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LONON 
KALKINMASI 

~Hükumetin ötedenberi gözönünde 
durduğu Türk köylüsünün kal· 

f Si meselesi, bilhassa son günler
i k esaslı bir şekilde ortaya ko

$ bulunuyor. iktisat Vek~ı ı· . .. a e ının 
nayıı~e. ve.rdiği ehemmiyet, Ma-
ekaletının le•kil eltı";ıı.· k-z· . .. gl oy ens-
' _ ıraat Vekaletinin yeni b t 
hır çok 'dd aş an _ _ cı i tedbirler, Türk 

unun yepyeni bir hayata kavuş-
i n çok uzaklarda olmadığını gös· 

ıor. 

ırlardanberi iktisadi, zirai, içti
yatı daimi bir durğurı luk .. d 

bir türlü kendisini to~l ıçın e 
köylüsünün Cümhuriye~y~mıy~n 
ni h t evrın-

-:.ı- aya • ayni zorluklar içind 
ası asla caiz olmıyan b" e 
1 k . ır şey-

'ı em e etın bel kemiği memleke-t çalışkan en f d · - ' e •1 " ... r unsuru 
ur B k"' 1-. u oy u asırlat '"a büy-k 

_. ır b- -k b" u "':""Jia . • ~yu ır feragatl:ı kendi· e'· ıs~enılen her şeyi vernı. ~. ken
;ı~. emen hemen hiç bir şey al-

~dan dörtyüz yıl önce Anadolu 
seyahat etmiş bir ecneb· . 
Yı- - _ ının 

usunun içtimai, iktisadi ha-
kkındaki müşahedelerini k B - o u-
·.1. ugun bu müşahedelerin ü
ı ave edecek bir tek şe . . 
Dö t - yımız 

r yuı yıl önceki k- · 
- köyün h oy yıne 

emen heme . 
aratorluk ana ' n aynı· 
- - unsuru bir -
uşunmemiş bu gun 
l . . ' ana unsur k·h 
erının, kah al'raJa k 8 

• 5 rın, ah ~u 
ır takım idarecilerin l" d ... 

.. ~ b k e ın e de-
~ a ımsızlık ve biçarel'k . . 

bırakılmıştır: 1 ıçındc 
~~ki; büyük inkılabcı Atatürk 
!u _ortaya koymuştur • 

.Je oylu efendimizdir. 

