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Vasıtasız vergilerimizin 
irleştirilmesidüşünülüyor 
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olu~ 
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Vekaletimiz tedkiklere başladı 

rla'· Amerikalılar 
~roarı İ 
rıldıkt~ ngiltereye 
~ edilı1 

~aroııı~ yardım etmeli 
eşioi b 
ağırı• ~ERIKA K\'VETLERlNt~ 
~ bu'.~Kl BAŞKUMANDANI ~ON 
l/joıtll~ R NUTUK SÔYLEDl 

rınırı Vaşirgton : 5 a 8 UT • 
~ • · - m~mı 

ı en arpte Avrupadaki Aroerıka k t 
1 • • b . uvve -

kalıı> rının a~kumandanlığını yapa:ış olan 
aba e~cral Pershing dun ak~am rad -

..ta ırad tf · yo saal•· .
1 

c 1gı nutukta Amrrikanın 
. gı tere,•e k' d 

eli ı• ·' es 1 e~troyı:rlerind 
:ı a -o . . en 

olaP o z ~ • :oııni tt rketmck ~ uretiyle de-

k 1 krasının mudafa<ısına ve A 'k n U 
10 

• • • • merı a-
~ emnıyehoı temıne yardım etmesi-

mec ~ ( Geri.,i tlçUncu sahifde ) 
en Ç --------·------
bir bl'Y• 00 .. •• .. .--• .._ ________ _ 

apıll B k·ı· . ""l aşve ı ımız Saydam 

endi- Ankaraya döudü 

Ankara : i3 
(Turksö-ıU mu· 
habirinden) 
,. asıtasız ver· 

gllerin birleş· 

tiril mt'sİ için 

Mali_ye \'d .. a· 
letince tdki
kat sona er· 
dikten sonra 
mutehao;<;ı•d:ır 

tarafındnn bir 
rapor \'eı-ile

cek Te lH103 B. Fuad A~rah 

nazaran kanun layihası yapılarak 

mecli,e vı:rilen·ktir. Biiy}e bir usulun 

mUkcllc.:flt>r için çok buyuk kolaylık

lar temin edeceği dikkat nazarına 

buyuk ehemmiyet 

Vt'rilmiştir. 

Bunun için .Maliye \. ekaletinde 

yapılmakta olan tetkikat 

zamanda bitecek ve ltanun 

hemen tanzim olunacaktır. 

kısa bir 

laJ-• ihası 

MANiF A TURA FiY A Ti 
TESBiT EDiLiYOR 

ANKAKA : 5 ( A. A. ) _ NAZMİ TOPÇUOGLU ANADOLU 
AlANSL MUllARRlRlNE BEYANATTA BULUNARAK, .MANİFATU
RA FlY ATLARl llAKKINDA İZAHAT VERMİŞ VE BU FİYATLARIN 
VAKAL~ÇE TESBIT E01LECEG1N1 VE MANİFATURA FİYATLARI
NIN DAIM1 KONTROL ALTINDA BULUNDURULACACINI BlL
DlR.MlŞT1R. 

--- Sahip ve Ba~mubarriri ---

Ferid Celal Giiven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 19:!4 
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6 AGUSTOS 940 Salı 

JAPONYA'NIN 
AMERiKA 'Yl 
PROTESTOSU 

JAPONYA FRANSIZ HiNDİ 

ÇlNIS1NlN KONTROLONO 

ELDE HALDE 

\! aşington : 5 a. a. - D. N. B. 
ajansı bildiriyor : 

Associated Press ajansı, Japon 
sefiri 1 larinouchi'nin hariciyt: nezıtre
tine bugUn bukömetinin bir notasmı 

tevdi ettiğini bildirmektedir. Aynı 

ııjancııo yazdığına göre, oıezkftr nota
da Amerika tarafından tayyare mo
tor benzinlerine konulmuş olan am· 
bargoya karş' protesto edilmiştir. 

Vaşington : 3 a. a. - Çinin Ja· 
pon işgali altında bulunan kısmında
ki Amerikan iş adamlan Japon ma
kamları tarafından Amerikan ticareti 
için konulan yeni tediyatı prote~to 

etmişlerdir. 
N evyork : 5 a. a. - Nevyork 

Times gazetesinin Şaoghay muhabiri
ne gört:, Japonya Fransız Hindi Çini-: 
sinin fiB kontrolunu aşağı yukarı fa-

( Gerisi uçuncu salıifede ) 

veY'VEKİLLER DE AVDET ETTİ 
1 "'e 
ak 1'ıl latanbul: 5 (TürksözO 

r,klifte muhabirinden) - ea,vekl
uğu ~limiz bu •k••m Ankaraya 
ra:tl her~keı etmiftir. Şehrimiz· 
en .,-ek ı Y•kilfer da Ankarayeı 

.. ~vdet etu. 
ya v~ 

.dilir. -...... ....... 1 et #O et Ot 4• 4° ........... 

Bir tiren faciası 
Kalküıa 5 - a.a.- Kalkuta 

Daccar posta katarı, Kalkiita'ya 79 
mil mesafede yoldan çıkmıştır. 17 
kişi ölmüş, 40 kişi yaraldnınışıır • 
Kaza bir suikaııde atfedilmektedir. 
Hattın bir rayının vidası ıo çıkarıl
dı~ı tosbit edilmiştir. 

