eden yollar için 9,900 
liralık keşif yapılmış ve ihale tarihi 
15/8/940 olarak yakın bir güne bıra
kılmışbr. 

Kozan yolunun en çok çamur tu· 
tan yerlerinden biri de Kiremithane
den itibaren 7 inci kilometreye kadar 
olan kısımdır. Bu kısım için Nafia ve
kaleti tarafından tasdik edilen 43,000 
liralık keşif kapalı zarfla 29/8/940 gü
nü ihaleye konacaktır. 

Adana - Kozan yolu üzerinde 
taştan yapılmış ecdad yadigarı oJan 
kemerli köprülerin çok feci vaziyetleri 
de gözönüne alınarak bunların da ta
mirleri için keşifler yapılmaktadır. 

Ceyiıan k öpı üsilnün demir mon
tajına hala müteahhidi tarafından 
başlanılmamıştır. Nafia Vekaletinin 
de bu mes'ele hakkında ne düşün-

:dü~ünü bilmiyoru7, Ancak, bu köp· 
rü üzerinde 24,000 liralık sahil t;,hki
mat işlerine devam edilmektedir. 

Bütün şosalar üzerinde mütema
di tamirat postaları teşkil edilmiştir. 
Bu postalar yollaıın hüsnü muhafa· 

heyeti geldi 

Bükreş - Peşte 
anlaşacaklar mı ? 
·------------ * ------------

Rorre:1ler hattUhereketle -
rini tayin için Macar is
takteri ni bilmek isleyor 

------------- . -------------
Budapeşte : 9 (a.a) - Yan res· 

mi' kaynaktan bildiriliyor: 
Macar resmi makarnalı, B Bossy'

nın Budapeştedeki ikameti hakkında 
büyük bir ketumiyet muhafaza etmek 
te ve yapmış olduğu görüşmelerle 

kendisine verilmiş olan talimat hakkın
da da bir şey neşretmektedirler. 

B. Bossy'nin gelmesi, Budapeşte 
siyasi mahafilinde büyük bir alaka 
uyandırmış ise de, Macar hükumeti 
B. Bossy'nin selAhiyetlerinin derecesi
ni bilmediği cihetle, müzakerelerden 
iyi neticeler ümit edilmektedir. 

Siyasi mahafilin zannına göre, 
B. Bossy' Macar hükümetinin resmi 
vaziyetini anlamak arzusundadır. 

Peş ter Lloyd gazetesi Macar · Ro · 
men müzakereleri hakkında yazmış 

olduğ'll bir makalede ileri sürülmüş 
olan görüşün Bükreş radyosu tarafın
dan reddedildiğini yazmaktadır. 

Mezkur gazete bahsi geçen ma· 
kaledP. Macaristanla Romanya ara· 
sında hukuk esaslarına uygun olarak 
yapılmış bulunan son muahedenin 10 
ikinciteşrin 1938 tarihli Belgrat mü
tarekenamesi olduğunu söylemekte 
ve bugünkü mü1akereJerde bu itilaf. 
namenin hareket noktası alarak a 
lınmasmı istemekte idi. Mezkür iti
Jafname hudut hattını Szamoş ve 
Maroş nehirleri üzerinde tesbit et· 
mişti, Romen radyosu bu hattın ma· 
reşal Franchet d'esporay tarafından 

Romanya'nın muvafakalı alınmaksı

zın lesbit edilmif olduğunu söyle
mekte ve böyle bir itilafoamenin mü
zakerelere esas ittihaz olunamıyaca
ğını ilave tylcmektedirr. 

zalarına ve bazı mm takalar da . geçi
dt- m ıni olan kısımları i1ale etmek 
için çalışmaktadırlar. bu teşkilat sa
yesinde ve yeni yapılacak şosalarla 
vilayetimiz dahilinde hüsnühalde bu-

iunan ~oselerin tulu 41 kilometreden 
70 kilometreye çıkacaktır. 

1 Eylülde Osmaniye- Fevzipaşa 
Bahçe - Haruniye yollariyle Sa-

rıçam - İmamoğlu - Kozan- Feke 
-Saimbeyli yollarında mükellef iş· 
çilerle inşaata hoşlanacaktır. Posta 
servislerinin bilhassa kışın Kozan
Saimbeyli- yollarında bi ainkıta de
vam edebilmeleri içın lazımgelen Ler· 
tibat alınmış, yol ve menfezlerdeki 
tamirat ve inşaat işleri sıraya kon
muştur. 

İngiltere 
Rom~~ ısltunlaruu 

müsadere etti 
Londra : 9 (A.A.) - logili:ı lıU· 

kö.meti Romanyaoıo Londrada bula· 
ııan 200 milyar ley değerindeki altun• 
lagını musedere etmiştir. 

lngiliz Kralnuo tetlHkleri 

Londra : 9 ( a. a. ) - Kral ve 
Kraliçe dun Coveotry'yi ziyaret et
mişlerdir. 

