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iNGlLTERE 
AMERIKADAN 

TANK ALIYOR 

------ * ------· 
Amerika Cumhurreisi 

Amerika şarka sahil-
ler ine •eY ahat çlkıyor. 

* 
Nevyork : 12 -a.a.- Nev· 

york Times gazetesine Vaş i nglon

dan bıldirildiğine göre, İngiliz hüku· 
meli, biıleşik Amerik~'dan 25 ila 
30 ton arasında 4.ooo tank müba
yaası için 200 milyon dolarlık bir 

tahsisat kabul etmiştir. 

Amerika'nın şark sahilleri mü· 
dafaa mıntakasında teftiş seyahalı

na başlamış olan B.Ruzvelt, sabah

leyin Portsmouth'a muvasalat eder 
etmez deniz te:ıgahlarına gitmiştir • 

~~e '.' Bi:~:· h:~btr~=~~zlargdaazcbt~1-_ 1 ÜZERE ANKARADAN AYRILMIŞ OLAN IIAR1C1YE \'EK İLİMİZ B. 

IJJI' . . ra or u arını 
e••m~ ~~e işlem~hlrh~eg~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~----~-~~-------~-

i~!~~~~:::::~:~~::::ı::;: Toprak a ı tı servet ı erimi· 
jştVlgoruı.ıu. o z· . t:•h ı· çok arttı 
.;elBir ha,tadanberi ln~iliz 

0 
l 1 n 1 s 1 sa 1 

. \nde cer va arı 
rıl• . . ~.}'an eden h:ı"a harple-

:.;.':~:.~::~t:~·;~:.:;;; b:,:~: Madenlerimiz mükemmelen işliyor 
ı, • ayyaredir. Tayyare harpt 

a111> nn b" ·ı b t: ır sı a olmadan tamamiyle 
~ş'. başlıba~ına bir cUzitam haline 

1 •fhr. Bu suretle İngiliz hava ku-

s Janının lıarbio ilk a'·larında ..• 
~i .. 1 " soy 

soz ere inanmamak için biç bir 
b kalmamıştır. 
larihi tetkik edersı:k her de . 

ff ı vır· 
,,fıuz~ er olan orduların ve ku-

t
an ~rın başlıca muvaf fokiyetle· 
emın eden l . 

b' 
. şey erın yeni bulun· 

,,... hır ·ı h ld 
P" sı a o ur,runu görUrUz A 

T\ırma, ok k U . ta 
Jief'a tatbik du anma usullerini 

dır~ e en Turkl · b 
ı aı oluvermi"'l d" er cı ana .,. er ı . 

• DUşmana karşı du .. 
11(1'1 • ı hl ' .,.manın vasıta 
~ lıae sı a anılması din k"t 1 . -

1-t!l •. 1 ı ap arında 
11 goru Ur. Osmanlı impa t l .. k . ra or u~. 

d.ço mesıne sı:beb olan 1 d 
li d K şey e~ en 

e, anuni devri gibi en 
sker? b" d . par-

ır evırde yeniçeri) •. 
llpa d l erıa' 

or u llrında kullanmaga b 
ın tUfekleri kullanmamak h aş· 
8 .. t d" USU• 

go~ er ıkleri inad vay ve ok 
~ ara t 'h " u Sı- ercı etmelerinden ileri gel-

15 ,e şUpbe '-·okt H 
b . " ur. er yeni silah 

~ •r futubat h 
'},;, 1ln j,..· h ın anıı tarı olmuştur 

a .,.ın nva ·1 lıl • 4o ~1 a nrına çok ebem mi 

9 errnekli!imiz l' . 9 nnıak azımdır. Bu ııilah.ları 
mest) · l 

99 bir 'ç l csıne ge İnce çok mU· 
• a ışma t 79 İmiıi bul me odu karşmndR 

makta .. ·ı 'l' . 
99 • b' " z. ayyareyı 

sır ır ıı k"ld 
,.\11 ''alnı )e 1 e kullanabilmek 

l:;rv •1 
/. cesaret d K'J<l" ı4ı:ı bir bil i . . . ecı ır, oldukça 

0 g;) e ıhhyaç vardır. 

/arası fab 'k 
' rı nsı olan milletler 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Demir gol /arının Fuar 
için mühim tenzilô.tı 

Adana-Kayseri ve Ankaradan yapılacak seferler 

. Ankara : 12 (Türksözü muhcıbi· 1 
l"ınden ) - verılen malumata na· 

zaran, lzmir enlernasyonal fuarını zi

yaret edect.k yolcuların rahat seya
hat edebilmeleri için devlet demiryol· 

lan idaresi baıı tedbirl::r almıştır. 
Bu meyanda fuarin açılmasından üç 

gün evvel, kapanmasından üç gün 
sonraya kadar devam etmek üzere : 

( Gerisi uçuncU sahifede ) 

r· .... - - ...... - ....... { 
Cumhuriyet gazetesi 

dün kapatıldı 

Arkara : 12 (TUrkatizU 
muhabirinden)- istanbuıda 
mUnte,ir Cumhuriyet gaze
teslni n dünden itibaren 
Vekiller Heyeti karariyle 
kapatıldıiı haber alanmış
tır. cumhuriyet gazetesi 
dün intifar etmemi,Ur. 

