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14 AÖUSTOS 940 Çarşamba 

M~ES'lN BEY ANA Ti 
n 1~ 
de ~ 

•"itlerin mavini 

Milli Şefimiz Samsun 
bölgesinde tetkiklerde 

:hdit savurdu ŞEF DÜN ÇARŞANBAYI ZiYARET ETTİ 

rat" 

11 
lMPARATORLU(;UNUN 

İMHASINA KADAR lNG1-
LlZ KUVVETLERlNt İTAL· 
y A İLE E z E c E G 1 z .,. 

~EDBiRLER 
lLINMIŞTIR 

1 Viyonn0 13 (•.•.) D. N. B. -
et~ idaresinde vukubulcın tadilat 
llsıyle Vi,ynnada bir tören yapıl
ve Fuhrer'in muavini Alman na
B. Rudolf Hess bir nutuk irat 
tk czcUmle şunları İrat etmiştir: 

Mitli Şefimizin :i) arel ettij!i Snnısundtın bir l!Ürİİnİİ§ 

Sam<.un : 13 a. a. - Samsunlu· 
lor dundcnber i Milli Şefleri ve sev· 
gili Reisicumhurları hm~t İnönU'yU 
aralarında görmenin verdiği bu,yuk 
sevinç içinde yaşamaktadırlar. 

Milli Şefimiz her tarafta balkın 

co{'kun tezahurleriyle karşılanmak

tadır. Milli Şef saat 12 de Çarşanba
ya gitmiş ve öğle yeml'ğini orada ye
mişlerdir. Çarşanba ''e gUz.ergahtn 
halk I\1illl Şefimize kar~ı sonsuz sev
gi tezahurleri göstermişlerdir. 

Halkın Milli Şefine karşı ne ka
dar içten bağlı bulunduğuna bu coş· 
kun tezahurler çok canlı birer yeni 
delil teşkil etmekteydi. 

AMASYADAN GEÇERKEN 
Amasva : 13 a. a. - Reisicum· 

bur ve M~im Şefimiz İsmet lnönU hu
susi trenleriyle saat 21 buçukta şeh
rimize muv;sıılat buyumuşlar, is tas· 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Bu eyaletlerle tek bir cephe teş· 
den Avusturyalılar, faşist İtalya 
irlikte son duşmanı '>ulh y ;ı.pı:aa 
bar edeceklerdir . Plutoltrııtlar'in 
faf v e istibza ile reddettikleri 
Urum şerikleri e2ilib yer e duş-

en sonra fuhrer' in 1 'it ngı ercye 
~e~rc daha teklif etmiş olduı;ru 
ıçın muharebe edeceklerdir. 

r---- .. ··--·· .... · v-ı 
Başvekilimiz C. H. p. ~ 
Ge"el Sekreterliğinde 

Memleketimiz içinde 
kooperatif teşkilô.tı Arhk bugUn Almanya ve İhlya

uıvvetlerini hşkil eden butun 
rlar İrıgi ltert>yc karşı teksif edi
ece~i cihetle, milletin ta lebi t~ 
ratorlu~un imhasına kadar kgil· 
kuvvetlerinin czilme.-.i<lir. 

tir" ~Uhrer'in sulh teklifınin bir aciz 
ı. ti ol°:adığını isbat elınek için 

Ankara : 13 ( TUrksö
zü muhabirinden ) - Sayın 

Başvekilimiz Dr. Refik Say. 

dam dUn öğleden sonra 
C . H. P. Oeneı Merkezine 
gelerek Parti Genel Sekr•· 

ficaret vekilimiz 

bitirenle re 

dün 
bir 

kooperatifçilik kursunu 

çay ziyafeti verdi 

tcdbırler almmı ştır, 
\iman mil.leti butun kuvvetlerini 
ı~rp Uzerıne biriktirdiği zaman 
hı şeyler tahakkuk cttirebilece-

( Gerisi ikinci sahifede ) 

teri Or. Fikri TUzer tara
fından kar,ı lanmı• ve bir 
mUddet Parti ffleriyle m••· 
gul olmuşlardır . 

.<\nkara : 13 ( TürksCıü muha
birinden)-- Ticaret Vekilimiz B. Naz
mi Topçuoğlu Ankar a Ticare t ve sa
nayi odas•ndaki tücca r klübünde, ~n
kara •da açılan kooperatif kursuna ış· 
tirak eden koop< r 1tifçilere d ün ak-

ı şam bir çay zıyafeti vermiştir. 

11~ENiZ SEFERLERiMiZ DÜN SA
~AHT AN iTiBAREN BAŞLANDI 

~r---------
B. UÇU .. K AYLIK BlR 1STANBUL; 13 ( TORKSÖZÜ ı-- 1 MUHABİRİNDEN) - MERSİN, 
iM 1SKENDERUN VE C1VARI Hoverin beyanatı 

GORMEK ÜZERE LlMANLARIN:DA MAL -
LARI BİRİKEN YE ÇÜRÜMEK 

:> 1 • t d TE OLAN TÜCCARLARIN .1'~1Ü· 
:>U garıs an a TEADDlT ştKAYETLER~ OZE· 

e ~ RlNE DENiZYOLLAlU lOARE-
f,ll ,i Sl N111AYET ARMATÖRLER· 
hli b >n beş sınıf DEN KlRALIYACAGI Ş1LEPLE-·•et• - RIN UZlJN SüRECEGl ANLA· 
lYJ ŞILAN ~\UA~lELESlNlrBE~\.~--~-sker e v ld MEDEN lSKENDERUNA KE~· 

Ç3 gtJ } ( Gerisi ikinci s:ıhifede ) 

5ofva : 13 
il ,/ -: • • a. a. - (D. N B ) V" : bıldırıyor: · · 

}906 sınıfında b 
..nef h·e k d n aşlanıak Uzere 

Pı•· .J a nr a k • h' s erı ızmetlcrini 
1ıe amış olnn 15 f 
p ını a mensub 

ef / 1 Eylulden itibaren 75 gUnluk 

V..#alimve terbi . d . iJV. J e evresı yapmak 
t dl • nskerc davet ed· 1 . t' 

l .. ~v 1 mış ır. 