~
" s- -e lh o~un. ~anası yalnız hissi bir 

e~_ldır, Köylüyü bütün ha-
an _ ıçınde sıhhatlı, zinde, evi 

~~~· yeyim ve geyimi yerin
. uru medeni nimetlere nail 
1~2 ~!e getirmek demektir. 

5 . . ~kümetin del'riJ· bütün ak 
ı nmızın, ~ '. . • 
1 gayreti Ş~nçle~ımızın müşte· 

c:n iyi ye urk koylüsünü dün-

/ 

aşar, en m- ff h . 
haline sokmak .~re. '. bır 

... Bu husust b - ı ealımız ol· 

' 

a ugun 1 k 
işlerimiz va d _ _yapı aca 

•ıt .,>._ r ır. Koyun buo-tin-
~ rum, bakımsız - - .. o-G alı, bilak' · yuzu hızı kor· 

ti ıs bu ana unsurun 
öJi • 1 mak, o~l~n.n !htiyaçlariyle ut· 

( Gcrı 1 ıkanci sahifede ) 

Ziraat 
güzel 

Vekaletim izin 
bir teşebbüsü 

anketi 
4774 köyümüzün 

. ,.. 
zıraı vaziyeti tetkik edilecek 

YENi 81R 

K A N UN 

, LA Y i HAS 1 
t 

_""_ i HAZIRLAYAN 

ADliYE 

VEKiliM iZ ı 
F. OKYAR 1 

Memlekete ihanetin 
cezası çok ağır olacak 

BİR LA YIHA HAZIRLANIYOR 
• ANKARA : 10 ( TÜRKSÔZÜ MUHABİRiNDEN ) - 1fı32 SA· 

i ILI ASKERİ KANUNU lLE TÜRK CEZA KANUNUNUN MEM
LEKETE HIYANET VE CASUSLUK YAPANLARA AiT OLAN 
MADDELERİ ARASINDA BİR AHENK TEMINl JÇIN BiR LAYl
HA HAZIRLANMIŞ l\l:ECLlSE VERILMlŞTlR. ADLiYE ENCOME· 
NlNDE Gô0ROŞOLMEKTE01R. ~1EMLEKETE HIYANET VECA· 
SUSLUK YAPANLARA KARŞI CEZALAR ŞIDDETLENDlRlLMtŞ 
VE AGlR HAPlSTEN OLO.M CEZASINA KADAR YENİ HÜKÜM-

LER KONMUŞTUR. 

Ankara : 10 (Türksözii muhabi· 
rinden) - Bugünkü Ulus arkadaşı· 
mızda okuduğum şu haberi nakle· 
diyorum: 

Cumhuriyet rtjiminin, kuruluşun-

danberi memleketimizin en belli baş· 
lı istihsal unsuru olan ziraatı, asırlar· 
danberi )'Urdumuzun yegane servet 
kaynağını teşkil eden bu en ehem· 
miyetli davayı ne kadar büyük bir 
tehalük ve önemle ele aldığı hepi
mizin mallımudur. 

Bundan evvelki sayllarımızda mü· 
teaddit defalar bahsettitimiz modern 
ziraat makinelerinin büyük yardımı 
Ziraat Vekiletimizin değerli teşkilat 
ve direktifleri sayesinde ha~adın kal· 
dırılmasi me~elesi bütün memleketi· 
miz için halledilmiş bulunuyor. 

B" sene müstesna bir surette 
bol olan mahsulü kaldırmak için el· 
de bulunan bütün imkanları seferber 
edC'n hükumetimiz, büyük bir gayret 
ve istical ile kollarını sıvayan cevher· 
li Türk çiftçisinin en esaslı bir reh
ber ve yardımcısı oldutunu şimdiye 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Hariciye Vekilimiz 
Ankaraya dönüyor 
Ankara : 10 [ TurksözU muha

birinden ] - Hariciye Vekilimiz Şuk· 
rU Saraçoılu Gölcukten Manisaya 
otomobille gelmiş ve oradan ek.spre• 
sc binerek Ankaraya hareket etmiş

tir • 

iDHALAT VE iHRACA TIMIZIN 
DEVLETLEŞTiRiLMESi MESELESi 

beyanat Bu rivayetler hakkında Ticart:l Vekilimizin Ulusa verdiği 
Ticaret Vekili 13. Nazmi Topçu

o~lu Clun bir :ınubarririmizi kabul c
( Gerisi UçUncU sahifede ) ISP AN YOLLAR 

--BU HAFTA--

HARBE GIRlYOR 
Budapeşte : (a. a.) - Tas~ ojan· 

11 bildiri \'Or: 
Peşt;r Lloyd gazetesi Jspanya.'mn 

bu hafta harbe gireceğini yazmakta
dır. Mezkür gazeteye gl:lre, Madrid 
huktlmeti mUnasip nm beklemektedir. 

Diğer bir gazete de Roma'da, 
lspanya'nm pek yakanda harbe gire
ceğinin tahmin edildiğini yazmakta
dır. 

Ankara : 10 (TurkıözU muhabirin

ac:n) - BugUnku lJlu ta Ticaret Ve· 
kilimizin şu mUhim beyanata vardır: 

SIRASINA GÖRE 

UYANIK 
•• TURKiYE 

Anaclolu içinde seyahat yapan bir arkadaş anlatıyordu: 
- En kalnbnhk köyden, en uyanık köye kadar, nereden geçerseniz, 

geçiniz butun halkın, köylunun gözleri sizin Uzcrinizdedir. Herkes sizin ko
nuşmalaranıza dikkat eder, şuphe uyandıracak en ufak bir hnrekct tedbirsiz 

kalmaz, Anadolu tek göz, tek kulak halindedir. 
Vatan mudııfaasanı za,pf cluşurecek propagnndalar, yalan hnberlerc kar

şı Turk milletinin gösterdiği uyanakhk, bir takım mel'un maksadları tama• 

men f eke uğratmış olduğuna şupbe edilemez. K. O. 
( Gerisi üçüncüde ) 
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l ... ·~::;ı .. "~'::· ;a;.; .. ~ 
llktefrin Pazar) gilnUdUr. 

O gUn sayım b itinceye ka 
dar hiç kimse evinden çıkmaya 
cak, va evlere gelecek say m 
memurları o gUn evde ne ka
dar insan varsa hepsin i sa
y ım defterlerine b irer birer 