Gerıeral Frankn ve kızı 

Cebelüttarık 
ve ispanya 

- Yazısı içeride 

Ankara : 12 ~( TurksözU mııha· 
birinden ) - Bir seneye ~yakla~an 
dunya buhranının hemen ther tarafta 
ı:konomik hayat.ta dogurduğu butun 
karışıklıklara rağmen, yurdumuz, bil· 
bassa dahili işlerde bir gfnişleme ve 
ilerleme manzaras1 arzı:tmektedir • 
ı\-lilli servetlerimizden çoğunun istih· 
seli artmıştır. Bu artışla beraber de· 
ğerlerinde de bariz bir fiyat yuksel· 
mesi vardır. Bu arada Turk maden
ciliği de sistematik inkişaf . seyrini 
muhafaza etmektedir. 

Iluktimetimiz madencilikle yakm
dan alakadar olarak İstihsalitı artır· 
ma bakımından isabetli ve luzumlu 
kararlar almıştır. Bu kararların fay
dalı neticeleri kısa bir zamanda kc.o• 

( Gerisi UçUncU ~abifede ) 

Büyük hava 
muharebeleri 

ALMANLAR SON HAFTA· 

LARDA 400 KADAR TAY-

YARE KAYBETTİLER 

Londra : 12 (a . ~) - Öğleyi mü-
teakip kent dukalı~ı boyunca yeni 

j 
bir muharebe cereyan eylemiştir. Sa· 
bahleyin muharebelere başlamış olan 
bir filomuz burada dördüncü def'a 

( Geri.si U~UııcU sahift:de ) 



Sahife 2 

w•w ....... 

NUfus Sayımı sonunda top 
lanacak malOmat hiç bir kim
seye hiç bir mükellefiyet tah. 

miline sebep olmayacaktır. Hat 
·ta • NUfus Sayımının nUfua ka -

' yıtlariYle, nUfua cüzdantariyle 
i bile aUlıkası yoktur. YegAne 

gaye fertler ve hUvlyetıer 

mevzuu bahis olmaksız1n sa
dece rakam halinde nüfusun 
sayuımı va vasıflarını tesbil 
etmektir. 

Başvekalet 

istatistik Umum miidüılüğü 
~....-...- -·- - _,..,......~ .. - ----.. 

Havacılık ve gençlerimiz 
( Başmakaleden artan ) 

için seri halinde tıı.yyare yapmak gUç 

bir şey değilclir. Fakat gUç olan bu 
tayyareleri kullanacak pilotları ye· 
ti~tirmekdir. 

Fransız ordu<ıunun teslimi sıra· 

sında, İngiltere başlıca Fransızlardan 
iki şey istedi. Birisi donanmanın İn· 
giliz adalarına gönderilmesi, ikincisi 
de esir edilmiş olan 400 Alman pilo
tunun iade edilmemesi idi. İngiltere, 
Fransada. Almanların eline geç~cek 

tayyarelerden ve ne de tayyare f ab
rikalarmdan bir i .. teği ol mıı.dı. Fakat 
yetişmiş pilotların Uzerinde durdu. 
Bu o demektir ki tayyarenin kıyme· 
ti c;nyısında değil, tayyare_yi kulla· 
nacak olanlnrrn liyakat ve iktidarın· 
dadır. 

Bu ehemmiyetli silah Uzerine bil
hassa Turk gençliğinin 'nazarı dikka
tini celbederiz. Turk gencio\n, kara
da, denizde, at Uzerindeki cesareti 
ne kadar eş<öiz ise havadaki cesareti· 
nin de o nisbette olduğuna şuphemiz 

yoktur, Yalnıı; bu cesareti fen ve 
bilgi ile birleştirmek şarttır. İngiliz 
tayyarelerinin, Alman tayyarelc rin· 
den adet itibariyle daha az olma<;ırıa 
rı.ı.ğmen çok kere Ustun kalmasının 

sebebi, İngiliz tayyarelerioi kullanan 
pilotların gerek tahsil, bilgi ve gerek 
beden terbiyesi itibariyle Alman pi
lotlarından daha Ustun olmalarından 

ileri geldiği söylenmektedir. 

Bir defa her Turk g.!nci için, 
vatan '. ve milliyet duygularının ya
nında dikkat edece!!;i mulıim noktalar 
vardır. Bunlardan birisi havada her 
turlu mUşkulata mukavemtt edebilecek 
bir vUcut sağlamlığına salıip - olmaı;ı, 
bunun için de spora (ehemmiyet ver· 
diği kadar ahlaki ve manevi kuvvet· 
!erini hiç bir suretle i raf etmemeye 
dikkat etmesi lazımdır. Ve sonra her 
Turk genci istisnasız havalara .} uk
selmeyi mutlak bir gaye ve zevk bil
mı:lidir, Çunku; istikbalin orduları, 

nakil -vaSLtaları artık yel' ,yUzUndeki 
ehemmiyeHerini havalıı.r:ı terk etmek 
Uzeredir. 