Şehrimiz imar plllnını 
vekiilet tetkik etti 

ıPLANDA TEBEDDÜLAT YAPILDI 
eçeo 
P o''•~~--
ayrıct1 
medl 

na 

ih 

940 

" ,, 
e 1JJUV':7F-~~iUi:r1i 

bir görünii-§ et/tl JI l d d 1 tı.v ı>n ra a bu"'yu"'k k l r i isenirı arka so1eağmdan 
rda - -------
ve. ,A:,ta1yan1arıh hücumu 

Jiler•0 
1 

Pisti~ Kahire : S ( A. 
lU r A. ) - İtalyan 
jsyo11

5
/ a kuvvetleri Mutravl\ya b' h-1 ır ucum 

0- mış!aısa da hiç bir hasar yoktur. 

.. d~,a 
IJlU 

çlii ~ 
M•ıb 

lNGiL TERE' Yl 
BOMBARDMAN 

Londra : 5 -a.a.- Emniyet nc
zaı etinden tebliğ cdılmislir. 

( Gerisi UçUn.cU ,.ahifede ) 

Dobrica için 
konuşmalara 
dün başlandı 

• 
ROMANYA HÜKÔMET!YLE 

MACAR MÜMESSİLİ DE 

TEMASA GEÇTİ 

MÜZAKERAT ESASI 

TESBIT EDİL l YOR 

• 
Sofya : 5 (a. a.) - Rumanya'nm 

Belgrad sefiri ile Bulgar başvekili 
ve hariciye nazırı arasında yapılan 

bir temasla Dobrica meselesinin halli 
için Rumen ve Bulgar huk6ınctleri 
arasında ilk nıUzakerelere başlanma~ 
bulunmaktadır. 

GörUşmeler mUtekabH bir anlaş
ma havası içinde cereyan ~tıniştir. 

Bukreş : 5 (a. a.) - Stefani: 

Rumanya'nın Roma sefiri Bossy, 
bu akşam Bukreş'e gelec<::ktir. Sefir, 
fe"\·kala.le murahhas sıfa.tiyle Rumao.· 

ya bukt\meti t<ırafından Macar h~u.
metivle resmen temasa geçerek ıkı 

- ( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Nafia Vekaleti tarafından tetkik 
edllcn Adananm imar plam hakkında• 
ki karar, b.cy'eti umumiyesi itibariyle 
muvafık görulmuştur. Ancak, hayvan 
pazarı ile çiftçi hanının imar planı 
dahilinde ikinci derecede bulunan bir 
yol Uzerine alınması maluuruna bina-

( Gerisi ikinci sahifede ) 

DDkkatDeır : 

Mazot hala gelmedi 
8 ir ha,li zamandanberi çift-

çilerimizin gözU yolda ma· 
zot bekliyor. Mazot yuklu vapuruo 
lskcnderune geldiğini haber verdiJi· 
miı: zaman Çukurovada buyuk ve u
mumi bir sevinç olmuştu. Fakat, va
pur İs.le.enderuna geleli on ıun oldu• 
ğu halde mazot h~la yuklen;p te çif
çiye dağıtılacak merkezlere geleme
m.iştir. Çiftçinin, yeni mahsule tarla
yı bazırlıyabilmeşi için önUmUzde ni
hayet iki ay kadar kısa bir vakti 
kalmıştır. Her boş geçen gUn memlc• 
ket- için buyuk bir ziyandır. 

Bu hususta vukua ı;elecek yeni 
teebhurler memlekete telafisi mUm· 

kiln olmıyan ziyanlar verebilir. 
İskenderundeki mazotun Adanaya 1 

nakline mani olan sebepleri bir an ev
vel ortadan kaldırmak ve butun vası• 
taları bu yolda hl\rakete getirmek 
lazımdır. 
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20 ILKTEŞRIN Genel 
NUfus Sayımında hiç bir 
ferdin sayım harici kalma
ması için HOkOmel ı:ızım 

galen biltü tedbirleri almış· 
tır. Fakat buna raimen 
herhangi bir sebeple otur
duğu binaya sayım memu
ru gelmemek veya unutul· 
mak suretiyle yazılmıyan. 

tar olursa, bu kabil kimse
ler derhat hUkOmete mU. 
racaat ederek kendllarını 

kaydettireceklerdlr. 
Başvekalet 

istatistik Umum müdürlüğü ._.. ~...._ ................ ,..,.,...._..,,.,.._,..,......,.., ................. .,.._, ........ ,..,.._,,.. 

Tereyağının 
top • 

yerıne -----
Cooper' in 
konuşması 

Londra: 5 (A..A. ) 

D stihbarat nazın Duff Cooper, O dün akşam radyoda verdığ'i bir 
nutukta baş lıca şunları söylemiş-

Duff 
dünkü 

tir. 
Tereyağ'ına para ve mektense, top 

imalıne para harcetmenin daha 
münasip olduğuna mütedair Göring 
tarafından orıaya atı:an prensip Aı

manya'da aç:ıg-ın çoğalmasına sebep 
olmuştur. Bu açlır- yakında bütün 
Avrupa'ya da yayılacaktır. Her şeyin 
mesu'ü biz olduğumuz için tabiı dir 
l<i bundan dolayıda töhmet altmda 
kalacağız. Fakat onun mesulıyeti te
reya~ pnlitıkaı;:ı yerme top politikası 
kullanan nazi po.itıkaı-;ına racidir, İm· 
ha ve tahribat nazıledn p:şdarıdır. 

Tabiidir kı bunları açıık t kıb eder. 
B Ouff Coop.ır, Almanya'da inti· 

bar, cinnet ve veı em vakalaıının 

muntazaman çoıralmak ta olduğ"unu da 
kaydettıkten sonıa~şu sözleri ilave 
eımişt r: 

B.ın 1 ar nazi rejiminin Almanya'fa 
bahsetmiş olduğu muteaddıt men-
faat erden hirı•:ını teşkil etmektedir. 

