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ari~ nkarada Türk- Romen ti
~a,-ıet müzakereleri başladı 
-" , 

S i'Af'.·1PA GAZE f ESİNİN 
UÇURDUGU BALON 

Yunan ordusunda 
NZfi?l2= :gt90 m:&:W'i MS*WM'i& 

• ve 

~mangadangelecekmallarınfevzii 
ı'iyan şayıası 

~-*'* 

Bu haber <- sılsızdır 
- Yazısı içeride -

::lAf'ALARDAKi ::;.au \MMA 

~~ !;RID CELAL GÜVEN 

dt 15 - 8 - 940 Ankara 

1 H emen bir baltadanberi 
gece gUnduz Alman tay: 

"e releri bu .. ·uk ku l h 
U.. b"lh J me er a· 

,..,,.,.. ı assa 1 "it '.!ol t ngı erenin doğu cenu· '111' ecavuze . 
fi •bil İn . . geçrnışlerdir . Buna 
J" gılız tayy fl l 

I 15· an van b are ı o arı da 
~ ın atı, .. imal ve h tt 
kısrnındak" • . a a mı::r· 

k 
1 sana.}·ı b .. l 1 

fı tle hucu o ge erine 
Cıla görulrn:ai:tmı::~edirler · Hava
. le or. Acaba b)u nı~ arebeler devam 

tıY 1ln Al • otedenberi idd" 
mıın taarruzun b" ıa 

•ilııdır ''ok un ır başla0• 
t ' ., sn nıetodl b' a 1 ar binin ilk sa fb u ır yıprat-

ısta bir huku a~ı mıdır ?. Bu 
.._ m Verme . . 

dürıırar · Y almz b · nın ınıkanı 
Sız: Fr ır şey \izcrinde du. 

ansa Uzerin "lk 
1fUzunun baslad ıı e ı Alman 

) 
1

5
1 b'llnlerd Al 

propaganda teskila"t h e, • 
ti-b· . ._. • 1 er tar f 
~ ın •Kı a~·d ~ a -

2 ., an zıyadc U • 
yaymalı.ta id' N" ~ rını:ye-

J 
1 

• ıtekım 11 r, or uhırına ilk t er 
ıgi gUn : ·• B h aarruz emrini 
l u arp Al 
tratının bin vıllık b' man mu-

ik ılled ecc:k ~ D . .ır meselesi. 
lt 1 • " emıştı. 

aya Alrnanyanın 
Fransada h yanınc1a Yer 

fln U arp bitti . Arada 
ç a \" da ge t' h n 

9(U 1 ··ı ç 1
' arp bitıned' ' ngı tere b't . ı. 

anya dıid b hı me.dı. Halbuki 
· • en u arbın • · 
il• ıçinde k d" az Oır za-

JI en ı l h' 
tVı i kat'i e ıne olarak bit-

.tin b' surette arzu etmekte "d· ,,,. ızzat Al ı ı. 

f6' halde 'h manya da dahil ol· 
U -~harbi '. c. anın fıkri İngiliz. Al-

Ankara : 15 (Turk-.özU muhabi· 
rinden Telefonla) - Romt"n tic:ıret 

heyeti dun şehrimize gelmiş ve gar
da karşılanmıştır. Uğleden sonra Ha· 
riciye Vekaletinde ilk ınUzakereler 

yapılmrşhr. GörUşmelere bııguu de: 

devam olunacaktır • 
.ıstanbul : 15 (Turko;ö.ı:ll muhabi-

rinden Telefonla) - Ticaret mUdUr· 
lugu Alman_ya'dan getirilecek ithalat 
maddelerinin iç piyasa ihtiyaçl:ırına 

göre tevziini kolaylaştırmak için :ıla· 
kadar tacirlerden birer sipariş beyan· 
namesi istemiştir. 

i ·~:;E: .. ·:i~·R·~;: .. :!: .. ; 
' KADINLARININ ORDUDA l HlZMETI : TARASSl!DDA ! 
. . ......................... . 

' • 
FiNLANDADA 
ENDiŞELER 

• • • 
Moskovadaki Hollanda elçisi 
ani olarak Helsinkıye döndü; 
Fin ordusunda ~ izinliler geri 
Çağrrld,, Sovyetıerin yeni ta 

leblerde bulunduğu endişesi var 

Aelsjoki : 13 a. a. Havas: 
Yeni kıtaatın gclme.<:inden sonra 

Finlandiva hududunda bulunmakta 
• k tl · -~s fırka ola· olan Sav n:t u vve e rı "" 

rak tahrı:-in edilmektedir. 
k d Finlandi· Bu vaziyı:t ru-şı ın a 

vada tel.alin h:ırbiye ve izinlilerin 
• . ~ ln·a~ı gilıi t.:dbirltr alın· 
gerı çagırı . 

Milli Şef iriıiz Alman 
elçisini kabul etti eı-

3 

Anka·a : 15 Tur kso; Ü ::rn:.:ıbi· 
A C" f R ... rv·---· ,, _________ ......., 

ıinden ) - !vııl i ~:: e :>.cum.ıur ı > • < 
ismet lnönü hugiin ~tıııt ]6 da Al 1 ;Parti Umumi !..iare He t 
manyanın Ankara büyüıı. e.ç.sı ton 1 * yetinde konuşmalar ! 
Paperıi kı:bul buvurmuşl.ııdıı l-1 ıiri- $ ... 
ye v:::kilimiz Ş~krü .::>t'll acoglu, b r 1 * Ankara : 15 ( Tür~siızü t 
saattan fazla süren bu kab..ıl eı;na<ın- ı * muhabirinden telttfooofn ) --: t 
da hazır bulunmuşlardır. j * Cümhuriyet Halk Partlsı • 
---------.----- --- j t Umumi idare Heyeti ~ dün t 
Yugoslavya kabinesi .,e f • matad haftahk toplantısını • 

j t yapmı~ , Partiyi alakadar t 
bazı tadilat yapılacak ı , ~den mevzular zerinde mü· ~ 

fttv nın artık u 
' .ldir. Eğer Al zayacagı kanaa- mışbr. 

