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Onııltancı ytl - Sayı 4806 

15 acluaros 940 Perşembe 

urdda yeniden, birçok demir hat
ar inşasına başlamak üzereyiz 

Ankaır©\<dla Erzurum yolculuğu 400 
~~ARA: 14 

( TÜRKSôzo MUIIABlRlNDEN) - ALDlGlM k·ı t k ı k 
' u:,1~T~~ÔRE MlLLt ŞEFİMİZ 1SMET İNÔNO DÜN 11,30 DA ) ome re ısa aca 

ÇOR EFLEND1R.MlŞLERD1R. MİLLİ ŞEFi BAGRI~A BA· 
iMiZ ~t}iULAR ÇOK BOYOK TEZAHÜRAT YAPMıŞLARDIR. 

~lLLt UM HALK PARTİSiNDE MİSAFİR EDİLMiŞTiR. 
i,•~ ŞEF 10,20 DE ÇORUMDAN AYR1L,'\11ŞLAR BÜYÜK TEZA· 
t ATLA UGURLAN'MIŞLARDIR 

oiNKARA 0 BUG ) = 14 < TORKsOzo MUIIABJRI~DEN > _ .l\'ll' Lt '-EFl· 
ElSJ ,(JN ~N~ARAYA DÔNMOŞLER BÜYÜK ;\\lLLET MECLl· 

,.6r. ·~BAŞ\ EKİL VE VEKiLLERLE BOYCK illR HALK KlTLE I 
ıl~AFJNDAN KARŞILANMIŞTIR. 
ş•~=----~~----_:_--~~~----~--~~ 

icaret teşkilatımızda 
değişiklikler oluyor 

-------
ş TİCARETTEKi GÜÇLOGON 

bRT ADAN KALDIRILMASI ışı 
M~nkara: 14_( Türlcsözü Muhabi-, -------------
1 ) - Bugun Ulus gazetesin- ....._ .. •• .. " .. "" .. •• w - .... • 

Li dı2ım malümaıa göre, Avru-

i harp hali bir çok memleket
olduğ~ gibi memleketimizin de 

~t ve ıthalat islcıinde bir çok 

lar meydana gclmcıinc sebep 
• ur. Ticaret Vcki'c•i bu 10 aı< ·-..n . k T• 
b-'~ ım an nisbctind~ ortadan 

•P •:ıa15ına çalışmaktadır Bu c·· ı t 'jltl · ume-
ı.;..arak Vtkilet, dıı tica·et teş-

Maltaya baskın 

Malta • 14 (•. 8 .)- OUf· 
rn•n tayyareleri •y ı•ığın· 
dan l•tifede ederek M•lt• 
Ozerin• iki ba•kın yepm•• 
ve ltir miktar yangın ve in· 
lıiilk f:ombaaı atmı,ıardır. 
"••er pek azdır. Bir •ivil 
lllntU•tUr. erj!10 bugün~ü şartlara ve ihtiyaç 

e uygun bır şekle Q'c lirilmelini • • .. "' .. - • .. .. .. . .• . .. 

, .. __ .... _._ ... , 
* ~ * ~ * :jnrk 'ıml * 
i darı yamaçlar: i 
* • * Demır yollar 

t yulnız düz ora· • 

t la rı deifı 1 /Jiir· ' 

• • t le ~a·p dağlar t 
$ dıı aşıyor . t 
ı * ··-··---·· 

Anlı:ırn : 14 
( Tuı k~özU mu· 
habiı-inden ) -
Bir ay evvel 

Yeşil Bur sanın 

yakrnda demir· 
yollarımı:rın ıı~ı

na katılacııAın• 

müjdelemiştik . 
Ondan bir 

muddet e'9'\'t'J, 
Bolu battı hazır· 
lıklarının bittiğini haber vermiştik. 
Baınlar da gösteriyor ki Turkiyedc 

f 1. t" h"ç bir ha· demiryolculuk aa ıye ı, 1 

~· . a·fa u"ramadığı bir azimle 
oısenın z e , d" 

1. U duzlU devam ctıncdt ır. ve gece ı g n 
Cumhuriyet hukömcti bu buyuk 

davaoın pefini bir gUn olııuo. k.oyu· 
vermemiştir. Bu ısrarlı ve a:ınmlı ça· 

maksadiylc yeni bir dış ticaret 
~urmuştur. Yeni teşkilat tet· 

yctı, 'jnw avclit, ihracatı lan-

halitı tanzim, muamelat, evok 
•, tıcarct atcıcliklerindcn -
olmaktadır. mu. 
kik heyeti m· dd 

• •• 
0 e ve memle 11~11 ııe istallstık •e . • 

Dokuz viliyette nüfus 
sayım hazırlığı bitti 

Ankara : 14 \ A. A ) - l laber 
aldı~mıza göre umumi nUfuc; sayımı 
için Isparta, Burdur, İzmir 1 ,\\ani sa, 
l\'\alatya, Kastamonu. Ankara, Çan· 
kırı Eskişrh.ir viliyetlerinde yapılan 
nuO:arataj kontrolları bitmiştir. 

rınden tcşckk-ı hCfrıyat 
y~ h u etmektedir 

eycti mcmlckcılcr •s - • 
1 · .. ası uıe-

1 
y~ı. zamka.~da ithal ve ihraç 
erını tel ı .. etmek -

ı 

uzere Bal 
mleketleri, ~arp memleketler~ 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

OSKOVA 
LÇIMIZ 

NKARADA 
j iye - So ı 
j ... "Yet er arası 

ilgunun derinleşmesi 
anbul , 14 (a.a) _ 
"!diriyor: D.N.B. a· 

at'~iyenin Moskova büyük elçisi 
fk aydar AKtay raporunu vermek 

.. ısa bir ziyaret için 15 Ağus
nkaraya gelecektir. Gazetecilık 
isi durduncu sahifede ) 

• • • lngiltcreııin muhtdif hııyuk <hirll! 
riııe Almanların ,,k qk hnvn has· 
kınları vnptı ı ınnlQm lur. ı~ c mimiz 1 
l.onJrn ~ .. olLnl.laı ın la :;, npıln-ı "'' ııınk 

1 
ları gö~tırİJor. llıva hucuml:ırına 
<lair haberlerimiz UçUncuJ~·dır. 

