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1 AGUSTOS 940 Perşembe 

Vurdumuzun dün de bazı 
bölgelerinde zelzele oldu 

Alman tebaası 
Japonyada faal 

Dün Tokadda da şiddetli sarsıntılar kaydedildi 
ifşa edilen malumat 

Londra : 31 a. a. - Royter in 
diplomatik muha birine nazaran Ja
ponyndaki Alman faaliyeti hakkında 

Londrada if~a edilen bau mal6ınat 

Japonyanın ııorı zamaelarda aldığı 

tavır ve hareketi oldukça aydınlat· 

maktadar. 
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FERiD CELAL GÜVEN 

3 1- 7 - 940 Ankara 

~vaktiyle bir memleket mu-daf . b . . aası 
ıca ettı~ı zaman, ortalığı b ir 
telaştır alır, davullar çalar d l 

!allar bar. k • e • 
ısınr, as erlik şubelerinin ka-

~ı~arı ne olacaklarını bilmiyen vatan
.. şlarla dolar, çolukçocuk sok kl 

d-k-ı- b' . a ara 

Tokat: 31- a a ou·· b d · · - n ura a 
biri ~ündüz ve üçü gece olmak üze
re şıddetli fakat süreksı·z d .. t , or yer 
sarsıntısı olmuştur. 

A nkara. 31 a a K 
merkezinden: .. - ııılay umumi 

Bu sabah vukuu bulan Yozgat 
zelzelesi felaketzedeleri için ilk ya r
dım olmak üzere 350 çadır, 100 san-

dık hurma yola çıkarılmış -~~ . 150 1 
denk elbise ve çamaşır tevzıı ıçın ha 

zırlıklar yapılmakta bulunmuştur. 
lstanbul, 31 a.a. - Kandilli ra· 

sat!.:anesinden: 
Bu gece saat - yaz saati - 3 Ü 

13 dakika 23 saniye geçe merkez üs-
sü lstanbuldan 620 kilometre mesafe
de bulunan şiddetli bir zelzele kay
dedilmiştir. 

Devlet demir;golların
da tenzilô.t yapıldı 

Anticomintr en pakt akdedildiği 

s ıralarda Gestapoya mensup bir Al
man Japon dahiliye nazarctiode bir 
vazifeye tayin edilmiştir . Japon da -
hili işleri Uzerinde bu adamın nll~ 

fuzu çok muhim olmuş ve Japon mat · 
baatı Uzc:rinde kuvvetli bir fozyik 
yapmıştır. 

Bu adam ayni zamanda diger 
memleketlerin kultur filmlerini mı:ne· 

derek filmlerle yapilan Alman pro
pagandasını da teşci etmiştir . Bu 
hal Japon halkını ve s inemacılık sa
nayiini hayr ete duşurmuştur . 

Macaristan-Romanya 
konuşmaları başlıyor 
Budapeşte : :H - a . a. - Hu

kümetin naşiri olan .Magyatorsag ' 
Macar-R omeo mUzakerelerinio on 

( Gerisi uçuucu sahif eda ) 

r·-~~~,.._,_~~_._...< 

Şarka asker -sevki yatımız ' b o u .~r, . ır ıntizamsızhk, inzibatsızlık 
aşgostenr, silah altına çağrılan . J sanların ın-
. maneviyatları daha cebheye s·ıh ı . k l 

b' gırmeden kınlırdı. Bu sebeble b'lh 1 assa g id i ş geliş bilet erı ÇO U CU Z adı 
sa · d k · - _ ı as- r haberi yalan 
rar gen e 1 butun hizmetler felce uğ- ----- ______ _;_ ___ _ 

l d
, ınahsul zamanı ise, mahsul tarla 

ar a d -k .. ı- · 
ise b- :' u .up kalır, ticaret mevsimi 

Dedet Demiryolları Umum Mu- -
utun tıcaret hayatı sönerdi. 

.~ d f Bugün büyük bir memleket mü
" a aasına g· · · b 1 ı - ı- ırışmış u unuyor ve her 

u~ u tedbirlerimizi almakla d 
1 c~ıy_?ruz. Bugünkü har evam 

goı.onüne 1. P şartlarını 
_ ~e ırecek ol k 

mudafaa tedbiri . . ursa alınan 
l1 gerek para itib:~ınlın g~rek insan ve 

r rıy c bıze b" -k k ellere ve zahmeti uyu ül-
~ · . ere mat ol b'l 
gını kolayca tah . a ı ece. 
giinkü, harp çok mı~ .. ~.dkebiliriz. Bu 
d 'kk ' uyu emekle 

ı atlere bir takım hassas tedb" 1 re, 
~ muhtaçtır. Ve bunlar ifa 1 ır ere 

rnemJ k · o unurken 
k e etın ve ha lkın dayandı~ 
aynakların k ana 

dikk urumamasına son d erede 

b. at etmek birinci şarttır. Hükum t 
ır tarafta e 

n memleketin müdafasını ha. 
:t'Jrlarken d·r. 
nokt , lıs er taraftan bu mühim 
. haya nasıl ehemmiyet verdi""' . 
ıza edecek d . . ısın ı 
}'et 0 ı_ d eğılız, çünkü bu keyfi. 

Ka ar aç k -
Şekildedir ki : • goze çarpacak bir 
Yor diye bi,.' şoyle ol~~or, böyle olu
mize Jiizuın b'takım sozler söyleme-

Hük. ı le hissettirmemektedir 
zirai ve usırnne~ adamlarımızın iktisadı 

aı çal ' neli ve d . ışmalarımızı muvaza-
aıma ve . r b' 

mak için nas . rım 1 ır halde tut-
ni 00- - ıl hır gayret sarfettikleri-

6 ruyoruz. 
Devletin b"r· · 

d afaa k . u un ı ş, inzibat ve mü-
sı2 b. ma an.ızmaları ahenkli ve arıza. 