Kral ve Kraliçe burada i~çiler 
tarafından bararetle alkışlanmıştır. 

Kral fabrikaların bir1nde bir tu
f eği tecrub e ederek tam isabetli 
bir endaht yapmıştır. 

Romaoyada hububat 
fiyatlara çok arttı 

Bukreş : 9 (a. a.) - D. N. B
Bildiriyor: 

Hukftmet fiyatı geçen seneye na
zaran yuzde 30 ila 35 artmış olan 
hubuöat fiyatlarını tesbit etmektedir. 

Matbuat, bu tedbirin yalnız fi
yatların yUkseltilmesine mani olarak 
kalmayacağı, ayai zemanda köylUnUn 
m~hsulUnUn uygun fiyatla. sablmasm• 
da temin edeceği kanaatindedir. 

Manş üzerinde büyük 
bir ha va harbi 

( Birinci salıifeden artan ) 

cereyan eden muharebede elli Uç 'Al
man tayyaresinin duşurulduğu resmen 
bildirilmektedir. 

İngiliz avcılarının pilotlarından 

on altısı kayıptır. Bir Alman torpi
dosu batırılmıştır. Kafileye dahil va• 
purlardan yakın limanlar arasında 1 

seyrUsefere mahsus Uç vapura torpil 
isabet ederek batmış bıızı vapurlar 
hava bombardımanı esna~ında mUhim 
hasarlara maruz kalmıştır. 

Milli Şefimiz Orta Anado
luda seyahate çıktı 

( Birinci sahifeden artan ) 

MlLLl ŞEFİMİZ ANKARA 

GARINDA ABDOLllALlK 

RENDA, BAŞVEKlL SAY

DAM, FEVZİ ÇAKMAK, 

VEKlLLER,;PARTl GENEL 

SEKRETERİ, MEBUSLAR 

VE HALK TARAFINDAN 

TEŞYl ED1LM1ŞT1R. 
Aokar:ı : 9 (TurksözU muhabirin

den) - .Milli Şefimiz bugUn 1G,30 da 
Y ozğadı teşrif etmişler, buyuk teza
huratle karşılanmışlardır. 

--·-
ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde duı1 gök yUzU açık, 
hava. lıa.fif rUzgiirlı idi. 

En çok sıcak gölgede 38 derece
yi bulrnuştn. 



Sılıife 4 Türkaôzü 

Adanada her ay büyük 
İkramiyeler dağıtan 

ALTINOLUK GiŞESi 
Bu Ay da ( 2 ) müşterisini zengin etti 

1 - Adananın Kapulu köyüede Hazım Baykan 

103536 NUMARALI 1 

Bileti ile Tam ( 1000 ) 
LiRA KAZANDI 
2- Dörtyolda F oloğrafçı Üzeyir Avni 

( 185476 ) Numaralı tam biletle tam 

( 1000 ) Lira kazandı 
~O Ağustos Piyango biletlerimiz gelmiştir. Biletlerinizi, uğurlu 

Altınoluktan alınız L_ Taşra siparişleri derhal gönderilir 

Adana askeri satınalma 
komisyonundan : 

Cinsi Miktara 
kilo 

Muhammen Muvakkat iHALENiN 
bedeli teminata tarih saat 

lira lira 
Sadeyat 24,000 26,400 1980 23181940 10 
Sabun 18,000 6,480 486 ., ,, ,, 11 
Pirinç 48,000 13,920 1044 ,. ., ,, 17 

1 - Yukarıda cins ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat 
teminatları yazıla üç kalem iaşe maddesi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muotur. Eksiltme karşılaımda göıterilditi tarih ve saatlarda Adına 

askeri ıatanalma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Şartnameleri Ankara, lstınbul levazim amirlikleri ve Adına 

askeri aatınalma komisyonlannda btr gün görebilir.. lateklilerin lcınu· 
11i evııfı haiz olduklarma dair veaaikle birlikte teklif mektuplarını ta. 
yio edilen 111tlerden en geç bir saat evveline kadar komisyon riya. 
1etioe ~ermiş qlmalara lizımdar. 12185 4-10-15-20 

Devlet Demiryolları Beşinci İşletme 
müdürlüğünden : 

1 - Gazetelere verilen ilanın kanun tıyin tttiji müddet dahilinde 
ilia edilmemit olmasınctın dolayı : 

• 

qletmemiz mıntıkası memur ve müstahdemini için kumaş. astar, te
lası idare tarafından verilmek ve yalnız dütme ve aliıneti farikılara ter· 
%iye ait olmak üzere diktirilecek olan takriben (838) tıkım yıkaaı açık 
ve kıpah elbise ve ayni miktardı palto ve kasketin şartname ve muka
vele projesi mucibince dikiş işi kapah zırf usulü ile yeniden eksiltmeye 
k.onulmuştur. 