• • • 

lstanbulun belediye hududu da 
hilinJeki 7 kazasında yapılan kont 
rellar da bitmek Uzere olup yakında 
Ü11lı.udar, Fatih ve EmioönU kazala
rınm kontroluna gtçilecektir. Sam!'lun, 
Sinop, Yozgat, Kayseri ve Çorum 
vilayetlerinin teftişine boşlanmak U· 
zeredir. 

Radyo ile, sayımm ve nOfuc; me· 
sele.sinin muhtelif b:ıkımlnrıodan e· 
hemmiyetini tebaruz ,.ttıren k.onfrıms· 
lar tertip edilmekte olup memleketin 
~alahiyc-ttar şahsiyetlen tnrafındno 
verilecek olan lıu konfranslnrn da 
eylul niha,yetlerindc b:ı~lnn11caktır. 

Şap denizinde 
İngiliz vaziyeti 

INGiliZ KONTROLÜ MÜESSiR 
Londra : 14 ( A. A ) - İtalyan

ların radyolardaki iddıalarına rnğmcn 
( Gerjsi UçUncU snhif ede ) 

lışma iledir ki demir aAlarımıuo tu· 
Ju lıugUn 7000 kilometre) i a1mış, E
dirne Erzunıro'a, Snm-;un .Mer iı:ı'e 
muhtelif c:lemİr.)·ollarla bDglanmı~tır. 

Daha bunda.o hes <:ene t"\"\:C'l Jı.tıın· 
Luldao ) ola çıkıın lıir mektup Hak· 
kariye :J9fgunue~giderken hugun bu 

( Gui<:i dördUncU ııhifeffc ) 

Arnavutluktaki . ,. 
ısyanın manası -
ROYTER NE DİYOR? 

• 
ltelya Balkenlar1n tek•i · 
minde rolünU il• etmek 
ve Yunani•t•n• Arnavut 
luk m•sele•ini kullan -
mak mı i•tiyor? . 1 

------- ----' 
Londra : 14 (a. n) - Reuter 

:ıj:ınsı bildiri.) or: 
Arnavutluktaki isyanlar hakkın· 

da B. Butler tarafmdan nvam kama· 
( Gerisi UçUucU ı.ahif ede } 

fransiJvanya görüşmeleri 
Hükreş : 14 ( A. A. ) - R<:uter 

ajansı bildıriyor : 
Haber alındığına ıöre, Trans· ı. 

vanya hakkındaki Ro:ncn • Macar 
müzakeratı bu haftll kral Kaı ol'un 
yazlık sara} ının bu 1unduğu sjnaia 
mevkiinde başlıyacaktır. Va~şova'ııın 
Sabık Macar elçisi ve Transılvanya 
işlerinin eksperi bulunan B. Hory 

Macar heyetin~ riy.ıset edecektir· 



Sahife '2 

Eski bir Yunan filosofu, 
insanlara en bUyUk hayat düS· 
turu olarak lkendinl b il) de
miftl. Bir ferd için bu düstur 
ne kadar önemli ise bir Ulus 
ıçın muhakkak ki daha çok 
önemlidir. Ulusun kendisini 

bilmesi demek her t•Yden ön. 
ce aayısrnı bllmektir. Bu bil
g1yi bize itnUmUzdeki ltkte•rin 
de yapılacak Olan nüfus sayl
mi temin edecektir. 

Ba§vekiilet 

istatistik Umum miidütliiğii 

Ticaret teşkilatımızda 
d~ğişi\dikler otuyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

Asya memlekctlerı, Sbv memleketleri 

oıta P.vrupa memleketleıi. lspan~a 
ve Portf!kiz i:e bu dillerde konuşan 

orta ve cenup Amnikası mc mleket· 

leri i'e Anğlosakson memleketleri. 

Baltık ve 1skan1inavya memleketleıi, 

!.atin ve Flaman rııemleke !eri ile 
mali, ikti<;adi \ e ticari umumi tetkik· 

ler seıvisl~rir.den mürekkeptir. Her 

servis ithalat ve ihracat maddeleri 

üzerinde çalışmakta ve bu maddeler 

yeni teşVil ~ l planında a} n ayrı gös· 

teri imek 'edir. 

Tetkik heyeti, dış ticaı ele müte· 

allik madde, memleket, umumi ikti· 
sadi ve mali mevzuları tetkik ede-

cek, bu hususta raporlar hazırlıyacak 
ve dış ticaret:ınizin inkişafı için tek· 

lifler yapacaktır. Servisler ise kendi

lerine mevdu memleket ve maddele· 

re ait tt>l\..ik işlerini raislikçe tesbit 

edilen plan dahilinde yapacaktır. 

ihracatı tanzim l\ısmı, tetkik he· 
yetince varılmış neticeler ıle gerek 

ithalat, gerek ihrac11t mukavelat kı 
sımlarının gösterecek~erı icaplara n ı -

zaran ihracatın tanıimine müteallik 
taka!i, lisans, fiyat kontrolu, birlikler 

ve pay tevzii bııkımından lüzumlu 
tedbirleri almak, beynelmilel \:e da
hili sergi işleriyle uğraşacaktır. İtha
latı tanzim kısmı, tetkik heyetince 

verilmiş olan Of'tic-lere, gerek Hıra· 

cat ve gerek ithalat mukavelaıı kı· 

sı;ııla r ının gösı erecekleri icaplara 
göre ithalalın tanzimine müteall ık 

lüzumlu tedbirleri alm:ıkla meşgul 

olacaktır. 