C ' - l ınanva ·· ( Gerisi UçUocU ~ahifede ) 

l l zaker<:lerde bulunmuşt!.lr. • 
Belı;rnd : 15 (:ı. a) - D. N B " • 

h f l ) '·-· ·--··---~ .. ---.. • ( Gc rİ•i tıçUncU s:ı. i N t• 

~ 1 ay ar içicıd ı : şu onumuz. 
eJVibnr edeın e "fıltereyi bir sul- ·--------

IJ>J <'Zse b k üflJ" 41e tahakk k u anaatler kat'i 
,.Jl f . u f:trnis ol k rll'uı za erın ·t . • aca ve o 

1 luresı l ·ı 
'.Y edecekf . ngı tere_ye doğ· 

J. 
ır. 

ııgilterenin h kr . d nrp Vt" • , • 
..toz en "eç· .1 

41'.Yası tarıhi: 
"kr"·hı ı:: ırı ecek ol . 

• ıSI er girdigi bu . ursa, lngıl· 
1 ll'lerin ilk U I . Y Uk ve ha)'nU 
ı• airnn k g in c:rındc ve a vlarm-
~ ayıp ıdır B 'I ~ 

dp15•r fak ,_ · u ını letın ina· 
a"' devanıl l 

sa dcnizlerd . ı ça ışmaları, 
lcri sn . ekı rek abet<>iz Us-

• ~ .}'Csınde h b" _ .. ı •n olın t ' ar ın ~onu ken· 
·~ uş ur. B lar1, N unun en yakın 

apoly0 d . • ,.. Jnde B n cvrınde Kırım 
11ol"~ıı u'nı oerler nıllcadelesinde ve 
»,./\ Uın" h 
,J" ılhakik 1 

p arpte gürUlmUş(Ur. 
.,;ratorluka ransa gibi buyuk bir 
ce~ tl<'rind kuvveti lngilterenin 

t
1
5 et haf· /tı ayrılmıştır; Afrikada 
'"1 g• .

1 
clegildir. Uzak Şarktaki r· ~r"ınl · J l e ıJ hari~ 1 

t er nzımsannmaz, Av· 
şar dl.lvlet~:n~ dol.<lurnn kuçuk, bu-
jf Ilı' l rın ı>•yAsetleriodeki ka· 

r ı . ..l il.dar Jngiltt:renin her halde 
.ue ell")J• 

5
1 ır, Fakat bunlara ruu-

11 ( Gerhi ikinci ~flhifc:de ) 

o0~ ZA~AUA iltl ZELZELE OLDU, KANDıLLi 
Ro.SATHANESı DE EiR ZELZELE KAYDETTi 

İstaııl>ul : 15 (l'urltsiizU muhabi 
rirıden) - Knndilli Rah:ısatharıc<;İn· 
elen: Dua , :ız saati ilı.: 1 :i i 4::5 dnki 
ka 30 snni.yc geç· mtrkez; Us-u İstan 
bul'a 700 kilometre uznlttıı. olan •İd · 

ddli b:r :~elzdc k:ıycledilnıil'tir. 
( Geri•i UçUr.cU .;ahift!de ) 

=========-·-
! --#-- - ~a~©l 
1-===-===-:== 
~ ı Lor tlrn : 15 (A.A.) - Alıııdıı 
i nıaliımata göı e, Hitler ordu 
1 

( Gaisi uçuncU ~ahift!de ) 

J 

şef!criy le lıuglİrı mühim bir konıışmn 

Bay Edenin miihitn nütku ---------
- }' IJZ Si ÜÇÜl/Cüde -

ALMANYA - İNGİLTERE 
KUVVETLERİ 

DENiZDE 
HA VAD~.«\ 
SAVPıŞ!. 

OÇ GÜNDE Af .. \lANLAHlN 
KAYBl :J G TA\ YARE 

Üç Alman gemis:ne İsa
betler vaki oldu 

L.ondra : 15 ( '\. A ) - Amiral· 
Jı,, da;resinin tebliğı : 13ıı s;;bah er• 
kende 1 '' MalcJ m , 'e "Ve ily ,. 
to ~p do muhrip'erlmi:ı: düş.n nın ıes. 
lih rlilmiş a7 tı ~ alıkçı gemisi i e üç 

eniz tıdan mli•ekkep hafif l.uv\et· 
!..: ı ı e tema~a gçlm ~t r. Torpic.o mth 
r pler;mizın pıojcktöıle i !ardından 

( Gerisi ll\UncU ~ahif ı:de ) 



Sahife 2 1ürhöıü 

K afalardaki muamma 

( e .,m.kaleden arlan ) 

.kabil İngiltı:rc Aml!rik.anıo birçok 
mad.Ji kaynaklarından geniş ölçude 
faydalaomakta olduğu gibi, Amerika· 
oın maoevi mUzalıertti ı;unden gUoe 
İngiltc:renin kuvvetine bir çok şeyler 
ilave ı:tmelı.tedir. Bununla beraber 
İngiliz donıinyonları, htr zamankinden 

daha ziyade tı:şkilatlandırılmış, ve 
bu dominyonlar İngiltereyc karşı beı:
samankinden ziyade bağlanmışlaı:-dır. 
Eğer harb bir yıpı:-andu:ma harbi 

1c:klinde devam edecekse duoya bir 
çt>k sUrprizlede karşılaşmış olacak ve 
tahminimize göre bu sUrprizler İogilte· 
renin lehinde inkişaf etmiş olacaktır. 

Korunma siperleri için 
halkın ali.kası artmalı! 