(jtl ~ 
.ıii 

Arnavutlukta 
silahlı 

• 
ıs yan 

8000 Arna vut İt~lyan as
keri k uvvetile ça1 pışıyor 

- Ya=ısı üçüncüde -

1 !. e ·-kı· cıı•ıılııırrisı !Joı·er , lllf~fl ~rL ~ •· 

_ Ya2ısı içer ic!e -

Toplantıda Tokat mebusu Hasip 
Aytuna,Tıcaret Vekale i müsıeşaıı 

Halit Nazmi, dış ticaret umum miidü
rü B. ~ervet Berkin, münür muauinı 

Remzi Saka ve bütün kooperatıfçi• 

ler hazır bulunmuşlardır. 
Taplantı Vekıl Ndzmi Topçuoğ'· 

lu'nun kısa bi r nutku ile eıçılmış
tır. Vekil ezcümle demiştir ki: 
-•Hocalarınız, size ilmf malü

mat vermişlerdir. Size teret:üp eden 
vazife, veriicn ili'llle köylünün vazi· : 
yetini göz önüne alarak bugünkü ih
tiyaca göre, köylünün kooperatifçili· 
ğe olan rabıfıısını maddeten kuvvet
lendirmek tir. 

Sizler, kooperatifçilikte mürşitlik 

vazifesini göreceksini1. Çalışırken birt 
bir hadise ile karşılaşacaksınız. Bu 
hal karşısında prensiplerden katiyen 
fedakarlık etmi} ect-ksiniz. 

Kooperatifçiliği tatbjka çalı~ ı r
ken, karşı karşıya kalacağınızı idrak 
ile prensip bak ımından mücadele e
decek ve muuaffakiyeti de prens:p 
ittihaz edeçeksiniz. 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

FRANSA'DA 
.= Y AHUDlLERE == - -
ALEYHDARLIK 

Cenevre: 13 (a.a)- D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

( Gerisi UçUncU sahifede) 



Sahife 2 

Mı\li Şefimiz Saınsun 
bölgesinde tetkiklerde 

( Birinci sa~ifeden artan ) 

yon da Vali, alay komutan1, belediye 
reisi, Parti ve Halkevi reisleriyle 
hukt\met erkanı ve belediye azaları 
ve kesif bir h.alk kutlesi taraf mdan 
istikbal edilmişlerdir. 

İstasyonda halk arasında 10 da
kika kadar vali ile memleketin umu· 
mi vaziyeti hakkında görUştuktek son
ra coşkun tezahUratla trenlerine bi· 
nen Reiıticumhurumuz Samsun'a mUte· 
veccinen hareket buyurmuşlardır. 

Ankara : 13 ( TurksözU muhabi
rinden ) - MillJ: Şefimiz saat 22 de 
Samsundan ayrılmışlardır. 

Memleketimiz içinde 
kooperatif teşkilatı 

( Birinci sahifeden artan ) 
I Iepini:r.e muvaffakıyetler temenni 

ederim.» 
Vekile, Fındık Birliği muhasebe · 

müdürü ·Sual tarafından cevıı p ve· 1 
rilm işti r. Bundan soma B. Nazmi 
Topçuoğl u muh tel if hasbiha11erde bu- ! 

' luoduY..ıan sonr.1 topla nlıfan ayrılmış 1 
1 

tır. 

Topian t ı g eç: v<ı kte kadar 
*imiştir. 

! 
deva rn 1 

Deniz seferlerimiz dün 
sabahtan itibaren başladı 

· ( Birinci sahi f e<lcn artan ) 

Dİ VAPURLARINI GÖNOER
MEG E KARAR VERMİŞTİR. 
lLK OLARAK DUMLUPINAR 
VAPURU LlMANIM.LZDAN İS· 
KENDER UNA HAREKET ET· 
,'V\lŞTlR. 
YALNIZ VAPURA ALIN'ACAK 
YÜKLER ESKİ TARİFEYE GÔ· 
RE YÜZDli: ELLİ FAZLA ÜC
RETE TABi TUTULACAKLAR
DIR. VAPURA YOLCU ALIN
MIYACAKTIR. 

H 
,. 

es ın beyanatı 
( Birinci sahifeden artan ) 

ğini görJUJU z.ıman lngil tere hayret· 
lere duş~cektir . 

1 

ı 
ı 
l 

1 ürksöıü 

Beden Terbiyesi istişare ı 
heyeti dün toplandı 

Valinin riyasetinc!e yapılan içtimada, gençlik 
kulübleri hakkında bazı kararlar verildi 

Valimiz Bay Faik Üstün'ün riya· 
setinde dün toplanan Beden Terbiyesi 
istişare heyeti 30 Ağ'ustosta açılacak 
olan gençlik kulüblerinin tarzı teşek· 
külü hakkında kararlar ittihaz etmiştir. 