1 ürksözü 

Ha tayda asfalt yollar 
timir • 

ınşa ve • • 
ışı 

.. 
1 esbit edilen 

çok asfalt 
gore programa 

yollar İnşa 

daha 
edilecek 

bir 

BU,YUk bir kalkınma programı 

takibedileci llatayda her gUn yeni bir 
hamle göze çarpmaktadır. Hatayda 
murif, ziraat, denizcilik, gençlik ha· 
reketleri, içtimai b.ayat buyuk adım· 
larla ilerlemektedir. 

Butun bu terakki b.amlelııri· 

nin yanında 1 latayda nafia işleri de 
en b3şta gelen meselelerdendir. [bil
hassa yol meselesinin geniş ehemmi· 
yetini çok iyi takdir ede.o llatay'ın 

değerli Valisi Bay Şukru SökmensU· 
er bu ciheti birinci planda ele almış 
ve Hata~· yollarının muhtelif kilo
mefrelerind~ ::?30.000 metre murabbaı 
bir kat u-.falt kaplarna. ve 13,000 
metre murabbaı da blokajlı şose İn· 

şası hakkında Nafia Vekaleti nezdin· 
de teşebbUcıatta buhınarak muvafakat 
cevabı almı~tır. 

Eylöl içinde ba ~lanacağım mem
nuniyetlt b.abtr aldığımız bu buyuk 
işlerden başka iki kat asfalt kapla
ma ve Antakya - lskenderun · Kı· 
rıkban arasında da 40:610 metre mu· 
rabbaı ~ose inşaatı ile Uç kat asfalt 
kaplama i~ine pek yakında başlana
cagı istihbar edilmiştir. 

Esrar satan dükkanda 
araştırrnalar yapıldı 
Yemenici Osman oğlu Şevki'nin, 

dukkamnda esrar sattığı anlaşılmış, 

şuphe Uzerine yapılan araştırmada 
bir miktal' esrar bulunduğunda Şevki 
A<lliyeye verilmiştir. 

• 
§~©(R( 

Atletizm birincililderi 
Malatyada yapıiacak 

Yurdumuzun muhlelıf noktaların
da geçen yıllara namı an bu vıl daha 
geniş, büyük ı:.por hareketlerine şahid 
0Iu~1 oruz. Hu cümleden olarak 1 Ey
lülde Malaıyada u ıntakalar arası 

cenub grup <ılletiz:n müsabakaları 

yapılacaktır. Atlctızm feder.:syonunun 
bu güzel kararı Mdlatya gençlerini 
şüph::siz ki bizden clııha falla sevin
dirmiştır. l\.I~latyanın böyle bir spor 
ha: ek etine sahne o' mas• ele geçmez 
bir mul/arfakiyettir. Su bii) ük atle
tizm müsabakaları grt.pu_na Adana, 
Mersin, Diyar bakır, E'az.ığ, Malatya 
mmtdkalarıyle Türk M.lli Atletizm 
takımı da i~tiıak edı.:cektır. Türk Mıl.i 
Atleti:-m takımının bu müsabakalara 
işti:ak etmesinden g"nçlerim'.zın ede· 
ceği isttfade muh3kkak ki büyük ola· 
caktır. 

Bu müsabaka 1arda 200, 400, 800 
ve 5000 metre koşular ve 800 >( 400, 
L00. X 100 metre Balkan bayrak ya-
11şı olacak, gjlle, d isk, cirid atma 
müsabakalariyle } üksek, uzun ve 
sırıkla atlamalar y ..ıpı lacaktır. Her 
mınta~ a 8 - l O atletle- müsabakalara 
girecek tir. 

Gençlerimiz ara.<ıında yakında seç· 
me müsabakaları yapılaçağı hJber 
alınmıştır. 

ihraç edilecek hayvana
tın kalite ve sıkletleri 

Mersin : 14 (Türksözü muhabirin· 
den) - Mıntakamııda ihraç edilmekte 
olan canlı havanların kalite ve siklet· 
leri nazarı dikkate alınarak fiatlarının 

tesbiti Ticaret Vekaletince istenilmiş 
olduğ-undan bu hususta hayvan ihracat· 
çılar birliğ'inde tetkiklere başlanmıştır. 

Ziraat Vekili Uludağda 
Ankara : 14 ( Turksözu mulıabi· 

rinden ) - Ziraat Vt:kilimiz Kara· 
cabe:r narasına giderc:k tedkikatta 

( Gerisi dörduncU <>anifede ) 

ıs A~ustos 

ihraca tçılarıO 
verdiği duhul~ 

Bundan !!ekiz dokuz •1 
merke·zi Adanada olmak u:zer' 
lan ( Çukurova Pamuk lhr' 
Birliği ) varidatını teıniıı 
birliğe giren tuccarlarımııı:d•:.;ı 
ye olarak i~i~~r yUz li~a. ~ 
Ticaret V ckaletı \,udç.eyı tet 
14-• • t t t ' .. dil 
6 t ve yenı s a U ıid2!ıııt .. 

rada bu duhulivenin yUz }jrılj• 
rilmcsi tensib ;dilmiş~tir. Haııe' 
ğımıza göre bu yeni tensib 
alakadarların bakaya yuz 
kendilerine iade edilrneğ~ 

mıştır . 

