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ÜSTUMUZ 
OVYET LERIN 
l\YRAMI 

8ugün biz, Sovyet Türk 
th.ı§unu, dUnya düzenln

limld kesenlere misal 
"•k göstermekten çekln
b:. 

lenın ve onun ideal ve 
ket arkadaşı Stalinln 
dostluğu, AtatUrkün bi· 

1
1tlyanet edilmez bir ema-

olan Sovyet dostluğu 
bir arada, MlllJ Şefimiz 
"Unun rehberliğinde, ta

bu asrm en güzel 
"lerınden biri olmak kıy
tnı muhafaza edecektir. 

Ugün büyük komşu Sovyetlcrin 
ihtilal yıl dönümüdür. Dost 
Sovyetlcrin inkilap bayramını 

d~n kutlanz. Sevinç onlar kadar 
dır: Çünkü yalnız Türkiyede ve 
:ı dostluğu değil, Bayraklarımı-
!))~e saldığı topraklarda barış, 
1. ve sükun, inkilaplarımızın halk
ııısaniyetçi davasına dayanmak· 

tski Rusya, büyüklütü, genişliği 
Uı~.Vetj ölçüsünde bir tehlike idi: 
1
'" Sovyet Rusya, eskisini bir 

llıisJi geçen kudreti ile, harp ve 
alizm tehlikelerine karşı bir 

. kaynağı, bir islinatdır. 
ıç kimse , biiyi!k komşumuzun , 
e, halk saadetine ve dışarıda 
ilerin hüriyet, sükün ve beraberlik 
1
lldan başka bir gaye peşinde 

tunu söyleyemez. Her barış sesi 
~~· tabii bir aksi seda bulur; Sulh 
'ile her teşebbüsün önüne Mos-
~ bütün samimiyetile kar.şı koyar. 

llı;Yet dostumuz her yıl, bir ön
tqn,ıı daha yüksek bir gurur ile 
~ U kabartmakta, şevk ve sevin· 
ltıtrnakta haklıdır : Sovyetlerin 

~ llıU?afaa kuvvetleri gibi endüst
llııl!etıerin hüriyet ve saadetlerini j 

t
. değil, onların hüriyet ve sa
ııı· 

.ı ın inşasına yardım etmek yo· 
11lt 

~ ~ .. 
b~ c.Un biz, Sovyct - Türk dost-
; diinya düzeninden ümid ke· 
"" rnisal olarak göstermekten 
'''ty 
~i . ız. Bu şartlar, emperyalizm 
~ ttıden uzaklaşmak ve milletlerin, 
ı atışarak, anlaşarak, birleşerek 
·i011acaklarına inanmakla vücut 
ter 

Gtk • 
tıı - Sovyet komşuluğu daha 

'tvetli, da~a çok kudretli ola-

Yc • 
"~ane temenni budur: Çünki; 
· tellenme beynelmilel tehlike 

et ihtimallerinin mütemadiyen 
lsı demektir. 

ir~ ve onun ideal . ve arkadaşı 
Urk dostluğu, Atatürkün bize, 

1~clilınez bir emaneti olan Sov
~ ı.ı~u ile bir arada Milli Şefimiz 
l'I rehberliğinde, tarihte bu 
. iilıel eserlerinden biri olmak 
~ lhuhataza edecektir. Sovyet 
~ sayısız bayramlar • · 
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lran~ın 

dostluk 
Türkige'ge 
tezahürleri 

Cumhuriyet Bayramımaz, komşumuz İranda da çok 
büyük tezahürat içinde kutlanmış bulunuyor 

Talının: 29 Teşrinevvel ( Türksözü muhabirinden ) - Komşu, dost Tür
kiyenin Cumhuriyet Bayramı !randa da büyük bir tezahürat içinde kutlan
mıştır. lranın Büyük Şefi Majeste Aıa Hazreti Hiimayun Şehinşahı lran Rıza 
Şah Pehlevinin yüksek idaresi altında her bakımdan inkişaf eden lran ve 
yükselen asil lran milleti gösterdiği bu tezahüratla Türk milletine karşı kar
deşane dostluğunu bir defa daha izhar etrqiş bulunuyor. 

Veni ınahsulün 

tohumunu attık 
Amerika da 

seçim v:aziyeti 
Ruz vel tin mu v affakıyeti 31 

.Bölgemiz dahilinde ve Çukurova

nın hemen her noktasında buğday, 

arpa ve yulaf tohumu toprağa atıl

maktadır. Yeni sene hububat mahsu

lünün verimini yükseltmek hususunda 

büyük gayretler sarfeden ve verilen 

öğütleri gözönünden uzaklaştırmıyan 

Adana çiftçileri kışa girerken faali

yetleri ne intizam ve tedbirle hız ver

mişlerdir. 

Çukurova tarlalarında bir kanş 

dahi ekilmemiş boş toprak bırakılma· 

masına bilhassa önem verilmektedir. 

Yunan kuvvetleri 
bazı bölgeler 

daha işgal etti 

ltalyanlar~an bir çok 
esir ve ganaim alındı 

Atina : 6 (a.a) - Yunan resmi 
tebliğine nazaran Yunan kıtaah garbi 
Makedonyada yarı daimi istihkamlarla 
takviye edilmiş olan bazı sıra tepeleri 
evvelkilere ilaveten ele geçirmişlerdir. 

İki topla havan topları ve bir mit
ralyöz iğtinam edilmiş ve bir mikdar
da esir alınmıştır. 