1 ürksözü 

Tarlalarımızda mücadele 
faaliyeti dev ani ediyor 
Yeşit kurt Ceyhan ha valisinde daha fazla 

Vilayetimiz dahilinde pamuklarda 
zuhur eden " Yeşil kurd , a karşı e
saslı bir surette mücadeleye geçilmiş· 
tir. Mücadelenin bidayetinden bugüne 
kadar Adana merkez kazasında 24660, 
Ceyhanda 27180, Kadirlide 11966, 
Kozanda 1380 ve Osmaniyede 250 
dekar pamuk tarlası ilaçlanmıştır. 

Bu rakamların hcpisini b;r araya 
tophyacak olursak 65,436 dekar tarla· 
nın temizlenmiş oldukunu görürüz. Bu 
rakamların verdiği malumata göre Ye
şil kurd Ceyhan tarafında daha faz. 
ladır. Osmaniye arazisi kısmen dağlık 
ve pamuk ekimine müsait tarlaları az 
olduğundan o tarafta ilaçlanan tarla ı 

da o nisbette azdır. ilaç serpilen tar
lalarda elde edilen neticeler şayanı 
memnuniyettir. 

Diğer taraftan pamuklara arız o
lan " Penbe kurd,, haşerelerioin im
hası için de tarlalarda bulunan kör 
kozaların çiftçiler tarafından toplattı -
rılması etrafında icabeden tedbirler 
ittihaz edilmiştir. 

Bir fabrikatörümüzün 

ölümü 

Ceyhanda lktisad teavün 
Alım ve satım teşekkülü 

Ceyhanda ve dyemv gayri faal 
bir halde bulunan iktisad Milli Tea· 
vUn Alım ve Satım ortakhgının can· 
landırılması hususunda Ticaret Veka
leti nezdinde teşebbusata girişilmiş· 

tir. Haber aldığımıa göre mı::zlı.ar mu
essesenin Ziraat banka•a himayesine 
alınması için temasa geçi!mi?tir. 

Eski vali mavini Mardin 
valisi oldu 

Elyevm ~lardin vilayeti vali mu· 
avini bulunan vilayetimiz eski vali 
muavini Bay Kudret Kantoglu'nuG 
Mardin valiliğine asaleten tayin edil
diği memnuniyetle haber alıomı~tır. 

Tebrik eder muvaffakiyetler di· 
leri.ı:. 

Adana borsa intihabı 
Ticaret ve zahire borsası encü

men aza:arınm intihabı Ticaret Ve· 
kaletince şasdik edilmiştir. 

!Pazar günü yapılan Yurd 
ve Yeşilova maçı 

Milli mrnsucat fabrika~ı sahiple
rinden Bay Seyid'in lstanbulda vefat 
ettığıni tet ssürle haber aldık. Ada
nada kendisini sevdirmiş ve etrafın

da temiz bir muhit tesis eım;ş b.ılu· 

nan merhum, bu ani ölümüy!e tees· l 
sür uyandırmıştır. 1 

Cenazesinin yHın şehrimize geti· 
rileceğini Öğrendiği miz merhum Bay l 

İdman Yurdu kulübünün "B,, fut
bol takımı gençleri pazar günü Cey
hana giderek Ceyhan Yeşilova kulübü 
futbol takımiyle yaptığı maçı 4-3 ka-

Seyd'io kederli ailesinin ve Milli men· 
sucat fabrikası sahipleri~ ie fabrika· 
nın memur ve işçilerinin ac.sına işti

rak eder, merhuma al!ahtan rahmet 
dileriz. 

Turk gencının hu hu-usta asla 
mUtcreddid olmadığı, havalara çok 
hevesli olduklarını bir çok vesileler
le görduk. Analar ve bahalıı.r da ço
cuklarını buna teşvik etmelidirler. 
Turk vatanının mUdafaası ancak, ye
ni neslin hav~lorda gösterec<'ğİ. liya
kat ve bev~slere bağlıdır. 

zanmıştır. 

Ceyhanda henüz yeni bir te~ek
kül ve çok kısa bir zamanda enerjik 
bir futbol takımı yetiştirmeğe muvaf
fak olan Yeşilova kulübünün davetini, 
mevsimin futbol mevsimi olmamasına 
rağmen kabul eden Yurdlular 30 ki
şilik bir kafileyle Ceyhana gitmişler 

ve büyük bir seyirci kütlesi önünde 
Y eşilovalılarla karşılaşmışlardır. 