2 - Eksiltme 20/81940 tarihine müsadıf salı günü saat 15 on beşte 
Malatya işletme binasında yapılacaktır. 

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

4 - Tal iplerin Belediye veya Ticaret Odalarından alacaklan sanat 
vesikaları, muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektuplarını ibti 
vattmr k üzere teklif zarfJarmı 2490 saydı kanunun titrifatı dairesinde 

mühürlü zarflar içinde tayin edilen ihale günü saat 14 on dörde kadar 
Malatya işletme Müdürlüğüne vermderi ve göndermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Diyarbakır, Elazık, 
Narlı, Eloğlu ve Adana istasyonlarında ve Malatya İşletme Kaleminde 

ittcklilere bedelsiz verilir. 
12160 27- 30- 6- 10 

İnhisarlar Umum Müdürl .. 
Adana Tütün F abrikasındaa : 

Muhammen bedeli Miktan 
Lira Kuruş Kilo ---
288 00 900 Kalın makine yatı 
175 SO 650 loce ., ,, 
154 00 350 Gres .. 

1350 00 10000 Mazot 1 
1967 50 YEKON . ) 

1 - Malatyp Fabrikuı ihtiyacı İçin yukarıda cins ve oııkfl 
yağlar açık eksiltme usulile ve def'aten Adana lstasyonuod• ut 

teslim edilmek şartile alınacaktır. "'I 
2 - Alınacak yağların muhammen bedeli 1967 lira 50 ku 81 

vakkat temin11t 147 lira 56 kuruştur. J:! 
3 - Eksiltme 3017/940 tarihinden 14/B 940 tarihine k •c 

gündür. " 
4 - Yağların evsafını gösterir şartname Fabrikada mün'~.;. 

yondan alınabilir. 1-
5 - ihale 141819, Otarihine n:üsadif çarşamba günü saat 

pılacağından taliplerin mezkur saatle Fal•ri;caya müracaat etOI~ 

Köy 

Kayışlı 

Cinıi 

Beş odalJ 
çif tlikdamı 

12171 30- 6-10 

ilan 
mikdan Hududu 

Doğu!U kısmen 1';! 
men Kava .. Meh#ıuı! 
leri. Günbabıı Ali ~o 
peyrazı lcöy mer'~u~ 
yol ile çevrili. v~ 

Yukarıda hudut ve evsafı sairui ya:aılı Mahmut oğlu lbJJri. 
hndan tescili istenilen çiftlik dam1nın tapada kaydı bulunmıa>at'tı 
ıiz tasarrufat hakkındaki abkema tevfikan hukuku taaarrufifelüsı 
ve tabıkı<uku için 19-8 940 tarihine müsadüf pazarerteıi tnıı 
ne memur göoöerilecektir. .~ 

Bu yerlerle alik11i olanların o tarihe kadar ellerindeki P'.Jıa 
beraber mubafızlıtımıza veyahut tahakkuk günü yet'İnt ıöndtr', l 

mura müracaat etmeleri ilin olunur. 12206 k 
_JYı 

--------------------.,,,,~ ıln 
'.fe 

Satılık Hizar makineleri ·n 
d~ 

Hızar, pılınya, kaLnhlc, fılcıldak ve daike testere bilı'°' ;bı 
motörleriyle btrıber satılılchr. Adanada Abidi"pışa cadde• .irı 
inıaatında Süleyman Sıkıya mürıcHt ediniz. ıtıı 

12201 s-9-'an 
.._ __________________ __. ka 

'ık 

Seyhan Vilayeti M. H. Müdi}ın. 

ğünden : kü 

1 - Aıatıd~ ~azılı_ d~kkinların 9~ 1 y~h mayısının nib•Y~ 
kiralara, aşatada ısımlerı bızalarında gosteralen muhammen •yl 
zerinden açık ı rbrmıya konulmuştur. J>iı 

2 - Açık artırma 940 senesi atuıtosunun 15 nci perf' b 
Ü 

saat 9,30 da yapılacaktır. . alt: 
3 - ihale vaktinden evvel Huıuıi Muhaaebe vezne11oe İ'tü. 

olması lazımgelcn pey par111 miktarı rene ışıtıda teabit ed~ fi'< 
4 - Şartnameyi her gün, Huıuıi Mub11ebe kalemiı>C~.-.. s 

mümkün olan isteklilerin ihale için muayyen aün ve aaatte uh 
mi Encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. fd~t~; 

Muhammen bedel ~ u 

Mevkii 

Hükümet civarı 

.. 
,, 

Cinai No Ura Y,bi 
Dükkan 39 

" 114 
" 116 

31- 4- 10- 14 

Seneliti 

" 
" 

15 
80 
80 

12174 
/ı 

-------------.~ t / iş 
Umumi neşrıY' "'fhr 

Macid GıJ pal 
.. atı 

Adana Tüık ,Söı" 