Ric'at halinde bulunan düşman kı
taatına bizzat kendi tankları tarafından 
taarruz edilmiştir. Yunan hava kuvvet
leri görice ye Ergiri tayyare meydan-

larını muvaffakıyetle bombardıman et
mişler ve bu meydanlarda duran bazı 

tayyareleri tahrip eylemişlerdir. 
Salı günkü hava muharebeleri es

nasında iki halyan bombardıman tay
yaresi düşürül.müştür. Tayyare zayıah
mız yoktur. ltalyan tayyareleri sah gü-

( Gerisi UçUncU sahifede) 

Lord llalifaks'ın 
mühim nutku 

" lnönünün sözleri 
benim de sözlerimdir ! ,, 
Londra: 

6 (A. A.) 
- Hari· 
ciye na
zırı Lord 
Ha lif aks 
dün Lord 

lar Kama 
rasında 
Balkan va 
ziyeti hak 
kında be
yanatta .. 
bulunmuş- Lord Hallfaks 

Diğer taraftan çeltik harman işle- tur. Nazır, ltalyan ültimatomunun Yu-

B. Roozvelt 

Nevyoı k : 1) ( A A ) - Reisi· 
cümhur seçiminde halkın verdiği rey 
miktarı hakkında Gronoviç saatiyle 

12 ye lcadar öğrenilen vaziyet: Ruz· 
velt : 20,609,762 , Vılki : 16,537,062 
dir . 

LONDRA - MADRID 
KONUŞMALARI 

Madrid : 6 ( A. A. )- lngiliz bü

yük elçisi Sarnoel Hor dün hadc:j' c 

nazırı Sunner ile görüşmüştür. 

ri de gelecek hafta sonunda tamamen nanislana verilmesi hadisesini hatır· 
nihayete ermiş olacaktır. !attıktan sonra '' Yugoslavya büyük 

( Gerisi llçUncU sahife ) 

Şehirde bir muhtekir 
sürgüne mahkQm edildi 

854 Kuruş kıymetinde bir top ka· 
put bezini 1150 kuruşa sa•mak sure-

SAYFA 
ÇIKAR 

tiyle Milli korunma kanununa aykırı 
hareket ederek ihtikar yapmaktan 
suçlu Eskihamam mahallesinde bak· 
kal Süleyman oğ'u Hasan Tokö ı'ün 
ikinci asliye ceza mahkeme~inde ya· 
pılan duruşması sonunda Soo lira a~ır 
para cezasiyle mahkumiyetine ve 2 
sene müddetle Ankaraya sürgün erlj). 
mesine karar verilmiştir. 

"Bugün,, kapatıldı 
Bir müddettenberi şehrimizde çık

makta olan " Bugün ,, gazetesi dün 
Hey'eti vekile karariyle müddetsiz ka· 
patılmışbr . · 



ANKARA .MEKTUB V : 

Ankara Belediye~ 
sinin isabetli 
kararları 

----
Elektrik, hava gazı fiatları 

arllırılmıyacak 

Ankara: 6 (Türksözü muhabirin 

den) - Ankara Belediye meclisi dün 
saat 17,30 da Vali ve Belediye reisi 

. BayNevzad Tandoğan'ın reisliğin· 

de toplanmıştır. Reis vekilleri, ka· 

tipler ve encümenler seçimi yapıl

dıktan sonra ruznameye dahil bulu· 

nan işlerin sıra ile müzakeresine ge
çilmiştir. 

Bunlar arasında lir kısım işler 

müzakere edilerek karara bağlanmış 
bir kısmı da alakalı encümenlere 

havale olunmuştur. 

1940 mali yılı bütçesine munzam 

tahsisat ilavesi hakkında daimi ~n

cümenin kararı dünkü toplantıda bil

hassa üzerinde durulan mevzular 

arasındadır. Encümenin kararı okun· 

duktan ve bu husustaki tezkeıe büt· 

çe encümenine havale edildikten 

sonra B. Nevzad Tandoğan tncü 

meni böyle l::ir teklifte bu!uıımıya 

sevkeden sebepleri gerıiş taJZda iıah 1 

etmiş ve dünya ahvalinin arzeyledi· 
ği fevkaladeıi~in tesiriyle muayyen 
şehir hizrn!tlerinde kullanılmakta O· 

lan malzemede görülen mahsus fi· 
yat yükse i~·nin bunda amil oldu

ğurıu teb~ üz ettirmiştir. 

Sayın belediye reisi bu izahatı 

arasında belediyenin umumi hizmet· 
leri şehir halkını memnun edecek 
tarzdıı başarmıya çalışırken eskisine 
nisbetle bir kaç misline temin edil 
mekte olan benzin , lastik, yedek 
parça ve sair levazım gibi zaru•I 

ihtiyaçlann su, elektrik, hava gazı 

ve otobüs f ıyatlarına tesir etmeme· 

si için lazım gelen tedbirlerin alın 
mış bu'u~duğunu söylemiş ve bu 
ş ·bir hizmetlerinde bir zam icrasının 
mevzuu bahis olmadığına ehemmi 
vt-tle işaret etmiştir. B. Nevzat Tan· 

doğanın bu izahatını belediye mc-clisi 
t akdirile. tasvip eylemiştir. 

Müteakiben Ankua mebuslu
~u le seçilen B. Ekrem Ergun' dan 
e:ı..;ı ' an azalığa yedek azalardan Bn. 
A v· ye F cnik'in daveti karar altına 
a ın ııış ve rncümenlere ellerinde 

1 u •ı ı rn işleri tetkik fırsatını ver· 
m k i.;in gelecek pazartesi günü 
top wnak üzere celseye nihayet 
\Itri mişlir. 

YaKalanan bir suçlu 
Genelev sabiblerinden Salıh kı 

zı E. nıı,eyi bıçaklayan Abtülgani 
oğlu D rvış Gülfil derdest edilerek 
h;ık~ ı d i kanuni takibata başlan· 
mıştır .)uç u Emineyi niçin bıçak
Jadığını ~ıkar surette ifade etmek· 
ten i.ııt.11a etmektedir • 

• 

ÇİFTÇİ T OH u M LA RI N 1 N FUTBOL FIKSTüRL 

TEMİZLENMESi FAALiYETi 1 BAŞLIYOR 
Haber aldığımıza göre eylul 

ayı içinde 267.799 kilo bugday, 
45.276 kilo arpa, 126,819 kilo yu 
laf olmak üzere 439 .894 kilo çiftçi 
tohumu temizlenmiştir. Tcşıinievvel 
ayı içinde ise bu miktarın iki mis. 
line yakın hububat temizlendiği 
memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Hukuk işleri Müdürü 

Şehrimizden kadrosu kaldırılan 
Seyhan Vilayeti Hukuk işleri Mü 
dürü Bay Ekrem Güvenç Ha tay 
Vilayeti Hukuk işleri Müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. 

