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smanlı lmparatorlutu; Mon
dros mütarekesi ve Sevr mu
ahedesiyle, Türk milletinin 

uzlarına taşınması mümkün ohwyan 
tiıablar yüklctmişti. Sevr, Türk is

i ve hürriyetinin sona ermiş bir 
"kası olarak imzalanmıştı. Bu vesi
ilc tarihte ve kendi milli toprak

nmızın üzerinde arlık yok edilmiştik. 
Türk milleti kendi mukadderatına, 
arlığına sahip değildi, anavatan bir 

ra kampı haline sokulmuştu. 
Atatürk gibi Büyük bir Şcf'in 
esi altında bize yakışmıyan bu 

ksızlıta karşı nasıl şahlandığımızı, 
sıl silahımıza sanlarak bu feci aki
li ortadan kaldırdığımızı içimizde 

ilmiyen yoktur. tozanın manası; 
kanlı, çetin mücadelenin içinden 

mıştır ve bunun misli tarihte nadir 
rülmüştür. Çünkü; her türlü müda
vasıtalarından tecrit edilmiş, bü-

~n teşkilatı düşmanların kontrolü 
na sokulmuş, biribiri arkasına gir
. harplerden çok yorgun çıkmış 
mi Jetin tekrar mücadeleye girişmiş 
ası akıl ve hesapların dışında kaJ-

kta idi. Türk milleti, akıl ve hesap
n dışında kalan bu davayı Lozan
halletti. 
Dünyanın şu görülmemiş, akibe· 

in ne olacağı belli olmıyan karışık . 
nlerinde Sevr ve onu takib eden 
zan muahedelerini gözlerimizin önü-
koyarak, onların arasındaki farkları 
erek, istiklal ve hürriyetimiz uğ
da neler yapma~a muktedir oldu-
muzu bir kere daha müşahade ve 

-talca etmekliğimiz çok faydahdır. 
zan, Türk milletinin memleket da
larında neler yapabileceğini dünyaya 

teren bir hüccettir. Tarihimiz bo
nca bu nevi hücceUeri meydana 
tirmiş ve en sıkıntılı devirlerde Bü

bir Şefin idare ve kumandasiyle 
şanlı misallerini dünyaya göster
bir milletiz. 
Lozan sulhunün mes'ut neticeleri· 

temin eden b" "k k - -uyu as er, buyuk 
lomat bugün Türk milletinin ba-
d~ bulunuyor. Onu bütün istiklal 
ınkılab mücadelesi günlerinde 

edi Şef Atatürk'ün yanında gör
k~e mes'ud olan Türk milleti, Ata
k ten sonra Onu başında görmek. 
ve Onun hertürlü iÖrüşü ve idare- ı 
~ s.ıkısıkı~a ?ağlı bulunmakla müf. 
ırdır. Çunku O lstıklal mücadele 

( Geri i ikinci sahifede ) 

Dün Lco:arı Günü' nü kutladıgımıı yeni Halkevimiz 

Lozan Gününü lıalkevin 
de hararetle kutladık 
YAPILAN BÜYÜK ·rOREN 

Halkevimizin dün tertib cttiki Lo- c o ş k u n tezahüratla kutlar.dı. 
zan Günü, Halkevi bahçes:nde ; üz· Dün, Adanalılar nabızlarında ve şu· 
lerce b j r h a ı k işliıakiyle ( Gerisi UçUncU ~ahifede ) 

Ticaret Vekilimiz Bay Nazmi 
Topçuoğlu' nun c u m a gün ü 
Ankara'dan tayyare ile şehrimize ge
ltceti haber alınmıştır. 

Adana'dan pamuk mübayaa et· 
miş bulunan bir Macar firmdsı mü· 
messillerinin bugünlerde Macaristan· 
dan Adanayı gelerek mübayaa edi
len pamukları tesellüm edecekleri ve· 
kalete, vekiletten de Adana Pamuk 
ihracatçılar Birliğine telgrafla bildiril· 

miştir. Vekilimizin Adana'ya bu he· 
yelle birlikte gelmeleri pek muhte· 
meldir. 

( Gtrisi ilıtinci sabif ede ) 

SON SÖZ 
ART 1 K 

SiLAHINDIR 

Bütün Berlin gazeteleri 
hep böyle yazıyor ! 

Berlin : 24 a. a. - Berlin gaze
teleri Halifaks'ın nutkundan sonra sö
zün silahlara kalmış olduğunu yaz· 
maktadır. 

Harbin devam etmesinden müle· 
vellit bütün rnesuliyet tamamiyle in· 
giltere'ye racidir. 

~------------------------------------

lngiltere' de 
gönüllü kuvvet 

B. Eden'in beyanatı 

Su apor 

müaaba · 

kel arı 

1 Yüzme yarışlarında 
İ Mersinliler birinci 

Londra: 24 [ 
(Roytcr)-Bay 
Eden Avam 
kamarasmdn 

beyanatta bu· 
lunmuştLr. Mu 
maileyh bu 
l beyanahnda 
gönullu 
.kuvvet · 
lcrin yeld~nu· 
nun bir mil· 
yon UçyUz bin 
kifİ olduğunu 
söylemi, tir. 
Londra: 23 

a. a. - Or· 
man ve <le· 11. f,a~rı 

miryolu kıtanta ve lı.ıst:ı bııkıc' cuıe'U· 

tamları da dahil olmnk Uzere A,·us· 
turalya takvi.ve kıtaatı lngiltercye 

( Gt'ı isi u..,uncU ~ahıfede ) 

---
lskenderundaki müsabakalar çok 
güzel~ ve çok hararetli o_ld_u_ 
lsl.\endenın 24 (Hı.ı!'usi) - An· 

talya, Mu~ R, mersir, Ka) seri, Adana 
ve Hatay takımla ından mürekkep 

( Gerişi UçUncU sahifede ) 

Bern'de bir cinayet 
Bern : 24 a. a. - Bern'deki lran 

askeri heyetine de riyaset etmekte 
olan lran askeri ataşesi miralay Sa· 
dag Şeybani maiyetinde bulunan ~ir 
yüzbaşı tarafından katledilmiştir. Yuz· 
başı bilahare intihar etmiştir. 