Öğrendiğimize göre şehrimizde 
gençlik kulübü adı altında yeni hiç 
bir kulüp <ıçılmıyacaktır. Me\cut spor 
kulüpleri, Beden teıbiyesi Adana mm 
takası reisliğ ! ne birer beyenrıame ve
rerek beden terbiyesi reisliği tarafın· 

dan verilecek diretifle ri kabul edecek
lerini ve beden terbiyesi kanununun 
66 ıncı maddesini ayren nizamname· 
!erine ithal ettiklerini bi!dirnıi şlerdir. 

Halkevimiz gençlerinin 
yapaca1' ları seyahat 
Ağustos sonuna doğru Ceyhan 

ve Osmani~ ede ternsdler \ 'ermek ü· 
1ere sevahata çıkacak olan Halkevi 
tem'iıl şubesi gençlerı provalara bıış· 

lamış bulunmakt;ıd rlıır. Ceyhan ve 
o~maniyede <Palavra "t ve ~ Kanun 

adamı" adlı eserler temsıl edilecek· 
lir. 

Ceyhan ve Osmaniyede her i~i 

ese . bı r gec ede oyn .,nacak l ır. 

Ceyhanın ~ : 
mekteb de 

2 
m 

' t 
. Ceylıaıı : 13 (Husu.sık 

mız kövler ve merkez ıl 
rindcn her yıl yuzlc:rce t.ı 
olmakta ve bun1ardaa )'d 

şi yUksek tahsillerine de 
diğerleri ise fak.ruhalleri 
ilk tah~illeri ile Jı.alınakd• 
hal sc:nelerdir temadi c:tti 
tık bir '>OD vermek ..ıa.ınanı 
B d~e u maksatla, kasabaınıı 

veri eri ile ilui gel<!nlerİ ~· Buo 
mızın başkanlı!ında, buod•~ " 
mukaddem mUteaJcl it dı:fı n ·d 

d• ~ lar akdederek Ceyhan iyi 
mekteb açılması hususund• :ı~ı 
lorla derhal tema~ ve rıı 3nş 
geçilmişdi. Gerek sık ~ık• ik 
tim alar ve gerek alaka~' ı, k 
pılan mUracaatlar musbet ekt Bu suretle bıı kulüpleriP, yani To· 

ros spor, ~cyhan s por \'e İdman yoı -
dunun nizamr ameleı inde bazı değişik

likler yapılarak beden terbı yesi hü· 
kümlerine uydun.:lacak ve gençlik ku· 

Dig e r t ır af tan } ı ne H ı!kevimiz in 

spor ş..ıb es nden büviik bir kafile de 
Ağıı · h un ~on h , fla<;J z~ıfında bır 

sı-y e h a ta çı ~ .ıcaktır . Her ik i seyehat l 
içın program '· e h a zıı lıklar yapılmak-

ç~-İıomış eşyalarla dolu 1 

diğinden hemen hareket' \r al 
Cu mhuriyet ilk okul biıı' ı , 
m ı:kteb olarak kull:ınılı11' 1 i 
görUlmU~ ve şehrin munıı5' dil 
de veniden iki ilk mı:kteP f . u lüplerinin tesisinden istihdaf edıleıı ga

yelerin tahakkukuna yaraya c1k mad
deler ilave edilecektir. 

Sıhhi muayeneleri yapılarak kün
yeleri tesbit edilen beden terbiyesi 
mükellefleri de bu Kulüplere tevzı e
dilecek, gençlik kulü.blerine verilecek 
yeni veçhe ile gençl ık ve spor emel· 

bir depo bulundu 1 
şası karara lıağlanmışJı. 

Bu kararın tatbıkinc \ıg 
nı.ıkla bugUn memnuniyetlt n.l 

lerine matuf yollar üzerinde yü:-üoüle
cektir. 

Ceyhan kaymakamı 
Bir aydanberi mez ın bulunan 

Ceyhan kayroal(amı Hay B .. kır Sup 
hi ı\ktan mezuniyetiııi kullarıat ak 
dünden itibaren vazıfesine baslamış-

tır. 

Bir çok hırsıılık vab.'c la ı ının fa. 
i li o larak polis çe belli ş a hıslardan 

o 'a 11 ve şüphe üzer ine yakalnnan Meh· 
med oğ u Has<ı.rı'ın evinde yapılan 

aıaş t 1ı mada bir çok hırsız!ık eşya 

meydana ç ı k.ırı!mıştır. Mustaf ,ı oğfo 
Al: gemal maz'ın biıfesinden ve Sa· 
lih oğlu Mehmed Arsian'ın lokanta-

! 
sınd1n çaiındığ'ı anlaşılan duvar saatı 
ı eıccıe, 9 adet kase, tab:ık, kahve 

l 
değirmeni ve daha bazı eşya müsa• 
dı:; e edılmiş ve sabıkalı hırsız adli-
yeye teslilll edilm iş tir. 

Memleketimizde 
o 

1 ( 
le k11yt edebilirizki, in~a•1 

bu iki ilk ınekteb bi~ıı11 şr 
d .. t b ·b· k ay or t:s :ıv gı ı ısa d' 

T ~ e lr. 
zarfında ikmal ve itmaıJl k' 
lunınaktaılır. • 1 

'asi ~ 
Ancak alakadar vekB 

dan, Ceyhanda açılacak o 'T 

1 k:ı.drusunun bir an eçvel . 
et:s 

, .Uksek makaml:ı.ra mur::ıc• 
·' n 
nuldugu haber ahnmaklıı. M 

,\ t:.l 

gUnlerdc dt: bir heyetin f' 
ıe ' 

1 

deceği öğrenilmiştir. I : 
Ceyhanlıların bu bıı~ l\ 

' muracaatlarının is'afı ciheti eli 
1 \140-9-1 l ders nlında çoc0 . .,, 

Ceyh:ı.nd:ı açılacak ortıı. 
EvY'elce mevcut olan harp fahri· 

kalarına daha bir çok fabrikalar ila· 
ve edilecektir . 