Hukuk fakültesinde 
tedrisata başlandı · 
Ankara; 6 (Hususi)- Ankara 

------'.Klüp murahhas! 
Bir sanatkarımız el d 

sireni yaptı dün toplan 1 

Bir sanatkarımız kendi atelyesinde B f b B•1 L ötgemiz ut ol ajanı ' 
bir el sireni (csnavar düdüğü) yap Daymın riyasetinde dün saat.~ 
mıştır. El ile ;şleyen ~ u alet küçük vo toplanan Kulüp murahhaslar h• 
yahut elektrık cereyanı o\mıyan şe· 6 T · ul11'1 

türlerine 1 eşrinisanı c , 
hir, kasaba ve köylerimizde kulla- d k d günün eo itibaren başlanrna 

nılacaktır. l karar vermişlerdir. 

Bir fabrikanın yüz çuval Dünkü rıushamızda da Y'' 
mız gibi bu sene liklere Mek

1
' 

Un U d Ö k Ü l d Ü fabıikalar ve Dı!vlet Demirf ~ 
takımı Demir Spor da girecek, 

Maliye Vekaletinden alınan bir 

emir üzerine Bay Salıh Bos 1a fab· 

rıkasında eski ve acımış 100 çuval 

un Seyhan nehrine dökülmt>k sure

tiyle imha e.dilm ı ştir. 

Dünkü toplantı çok sa.nıidl1 

h a v a i ç e r i s i n de et 
etmiş ve her ku'übün mu'' 
toplantıda bulunmuştur. 

Hukuk fakültesinde dün saat 8.30 
dan itibaren dersltte başlanmıştıı r 

Hayvan Pazarunn bir yd .. 

j lık faaliyetinden rakamlar 

Murahhasİara Beden ter 
bölge müdürü Bay Rıza Salıh 
ray yeni Ş!killer etrafmda 

1 

vermiş, Toros Sporla Seyha11 

run elbirliği yapmaları meselt~ 
susi bir şekilde konuşulmuş ,e 
tarihleri tesbit edil dikten sorı'' 
türün uzayacağı düşünü[erek 
tesi günü s1at 14,30 da bir ııJ 

Eğitmen kadroları 
Merkez, Bahçe ve Osmaniye 

kazalarının eğitmen kadroları hazır· 

lanmıştır. 

Kıskançlık yüzünden bir 

yosma bıçaklandı 

1 
1 

1 

Bayram oğlu Ramazan adında 

biri Genelev kadınlamıdan dostu 
Nazif kızı Meleği kıskançlık yüzün· 
den çakı ile yaralamıştır. Carih fırara 
t · şebbüs etmiş ise de çakısı i!e 1 

birlikte yakalanmış ve Adliyeye ı 
verilmiştir. 

Şehirde lurulan haftalık hayvan 

pazarına g~çen lir s ·ne zarfında 

40.0 .O den fazla koyun, keçi ve 

oğlak 5.000 sığır, manda ve 12,000 

ne yakın da beygir ve merkep geti- 1 

ı ildiği anlaşılmıştır. 1 
ı 

Bir hırsız yakalandı 

Pdem oğlu Rüstem isminde hir 

işçi pavyon arkadaş 'arından Hason 

oğlu Süleymanın cebinden 175 ku 

1 

pazar günü de saat 1 O dıı, 
ve 14, 15 de olmak üzere [iç li 

yt-pılması fıkrinde mutabık ~ ~~ 
m1ştır. 

Bilab.are 'çı::kilen kur'a rıe.t• 
yöre lG Tc:~rinsnni Cumarte'1 

ba~la_yacak olan hirinci baffıı 
ilk maçı demir<por \"e Toro~< 

ruşunu çalarken suç üstünde yaka · kımları yapacaklardır. ıı ·reı~ 
lanarak Adliyeye sevko~unrnuştur. 

Ceyhanda ev buhranı 
mevzuu ele alınmalı 

pAzar gUnU ise muallim mektt la~I 
Malatya mensucat, Milli ı'\~ , 
ile ziraat mektebi, ve li<ıe ilt: 11~j 
spor tı.\kımları knrşılacaklar<tıf !)a 

İkinci hafta maçları da ~S ide 

1 
:rnni Cumartesi gUnU idrııt'lı.ıd ı l 
ve demirspor a r a s ı P ı l tı 

1 

cak.1 pazar gUnU de Toro.;lıı ıJI tıı 
mektebi , Malatya men;;;uc•tl~t ~I 

1 Mensucat, ziraat mektebile lı~, 
~ılacalıctır. Takip edecek di~~r -

lanmıştır. Köy ihtiyar h'"yeti, Maarif da maçlar ayni -.ıra ile de''' 

Ceyhan köylerinde faaliyete geçen yeni okullar 

Ceyhan : 6 (Türksözü muhabi· 

rinden) - Kazamız köylerinden Ka 
ramezar köyünün, köy halkı tarafııı· 
dan hususi muallim temini suretiyle 
mektebe kavuştuğunu g•çenlerde 

yazmıştım. 

Aldığım habere nazaran, bu köy 

de de dünden itibaren tedrisata baş· 

Bir hayvan hırsızı dün 
mahkum oldu 

Baklalı köyünden Mustafa kızı 
Fatmanm ahırından hayvan nı çal 
maktan suçlu ve mevkuf Saimbeyli 
kazastnın Katma köyünden Rıza 
oğlu lsmail, birinci sulh ceza m::ıh 
kemesinde yapılan duruşması so. 
nunda 6 ay hapse ve o kadar da 
emniyeti umu'1liye n•zareti altında 
bulundurulmasına karar verilm'ş. 

tir. 