Ölen fabrikatörül11~ 
cenazesi bugiifl 

kaldırılecak u i 
lstanbulda bir tramvaY ıtle 

neticesi vefat eden Mılli M Azi 
fabrikası ortak !arından Ba1 ıka 
Tekinin cenazesi dün şehriııııı'ort 
miş ir. Cenaze bugün saııl 1~ 
evinden tÖrı!nle kaldırılacaktı 8 

Dünkü nüshamızda ce' a 
şehrimize getirileceği ya11Jacl : 
cenazenin kaldırılacağı -di'ıll 8~ 1 

yazılmıştı. Dü1eltiriz. ra 

~arip bir maocY:~ 
yavrusu doğd&J aşt 

u 
Geçenlerde doğum ve Ç 

kımevinde dünyaya biri kız ~ 111

1 
kek iki hilkat garibesi geldiğ°1 n 
mışbk. Okuyucularımıza bU • 
yeni bir hilkat garibesi habe~ef hJı 
ğiz. · Fakat bu garibe evveJkıl 
insan neslinden değil, mandB eş 
dendir. !h 

Çadakkalede Asar ot1df 
Mustafamn mandasmın doğ°Llr ?:-, 
hilkat garibesi iki başlı, dört 11 

dört kulaklı iki ağızlı ve dorl ilk 
hdır. 

Öğretmen okull•' ~ 
girecek talebele'at 

Bu yıl Muallim Mck tebl~ 
nacak parasız yatılı talebeler a 
da Maarif Vekaleti yeni bir 
name hazırlamıştır. Bu talirJJ11 

göre, milli duygusunun saA"'8 

le aı ak terinin düzgünlüğü, 'ıı t 
ailesinin içtimai vaziyeti, ıtl 

1 
r. 

mesleğine karşı sevgisi, ı11ıJ r· 
kabiliyeti olduğu muarnııııet ~ 
lisince tesbit edilmiş taıeb' De 

r , nacaktır. ırfe ı: 
Muallim Mekteblerine l~Jtn 

l n g iliz somalisi teyen talebe'erin mezun ol~" dı 
teblere müracaat etmelerı .

0 
w 

mektedir. Müracaat edenler', 

Son gelen haberler, Afrikada bar- nONON MEVZU'~ -, somalisi şcrid gibi,lupuzundur. İngiliz ları Eylülün altısına kad~ 
bin ~iddetlcndiğini, İtalyanların Uç u u somalisinin meulıai sathiyesi 176,120 Vekaletine gönderilmiş blll J. J 

koldao İngili?: soroalisine le.arşı taar· kilometre murabbaı, nUfusu 350 bio Bir kamyonla bit · J 
ruz hareketine gt:çtiğini ve Zileanın kişidir. Burada halk pek az olup, ki- J"' 

somali toprakları 700 bin kilometre bı· e adam çı· •. 
da ltalyanla.r tarafından zaptedildiği· lometre murabbaıoa iki kişi duşer. r r ô biJ. 
ni bildiriyor. murabbaıdır. 1300 metre yUkseklikte Somalinin en me~hur limanı Berbera· Hasan oğlu KIL.~Lın . f. ~r 

ı dağlar, yaylalar vardır. İklim sıcak• dır. Burada 30 bin aufus vardır. Zi· sindeki ka myonu temizlak "Jl'bU 
ngiliz somalisi, Kızıl ıienizin ce· t T k · ı· d 5")d" S h'l " ıt ır. opra ver Lm 1 eı:.t ır. a 1 lea, İngiliz somalisinin ikioci d•r-ce- san oı.lu IIuseyine çarpar IJ 

nuhunda, çorak bir memlekettir. fi b d S '" .. · eı tara arı, iraz serince ir. enenin Uç de: his- limamdır. Ş~hrin yedi bin nU· ayağından yaralamı~br: Jıelt llzl 
Cenubunda İtalyan somalisi, gar· ayında kum ruzgarları eser. Bu 15 f d S 1. ab"ll . d k Hurmalı mahallesıo. ·'' !ISr usu var ır, oma ı ı t ernı e öy ,,,. 

bıoda Habeşistan ve şimalinde de EylG.le kadar devam eder. yoktur. Ahali aşiretlerden mUreld.:cp • Ali oğlu Şaban isminde1'~i ·}Yl 
Fransız somalisi vardır. Afrikadaki Somali Halkı zencidir. Halk de- tir ve içerlerde yaşar. Salih oğlu Salır 1'-1ehın "'1 lr' 
som ali toprakları, İngiliz, FransıL ve ve, merkep ve hayvan yetiştirir. İn· rek bir ay sonra tekrar Jll,J~alu 
İtalyanların eline geçmişti... Butun. gilizlerin 1884 de y~rle~tikl~ri İngiliz • • • İcab ettirecek derece y•~., C 

1 sebebiyet vermiştir. Su~1,9 
~--------------------·---,-------------------------- arabacı adliyeye sevk ed• 



Ağustoı 940 

tİRKSÖZÜ 

Abone Şartla~• . 
l2 Aylık l'WO Kuruş 
Ayhk da abone yapıhr 

ransil vanya 
e Roınauya 

-- =oôil 
Bu --. .. .. 

"'"< ... u etr r d -. 
Faikirı { L a_ıın a Mümtaz 

ı usta y • lı 
makaleyi A . 0~ma •ta olduğu 
d .. nAara mu! b" . . u.n 1 el fı ıa ırımı::: 

e onla b i l d i r d i 

@ ~nıtaz Faik Fenik 

ı.ı vaziyette T . 
O Yan ransılvan. 

R ın ezelt ve ebed· b" 
. omen nı . ı ır 
ıddia ed ernleketı olduğ-u-

:rl en ve bun . b 
Y : kitaplar y d u ıs at için cilit-
~ :azıyeti ne olaca~~ ıran Roınanya'nın 
ar ka Önce bir ahaıt? ~omanya filha-

ııııs' brtaracağ"nıı mubadelesi ile .. 
kt ve o d ışı 

at ar hudut tash· a olmazsa bir 
·tı alledeceğ-ini ıh ederek ıne' l . 