Ayni heyete mensup bir binbaşı 
da katil tarafından yaralanmış ise de 
yRrası ağır değildir. Yüzba~ının f~na 
;ıhlaklı olduğu ve memleketıne gon· 
derilece~i u;in bu cina} eti işlediği 
söylenmtkiedır. 

DDkkatDer : 

Nüfus işlerinden şikayet 
Nufus daireı>inde işleri olan bal

kın, bilhassa köylulerin gUçluklulc 
kıu·şılaftıklarını ve gunlerce gelip 
gittikleri halde işleriui gördUrenıe· 
diklerini vaki olan şikayetlerden anla• 
maktayız. 

Nuf us ı~leri dcvlt"tin çok them• 
miyet verdiği ve hnlkrn butun mede· 
ni işlerine esas olan mc sclelerdir. 
Belki, Nufns Mudurluğunun kadrosu 
ukışık gUnlerde halkın mUr:ıcnatları· 
na zamanında cevap vcrm<"ğe mani o
labilecek den·cedc dardır. Fak:ıt hal
kn duruşt muamele ~ apmnk için .le 
hiç bir cbep yoktur. 
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L()J~Nf:i Mi\NASI 
( aa,mekatedeft artan ) 

,inin içinde, mnus talileri yenmiş, 
bundan sonra da Loıan'ın çetin ve 
pzun süren kavgalanndan muzaffer 
~ılCmıştar. 'Kazanılan i ik'Mlin friınıisını 
Ye kı~üni, çekilen zahmeUcriıı bü
yülClüfünO O; herkesten '2iyade bilen 
bir Şeftir. Lozanın de~erini Onun asil 
varh}Uıda ~amale ve biılmale en ko
lay bir şeydir. 

Yannın ne olacatını, ne gibi ha
diselerle karşılaşacatımızı buıünden 

kestirmek mümkün deQildir. Belki Lo
zana takaddüm eden istiklal savaşla· 
nndan daha ıor davaların içine düş

müş olabiliriz. Fakat bizi itimat ve 
besarete sezkeden sebebler, dünden 
bugün daha büy\ik ve daha kuvvet
lidir. Milletimizin iktidan, manevi kuv
vetleri, ordulanmızın silahlan, müdafaa 
tertiplerimiz geçen felaketli günlerle 
mukayese kabul etmiyecek kadar 
kuvvetli ve çoktur. Bahusus bütün 
iktidan, yapbğı büyük işlerle tebarüz 
etmiş bir Şefin emri altındayız. 

Bize Lozan muahedesi aibi bir 
~seri temin etmiş olan Şef im izin bariz 
vasıflanndan başlıcası en sert ve ka
ranlık günlerde Türk milletini selame
te eriştirmekte ıöstermiş olduğu 
yüksek d irayetlerdir. O sabırlıdır. Ce
surdur, ihtiyatlıdır, Türk milletine kar
şı sevgisi geniştir. O kuvvetlerini ne
rede, ne zaman ve ne için kullanaca
ğını her kesten iyi bilen bir Şeftir. 
Türk milleti bunun için daima O'ndan 
Lozan gibi, iyi karar ve iyi neticeler 
bekler. 

Lozanın 17 nci yıldönümünü kut-
21adığ'ımız şu günde, gelecek günlerin 
parlakb~ına itimadımız çok büyüktür. 
Çünkü, Türk milletinin daimi olan e
nerjisi, o birlifi, ve bütün bunların 

muhassalaaını temin eden aziz şefi bir 
kül halinde, dimdik ayakta durmakta 
dır. Her türlü makus talilere karşı 

yumruklarımız sıkılmıştır. 

Kimseden bir yardım beklemeden, 
kimsenin kanatları ve kuvvetleri altına 
sığınmadan, sırf kendi vasıta ve kendi 
cesareti~izin sayesinde elde etmiş ol
dutumuz Lozan neticesini, yine kimse
den korkmadan, kimsenin kuvvet ve 
kanatlan altına sıtınmıya ihtiyaç rös
termeden müdafaa etmek ve bu ıüzel 
eseri muhafaza etmek vazifesinin ne 
oldutunu takdir ediyoruz. 

Şef ve m:llet dün oldutu gibi bu
gün de Lozan'ın manası içinde yaşa
maktadır. Bu manayı detiştirebilecek 

ve onu hırpalayacak bir kuvvet tasav
vur edemiyoruz. Lozan Türk milletinin 
selim duygu ve tedbirleriyle ebedi ha· 
yata ermiş bir bahtiyardır. 