1 ğ t . k 1 k cektir. memuru uıca anzım ı ınan me · ~ 

b l · k ı· · Meçlu 18 nafta sur~ce te evazım ve no san eşya ıstesın· qır 

d 1 kt. 1 · b" J Marta kadar bitmi~ olaca" 
e yazı ı gere ı şey erın ıran evve ~ 

temin ve tedarikiyl~ meşğuloür. Se) han sporla Toros ~pof 
D k 

l . . . . kl . heııO 
iğer taraftan, gere kaza kay- ere gmp gırmıyece crı 

makamının ve gerek maaı if me· şekilde malum değildir. 

murunun, Karamezar köy mektebi- • • ell 
nin açılması hususunda gösterdikleri Memleketımıze g 
alakadan dolayı, b;.şta köy ihtiyar rı k ·ı... ,,, 
b t. ı k .. b.. .. k .. h lk ı ece ı aç eye ı o ma uzerc ulun oy a ı 

~~ candan müteşekkirdirler lstanbul 6 _ (Türkso·; 
CEYIIANDA EY B UllRANl b d ) T Sılı"~ 
Ceyhanda ev buhranı bir mesele 

halindedir. Bir çok memurlar evsiz 
kalarak otellerde ikamete mec.bur 
olmaktadır. Ceyhanda hususi nisbet. 
lerle bu ev buhranını önlemek imkan 
dahilinde görülmektedir Zenginleri· 
mizin bu vadide de haraketleri pc:k 
bayırlı bir iş olacaktır. M. Selçuk 

i •İn en - icaret ve ~ '/ 
kaletleri tarafından yapıl'l.~tl 
büs'er üzerine lngiltere, ~· tı 
Danimarka, lsviçre ve A 1\t

1 'a 
her türlü ilaç ve müstahı'i•~ lt 
tirilmesi temin edilm~ş~i~· l 
Almanyadan bir partı ılıJÇ 
tir. 



1-Dış memleketler içı n 
Alınne bedı1li de{tişmez 

}'n/rnz po.~tn masrafi 
zammedi/ır. 

2 - /liırıtnr içirı idareye 
nıiimcant edi/mr,lidir. 

ı ~ 

(· lord Halifaks'ın 
si nıühim nutku 
• ~il", . . 1 ) 
O ncı s11bıfet l'll orlıııı 

~'Şıılaıının haris emellerini pek ala 
~Otlar ve Y ııgosla vyanın hük iim 

~ı ile telıf edilcmivecek her türlü' 
~bi şimdıye kadar olduğu gıbi rcd il 
~"klerine itimadımı'l. vardır. Yıı· 

il.\Jarın göıü önünde Romanya 1 
J 1

UYor • j 
Romanya Almarı tehdidine azim . 

' j 
Rf}ğiis germeyen memlehtlt'ıin 1 

r hcırbte akıbetleri ne o!ahilece· 1 

~.~ ın bt'lki de m bariz misali.dir . 
1
, ~e l u memleketin akıbdi Alman 

ile, İnin ne kadar boş olduğuııu 
lerir, ,, demiştir. 

Bulgarlaıın istiklallC"rini müda. 

Ya hazır oljukJarını söyleyen 

ijıfaks, sözlerine şöyle devam et
Jlir : 

...._ 
11 Türk hükumetinin hare· 

" 1 Büyük MilJet Meclisinin açılı-
di'l Reisicümhur tarafından büyük 

ıi · :
1 

Vuzuh ve büyük bir azimle izah 

i ~111lluştur . Türk hükumetinin ba-
~ Cl!i siyaseti tecavüze karşı çok 
~laın bir sed teşkil eder . Rtisi· 

Urun iki memleketi bağlayan 
;a· 

.. ~1aı:n rabıtalar hakkındaki söz-
• 'illin benim de sözlerim olduğunu 

~ . 
)an etmek için bu vesileden isti-

' de d r k. . b" ı c iyorum. ür ıyenın ıze o • 

;, ı ~Qnu zannettiğimiz imanı gibi bi· 
rıı d r·· k' . d ~ e uı ıycye ımanımız var ır ,, 
lkışlar ) 

Lord Halifaks bundan sonra 
~ltd b h . - 1 . d an a setmış ve soz erme e· 
'ltrı 

etmiştir : 

1 
......._ " Fransa hakkında da bir 

~ Soz söylemek elzem . Hitler 
-~Sı "il . ' h t b .. t .. z mı etının aya ını ve u un 

~balini bozmak teşebbüsünde de 

1 
etmiş ve etmektedir . Bitler 

~I\ ile yaptığı konuşmayı bu za· 

'~den mütalea etmeliyiz • O za· 

ıı Fransa !çin kazanç temini hu· 
lldaki ümidler ne olursa olsun 

~llda Peten gibi şerefli bir ada· 

,&ı• bulunduğu bir hükumetin eski 

1• tt~fikini arkadan bıçakla \ urmaya 
dit b' l ~ ır yo u tutacağını zannet· 
lcrı . L ııntina ediyoruz •• 

llrd Halifaks Sovyetler Birliği 

. 
TÜRKSôZO 

Yugoslavyaya 
·hava hücumu 

Manastırın bombardtma
nıuda hasar ve ölenler var 

Belgrad : 6 (a.a) - Avala ajansı 

bildiriyor: Beş Teşrinisani tarihinde sa

at 13,40 ile 15 arasında on yabancı 

tayyare üç defa topraklarımıza girerek 

Manastır üzerinden uçmuş ve şehir 

üzerine yiı mi bir bomba atmışlardır. 

Bombalardan on ikisi infilak etmiş, 

dokuz kişi ölıniiş ve 21 kişi yaralan· 

mışlır. Maddi hasar da mühimdir. 