Fak sanmıştır. se eyı 
c A at hadisele · . 
c avanın bu rın ınkişafı h" 

ğ suretle b · ıç de 

Türluözü 

ı ...-: 
1 -

Almanı~_rın çok lfransada harp me-ı 
tayyaresi düş!ü j s'ulleri aranıyor 1 

Dünkü h' 1 ticumlarda \'OKSEK ADALET ŞÜRASl DÜN ! 
Almanlar yetmiş sekiz Bii~ tçrL\tA YAPTı 1 

tayyare daha kaybettiler Centvrı?: 14 ( A A. ) - o. N B. 

L d 4 ajansı bildiıiyo; : 
on rıı : 1 (a. a.) - Dun 18 y· 1 'd h b J d l'r •· ıc ıy en a er a ın ı6 ına gore 

Alınan tayyaresinin dusurul<luıtu res· · ~ yüksek adalet şurası dün öğleden 
men bildirilmekte::dir. Buna mukabil sonı a ikinci defa olarak Mion şehrin-
l3 İngiliz avcısı kaybedilmi~çe:: de 10 de toolanmışlır. Devletin emniyetine 
pilot sağ ve salimdir, 3 yaralı var· katşı ~uikast cürmüne mütedair iddi-

Sahife j 

B~_lgaristanın Ankara 
elçisi Sofyaya gitti 

Sofya : 14 (ıı. a.) - D : Ni 8. 
ajansı bildiriyor: 

Bulgaristanan Ankara Elçisi B. 
Kirof bir rapor vermek Uzere Sof ya· 
ya gelmiştir. 

Petain'in nutku 
Vichi : 14 ( A. A. ) - Mareşal 

Peten radyoda bir nutuk söyliyerek 
multecilerin yerine dönıneleriqi 1 iaşe 

meselelıırin•n hal çaresi~o bakıldığın• 
bildirmiş , FranmdM·ı sabra davet 
çtıııi~ti.: : - --·> 

Arnavutluktaki isyanın 
... ... 

manası 

( Bidnd saİıilede~ artan } 
rasmda verHe~ izi\hatın az tafsilath 
l . t" h ' ı. -~ t!)asına ve vazı~•e ın eoUz mUpı...~m 

buluuıiiaı.itlit l".ısırien. rueseİc İngiliz e ı , 

matbuatının dikkatini 'çekmektedıt': 

Şimdilik anlnşılan cihet, İtalya• 
nın da Balkanların taksiminde rolll· 
nU ifa etmek ve bu hususta Yunanis· 

O~ 8 101 göstermernek;r ~eticeye Vara. 
ransilvanya daği . edır. Macarlar 

otJlırıda bulunan bütrıyle, Karpatlar ar~-, 
klesini isteınekted~~I Transilvanyanın 

&J aşta olmak .. er. Buralarda Ki . 

dır. aname okunmuştur. 
Dun akşam du~m:ının faaliyeti Müddei umumi, nazırların, sabık 

:ız adette tayynrelerlt: yapılan f:ı.ali. nazırların ve bunların hemen emri 

,Yde munhasır kalmıştır. .Midla.nd'a, altında bulunan memurların, Fransa-
İskoçya doğu - )>İmaline ve !ngilte· yı su'h halinden hıırp haline sevket· 

tana ka.rşı Arnavutluk meselesini kul• 
!anmak istedigidir. Gittikçe daha ha· 
riz olarak görUlen cihet ise, İtalya 
ile Almanya t:ırtıfmdan ihliraslarımo 
tatmini için bir şikar addedilen Bal· 
kan memleketlerinin istiklallerini ve 
bu istiklali muhafaza için mukavemet 
azimlerini teyide her zamandan ziya• 
de ihtlyaçları oldu~udur. 

u "b· uzere Arad B UJ 
ç ~ gı ı şehitler ' raşvo ~ 
J u - h ·vardır R ' ~-
P .ın_ı arpten s . . ornanya'nın 
i~ nlığı de bu 1 onrakı en büyük 

ra ardan 1 zen-
u • ge tnektedir. 

er• Bu mıntakada 
Jcil lttıak ihere her tü~rtroı, demir başta 
da eşltsa ''Ü'-' k . u maden vard h J l\Se ızab f ır. 

e anc !eriyle "'R e ınnları Ve h d 
fl~t_ayi ln"'rkezİe ?ındanya'.nın en bü:ıık 
uru .. Jtka T . rın en bıridir 
rt f ü~bitt' ransılvanya'daki . ~undan 

ır. Bu d arazı "Ok 
ört Uğda ra a tnühim · ..,. 

Y, arpa ve tnıktarda 
Şehirler tnuntarnısır ekilmektedir. 

3(~nakale Vasıtalarız~n: ve kalabalıktır. 
(et her Yer Çok .. ıyı tanzim edilmiş 

~ttlanınıştır. Ro g-uzel Yollarla birbirine 
1 a o- •1 rnanya'd 

b oeçı diğ-i 2 an Transilvan 
rn ola aman B lk -

ı:r akt n manzara b· ' a anlara ha-
ir a, ve mükem ;rde_nbire kaybol-
a! vrupa hakim ol me bınalaı iyle orta 

I• İşte Romanya~aı~a başlamaktadır. 
ı kadar marn - ıstırabı bunda 

t b" ur, ve b n, 
oııl ır araziyi terket u kadar mün-
ı1• ~· Zaten 1920 d ~ekten ileri geii-