Ferid Celll BUvan 

. Ticaret Vekilimiz geliyor 
( Birinci sahifeden artan ) 

Ticaret Vekilimizin şehrimizde 

Tarım Satış Kooperatifiyle Kredi Ko
operatifleri ve Pamuk ihracatçılar Bir
litinin vaziyetleriyle mcşıul olacakları, 
pamuk ve hububat müstahsilleriyle 
yakınen alakadar olarak çiftçilerimizin 
dileklerini dinliyecekleri zannedilmek
tedir. Bilhassa, Adeta bir çıkmaza gir· 
miş bulunan Çukurova pamuklan me-

.selesinin kökünden halledileceti, te
menni ve tahminler meyanındadır. 

Bay Nazmi Topçuotlu'nun Ada· 
nada ne kadar zaman kalacakları ma· 
lum defildir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dun gök yUzU açık, 

hava bafif ruzıirla idi. 
En çok sıcak gölıede 37 derece· 

yi bulmu1tu . 

Toprak Qfisi mübayaa 
mii{tarı dokuz milyon 

Yulaf mübayaasına devam ediliyor 
Toprak maluulleri ofi,i Adana 

ajansı arpa ve yulaf mUbayaatına de
vam etmektedir. Ancak, arpa mUba· 
yaatı 1011 ıunlerde durmu1 vaziyette· 
dir. Buauıı da aebebi, muıtab.sillerin 

ıetirdiği arpa mabsulatıoııı Kelebek 
tahribatina uıumıJ olmasıdır. Arpa 
maluulunun buyuk k.ıs•ıaın 111Ustabsi· 
lin elinden çıkmıı oldolundan mU'ltab.
ıil için tehlike ve muhim olacak. bir 
zarar mevcııt delildir. Yulaf mubaya• 
atı normal tekildedir. Kırk gUa sar
fında yapılan mubayaat yek6au 9 rail
yoıı kiloya yaluııdır. Bunun Uç mil· 
yondan fazlası arpa, di~er kısmı yu· 
laftır. 

Buğday mubayaası için de alım 
,artları gelmi,tir. HeoUı ba,lanraamıJ 
olaa huAday mubayaası için kısa bir 
iııti:ur devresi tercih edilmiştir. 

Temin edilen anbarlar matluba 
muvafık olmamakla beraber ihtiyacı 
karşılamaktadırlar. Diler taraftan 
bir kısım mab.ulat da fİmenduferle 

her gUn muntazaman 'levk edilmekte
dir. 

Yüksek tahsillerini ikmal 
eden talebeler 

Şehrimizin tanınmıf simalarından 
Bay Mebmed Diblen 'in çocukları Ba
yan Makbule Dihlen Tıbbiyeden " pek 
iyı ,, derecede, Bay Seni Dibleo de 
yuksek. ticaret mektebinden ayni mu· 
vaff akiyetle mezun olarak memlekete 
döomU1lerdir. 

Gençlerimizi ve bahtiyar baba
larını tebrik ederiz. 

OTOBÜSLER 
iNTiZAMI 
KAYBETTİ 

Şebir içinde işleyen otebuslerdea 
"5., numaralısı duo ak.,am •aat 10 sı
ralarında asfalt cadde Uzerind• nor
malden pek fazla bir sUr'atle gider
k.~n görUlmUJ, bekçi taraf ındaıı gUç
lulde numarası alınmı1tır. 

Ak,amın alaca kl\ranlığıodaıı son· 
ra yeni istasye>ıaa seferler yapan bu 
otobusler 3-5 yolcu il..: istasyondan 
şeb.re ıelmemekte, bu surt>tle ballr. a
raııodaki itimat ve raJbeti kırmakta
dır . 

Mersin ve Ceyhan istikametlerİıı· 
daıı akJam trenleriyle Jebrimi:ae ge· 
leıı yolcuların miktarı 3 - 5 Jüıiyi 
geçmediği takdirde bu otobusler ha

reket etmemekte, yolcular ya yaya 
yUrUıııek veya araba kiralamak. mecbu

riyetinde kalmaktadırlar. 

Bdediycnio bu otobus iJİne cid· 
di bir koııtrol koymasıııı bir daha te
mennı ederiz. 

Bir talebemizin 
muvaffakiyeli 

Valimiz Faik O~tun'uo. buyuk 
otulları Yavuz Oıtun, Mubendis mek
tebinin Elektro M..kanik kısmını İkin· 
cilikle ikmal etmi~tir • Tebrik 
ederiz. 

TEBLiG 
Başvekalet Beden Ter biyesi 

Genel Direktörlüğü 
Seyhan Bölgesi Baıkanlığıodan : 

1 - 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu mucibince Heyeti 
Vekile kararile Beden Terbiyesi mükellefiyeti dahiline giren Ada
nada mükellefiyet çağı olan 18, 19, 20 yaşlarındaki (Mılli Mensu
cat ve Malatya Mensucat fabrikalan ile Devlet Demiryolları 6 ıncı 
lşletrne memur ve işçileri, okul talebeleri hariç olmak üzere) diğer 
mükelleflerin kurulacak gençlik kulüplerine kayıtları yapılacağından 
28/7/ 1940 Pazar günü saat 8 de Stadyomda hazır bulunmalan. 