~ lududumuzun ihlali ve toprakla

rımıza karşı yapılacak taarruz teşeb· 

büslerine karşı bütün silah kuvveti va· 

sıta lanna müracaat cduek karşı ko

nulması için derhal şiddetli tedbirler 

alınmıştır. 

Yerinde taplanan malumata göre, 

bu tayyareleı in han~i memlekete ait 
olduğ;nu tesbit için mutahassıslardan 
rniirekkep komisyonlar gönderilmiştir. 

Yapılacak tahkikattan sonra kraliyet 
hükumeti hadisenin istilzam ettiği mii 
nClsip teşebbüsleri yapııcaktır. 

Yunan kuvvetleri bazı 

bölgeler daha işgal etti 
\ 

(Birind sı:ı.hif~dcn aı tıın ) 

nü öğleden sonra iki defa Yugoslavya 

arazisine girmişler ve Manastır şehrini 
bombardıman etmişlerdir. 

Korfu : 6 (a.a) - Dün öğleden 

sonra ltalyan tayyareleri Korfu adası

nı bombardıman etmişlerdir. Bir çok 
ölü vardır. 

· Atina : 6 (a.a) - Bütün gazeteler 

askeri hedeflerden uzak bulunan sivil 

ahalinin İtalyan tayyareleri tarafından 

bombardıman edilmesini ve bu tayya. 

relerin Yunan işaretlerini taşıyarak hal

kı aldatmasını takbih etmektedirler. 

Hür Çekoslovakların 
yeni teşri'i rejimi 

Londra : 6 (a.a) - Çekoslovak 
Cumhurreisi Beneş dün hür Çckos· 
lovakyanın yeni teşri'i rejimini tesbit 
eden iki lrarar imzalamıştır. 

hakkındaki bir suale şu cevabı ver
miştir : 

"-Moskovadaki bü) ük elçimiz 

Sovyet hükumeti ile hükumetimiz 
arasında mevcud olabilecek bütün 

sui ttfe hbümleri izale için bütün 

gayretlerini sarfetmektedir . Büyük 

Britanya hükametinin müzahir ol· 

duğu bu ziyaretlerin iİeride her 
hangi bir sui tefeffümün çıkmasına 

mani olmak üzere muvatfak olaca 

ğını ümid ederim . Bu hususta eli

miıdcn geleni yapacaiız. ,, 

8J'i~Hi .. I·-i3Ja: .. ;] 
Yunanistanda ölen 

sivil halkın adedi 

Atira : 6 ( A. A. ) - Harbin 
başladığı tariht,nberi hava .akınları 
yüzünden Yunanistanda 290 kişinin 
öldüğü ve 680 kişinin de yaralan· 
dığı resmen bildirilmektedir , 

~orfonun bombardımanı 

Atina: 6 ( A A. )- Dün öğ · 
leden sonra halyan tayyareleri Kor 
fo adasını bombardıman etmişler

dir. Atılan on iki bomba bazı bi 
naları tahrib ~tmiştir . Birkaç ölü 
vardır. 

İsviçre Üzerinde 

Bern : 6 ( A. A. ) - Bernde Lu . 
gece sı>at 22 d. n 24 e kadar verilen 1 

alarm işareti hakkında lsviçre ge
nel kurmayı aşa~ıdaki tebliği neş 

retmiştir : 

Dün gtce lsviçıe havalarına 
iura istikametinden gelerek cerıuba 

doğru ilerleyen tayyareler tarafm 
c1ao birkaç kere tecavüz edilmiştir. 

lsviçre hava dafi bataryaları ateş 
sçmış ve filoyu dağıtmıştır . Filo 
Alpları geçmeğe muvaffak olamadan 
ıeri dönmete mecbur kalmıştır • 

lngiliz subayları 
Yunanistanda 

İngiliz_lerin 
bombardımanı 

Londra : 6 (a.a) - Hava naza
ıeti, geçen Pazartesj günü bombar- ~ 
dıman tayyarelerinin Almanyadaki 

ht"dt f erf': v~ ı!üşman işğali altındaki 
istila ıimanlat ına hücumlarda bulun · 
duklarını 1 il. 'irmektedir. 

K iel tersanesi yetmiş 
dakika mütemadiyen 

bombar (hman edildi 

LoncJra : 6 a. a. - Hava neza· 
retinirı i~tıhhaı .ı t dairesi dün grcc 
Napoliye lng. liz tayyarderi tarafın· 
dan yapılan taarıuz hakkında şu 

malumatı ..,~ımektedir : 

ltalyan f, .va dafi bataryaları 
geçC'n cuma · j!' ·e t: sinden daha mü 

rssir olarıık lngiliz bombardıoıan 
tayyarrlttİnc karşı koymuştur. 

Dün gecı.-ki taarruza bulutlar 
engel olmuş isr: Je batta giden tay· 
yare aydınlatıc ı fışekler atmış ve 
aonra aş,ğı inerek başlıca garlar 
ara.sına \IC demir yo'una müteaddicJ 
bombalar atmıştır . 

Diger tanueler de Na_..oli ci
varındaki R· ggio Reale petrol de· 
polarma taarıuz ederek müessir bir 
tarzda ou drpoları boınbalamışlar

dır . . 
Almanya<la Kici tersant si biri· 

biri ardından gelen tayyarelerimiz 
tarafından 70 dakika mütemadiyen 
bombardıman cdilmiıtir. lık tayyare 
tersanede yaniınlar çıkarmış ve bir 

saat sonra gelen tayyareler bu yan• 
gınların bala devam etmekte ol
duğunu gör ı:nüşler ve tersane mın. 

Atina : 6 ( A. A. ) - Gcnenl 
Gambi Perinin kumandası altında 
bulunan askeri heyete iltihak et· 
mek üzere lngiliz hava kuvvetlerine 
mensub subayların muvasalatı bil· 
dirilmektedir , 

lsviçre gazeteleri 

' takasına ağır çapta bombalarla mü
teaddid isabetler kaydettirerek iki 
büyük yangın daha çıkarmışlardır. 