ır devır halinde çalışmaktadır. 
( Gt:risi ikinci sahifede ) 

Jurlugu her yıl biraz daha gl"nişle.)'en Ankara: 31 (A.A.) - Tür-
ve memleketin hucra köşelerine soku- kiyenin şark Vifayetlerine 
lan Demiryolu ~ebekesinden halkın askerisevkiYatta bulunduğ~ 
daha geniş mikyasta istifadesini temin ha~kınde bir ecnebi gazeteCI 
için umumi tarifelt-ı inde t:leğişiklik s inin verdiğ i telgrafa isti-
yapmıştır . .Memleketll' , hayatın her neden bazı ajansların neŞ-
sahasıııd:ı me~'ut inkişaflarn yol açan r i yatı k at'iyen a sı lsızdır . A.na· 

Ç k • dolu aı'ans ı bunu tekz ı e 
demiryolbrımn bu yeni tarifesi de, b t 
Ali din .:ıya mn z:ım::ınında başla· 

i ( Geri si d ör dun cu sahife de ) .:..-.....m~e~z_u~"-d~u_r~."""'"""'-vv-vv-w.....,.., ..... ~ 

!o_o_ğ_u_m_e_v_in_d..:_e_dünya ya 

Rnmen h . .ı. ı;,,,,,ı 1 gelen iki garibe 
Bükreşe verilen · 
İngiliz protestosu 1 

Rom en hü kumet i b n j 
prote stoyu tet k ik tt 
Bükreş : 31 - a.a. - Romen k~· ! 

binesi dün öğleden sonra uzun bır 
toplantı yapmıştı~. . . 

Romanyadakı lngılız kumpanya-
lariyle İngiliz tebaası aleylı~n~e al!nan 
ted birlere karşı Britanya hukumetı la · 
rafından yapılan protesto lngihz mas 
lahatgüzarı tarafından hariciyeye tev-
d i edilmiştir. 

Çü11kü lngiliz elçisi şiddetli bir 
grip sebebiyle yataktan çıkamamak· 

tadır. 

"" Gözsüz, agızsız çoeuklar 
Doğum ve Çocuk Bakımevinde 

dün iki garibe dünyaya g~lmiş ve 
dünyadaki nasibleri, hayata doğar 
doğmaz, zaten mevcut olmıyan göz
lerini ebediyen yumma~ olmuş.tur. 

Bu garibelerden bır tanesı kızdır. 
lki kilo ağırlığrnda olan bu garib ya· 
ratılış, kafa, alın ve gözlerden mah
rum do&muştur. Ağız, ancak bir no
hut tan;si kadar. ~ü9ük bir delikten 
ibarettir. Belkemığ"ı ıse arkadan tçık· 
tır . 

ikinci garibe erkektir. Fakat l _ 
G . . 'k' ena 

( _,erı~ı ı ın ci . h'f d ) 
'i{\ 1 t' t' 

Fransız tayyarelerinin 
Almanya yı bombardınanı 

r ııdrııda 
Londra · ·31 - .o · · a. a. h 

b l k:ırıı: ga ın-
u unannDögolun umunıi , . 

d .. e . f ransız 
nn verilen haberlere gor ' d 

' ki uslı:r en 
tayy:ırelt: ri İogil terclH' 

• mıntakalar ıoa 
kalkarak Alman Mker 1 

bombard man drniştir ' 



Sahife 2 1 ürksözü 

, ......................... ' 
l Hemşelhll'llell' ! 
! Sayımın blltün Yurlta t 
T bir günde ba,arılması * 
• Soy•al Birlik ve çahfma- ı 
i nın en güzel bir belgesi 
: otacaktlr. 

Bu bUyOk gOnde dev- t 
lelin buyruklarmı hepi
miz duym•llY•z .• 

t 
Başvekalet 

Ziraat Bankası kütlü 
ı mübayaasına da başladı 

İstatistik Umum Mudurlugu 

tı - .. •• • .... .............. _ .... ~---.... ··~· ............... . çiftçiye avans veriliyor 
Dün ve bugüo 

( B••makafeden artan ) 
Normal hayabmızın hiç bir suretle 
sekteye uğramadığını, büyük mikyasta 
memleket müdafaasına girişmiş bir 
milletin maruz kalması çok tabii olan 
sıkmWarı hemen hemen duymamak· 
tayız. 

Ticaret Vekili. ız Bay Naımi \ 
Topçuoğlu'nun çiffçilerimizle yaptık· 1 

ları temaslar esnasında pamuk ve ko- 1 
za mahsulümüzün p iyasaya gelir gel- ı 
mez Zıraat bankasınca mübayaas:na 
dair z;raat bankasına emir verm ş oı-1 

1 
duklaı mı ve birinci klevlcınd pamuğu· 

Bu hal bize, kendi kuvvetimizin, 
teşkilatımızın, az zaman içinde teessüs 
etmiş olan yeni bir devrin manasını 

izah etmektedir. Ve yine bu hal Tür
kiyenin bir müdafaaya geçmek rnec· 

nun kilosunun 150 ve yerli pamuğun j 
da 50 kutuş üzerindl'!n fiyatlarının 1 
tesbit edildiğini yazmıştık. Memnu· . 

ı niyetle öğrendiğimize göre ziraat 
bankesı pamuktan başka kütlü ve 

buriyetine düştüğü zaman nasıl hara
ket edeceğini, mukavemetin nereye 

1 

koza da alacaktır . 
Bundan miida pamt•k toplamak 

! için işçis'ne para vermek mecbur·ye-
kadar dayanabileceğini göstermektedir. 