Çok hararetli olan bu maçte Ye
şilova takımı ağırca basmış ve Yurd
luları haylı yormuştur. Maç 4-3 Yurd-

1 lular lehine neticelenmiştir. Bu maçın 
hakemi Nihat Calba idi. 

IMTlHA~ 
Bölge san'at okU

1 

parasız talebe ab 
Her yıl olduğu gıbl 

bölge san'at okuUariyle usl' 

kullanna yatılı talebe alıll~ 
İmtihanlar Maarif ~ sİ 

20-21 Agustos günlerı 
dokuzda yapılacaktır, tik r1 
bulunan istekliler imtihar.8 d 
larını öğrenmek üzere A 
müdürlüğ'üııe müracaat etti 

" Ceyhan Mal 111ü 
ızı 

Ceyhad MalmudurU Slua 
Diyarbakır muhasebe ,_ Jğ 
tayin edilmiştir. . ıyı 

Borsa komiserinİOszı 
Ticaret ve zahire boılesl 

seıi Bay Kadri Kürkçü'niİ'za 
reti 260 liray<ı çıkaıılıı:ıı4IJI• v 

Vilayet Ziraat rl;~ 
Ziraat Muduru Bıı)~ le 

ya mazeretine binaen 1:7 Gtt 
niyet verilmiştir. du 

Zafer Piyango b~nı 
satışa çıkat~ütt 

Milli piyango idaresi •mi 
ta İzmir Fuarında çekildi 
Zıı.fer piyango:;u tertip ~ ;nj 

f evkaladc piyangoda ıne 
biletten 63,353 tanesi aııl m 

. k k ln mıve azanaca tır. . ~ 

Tam biletler 2 lira)'' 
biletler 1 liraya satılııı,f 
30 Ağustos Z~f er bayr9" z 
fevkalade piyangonun plıiP k 
20,000, 10,000 liralık btl) 
yelerden başka iki taoeı !ı 
ne 2,000 ve otuz tane J~ 
vardır. Tam biletler is :ar 
ramiyenin tamamını aht· s 

İki amelenin "' b 
Belediye temizlik işl~ 

den Karanlık . Dereli ~~ 
Hacı Alaettın bir J, y 
lesinden iş arkadaşlarıov-J 
eg;lu Aliyi sopa ile aoP~11 

mış, Ali de Alaettini '~ 1 

ka.ç yerinden b1çakla~11 ifı 
Ali adliyeye verılıll l 

tı' il de tedavi altına alıntıı1f 

iki kadını dô~.J 
erkek adl•Y:!~ 

ıtd"lC 
Tarsuslu Ali oğlu f' 1 

("'---------------------------- -----------------··--·, de biri komşusu Must11.ıl.&ı 

B U•. y u·. k kıt l I k 1 a r yi bir haftada iyi oıııb
1 

iır 

~ vrupamrı k ıll. ğ'a maruz kaldığı 

haber verıliyor. Amerikan gazeteleri 
nin yazdığına göre daha şimdiden 

Varşovada gü_nde açlıktan bin kişi 
ölüyormu_ş. 

Tarih Mısırda Fra\·un Pcoleıne'ler 
zamanındanberi muhtelif m!şhur kıt

lıklar kaydeder. Kitabı mukaddesteki 
Yıısuf h·kaycsi l;ıle k ı llığ'ı hatırla· 
lır. 

Son asırlarda Fıeınsada Louis za
manında bir kıtlık başgösterdi. Fran-

&0N0~ MEVZUU -, 
sız i r.kıbınıo zuhuruna baş'ıc l ı;;e

bep o'da. Bu kı lık 1775 den 1796 

ya kadar mubtelıf derec~de keodmi 

gös ' ermi~tiı.aNapleon devrinde 18to 

da ve 1811 de de kıtl ık o lmuştur. 

Fransada son kıtlık 1847 ded!r. On 

do'<Uzuncu asrın en mühim kıtlığı 

1898 dedır. Arablst~nd.ı 300,00(1 ki
şi aç'ıktan ölmüştür. Çinde 1877, 
1887, 1906 da keza büyük kıtlık ol
m:.ış.ur. Hindistan bir asır<la sekiz 
kere kıtlığ'a uğ'ramıştır. 1876 da b.:ş 

m ilyon Hıntli açlıktan öldü. 1899 -
1901 senelerinde 50 milyon insan aç 

kaldı. İng i 1 iz hükumeti bunların an

c ~k yüzde on:ına yardım edebildi. 
Açlığa ma ruz biçareleıin yü1de iiçü 

öldü. 

de döğdıtgunden pk11l
1111 

ye verilmi~tir.: J 
Durmuş oğlu Alıı:O~I 

minde diğer biri de ~ 
kuı İasaf'ı insafsızca 

k o• 
ladığından komşu ı:ı• JI U 

yin gibi Ahmed D:ırıııJ' n 

sevk edilmi~tir. ;ı 

Ş b · ab9 J a anıye rt1 ııfr 

b. • y~" 
ır nırsıı .. is ~ 

Mehmed oğ'lu Cu~a :ııd' i 
hıs Şabaniye mah .Jıes e\' r 

fıt oğlu Muhittırı'ın ıı 
d'ı'rtOdC 

mtlksadiy!e gir ·~ 
lır. 
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' GONOEL.IK. GAZETI: - ADANA -

Abone Şartları 
12 Aylık l'WO Kuroş 

Aylık da abone yapılır İngiliz havacılarının Büyük hava muharebeleri Bulgaristanın Moskova 
sefiri Sofyaya döndü 1-Dış memleketler için 

Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 
2 - ilanlar için idareye 
müracaat edılmelidir. 