H. Otıff Cooper: almaıılar.n nas-
'1'li istatıs•ıklerinden bilbsederek şöy
le demıştir: Nüfusunu arınmak ıçın 

srrfe tıkled kayretlere rağmen mez. 
kur isıatıstikler son yedı sene Zorfın-
da nüfusun bılhas~a azalmakta oldu
ğunu göstermektedir. Kemik yumu· 
şama hastalığı va~ alaı ı vı:ısi miktaı da 
çogıtlmıştır. l9Jl ile 1937 cırasındaki 
genç ölümleri bir misli artmıştır. 

İstihbarat nazıı ı, Hitler'in nutl..u· 
nun parçalarını ıhtıva eden ahıren 

lngılterı:'n n in.erine atılmış olan be
yannameleri, cNalİ hamakatır.ın mü
kemmel bir misal şözleri) le ıavs.f 

ctmişt r. 
Nazır, Alman'aı ın lng.liz hül:.fırne 

tinin böyle ahmaı...;a debdebeli ve· 

' 1 

1 ürksözü 

Köylü kadınlar kursu 
Malzeme geldi ve 

Köylü kadınlanmııa biçki - dikiş 

gibi işleri öğ'retmek üzere köylerde 
açılacağırı yazdığımız " Seyyar köy 
kadın kursu,, etrafındaki hazırlıklar 
hayli ilerlemiştir. 

Birinci dört aylık tedrisatını "Mi· 
sis., te yapacak olan kursa daha şim-
diden 57 kadın müracaat etmiş ve 
müracaatJan kabul edilmiştir. Misis'te 
açılacak olan bu kurs için eski hüku
met binası münasip görülmüştür. 

Kursa lüzumlu olan malzemeler 
maarif vekaletince tamamen ıönderil-
miştir. Maarif müdür vekili Bay Şahap 
Nazmi Coşkunlar bu malzemeleri te
hire uğ-ratmadan hemen Misis'e gön
dermiş, bu işe memur edilen maarif 
müfettişi Bay Halim AJganoğlu her 
şeyi yerli yerine koymuştur., 

Kurs için Ankaradan gönderile
cek öğretmenlerin tayin emirlerinin de 
yakında bildirileceği ve kurs öğret
menleri tarafından hususi mahiyette 
olarak köy kadınlarına adabı muaşe
ret dersleri de verileceği memnuniyet
le Öğrenilmiştir. 

Orman kadrosunda 
Orman çeviıge müdiriyeti kalemi 

mt!mnrlanndan Ş<!vki Öıkan Silifke 
orman memurluğuna ncıklen tayin e
dı!miştir. 

Misise gönd~rildi 

1 Ekmekler hamur 
çıkıyor 

Dün çıkan (Yeni Adana) da ek· 
meklerin hamur ve kara çıktığından 
şikayet ediliyordu. Gazetemize vaki 
olan şikayetlerden bu hadisenin doi
ru olduğu anlaşılmaktadır. 

Oiğ'er taraftan bazı fırınların be
lediye kontrolünden tamamile uzak 
kaldığı da iddia olunmaktadır. Evvela 
sebebini bilmediğimiz bu ihmalin der-
hal ortadan kaldırılması ve sonra~da 
halkın sıhhatiyle çok yakından alaka-
dar olan bu mesele ile belediyenin de 
yakından alakadar olaması lazımdır. 

Hatay asfat yollan 
İskenderun : fl ( Hu<ım'i mulıabi· 

rimizden ) - Vıla.vetiıniz dah.ilinde 
bozulan ufalt yolhrın t:ı-uarnen ta· 
miri için Nafia \.,. akaletince tahsisat 
ko.'lduğu ve N .ıfia mU.!urlUğUn ce bu 
işin mUnakasa.va v ızedildig1 mal6m · 
dur. Munaka<ıay:ı konulan bu işe kafi 
miktarda talip zuh.uı· etmedi~inden 

pazarlıkla yııpılma1;ına k:ırar verilmi~
tir. Pazarlık :?O A~u-ıtoHa yapılarak 
inşaat ve tamirnt işi ihale edilecek 
ve yoll.:ırımızııı en iu-ıa bır z:ı nanda 
tamirine b.ışl.ınacak tır. 

Köylülerimizin uyanık- 1 

lığına bir misal daha ı 
1 Niğde' de 

ecnebi 
bir "öye 
jeologu 

tetkikat ıçın 

köylülür tevkif 
gelen 
etti 

Niğden=n Eskigümüş. Kala, Bere· 
ketli Yelatan mevkılerinde jeo
lojık tetkikler yapmlğ"a hükümetırniz 
tarafından memur edilen M Bluman
ıal Pazar gunü Niğdeye gelmiş, em· 
niyel daireı.ir e ~ a':>er vermeden istas 

yondan doğruc1't Eskigümüş'e harekeı 
etmiştir. 

M. B:umanlal tercümanı ile Es· 

kigümüş'e vaıdıg-ı zaman koylerıne 

herhangı bir vabdncının gelece~ınıien 

haberdar o.mıyan Eskıgi.ımüş kö;lü
lcrı v~ köv muhtaıı jeo oğu ço · sı-

kı bir sorguya çekın"şler. terc'iın rnın 

temınaıı ıa raf?'m~n köylermdeıı b r 

adım dışarı bırakm1mışlardır. Bir ta· 
raftan mısJfiriıı ıstır ıh ıtını te nın ed.! r 
ken di~·er taraft< n da Nıgde, e adam 

k · 1 kt .l x.· . ' göndererek vazıyetı tahkik etm ~ ler, 
sı ıcı ş•ırı o çuma an mcneııeceısını .. _ . . 