2 - Mahallelerde mümessiller vasatasiyle mükellefler tesbit 
edilmektedir. Mahalle mümessillerine yanlış malOmat verenler ve 
işbu davete icabet etmiyenler hakkında kanuni takibat yapılacatı 
tebliğ olunur. 1 - 5 12155 

Ceyhan : 24 (Hususi) -
handa bir iki l'Ün evvel kı·ı.•m!!I~ 
yüzünden bir yaralama vakası 
tur. V a k a y ı tafıilitile 
rum : 

Bundan bir müddet evvel 
sinden Ceyhana relen ve Ce ~--· 
i'arsonlukla iıtia-al eden Habef 
Mehmet Biçer nikahsız olarak 
da taşıdıfl Ayşe adındaki kadı 
arada karı koca .fibi yaıam 

ken bir aralık aralan açabyor 
sebeple başka bir mahalleye 
mağa karar veriyorlar. Nihayet 
yük Kmm mahallesinde hakka 
pan Abdo, adında bir delikanlı 
n~an Mehmet Biçer, Abdo'nun 
sutuyla bir ev kiralıyor. Bu ta 
dan istifade eden Abdo, Meh 
çer'in evine teklifsizce a-irip çı 

başlıyor. 

Bu pazar ıünü Mehmet 
yin evine yiyecek getirditinde 
ye : 

- Ben öQ'leye K'elemiye 
Çünkü kahvenin patronu başU 
gitti, diyerek evden aynlıyor. 

Mehmet Biçer'in bu s 
i'animet b i 1 e n Ay.- • k 
Abdo'nun evine giderek kafayı 
kemmelen tütsülüyorlar. 

Saat 3 raddelerinde, yani Ö 

nu Mehmet Biçer evine geliyor; 
yok. Bu defa Abdo'nun evine 
rek Anenin olup olmadıfını s 
Abdo: 

- Burada, diyor. Ayşe dı 
kıyor, fakat serhoş. Mehmetle 
&idiyor. Bu esnada aralarında 
çıkıyor, Mehmet bıçakla Ayşe 

kasıQ'ından atırca yaralıyor ve 
yor. 

Keyfiyetten haberdar edileo 
ta suçlu carihi takibe başlıyor 
şam üzeri tarlada kaçarken 
yor. Ayşe'nin yarası atır old 
dan Adana Memleket Hasta 
gönderiliyor. - M. Selçuk 

" Yeni Mersin 
arkadaıımız 

.Mersinde çıkan. " Y eai Mc 
arkadapmı:a duıı 011 Uç yaıına 

mıştır. 

Arkadaşımızı caııdan tebrik 
çok yıllar ve muvaffakiyetler 

Karataş yolu 
ediliyor 

Adana- K arataı yolunua 
yet hu.iudu dahilindeki kunnıodl 
rılması, çukurların doldurulma• 
liyesıne bqlanmııtır. Ru tamiral 
h bir oekilde detil, ancak veıai 
liyenin seyrüseferini kolaylatl 
mahiyettedir. 

Kırataı mınlaka11 hududu 
de bulunan yolun büyük bir 

nın tamiri ikmal edilmiştir. Di 
mının tamiri ise devam et-srıôia 

Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi Başkanı 

VA L 1 
•• 

Faik Ustün 

Dün, Havutlu köyü muht 
villyete müracaat ederek kaııJ 

rek ve el arabası iıtemittir. 811 
Nıfıı dairesinden emir verillll _________________________________________ ,... ____________ __ 

köy de kendi hududları içindeM 
tamir edecektir. 



1-Dış mem1ekeıler için 
.'J Abone bedeli degişmeı 

erll'i yalnız posta masrafı 
rammedilır. 

1 2 - lld.nlar için idareye 

CJ.i1ıı .... rn•u•·,•a•c•a•at .. •e•d•i•lm .. el•id•~•·,.· .. ll!l!!!llİ 
kJ~~~~~~~--~~-:-. 
01~ Büyük millet meclisinde 

ya Ankara 24 (Hususi muhabiri· 
; mi7.dcn) - Büyiık Millcl meclisi bu· 

ıı1.sün toplandl. Yeni Ankara mebusu 
Y d and içmi~~ daireler bütçelerine fevka· 
.ş ,1 iade tahsisat verilmesi hakkındaki 
~. layiha ve Atatürk anılı sahası istim· 
~JJikinin ikmali için tahsisat kabul edil· 

a ~ miı, dahiliye memurları kanununun 
tJi tadili layihası kabul ed ilmir. 

t Asalsız bir haber 
Uı1' Ankara : 2.ı ( Hususf muhabiri· 
ıyl' nıizden ) - Bukreşte Turk • Romen 

t• heyetleri arasındaki görUşmeleria in
arıı~ kitaa uğradığı hakkında bazı matbuat
J1lel ta çıkarılaıı ~ayialar asılsızdır. 
ıkııı' Romen • Turk ticareti işleri saf-

t>J' ha safha halledilmektedir. 

a ~ Lozan gününü Halke· 
vincie hararetle kutladık 

ecel ( Birinci sahifeden arlo.n ) 

k• urlarında dolaşan derin bir heyecan 
ve coşkunlukla hepe kavuşmanın 

ö~ bayramını, Loıan gününün mesene· 
0 tini yaşadı. 
'11 Törende Vali ve Tümen komu· 
~r tanı ile Parti, Halkevi ve Belediye 
~ ti. reisleri, Yali muavini, emniyet müdü
r, t rü, vilayet daimi encümen azaların· 
e rıJ dan bir kısmı, gazeteciler, bazı dai· 
O re amirleri, partili ve halkevli UZUV• 