ı~t r~ı da bu idi. en eri Macarların 
bl · omany • De - a Yı kurta ;e &oze alabilec . nnak için harbi 
dır anlatıım ektır. Fakat k d. · 
~ m ıştır ki M en ısı-
ııJ anya ile h ' acaristanla harp 

renin batısında mUteferrik noktalara mekte ve bunun avakibınde vazife· 
bombalar atılmıştır. Bir fabrikaya )erini caniyane bir surette s..ıislimal 
isabet vaki olmu~ ve memlı:ketin etmiş olduklarına dair vesaik ve sair 
muhtelif ktsırularmda bil' çok evlı;:r delailin mevcut o l•d uğun u beyan 
hafif surette hasara uğramıştır. Bir etmişlir. 
kaçı ağır olmak Uzerc yaralananlar Şap denizinde f ngİlİz 
olmuşsa da ölen azdır. • • 

Çörçilin Beneşe ziyafeti 
Londra : 14 (a. a) - Çek cUm• 

burreisi B. Beneş ilo eşi ve Bay 
ve Bayan Churchill, dun öğle yeme• 

ğini Buckioghan sArayında Kral ve 
Kraliçe ile .rcmi~lerdir. 

· Londrn : 14 (a. a .) - İngiliz A- vazıyelı 
"mirall ığı tt>blig ediyor: ( Birinci sahifeden artan ) --------------

Amirallık dairesi, taınarisk ve şap denizind:ki İngiliz kontrolünün J 

pyrope mayn topla'Ila gemilerinin bir müessiriyehıi Oail Telegraph gazete· Beden Terbiyesi Teftiş 
heyeti reis.i gitti hava hucumu esnasında alını~ olduk- si muhabirinin bir seyahati esnasın· ı 

ları yaralar netice~i bat mı,;: oldukla. da vermiş olduğu m a 1 Ü m a L is bat 
r etmektedir. 

r1111 teessurleriyle be~·an eder. Ölen· 
lerin yakın akrabaları haberdar edil· 

Adenden çektiği bir telgrafta 
muhabir şunları yazmaktadır : 

miştir. Sulh zamanındaki dört buçuk 

İtalyanların tayyare fab· güne mukabil bir nakliye kafilesinin 

rikalarının bombardmanı buraya dokuz günde vasıl o'ab!lme
si, bahriye ve hava kuvvetlerinin sa-

Londra : H ( A . A. ) - İngiliz 
tııyyarderi Milano ve Torinoda İlal· 

yan tayyare fabrikalarını şiddetl1: 

bombardman e(nıiştir. l lasar buyuk
tur. 

yesinde binlerce ton emtianm şap 
denizinden Hind okyanusunu bergün 
hasara uğramaksızın, nasıl geçme~e 
muvaffak olduklarını bariz bir s~rette 
isbat etmektedir, 

Dünkü nüshamızda evvelki gün 
şeh~imize geldiğini yazdığımız Beden 
Terbiyesi genet direktörlüğü teftiş he· 
yeti reisi Bay Ziya Ateş dün ekspres
le Ankaraya dönmüştür. 

Bay Ziya Ateş, Bursa, Konya, 
Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, 

Elazığ, Malatya, Maraş mıntakalarında 
ve şehrimizde bilhassa teşkilatlandırma 
işleriyle meşğul olmuşlardır. Bu seya
hat birbuçuk ay devam etmiştir. 

l _____ a __ u_N __ u __ " ___ M __ O __ H_ı_M __ _ : E s : L E ~ E R-i--K-A_R_,_, _s_ı _"_o_A ____ ı 
de elinde k arp demektir. Bu tıık· 

rill 'f'ka Çare ka~zaya nza göstermekten Uıak şarkta Japonya lngiltere- dırlar. İngil~ere ile mUcadele ederkeıı 
,r "'1Umış dense yeridir. nin aleyhinde vaziyet almış görünü· J APQ NY A Almanya ve İtalya ile dostmuş gibi 

111
11_.4 Dörty--.( ınta~ Faik Fenik yor. Buna ka1şı lngilizler Çindeki INGI görUomeleri Uzak Şarkta bu devlet· 

I'~ k O da Gençlik askerlerini geri çekmeğe kara·r ver- L TERE lel"in alakası kalmamasından buna 
ııfV Ulüb .. diler. A.vrupada Al'llanya \•e İtalya mukabil İngiltere ve Fran~aya ve 

ı,eti'. Dört.»old U açıldı ile harp halinde olan İngiltere Uzak Amerilı:aya duşman olan devletlerle 
~Jlır nıer•si-ı a Gençlik Kulubu buyuk Şarkta ayrıca Japonya i:e de harp tavrı ayni zamanda demokratik ida· iş birliği edı:r gibi görUnmekte men-
İf..tbu ... e a 1 h ı· · k · · O · · re sisteminı· bırakarak totaliter bir fa tl b I l d JY" nttn .. çı ınıştar. Gençlik Ku- a ıne gırme ıstemıyor. nun ıçın a ar1 u unmasınl an ır . 

lr. ~t .. çtlıu re1"im kabul etmesi Alıuan,·a ve İtal· ş 
Un Dö, t a ıneraıiaıi.nde berııen geçenlerde Birmanyadan Çine silah J u halde Japonya mağlAp olaıı 

'' ( yollular v · d -h 1 d ya ile ittifak manasına alanmamak F ıı:ı,J'~ erce davetı·, b e cıbvar an gelen ve mu immat geçirmemek yo un a •ransanın Uzak şarkta alakası ke· 
.Arı rt ' azır ul t söz verd"kl · ·b· b d f d ç· de lazımdır. Hakikaten Japon.}·a İngiliz ~- Yoı gençlerine unmuş nr. ı erı gı ı u e a a ın sildikten sonra İngilterenin alakasıın 
. YUlt çalı spor sahalarında imtiyazlı mevkilerin muhafazasına duşmaoı, Franıız du~maoı, Amerika k 
ı ·1 şrrıa ve ·ı ·ı eserse sıra Amerikaya gelecektir. 