. . . , ancak hııkuınetıınızın ınüs ıadesiyle dola- ı 
zannetmekle cıdden şa}~nı dı~kat b~r ş~n bir vabcıncı oldu~unıı anladık+.ın son· ı 
cehalet \'e hakamat gosterdılderını \ ra kendısinden özür cıi.eyeıek serbest 
ılave etmek tedır. bırakmış Cırdır. 1 

r 
Kukulu t·ıın 

, 
İki İsviçreli kaşif. yer .' UzUnUu 

kona ve at.:~c boğııldug-u bu gUrılcrdc 
yı.:ni ve yeni o1Juğu kadar da g:ıı·ip 

bir kc;.if yaprnı~lar. Bu h.:ıvadi ... i oku· 
Juğumu:t mecmuanı l rivay.:tine lııı.kı· 

lırsa bu kqif bulun duny.:ının ıı.l "ıka· 

sıı.ı toııla ııı•;, .. 
Uutun Junyanın merakını cdlıet· 

ti,;i riva,\'ct eJıl ·n bu k şfin .veni 
bir öllım va,ıtası, bir h.:trb ,ılahı . .).'.\· 
but Alman oı·du,u 1u. lngillere afol:ı
rına götUn.:cek hem hıvada uçar. 
hem denız .:ıllıudan geçer Lir n:ıl .. ıl 
va.-.ıla,ı s:ınmayınız. 

---GOHUN MEvzu_u __ -_j 
sem filmd~n sonra kokulu filın ic ıt 
dmişlı.:r. 

{..,,içrede bu cin~ten ill~ fılnıin 

Çe\·ril.neo.;İ bitmi" ol lu~unu Ja yi.ıe 
tı\ ni mecınua.Jan ö"rerııyorıız. Bu f.I. 
min i~ ni ha ı·atınıın faciasıdır. fil ui 
çenrı.:ıı arti,tlc r de l~viçrelidır. B:.ış • crk.:k l'OlllnU Pol l luu~ınıt. b ·~ J.:ı lın 
ı·olUnU de G.·r<la l~oı·er çcvrr oi:dl·r

dır. Filıııi ı scnarythunu E~ ... r hazır 

l:ııuı~ \".! U ~i stthiyolarıoJa ç.:vrilıni \i" 
tir. 

ve! :'.'\..: v ~·o ·~9. ;ö ı lcr.lec ·k ve orad l 
g<hteril< cek'1ıiş. Fılmi 1 k.ok ılariyle 
.seyircileri rahııtsıl etmem ,j için -.:ıh· 

nclt:r nep gUı:el kl.lkularla d.>lu olar.ık 

hı.zırla 1mı~tır. Açık h~v:ı la ç..:vrileıı 

s:ıh.ı.:ler aa ııb'\k \".! lcyl.ik k.ıkul u·i,•
lc dolLı ~ur. Uır kı,ım ":ıh lı:leı· de kı· 
l İS.-! lt!l'll\ gUnl ulc koltu!ariy l.: rn '\> 'JU 

m ıhıti \ılı! çe~ril nişt;ir. Fd ııi çcvir.:n· 
lt>r. mıdek•rİııİ sevcıılı:rı dı· ıne ıı ıu ı 

d nı:.,i <lu Uıı ou~l,·r ve fil ııl ·rwı: gl.I· 

zel mey\· ı. içki, ,\ tın.:k kokul ıri.\·l.: 

dolıı m.ıtfok ,.ı: y•·nıck o 1 ılurı s, hnı:· 
lı:ri ila,•e et ıı.::0i d~ unutma uı~brdır. 

• 

Halkevimiı~ 
halka sineıll 

Hall<evimiz sinefl11 

bugün f a3lİyete 

6 A 

Asfalt cadde üzerindeki · 
nasına t~şınmış bulu~an Halke'ar 
sineması bugünden itıbaren '"tüs 
geçecektir . .Bugün saat 21 de 
yacak olan Halkevi sineıt.' ı;; ,.,. 
<Mılli Şef'ın güneydoğ"u 6- do 
<19 Mayıs bayramı• ve ' . 
felaketi' iı--imli üç fılm birdell retlı 
parasız gösterilecektir. Hal~~"11arf 
masına davetiye ile guillll"olarl 
Davetiyeler halkevi bürosurıd' 
ne verılmektedır. 

Nüfus sayımı ve l'da 

parası meseleP 0 

20 lıkteşrin Pazar günü 40 
olan umumi nüfus sayımı hıf A 
devam ederken bazı mınll t 

· · 1 k · • ..Jş a numarataı ış erını ontrol ıçır 
levhaları pf\rasmdan b1şka 'cca 
tiş masrafı nami?·le köylü!erıl Bar: 
toplandığı hüı..fünetçe hilbet in e 
tır. 1 

Nuınarataj konırolü için ihk 
gönderılen memurların teftı~ 0 
nal1'ıyle köylülerden para ta d l 
mıvecekierıni vi avet[ ·re tanı e 1 

dıren B.ı~vekal~t bı.ı :;:-ibi h 1 ve 
nüne sur'atle g .. ç 1 nesini iş• eyi 
tır. 2 
H :ıra kadrosunda 11liyet 

Çukurova h:ı.r:ı~ı·ıda ç erin 
h:ın bayva.1 s:ığlık m~muru iıde 
tarı. Çıftder hara,, ıda ç:ıM mel 
ı·e .:\lahmu tiye kö_, U ha.' "1 3 
memurlu~ua:ı nakl.:n tı,·in e S f 
. ı a 
Konservatuvara i,fur 
içın aranıla11 şıı nı 