Monturo : 6 ( a.a ) - ltalyada 
lsviçre gazeteleri satışının men edil· 
mesi lsviçrcde fena tesir bırakmış· 
tır. Men'e ıebep bu gazetelerin ftal· 

yanların Yunaniıtandaki muvaffa· 
kiyetsizliğini tebarüz ettirmiş olma· 
landır. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlarlmlzln çO· 

l•lma•ma yardım ediniz 1 

1 ilin 
- " 

Seyhan Kültür direktörlüğünden ; 
Adana ilk mektebleri için satın alınacak Odun, kömür ve kok kömü· 

rünne ait liste aşağıya çıkarılmıştır. 1940 ikinci teşrin 21 Pcrşeme günü 
saat 10 da vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

Cins Fiyatı Mıkdarı Tutarı 
Lira kuruş kilo ton Lira kuruş 

Kok,kömürü 30 50 
Manğal kömürü 5 
Sobalık odun 115 

12462 6-10-15-20 

5000 
10000 

8 276 00 
250 00 
150 . 00 

676 00 
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ASRi SiNEMA'da Suvare 

8,45 

Dünya sinemacılığının bugüne kadar 
yarattığı şaheserler şaheseri 

Türkçe Sözlü 

Cebelüttarık 
Casusu 
• 

İngiliz Entellijans Servisi 
Beynelmilel casuslara karşı 

• 
ilaveten: Dünya Havadisleri 

Ayrıca : Miki Mavz 

D•kk İ Localar satılmaktadp·. ) a : Lfıtf ~~ telefonla ayırtınız. 
TELEFON 250 

-------- A~kerlerimize hediye 
kabul ediliyor !.. ----- Adana Askeri satınalma Adana Askeri satın 

Kahramanca sınırlarımızı bekleyen askerlerimizi düşünen hamiyetli Yurt

taşların hazırladı~ yOn, fanile, pamuk hırka, yün ve iplik 
çorap, yiln eldiven ve iç çamaşır YENİ olmak şartile Mer

kezimizce kabul edilmete başlanmıştır. 
Gelmekte olan kışın amansız sotukları başlamadan önce verilecek bu he

diyeleri çok acele olarak yapıp anbarlarınıza teslim etmek EN KUDSİ BiR 
VA TAN BORCUDUR. 

Hamiyetli Adanalı 1 Bu Vatan borcunu ifa etmekte 
de pç kalma 1 

Ask,rlerimize hediyelerini vermekte istical ediniz. 
12'46 S- S Seyh,n Kızılay Merkezi 

komisyonundan: 

1- Askeri ihtiyaç için ( 48. 000) 
kilo pirinç p~zarlıkla mukaveleye 
batlanacaktır. Muhammen bedeli 
( lS,360 ) lira muvakkat teminatı 
(1152) liradır.: 

2- Evsaf ve şeraiti her gün ko ~ 
milyonamuzda ıörülebilir. Jatf'klile· 
rin 14-11-940 ıüoü uat 10 da 
pazarlık yapmak üzere Teminatlariy 
le birlikte :Adana ukeri labnalma 

,_......,_.._..._..._.... _________________ ,., komiayGDwaa miiracaatlan. 12466 

ilin 
Seyhan vilayeti buıuai muhasebe müdürlüğünden: 

1 - Kapallçaql-Becleltaa mevkinde (213) numaralı dükün açık 

artta- ile lelleliti (S5) lir• muhammen bedel iizerinclen 94 t seneıi Ma· 
,.. ni...,._. kadar kiraya verilect ktir. 

2- AÇlk arttırma 940 llDelİ ikinci tetriDiain 14 ilncü Per19mbe p· 
nü saat ODCla ,.pücakbr. 

3- ihale,....._ evvel ...... i muhuebe vemfline ,abnlmuı il· 
11m ,.a.. pey par• milden (1) lin f50) lmruttar. 

4- ŞartnweJi, llwi muh11ebe kaltminde her aün rörmeleri müm· 
idin ola iateldilerin ihale için muanm valatta villyet daimi mciimeaiır 
ele bmr laalmm•l•ı illll olunur. 12444 27-2-7-12 

ilin 
Adana askeri satınalma 

komisyonundan: 

Aakeıi ihtiyaç için 100 Ton ko
miıyonda mevcut evaaf dahilinde un 
pazarlıkla •ba ÜDlcakbr. Muham
men bedeli 16,500 r ı.auvak\at 
teminatı 1237 lira SO lmrattur. 

Pazarlıta 12- 11- 940 rGnü a· 
at 10 daclar. lateklileria belli ıia ve 

...tta teminatlariyle birlikte Adaaa 

ılkeri •bnllma kOlllİlyOlnma •iir•-1 
caatlan. 12465 

• 

komisyonundan: 

abı ker~ste alınacakbr. Mu~ 
Bedeli 1400 liradır. Muvak 

1 
natı 105 liradır. Pazarlıtı8 • 
Teşrin Cuma günü saat 10 
isteklilerin Adını askeri ti 
komisyonuna müracaallari. 

• 
Bu 

Nöbetçi 

Fuat 

• 
Mürettip a 

Mat1ta1m1ıua 
plapaak Ga.e bir 
yaç vard• • 
racaatları 



Gençlik 
teşkilatı 

~Ukellefler yüz yirmi 
bir bini bulacak 

~nkara : 6 (Türksözü mnhabi

~ıı) - Beden Ter biyesi Genel 
tcrlü~üne şimdiye kadar 13 

tıı terbiyesi bölgesinden çalış· 
•rına d . 1 . . . Q aır rapor ar gıtmıştır. 

, il 13 bölgede 192 gençlik ku 

"e 153 gençlik grupu teşek· 
d'trniştir. Mezkur kulüp ve grup· 

a; 32.596 genç lcayıtlıdır. Ayrı· 
~ O .. ıhtiyari aza vardır. 
• ıılup ve gıuplarda kayıtlı a 
-~ 15-17 yaş arasında olanla· 

1 
edj 9494, 18 -20 yaş arasın 

~;t de 23114 tür. 