~-------
ALMANY A'NIN 
ZA YIFL.t\M,"\SI -- -

Londra: 12 (A.A.) 

sseks kontluğu dahilinde 
W, oodford'da dün akşam 
hır nutuk veren istihbarat 

ızırı B Duff C Sı • ooper Almanyanın 
uazzam maddi kuvvetlere sahip ol-

ııı J~~nu kabul etmekle beraber manen 
~ylı l~mış oldu~unu söylemiştir Nazır 

•11>z erıne - ı · ı~ N . ş~y e devam etmiştir: 
azılenn akidesi ç· - .. . 

&eslekf . . urumuş bır 
ır. Onlar Avrupada · b" ii• d yenı ır 

. ~a~ a~ ba~sediyorlar. Nazi rejimin
U. vahşı kabılelerin iptidai prensiple-
tf ~ avdetten başka hiç bir yenilik 

)l\.(Ur. 

. Britanya bunlara karşı mücad l 
• ien yegane hür m l k . e e 
:ı üttefikleri em e ~ttır ve onun 

Alman,Y".dakıler de d hil 

bombardımanları 
Londra : 12 -a.a.- Hava ne

zareti tebliği: 
1nğiliz hava kuvvetleri bombar· 

dıman tayyareleri dün Fransa ve 
Hollandada düşman işgali altında bu
lunan tayyare me}danlarına güpegün 
düz hücum etmişlerdir. Schipol, Cher· 
burh civarında guerguedıle ve Vaal· 
haven tayyare meydanlcın hangarla
rına isabetler kaydedilmiştir. 

Flessinguc dinard ve Caen tay· 
yare meydanlarına da ,hücum edil
miştir. Guernsey de bombardıman e
dil'lliştir. tayyarelerimizden ikisi üs· 
ler;ne dönmemişlerdir. 

Dün gece, Almanyadaki askeri 
hedefler üzerine şiddetli hücemlara 
devam edilmiştir. Bu hedefler arasın· 
da Hamburg dokları Vilhelsbaven 
deniz üssü Frankfurt ve Hamburg 
petrol depotarı, Kologne Elektrik 
f~btikası ve mcvaddı infilakiye fab
ııkalar•, Frankfurt ve kimyevi mad
deler fabrikası, Vlatfs şehri şimalin• 
de Duesberg maden izabe furunları 
Hamm ve Soe t . s ıaşe depoları ve Al· 
manya ve Hollandada muhtelif tay
yare meydanları vardır. 

( Birinci sıılıif eden artan ) 
olarak harekete geçiyordu. 

Bu fılo takriben 1300 metre yük
seklikte bulutlar arasında 30 adet 
Merschmitts'den mfü"'lekkip bir Alman 
filosiyle 'karşılaşmı-~tır. 

Dört spittire Alman tayyarecileri
ni bulutlar arasında takip ederek iki
sini düşürmüşlerdir. 

Sofya : 12 (a. a.) - Reuter bil
diriyor: 

Bulgaristanın Sgvyet Rusya sefi
ri B. Stamenof Moskovada bir ay 
kaldıktan sonra Kral Boris'e şifahi 
bir rapor vermek Uzere Sofyaya dön• 

mU~tur. 

Bir saat evvel ayni filo doğ"u sa· 
hili açıklarına bir kafile üzerinde dev ___ ....,..,._ 

riye vazifesi görürken 40 adet messen· D · • • 
şebmitles llO'dan müteşekkil bir Al· emır yollarının Fuar ıç• 
man_f~losunun kafiledeki gemilere taar·'ı mühim tenzilatı 
ruz ıçın hazırlandığını görmüştür. lngi
İi~ tayyareleri düşmanı daha evvel ve 1 

kendisini göstermeden görmüş ve an
sızın hücum etmiştir. 10 Alman tayya· 
resi denize düşürülmüştür. 

Akşama doğru bir junker ve bir 
dornier 17 tayyaresi de doğu sahili 
açıklarında düşürülmüştür. 

Dün ingiliz sahilleri üzerinde dü · 
şürülen Alman tayyarelerinin mecmuu 
60 dır, 18 Hazirandan beri düşürülen· 
!erin yekunu ise 387 dit. 