Maarif vekaletine ba~ 1 i 
de\ let konservatuvan orta 1~j 
sili ile yüksek tahsil de•:rel rn 
dır. 

u1i Her yıl talebe alınan 
konse1 vaturnrıııa aşağıdaki lar 
hılinde bu ıl da talebe s 
GırmP- şartlan: iç 

Nüfus cüzdanı, tam te g 
hastanenin sağlık hey'etind ~ 
sıhat rakoru, tah'>il vesika~' ~'' 
vesikası, 1 O adet vesikalı1' el 
mektebde kalacağına d,ıir n° çlu 
dıkli taahhüt ve kefaletnanıe ul 

Konservatuvar şubeler' \Jr , 

B) Konıp·nisyon şube 
kestra idare şııbesı, c) !' ',# 
ve harp şfıbec;i, d) Yaylı 5~ rij 
si, e) nefesli ve vJrma şJ • 

be 
f) şan şıı b c;i, g) op ·ra şıı A 
y<tlro ş 1b si. " 

Ko 1c;ervatuvarn girn1" 

rin şiındid'!n m'l.arıf nı irlJ(I 
rac1at e i ·rek h"r ~ ıb~Y'e 
kurrnları l,uıındır. 

ş_hnmiz 

v c!ı{a.ı~t 
( 

J • • f.Jrl1 
->LrınCL s· il 1 
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6 Ağustos 940 

er,. 

Abone Şartları 

12 Avlık l'WO Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

1-Dı.ş memleketler içi rı 
Abone bedeli de~·işmez 
yalnız posta masrafı 

zammediıır. 

2 - llCırılar için idareye 
müracaat edılmelidır. 

go~ ......... ._.._ ....... 

·•i l at~e'aruoiye Düziçi köy Eos-
~0 ~~tüsü müdürlüğünden: 
sırıe~ 159 lira aylık Ücr~tli müessese

u ,6"1 doktorİi:zuna ve 60 lira ayhlc. 
~rdell retli diplomalı h.:mşireliğine talip 
aı~e~lann ~vrakı müsbiteleı{rle yazı· 
iril~olarak idaremize başvurmalan. 

sUll 6-9-11 12189 

f11giliz 

İngilterede 
istilaya karşı 
manevralar ! 

e \t.dana lflas memurlu. 
elejlndan: Londra : 5 a. a. - Oailv Td· 

graph gazcte'linin husu'! muhabiri İn· 
ünü J 40/1 giliz sahil mUdafaa bataryalarıcın 
~ıb ..ı_ Ada_ na.da alalı zuraıye ticaretile ~a:im~ faal iyeti halcklnda alallayı ca· 
,., PJ'. lıp bır yau neşretmiştir . 
1 İÇ;ıştagıl ıkcn tatili fealiyet eden Yapılan manevralarda salıil ba-

ka 'ccar Antuvan Brezefolli ve şeriki taryalan ve mUdafaa v~ t l · t" 
8 b · 1• J ... sı a arı 11 ı· 

lu~ıer4 ara icin iflas ettikleri ~vvclce a or usunu ~ah"ll 1 ere yanaşmış ve 
berin edilmişti. hatta dumıı11 perdesi himaye .. inde kı .. -

1 - Müflistt" alacağı olanlarla ;~en de sııhile çıkmış addetmektedir. 

için ibkak id 1iasında bulunanlar ifan er gU~ yapılan hu manevralara ka-
f ra, denız ve b:.:ıva kuvv ti . . 

e tı; D bir ay İçinde kaydettirmeleıi e erı avnl 
ra •' d 1'11 . . (" zamanda iştirak evlemekt d' j . ·ı 
ta(lı e ı erın• Senet, def ter ve saire) tere bir k . . l. . e ır. ngı -

1 ço ıstı a u~ullerini ve muh-
·1 b veya musaddak suretlerı"nı' tev ı t l"f "ht. 11 h 

e 
1 1 lma eri esaba katarak mU· 

i iş• eylemclt'rİ . dafaaya ıdaima amade bulunmakla-

. 2 - Hileıfına hareket ceıai me. dır . 

a ııhy~ti müstelzim olmak üzere müf ı Japonyanın Amerikayı 
a ç 1 erın borçlarının ayni müddet l 

f·,Je k d·ı · · 1 prof es tosu uru · ·..ı en ı erını ve borçlarını bil· 
çalı~ meleri. 

1 

( Birinci ~ahit.:dt·n artan ~ 
ha\'~' 3 _ M·· cı· I . mamen dde etmis ve cenub1 Çi.ni sı· 

. • c u ıs erın mallarını her ı k t J ı, b 1 ' 
l\·ın f ti 1 ış-ırma llı\ u unnıuşhır. 

1 

gı 11 a a olursa olsun ellerinde bu· ı\luhabir ilave t'diyor : 

a turanların o mallar üzerinde hak Japonyanın lianoi'deki Fransız· 
Ş~ _nıa~fuz kalmak şartıyle bunları ı !ardan gizli taleplerde hulundu~u \ "<! 

1 

bağ° ı muddet içinde daire em. İne l bu arada Çin orJusu Yunıınn hudu
rta ı .. ~ . t I . l dunda görulJugu tak:diı·de l lindi Çi-
e\·relel'""ı e me erı ve etmezlerse mak ni voluvla kıtaat naklini lle i-;tedik· 

mazeretleri bulunmadıkça ccui I leri bildirilmektdir. ,. 

batarraları ormrı ndıı 

••• __,- --·= l 
\ Ameril<alı1aı1 lngiltereye 1 

yardım etme!i J 
( Birinci sahifeden artan ) 

nı istemiştir. 