~ leşrinievvele kadar toplanan 

lllata navaran mükelleflerin vi · 

ere göre taksimi şudur : 

~fYonkarahisar 7 kulüp, 6 grup 

tltıükellef ; Antalya 14 kulüp, 

~p, 2640 mükellef ; 58 ihti· 
~ıa ; Balıkesir 47 kulüp, 23 
' 693!1 mükellef ; Çoıum 4 
~· 2 grup, 601 mükellef 20 ih· 
1 
aza ; Denizli 20 kulüp, 21 

t;b60ı nıükdlef, 20 ihtiyari aza, 
I akır 9 kulüp, 2 grup, 2069 
~~tf, 142 ihtiyari iza ; Elazığ 
•
11hP, 15 grup, 426 mükelltf, 
ır 
~ 1Yaıi aza ; Erzurum .9 knlüp 

P, 1740 mükellef ; lstanbul 

~11.up, 7 grup 9908 mükellef, 
, tıYati aza, Kastamoni 5 kulüp, 

(t~P, 721 mükellef, 21 ihtiyari 

ls ayseri 9 kulüp, 19 grup, 

ı~ llıUkellef, 245 ihtiyari aza ; 
1 kulüp, 3 grup, 409 mükel-

b~~kadarların yaptıkları bir he· 

~k ~~te mükelJefıerin tahmini o

ta ıo.125 bin rakamını bula· 
lllaşılmaktadır. 

~muk -Hububat 

~~Si KİLO FIA_T.,...I _ 
En az En çok 

e K. K. s· 
12,75 
50 

00 14 

5,75 7,75 
4,20 4,75 
4 4,50 

t( 6 I 11 I 1940 
~ :rnbiyo ve para 
~ndan a1mmı~tır. 

~--=ı-'--~== 
~-000 
~(~~~-5-20 
~~132, 20 
~ 00 00 

, ....... .......................... ....... ............. , 
• * . 
t~.~•~•T .. 1.? .. 1 .~.: ~ ••~•~• ~.-?. ~ •~•~•~•~:::~1 

~ ugo • ' sıavya 
coğrafyasına 

Tarih ve 
bir bakış 

Anadolu ajansı dahil olmak üzere 
dün bütün radyo istasyonları, bugünkü 
Yugoslavyanın büyük şehirlerinden 
olan Manasbr'a İtalyan tayyareleri ta
rafından bombardımanla neticelenen 
bir tecavüzünü haber verdi. Bu vesile 
ile dostumuz Yugoslavyanın tarih ve 
coğrafyasına bir göz atmak faydasız 
olmayacaktır. 

Eskiden Balkan yarım adasının 
üstünde kurulmuş bir Sırb krallığı 

vardı. Büyük ·harbten sonra Karadağ' 
krallığı ve Avusturya Macaristan bü
yük imparatorluğunun birçok toprak
ları buna ilave edildi • Ve " Cenub 
Slavları .. manasına gelmek üzere 
" Yugo-Slavya ,, krallığı vücud bul
du. Bugünkü Yugoslavya!, Türkiyenin 
üçte biri kadar , yani , 248,000 kilo
metre kare bir araziye sahihtir . Ve 
umumi nüfusu on dört milyon küsur
dur. Yugoslavya krallığının merkezi 
Tuna kenarındaki " Belgrad ,, şeh
ridir. 

Y az a n -----

Nt-Ta 

Yugoslavya garb sahili müstesna 
tamamen bir kara memleketidir . Bu 
beldenin iç kısmı dağlık yaylalardır . 
Şimal kısmım ovalar teşkil etmekte 
ve bütün memlekete sert bir iklim 
hakim olmaktadır . Cenubtaki lşkodra 
gölünün büyük parçası Yugoslav hu· 
dudu içinde kalır . Sırb , Hırvad ve 

Sloven'lerden müteşekkil olan Yugos
lav milletinin büyük bir kısmı çiftçi
dir. Memleketin istihsal kaynağı mün
hasıran topraktır. Eskidenberi Hırvat-

ların Zağreb , Sırbların Belgrad , Slo -
ven'lerin ise Lublana , bu üç grupun 

merkezleri telakki edilir . 

Yugoslavyanın toprak altı servet
leri varsa da bunlardan pek istifade 

Mersinde ekmek işi 
• Mersin valisi bu mes'ele ile meşğul 

Mersin : 6 ( Türksözü tLuhabi· 
rinden) - Sayın valimiz B. Saip Ör 

ge dün öğleden evvel belediye dai· 

resioe giderek belediye reisi B. Mi· 
tat Toroğlu ile birlikte şehrimizde 

iki gündenberi şikayetlere sebebi. 

yet veren ekmek işi etrafında görüş 

müşler ve tetkiklerde bulunmuşlar
dır. Bilahare cumhuriyet un fabrika

sı müdürü ve ekmekçiler birliği idi· 

recilerinden Mustafa Alanya da be· 

lediyeye gelmişlerdir. Valimiz kendi· 

}erinden izahat almışlardır. 

Öğrendiğimize göre şehrimizde 
ekmek darlığı olmasına hiçbir 

sebek yoktur ve bunun için lazım· 
gelen her türlü tedbirler alınmıştır. 

Halkımızın endişeye düşmemele. 

ri ve lüzumundan fazla evlerine ek· 

mek almamaları şayanı tavsiyedir. 

YANKILARD AN 

Düşen Alman tayyareleri 

Londra : 6 (a.a ) - Dün yedi 

Alman tayyaresi düşürülmüştür. Ka 
yıp olan altı lngiliz tayyaresinin üç 

pilotu sağdır. 

Yeni Zelanda başvekilinin · 

Bay Metaksasa mesajı 
Londra : 6 (a.a) - Yeni Zelan· 

da başvekili Metaksasa bir mesaj 

göndererek selam ve takdirlerini bil 
dirmiştir. 