Bütün bu sükunet, vekarla çalişma
lar, memleketin ana kaynaklarına gös
terilen dikkatler, her şeyi oluruna bağ· 
lamayıp, bir ölçüye durarak yürütme· 

ler kimsenin gözünden kaçmamaktadır. 
Bir taraftan müdafaamızı yapıyo

ruz. Diğer taraftan huzur ve emniyet 
içinde işlerimizle meşğul oluyoruz. 
Dünya pazarlarının sıkı sıkıya kapan
mış olmasına rağmen mahsullerimizi 
devlet vasıtasile satabiliyoruz. Umumi 
harpte olduğu gibi bir kısmımız cep
hede dögüşür, bir kısmımız aç ölür
ken, diğer bir zümre meşn1 olmayan 
ticaret usullerile zenginleşmektedir. 

Bugün sırası gelen silah alarak 1 

hizmete koşuyor, geride kalanlar Üzer
lerine düşen vazifeleri yapmağa çalış· 
maktadırlar. Hükumetin halka, halkın
hükfımete karşı rabitalan çok 
derindir. Bu karşılıklı itimatlar saye
sindedir ki memleketin iç manzarası 
hepimizin gönlüne ferahlık ve hoşluk 

vermektedir. 

Doğumevinde dünyaya 
gelen iki garibe 

( Birinci sahifeden artan ) 

sül azası noksan bir erkek. 7 kilo sik
letinde bulunan bu yavrunun ise, içi 
ldrosefal denilen su ile dolu olan ka
lası 4 kilo tutmaktadır. Bir fok bah
tına benziyen bu çocuğun sai aya
ğında 8, sol ayağında 7 ve ellerinde 
altışa_r parmak vardır. El ve ayak 
mafsalları ile gözleri yoktur. Yalnız 

kapkaranlık iki göz çukuru mevcuttur. 
Bu garibeleri doğuran talihsiz anne· 
leri sağ ve sıhhattedirler. 

r 

ntinde kalan çiftçilerimiı.e ziraat ban· 
kası tarafından avans verilmektedir. 

Banka, v deli kütlü ~atın olmağa 

başlamış bulunmaı..tadır. 

Ceyhan çiftçilerinin 
duyduğu memnuniyet 

Ceyhan : (Hususi) - - Tayya· 
re ile Adanay11 gelerek, Çukurova 
müstahsi linin kalkınması ve geçen 
939 senesinden elinde pamuk stokla· 
lan satılmayıpta kalan tüccarrının 

elindeki pamu~un satın alınması hı. k 
kında tetkikatla bulunan, ve gerek 
müstahsil ve gerek tüccarın ve fab
rikatörlerle:samimi hasbihallerde bu 
lunan sayın Ticaret Vekilimizin, bu 
yı!ki pamuk ve koza mahsulünün mü· 

sa it fiyatlarla müstahsil . ve tüccardan 
mübayaa edileceği hakkındaki muı 

desi, bütün Çukurovada olduğu gıbi 
bilhassa Ceyhanda da sevinçle karşı· 
lanmıştır. Bu haberi gazetede oku 
yan Ceyhan müstah~ili çok memnun
dur. Z-itcn Çukurova müstahsilinin 
yegane ümid bağladığ"ı \ e belini 
doğrultmasma amil güvenci <Pamuk, 
dır. Cümhuriyet hüHımetinin bu kara 
tından ıonra bütün ~Çukurova müs
tahsilinin yüzünün güleceği muhak· 
kaktır. - M. Selçuk. 

ŞEHİRDE HAVA 

Şehrimizde dun gök yUzU açık, 

hava hafif rUzgarh idi. 
En çok sıcak gölgede 37 derece 

idi . 

''Milli Mensucat,, 

Adanaya bir ınektep 
hediye etti 

Vilayet idarei hususiye butçesine 
vaz olunan mektep io~a tah~isatiyle 

ya[>alacak işler arasında Rumlara aid 

olan ve lıalen Avukat Enis Nazmlnln 
mUlkiyetinde bulunan ınektt"bin istim· 
laki mevcut olduğu ve butçedeki in· 
şa tahsisatının Koordinasyon heye· 
tinin karariyle sarfedilmemesi dolayı· 
siy le bu istimlak işi bizzarure geri 
kalrnışhr. 

Bu hususu hab<!r :ılan Milli Men· 
sucat 1\luessese-.i ı<Ö?.U geçen binayı 

mubayaa, isJah, tevsi ve tefriş edel'ek 
mektep ittilı.ız edilmek Uzere tahsi'le 
karar vermişler ve bu gUn de ilk 
hamle olarak 10 bin liraya satın al· 
mışlardır. 

Mıntakaoın mektep ihtiya cını gi· 
dermek suretiyle 1\-laarife karşı gös· 
terdikleri yakın alakadan dolayı Mil
li Mensucat Mue~ ;esesini takdirle 
karşılıtr ve memleket Maarifi namına 
kendilerine teşekkur ederiz. 

Açığa mal satan 
çiftçilerimize 

Bazı çiftçilecimizin koza ve pa· 
muklarını çok duşkun bir fiyatla sat· 
tıklarını haber almaktayız. Nitekim 
dunku borsa bulteninde de dört ku• 
ruşa yapılmış bir muamele görduk . 
Halbuki Ziraat Bankası fabrikası bu 
fiyatın iki mi~linden. fazla bir fiyat~ 
la çifçinin malım açığa almaktadır. 

Bundan haberdar olmayan çiftçileri
mizin mevcudiyetini du~Unerek bir 
kere daha hatırlatmayı fay dalı bu
luyoruz. 