Söylendiğioe nıız:ıran Almanyıı bir 
yıldırım harbinden ziyade bir yıpran
dırma harbine giı:-i~ecekmiş, İngiltere· 

1 

1 
1 
1 
1 

l 

Her vatandaşm, her müessesenin, 
her teşekKülün kendi muhitinde bir 
korunma siperi yaptırması seferberlik 
dairesi müdürlüğünce polis, bekçi ve 
jandarma vasıtasiyle halka bildirilmiş 
ve aynca da her eve bir broşür ve 
rilmişti. Hatta hükumet binası avlusun
da yaphrılan numune siperler halkımı· 
zın istifadesine arzedilmiş ve "Türk· 
sözü .. tekrar tekrar yaptığı neşriyatla 
bu korunma siperlerinin ehemmiyetini 
ifadeye çalışmıştır. Bu hususta halkı· 

mızın alaka göstermesi bekleniyor. 

yi kalbinden vurmaktan ziyade, Bri
tanya adasının: ciğı:rleri mesa!>esiode 
olan limanlarını, mUnakale yollıırını, ! 
gemi kafilelerini imh<t etmı:k suı:-etiyle j 
nefesini keserek bo~ac:ıkmış, bugun~ 1 Mersin g~nçleri yelkenli 
kadar İngiltere uzerine Japılan hava ile fskenderunn a gidecek 
hucuml:ırının vücuda getirdiği zarar-

ı h·ı· .. d · k 1
1 

Mersin : 15 ( Türksözü muhabi-
arın ı anç·")sunu goz en geçıreecc 

• . . rinden) - Mersın gençlerinden otuz 
<>lursak bu ıı-ı'l de kolav olnmıyncağı an- b ı.· ·· ·· ~ d ı. · h fi d" 1 • · . eş ,;ışı onumuz eı-:ı a a ye ı ye -
}aşılıyor. "\ alnız ~urası muhakkak kı, k ı· · ı ı· k ...ı b h t . . . ·~n ı ı e s en11eruna r se} a a ya-
Almanyanın bugtıne kadar biriktırdıgı 
görülmemiş kuvveti:ıi kullanmnJan 

p:ıc lk lard ır. 

Köylerimize 
giren san'at 

Yeni açılan kurslar 
Adana köylülerinin knlkınması 

işinin prnnlııştırıldı~ını ve ilk i;ı ola
rak da köy hudutlarının tcsbiti ile 
köy birlikleri te.sisi ve köy orta mal
laı:-ının korunması etrafında f aaliyetı: 
geçildiğini daha ev,·elce yazmıştık. 

Hukumetimizin köylere uzanan )lef· 
kat elinin Yilayetimiz dahilinde Ha
runiyede bir köy enstitUsU ve eğitmen 
kursu açtığı, .Misiste yakınlarda sey· 
yar kadın kursu da açılac:ığı :okuyu· 
cularımızm malOmudur. 

Halkevimizin bu bu,,·uk hamle
( Gerisi dördUocU ~ahifede) 

mUcııdelc snhnsından kolay kolııy çe
kilcceğiııi a,lr. zıınnetıııiyoruz. BugUn
ku Alnınıı zimamdarları maksatlnrına 

eri) ebilnıck için ne cana, n~ mala, ne 
mıtlzeme.' e zerre kadar acımamak ta· 
dırlar. Alman milletinin butun nıeo
balıırı kayıt~ı:ı, şart,ız 1 litlerin em· 

1 

K RABÜKTE.FAALİYET 

· .ı •• ı · - \ 1- .. ~~·· ı, .,a ıın i lk 4) 1lı i:t ı 

hızla dönen bir topaç gibidir. Ayakta 
durabilmek için nıutlokn <lönme~e, 

harc4.et halinde bulunnıoğa mecbur· 
dur. Aksi takdirde muvazene ini te· 

Büyük hastane 
l 

ile kulübe 
· lJlualurı inşaatı bitmek üzre 
'ı Ankara: 15 (Türksözü Muhabirin· 

H V "ı · • p l den)- Buraya gelen ma lümata göre, 

1 
atay a lSI etro Karabük fabrikası faaliyetini gitt kçe 

Kütüphanelerin 
ve mekteplerin 

1 Vilayetimiz Maarif 
nin Ağustos nihayetine 
edilerek neticenin iş'an 
tinden bildirilmiştir. . . ..t 

Maarif vekaleti ncştıJ_:"""-" 
Adanadaki öğretmen kütPA 
adedini ve bu kütüphane 
nın cins ve miktarlarını 

Diğer taraftan ilk ın. 
tamirat, yeni ders mev 
gibi faaliyetler şimdiden 
Bu meyanda Dumlupınar 
riyet mekteplerinin tanıi 
miş, gakarya mektebiniO 
başlanmışhr. 

Seyid Tekinin 
dün törenle d 

Bir knza neticesi 1 
fof;; ederek şehrimize ge 
dığrmız ı\lilli M.enqucııt 

taklarından Se;.·id Teki 
dun törenle kaldırılmış 
mi\'tir. Cenaze merasioıİ 
:-:ucat fabrikasının butuıı 

merhumu tanıvıın knlnbal 
etmiş ve me.z:ıra çelenkl 
tur. Cenaze nla.) ı geç 
mubınlık önunde bandodf 
havası çalmıştır . oıw 

min edemez. Bundan dolayıdır ki o 
da inııdında duracak ve mutlaka bir 
şeyler yapacaktır. Ama bu bir ;. ıldı
rım harbi olur, bır ·' ıpratma h:ırbi 
olur, biı:i turlu tehlikeli işler olur, 
faknt Almıınya duramaz. 

mıntakasına gitti arttırmaktadır. Henüz pek kısa bir 
j zaman geçmes"ne ra~m~n Türk işçi-
1 !eri teknik işlerde büyük muvaffa· 

rahmet diler zevce~ine, 
fabrika arkadaşlarına 

. d . be 
wcnnı e erız. 