yazacaklardır. 

Şayet evinize sayım me
muru gelm iyecek olursa, Bek-
ç i, polis, telefon g ibi vasıta. 
larla hUkOmeti haberdar et. 
meye mecbursunuz. 

Başvekalet 

istatistik Umum müdürlüğü .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... 
Köylünün kalkınması 

( aa,makaleden artan ) 

raşmak, onlann dertlerine ortak olmak 
cesaretini göstermeliyiz. Afrikanın, 
Asyanın korkunç, vahşi köşelerinde 
kendinden olmıyan insanlar için çalı· 
şan Misyonerlerin: fedakarlık ve cesa
retleri Türk köylüsü için sarfedeceği
mız emek ve fedakarlıklardan daha 
üstün kalmamalı. 

Ağaçlı, temiz, iktisadi, sıhhi vazi
yeti yerinde, sakin, ıztırabsız bir ha
yata kavuşmuş bir Türk köyü ya-

ratmak, bir genç, bir insan için şeref· 
lerin, vatanperverliğ'in en mümtazıdır. 
Vatana bundan daha büyük hizmet 
tasavvur olunamaz. 

Cumhuriyet hükumetinin şimdiye 
kadar aldığı ve bundan sonra almak
ta olacağı tedbirlerle bugünkü köyün 
baştan başa değişeceğine, yeni bir ni· 
zam ve hayatın başlıyacağına, şimdiye 
kadar çekilen ıztırabların unutulaca
ğına şüphemiz yoktur, fakat bu işin 
sür'atle neticelenmesi yukanda söyle
diğimiz gibi. milletce gösterilecek a
laka ve hizmetlerle daha esaslı, daha 
çabuk olabilir. 

ŞEHRiN GÖZLERi 
ir insan başında, göz ve 
kulak nilıayet ikişerden 

ve dil de birden fazla 

değildir. Fakat bir şehrin bUnJ·esi 
içinde göz ve kulaklarla dil, o şehir 
nUfusu kadar çok tor. Ye on binler
ce göz, kulak ve dilden çoğu muhıı.k
kak bir şeyler görUr, duyar, söyler! 
Şunlar gibi : 

- " Santiar içtinıai nizama gö
re mi tesbit edilmiştir ? Yoksa ni
zam saatlnra göre mi de~işir 'r 

Bu sehrin tİ'-·atrolnrı, ~inemaları 
) ·' 

eskidenberi unıumi hıfzıssıha kanu-
nuna göre azami saat :;3 de kapa
nırdı. Yaz snatinin tatbiki geceden 
bir sa:ı.t kıstığı için hu nizamı hay
di biraz tadil edelim ! Fakat, gece 
yarı-;ından bir, bir buçuk saat son

raya kadar değil. 

• 
'' Şehirde otobus. şehirlinin 

vntmz bir ucuz <:e\ rUscft'r vasıtası. 

İ lalbuki sUr'ııt ~asıtnsı dn olmalı. 
Bu cihet ise, hemşehri itlaf ede· 

cck derecede hı:z artbı:-ı 1 IJ le dc:ğil, 
dur:ı t adedini ıızaltmakla - Pu
Clon : Kcy f ı duraklar ( ! ) :ıdL·dini 

- ka il olur. 1 , 

1 ürksözü 

Memleket piyasasında, 
bir canlılık görülüyor 

Jstanbul : 10 (Türksözü muhabi· 
rinden)- Almanlarla olan ticaret an· 
taşmasının Mecliste tasdik edilmesi 
piyasada derhal tesirini göstermiş ve 
hazırlıklar hararctlenmiştir. 

Gelen hsberlere göre, bir çok 
Alman firmaları anlaşmanın tasdikini 
beklemeğe lüzum görmeden memle· 
ketimize doğ'ru derhal sevkiyata baş· 

· lamışlar ve mühim miktarda makiae, 
elektrik mabemesi ve ec"layı tıbbiye 
yola çıkar mışlardır. 

Prof. Tankut 
dün geldi 

Parti .Mufettişimiz Profesör Ha
san Reşid Tankut dunku ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. 

Profesör garda Ilalkevi Reisimiz Nev· 
zad Guven, Partilıler, Halkevliler 
tarafından karşılanmıştır. 

Partide 1 ve Hulkevinde meşgul 
olan Mufettişimiz nldığtmız malO.· 
mata göre, hugUn I lataya gide
ceklerdir. 

Hasad işinin yüzde 
doksanı ikmal edildi 
Baş vekaletin bir yazısına ceva b 

veren vilayet makamı Adana hasat 
ve harman işlerinin ova köylerinde 
yüzde doksan, dağ köylerinde yüzde 
yetmişinin ikmal edildiğini bildirmiştir. 

Yeni ekim mevsiminde ekimin 
daha büyük mikya.!.ta yapılması hu
susunda ~imdiden tedbirler alınmağa 
b3şland1ğı memnuniyetle öğrenil
miştir. 

Ayran 
temiz 

suyu 
çıktı 

Bir nıuddc-t evvel belı:diye tara.
f ıoJar mua,Yenesi yaptırılarak içinde 
basil bulunduğu hakkında rapor ve· 

rilen Ayran suyu, sahibinin ısrarı U· 

zerine Ankarada Sıhhiye Y ekaletine 
gönderilmişti . Bu defa haber al· 
dığtmıza göre belediyenin muayene 

ettirdiği aynı damacanadan alınarak 

gönderilip Ankara Sıhhıye Vek!leti 
Merkez hıfzıssıha mUessese~i farafm

dan muayenc'>İ yapıl~n bu suda hiç 
bir basil bulunmadığı bildirilmiş ve 
bir rapor da verilmi;;tir. 

Ticaret 
kaba 

lisesi binasının 

inşaat bitti 
Elektrik fabrikası yakınında, A

dana için şüphesiz büyük ehemmiye· 
ti haiz olan bir ticaret lisesi b"nası· 