Gerek koza ve gerek pamukları · 

m açığa satmak istiyen çiftçilerimiz 
Ziraat Bankası fabrikasına mUracaat 
e lebilirler. , 

Rotterdam - L8hey 
Meşhur hikayedir: Köy kahvesi · 

oın sahibi akşamları çırağına " falan 

a~a, filan efc:ndi geldi mi '( Ne ka· 

dar kahve içti ,, diye sorar, onla· 

rın isimlerinin yanına içtikleri ve ya

hut içmedikleri miktarda çizgiler çe· 

ker.miş. Bir gUn birisini ~ormuş ve 
çıraktan " o hiç gelmedi bugUn ! ,, 

cevabını alınca. kızmış ve bir kaç çiz-

GUNON MEVZUU -ı 

gi çekerek " gı:lst'ydi, 

diye bağırmış. 

1 Iollanda elçimiz 

gelseydi 
" 

Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu da İstanbula gelince 

etrafını alan bir iki gazeteciye edip 
diplomatımız, Rotterdam'ın yıkıldı· 

ğından bahsetmiş; onlar da gazetele

rine Lahry diye yazmışlar. 

Acaba, köy kahvecisi gibi, istih· 

bar işlerinde çalı;-an bu gazeteciler 

de ·• yıkılsaydı, yıkılsaydı ! ,, mı 

dı:diler '1 

T. i. 

' Adana güreşçı-
leri çalışmaya 

devamda 1 

Büyük bir minder Y' 

Pthlivaolar yurdu oidııJ' 
mUttefik bu}unduğuruuz ÇokurO 
son zamanlarda hareketlenen bİ' 1• 
reş,, manzarasına şabit oluyoru• 

Ada.nada en yakın ma;ı;İsİ bil 
ne olan ve bu muddet zarfındl 
çok kahırlara, imkan darlıktarı0' 
ğUs gererek sessiz, .sedasız, llluttJI 
ve şuurlu bir metodla çalışan ~'U 
gUrC)i elcmaaları bu~Un bir çe>~ f 

. ~ ara 
barıyetlere kavuşmuş bulun 

1 iapı 
dırlar. d' 

D·ı· · d b' d b 1 c ır ı ımız e ır ar ı mese 
dıl' : '' !şte at, işte meydan ,, 
Senelt:rdenberi atı bulup mevd' ' 

~ ı.. t 
lamıyao, meydanı bulup atı b~~ 
yan ve bu sahadaki kıymetli ~mı ~ 

tl · b. · k. f l ~ın °1 ye erme ır ın ışa yo u açaı 1 
didinen gUrt:ş amatörleriaıiz l\ı'C eli 

' esas 
hem ah hem de meydanı elde lab'l 
gibi zevki ve sevinci buyuk ol\,.e 

1 

muvaffakiyete erişmiş bulunr Pk ' 
dırlar. ev J 

Beden Terbiyesi Seyhan oısarafı 
Reisi Valimiz Faik Üstun ve ; 
Muduru Bay Rıza Salih Sar• \ın 
birliği etmesinden geni1 f ayd•I tsu 

. d . B unu 
mın e en gUrtş a1anımız ay 
Çetin , kısa bir zAmand~ ~ 
46 e l e m a n ı n ı 8-rS el>'' a ~ 
m U k e m m e l bir minder 
rinde talim ettirmek imka nları~Yetl 
vuşmuştur. 680 liraya mal ol''•:I 
icabınd.a 3 ihtiyat parçalı 5+5 r u 
eb'adında Uç veya 6+ 6 metre Opa 

dında iki minder olarak kucııl• 1 ka 

bu minder, diyebiliriz 1'.i Fedet'On 
nun minderinden daha mukeaı"' eniz 
Zaten, bu roUkemmeliyeti hi)A'a 
federasyon bu minder içiu. " Se mr 

:ıcsi tipi ,, adını kabul etmi~tir. 
T tyd' 

Adana guuş ajanı B•Y 
Çetin'in antrenörlugu altında 

.. or: 
lik Greko • Romen gllreşleri 0 I l 
mek.t•, salı, çarşanba. ve cudld'el 
f'Ualera talimlere muotazamaıı ekm 
edilmektedil', HenUz yaptırıl-' ~k. 
duş, talimler~len sonra gençteri'Ut u 

usu 
tun yorgunluklarını almakt•r 
elemanlar hocaları Bay Şeref r. 
den çok memnun olduklarını t 
k.ar bir lisanla aıılatmaktadırl•' re 

Yakau bir atide, temsilt t' 
yaparak fa.ik neticelere erişect~ 
den Uwitvar bulunduğumuz geO 

reşçilerimize ve gUreş aja11lığ' T 
vaffakiyetler dileriz. ek 

ıcak 

T . ·ııepem 
ayınler - Tahvı ısn11 

Köy Bürosu ikinci katibi ! r i, 
Doğruöz, ayni Büronun biriııcı ıbel 
liğine terfian nakledilmiştir. 31 
birinci katip Turan Bilici, ve~1 ılak 
rine ahnan maarif dairesi sic• ıtl ıtih 
ra lbrahim Berik'ten açılan rne ma 
te naklen tayin edilmiştir. ·ı a 

Tavas orman katibi l(ar11' ın 
. ·oe' 

cı Karaisalı orman kiitiphğ' l]I ffak 
isalı orman katibi Mehmet ~ıe · 30 
Tavas orman katipliğine n3 ıne 
terdir. 
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Abone '•rtları 
12 A)lık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degipnez 
yalnıı: posta masrafı 

~lmanya üstünde 
büyük uçuşlar 

F ransanın Amerika elçisi 
Vaşington : !U a. a. - B. Sum· 

mer V dles, Amerika huk<ı.ruetinin 

Versııilles belediye Reisi Henri Ha· 
yı:'ın V :ışington Fran~ız buyuk. elçisi 
olarak lnyinine muvafakat etti~ni 

bildirmi,tir. 1 laye, Fran9ız hukO.meti 
tarııfınd:ın geri alın:ın Kont Rene de 
S:ıint quentin 'i i bhlaf t"tmtktedir. 