Bir İtalyan denizaltısı 
Tancaya iltica etti 
Londra : 6 (a.a) - lngiliz taki· 

binden kurtulmak için bir İtalyan 
denizaltı gemisi Tancaya iltica et· 
miştir. 

Coğrafyada yeni nizam 
Rivayetlere inanılırsa Almanya, Amerikaya yeni sulh şartlarını bildir

miştir. Bu şartlar, Amerika ile lngiltereyi Avrupadan topyekün söküp ayırıyor, 
Avrupaya Alman nüfuzu altında bir topluluk manzarası ve bir nevi Monroe 
usulü koyuyormuş .. 

Yeni nizam, yeni nizam! diye bir terkibi geveleyib duruyoruz. Her ne 
kadar görünen köy kılavuz istemiyeceği için az çok bu yeni nizamın neler 
istediğini sezenler gibi oluyoruz ama tastaman da ne olduğunu bilmiyoruz. 

Harp başlarken Hitler, bin senelik bir tarih vadetmişti . Bu bin senenin 
şimdilik ancak dört ayı geçmiştir. Demek ki, yeni nizam, tarihi değiştirmeyi 

aklına koymuştur. 

Bir takım müstakil devletler, çizme ve tank altında kalınca, hiç şüphesiz 
yeni nizam hartada da tadiller yapmış oluyordu. 

Şimdi coğrafyada yeni nizamın tatbikine sıra geliyor: Avrupanın burnu 
dibindeki İngiltereyi Avrupa kıtasından ayırıp Amerikaya bağlamak! Az buz 
iş değildir. 

Bu kadar yakın iki adanın kıta ile ilişiği nasıl kesilir? diyeceksiniz. 
Bence bu iki ada kıtaya l::.iı; de yakın değildir. On beş aydır varılamıyan, 
çıkılamıyan, ele geçirilemiyen adanın Avrupaya yakın olduğu nasıl iddia olu-
nabilir ? T. ı. 

edilmemektedir • Memleketin dağlık 

kısmında yollar pek azdır. Bu sebeble 
memleket dahilinde seyrüsefer güçtür. 
Bilhassa kışın, Yugoslavyanın Türkiye 
ile ticareti normaldir • Bize ehli hay
vanlar, peynir vesaire satar ; bizden 
de bazı ham maddeler mübayaa eder. 
Yugoslav şarkta Bulgaristan, Romanya 
ve cenubta Yunanistan , garbte Arna
vudluk, şimaligarbide İtalya , şimalde 
Macaristanla hudud komşusudur. Garb 
hududunu baştan başa Adiryatik su-
ları kaplar . · 

Bugünkü Yugoslavyanın kralı Pi
yerdir. Aleksandr'ın oğlu olan Piyer 
on altı , on yedi yaşlarında olduğun

dan memleketi şimdilik Kral naibi 
Prens Paul idare etmektedir . Paul , 
Marsilyadaki suikaste kurban giden 
sabık Kral Aleksandr'ın yeğenidir. 

Yugoslav milleti , an'anelere ria· 
yetkar, vatanperver, cesur bir .kütle
dir. Memlekette Prens Paul'un idare· 
sinde güzel bir disiplin hakimdir . 

GE CE 
= BEKÇiSiNiN = · 
ESRARI 
Adlı tefrikaya birkaç 

güne kadar baılıyoruz 

7-11-1940 Perşembe 

8.00 l'ı:-ogram , Saat ayarı 

8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Program 

8.5019.00 Ev Kadını - Konuşma 

12.30 program Saat ayarı, 

12.33 Müzik: Türkçe Filmlerden 

12.50 Ajans haberleri 

13.05/ 13.20 Müzik: Muhtelif türküler 

14.00 . Müzik : Karışık Program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Caz orkestrası 

18.40 Müzik : lncesaz 

19.15 Müzik : Cenubi Amerika ha-

vaları (Pi) 

19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Lıed'ler 

21.00 Müzik : Dinleyici istekleri 

21.30 Konuşma (Sihhat saatı) 

21.45 Müzik : Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.45/23.25 Müzik : Dans Müziği (Pi\ 

23.30 program ve Kapanış. 
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TiirksOzii Gazete ve Matbaas 
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Tu .. rkso·· zü G t .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

=========================== 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür kSÖ ZÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede ================== mevcut matbaalara rekabet eder derece
de tabeder. 

Tüıırksö~«l CöDt 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
_Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muame]el~ri 

Para biriktirenlere 28.800 Iİia 
ikramiye veriyor 

Ziraat Ba ~ 2sırcla hrrl: a ı alı ve ıhta ı sız t asarruf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana gö re ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 it 500 ,, 2000 " 
4 250 ,. . 1000 ,, 

" 40 " 100 ,. 4000 " 
100 .. 50 " 5000 ti 

120 " 40 " 4800 " 
160 " 20 " 3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki para]ar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşa~ı düşmiyenlne ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylfil, 1 Bi1iıckar.un, 1 Matt 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞ l D E LE R : 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkindteşri'"n. 
tarihlerinde yapılır . 

1941 IKRAMIYELERf 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 " 
1000 

" 
3.000 ,, 

2 ,, 750 
" 

1.500 " 
4 . " 500 " 

2.000 
" 8 " 

250 ,, 2.000 " 
35 il 100 ıı 

3.500 " 
80 ,, 50 

" 
4.000 " :300 " 20 

" 
6.000 " 

T. iş Bankasına para yabrmakla, yalmz para biriktir'' 
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuı· 

·------------------------------------------· 
r -
Doktor Muzaffer l:ok111

1 11 (ccvğu ufaba h,ıışl1.ıınck istİ)oısEnız Ç<lcLk Esirgeme Kurumuna 

yılda Bir Lira \'trip Ü)' olvr llZ r Çcct. k Milletin (' n lcı) ırı etli hazinesidir 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

sp:, • • 

Seyahatten dönmüştür ve her gün mulli ~bı 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. ~ 