I Antakya : ı;; (TurksözU muh:ıbi- kıyetler kazanmaktadırlar . Bıızı kısım-
rinden)- Vali Şukru Sökme~~Uer bu Jarda işkr üç vardiya ile yııpılmak ta-l sabah 1 kenderuna ~itmi~tir. Sökmen· dır. Fabrika civarında yeniden me-

• p 

İ lf;te, 
Berbt:r lyas. içik 

tahliye ed d~ 1 mur ve amele evleri inşa edilmekte-
Şimdi herkesin kafa ında şu ~u:ıl 

yaşamaktadır: 
sU.r lskendt:rundan Arı:ıuz mıntakası· dir. Bu evler modern ve her türlü 
na gidert:k Çengen ve civarında ma· sıhhi tesisatı ha~·idir. Hastane, klüb L~ tıp 

Hükumet ve millet d/I:.an - 1 larbin sonu ne olacak ? .. 
ÔnUmUzdeki gUnlcr, haftalar, bu 

muammayı bir dı:reccye kadar çö.ı;· 

meyi her halde temin edecektir. 

den tetkik ve nram:ı en~titusu t:ıra· binaları sonbahara kadar tamamla-
fmdan yapılmakta olan petrol sondaj nacaktır· kin sözler sarf ederek 2Yhin 

gandalar yaptığı iddia 
ve mevkuf bulunan 
Türk ceza kanununun 1 

Ferid Ceıaıı Güven 

işlerini tetkik edec~ktir. AIJı!ım ma· 
lumabı göre Çengenclı: l\1. T. A. nın 
faa.liyeti hareretli bir safh:ıdadır. 

Karabükte yeni gençlik spor teş
kilatı yapılmaktadır. 30 ağustostl\ bü· 
yük bir spor bayramı tertip edile· 
cektir. desi mucibince dün ser 

r --- ------- - --- --·--, mıştır. Hükümel ale)' 

1 

suçlardan doli.yı suçhJ 

Rornalılar ve 
• liye Vekaletinden ınü 

Brıtanya o yolda icabına göre b 

İngiltere ndnsı Uzerine ilk askert ileri gelenleri artık tamamiyle 
seferi, Julyu-; Seur miladda.n 54, 55 - lılaımış gibi idiler. 

lazım geldiğinden berb" 
dilik tahliyesi icab etı01 

Rema- ten gelecek rmir üı 

sene evvel yapılmıştır. Sezar Golyayı GÜNÜN MEVZUU J 300 seneden ziyade bir zaman 

zaptetmek için uğraşırken Briteolar içinde Britonlar Roma mcdeniyetiniıı 
ağaç kutukleriniilen oyulmuş kuçuk tesiri altında yaşadılar. Bu arada 

1 derdi . 
kayıklar içinde ngiliz kanalı denilen memlekete l lristiyanlık da girdi. ve 

Fakat Romalılar adanın yalnız 

muhakeme altına alın 
lüzum görülürse tekrar 
ek lir. 

Kahvede k uOJ•t 
Manş denizini geçı:rek Gollıırıo y3r· "1.Urada burada kiliseler yapıldı . .M.i-cenup yarısını işgal ı:debildiler ve bu-) :ır 
dımıoa geliyorlardı. rasıııı bir Roma eyaleti ~haline getir- tadın 410 uncu senesinde soo Roma Yemeniciler ça·rJ': 

Sezar İngiltere toprağına Dover diler . alayı İngiltc:redeo ayrılarak Bri.ton- Şaha'nın kahvehanesi 

civarında ayak bastı. İkinci bir sefe- Dahn şimalde yaşıyan Pictlerin ları kendi hallerine bıraktılar. Çun- ğltlariyle kumar o~ 

ey 

r inde Thames boylımna kadar ilerle- tünde yakalanan N. 
di. O zaman şimdi Londranın bulun- ve Scatların mUtcmadi hucumlanoa ku şimalden akan Teutan barbarları· ler, Mehmed otlu f' . .J ve 
duğu bir civnrında bataklıklıır ve ma ni olmak için imparator Adrian nın istilası başlamış ve Romayı muş- otlu Ramazan adliye~ Cena 
sık ormanlar arasındaki boş bir kö- miladın 121 ia ci senesinde adanın en kul bir mevkie sokmuştu. Mevlüd Şaha'nın kah Ve d 
şede Keltlerden hiı:- kabile ustu sap dar yerine haştan başa taştan bir Britonlar bundan sonra ayrı hu- bıtaca kapatılmıştır. bey 

ve sazla örtulu kuçuk kulubt'lerde duv:ır yaptırdı. Bu buyuk. duvarın k6metler halinde yaşadılar. Miladın ·acım 
ŞEHIRDS 

1rnktn 
yaşıyorlardı. Sez ardan yUz sene ka· cenubunda Romalılar bir çok yollar 827 iaci senesinde ilk defa krallık IÜkra 

dar sonra imparator Claudius milad- yaptılar ve elli altı şthir kurdular. halinde toplandılar. ~ rica e<: 

1 dan 43 sene sonrn bu adanın tama· Britonlarn buğday, arpa ve yulaf Şehrimizde dUG U *** 1 bulııtlu hava hafif~ 
1 

men zaptı için kuvvetli bir ordu gön ekip biçmesini ögrettiler. Yerlilerin 11u 
En çok sıcak ı:r 

....................................................... ._ ...... _______ ._ ............ .., ...... ..,..,..,..,.., ......... ..,.., ... ..,..,..,..,.., ...... yi bulmuşut. 
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iİRK.SÖZtİ 

------------
Abone Şartları 

12 Ay hk ı ·wo Kuruş 
Aylık da abone yapdır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedılir. 
2 .-:- ilanlar için idareye 

'/; rnuracaat edilmelidir . 

ti!'. 
~~Y.EDENIN 
;fvtUHIM NU1'KU 
,ı H 
-~ akiki harb h .. ennuz 
or' başlam1ş değildir » 

i~~ZIR ALMANYA y A 
EYDAN OKUYOR 

r Londra : 15 ( 
... 'Şam d A. A.) - Dün 
, • . ..ı ra yoda nut k ~ ı· 
ıı ıuen ezcümle ~ 1 u ~oy ıyen B. s· . . . şoy e demıştir . 