Bununla beraber general bu harp 
esnacıında Avrupaya yeniden sefer 
kıtaları gönderilmesini duşunmenin 
bir delilik olacağmı ilave eylemiştir. 

Dunyanın bugllnku vaziyetinde 
Anu:rika için vahim biı tehlike 'ez· 
mckte olduğunu bildiren General 
Pors!ıiog, Amerika log\ltereye yardım 
ettigi ve destroyerleriyle İnglliz fılo
sunun korunmasına hadim olduğu tak
dirde yeni hir harpten bizzat ken· 
disini korumuş olacağını bildirmiştir. 

ı Dobrica için konuşmalara 
dün başl~ndı 

( Birinci sahifeden artan ) 
memleket ara,ında muallakta kalan 
meselelerin halli için Rumanya ve 
,\\acari,tan nrasıoJa başlayacak olan 
ilk mUzakenderin esasını tesbit etme-
ğe memur edilmiştir. 

Sefır, bundan sonra l\1acar beye· 
ti,\ le mUzııkt·reye giri~ecek olan Ru· 
men murahhas heydine dahil olacak-
tır. 

Bukreş : !'ı (a, a.) - Ilavas :ıjAn· ı 
sı bildiri' or: 

Bir tnraflan Romanya ve diger 
tı.ra ftan ,\ lacarislan ve Bulgaristan 
ara5ınua nıUzakerelere yakınd:ı başla· 
nacaktır. 

Bukare~t ... r Tageblat İsmind.:ki 

Almanca gaute. Almanya ile İtalya' 
nın bu mllzakerelcre nıUşahit gönde· 
recekleri hakkındaki halıcrleri , ·alan-
laruaktadır. • 

İngiliz Japon 
tebaası tevkif atı 

Japonya İngiltereden 
tebaasını çekecekmiş 

Tokyo : 5 a. a. - Domei ajan· : 
sının bildirdi!ine göre İngilterede di· 
ğer iki Japon teöaası dalıa tevkif 
t:dilmiştir. Bunlar formose bankala· 
rından birinde çalı~an B. Takyuki 
Eguchi lle aslen Alman olan Bayao. 
Milly Y oshii adıodıı bir ressam ka.-

ruıd!!"; 

Yine A .'/Ali Japon ajansına göre, 
bunlar da tevkif edildikleri cum~ ııİ· ; 
nU bildirilen Mııkibara ve Tanase'y• 
i~nad edilen cUrllınle töb.111et altma 
alınmı~ bulunmakta.dırlar. 

B. Eguchi, on temmllldan, Bayan 
Y oslıii İ~e 13 temmuzdanbcri Laadra· 
da Peotonville hapishanesinde me.-
kuf bulunmaktadırlar. '• 

Japon sefareti mU1te1arı Olıam3· 
ta tarafından İngiliz hariciye nezareti' 
nezdinde bunl:ı.rın tabliyesi h:ıkkıod& 
yapılan ;şebbu~ler şimdiye kadar 
hiç bir netice vermemiştir. 

Tokyo : 5 a. a. - Stefaei: 
" .ı\li ,·ako gazetesinin bildirdi· 

,r '' 

ğine göre Japonya lngilterede te\-"kif 
edilen Japonların derhal tahliyesini 
istivecck, aynı zamanda siyasi mıt.• 

me~slller ile konsolosluk memurlan : 
hariç olmak llzere halihazırda lagil
hrede bzlu11an butun Japon tebaasını 
bir nn evvel memlekete döameğe da· 
Yet edecl·klir . 

" l loshi ., guetesi ise, Japonya 
ile lng"lt.:re ara<ıındaki si_,·a-;1 mUna· 
sebetlerln kesilmesini ve Londradaki 

Japon sdirinin d~rhal geri çekilme· 
sini ist~mektedir. 

İngiltereyi b Jrnbardman 
( Birinci sahifeden artan ) 

Diişmıın tanare'eri dün gece 
ortıı lngıltere ile doğu lngilteresinin 
baıı miıcr.rret bölgeleri üzerine bom
halar atmışlardır, Ha~ar cüzidir. Bir 
ölü ve bir kaç yaralı \'.Hdır. 

u ıyete uğrayacakları ve rüçhan 1 

larından m a hruın kal acaklan. --------------------------------'---------;__ _____ _.:. __ _ 

~ ~ işbu ilan<ian itibaren on 
ı çıncJe yani 17-8-940 C 

teŞ .. •. urnar 
m . ~ gunu saat l 1 de alacakl 1 1 
'etırı ._ 3 I . . ı arın 
'k ~• .. ııa . cra d-sıresınde ilk · •. 

.sı a ' , ıç.ımaa 

·ikah1' 'nelen v~ miiflis İle müşterl'k r 
.ıir ıı e- çluların ve ktfiıJerinin toplanma. 

f, tnafll ulunmağa hakları oldu;ı1.u ·ı- 1 
b l .. rı ~ ı an ı 

e v ur· 1 2140 1 
şubC" i 
c) l'jpr han kült ur direktör- 1 
ylı s .. 1 
1 5 , . unden: 

ube Ad 
a ş . 80

" heş karıunıuani ilkmt-k· 
~irı11"" tn (437) lir,ı (23) kuruş hedeli 
~ iJ~f·ıı, ı totmıratı 22 A~ostos 1940 

m e ·· b::Yı: · gunu saat 9 30 da ·ı • d · ~ · vı a· aınıı encu . 