Cebel ütlarık ve ispanya 

( Birinci sahifeden artan ) 

Halen ~eyrüseferi haftanın 4 gü
nüne münhasır bulunan lımir-Aydın 

- Afyon treniyle bu trene şube hat
larından karşılık veren trenler her 
gün işliyecekleri gibi, İstanbul, lz. 
mir v~ Ankara - lzmir arasında he 
ğün ve Diyarbakır- lzmir arasında 
da haftada iki gün Diyarbakır'dan 
ve lzmiı 'den mütt"akiben Cuma ve 
Pazastesi günleri hareket etmek üze
re, do~ru yolcu vagonları işletile-
cektir. 

13 A~ustas tarihinden 25 Eylül 
tarihine kadar salı günleri, adi yolcu 

1 oprak altı servetlerimi
zin istihsali çok arttı 

b 
d~ğ.u halde bütün memleketlerin ame- ı 
.nı ınsarılarıdır. ı 

ti- B .. Cooper hükumetle memleketin -----------·---
uttehıt bulunduğunu - 1 • 

( Birinci sahifeden artan ) 

Ankara : 12 ( TurksözU muhabi
rinden ) - BugUnku Ulusta Mumtaz 
Faik " Harbe do.ir ,, başhğı altında.
ki makalede Cc:beluttarık ve l~pan· 
ya meııelesini ele almakta ve uzun 
bir tahlilden sonra yazısını şöyle bi· 

tirmektedir : 

1 trenleri yerine İzmir -Handırma ara 
sında sürat postaları yapılacaktır. 
Bunlardan başka halen Erzincan-Er
zurum arasında haftada üç gün işle· 
mekte olan yolcu trenleri, lzmir-Er· 
zurum ğündelik mukabil munaseba-

çİ •miştir ki: soy emış ve 

ıO • Nazizm üç büyük partini d . 
t nı tehdit etmiktedir. n e ıde-

e~ . Serbest ve birleşmiş bir m·ıı t" 
ım ve k d'· ı e ın ı.ı aran unyanın büt-
ından d · un tank-

' enızaltılarından ve bo b 
nan ta 1 . m ar-

' yyare erınden daha m"th' 
~ kuvvettir. u ış 
... Dr.,iz hak· · · ,.. . . · ımıyetıne sahip oldu~. 
a~I z !r',bJ hava hakimiyetini de SÜratle 
. ~ ec. c~ğiz. Bugün de yeniden elıı· 

yare duş- .. 
' ıldir urmuş olmaklı~ımız buna 
e • 
,'ıl O kadar uzun bir zamandan b . 

:ırlana Al en • . n manların lıarbin bu na-
saatınde fi . 

1 bundan d taa a~n.ı ısbat etmeleri 
n . . . a a muhım olarak pilotla-

şle k gerılı~ıni göstermeleri hakikaten 
ıı ate deger bir d' . ~ e ve günd" şey ır. Pılotlarımız 

~·~ yorla uı: uçuyor ve çarpışmak 
Jı - r. 

Duşmanı gö d-kı 
;e J rı bizimkilerin r ö~ü~~ ıhman düş
çş ı daima kaçıyor H en emen he
~tı' hakkındaki hab~rl ~va muharebe
ıııif• ıvız ç- k- h erı sevinçle oku-

<· J • uo u er muhareb 
ştı rıbardımar. tayyarele . . . e avcı ve 

.J nmızın aded· . 

( Birinci sahifeden artıın ) 
disini gö ·t · t' .s ermış ır. BugUn okuyucula· 
rımıza bu t l d . sa ır arımız a muhtelıf ma-
d~ıılel'İmizin bulunduğu vaziyeti birer 
bırer b'ld' · 1 . ı ırır len yann için buyuk 
bır emniyet ve inşirah duyuyoruz: 

Zonguldak - Ereğli TaşkömUr 
havzasında Milli Korunma kanununa 
istinaden iş mUkellefiyetinin tatbiki 
Uzerin~ ocaklarda. işçi sıkıntısı kal
oıaımşhr. Cuınburrei.simizin maden 
hnvzasma yaptıkbrı seyabattan son· 
ra da bu işçilerin insan gibi yaşama
ları ve bilhassa yatacak yerlerinin 
temini ile beraber sıcak;yemek veril· 
mesi işi köktınden halledilmiştir. 

Maliye kadrosunda 
Maliye meslek mektebini birin· 

likle bitiren Adıınn Maliye şubesi tıı· 
hnkkuk memurlarından Reşad Akhun · 
lar Kola Mnlmudurluguoe tayin 
edilmiştir. 

Eğer İspanya, Cebelutta.rık'ın ci· 
varındaki mevzileri tarsio etmişqe, 
ve mesela SarL"a Ca.rboneza'ya buyuk 
toplar yedeştirilm1şse, Cebeluttarık'ı 
dövmesi imkan dahiline girer. Çun
ku dağm kilsl olınas1, butua t:ıhkima· 
ta rağmen mukavemet derecesini dU· 

şurmektedir. 
Ayrıca 1talyanlaran ve Almanla· 

rın İspanyadan :topraklarında hava 
Usleri istiyerek. harekata hnvadan iş· 
tirak etmeleri de mumkundur. 