. ı~ım ıçın hakik" h . 
eçtığımiz ve cı .. ı arb taarruza 
aklarında h"" uşmana kendi top-

ta J ucum ttt"..,. · 
' ş ıyacakıır. Harbler ıısımız zaman 

f nılır ve bi7:· bu suretle ka
e e budur. .ım yapmak istediğimiz 
st Alman propa a 
tİ(ll.zı~da nihayet bg lndası harbin 1940 

E• .ıştı. Biz başka t~ı İ~a ğı~_ı .. il~n et
·ıı ıze göre, lngiliı . duşunuyoruz. 
ı <'ütün kuvveti . ımpeı alorluğunun 

k" h nı ortaya ko ·ıı ı aıp ancak ba 1 y;;ca~ı ha-
' Al 'Ş amıştır. 
~ manyada kah· b' 
~tinin deniz ' .ır . ır hava kuv-

ı~dcr i istihsal e~~b~ttı olmadan da 
1 lduğunda ısrar ed ı e~~k bir vasıta 
e' .lttur. Fakat ~n ımseler mcv. 
d• uvvetine çok f~ik~~z tuvveti hava 
u~ 1 yetimiz. Jşte f ır · şte bizim va
' tde biıde ol za er taliinin daha :7.İ
b'' vurmak sır~~s~~~ .. bepl~rinden biri 

:ı beşinci kolu ızı:: gelıncc Hitle· 
r, Po'onvada nerede olacak? Hit-

s /çt~, Dani~a<;k:~slovaHkyada, Nor· 
ıelçık ~a F a, oUand:ıda 

il~ldur,u do /ansa ve Avusturyad~ 
ır rni:...ıdets .ı~rı nerede bulacaktır ? 

ıçın zaptetr x.-f • hp'·ı ellcrind .• 1ısı memleket-
t a dan kalkan e sılah ölüler ara-

Jt1 ~yhine döne hakvlaller gibi kalkacak 
e ce erdir. ' 
~ ( Gcriı.i d·· d 
ı1 "' -or Uncu sahifede ) 

'.'il#NMINENsucA T ŞIR-
~ TEŞEK .. O 
d' Feci bir k KUR s ,ı k aza net" . 

ı.sı·. avYşan Fab 'k ıcesınde rahma 
,. L"t rı amız h. ı.J.f'J 1 tekinin cen sa ıplerinden 
v- .ı. d a:ıe mer . . . . 
jsl'"' c en mektu asımıne ıştı-

eriteselliye çal p ve telgraf ile bizle
fı,c11.a minnet veışa.~ saygılı dostları
r ın11ıe iblağın ~u~ranlarımızın gaze-

le 1. rıca ederiz. 12221 
Mılli Me F . nsucat abrıkası 

o'~ . Ltd. Şirketi r' ~eyıt Tek· 
il. Ş .. ın ay lesinin 
şısı ~rk Söz~~ran hisleri 

~~·~'·=~~~~:·;:::; b:ü::~~~:~: ... 
r;i rn ve S Yen aramızdan ayrılan 

' CvkT ye f, cenaze 1 ı babamız Seyit Teki· 
\le~ f ve d merasiminde bulunan cf. 

la b Ostlarırnıza meptup ve telg
k ac eyan taziyet edenlere bu bü· 

~> imk ~mı:ıla ayrı ayu teşekkür etme-
- an bulamadığımızdan minnet 

~ ~ukranlarımızın gezetcnizle iblağı· 
~'c rıca ederiz. 12~22 

il1~ı Hatun :r'ekin ve <>hlları 
lf Mehmet ve lbrah:m Tekin 

.... 

Türksözü Sıbife 3 

' 

Sta mpa gazetesinin 
uçurduğu balon 

Yunan ordusunda 
• • 
ısyan şayıası 

Bu haber asılsızdır 
Atina : 15 (:ı.. a.) - Atina ajau.

sı bildiriyor": 
Torino'da çıkan Stampa gazetesi· 

nin Atina muhabirine atfen mezk0.I' 
gazete tarafmdan neşl'edilcrek bir ya
bancı ajanı taraf andan verilen ve gii.
ya 250 elen subayının son gUnlerde 
Metak11as hukumetinin dış siyasetini 
protesto için bir harekette bulunduk· 
larma dair olan habı::r tekzibe bile 
değmiyen bil' masal teşkil etmekte• 

dir. 
4 senedenberi hiç bir subay siya· 

si mesele hakkında ne her hangi bir 
tezahurde bulunmuş, ne de tamamen 
askeri olan vazifesinden başka bir 
şeyle meşgul olmuştur. Tam bir mU
salemet içinde bulunan Yurıan ordu· 
su kralına ve hukilmctine tam bağlı· 
lık ve itimatla hizmet etmekte ve bU· 
tun millet hukO.rnetinin siyasetini ta· 

mamen tasvip eylemektedir. 

Yugoslavya kabinesinde 
bazı tadilat yapılacak 

( Birinci sahifeden artan ) 

ajansı bildir-iyot': 
Başvekil B. Tsevetkoviç V eldes' 

de bulunan yazlık ikametgahına tay
yare ile giderek orada bulunan bu
kıimct erkanının bir çoğuyle mulaki 
olmuştur. Belgrad'ın siyası mahafilin· 
de zo.nncdildiğine göre, hukCl.rnet er· 
kam meyanında yapılacak olan tadi
liit mezuu bahsedilecektir, 

Bunda.o başka yapılması tasavvur 
edilen islalıat hakkında bir kaç gUn· 
den beri devam etmekte olan mUza· 
kerelerin d11 hitam bulacağı zanolun 
maktadır. Bu islahatın başında milli 
bankanın devlete intikal etmesi gel· 

mektedir. 

Yine zelzele 

( Bit'İnci sahifeden artan ) 

Zara : 15 (a. a.) - Bu sabah bi· ı 
ri saat beşte beş saniye suren amudi 
değeri de 5. 10 da Uç saniye devıım 
eden iki zelzele olmuştur. 