P 
rnerııode açık eks;•t 

Uretı ı " ir ye ı lale <'ciiltcektır 
_.,,esteklı,ern .>üzd _

5 
·. 

t~l . e ı, temırıat 
uzu ı e encunıende lıazır l u

ala rı, keşıf ve . . 
ş rtnaını-sıoı 

ıek ıı;in de M t 
aar: dair"sine 

Cdat etmeleri. 12188 
6-11 15-21 

GONUN MOH M :ESELELERi KARŞISINDA 1 

1-~~--------------------------~ • • ~--~--------------------------....; 

piyasada faaliyet artıyor 
lbracat mevsımı başlamak üzeredir. Son bir 

iki hafta ıçinde Roman) a; a satılan 4 buçuk ınılyon 
Jira'ık tıft k ve yapağı ile! Yugos!avyaya s1tılacrık 

olan .'.3 milyon liralık pamuk satışı, bu seneki ilna
cat mevsiminin güzel bir mukaddimesini teşkil et
mektedir. Artık b ından srJrıra ıhracat listeleriı de, 
bliyük ral amlaı a tesadU edeceğiz. Halbuki son 

anlaı da ihracat !istet ıimizdl kı rakamlar biı kaç bin 

liradan ıleı i giden iyordu. 

l hr:ıc<1 t 1111;:\·simın"e girerken, dış ticaretimizdeki 
teha\ii.ft:rden ve yeni lıcarct yollarından bahsetme 

ği faydalı bun.yoruz. Enf'lce de yapdığımız gibi 

Türi..iye Almanya tic~re.t anlaşması, csa itibaı;ıe 

de det s ı mayesirin işt'rfık etr gi rrıüesseseleı le hu· 
susi i.:laıe ve belediyeler"n ye imtiyazlı :eşt'kküllt:· 
rin ih'iy.ıçl-nnı t ·ıııik ett"ği ıçin piyasa~ ı az alaka-

dar etrni~ti. Macaristanla yapılacıık yeni ticaret an
laşması, Türkiye-Almanya anlaşması kadar ehem
miyet kazanmaktadır. Macaristan endüstri mamulatı 
~atm:ık sureti de. hıırptc:n :.onrn bu.ı uk. bir ehem 
n İ,\ et kaı:anmı.~tır • .i\lacar sena.' ı nı:ınıulatı gün 

geçtikçe pirasada iyi bir mevki tutmaktadır. 
Bu itibarla karşımızda Alnıanyadan başka sınai 

maddeler alacagımız bir memleket daha var de
mektir. 

Re~olte hııkkında alınan iyi huberlerden sonra 
berek'!lli bir m ılısul clJc elliğirnize bir dd!ıa kani 
olabiliriz. Bugünkü şaı tlar a 1 tınd.ı, elimizdeki mah
sul de sınai maddeler dcrece~inde kıymetli madde· 
!erdir. 

Mescl.ft: Pamuk, demir dı>rec sinde çok aranı-
1.ın maddeler aı a ındadıı: D.ıh ı bunun cribi bütün 

o 
pi) a<>aların muhtaç o'Juğıı ıııaddt!lerc md,İ ~iz. ,..,... 



Sahife 4 Türkıözü 

Seyhan Vilayeti Hususi muhasebe 
müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda cirıs, mt\ki ve mu hı mm en bt delltri ynıll gaynmen 
kuller açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Açık aıfıı ma 940 suıui Ajustosur un 15 ıncı Perşrmbe gilnü 
saat 10 da yapılacaktır. 

3 - lhaJa vaktinden c:vvel hu!U!İ muhasebe veznesine yahrılması 
lizım gelen pey parası miktarı bizalıunda gösterilmiştir. 

4 - Şartnamelui her gün Hususi muhaset:ıe kaleminde görmeleri 
mümkün olan isteklilerin ihale için muayyen gün ve Hatte vilayet daimi 
er:cümeninde hazır bulurımaları ilan olur.ur. 

Muhammen 8. Pey P. 
Mahallesi Mevlciı· c·ınsı No.· 01 - - L' L K çusu ıra . 

____________________________ __;; __ __ 
Eakihıımam Taşçıkan Hane 22/74 600 45 00 

arsası 

Çuku rmcscit tepebat medrese 160 700 52 00 
Eskihamam taşçıkan Dükan i2 200 15 00 

,, ,, Mataza 72/74 300 22 50 
~ahmiye Maşatlık arası 325 mekre 650 48 25 
Teıkişan Ak dam tarla 68 tapu 166 dön 1328 99 60 

.. ,. 
" 

t>9 
" 166 " 1328 99 60 

" ,. 
" 

74 
" 133 " 1064 7'J 80 

" " ., 73 
" 166 " 1328 99 60 

" " 
,, 80 

" 
650 ,, 5200 390 00 

,. ,, " 79 
" 81 " 648 48 60 

27-2-6-11 12164 

Devlet Demiryolları 6. ncı İşletme 
Müdürlüğünden : 

işletmemiz mıntakası mtrıur ve müstahdemiııi için l<umış, astar ve 
telaaı idarece verilmek ; sırma dütme ve alameti fabrikaları müteabbi. 
tle ait olmak üzere takriben 778 takım aç>k ve kapalı elbise, 268 palto 
ve 345 kaıtkctin ıartname ve mukavele projesi mucibince dikimi 2517 / 
940 tarirunde yapılan kapalı ekıiltmede taliplerin matlup evsafta olma. 
dddarı anlaşıldığından kapılı eksiltmenin yenilenmesi icap ttmiş ve 12/ 
81940 tarihinde pazartesi günü ıaat 11 de Adanada işletme binasında 
yapılması kararlıştmJmııtır. Elbise ve paltoların beherinin muhammen 
dikim ücreti 6 ıar lira ve kasketin 175 er kuruştur. lıin tamamının mu
ummen bedeli 6879.75 lira ve muvakkat ttminat 5161iradır. Bu iıe ait 

inukavele ve şartnameler Adana İşletme Müdürlüğüne, Mersin, Konya iı· 
taayonlarına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. lıtelclilerin iyi huy 
Üğıdı, nüfus tukereai, 940 yıh ticaret odası veıikası ve bu işteki ehli· 
yellerini gösterir tasdikli vesikalara ile muvakkat teminattan vcmemize 
1atmldıt1nı röıterir makbuz ve)• banka teminat mektuplarile teklif 
mektuplarım 2490 No. lu kanunun tarif ıtı daireıinde mühürlü zarflar 
içinde vıkti muayyeninden bir uat evveline kadar komiıyooumuza ver· 
•it olmaları veya röndermelui liıımdır. Poıtada vu~ubulıcak ıecik· 
meler kabul edilmez. 