'Z
trecetiAe kat•• ı erı eme imkanları memur olan askerlerini geri alıyor· duşmamdır. Fakat onu Alman dostu, F k 

ı UbUn reisl"ı..: 1 ıt.aurla bakılan bu lar İtalyan dostu gibi duşunmek doğru a at bu devletlerin yerine ur:ak 
I> G '!!>•De Dört l b şarkta Almanyawn ve İtalvanıa ali-
li eri.ııi dördu yo elcdiye Fakat Japonyanıo İngütereye kar· değildir. Japonlar umumiyetle Avru- k d J 

• ııctı 'alıifedc ) a pey a etmelerine ula mlhamalıa 
...... _.._~~~--~~~~==~~L..~~-1-s..__ ..... ,&-~A11U1.w.ıltll...--AJl~duıı~-2.bu~s~u~oı~e~t~~p~a~la~lar~ın~v~e~A~m::er~i:k~a~la~lar:_:ın:._~d~U!1m~a~n~ı-~-e~t~m~i~y~e~ce~k~ti~'r~.:__ ______ ~--------~ 
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Türk sözü 

Moskova Elçimiz 
Ankarada 

( Birinci sahifeden artan ) 

mahfillerinde sefirin Ankaraya Türki
ye ile Sovyetler birliti arasında daha 
iyi miinasebetler imkanını müzakere 
etmek üzere çatnldıtı bildirilmekte
dir. 

ı 
Ziraat Vekili Uludağda 

- ikinci sahifeden artan -
bulunmuştur. Vekil Merinos keyunla
rının yetiştirilme vaziyeti ııaklunda 

Bu mahfillerde beyan edilditine 
söre, karşılıkh münasebetlerin bUj"iin-

'·kü vaziyetinde sefirin bu seyahatine 
lıususi bir ehemmiyet atfedilmek icab 
eder. Bahusus ki Sovyetler birlitinin 
Ankara büyük elçisi B. Terenticf de 
bir aydanberi Türkiyede delildir. 

'V urdda yeniden , birçok 
<Jemir hatlar inşasına 

başlamak üzereyiz 
( Birinci sahifeden artan ) 

muddt't 12 gUnc inmiştir. Dalıa da 
inecektir. Garbi Anar.olu, buglln iki 
yoldan şarki Anadoluy a bağlıdır . 
Şimdi , bu y olu Uçe çıkarmak y ani 
lstanbulla Erzurum arasında şimal 
hattı adıyla UçUncU bir demiryo1 u 
vUcude getirmek tasavvuru Uzerindc 
işlenmektedir. Memleketin cömert o 
..-alalarından , zUmrut gibi ormanları 

arasından geçe cek olan bu hattın her 
sabada t evlit edeceği . inkişaf buyuk
tur . 

BllgUn in şa halinde bulunan hat· 
larımrzın belli başlıları Diyarbakır -
Cizre hattıdır. Turkiyeyi dost ve 
komşu Irak'a dcmiryolu ile rapdede
cek olan bu hattın :ilk kazma sı , te
mdi bundan iki sene evvel Ebedi 
Şefin huzurunda vurulmuştu. Bu hat-= 
tın Kurdalan'a kadar olan kısmının 
in~aah bu takvim senesinin nihayetin
de ikmal olunacaktır. 

Ray ferşiyatı 51 inci kilometre· 
ye gelmiştir . Buı sınai imalatın ik· 
:malini mUteakip ferşiyat buradan 
Kurdalan'a kadar yurutulecek ve 
bilhasıa. llob köyU civarındaki Bat· 
nıan istasy onuna kadar sUr'atle ilcr
letilecektir. Çunku bu istasyon Ra
nıao dağına yakındır ve petrol istas
yonu olacaktır. Kurdalan'dan Irak'" 
hududuna kada~ olan kısım da pey-• 
derpey kısım kısım ihaleleri yapıl
mak suretiyle inşaları devam edecek· 
tir . Diyarbakırdan başlıyacak olan 
lıat Irak hududuna geçecek «>lan hat
tır . 

• 

isaltat almıştır. Muhlis Erkm~n hir 
kaçtUD. istirahat etmek Uzere Kara 
cabeyden UludaJ• gtçmi,tir. 

Dörtyolda Gençlik 
kulübü açıldı 

( Üçüncü sahifeden "lır'tan ) 
reisi Bay Tahiin Evnel, u'lnuliıt kitib
liğe ele Parti keisi Bay Ôıner Bölük· 
başı getirilnıi~tir. Veznedarlıtm Ziraat 
bankasından Bay Melamed, azalıkları 
da -vet•riner Bay Ömer Sa~ol ve 
Maarif memuru Bay Turan Arığ der' 
uhte etmişlerdirı. Muva.ff akiyetler di · 
!eriz. 

Pamuk -Hububat 
1- - -----K,,....IL_O_F_IA-Tl- -

CfNSI En az En çok 

K. S \~4·9~ 
Kozac-ı -- . 00 

Ma. paTl'ağl -oo:---- 49 
Ma. temizi 45 ı-4-5---ı 
Kapımalı _00 _ _ _ 
K.kutlusu -20 ____ _ , __ 2'""'0,___--ı 

Klevland 1 -58 _ _ _ - 50--
Susam co 14 
K .buğday- 4,20 4 ,875 - -4,25 

4,20 4 ,875 
Bu~day To. ~-----ı 

,, yerli 
3,22 3,375 
3,50 3,94 

Arpa • ._......,... __ , 
Yulaf 1 

14 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından alınmıştır. 

liTe' /----
Rayişmark 
Frank (Fransız ) -0-00 
Sterlin ( İngiliz ) -5- 24 
Dolar ( Amerika ) 134 ı 00 
Frank ( İsviçre) 00 00 