Almanya - İngiltere 
kuvvetleri 

( Birinci sahifeden artan ) 
aydmlanmca derhal duman bulutları 

arasına çekilmişlerdir. Fakat kaçmaya 
vakıt bulmadan üç düşman gemisine 
isabetler vaki olduA-u görülmüştür. 

Bir silahlı balıkçı gemisi ile bir 
torpidobotun batırıldığı zannedilmek
tedir. Torpido muhriplerimiz hiç bir 
hasara ukramadığ'ı gibi hiç bir ölü 
ve yaralı da yoktur. 

Londra : 15 ( A. A. ) - Reuter 
ajansının havacılık muhabiri yazıyor: 

İngilterenin cenup sahilleri üze
rinde imha edilmekte olan Alman 
bombardıman tayyarelerinin günden 

güne artmakta olan adedi, fngiliz 
hava kuvvetlerinin faikiyetini isbat 
etmek için en mükemmel delildir. 

İngiliz avcıları iyice meşgul ol· 

mak şarWe bombardman tayyarele· 
rinin imha işlerini fazla izac edil
meksizin yapabilmeleri için Almanlar 

seri balind e imal ettikleri Messers
chmidt avcılıırının hesapsızca zayi 
olmalat'ınö rarı bulunmakta idiler . 

Pazar, pazartesi ve salı gUnleri 
duşurulcn ceman 206 tayyare meya
nında 116 adet bombardman ve avcı 

bombardman tayyaresi bulunm~kta
dır. 

Londrn : lfl a. a. - Dun İngil
terenin Ccnubi"arki mıntakası 1 hal'bin 
bidayetindenbcri en şiddetli hava 
muharebesi olarak tavsif edilebilecek 
bir mUcadeleye sahne olmuştur . Bu 
)'id<lctli hucumda 300 den fozla Al-

man tayyaresi kullanılmıştır . Kesif 
bulut kutlelerine ra~men İngiliz av
cıları bunlara karşı çıkmışlar ve he
men 12 .. ini duşuı•mu~lerdir. Duşma· 
nm İngiltere u~erine gelebilmelerine 
mani olmak için muca<lele devam 

etmişlerdir . 

Finlandada endişeler 

( Birinci sahifeden artan ) 

.Moskovadaki Finlandiya elçisi 
Helsinkiye avdet etmiştir. 

Elçinin yeni Sovyet metalibatını 

hamil Glduğu zannolunmaktadır . 
7 Ağustosta Abo ~ehrine ve 10 

Ağustosta da llelsinkide komUnist 
nUmayişleri olmuş ve oldukça endişe 
uyandırmıştır . 

MÜHiM 
KISA 

( Birinci sahifeden artan ) 

yapmıştır. Almanyamn bui'ünlerde bir 

hareketi beklenmektedir, 

2 Atine : 15 (A.A.) - Helli adlı 
bir Yunan Kruvazörü buaiin 

meçhul bir denizaltı tarafından batı

rılmıştır. 

9 Londra : 15 (A.A.) -Yunanis· 
O tana ltalyanın müracaat ederek 

l lngifiz garantisinden vaz geçmesi tekli· 

finden Londranm malumatı yoktur. 

------------------------------

=== BugUnkU Program = 
7.30 Program, Saat Ayarı 

7.35 Müıik : Hafif Program (PI.) 

8.00 Ajans Haberleri 

8.10 Ev Kadını : Yemek Listesi 

8.20/8.30 Müzik: Hafif musiki 
12.:W Program, Saat ayan 

12·35 Mtızik : Turk 

12.50 Ajans llaberleri 

13.05 Müzik: Zeybek ve oyun ha
vaları 

13.20/ .ı\1Uzik : Senfonik Program. 

14.00 (Pi.) 

18.00 Program, Saat ayarı 

13.05 Muzik: Oda musikisi ( Pl. ) 

18.30 .Muzik: Anadolu Halk hava-

ları. 

18.50 Muzik: RııdJ o ~ Swing • 

Trio' su 

rn, 15 Saz Esed eri ve Şarkılar 

19.45 Saat Ayım, Ajans 

20.00 .Muzik : Turk 

20.30 Konuşma ( Biblioğrafya) 

20.ilO Muzik Fasıl Heyeti 

21.15 Konu~ma: (İktisat Saati) 

21.30 Konuşma (Radyo Grızetesi) 

21.45 l\luzik : Radyo Salon orkesf 

rası. 

22.30 Sno.(; ııyarı, Ajans 

22.45 Ajans Cazband ( Pl. ) 

23.25/ 
23.30 Yarınki proğt'tıın, kapanış 

rF 
il OUNON M 0 H 1 M MES ELEL E Ri K ARŞIS I NDA ı 

• • • •==========================::il ~======================!D 

Atılan, okutulan risaleler 
Son gönlerde Radyoların ve Gazetelerin verdiği ha

berlere bakılırsa lngiltere'de yepyeni bir ticaret, bir alış 
veriş almış, yürümüştür: Alman tayyarelerinin lngiltere 
üzerine attığı beyannamelerden ele geçirenler bunlan 
açık arttırmıya çıkarmakta ve böylece topladıkları para 
ile devlete, orduya iane . vermektedirler. 

Bu suretle İngiliz milletinin sinirini ve mağneviyatını 
sarsmak için tepeden inen bu zararlı kağıtlar, yere dü
şünce faydalı birer banknot halini aliyor demek. 

Vaktiyle İngilizler Almanya' beyanname attıktan 
zaman bunları alanların, okuyanların müthiş cezalara 
çarptırıldığını gazetelerde okumuştuk. Hatta Almanyadan 

güç bela kaçıp lngiltere'ye sıtınmış olan bir Çek aktö
rü, hatualannda bu beyannamelerden bir tanesini gizlfoe 
bu beyannamelerden bir tanesini gizlice nasıl satın aldı
ğını anlabyordu. 