nın yapılmakta olduğunu okuyucu
larımızca malümdur. Her türlü kaba 

inşaatı ikmal edilen bu lise bina~ının 

sona ermesi için 20,000 liralık bir ke-

şif Nafia Vekaletinin emirlerine göre 
yapılarak gönderilmiş, vekaletten 
henÜ7. bir cevap alıni1mamıştır. 

Vılayet konağ"ı yakınında da 9 
mevcutlu modern bir polis karakolu 
yapılmakta idi. Bu binanında kabain· 
şaaatı tamamen bilmiştir. 

ilk ve orta tedrisad 
kadroları hazırlanıyor 
Yalınız lsta nbu1dan 300 öğretmen nakil istedi 
İstanbul : 10 (Tlirksözü muhabi

rinden) - Maarif Vekilliği ilk tedrisat 
umum müdürlüğü vilayetlerin ilk ted
risat kadrolarını hazırlamağa başlamış· 
br. Vilayet, Maarif müdürlüklerine ve· 
rilen emre göre her vilayet Eylulün 
ilk haftasında kendilerine ait olan ilk 
okul öğ'retmen kadrolarını tesbit ede
rek Vekilliğe göndermiş bulunacaklar
dır. Bu kadrolarda şehir içinde bir 
okuldan bir okula nakleden öğretmen
lerle yeniden vilayet emrine veıi'.mesi 
istenen öğretmen sayıları, açılan okul 
ve talebe miktarlıırı bildirilecektir. 

Vckfılet, bu suretle mevcut ilk 
öğretmen okulu mezunları ihtiyaca 
göre taksim edilecektir. Öğretmen O· 

Şehirli görmekte \"C ~öyle· 

mektedir . Ne denebilir 
Mue_yyideli iddinlnr : Şehirden bir 
çok göz. bir çok kulnk Ye dil. 

Bir koç şchirli nia gözU saknt, 
kula!,lı a0ır, dili·' nnlış konu~makta 
ol:ıbılır; ama bir ş.:hrin kulô\kları, 

dillcı·i ve göı:leri asla ( 

TANGÜNER 

kullarından Eyllıl devresi hariç olmak 
üzere 600 e yakın öğretmen mezun 
olmuştur. Bu öğretmenler her vilayet 
Maarif müdürlüğüne dağıtılacaktır. 

İstanbul Vilayetinde halen mün· 
hal bekliyen 150 kadar öğretmen var
dır. Bu yıl da 30 kadar öğretmenin 
yeniden lstanbula nakledilmesi muh
temeldir. 

Ôğ-retmenlerin mühim bir kısmı 
bu yılki kadroya alınacaklardır. fstan
bul vilayeti ilk tedrisat kadrolannı bu 
ayın yirmisinden itibaren tanzim etme· 
ğe başlıyacaktır. Şehir içinde ailevi 
sebeblerle ve okulun uzaklığı dolayı

siyle nakil isteyen 300 den fazla Ö~· 
rctmen vaıdır. Bu öğretmenlerin ar-
7Ula•·ı imkan nisbetin<le yerine getiril
meğe çalışılacaktır. 

Maarif Vekilliği orta tedrisat di· 
rektörlüğü kadrolann erken hazırlan
ması için şimdiden faaliyete geçmiştir. 
1stanbula ait kadro tı~la6ını, t~tanblll 
Maarif müdürlüğü teklif edecektir. Bu 
taslakta icap eden değişmeler vekalet 
tarahndan da yapıldıktan sonra teb
lig· edilecektir. Şehrimizin ko::lro tasla· 
ğ"ı hazırlanmağa başlanmıştır. 

Valimiz gl 
Faik Üstünün Os~ 

köylerindeki tr 
seyahatları 

Valimiz Faik Üstun ka~ 
!erimizde yaptığı teftiş se1 
dun şehrimize avdet etınifl 

" Osmaniyeı : 10 ( Hususi 
rimizden) - İki gUn evvel 
B. Faik Üstun Osmaniyef' ;_ 
Kııymakam, belediye ve P':J. 
r et odası, Halkevi. reisleri 
lık bir halk kutlesi tarafın 
laomışlardır. 

Valimiz doğruca balı.J 
rek bir muddt:t istirahat ef' 
ra yanında kaymakıım a. 
gu halde beledi.reyi şer 
uzun bir mu0ldet beledi,·C 
rinde konuşmuşlardır. \r111" 
diyenin mı:saİ<iinden bilhas 
pılan yollardan çok mea:ı.,-, 
lar ve kasabanın diğer yo _. 
yaptırılmaqını emretmişlerd"._ 

ye 1<.asabanın başlıca yoll 
olarak yaptırmak için d~ e 
ler ı:ılmağa baıılamışdLr. . il 

Valimiz Osmaniye ı<F 
• I' 

bir ihtiyaç olan ,Yay lalar8' 

ni ve yollarını görmek u• -
da gitmiştir. Ya,yla yollıa"" . . 
dukleri bazı noksanların 

emirler vermiştir. 
B. Faik Üstun burad-' 1 

vevr: ve oradan da Osrn•11 
~ ~ ' 
rini teftiş ve mah~ul \Taı• ., 
mek Uure hararet etmiştı 
Haznedar. , 

:liraat Vekiletiııı~ 
zel bir teşeb 

e 
( Birinci o;ahifeden artıııı l 

kadar tesis edegeldiği ~ nı ı 
şebüslerle isbat etmekted~ı 

Bu cümleden olarak Z 
kaletinin büyük bir köy •. 
tip ettiğini memnuniyetle 

dık. . b 
iktisat tarihimizin hıÇ ~ 

mühim hadiselerinden b! ',ı;.ı 
decck olan bu anket şııSI ~. ' 
bu sahada yapılan araştı~i/ 
kİ en değerlisi, en şürnol 1; 
tır. Anketin gayesi cınedl ~ 
rai hüviyetini içtimai . ~ıJ,F 
tisadi ve zirai bünyesı~' ı"",I 
ten sonra inkişaf irnka11 f. 
ramlaştırmaktır. > Kü~8~1 ra 
Konya, Nığde, Kayserı, ~ 
rum 'iC Yozgat vilayetler~• 