B. Chuchill mUstcrih olsun , Al· 
mao denizaltı ğcmilerinin adedi her 
gUn artmaktadır . lngiliz fabrikaları 
çoğalma.maktadır. B. Churcbill, hatta 
gittikçe lıaf'abe haliııe girmektedirler. 

ı teşkilatı 
ıcra 

genişletiliyor 
tah:;illerioe devam edccel A 
varız. Çuoku, Halkın ) 9~ 
ru ve alakadarların sarf t n 
ve gayretlerle meydana 

B. I Ies.; nutkunu şu sözlerle bi · 
tirmiştir : İndirdiğimiz darbeler ne 
kadar kuv1rctli olursa, sulha o kada.r 
yaklaşmış oluruz. 

r 
1 Bir 

1 

Yunan başvekili Bay Metaksas'ın 
Temi~toıdis'in (Themistodı~) in ö 
lümür.ün 2400 üncü yıldönümünün 

Pireee tes;t edilme.>ine müsıı de et
lığine dair gekn bir 0jans haberini 

iÖrmüşsünüzdür. 
Themisto:lis eski Yunanistanın 

meşhur seıd.ırlar ndan ve devlet 

adamlarındandı. Atinada doğdu Ana· 

doluda ö'dü 
440 senesineki lranlılııra karşı 

Marathon zaferinde yararlık göste· 
ren ve 485 tc Demokrat pHti reisi 
sıfJtiyle (r\•chonte) luga seçilm 'şti. 

480 sencsınde lı anlılar Yunanista · 
nı istila ettikleri 1aman, Themistoc-

Ankara : 13 (Türksözü muhabirinden) - Son r.ieLı kabul ed len yeni rnekteblerin beyhude ye~.U 
icra kanunu ey:üI l l den it ı bHen mi!vkii tatb ılrn 1'on ulacakt ı r. kılmıyaceğını ve orta J1le oa 

B J münasebeti;; icra teşkilatı Ç'Jk ger.iş 1 i yeçeğ-inden icra daireler:nde ha- yıl açılacagını ummakt;a.}'1• Ka 
zır1ıkıara başıa rımıştır. icra ctaireterine yeniden b:rçok ha'<im ve katip alına- s · t T k · '· ce 
cakı~. eyı e ının ~"' 

Y ni kanun istikak dil ~ aın~ının icra m ıhkeme l erince görülme.iini em- bugün kaldırıll:: 
retti,t inden bıJ O'İbi dav ı hr ıcnı. h kimle •i tu afınd tn ıüy et o unacaktır. 1 b ld b ~01 

. o stan u a ir traııı t nsı 

--------------------, da aynkları kesilcrt'k '1'efıı~ tosı 

Elen 

GÜNÜN MEVZUU 

serdarı 

-=ı 
lise kendi fı krini kabul eııiıip s. a 
min önündeki büyük del'İz zaferin n 
l\azanılmas.na sebep olmuştu. 

Sonraları Atinalıla ı ın faik:yetini 
temin için s;yasi desiselere giriş iğ'in· 

li Mensucat fabrika•ıı ~$,. bug 
L S · t T k. '· ce • mernum eyı e ın ırı ımı~ 

gUn s:uıt 1.2 de evindell 

caktır . • p4 
Beden lerbiy~sı, 

h t • • • Jıt' . ey etı reısı şe ur2! 
el '1e~ 

Beden terbiyesi ~e~ ı br~ 
lüğ'ü teftiş hey'eli reısı E 

dün şehrimize gefm •ştir ftiŞ a~ 
!erin bir arada karşı du ı malarını te· f d - - d'' · .Ate~ bölge dahilinde ıe b çl u rı tara ın an surgun e ı m•şlir. leıine dünden itıbaretı 

11 
m 

den lsparlanın tazyikiyle vatandaşla-]is bütün Yunan müttehit memleket-

min etmiş bir harb meclı~inde rnütte· lşte böylece bu büyük asker a- •"' "J' Kaırsını dog~ ·ele 
fık kuvvetlerin umum kumandanı o nado!uda ve !randa yaşadı memlekc· • eti Cır 1 
l.ın Ispartalı Eu·ibıade, şiddeılı bir tindrn de uzakla öldü. makfırntY ' ~ 

---münakaşad-ı bastonıyle kendisine hü· Vatan se\er, ~ı; metli fakat pek K 1 ,., r·ıfJut',.,r l 

1 
arısı usar ı ' OfJ ııl'' ~Hl 

cum edince : haris b ir adam olarak tanılır. "ld":1-' · du ",3z;J1ı f 
A ye verı ıeını ıı ~ • fUf 

cVur, fakat dinle!,, diyerek söz· M laddan evvel 592 de doğmuş, Damar birinci suHı ce~ e 

lerine devam etmiş ve sonunda mec· 560 da ölmüştür. ' since 1 ay 10 gun h•f'j~f 1 

____ ..., ________ .._ ________ edilmiştir. Suçlu tevkife 



A~usto!I 940 

Abone Şartları 

Aylık ıwo Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

J1 1-Dıı memleketler için 
\J Abone bedeli degişmez 

yalnız posta masrafı 

de zammedilır. 