Ehven fiyatla 
Yazıhane eşyası satılıktır. Al· 

malc: istivenler ldarehanemize mü
racaat etsinlar 

12215 1-6 

T. iŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

Ke,;deler : t Şubat, 1 Mayı•, 1 Ajlusto• 
1 ıkincilefrin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplı.rda en az elli lirası 
bulunanlar kuraya cl.ab.il edilir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 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. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
mış olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Atlana askeri satınaloı 

Cinai 

komisyonundan 
Miktarı 

kilo 
Muhammtn Muvakkat 

bedeli teminatı 
lira lira 

Sadeyat 24,000 26,400 1980 

• • 

Sabun 18,000 6,~ 486 ,, ,, 
Pirinç 048,000 · 13,920 104ti ,, ., -

1 - Yubrıda cinı ve miktarlariyle muhammm bedel "e ,.\ 
teminatlın yazılı üç kalem iaşe maddeai kapah Drfla ebilti111; l 
muştur. Eksiltme karşılannda gösterilditi tarih n saatlır
askeri saltnalma komİS)'Onunda yapılaeaktar. 

2 - Şartnameleri Ankara, fstınbul levazim amirlikleri ~' 
askui satınalma komisyonhmnda htr gün görebilir . lateklilt·;ı 
ni evsafı haiz olduktarıoa dair vcsaikle birlikte teklif mektıJf,. 
yin edilen saatlerden en geç bir saat evveline kadar komi•f 

setine \'ermiş o l maları lazımdır. 12185 4-10" 

Seyhan Cez~evi Müdürlüğündt 
Seyhan Merkez Ceza ve Tevkif evinde bulunan m:ıhkum ,.e 

ların üç yıldız tabir edilen ikinci nevi undan mamul dokuz "~; 
ihtiyacı ( 100,000 ) yüz bin kilodan ibaret olup 1-8-940 tarı a\) 
baren aşağıdaki şa rtlar mucibince bir ay içinde pazarlık' an: 
ı:rııştır . 

1 - Pazarlık neticesinde takarrur ettirilecek fiyat muwıfık ftt 
ğü takdirde 26 8 ·940 Pazartesi günü saat on birde Seyhan Cıı a 
Müddeiumumiliği makamında toplanacak komisyon marifetiyle :r 
yapılacaktır. · 111 

2 - Yüzde yedi buçuk nisbetinde ( 675) lirahk teminatı ha 
kata alınacaktır . 

3 - Şartname parasız olarak Ceza ve 
alınabilir. 

Tevkif evi M" diiJ u u ıı 

4 - Fazla malumat almak istiyenlerin 

Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur • 
her gün Ceza ve 'ff; 

12207 ar 
ıt-15-~i 

----------------------------------------------~-er 

ilan 
Seyhan P. T.T. Müdürlü 
ğünden: 

1 - Kamyonetle yapılacak A· 
dana postahanesi 'ile yeni ist~syon · 
arası posta nakliyesi 2/9/940 tari· 
binde pazartesi günü saat 10 da 
Seyhan P.T.T Müdürlüğü llinasında· 
ki alım sabm komisyonunda ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye ko 
nulmutlur. 

2 - Avlık muhammen bedeli 
200 lira ve muvakkat teminat 180 
liradır. 

3- Bu baptaki şartname her 
gün - mesai dahilinde Müdürlük 
kalem şefıiğiode görülebilir. Eksilt
meye iıtirak edecek taliplerin mu 
vakkat teminat makbuzları ve şart 
namede aranılan vesaik ve TLcaret 
odasına kayıth olduğuna dair 940 
aenesınde alınmış vesika ile biı likte 
komisyona müracaatları 

12214 15-20-25-30 

Adana Çiftçi Birliğin
den: 

Muhterem Çiftçilerimizi.1 malu
mu olduğu üzere Mazot gelmeğe 
başlamışdır. Bundan böyle gelecek 
Mazotlar dökme halde gelecektir. 
Mazot alacak zavatı muhtereme Gaz 
hanede Fıçılardan boşatılacak Ma
zotlarını koymak üzere münasip 
kap hazırlamaları lüzumu ilan olu· 
nur. 2-7 12213 

ilan ,j; 
Adana Askrelik i! 
sinden : 

1- Malul Subay,~~ 
aile ~ve yetimlerine ait 9 an 

yeleri ita emri gelmiştir· ~ i. 
2- ikramiyeye müıt• 111 

lar ellerinde bulunan stıı' in 

ikramiye cüzdanl ve nufii' b 

)eriyle birlikte her haft~di 
günleri gelerek şübe ve ~ a 

ye müracaatla muame1elı b 
. k . ..,,Jld 

ettırerc cumaertesı ıu 
·,; n 

bankasından ikramiyelerı c 

lacaldardır.i Jn 
3- Üç ay içinde ikr ;.o 

almağa gelmiyenluin ik~~h 
bir daha alamıyacaklırı •4 1~ 

1 aı 

Seyhan kültür di~s 
lüğünden: 1 

ııi'n 
Adana beş kanunu•• la 

tebinin (437) Jira (23) ~ 
keşifli tamiratı 22 At sO n 

Perşem~e günü saat 9, ~ 1 

d . .. H • de'' ra yet aımı cncomenın ~ t 
d"I ce me suretiyle ihale e 1e

1
;. e 

isteklilerin yüzde lf' 
makbuzu ile cncüıntrıde .J h 

1 f ş•' d )unma arı, keşi ve ·f / 1 .. k . . d Mas'' l1. ' gorme ıçın e 1> <le 
müracaat etmeleri. 6~ 
ı . ~ al 

Umumi neşriyat 111

1
:. 

Macid ~\jç~ 
Adana Türk SözU 