yani tam 4774, köyde "'1· 
yapacak olan anketçiler ,,; 
k3leti mütehassıslaunırı iı 
çalışmak üzere Yüksek -
tüsünün ziraat, veterirıel' 

11 
fakülteleri taf ebelerind.e ı6 
150 kişidir. Bu 150 kışı 0ıı 
rılmıştır. Her ekip başl~,ıı 
idaresi altında anket rll' 
hükümleıine göre araŞ1\11~ 
pacak ve cçalıştığ'ı ınırı o 
rafi ve mülki rabıta ..,e ~ 
göre 1 den 4 e kada~ t 
reki-.ep bö gevi faa 1> e 

e1'tP haz cdecektır. Her \e 
titüsü profesörlerınde~aıı 
kaletı mtitahassıslaıuı ·deli 
darrsinde 5 ila 12 kışı 
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' ~ GAZETI: - ADANA -

Abone Ş•rtları 
12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedılir. 

2 - llanlar için idare')'e 
müracaat edilmelidir. -------1-

~ 

/:JY ANIK TÜRKİYE 
! Birinci sabif eden artan ) 

si 'Bilhassa Turk k'' lu oy su, vatan 
el afaasına gönderJi~i ·~tl .. ı:'> yı5• erının 

.ıC s1nda sa~lam uv:ı.nık d ;_J. ' J ~~m~nı 
P"' 1 hır köyludur. Onun bu sekildeki 
i :ketleri butun tarih boyı:uca gö· 
ı!\~Uştur. Bir çok acı tecrübeler ge-

ık Vakt· l · · · · ıy e ıçımıze sokulmağa 

it aff ak olan duşm:ı.n maksadlarım 
e pahalıya ödemiştik. ' 

. ~Başka memleketlerde iç emniyet 
e Udafaa bir çok teşkilata bağlı~ 
·e Bu memleketlerde hukömet ken
alifle yar~ım cı ~l:ırak sayısız gizli 
a9,.ar teşkıl etmıştir. Bele bazı yer. 

11,- bu teşkilat halkın uykusunu ka-
,01 ~'. baba ile o~ul arasındaki sev
rJtl ıbmadları ortadan kaldıracak 
ll~ korkunçtur. 

e~Ha.lk, Turk köylusu, Turk mU· 

erı ı hep birden, iç mUdafaa için 

if metin etrafında toplanmış bulu
ril lr. ~l~l'un maksadlar ateşten bir 
uı r ıçıne. alınmıştır. Şupheliler. 

1
-_im. mancvıvatıın kı"m·'- • t• :JJ'. _ • • illi. ıs ·ıyen• 

yakası ynlnız zabıtanın elind d 
talkın da elindedir. e e-

d~ Halk bozguncuları takibediyor 

ı:ı lendiklerini zabıta,•a b~be , 
tl • " r VC• 

ıızİ ' f~at .. butun bunlar ne adi 
şti' '\ !'\ • aat mukabilinde ve nt de 

'<- ihtiraslar uğrunda yapılma
if•~ır. Butun bunlar tek. b' t . . ır 
~ ı r;ın yapılmaktadır 

b \ atan mudafaası .. 

aı.t e L~mun böyle devam edeceğinden 
/nadar şuphemiz olamaz. İnkılabın 

J11jt maksadları uğrunda yıllardan beri 
ed ı/.şıp , ~Uileleşen halkımızın vatan 

'r,~ hıç bir suretle suistimal et
• ıç mUJafaa için d:ıima U\·anık 

t1e bUk\imetin en .. · b" • ' 

tı k 
1~ 1 ır yardını-

ra kalacak ve hiç b" 
İÇ beşinci koUar ne d ır suret-
iri~ apılm:ı.k isteniİen e maksadlara 
jıt'c!İ1alan haberler içi ·propaganda-

..ı mıze sızamıya· 

tı'~,ı' 
ıc o. oıııı; 

eıt'I 
dıJ,ı.,--________ _ 

. ,el' 
1 

ıı\a1 
atıf' 

Vatanda~ ! 
J{• va K , ·~ urumuna aza ol 

ıeı1~a kuvvetlerimizin ço-

r ı masına Yardım ediniz 1 
etli 
ıi'r-------
~-' -------

eli 
i 16 karıda isimler· . . 
ıa<lıı er d&hılinde ını 7.ıkrettiğ'imiz 

ıı b' k rnevcut bulunan 
t" ır aç hanelik 

ıırll' nıiinferit ıf . ~fak birlik
otıı~' er yer adı~ tçı ışletmelerine 

o k edilece . . adım, karış l..a-
~ıı ç"ft • . ktır. Bıına göre tam 

1 çı ışletmesi gözden g · 
t en f k . eçı 

e ~ , ~ .ö bır tcfeıruat ihmal 
ıp eksızın mufassal mulumat 
\e caktır. 

311 
deli 

Türk sözü 

Yoguslavya İzmir fuarın
da bir pavyon yaptırıyor 

İzmir : 10 -a.a.- Bu sene lz-
mir enternasyonal fuarına ilk defa 
olarak iştirak etmekte olan Yugos
lavya hükumeti pavyonunun çok zen· 
gin bir şekilde :tertip ediJmesini is· 
temiş, bu maksatla gönderdiği heyet 
şehrimize gelmiştir. Yugoslavya pav-
yonunda teşhir edilecek bütün eşya 

da gelmiş bulunmaktodır. Heyet me· 
saisine başlaroıştır. 

AMERlKADA 

MECBURi 
ASKERLiK 

Hususunda Senato, Bay 
Ruzvelte selahiyet verdi 

Vaşington : (a.a) - lD N B S • to ·zı· . . . ena 
' mı ı muhafaza kıt'al . l d 'h · arıy e or u 

ı lıyatlarının fili asker·ı h. t .. silah 1 ızme ıçın 
a tına alınması maksadiyle reisi· 

cumhura salahiyet veren kanun layı-
hasını 7 rey'e k ~ . . . , arşı ı 1 reyle kabul 
~ımıştır. Proje şimdi kongreye gönde
rılecektir. 

.. ~anun mezkur kıtaatınm batı yarı 
kuresıyle Amerika'nın elindeki top· 
raklarda ve Filipin adalarında kulla
nılması lüzumunu tasrih eylemektedir. 