2 - llanlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

• 
ııı•'' ~lllız•o\ek çoraplı haydut 
. ~· erıJ•n Bundan bir kaç ay evvel Ameri-

un .ı i k 
d fşl pe çoraplı lıaydul: " diye 
eJş !lydut turemişt.i . Bıı adam esas 
~o . 1 • ' 

d• ıy e ıpek çoraplnr1 ayağına de-
·un . 

:ışına gı.'·mektey<li. 
ve 1' < ~ş~na r•·çirdiği İpek çorap, Uze 
!ôl d~ ıkı tane göz ddiği açıldıktan 

akıı i k d' · b' 

1 

t 1 en 1 ' 1ne ır mııske vazifesi 
sbe ektedir. 

ek~t: Valter Procu-:ki nılındaki bu sa-
bıt\ 1 • d' k ·Ti,; 1 • ş:m ı~·e ad:ır bu~· Uk mikyas· 
ıl• . l ıkı hırsızlık ~ apmış ve şimdi 

, unM' dilmiş lıulunmaktadu·. 

rı~~~p r uhaf lfığn t kitabı 
ine b(.ôgat kitalıı daima bir turlu ol· l 

jyetlt a .. lluııun ciddisi de, v:u·dır: ! 
. ~.;ı ı dıt bulunur. Ameriknda son d 
nş.. d"I . c· 
. 1 ~re ı en bir lurrnt "itabı kel' 
1na o ıme· 

ısa :::ıııyet garip tarzlarda tefsil' et-
redir. .Me~da .. bos la" f .. 

aıJI . , ,, ıçın 

• kı : " Bir insa•ıın hakiki fik· 
ı.~ asla uvm:l\·an be'l.'"fi"ı.. v "t• vel'11 w w .r" ... eya ı ı 

k o ı a T . 
vel .nvs\ve •ı kelime İne de " en 
rac• ctı:ıız ve binaenaleyh en çok har· 1 

kla nınngır ,; demektedir. 
. 'Mc.tkO.r lô.gAt " l k k k . , ·ın I' ~or a ı:lı-

ıe ıt t d " • e şu arz a mana vermek· 

b:ı~ • 
. hurknk 0 k' d .. 

'hetı . ' ımseye enılır ki 
cı clı za 1 d 

0
c nıau ar a nyaklaı·iyle du-

ç .,, 

ortıı :----------

e~e!~ ~ vustralyad-a -
arf 
na~ nazır ve ordu genel 
';~ urmay reisi Öldü 

' ondra · l 'l toJ1 K d · ' a. a. - Avustural-
~ nn era ta , . C v 1 .} ·' nre meydanında 
ı u ı.uu gelen muh' b' 

rıJlraasln<la 10 k" . ··'ını ır tayya-
1 J 1 ~' o muştur .~ 

ve or u g I k · '-'Ç 
,~ ene urmn" r .- . .. 

ar:U' ' asındadır A • 1:ısı ol.-n 
fsf • vusforalva l 

ve L tosu bu mUe ··ı· k • par a-
$P ssı aza d 1 

ı ~e ,bugunku toplantısını , o ayı-
' ... . t' ~ :ırına tc n ,..ıı~ ır. 

ndı:P 

· Pört kumarcınnı 
~sı hk"" j rna umiyeti 
eJıf irzaçt' 1 ebi lı 

1 .\ h ına allcsindcn Ali 
e~e ı be ~P<l ~ ~çakyıldırım, Şaban 
·sı ranıaı Eş•mtek- O 
ı E . . la, avut oğlu 

tir . ~Hutl"kın ve Aı· 
tefti$ adlı kirnsder ku ı oğlu Nuh 

b IÇlu olarak llımar oynamak-
11 ı.u 'k' · ~~esine v · ı . ı lnc1 cez:ı. 

O
•• ~e el eri erı cnışlerdir. Dun mu-
~ , ııona er . eti Cırbo ta M h en '>uçlulardan 

I'/ ), Sezai ~e l~ ~~el Uçakyıldı-
'JU·.ıt r buçuk ı· ra ıru Eşirlltckin gu e-; ıra para 
JıJı flilmişlerdir. .ı.\\us ce:ı:a.stna mah· 

• fUf ile bir d •·•dere edilen 
eı ti .a geri ·ı c.ııtc tıakambil ki· 

b•P ~f ~erı mıyccelUir-. 
·f ,J 

Türksözü Sahife j 

Ar:navutlukta 
Silahh isyan 

8000 kişi çarpışıyor 

Y unanistana 
İtalyan notası 

Bir Arnavudun Olümilnden Yu
nanhfar mes,ul görülüyor 

Roma : 13 (a.a) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Selahiyetli Roma ı11ahfilletlf Ar· 
navu ti uğun şimalinde Yugoslavya ile 
olan hududunda vahim hadiseler vu· 
kubulduğu ve müsalemetleştirmek için 
gönderilen ltalyan subaylarının isyan 
eden Arnavutlar tarafından katledil
diği hakkında bazı yalancı propagan
dalar tarafından yayılan haberlerin 
tamamen hayal mahsulü olduğunu bil· 
diriyorlar. 

Arnavutluk toprakla:·ında Yunan 
hududunda maruf Arnavut vatan per· 
veri Davud J y . 1ocanın ıınan aıanları 

t~rafından katlindenba~ka katil hadise
sı ,kaydeditmerniştir. 