Gaye, Akdenizdeki l n g i l i z 
donanmasının anavatanla olan i~tilıa.
tını kesmek, ve Akdeniz işini tasfiye 
ettikten sonra, İtalyan donanmasının 
İngiltereye yapılacak bu.ruk taarruza 
yardımını temi o etmek olsa gerektir. 
Fakat bunlar bir plan ihtimalleridir. 
Tasavvur başka, hakikat ve tatbikat 
gene başkadır. 

tını temin etmek üzere her gün işle· 
tilecek, fuarın tevlit edeceğ'i fazla 
yolcu cereyanlarında yolculara daha 
kolay seyahat imkanlaı ı verilmek ü-

zere halen haftada yalnız dört gün 
işleyen Ankaıa-Kayseri-A.dana tren 
!eri de her gün seyıüsefer edecekler 
dir. 

Fuarı :riyaret edecek yoJcufarın 
istirahatleri için alınan bu tedbirler• 
den başka devlet demiryolları idare
since, bilet ücretlerinde de büyük 
tenzilat yapılmıştır. 

Bir yangın başlangıcı 

lcadiye mahallesinde lluseyin. 
oğlu Kasım'ın oturduğu .evde yaogıa 
zuhur etmiş, etrafa sirayetine mey· 
dan verilmedea söndurulen yangının 

zuhurunda ihmali görulenler hakkın
da kaouni takibat başlamıştır. 

~,.manınkilere yaklaştırmaktad Bını 1 
'l1 J başka d ır. un-•41r. ve aha mühim olarak b ---------------------
Jı ıarebeler dünyanın bütün . u 
ıwı'le sahip olduK-..•muz h k' . denızle· 

ı ol k ısu a ımıyete mü 
{ı - _ara bizi havalarda da kat' .. • 
ilt .u.ğu tesis c'1 ı us-
"' ırmaktadır. eceğimiz güne de yak-

d \eıdere kö .. d b" 
ıı.•f yun e ır 

d81'1'<~~!ebi.n terntli ahldı 
ı U d rıahıyesinc b ıı n e p ahi. Acıdt're 

" a:ıar gunu ·ıı 
nın temel nt ı t mektep bi· 

ma mor · · 1 ır . .\1el'ıısiınd !\ .. assımı yapıl-
9 .ı B:ıv HusA .'3 ·1~•'>ıs nahiye ,\lu-

., ""ın 
ıılr lıey'di a; I· uoçer, Misis ih 
r l ıı arı ve • en ge en pek k cıvar köy· 
jS~huhınmu ·)~ l Ço dnvc:tlilcr ha.-
J( ş <&t'l ır. ,'\lekt b. 

"" i d' l ep ıııasına ••· s e ı en 10 J·· 
e\ı r , . onUmluk arc;ayı A-

t: nın ha . tl" . i\.\ il mı.ve ı ınsanlıırından 
; e m~t teberru etmiştir. 

GÜNÜN M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINOA 1 
--~----------------------------~ . . . ----------------------------------

Köylümüz ve 
Hükumetimiz Türk köylüsünün yükselmesi ıçın 

her türlü tedbirlere baş vurmaktadır. Zirai islihsa
lı arttırmak, Çiftçinin mahsulünü kıymetlendirmek, 

köylünün yaşama ve giyme vaziyetini tekamül et· 
tirmek gayelerinden başka Türk köylüsüne " oku· 
ma itiyadı,. nı kazandırmak ÇHelerine de baş vu· 
ruımaktadır. 

Maarif V ekalt'tinin köy kalkınma planını tat· 
bik etmek Uzere hazıklıklal'da bulunduğu ve sey· 
yar koy kurslariyle yeni ens(itulel' açac:ığmı yaz 
mışhk. Vekalı:t, bunlardan başka köyde okuma 

okuma itiyadı 
ı;eferberliğini de arttırmağa karar vermiştiı-. Muh
telif mevzularda köylUye fikir verecek; onların 
zevkle okuyabilecekleri köy neşriyatı yapma~a 
karar vermiştir. Bu ııe~riyat nrasııı<h, köyde z1· 
raat, ziraatın turlu nevileri, köyde sa~lık, köy ha
yatı, köy kaounl:ır1; harp hnbralarrna ait kahra
manlık hikayeleri, köy hayatına uygun hikayeler 

ve romanlar bulunacaktır. 

Bu işle meşgul olmak Uzere ilk tedrisat umuın 
mUdU,rUoUn _ırn'.kanlı~ı altınıln bir heyet çalı~acak
tır. Eserlerın ılkll"rı bu yıl neşredilccektir. 



• Sahife 4 

ı ŞEHiRDE HAVA 
Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço
lalmaaına yardım ediniz ı 

l Şehrimizde duo gök yUzU açık, 
hava hafif rUzgarlı idi. 