. B. Ruzvelt'in salahiyeti 1942 ha· 

zıranında münkazi olacaktır. 

------------------------------
Ziraat Vekili Bursad a 

. Ankara : 10 ( Tl\l"ksözl1 muhabi· 
rınden ) - Ziraat Yekili Muhlis 
Erkmen Bursaya gelmiştir . Bir kaç 

gUn Bursad:ı. kalacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 
Ş~brimizde dun gök yUzU :ıçık, 

hava hıı.fif rUzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 38 derece-

yi bulmuşut. 

Hindiçinide 
vaziyet vahim 

Fransızlar müdafaa için 
tedbirler hazırladı 

Şangha.y : 10 a. a. - Royter 

Hindiçinide vaziyet gUnden gUne 

vahamet kesbetmek.tedir. Cenubi Çin 

sularındaki Japon harp gemileri. ile 

nakliye gemilerinin faaliyetine baka

rak Japon kuvvetlerinin cenuba dog

ru bir harekete hazırlandıkları istid· 

lal edilebilir. Son gUnlerde Japon ge· 

milerinin Formose ile Ha.inan arasın· 

daki faaliyeti bir kat dslııı artmış· 

tır . 

ismet in önü ilk okulu 

inşaatı 
Reşadbey mahallesinde yapılmak· 

ta olan c:İsmet İnönü ilk mektebinin 
inşaatı devam etmektedir. Mektebin 
zemin katiyıe birinci katını birbirin· 
den ayıran döşemeler seviyesinden İ· 
tibaren blna}ı çepçevre saracak bir 
hatıl yapılması için çalışılmaktadı.r Bu 
hatıl içerisine konması iktiza eden 
betonarme demirinin bulunmaması 
yüzüden mü taahhit tarafından tedarik 
edilen putrel demirleri konmak sure
tiyle yapılmaktadır. Bu putreller şur
dan burdan tedarik edildikleri için 
boylan kısa ve paslıdırlar. İnşaatta 
halen görülen muvakkat durgunluk 
bu putrellerin temizlenmesi ve birbi· 
rine fenni surette rabtedilmelerinden 
mi.ıtevellittir. Bina~·ı çepçevre saracak 
olan bu hatıl betonu döküldükten 
sonra birinci katın tuğla inşaatına sür' 
atle devam edilecektir. 

Sahife 

Almanya üstünde 
İngilizlerin uçuşu 

Tayyare meydanları, 

tezgahlar dün yeniden 
bombalandı 

Londra: 10 -a.a.- Hava neza· 
retinin istihbarat servisi, tayyarele-
rin kanatlarında buz tuttuğu cihetle, 

Kiel limanını bombardıman etmeğt~ 
gitmiş olan bir kaç İngiliz bombar· 

dımancısı fazla irtifalara çıkamamı~

tır· 

Ayni fılotillaya mensup sair bom

bardıman tayyareleri çok fena olan 

havaya rağmen yollarına devaın ede
bilmişler ve bulutsuz bir mıntakadan 

geçerken teşhis edebildikleri bir de· 
niz tezguhını bombardıman etmişler-
dir. Bir infilak silsilesi müşahene et
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Kiel'in şimalinde, bir demiryolu 
hattı üzerine ilk bombalar düşmeğe 
başladığı laman Holtenantayyare 

'lleydanının bütün ışıkları sönmüştür. 
Hücum tayyare meydanının iniş sa
hast üzerine bombalar atılm1ş tır. 

Diğer bir İngiliz tayyaresi kanad

larında mevcut olan ve kendisini a
ğırlaştıran buz kütlelerine ve bunla-

rın kesafetine rağmen müşkülata ir
iifa alabildiği halde, bir tayyare mey 
danını teşhis etıneğe muvaffak olmuş 
ve bombalarını almıştır. 

Çin milli şefinin ika

metgahını bombardıman 

Şanghay 10 -a.a.- Bugün Ja• 

pon tayyarelerinin ani bir bombard

manmda Çang·Kay·Şek'ın Kıvank· 

Şeng deki ikametğahına isabet vaki 

olmuştur. Mareşal ve karısı sağ-dır • 

iTHALA T VE iHRACA TIMIZIN 
DEVLETLEŞ TiRiLME 

( Birinci sahifeden artan ) 
clerek, kendisine sorulan muhtelif 
mevzular Uzcrinde bey:ınatta bulun
muştur. ~1ubarririmizin sualleri ye 

aldıi;ı cevap l:ır şunl:ırdır: 

- 1thalat ı.-e ihracat i;;lerinin 
dedetleş tiri L mesi ri \•ayetleri karşısın· 
da Ticaret \' ckiiletinin noktni nazarı 
ncdir·1 

- V Dtım<la;;larm, içiode bulundu
ğumuz fevkalade gUnlcrin chemmiyc • 
tini mudrik bulunduklarına k:ıniim. 

Tican~t Yek.aleti bu fevkal5.<ldi · 
gin kcndi~ine ) ukledigi lcJb\dcri al· 
mnltta ve hadi~elcri gUnU gUnUnc ta· 
kir etmektedir. Taciı·in Ye bilhassa 

itb:ı.Iat ve ihracat bcirlerinin mem· 
' 

leketio yUksek menfo.atlarinden mUl· 
hem hukümet tedbirlerine intibak et· 
meğe çalışacaklnrm<lan Umidimi kes· 

miş de~ilim. 
Tacirin cemiyet içinde ve iktis.:t· 

di hayatta Lir fonsiyonu olduğuna 
k:ı.ni bulunm3kla:nz. H:.rp -;onunun 
getireceği 1ktisadı şekli '\"Uzuhla göl"· 
meğe imkan olmadığından bu .zıımre· 

nin luzumsuzluğunu bu guoden kestir· 