0 
Atine : 13 (a.a) - Arnavutlukta 

avud hoca ad d k' 
katı· d y ın a es ı bir katilin 

ın c unan · ı old 1<. h aıan arının medhaldar 
u6u akkında ltaı 

notası h k'k yan makamlarının 
a ı ate uyğun değild' H-kA. met bu . ır. u u 

t bı· ,.,.
1 

.~~azıyetin içyüzünü bugün bir 
e ·1o e ı . an etm'ş•'r. 

Lon~~a : rn (a.a) -8000 kişi Ar· 
navud sılahla isyan hareketine başla· 
~ıştır. Bunlar 1talyan askeri kuvvetle
rıyle çarpışmaktadır. 

F ransada Yahudilere 
aleyhtarlık 

( Birinci sahifeden artan ) 
Fransız radyosunun neşrettiği bir 

habere göre, Marsilyada gittikçe kU\·
v~.tlenen bir Yahudi aleyhdarlığı baş 
go$teı miştir. 

Fransız :radyosuna göre, bu ha· 
reketin sebebini Marsilyada deniz aşı· r1 ıneın!eketlere gitmek için fırsat bek
ıyen bır çok Fransız ve ecnebi' Ya-

hudisinin hareket tarzlarında aramak 
lazımdır. Halkın büyük bir kısmını 
saran infial, Yahudi unsuru aleyhinde 
şiddetli tezahürlere ·sebebiyet vermiş· 
tir . 

Dünkü 
hava 

500 Alman 
lngiltereye 

büyük 
harbi 

tayyaresi 
saldırdı 

·------
l Yapılan muharebelerde 1 

dUn 61 Alman tayyaresi 

1 
dUşiJrUldU. ' 

'' Cenubi Ameri.ka 
f ührer'i ,, mevkuf 

Bu, Arjantini bir Alman 
müstemlekesi yapacakmış 

Ncvyork : 13 a. :ı. - Nevyork. 
Times gazetesinin Buenos - Aircs mn
habiri, " Cenubi Amerika Fuhreri ,, 
~dwla ını:m.~f F\lhrıııann'ın Buenos -

Ai;es poli<ıinin talebi Uzerine Urguay 
nehri Uzerinde bir hudut kasabası o· 

Londra :13 -a.a.-Gece zatfında I laa Çoncordia'da tevkif edildi~ini 
şİ"1a:r şnKt, :şİıuali g nbi1 cenqbj ~ bildirmekteJir. 

' şaı ki oenııbi garbt mıiıiakaları ve Ayni ınuh:ı.bir şunları ilave et· 
Callcs ey.:ıleti üzerinde büyük hava nıektcdir: 
faaliyetleri olmuştur. Cenubi şarki, " Arjantin hukftmetinin Fub.r· 
şimali şarki ve canubi garbi mınta~ mann'u sUrgUn edece~i talımiıı olun· 
kal arı üzerine' hO'rn bt1lc r atılmı~tır maktadır. Urguııy kongresi hu.>us1 ko-
Hava müdafaa bittaryalatı ve lngilız rnis,·onunun nazilerin faaliyeti hak· 
avcı tayyaıeleıi tarafından da büyük'! kında yııptıgı tahkikat esnasında Fuhr
bir faali~ct göstet!lmişqr. lngili1 a\·- m:ınn'rn Uzcrinde Urguay'ı hir Al· 
cılarını görünce bir çok ~iman tay· ı man mUstemlekesi haline getirmeği 
yareleri sahile varmadan süratle ge· istihdnf eden pliinlnr bulunmuştur. 
ıi danmüşlerdir. Cenubi şaıkide bom· Fuhrmann bu planların bir lati-
balar bir köyün kilıst siyle bir çifligi fedcn ibaret olduğunu söylemiştir. 
hasara uğratmıştır. lJrguay'daki Alman elçisi bir be-

Cenubi garbi mıntakasının sahil yıınnt ne~rederek Fuhrmann'ın zayıf 
şehrinde bombalar kalabalık bir rna· akıllı bir Arjl\ntinli olduğunu ve yap· 
hallenin soka~ma düşerek bir kaç tıldarının ciddiye alınmaması li.izıın 
ev yıkılmış, bir yangın çıkarmış ve geldiğini bildirmiştir. 
bir kaç insanın ölmesine sebebiyet 

\' ermiştir. 
Londra : 13 -a.a.- Hava neza· 

reli bildiriyor. 
Dün sahillerimiz etrafında cere· 

yan eden muharebeler arasında dü· 
şürülen düşman tcıyyarelerinin adedi 
61 dir. 13 avcımız kaybolmuştur. Fd
kat bunlardan birinin pilotu sağ ve 

salimdir. 
Londra 13 -a.a- Dün lng.liz 

sahillerine yapılan taarruzda öyle bır 
an of muştur ki Almanyaııın 500 tay 
yare si biı den faaliyet gö ;term iştir. 

Hoverin beyanatı 
( Birinci snhif eden artan ) 

Nevyork : 13 - a.a.- Eski A· 
merikan cüınhurreisi 8. Hoover, cuın· I 

hurreisliğine cümhnriyetçilerin namze· 
di bulunan B Vılkie ıle Colorado'da 
yaptığı bir görüşme~t>n sonra, Hol· 
landa, Belçika, Polonya ve Noıveç'te 
caçlık, ölüm ve hastalığa mani olmak 
için fili \' C seıi bir hare:..et> e teşeb· 1 
büs edilmesi iç'n aleni bir hıtabede 

bulunmuştur. 