Fransız müstemle
kele.ri ve Amerika 

rammedılır. 

2 - 1l4nlar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

Muvaffakiyet\i akin\ar 

Londra : 31 a. a. - Hava Neza· 
retinden tebliğ edilmiştir : 

Pazartesi günü bombardıman tay· 

Ntvyork : 31 .-a.a. - Nevyork 
Daily Nevs gazetesine gôrt, Birle~ik 
Amerika Hükumeti Fransız müstemle· 
kelerine cVcsayet> altına ahnak üıe
re CarriJ.?e~ adal(lrına bir lnıiliz kuv-

INGlLiZ MATBUATINDA ı ıyarelerimiz A.iınanya ve Ho\l~ııdi!'<:l~ 1 

1 
geniş bir bölge Üz('rine gündüz bas· · 

kınları yapmışlardır. flı.:s.,inburgda yaki ı 
ninde büyük bir İaşe vapurll hasara 

ln6i~reı e ve. mahreç 
şehadetnameleri usulu veti gônderme~e amade bulunmakta

dır. Bu suretle Matinigue•deki Fran• 
sız harp gemileri silahtan tecrid edi
lecektir. Fransaya gitmek üzere Be· 
arn tayyare gemisine yüklenmiş bu
lunan 100 tayyarenin Amerika tara
fından satın alınarak lugiltereye sah· 
l2'cağı zannedilmektedir. 

]aponyadaki 
ngiliz tebaası 

Londra: 31 (A.A.) 

n~iliı ımathuatı, Japonyadaki ln
gılız tebanından bazı kim&elerin 
ftevkifi hah ında Lord Haiifaks 

a ından dün Lordlar Kamarasında 
•~tlan kısa beyanatı tasvip etmek-
dır, 

Timea diyor ki: ı 
Bu_ ~ey~nat zaruri olarak muvak. 

t mahıyelı hai-cdir. Datıa geniş res-1 
t ~~ya~ııt, yapılan fhamlarla Cokı' ı 
1 ~lu~~ ve. casusluk ve suikast me· 
~ erının. sıyasl mahiyeti hakkınd 

•_sh malumat geldikten ıonra ya ı~ 
ılecektir. Bazı hallerde . P . sıyasi se· 

ep tc vkıfleıden daha mühi d' B 
evk ' fl · J m ır. u 

ı erın apon ordusu mahfilleri 
rafından ilham cdildi~ine pekaz -

mevcuttu y . J şup. 
d . r .. enı apon hükumeti-
ıı sıyasetı yeniden kurm k 

unda oldutu bildirilmekt a ar-
nun ise bn 1 i . e ve or· 

ş kcndı arzularına -
yapmak istemeleri - k- iO· 

' ıktadır. mum un bulun. 

llngiliz tebaasının en meşru f 
et erine k aa
nılar arşı yapılmakta olan it-

o kadar g, niştir ki J 
dusıınun İngill rl . • apon 
parmak m k er~ en yenı tavizler 
ka a_ ~adıylc fanlaj yapma-

n d:ar ~erdıa-_ı tahmin edilebilir. Ja-

izin~n s~~:e,ıı~in Japa~yayı Pasif ık 1 
a 1 cvletlerıyle bozuştur 
mr~:.ışıı~ a~ikir bulunan askeri biri 

ın c~serıya ıır 
ııi hkla d b zu!una tcrkedıl-

ydir. a ayret uyandıncı bir 

•
. Daily Teicgnph 

l'Hetesi yazı· 

lngilterf' efklirı . 
lmilel dostane - UfOUmıyeai, bey. 
k munasebeu 1 zor olan bir ha k er c telifi 
kıimet tarafından ı/ed et k~rfıaında 
t ı a e cdıfen h 
suz uğ'a tamamen İ•f ı. oş. 

y ıra" edecek. 

ek "k O . ?1 kulu na girmek 
ıçın konulan şartlar 

Ankarada ü 
eknik Okulu ç sene evvel açılan 
aktır B ,,kbu sene de 1alebe 1 . 

mur~ ;er 
0

. ul mühendis ve fen 
mı dört f ııtınnektedir. Mühendis 

H • en kısmı 'k· 
er kısımd . ı ı ıenedir. 

· a ınş t • demiryolu a~ • yol, yapı iş. 
heleri Vf'rdır • au ışleri ve makine 

0kula gir~e 
a·kı t Şartları - r- k .. 

ı, am sıhhatıı v . ur , ıyı 
tıhanını vermiş 

0 
t e en aı: devlet 

ak, yaşı 22 de: ~ 7cktep mezunu 
Olgunluk Vermi az. a olmamak. 
madası i in .. ş .lısc meıunların

fak ol k ç gırış ımtihanında mu-
30 Eyml ·aı kşarttır. Girmek istiyen-

u e adar m kt - - -ne - e ep mudurlu-
muracıat etmelidirler. 

uğratılmış, Emden ve Hamburg'da ve 'ı 
Terschelling açıklaıında mavnalar ve 
di~er nakliye vapurlarına isabetler 

1 

kaydedilmiştir. 

Ruhr'da bir petrol tasfiyehanesi 
bombardıman edilmiş ve Almanya ile 
Hollanda'da müteaddid hava meydan
lanna hücum edilmiştir. Bombardıman 
tayyarelcrimiı~en biri dönmemiştir. 