ruek mUınkUn dcgildir. 
Y :ı.lDlz zamanın şartları içinde 

mllnhas1l"an ~:ıhsi ve ferdi knznnç hır. 
sına dayanan lıir ticaret sistemine 
cev:ıp veremeyiz. Tacir ruenfoatım, 
umumi mcufantiuin dışında Ye onun 

MESELESi 
:ıleYhinde zörmektc devam ederse 

w -

meı:cudi\·eti sebebini inkar etmis o-. ) 

lur. 
Devletler ara~ındaki bugUnkU 

tic:ıret anlaşmalarının bUnyesi ihl"aCAt 
,.e ithalat ticaretinin en ~hemru1yct· 
!il.erini devleştirilnıeğe çok mUsaiHir. 
ıyı vatandaş, ve vazifesini mUdl"ik ta~ 
cirin, cemiyet menf:utini devlet tes· 

kila.tı kncla: ve ~1aWi oodnn daha i~ri 
temın ed;bıleccgrn<len Umilsizliğe dU~· 
nıemek lazım<lıl". Ve normal olanı dn 
lmdul", 

ÔnUmUzdcki tecrUlıe gUnleri bu 
Umidinıizi boşa çıknl"dığı takdirde icap 
<>den tedbirleri nlıııakta tereıidııt et
miyccrginıizdcn emin olmalıdır. 



Sabif e 4 Türksözii 

RADYO 
- Bugünkü program -

Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 
7 .80 Program, Saat Ayarı 
7

1

.35 Müıik : Neş'eli Parçalar (PI.) 
8.00 Ajans Haberleri 
8 .10 Ev Kadını : Yemek Listesi 
9.20/ Müzik: Hafif iarkılar 
9.30 
12.30 Program, Saat ayarı 
12·35 Muzik : Turk 
12.50 Ajans Haberleri 
13.05 Müzik: Türküler ve oyun ha-

vaları 
13.25/ Muzik : Radyo Salon Orkest· 
14.30 rası 

18.00 Program, Saat ayarı 
18.05 Müzik: Pazar Çayı (Pl.) 
18.30 Müzik: Melodil'er (Pl.) 
18.45 Muzik : Radyo Caz Orkest

rası (İbrahim Özgür İdaresin
de) 

19.30 Muzik Turk 
19.45 Saat Aynrı, Ajans 
20.00 Müzik: Halk türküleri 
20.15 Muzik Fa sıl Heyeti 
20.45 Konuşma 

21.00 Türk Müzık 

21.30 Müzik : George Bızt-Karrnen' 
in 4 Uvertürü. Weber-Freıschütz 

Operasının Kısalhlmışı. 
22.30 Saat ayarı, A jans 
22.45 Ajans Spor Servisi 

23.(10 Muzik : Cazband 
23.25/ 
23.30 Yrınki proğram kapamş 

Pamuk - Hububat 
K1LO FIATI 

CiNSi En az En çok 

Kozacı ~ s \~~ 
Ma. parlağı 00 49 

~~--4~5~~~1~~~-ı 

Ma. temizi 45 
•~K--~ı --•--=oo-=--

apıma ı 

K.kutlusu 20---ı·--:0-20-=----• 

Klevland 1 58 --59--
Susam 00 14 
K. buğday 4,20 4,875 
~uğday To. ~---- 4,25--

" yerli 4,20 4,875 

1
_A __ r ..... p:-a..,..-__ 

1

, 2,g6 3,125 
Yulaf 3,25 3,375 

10 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından ahnmıştır. 

·şmark 

nk (Fransız) 
lin ( ingiliı ) 

Ltret 

Rayı 

Fra 
Ster 

l= o 
-5-
--

00 
24 

1
_-=D=-ol_a....,,r .... <..,...A ... m_e,__n_k-,..a"""")__ 136 ı 00 

Frank ( İsviçre) 00 00 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Yeni postane yanında 
Fuad eczahanesidir 

' ' 

Yuvanın saadet ve varlığını 

doğuran, Aile düğümünü kuv\·et
lendiren çocuktur. Çocuğu sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları

da hatırla yılda bir lira ver Çecuk 
Esirgeme Kurumuna Üye oll 

İlan 
Seyhan kültür direktör
lüğünden: 

Adana beş kanunusani ilkmek· 
tebinin (437) lira (23) kuruş bedeli 
keşifli tamiratı 22 Ağostos 1940 
Perşem~ e günü saat 9,30 da vili· 
yet daimi encümeninde açık eksilt· 
me suretiyle ihale edilecektir. 

isteklilerin yüzde 7,5 teminat 
makbuzu ile encümende hazır bu
lunmaları, keşif ve şartnamesini 

görmek için de Maarif dairesine 
müracaat etmeleri. 12188 

6-11-15-21 

Haruniye Düziçi köy Ens-
titüsü müdürlüğünden: 

150 lira aylık ücretli müessese
miz doktorluğuna ve 60 lira aylık 
ücretli diplomalı hemşireliğine talip 
olanların evrakı müsbiteleriyle yazı
lı olarak idaremize başvurmaları. 

6-9-11 121891 

ilan 
Seyhan P.T.T. mü

dürlüğünden: 
Adana P. T. T. binası muhabe· 

re salonunun tavan kısmı pazarhkla 
tamir ettirilecektir. Ktşif bedeli 44 
lira 40 kuruş, teminat muvakkatesi 
333 kuruştur. Pazarlık 22 Ağustos 
940 perşembe günü saat 10 da 
Müdürlük binasmdaki komisyonda 
yapılacaktır. Taliplerin muvakkat 
teminat makbuzlariyle müdürlük bi. 
nasındaki komisyona muracatları. 

7-11-16-20 12192 

Seyhan Cezaevi Müdürlüğünden : 
Seyhan Merkez Ceza ve Tevkif evinde bulunan mahkum ve mevkuf. 

larm üç yıldız tabir edilen ikinci nevi undan mamul dokuz ayhk ekmek 
ihtiyacı ( 100,000 ) yüz bin kilodan ibaret olup 1 ·8-940 tarihinden iti 
haren aşağıdaki şartlar mucibince bir ay içinde pazarlığa çıkarıl 