İspanyada 
hazırlıklar! 

İspanyanın harbe girmesi 
pek uzak görülmüyor 
Kopcnh:ıg : 13 a. :ı. - Tas ajıın-

s1 bildiriyor: • 
Berlingskc gazetesinin Lizbon 

muhabiri İspanyanın askeri hazırlık
lar yapmakta olmasından bahsederek 
şunları yazmnkuıdır : 

İspanyol gemileri derlıal lspaoyol 
veya bibraf liman!nrn lıareket ~etme 
emrini :ılmıslardır. Telıı:rnf ve telefon 

) -
muhab ratına lsp:ınyad:ı şiddetli bir 
san,ur konmuştur. İspanyanın salAhi· 
yett:ı.r mahafili tam bir ketumiyet 

ınulıafoza etmektedir. F :ıkııt mütead
dit emareler İsp:m.''anın !tal.yanın 
yanında harbe girıneic hazırlandığını 
göstermckh•dir. 

1 
GÜNÜN MÜH M MESELELERi 

------------------------- . . . -------------------------· 
KARŞISINDA 

A !manya lngiltereye yı!dınm har 

bi yapacak mı? Yoksa yıpratma harbi 
usulünü tatbik etmeği mi tercih ede

cek? Bu mesele bir türlü halledileme· 

di. İngilizler Almanların yıldırım taar
ruzu yapmaktan vazgeçtikleri yolunda· 

ki neşriyata harp hilesi diye bakmak· 
ta devam ediyorlar. Bununla beraber 

mesele uzun zaman müphem vaziyet· 

te kalamaz. Eylulden sonra şimal de· 
nizinde havalar bir yıldırım harbine 

müsait olmaktan çıkacağı için nihayet 

yirmi gün içinde bir hareket beklemek 
lazımdır. 

İtalyanlar Somaüde yapbkları ta· 
arruz hareketini lngilizler İtalyan Cf· 

iNGILTEREYE 
TAARRUZ 
NE GÜN ? 

• 
karı umumiyesini oyalamak için mü· 

racaat edilmiş bir şey gibi tefsir edi· 

yorlar. Hakikaten Jngiliz Somalisinin 

şarkt Afrikada stratejik ehemmiyeti 

yoktur. Burası tamamen ltalyanlar ta· 

rafından zaptedilmiş olsa bile yine 

harbin akibeti üzerine bir tesir yapa· . 

maz. 
Yalnız bir nokta var: ltalyanlar 

eğer Mısır üzerine taarruz edeceklerse 
bunu sadece Libya 'hududundan yap
mıyacaklardır; ayni zamanda Habeşis

tandan Sudana doğru bir taarnızla 
Mısır iki kıskaç aı asına alacaklardır. 

Böyle b.r taarruza girişmek için 

ise Habeşistanın cenup hudutlarından 
emin olması iktiza eder. Bu noktai 

naıarn g-öre ihtimal ki ltalyanlarm ln
giliz somalisi üzerine yaptıkları bugün
kü taarruz, Mısır taarruzu için bir baı
lanğıçtır. 

Herhalde Fransanın ma~lübiyetin· 
den sonra Almanya ile İtalyanın ln
giliz imrııtorlug-una karşı tatbik etmek 
istedikleri taarruz planı henüz aydın
lanmış de~ildir. 
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Gazyacı Mehmet yine 
mahkum oldu 

Yaralamak, polise hakarette bu- 1 
lunmak, kumar oynamak, kavğa etmek \ Pamuk - Hububat 
serkeşlik ve serhoşluk gibi müteaddit --·--~---=K:-:ıfr:-L-:::-0--:F::l-:-A-:T~l--ı 

1 wkuatiyle tanınmış uslanmaz kimse
lerden Gazyacı Mehmet evvelki gün 
yine zilzuma serhoş olarak umumha· 
nede Çakır Emineyi döğmek, polis 
komiıer muavini Bay Kenan Sankaya
ya ve polis Abdullah Akarslan'a ha· 
karette bulunmak suçlarından adliye· 
ye verilmiştir. 

Birinci :asliye ceza mahkemesine 
sevkcdilen Gazyacı Mehmcd, yapılan 
duruşması sonunda 1 ay 22 gün hap
se ve 70 lira para cezasına mahkum 
edilerek cezaevine konmuştur. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dun gök yUzU kısmen 
bulatlu hava hafif rUzgarlı idi. 

En çok sıcak gölgede 37,5 derece
yi bulmuşut. 

Vatandaş 1 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerimizin ço
lalmaaına yardım ediniz 1 

Yuvanın saadet ve varlığını 

doturarı, Aile düğümünü kuv\·et· 
lendiren çocuktur. ÇocuQ-u sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları

da bıtııla yılda bir lira ver Çecuk 
Esirgeme Kurumuna Üye ol! 

Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Kaltkapısı yanında 

M. Rifat eczahanesidir 

CiNSi En az En çok 
K. S \ K .. 9.~ Kozacı =oo- ':t 

-Ma. p-a-=-rıa~t-~ ~oo=---- 49 

Ma. temizi 45 45 
Kapımal-ı - oo---
K.lııutluau -20 ,_20 ___ , 
Klevland 1 -58 ___ -59--
Susam 00 14 

-Jt.bugday 4,20 ı -4,....,8,,....7=5-
ı.,,j,.....u-ğd..,..a=y.....,T=o-.__;._----"----:---4~,25--

,, ycrJi 
Arpa 

4,20 
3,06 

4,875 
3,375 -rr6--Yulaf 

' 
13 ı 8 I 1940 

Kambiyo ve para 
I~ Bankasından alınmışbr. 