Gece görme iartlarının fena Ql • ( 

masına ra~men, bir çok tayyareleri· 

1 
~iz düşman arazisine nüfuz etmişler· 
dır. Bununla beraber tayyarelerimiz-

den 24 ü kendilerine tahsl~ ~dilen 1 

hedefleri görememiş ve bomba atma.J 1 
dan dönmü~lerdir. 1 

o· . •te.r tayyareler Almanyanın ba· 
tı-şıma.lınde Ruhr'da ve Holanda'daki 
hedeflen bombardıman etmişlerdir. 
Bu h~d~fler arasında petrol tasfiyeha· 
nelen, tıcaret vapurları, doklar hava 
meydar.ları ve şoselerle demiryolları 
var?ır. Bu hareket esnasında hiç bir 
zayı•t vermedik. 

Sahillerimiz civarında pazarteıi 
günü yapılan muharabelere dair ola· 
rak gelen raporlar cem'an 21 düşman 
tayyaresinin tahrib edildiğini ve avcı 
pilotlanmızdan ikisinden haber alınma· 
dığını göstermektedir. 

Amerikadan geri çağrılan 
Fransız elçisi 

Waşhiogton : 81 (a. a.) - Peta· 
İn huk6meti taraf andan geri çatrılan 
Frao91z sefiri B. ııle Saint Gueotin 
hariciye nezaretine gitmi7tir. 

Bu ziyaretin veda mUnasebetiyle 
yapıldılt zannolunmaktadır . 

Alman tayyareleri Gal'e 
bir kaç bomba attı 

Londra : 31 a. a. - Emniyet 

nezareti bildiriyor : 
Ou~man tayyareleri dun ıece' İn· 

gilterenin doAu cenubu ile batı cenu· 
bu ve cenubi Gaile Uzerine bir kaç 
hombıı atmışlardır. 1 {asar cUz'ldir. 
Ôlu veya yaralı yektur. 

Londra : 31 a. a. - Roytt~r 

ajansının Parlamento muharriri yazı
yor : 

Duo B. Dalton tarafından yapı-

lan beyanattan önce, Amerika ile sı· 

kı bir temas tesis ve idame edilmiş· 
tir. \' t" öyle zannedilmektedir ki mah· 
reç şehadetnameleri usulunuo tevsii • 
Amerikalılar tarafından iyi karşıla· japonyanın yeni siyaseh 
nacaktır. 

Bu yeni hukumlerin başlıca te· Tokyo 31 - a.a.- Domei a-
sirkrinden biri bitarafları dahill is· 

1 

jansının haber \' erdiğine göre geçen 
tihlakltri iki a~· yeti~ecek miktarda halta kabine içtımaında karar altına 
mal celbine imkan vermesi olacak- alınmış olan mı lli siyasetin anahatları 
tır . önümüzdeki perşembe günü millete 

Daltop'un işaret ettigi Atlas ada· pjldırılee~~lır, 
lım Asor ~dalar~yle yeşil burun ve 
~anarya adıılaı'J~ı:: Şimal Afrikasın-

• · b' f ı· ~ -"''Z Fas'ı da.k.: ıtara ımanlal' rr ra .... _ 
İspanyol Fııı:'ı ve Tanca limanları· 
dır . 

Macaristan- Romanya 
konuımaları başlıyor 

( Birinci sahifeden artan ) 
be' gun zarfında Arad hudut şeb· 
rinde başlanmasına iotizar edildiğini 

bildirmektedir . 
Akdedilecek anlaşmanan mUbim 

miktarda nUfıu mubadelesini derpif 
edecc:&ine şimdi muhakkak gözU ile 
bakılmaktadır . 

Burada umumiyetle zaonedildiğine 
göre, iki memleket hariciye nazırlıı· 
rının mulaki olmasından önce tekoiıi
yenler ara91nda mUzakereler yapıla· 

caktır. Bununla beraber ilk adımın 
Romanya tarafıadan atılması icabe· 
deceli israrla bildirilmektedir. 

Mayn dökülen sahiller 
V ellington : 31 a. a. - Y eııi Ze· 

landa bahriye dairesi Auckland ada· 
sının şimal kıyılarına mayn dökuldu • 
ıuou ilin etıuiştir. 

Litvanya'nın Sovyetlere 
iltihakı meselesi 

Kauou : 3 l a. a. - Royter: 
Sovyctlerden Litvanyaoın Sov• 

yetler ittihadına iltibalu ınUıaadesini 

istiyecek olan Litvanya delegasyonu 
Moskovaya mUteveccihen dun Kııun
nasdan hareket etrai,tir. 

Japon kabinesinde 

n, sam 

Tokio : Sf (a. a.) - Reuter! 
Harbiye nazıra gc:neral Tojo dUn• 

1'u kabine toplantısında Reuterin To· 
kio muhabiri Kokoı'un ölUmU ve •Ja· 
ponyadaki muhayyel casu!I şebeke"i• 

hakkında izahnt vermi~tir. 

Domei ajansı, kabiae toplantııın
dao ~onra Tojo'nun hariciye ve hah· 
riye nazırlariyle birlikte askıda bu• 
lunan diplomatik me!leleler; hakkında 
ıörUştuklerini bildirmek tediı:-. 

.Muteakiben 1 lariciye nazırı Baş· 
vekil Koaoye'yi aiyaret ederek "İa· 
giliz cuuslutu., me!leleıi hakkında 
yapılması mu~temel diplomatik teıeb· 
busu mUzakere eyleıni~tir. 

Leton hükumeti Amerika 
elçisini azl etdi 

Riga : 31 (a. a.) - Reuter: 
Yeni Letonya Sovyet lıukO.meti, 

Amerikad,.lti elçisi bilmaois'i azlet· 
mi~tir. Gerek bilmanis'in gerek Le• 
tonyanın Londra'daki eski elçisi Za
rin!l'in Leton milliyetinden ıskat edi
lerek hain ad edildıkleri ve malları· 
nın mUsadere edildili ilive edilmek
tedir. 