mıştır • 

1 - Pazarlık neticesinde takarrur ettirilecek fiyat muvafık görüldü· 
ğü takdirde 26 8-940 Pazartesi günü saat on birde Seyhan Cumhuriyet 
Müddeiumumiliği makamında toplanacak komisyon marifetiyle ihalesi 

! yapılacaktır. 
2 - Yüzde yedi buçuk nisbetinde ( 675) lirahk teminatı muvak· 

kata alınacaktır. 
3 - Şartname parasız olarak Ceza ve Tevkif evi Müdürlüğünden 

alınabilir. 
4 - Fazla malumat almak istiyenlerin 

Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur • 

her gün Ceza ve Tevkif ~vi 
12207 
11-1s-20-2s 

ilin 
Seyhan Vilayeti daimi encümenin 
1-Adana-Kozan yolunun 3+ 000-7+ 000 kilometreleri arasnıd•,R • 
sınai imalat keşif tutun olan (43843) liaa (10) kuruşla kapalı ıar "J 
ile eksilmeye konulmuştur. ~ 

2 - Eksitme 29.8.940 tarihine müsadif Perşenbe günü saat 
da vilayet daimi encümeninde Yapılacağından kapah zaıflar e~ 
ıaatten bir srat evveJine kadar ıaat (9.30) da bu encümen rei.slı 
rilmiş olacaktır. ,J 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini gör ~a ~ 
Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. Y;o 

4 - fsteklileJin (3288) lira (23) kuruş muvakkat teminat veı~e ti 

ehliyet vesikası almak üzere bu gibi işleri yaptıklarına dair boll 
rile birlikte yukarıdo yazıh ihale tarihinden sekiz gün evvel viliYe~ Rei~ 
racaat etmeleri lazımdır. eri 

Posta ile göederilecek mektupların dış zarfı mühür mumu ile Sam 
kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

2-6-11-16 12177 

Devlet Demiryolları 6. ncı İşle 
Müdürlüğünden : 

f şlefmtmiz mıntakası memur ve müstahdemini için kumaş, ,1 
teJası idarece verilmek ; sırma düğme ve alameti fabrikaları 'ttl, 
de ait olmak üzere takıibtn 778 takım açık ve kapalı elbise, 2fJ 
ve 345 kasketin şartname ve mukavele projesi mucibince dikioı' 
940 tarihinde yapılan kapah eksiltmede taliplerin matlup ev.safi' 
dıklan anlaşıldığından kapalı eksiltmenin yenilrnmesi icap etnı~ , 
81940 tarihinde pazartesi günü saat 11 de Adanadı işletme bJbe . 

~cegı 
yapılması kararlaştırılmıştır. Elbise ve paltoların beherinin mu varı 
dikim ücreti 6 şar lira ve kasketin 175 er kuruştur. işin tamaoı• "m 
hammen bedeli 6879.75 lira ve muvakkat tfminat 5161iradır. BI ı ve 

mukavele ve şartnameler Adana işletme Müdürlüğüne, Mersin, 1'~ilbi 
tasycnlarına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. isteklilerin fd~ 
kağıdr, nüfus tezkeresi, 940 yıh ticaret odası vesikası ve bu işt ~ 
yetlerini gösterir tasdikli vesikaları ile muvakkat teminatları ~e1!; 
yatırıldığını gösterir makbuz veya banka teminat mektuplar•.'' fi ş 
mektuplarım 2490 No. !u kanunun tarifatı dairesinde mühürlİJ ,/n 
içinde vakti muayyeninden bir saat evveline kadar komisyonuııı 
miş olmaları veya göndermeleri lazımdır. Postada vukubulaca~ ,in 

meler kabul edilmez. •ş , 
12166 28-31-6-11 itti 

Seyhan Vilayeti Hususi muhas1·: 
müdürlüğünden: 

(ıuz 

1 - Aşağıda cins, mevki ve muhammen brdelleri yazıll f' lan 

kulJer açık artırma ile satılacaktır. te 
2 - Açık attırma 940 scntsi A~ustosur.un 15 ıncı Perştıııb' hi 

rur 
saat 10 da yapılacaktır. Jıer 

3 - lhala vaktinden tvvel husmi muhasebe veznesine Y' aı 
lazım gelen pey parası miktarı hizalarında gösterilmiştir. tf.u 

4 - Şartnamelui her gün Hususi muhasebe kaleminde 1 1le 
mümkün olan istekJilerin ihale için muayyen gün ve saatte viliY' gö 

encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. ~çö 
Muhammen 8· 

1 

Mahallesi Mevkii Cinsı No: Ölçüsü~; 
_E_s_k-ih_a_m_a_m __ T_a-şç-ık_a_n __ H_a_n_e __ 2_2_/7_4________ 600 45 •n 

• arsası 

Çukurmescit tepebağ medrese 160 
Eskihamam taşçıkan Dükin i2 

,, ,, Mağaza 72174 
Rahmiye Maşatlık arası 

700 52 rr 
200 15 '~· 
300 22 lan 

Terkişan Akdam tarla 
325 mekre 650 ~~ e 

68 tapu 166 dön 1328 
99 

~ 

69 •• 166 ,, 1328 19 im 
" 

,. ,, 
74 " 133 ,, 1064 9 
73 " 166 " 1328 ~ 

51 

80 ,, 650 " 5200 3 48 .)~ 
79 ., 81 ,, 648 ~a 

" " " 
" " " ,, 

" " 
" " " 27-2-6-11 12164 

----------------------------Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk Sözü Matbaası 