~ lar hazır bulunuyorlardı. Kutlama 
ış'e, pro~ramına Halkcvi orkeıtraamın 

"' çaldığı istiklal marşiyle başlandı. 
. Bunu, kıymetli gençlerimiz· 

Y'~ı den Bay Vcdad Güçlü'nün nutku ti-
e kib etti. Lozan'ın maneıını, Lozan 

,tünü'nün büyüklüğünü ve milletin makus 
ne talihini yenen ismet İnönü' nün imzala· 
~Jdı~ı Loun sulhu ile memlekete, mil· J

11
rlete kcızandudı~ı hürriyet ve istikla

l e~l.'in şümuılü manasını hararetli bir 
311 dille anlattı. möteak ıben mual-

limlerimizden Bay Celal Sahir Muter, 
'' Lozan ve İsmet lnönüneo dair güzel 

bir şiirini okudu. Bilahare Halkevi 
:>rk estrasımn çatdı~ı muhtelif escrler

e''i' e törene nihayet verildi. 

a ~ Yüzme yarıılarında 
ıc J Mersinliler birinci 
dil~ ( Birinci sahifeden art.an ) 

vıj!\kdeniz memleketleri yüzücüleri ara
llnda burada yapıll'ln yüzme müıı.aba· 
:alan neticelenmi~tir. Müsabakaların 
~yni zamanda Hatay bayramına mÜ· 

~adjf bir günde yapılmış olması, bin· 
1
" lrce Hatay'Hnın alakasını toplamış

iSI ır. Puvanların tasnifinde 102 puvan· 
at • Mer · b. · · •tık" . sın ırıncı, 97 puvanla Hatay 

saı ıncı 46 p 1 M c• ' ııvan • uğla üçüncü 36 
tı >uvdanla Adana dördüncü olmu;lar/H ır. 

d,ıı/ Türksözü- Mersinli g'ençlerimizi 
~1 f bri' ede~iı. 

:r~~ Bir boru hırsızı 
,ı Ali oflu Mu,taf a Şen ·1 • d a ) smı.o e 
,, ıri çahfblı şimendufer idaresi anba-
fıplndan 10 adet. demir boru çalarak 

işti' ıta~k.~n yakala.nan~ ve adliyeye ve-
• r1 lıxıı~tir . 
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lı:ıgiliz tayyareleri seri 

İngiliz Hava 
taarruzları 

Bir çok Alman üstleri
nin bombardımanı 

Lodra : 24 (a. a.) - Hava Ne
:ı:aretioin tebligi: 

Dun ak1am kuTvctli İngiliz Hava 
filoları Almaoya ve Iiollanda'da as· 
kcri hedl!fleri bombardımana devam 

etmiJlerdir. Bu hedefler ara~ında Gel· 
senkirchcn ve Roterdam'da iki depo 
ile Bremen doklarında benzin depola· 
rı, İ5mar, Rotenburg, Bremon, KaHel 
ve Kas!iel'in doğu ~imalindelti Gottin· 
gen'de tayyare fabrikaları, Ham ve 
Söst'dc mar~andiz: istasyonları, Veser 
kanalı Uzeriade mavnalar. Fraosa, 
Belçika ve Almanya'da hava meydan· 
ları mevcuttur. Tayyarelerimizden 

biri l..ayıptır 

Danimarka 5abili açıklarında dev
riye vazifesi gören sahil mudafaa tay-ı 
yarelerimiz dun 14.000 tonluk bir 
duşman muavin gemışıne muvaffaki
yetle bombardıman etmişlerdir. 

Dun akşam, diğer sahil mUdaf aa 
gemileri Gınd'da benzin depolarına 

ateş vermişlerdir, Üç tayyaremi11 
döıı•cıniştir. 

Dua sahillerimiıt Uzeriade cere· 
yan eden bava muharebeleri esnasın· 
da dört duşman tayyare,i duşurul
muş, buna mukabil ik.i avcı tay yl\re· 
ıi kayb.:dilmittir. 

Şimdi tesbit edildiğine göre, go· 
Çenlerde bir gece taarruzu esnasında 
düşman tayyarelerinden biri bir mU
daafa balonuna çarpmı~tu·, 

Rom.en sularından dün 

Bulgar 
Hariciye 

başvekili ve 
D8Z\rt Al-

manyaya gidiyor 
Sofya: 24 - a.e. 
Bulgar alansının blldir· 

diöine nazaran Alman hü. 
kQmetinin daveti üzerin• 
B••v•kil Boğdan filof ve 
harıciye nazırı İvan Popov 
kısa bir müddet kalmak U· 
zere bu haftanın sonunda 
Almanyaya gideceklerdir. 

Alman heyeti 
·Moskovada 

8ukovina ve Besarabya 
Almanları meselesi 

Moskova 24 a.a. - Dün tayyare 
ile Berlin'den buraya on iki kişiden 

mürekkep bir Alman heyeti gelmiş 
tir. Heyet, son g-ünlerde, Romanya ta-
rafından Sovyetler birliğine terk edi
len Besarabya ve şimali Bukovinadı 

oturan Alman aslından ahalini takvi
yesini müzakere edecektir. Bu tedbi· 
rin, ekserisi köylü olmak üzere yüz 
bin kadar insanı alakadar etttiti tah
min olunmaktadır. 

Bükreş, 24 a.a. - (D.N.B.) Besa· 
rabya'da Romanya ile Sovyetler bir· 
!iği arasında bir nevi ahali mübade
lesine başlanmıştır. Bu mübadele, si· 
yasi noktai nazarlara göre vulcua gel· 
mektedir. Bin Besarabyah romen, şim· 
diden Jassy'e gelmiştir. 