LU.ı 1 -.R::-a-y.,-işm-ar-:--k----- ----
Frank (Fransız) -0-00 

ı-;:;-St:-e-:rl-=-in-(-:-:i~ngı-:.::-:-liz-:--) --- --5- 24 

1_o~ol_a~r~(~A~m-:e~ri_k~a_) __ 1_ı_003_6_1_ooo_o_ 
hank ( isviçıe) 

,. 
Cenaze töreni 

Mjlli Mensucat Fabrikası 

Limited Şirketi sahiplerinden 
Bay Seyit Tekin büyük kaza 
neticesi lstanbulda rahmeti rah
mana kavuşmuıtur. Cenazui 
Salı günü Diyarbakır .treniyle 
lstanbuldın hareket ederek 
Çarşınba günü akşamı saat 
ld, 16 da Adana istasyonuna 
getirilecek ve ayın 15 ci Per 
şenbe günü ötle üzeri tam 
saat 12 de cenazesi merasim. 
le evinden kaldmlacatı müte· 
veff ayı seven doıtlarma bildi 
rilir • 

12209 13 -· 14 

T. İŞ BANK ASI 

·----- - - -- -

Adana 1( ulübünden: 

Fevkelide toplan
tıya davet: 

Mühterrm azalarımızm 21 /8/940 
Çarşamba günü 11at 21 de yerıi ku 
lüb binısma teşrif etmeleri rica 
olunur. 

Ruzname: 
1 - Vifiyet hukuk işleri mü· 

dürlütüniin nizamnamemizde bazı 
tadilat yapılması hakkındaki yazm. 

2 - Karataş plajındaki kulüb 
demir baı ve gayri menkul emlakı 
nın vaziyetinin tesbiti. 

3 - Kulübümüzde teniı ve luş 
sporlan teşkilitt yapılm111 hakkm· 
da idare heyeti teklifi. 12212 
Zayi askerlik vesikası 

41 inci alay 3 üncü tabur 11 
inci bölükten aldıgım askerlik vesi
kamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Saat kulesi yanında 
Çıf tçi otelinde 327 
doğumlu odacı Mu. 
bitttin oğlu Servet 

12214 

Seyhan Viliye 

müdürlüğünden: 

Adına Namıkke.-1 
nin (466) lira (S7) 
şifli tamiratı 29 I A 
Perıembe günü saat t1 
Daimi Encümeninde 
tiyle ihale edilecektir. 
15 kat'i teminat mık 
encümende hazır bul 
ve şartnamesini görmek 
arif Dıireıine müracaat 

14-18 - 24-2' 

Adana 
den: 

Çiftçi 

Muhterem Çiftçile · 
mu olduğu üzere Maı 
başlamışdır. Bundan 
Mazotlar dökme halde 
Ma7.ot alacak zavatı ın 
hanede Fıçılardan bo 
zotlannı koymak üz 
kap hazırlamaları lüz 
nur. 1-7 1221 

--------------------------------------------ilin 
Adana Askeri satın 
yonundan: 

Cinsi MilLtan Muhammen 
Kilo Bedeli 

Lira 

Çıft ıtlı araba 300 16500 
Koıum Takımı 
Komple Eger takımı 100 6500 

Yukarda cins ve miktarlariyle muhammen Bedel ve muvı' 
nıtları gösterilen iki kaltm Techizat pazarlık suretiyle ya 
Her ikisinin pızarlıtı 2218"94() Perşenbe günü aaıt 10 ve 11 
Aıkeri sabo ılma Kom~syonunda yıpılacakflr. Şartnamt1i bet 
na askeri satın alma Komisyonunda görülebilir. lıteldilerin T 
le belli gün ve aaatta müracaatları. 1221 O 

ilan 

Seyhan Vilayeti M. 
ğünden : 

1 - Aşatıda yazılı dükkanların 941 yıh mayısınm niha 
kiraları, aşağıda isimleri hizalannda gösterilen muhammen 
zerinaen açık artırmıya konulmuştur. 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 1 2 - Açık artırma 940 senesi a~usto>unun 1 S nci per 

K••ideler : t Şubat, t Mayı•, t Alu•toa 
t ıkincitefrin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kuraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi --
ı Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 " 

1000 " 
3.000 " 

6 
" 

500 
" 

3.000 " 
12 

" 
250 " 

3.000 
" 40 " 

100 " 
4 .000 " 

75 
" 

50 " 
3.750 " 

210 
" 

25 " 
5.250 

" 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir-

miş olmaz, 'a)ni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

saat 9,30 da yapılacakhr. 
3 - ihale vaktinden evvel Hususi Muhasebe veznesi.,. . 

olması lazımgelen pey par111 miktarı gene ışıtıda teıbit e 
4 - Şartnameyi her gün, Huıuıi Muhııebe kaltmiod• 

mümkün olan isteklilerin ihale için muayyen gün ve saatte 
mi Encümeninde bızır bulunmaları ilin olunur. 

Mevkii Cinsi No 

Hükumet civarı Dükkan 39 
tt " 1ı4 
tt ,, 116 

31-4-10-14 

Muhammen bedel 

Seneliti 
,, 

" 

Lira 

15 
80 
80 

12174 

Umumi neşriy•t ııl!! 

Macid G 
Adana Türk Sö,i 