Alman beyannameleri ise şu sıkmblı, buhranlı ve 
korkulu günlerde ada halkının hem eğlenmesine. hem 
de aynca devlete ve orduya para yardımı yapmasına 
vesile vermektedir. 

He~ efen~i~l, bir. ye:e beyannameyi ne diye atar
ld~rk?I <?kAulımak ıçın değil mı? İşte İngilizler de ele geçir-

1 en man beyannamesini "okutuyorlar M J ~ 
k 

. " a um ya, 
o utmak bı:- de satmak manasına gelir! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Sabile 4 Türksözü 

Bay Edenin mühim nutku ·------------
1 Üçüncü sabifedtn artan ) 

Biz de ıcni bir nizam arzu edi· 
yonıs, fakat bambaflca bir nizam. 
Hakikaten yeni bir nızam. Dünyanın 
her tarafımda, diter milletlerle hayat· 
Jarını tanzimde hiir olan millellcrle 
müştereken le uruJacak bir nizam. 
Harpten sonraki dünyanın harpten 
önceki dünya olmamasını temine az. 
mettık. Ne bizim, ne de çocuklarımı· 
u üçüncü bir bııbte görmemekliği· 
lazımdır. Barış için hiç bir yarı ted
bir kabul eımiyecetiz. 

Ordu mevcudunun artbnlması işi 
pek zayade tesri edilmiş ve Mayıs a
yından beri 500 bin kişi daha yetişti· 
rilmiştir. lnsan ve malzeme itibariyle 
ahin ihtiyabmız her pn artmaktaöır. 

B. Eden burada ana vatan muha· 
faza ordusunu "Home Guard,, nı teb· 
rik etmiştir. 

Bu ordunun hilen bir buçuk mil-
yondan fazla ere malik oldutunu kay
dettikten sonra 8. Eden, sözlerine şu 
suretle devam eylemiştir: Donanmamız 
denizlere kumanda ederken hava kuv
vetlerimiz de gerek hücumlarda, ge
rekse müdafaada hasmına faik oldu· 
tunu isbat etmiştir: . . . . 

Jngiltere harb:nın ıkıncı safhaıı;ı 
açılmakta görünüyor. Kendimizi övmü· 
yoruz, fakat kendimizde sükun ve 
itimad hissediyoruz. 'Bir saniye fazla 
iutunmamız, doktor Göbbels ve Peyk- , 
Je!i~e gülünç bir l'?~liz ısran olarak 
gc;>runüyor. Fakat bı.zım yalnız mu~a
vemet bahsinde degıl taarruz bahsınde 
de kendimize mahsus fikir ve kanaa· 
timiz mcvcuuttr. 
Köylerimize giren sanat 

- ikinci sahifeden artan -
lerle bir arada muvazi olarak köy· 
ierde devam eden geniş faaliyeti ve 
milli hars komitesinin sessiz sedasız 
mlltevazi t çalıfmalarına inzimamen, 
yurdumuzun muhtelif no~talarında ol· 
duğu gibi Adana köylerınde de sey· 
yar demircilik ve marangozluk kurs· 
tarının aplacağı ve bu hususta Maa· 
"ril V ckal~ti teknik tedrisat umuın 
_!lllldUrlUIUnce bir talimatname hazır· 
landtlını Hırenmiş huhınuyoru~. .. \ 

Bu talimatname hukamlerıne go· 
re kurslar Adana ile irtibatı az olan I 
ve şehirden uzak mesafelerde bulunan 
kb:y )erde olmak Uzere pek yakında 
açılacaktır. Bu demircilik ve maran· 
gozluk kurslarında Adana köyluleri· 
ne evlerinde veya muhtelif işlerinde 
kullandıkları demir, yabud a~açtan 
mamul eşyayı , araba, ziraat aletleri 
gibi vesaiti tamir, icabında yeniden 
yapabilecek bilgiler verilecektir. De· 
mircilik ve marangozluk kursları ay · 
rı ayrı dersler verecekler ve hrr 
kurs 20 hafta ders gösterecektir. 

Kurslar 11cak demircilik, soğuk 
demircilik, el tesviyeciliği v~ araba 
do~ramacılı~ı kısımlarını ihtiva etmek· 
tedir. Sıcak demircilik - soğuk de· 
mircilik ikiye bölUnecek ve köylUlc:· 
riıı:ıiz iki grupta ayrı ayrı zamanlar• 
da çalışacaklardır. Kursa devama 
başlayıb da arada 15 gUn devamsı~· 

. lık göster~nler kurstan çıkarılaca.k· 
latrdır. Derslt:r haftada 44 saattır. 
Gunluk mesai saat S den 12 .Ye ve 
13 den 17 )'C kadar sUrecektir. 

KöylUlcrimizin san'at bakımından 

t.. 

da yetişmelerini temin edecek olan 
bu kurslara Umid dolu nazarlarla 
bakmaktayız. 

Adana Çiftçi Birliğin· 

den: 
Muhterem Çıftçilcrimizi ı malu

mu oldu~ı.ı üzeı e Mazot gelmeğe 
baştamışdır. Bundan böyle gelec~k 
Mazotlar dökme halde gelecelctır. 
Mazot alacak zavatı muhtereme Gaz 
'hanede Fıçılard~n boşatılacalc Ma 
zotlarını koymak üzere nıünasıp 
kap hazırlamaları lüzumu ilan olu· 
DUr. 3-7 . 12213 

Pamuk -Hububat 
KIW FIATI 

CiNSi En iZ ED çok 
K. s K. s· 

Koza~• =oo= --49 
Ma. parJal2_ 00 49 
Ma. temizi 45 45 
Kapım alı -oo-
K.kutlusu 20 20 
Klcvland 1 58 -59--
Susam 00 14 
-K.b~day 00 5,3(i --
Buğday To. 

1 
4,25 

,, yerli 4,20 4,875 

Area 
1 

00 2,93 
Yulaf 00 4,115 

15 I 8 ' U140 
Kambiyo ve pare 

iş Bankasından alınmıştır. 