1 
aONON M 0 H 1 M : E s ~ L E : E R-i __ K_•_R_'_'_._'_"_o_• ____ I 

Geri kalacak 
Bundan bir müddet evvel, Başvekalelin inşaat 

işleri hakkında bütün yurda bir tamim yaptığını 
bir tela-raf haberi olarak vermiştir. 

Başvekilet, devlete ve hususi idarelere ait in· 
şaat işleri hakkında alakalılara bir tamim yapmıştır. 

Su tamime göre, Yapılması takarrür etmiş olup da 
henüz ihale olunmıyan veya ihalesi tekemmül etmi· 
yert inşaatın ihalesi tehir olunacaktır. 

Kısım kısım yapılmakta olan inşaattan bir kıs· 

inşaat işleri 
mının yapılmış olması halinde diğer kısımlarının 
ihalesi tehir edilecektir. Ancak diğer kısımlann in· 
şaahnın devam ve ikmaline kat'i bir zaruret varsa 
ihalenin, icra makamımızın muvafakatine batlı bu· 
lunacaktır. 

Müteahhitler bir mukaveleye başlamadan yapıl· 
makta bulunan tezyini mahiyetteki bilümum inşaa 
tın yol, bahçe tanzimi, havuz inşaatı ilci derakap 
tatil olunacaktır. 
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Devlet Demiryollarında 
tenzilat yapıldı 
( Biriuci sahifeden artan ) 

yan tarife siyasetine uyarak, lıalktn 
demiryolund .. daha çok ve daha ko· 
lay istifade etmeai gaye.siyle tanzim 
olunmuştur. Bu maksatla lıa.zırlanan 

'eni tarife, ıebekeain mahtelif batla· 
rı Uscriade tenzilleri ilıtiYa ·etmekte
dir. 

16 Ağustostan itibaren tatbikata 
k.aulacak elan yeni yolcu tarifesinde, 
1726 kilometre suren Hayclarp•f& -

: Erzurum yolculuJu için 1520 kuru1 
ödenecektir. Halbuki halC'n mevcut 
olan uki tarif~e bu kuu11 için 1809 
kuruş ödenmekte idi. Gene eski tari
feye göre ayni hat Uzerinde gidiş ıe
li1 UçUncU mevki 2815 kuruş tutmak· 
tcoydı. Şiıodi bu miktar 2295 kuruşa 
indirilmiştir. 

Ankara - Haydarpaşa arasında 
lJçUncU mevki yelcusu bugUn gidiş ı 

Ucreti olarak 12(l5 knru1 verirken ye· 
ni tarife bu miktarı da 728 kuruşa in• f 
diriyor. 

Yeni tarifeler halk ticaret bilet· 
loı:rine de şamil bulunmakta ve di~er 

1 

Pamuk -Hububat 
KlLO FIATI 

CJNSI En az En çok 
K. s \ K. S· 

Kosa- 00 3,S7S-
Ma. ~erl~kt- -OÔ "-3 
Ma. temfzi 00 00 
aptmalı 00 

K.kutluıu 00 iO 
Klevland çi. 00 
Yerli yemlik 00 
-T.bu~day 5,25 

Buğday yerli 1 4,25 4,80-
,, yerli 3,50 

Arpa 

1 
01' 3,07 

Yulaf 4,75 

31 ı 7 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından ahnmışbr. --"'------
LJreı 

1 Rayişmark 
Frank (Fransız ) -0-00 
Sterlin ( İngiliz ) -5-24 
Oolaı ( Amerika ) 13700 
Fnınk ( i~viçıe) 0000 sahalardaki geniş tenzilata mukabil 1 

bu biletlerde baı1 zamlar-yapılmakta·\ Çif çİ birliğinden : 
dır. Fakat halk ticaret biletlerine ya- M bt t' t k"l' · J , u erem ıcare ve ı ımız e 
p1laıı bu cUz i zamlar bazı mmtaka 1 . . . 
seyabatları lıariç olmak Uzere _ na· yapılan hasbıhal~er netıccsı~de pa· 

; kil Ucretleri ucuzlatalmakta, çocukla-

1 

muk ve kozamn~ pıyaseye gelır gelmez 
r1n meccani ve nısıf ucretten istifa- klevland pamuğunun kilosu altmış 
deleri' yolcuların ara istasyoolArda 1 yerH pamuğun kilosu elli kuruş 
tevakkuf edebilmel~ri gibi nakil şart· üzerinden ziraat bankasi tarafından 
ları lıalk lehine de~iştirilmiş btılun· 

maktadır. 

Yapılan bu cU:e'i zamları, halk 
da makul ve mutedil bulacakt.r. Çuo
ku bu turlu biletlerin Ucretleri, şebe
ke 4000 kiloınetreden ibaretken kabul 
etmiş, halbuki bugUn demiryollanmız 
7000 kilometreyi bulmuştur. Diğer 

taraftan lıalk ticaret biletlerinin Mu· 
clanya - Bursa - Samsun - Çar• 
şamba, Avrupa hattı, Erzurum -
Sarıkamış lıatlarmda da muteber ol
ması kabul cdilmi~tir. 

Yeni tarif ede en beş gUnluk halk 
ticaret biletleri birinci 4008, ikinci 
3008 ve UçUncll 2008 kuruş olmuştur. 
Bir aylık biletler birinci 6508, ikin-

ci 4509 ve tlçUncU 3308 kuruşa çıka· 
rılm1şbr. İki a3 lak halk ticaret bilet· 
leri ise birjci 8v08, ikinci 5808, UçUn

cu 4 '.; 08 kuruşa .) ttk.seltilmiştir. 

af mm ası takan ür ttmiştir. zün~H 

fiati tesbit edilmemiş olmakla bera 
her bankaca pamuktan başkn k•it· 
lü ve koza :la alınacaktır. 