En çok sıcak gölgede 37 derece· 
yi bulmuşut. 

Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Hükumet yanında 

Ltikamet eczahanesidir 

Pamuk - Hububat 

KiLO FIATl 
CiNSi En oZ En çok 

K. 
S \ K49~ 

Kozacı 00 
Ma. parlakı 00 49 

M8."" temizi 45 45 
Kapıma)-, - 00 
K.kutlusu 20 20 
Klevland 1 58 --59--
Susam 00 14 
K.buğd~ 4,20 4,875 
Buğday To. 

1 
4,25 

" 
yerli 4,20 4,875 

Arpa l 3,13 3,325 
Yulaf 4,10 

12 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından alınmıştır. 

1_L=fr_eı _______ ı--__ 
Rayişmark 

,. 
Cenaze töreni 

Milli Mensucat Fabrikası 

Limited Şirketi sahiplerinden 
Bay Seyit Tekin büyük kaza 
neticesi lstan~ ulda rahmeti rah
mana kavuşmuştur. Cenazesı 

Sah günü Diyar bakır treniyle 
İstanbuldan hareket ederek 
Çarşanba günü akşamı saat 
18,16 da Adana istasyonuna 
getirilecek ve ayıo 15 ci Per
şenbe günü öğle üzeri tam 
saat 12 de cenazesi merasım. 

le evinden kaldırıJacağı müte 
veffayı seven dostlarına bildi 
rilir . 

12209 13-14 

Yuvanın saadet ve varlığını 

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

da hatırla yılda bir lira ver Çocuk 
Esirgeme Kurumuna Üye oll 

Mürettip alacağız 
Frank ( Fransız ) -0-00 

,_..,,,.St-e-rl-in-'(-i_n_gi_liz-)"""--- -5-24 
,_D_oı_ar__...(_A_m_e_n_·k_a~) __ 136 / 00 

Frank ( İsviçre) 00 00 
·---------------'-~--

Matbaamızın gazete kısmında 
çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır . ldarebanemize ır;ij 
racaatları 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleltri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziı aat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 

" 
2000 ., 

4 " 
250 ,. 1000 

" 40 ,, 100 
" 

4000 n 

100 ,. 50 il 5000 il 

120 
" 

40 
" 

4800 
" 160 ti 20 ,, 3200 it 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aşa~ı düşmiyenlue ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir • 

------------------------------------------------
# 

1 

Türk sözü 

u 

Toplantıya divet 
Çukurova Pamuk ihracatçıları idare h 
riyasetinden : 

Statütümüzün ikinci maddtsi mucibince hesap yılımız 31 
1940 tarihinde bitecektir. Bu sebeple umumi heyetimizi Statünü 
maddesi hükmüne uyarak 6 Eyliil 1940 Cuma günü saat 11 
merkezinde yıllık adi toplantıya davet ediyoruz. Sayın izantn 
veya temsilen bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - idare heyeti raporunu, mürakip raporunu ve hese. batı tr; 

idare heyetini ibra etmek. 
2- Yeni yıl bütcesini tesbit eylemek 
3- Yeni idare heyetile yedeklerini seçmek 
4 - Bir mürakip intihabı 
5- Hükumetin direktifleri dahilinde birliğin faaliyet pr~ 

te_s_b-it._ -----------------~ 
. l 

T. iŞ BANK ASI~~ 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

K••ideler : 1 Şubat, 1 Mayı•, 1 Alu•toa 
t ıkincite,rin tarlhlerlnde yapıllr. 

Kumbaralı ve kumbarıısız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar koraya dahil edilir. 

-- 1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Li.a 
3 ,, 1001) 

" - 3.000 ,, 
6 

" 
500 

" - 3.000 
" 12 

" 
250 ,, - 3.000 

" 40 it 100 
" - 4.000 ,, 

75 
" 

50 ,, - 3.750 ,, 
210 

" 
25 it - 5.250 ,, 

si 

•e 
8. 
k 

Bu 
den 
ıhli 
ıbar 

f 
ru 

ID 

llerr 
için 

Artı 

'uv 
rlar 

elf 
at 

kuv 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir"' Fub 
miş olmaz, ayni zamenda talihinizi de dtnemiş olursunuz. ti 

~ tc _______________________________ __....,..\Jm 

larp 

bi ~ 
________________________________________ _.! 

or. Muzaffer Lokma 
iç hastalıkları mütehassıs• 

Hergün muayenehanesinde hastalarını 

başlamıştır • 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme t/. 
Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli ) h 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel ~sk 

of ya 

~ bild 
----------------------- ~906 s 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öp1111 
•J e 

Ço~uk Esirgeme 
,,/amış 

Kurumu Genel Me1"' d 1 E 
:Aa.limv ----------- 'I" nsk Umumi neşriyat .. 

Macid GıJ ~ 
S .. ıii Adana Türk 0 