Sovyetler birli~ine gitmek istıyenler de 
Galatz yolu ile mübadele olunmakta-mayolar kaldırıldı 

Bukreş : 24 (a. a) - Rrnter: 

Rum~ıı karasularında ıeyrU!leferia 

memnuniyetine mUteallik tedbir bu· 
gUnden itibart:n kaldarılmtşbr. Kara· 
denizde Köstenoe ve Sulina limanları 
açıklarına son zamanlarda konulmu1 
olan maynler da kaldıralmıştır. 

dır. Bunlar, bilhassa Besarabya'da llot· 
muş olan ve memleketlerine dönmek 

stieyen ameledir. 

Düşen Alman tayyares~ 
Londra : 24 (a. a.) - Reut~r: 

İngiliz muharebe tay :racelerinin 
bu gece lşk.oçyanın ceoubtl 1arlıl sa
hilleri açıklarında bir Alman bombar
dıman tayyarc5İ dıışurdukleri reımcı:ı 
bildirilmektedir. 

lngilterede gönüllü kuvvet 

( Birinci sahlfedwn artan ) 
ırlmiştir. 

Bualar elyrvm Jngiltcrcde bnlun• 
makta olan Avusturalyal! kıtaata il
tib.alı: edeceklerdir. 

Sydney radyosu, me:ık!lr lutaatıD 
salimen mııvaıalA limaolarına gelmiı 
olmaları, o.azilerin Buyuk. Britaaya
nuı aW.okası lıakkıQcfaki iddialarılllıı 
saçma oldutuna bir delil teşkil etti
lini ıöyleıaeldedir. 

Harbin çok nazik bir 
safhasını geçirmekteyiz 

Londra • 24 a. a. - Royhr : 
Sukat koll:m te1kiliııe ait teşe'b

buı hakkınJa irad edilen bir lsuale, 
Avam kamarasında. cevap T&rco. B. 
Çörçil demiştir k.i: 

Bu hareket barp lıak.kında yapı
laa maneviya~ı kıran va bozguncu mu

havcrC'lero kökünden bir 11.iha.yct ve
rebilirdi. Fakat bu ta1avvur tatbüta-
ta konulunca rtanmin ei'1dili kadar 
ca.zip olmadığı ve durust ve bu.,nu
niyct ulıibi kimseler arasında h.arp 

lhakkında makul ve akıllıca :muııaka
şaların men'i lazımgeldiği zannını ver• 
digi göruldu. 

B. Çörçil, hatta dikkatsizlikle 
bile olsa re,m1 şırlar ifşa :edilmedik
çe, k.uvvetlerimiz bakkmda aslı olmı
yan haberler çıkarılmadıkça, mUst:ık.
bel hareketlerden bahsedilıııedikçe, 
barbin heyeti umumiyesinin (anlaşıl
ması ve münakaşa edilmesinden b.ukıl

metin memnuıı olduıunu söylemiştir. 
Suk 6t kolları gibi teşebbüslerin ya· 
ratılması terkcdilmiştir. 

B. Çörçil, sözUne şu suretle de
vam etmiştir: 

Harbin çok nazik bir uflıasını: , 
geçirm~kteyiz. Kuvvetlerimiz fimdi 
istilayı k:ırşılamağa ve istilaom ÖQU

ne geçmeğe ha:r.ırdırlar. 
Avam kamarası, prensiplerimizle 

buyuk bir tezad teşkil ~d~n biı- çok 

nizıı•n-.n.ı~ler tasvip e~miştir. Fakat. 
İ:ıuaları geçirilen ı;aatlerin vehameti 
dolayıııiylc kabul . ctıuek {llechqı:i_yQ; 

tinde kaldık. Bu gibi hallerde, hif· 
fetle yapılan ve bozguncu sözler için 
mahkemelerin tayin ettiği her cczanuı 
derbal yeniden tetkik ettirilmc:sini ve 
maznunun suiniyetle hareket eyleme· 
dili meydanda ise veya milli ~mUd&· 
f aıınm ıayrctioi .zayıflatmak gayesir: 
le hareket edilmişse cezanm ıualtıl

aıasını batta İ!bat edilmesioi dahiliye 
naz:ırıntlan talep ettim. 

Amerika konfe
ransı gizli celsesi 

La Hanne : 24 a. a. RoY"' 
ter 

Amerika clevletleri konf eraası bıı 
yUD gizli bir celu akdetmiıtir. Ame
rika huiciyc nazın B. Cordell Ffull 
sulhun korun111a11 komisyonu reiılili
oe, Meksil.ta maliye nazırı B. Suare.z; 
iktisadi i1ler komisyenu ıeflilinc, Ar· 
jaotin murahltasa B. Melo bitaraflık 
komiJyoou f•flifine iotilıAp cdilmiı-
lerdir. 

Norveç Parlamentosuna 
bir mektup yollandı 

Londra: 24 a.a. - Londrıda bu
lunan Norveç Hükumeti Norveç par
lamentosu siyaset divanına bir mek
tup göndermiştir. Bu mektupta ezcüm
le şunlar yazılıdır: 

Almanya ile teşriki mesai eden bir 
Hükumet kurularak lNorvcçte sulhun 
yeniden tesis edileceğini düşünmek 
bir hayaldir. lngiltere ile Almanya ha· 

li harpte bulundukları müddetçe mem
leketimiz de harpte bulunacaktır. Hü
kumet veya idaresinin şekli ne olur
sa olsun askeri ve iktisadi bakımlar· 

dan Norveç hali harpte bulunmahdır. 