Bundan başka pamuk toplamak 
için amelesine avanı vermek mecbu 
riyetinde kalan çiftçilere ziraat ban 
kasınca avans verilebileceği gibi va 
deli kötlü satmak isteyen çiftçiler. 
den de ziraat bankası tarafmdan 
şimdiden kütlü satın alınacağı da 
ehemmiyetle çifçilerimize ilan olu· 
nur. 

12!72 30-31-1 
Toprak Mahsulleri O

fisi Adana Ajanshğın-
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Seyhan Vilayeti daimi encümenin& lir. 

.a 
1 - Adana - Kozan yolunun 3 t-000 kilometreleri arasmda şt! ar 

sınai imalat keşif tutun olan ( 43843) Jiaa (10) kuruşla kapah zarf ul lnı 
lu ile eksitmeye konulmuştur. ta 

2 - Eksitme 29 8.940 tarihine müsadif Perşenbe ,günü saat (10 ve 

da vilayet daimi encümeninde Yapılacağından kapalı zarflar en ge~ .et 
saatten bir saat evveline kadar saat (9.30) da bu encümen reisliğine B, 
riJmiş olacaktır. da 

3 - isteyenler bu işe ait keş\fname ve şartnamelerini görmek nu 
bu 

Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
. zu 

4 - isteklilerin (3288) lira (23) kuruş muvakkat teminat vcı mest riı 
ehliyet v~sikası almak üzere bu gibi işleri yaphklarma dair borısetJ Hi 
rile birlikte yukarıda yazıl ihale tarihinden sekiz gün evvel vilayete 1 

Uz 

racaat etmeleri lazımdır. 'Dit 

Posta ile göederilecek mektupların dış zarfı mühür mumu ile İJ ~c: 
oeı 

kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. an 

1-6-11-16 12177 lıe 
go 

rcı 
Gazianta bde kıyafet 
hakkında verilen karar 1 - Çavdar nisbeti yüzde 20 _ 1111 

~ez~av:,::~'ajk~addesi yüzde8den : TARSUS AMERJCAN CQLLEG:: 
Y akm bir maziye kadar Adan ad: t cel 

2 Yabancı tohumlar miktan 
olduğu gibi bil" çok vilayetlerimizde • Amerı·kan Erkek L·ısesı· 
de ve bu meyanda komşumuz Gazi- kiloda (500) adetten fazla bulun 

tır 

anteb sokaklarında, lıenUz dun dahi mamak. ı D l 24 E l" id b \ ın11 
daimi bir karnaval bozuntusu manza· 3 _ Kiloda (Pelemir) 200 ve • ers er Y u e aş ar et. 
rasını- andıl"an bir hal mevcuttu. Bu, körlü danelerirı miktarı 150 adet· Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. n~ 
h.irbirine uymayan. acaib ve gari~ şe- ten yukan olmamak. 

1 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. ya 

kdler , Anteblılerııı buruoduklerJ kı· 1 4 H k ı·t . (7 l) k' Yatılı ücret 250 lira, gündüzlü ücret 60 liradır. " 
f tl . .. 1 . k" h 1 - e fo ı re vt-znı l· ı 

3
,.,... 

ya ı;: erın goz erı ve zev ı ırpa ayan ~ 12176 __ Kayıt muamelesi ~~~~~~~dır. ı-.- J_ 
görunuşuydu. ı lagramdan aşağı düşmemek. )_.,...... ........ ..,......,..._..,.....,......___ ~---·~ 

Antebden bu ibtidai manzarayı 5 - Fena ve yabancı kokulu 
.... 1 ........... .1~ p silmek isteyen Gaz}anteb vilayo:t u- ve yaş olmamak. 

mnmi meclisinin bu lıusustaki kararı 6 _ Haşere ve bunlar tarafm · 
bngUndeo itibaren tatbik mevkiine d ·ı · d b 1 k 
konuluyor. Bu gUzel karara göre lıiç an

7
yem m5ış kani ek UI unmakma ' 

b. f d h' · · d ı d b - ıca ı o mama . ır er şe ır ıçın c şa var, on, a a, 
entari ve sair libaslarla dolaşamıya· F l A T L E R 
caktır. Bu karara uymayanlar ise, 1 Ekstra buğdaylar (5) kuruş 
vilayet idaresi kanununun 68 inci 2 Normali er ( 4} kuruş (50) 
maddesi hukmUne göre cezai m uame- santim 
leye maruz kalacaklardır. 3 _ Kızılca ve sünter (4) kuruş 

Asil ve kahraman Gaziantebllle· (50) santim 
rin, ancak kendilerine yakışacak olan 
medent kıyafetleri tercih ederek ce· 4 - Mah'fitlar (4) kuruş (50) 
za1 hareketlerde bulunmaktan kaç1na- santim 

~ 
aklarım kuvvetle Umid ederiz. 121 70 3 -3 

Adana Askerlik şube
sinden: 

1 - Orduda hastabakıcı hem 
şireler okuluna (16 yaşından aşağı 
ve 22 yaşından yukarı olmamak 
şartile) talebe alınacaktır. 

2 - Okulda 15 Eyliil 940 ta · 
rihinde tedrisata başlanacağından 

isteklilerin muameleleri tekemmül 
ettirilmek için şeraİtı anlamak ü
zere hemen Şubeye müracaat et· 
meleri ilan olunur. 

Bu 
Nöbetçi 

gece 
eczahaı1~ 

Tarsus kapısı yanıııd• _de 
d
. 1ra 

Halk eczahane:~Tu 
- tna 

~düt6 Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlü 
f 

..... tb' 
Adana Tüı k Sözü 1"''" 

gel 