•-IJra_:,.....::._ ___ ,_,_ 
,_Rayifmark 

Frank ( Franstz ) -0- 00-
ı-Stef--li_n...:.(-in_gı_'_liz--)..!.....-- -5- 24 
,_D_oı..;..ar--:..(_A_m_e ..... n_·k--a~) __ 1341 00 

henk ( iı.viçre) 00 00 

Zayi nüfus cüzdanı 
Adana Nüfuı müdürlütünden 

almıı olduium nüfus hüviyet cüz
danımla artist vesikamı ve imzamı 
taşıyın mübürümü 4-7-940 tari 
binde zayi ettim. Bunlann yenisini 
çıkaracatımdan zayi olduklara ta· 
rihten itibaren hükiimleri olmadıtı · 
m ilin ederim. 12218 

Adananın D"th . otlu mahal
lesinden 323 dotumlu Cemal 
ot'u Ahmet Varkal 

inhisarlar Umuın Mü
dürlüğü Adana Tütün 
Fabrikasından: 

Malatya fabrikası için alınacak 
1967 kilo yağa ihale günü olan 
14/8/940 da istekli çıkmedıtından 
müddet 10 tün dıba uzatılmııbr. 
Eksiltme 24 Atuıtos 940 cumar 
tesi günü saat 6 da yapılacatından 
taliplerin tayin edilen günde eksilt· 
meye i$tiralc etmek üzre fabrikada 
müteşekkil komisyona müracaat 
lan. 12220 

P.T.T. Seyhan 
dürlüğünden: 

.. 
mu-

Adana P. T. f. binası muhabe 
re salonunun tavan kısmı pazarhkla 
tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 44 
lira 40 kuruş, teminat muv~kkatesi 
333 kuruştur. Pazarlık 22 Atuatoa 
940 perşembe günü saat \O da 
Müdürlük biınsındaki komisyonda 
yapılacaktır. Taliplerin muvakkat 
teminat makbuılariyle müdürlük bi 
nasındaki ft>miıyonı muracatlırı. 

7-11 - 16-20 12192 

Adana askeri satın 
alma komisyonunclan : 

1 - Buğday, arpa ve yulaf 
alınacaktır. Bu hububattan mev· 

cutları olup satmak istiyenlerin ev · 
safları görülmek üzere numuneleri 
ile birlikte Adana askr.ıi talın al· 
ma komisyonuna müracıaatlan. 

12217 

ilan 
Aa•• Aakeri Hini •ima 

komisreııuncfan: 

1 - Ataç çivili yemeni yaptı
rılacaktır. Bu şekilde yemeni yapb· 
racak talipler mevcut namünnini 
görerek pazarlıtı yapılmak üzere 
19. 8 /940 gününe kadar her gün Ko 
miıyonumuza müracaatları 12224 

Jlan 
Adana askeri satın alma 

komisyonundan: 
• 

4452 ıdet Portatif kazma ile 
2553 adet küçük kazma yıptmla· 
cak.tır. Bu işe talip olacakların nu
muncsiPİ ıörmek veıair şeraiti hak· 
kanda malUınat almak üzere 19/8-
940 pazartesi güniine kadar her gün 
komisyonumuza miiracaatlan. 12223 

1 
ilin 

Zayi nurna 
Aclı~ a ~ri 

ıbiı MDll l8Dlia Jd-~ 
için heyet tarıfınBın 
ihraç numaramı zay\ e 
olmadıtını ilin ederİIP· 

Adaa okatmda 326 d 
otlu Mahmut Cmk 

llin 
Elektrik Türk 
şirketinden : 

Say1n abonelerim~: 
Şebelr...ude ,.p 

ruri lJmirat dolay ısiyle 
Pazarte.i pü saat 6 
kadar, rodyo bav~dia 
manian .müstesna olW 
bidinpaşı caddesi, Tarıd 
dın Namık Kemek 
dar olan k111m ife bu 
nlan ıokakların cereyanı 
tir. Keyfiyet ıayın ... 
nazarı dikkatine arıolu _______________________ , _________________________ """ 

• 
T. iŞ BANKAS 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K•fid•l•r : 1 •ubat, 1 Marı•, 1 Alu•to• 
1 ıkincitefrin tarlhl•rlnde rapılır. 

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

- - - 1940 iKRAMiYELERi 

ı Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 
3 

" 
1001) 

" 
3.000 

" 6 
" 

500 " 
8.000 " 

12 ,, -250 " 
3.000 

" 40 " 
100 " 

4.000 ,, 
75 ,, 50 " 

3.750 " 
210 ,, 25 

" 
5.250 " 

T. iş Bankaaaoa para yatırmakla, yalnız para 
miş olmaz, ayni ıamında talihinizi de dtntmif olursunldo 

ilin 
Seyhan Vilayeti daimi encümeoi 
1-Adana-Kozan yolunun 3 + 000-7 -;-000 kilometreleri ara 
sınai imalat keıif tutur: olan (43843) liaa (10) kuruşla kıpalı 
ile eksilmeye konulmuıtur. 

2 - Eksitme 29.8.940 tarihine müaadif Perıtnbe scünü 
da vilayet daimi cncümtninde Yapılacatından kapalı zarflar 
ıaatten bir saat evvtline kadar saat (9.50) da bu tncümen r 
rilmiı olacaktır. 

3 - lst,yenler bu işe ait keş\fname ve şar\namelerinİ 
Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (3288) lira (23) kuruş muvaklcat teminat 
ehliyet veaika11 almak üzere bu gibi işleri yaphklarma cı.ir 
rile birlikte yukando yazıl ; ihale tarihinden ıelciz gün ev\lel 
racaat etmeleri lazımdır. 

Poıta ile göederilecek mektupların dış zarfı mühür 11111 

kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2-6-11-16 12177 

Umumi nef'İJ•t 

Macid G 
Adana Tüık ,sosii 