Türksö:r.ü 
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lngıliz tayyarelerinin. Afri 
kadaki faaliyetleri 

Londra : 24 (Royter) - İngiliz 
tayyareleri Taltabada ve Habeşis· 

tandaki tayyare meydanları Uzerine 
clört akın yapmıılardır. !Botun tay· 
~eler salimen aYdct .tmiştir. 

Kahired~ki İngiliz tayyara1eri de 
Tobrulıt limanına alunlar yapmı,lar 

lıttyUk t:lepoları yakmıtlardır. Muava 
ttzerirıo de hucumlar yapılmıştır. 

So'lyetler Y üksek Şurası 
Moskova : 24 - a.a. Tııs: 
Tas ajansının bildirditine nazaran 

Sovyetler Yüksek Şurası birinci içti
maını 1 Atustosta yapacakbr. 

Karpatlaralta bölgesinde 
muhtar bir voyvodalık 

Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s \ K. S· 
Koza 00 5.50-
Ma. parlakJ 00 43 
Ma. temiıi 00 00 

Kapımah 00 
KJev!and 00 55 
Klcvland çi. 00 
Yerli yemlik 00 
tohumluk 
To. Buğdayı 4,50 5,12--

,, yerli 3,50 

Arpa ,~,60 2.90 

Yu1af 00 4,25 

Bndapeşte ,24 a.a. - Başvekil 24 ı 7 ı 1940 
Kont Telcki, bu sabıh mcbusan mec· Kambiyo VJj para 
lisinde Rütenya'nın muhlariyetine iş Bankasından a.lınmışbr. 
müteallik bir kanun liyıbuı tevdi Ureı ı---- . 
etmiştir. Bu kanun, karpatlc.raltı mın- ı.......:R~a;::yı:..::'ş;.-m.....,ar-=k:---~-~ O 00 1 
takasında dir vovvodalık ihdas etmek Frank (Fransız) 5 24 

t k Sterlin ( ingi\iz ) 
tedir. Bu muhtaı iyeli, bu m_ın ı 8~1~ 140 -00 
anavatana ilhak mı müteakıb naıbı Dolaı ( Amerika) -00- ----00 
hükCımet Amirai Horti vadetmiş idi. fronk ( isviçre) 

RADYO 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 

- Bugünkü program -

'l.30 Program, Saat Ayarı 
7.85 Muıı:ik: Hafif Orkestra Eserleri 
~.00 Ajans Haberleri 
.810 Ev Kadını 
9.30 Mariınba Orkestrası 

12.30 Pregram 1 Saat ayarı 
J2.35 Turk Muzild 
12.50 Ajans Haberleri 
13.05 Turk Muaiği 

14_00 Muzik: Karışık Proı';ram 

18.00 Program, Saat ayart 
18.05 Muzik: Sallıvan'ın operetlerin. 
lS.3Q Muzik: Radyo Cu orkestrası 
l9.10 Muzik: Saz eserleri 
19.25 Muzik Turk 
19.45 Saat Ayım, Ajans 
20.00 Muzik: Fasıl heyeti 

20.30 Konuşma 

20.45 Muzik: Dinleyici Dilekleri 

21.15 (Sıhhat saati) 
21.30 Konuşma (Radyo Gnzeteııi) 

21.45 Muzik: (Radyo Orkestrası) ' 

22.30 Saat ayarı, Ajans 
22.45 Muzik: Cuband 
23.35/23.30 Yarınki proğram kapanış . 

Türksözü gazetesi 
müdürlüğüne: 

940 Marta iptidasından bu ta 
rihe kadar kullanmakta olduğum 
zati mührümle bir kimseye karşı 
bankalardan maada bir borç veya 
taahhüd gibi bir rr. uanıelem s bk 
etmediğini ve b >rçlanmadığım1 ve 
bu müddet zarfında böyle bir ta 
abhüd ve borç senedi gibi bir ve 
sika mez\<fir mühiirümle zuhur etti· 
~i takdirde bir kıymeti ol~adığmın 
saym gazetrnizle iları mı rıca ede 
rim saygılarımla. 

Sarı Yakup M. den çifç! 
Havyar Aytekin. j 

Bir muhasip aranıyor 
Fabrika usulüne vakıf bir mu 

basebeciye ihtiyacımız \'ardır. isti· 
ytnletin Kalağzade fabrikasına 

müracaa\1arı. 
12157 1-3 

ilan 
P.T.T. Umuıni 

müdürlüğünden : 

1 - idaremize en aşağı Oıta 
mektep mezunu olmak şartile mü· 
sabaka ile stajyer alınacaktır . Bun-

lara nriltcck ücretle müsabakaya İş 
tirak için aranacak vasıfların nevi 
ve mahiyeti viJiyet P.T.T. Müdür 
lüklerindcn öğrenilir. imtihanlara 
vilayet merkulerinde bir ağustos 
perşembe günü saat dokuzda _ha~
lanacakbr. Taliplerin evrakı musbl-
tcler1ni tamamfayıp vilayet P.T.T. 
müdürlüklerine müracaatla isim ve 
adrtslerini kayıt ettirmeleri lüzumu 

ilan olunur. 
2 - 3 ve 5-7-940 Tarihinde 

müdürlüğümüıde yapılan memurluk 
müsabaka imtıhanma iştirak edtn 
oıta ve lise mezunu taliplerde !taj· 
yerlik müsabakasına İştirak edebi· 

lirler. 
10-11-14-16-18-20-23-25 

12124 

ilan 
Asım Ôzbilen fabrikasında mev· 

cut 34 model eski bir Fort kam 
yorıu satılıktır. Çiftçi Birliği katibi 

Hasana müracaat. 