12166 28-31-6-11 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Adana Tütün Fabrikasından: 

Muhammen bedeli Miktarı 

Lira Kuruı Kilo 

288 00 900 Kalın makine yıtı 
115 so 650 ince .. " 154 00 350 Gres 

1350 ()() 10000 Mazot 

1967 50 YEKON 

1 - Malatya Fabrik111 ihtiyacı için yukar1da cinı ve miktarı yazılı 
yatlar açık eksiltme usulile ve def'aten Adana lıtasyonunda vPgo.:ıda 
teslim edilmek şartile alınacakbr. 

2 - Alınacak yağların muhammen bedeli 1967 lira 50 kuruş ve mu· 
vakkat teminat 147 lira 51> kuruştur. 

3 - Eksiltme 3017/940 tarihinden 14181940 tarihine kadar onbeş 

ıündür. 
4 - Yağların evsafını gösterir şartname Fabrikada mün'akit komiı· 

yondan alınabilir. 
5 - ihale 14/8/9'-, 0tui hirıe ıründif çar~;mbıt günü saat 14 de ya· 

pdacağından taliplerin mezkür saatie Fabri~aya müracaat etmeleri 
12171 30-6-10 

Adana askeri satınalma 
komsiyonundan: 

Askeri satın alma komsiyonunca 

mubayaa ilinJannın bir kısmı yeni 
adana ve bir kısmı da Türksözü ga· 
zetesine verileceğinden ilgililerin her 

iki gazeteyi takip etmeleri menfaat· 
lan iktizasındadır. 

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

Halkevi Reisliği 

Halkevinde Si 
6/8/940 Salı güniind 

Evimiz bahçrsinde halka 
hurumuzun Güneydoğu, ~ 
ve Erzincan felaketi adlı fi 
terileceıdir. Pararsız girit 
nın saat 9 dan 12 ye ve ı5 
e kadar Halkevinden al 
_ıımdır. J 2186 

Devlet Demiryolları Beşinci İşlet 
müdürlüğünden : 

1 - Gazetelere verilen ilanın kanun tayın 
ilin edilmemiş olmasından dolayı : 

işletmemiz mıntakası memur ve müstahdemini için kumaş. ı 
lası idare tarafındın verilmek ve yalnız düğme ve alaıncti farik 
;; iye ait oln ak üzere diktirilecek olan takriben (838) takım yak 
ve kapalı elbise ve ayni miktarda palto ve kasketin şartname ve 
vele projesi mucibince dikiş işi kapalı z ~ rf usulü ile yeniden ek 
konulmuştur . 

2 - Eksiltme 20181940 tarihine müsadıf salı günü saat 15 
Malatya işletme binasında yapılacakhr. 

ı • 3 - Muhammen bedeli (10056) lira ve muvakkat teminatı ( 

1 

1 

radır. 

4 - Taliplerin Belediye veya Ticaret O 
vesikaları, muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektup! 
va etmek üzere teklif zarflarını 2490 sayılı kanunun bnifah dı 
mühürlü zarflar içinde tayin edilen ihale günü saat 14 on dörde 
Malatya işletme Müdürlüğüne verm~leri ve göndermeleri lizımd 

S - Bu işe ait şartname ve mukavele proıesı Diyarbakır, 
NarhJ Eloğlu ve Adana istasyonlarında ve Malatya· işletme K 
isteklilere bedelsiz verilir. 

12160 27-30-6- 10 

TARSUS AMERICAN COLL 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 24 Eyliilde başlar 
Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığlnca tasdik edilmi 

Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. 
Vahlı ücret 250 lira, gündüzlü ücret 60 lfrad11. 

J 12176 Kayıt muamelesi yapılmaktadır. ____ _..._ . r-

ili n 
Seyhan Vilayeti daimi encümeni 
1-Adana-Kozan yolunun 3+000-7 +000 kilometreleri arasıo 
ıınai imılit keıif tutun olan (43843) liaa (lu) kuruşla kıpab 
ile ekıitmeye konulmuıtur. 

2 - Eksilme 29.8.940 tarihine müudif 
da vilayet daimi encümeninde Y apılacatınd 
saatten bir saat evveline kadar aaat (9 .30} d 
rilmiı olacakllr. 

3 - isteyenler bu İfe ait keıifname ve 
Nafia müdürlüpne müracaat edebilirler. 

4 - lateklilerin (3288) lira (23) kurut muvakkat teminat 
ehliyet vesikası almak üzere bu gibi işleri yaptıklarını dair 
rile birlikte yukando yazılı ihale tarilainden sekiz gün evvel v' 

racaat etmeleri lizımdlf, 
Poıta ile röederilecek mektuplann dıı zarfı mühür mu•• 

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

Bu gece u mumi nqriyat 

Nöbetçi eczahane Macid 
Kalekapıs yan1nda 

Türk. Siıii M. Rifat ecıabanesidir Ada na 