12146 3-6 

ilan 
Seyhan P. T. T. Müdürlü
ğünden: 

Adana P. T. T. Binasındaki 
noksan ve kırık camlar pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Muhammen bedeJi 
58 lira 80 kuruş, muvakkat teminat 
441 kuruştur. Taliple,in ihale günü 
olan 2-8-940 Cuma günü sai>t 10 
da müdürlük binasındaki komisyona 
teminat makbuzilc müraccıatları. 

ı 6-21-25-30 12138 

Bu Akşam 

iki Büyük dehşet f 
heyecan filmi birde~ 

1 

( HARRi Pil ) tarafından· 

ZEHiRLi GAZ ÇETE5 
·----------------------------------;;;:;;il 2 

Tim Makkoy p 
(Motosikletli polisler) 

Bugün gündüz ı.2, 30 da 

1 - Bağdat yolu 2-Maskeli ölcdürii .d. 
-' J 1 

----------------------------------------·---------- 1eş 
~nu 

----- tlş 

D. D. Y. l 1• Müdürlüğünden : kil 
da 

J Jiy 
Erzurum - Sankamış, Mudanya - Bursa, Samsun - Çarşı" JaZJ 

hatları hariç beynelmilel münasebetlerde sata1an müşterek biletler laş 
Avrupa hattında işliycn Srmplon sürat trenleri hariç olmak üzre bl ned 
şebekeye mahsus D. D. I 101, halk ticaret biletleri için D. D. I 
amele için D. D. I 103, şebeke, ve İzmir - Denizli D. D. I 104, ~dik 
ci - Edirne - Kırklareli D. D. I 105t Samsun - Sivas D. D. ı 19 ecıc 
Mersin - Mamure - IS:Cenderun D. D. I 107 No. h mıntaka tarifclf scı 
'hd d"I · · rıız;, ı as e ı mıştır, lcc 

B~ tari!elerin_ ~atbikma 16.8.1940 taribinıien itibaren başla naca~ gö 
Mezkur tarıhtrn ıtıbaren D. D. I 7, 59, 65, 67, 71, 74, 84, 88, 97, 1 yüz 

11 O, 111, 125, 126. 134, 96, 116, 115, 130, 87 t 73 No. tarifeler Jaı' tes 
dilmiştir. Yeni tarifelere göre şimdiye kadar gidiş seyahatlerinde te'1bra 
Jat yapılrnamış mıntakalarda mühim miktarda tenzilat yapılmış ve ~şr 
mesafelerde gidiş ve yüz kilometreden itibaren de gidiş - dönüş tel 
zilat nisbetleri çoğaltılmıştır. Bu münasebetle bazı mmtakalarda ve }ılsa~ 
ticaret bileti ücretlerinde tadilat yapılmıştır. Tarife şartlarına göre ~:u 
kilometrı-den fazla mesafe için tilct alan yolcularla bilumum gidiş :,;_a 
dönüş yolcularına :Ik tevakkuf edecekleri istasiy_on~ azimet istasi~ofl~n 
dan bilet alnken, müteakiben tevakkuf edeceklerı ıstasyonlım da ılk etm 
vakkuf ettikleri istas•yondan har~ket ederken tayin etmek ve tev•~rnal 
edecekleri istasiyonlarda biletlerini biri muvasalatı müteakip diğeri ~k 
hareket edecekleri gün olmak üzre iki defa vize ettirmek şartlarile u et'Paz 
vakkuf hakkı verilmiştir. Bu şartlara riayet etmeden tevakkuf ed 
yolcuların tevakkuf etti:Cleri istasiyondan itibaren gidiş veya dönüş jst' 
yonuna kadar yeniden bilet almaları icap eder. ~:: 

Grup ve aile biletleri katarın hareketinden on beş dakika evvel •1teş 
darik edilmelidir. . . ı:: 

Anadolu Toros ve Semplon sürat trenlcrıne bınmed~n evvel lı"'ok 
trenlere mahsus munzam ücreti biletini almayan yolcuların bılet ve usu 
ticaret biletleri muteber tutıJlmıyacaktır. koy 

Tam ücretli halk ticaret bileti hamillerinin meccanen nakledi!J:=~ 
30 kiloya kadar bagajları arasında kısmen veya tamamen nümune.lı~m 
caret eşyası da bulunabilir. Demiryo1 yol~u r~hbe~lerinde •. eski ta~ıf t!:n 
göre konulmuş olan ücret ve şartlar yenı tarıfelerın mer ıyete gırd 
den itibaren hükümsüzdür. 

Fazla tafsilat için istas\yonlara müracaat edilebilir. 
11482 21-23-25 

So 
----~--------------~~-~--~----~~----~~__.,/ 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Belediye yanmda 
Yeni tczahanesidir --·--

Umumi neşriyat müdtiriJ. ·~ 

Macid Güçlü 

A<iana Türk Sözü 

cov 
ıer 


