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emleket sıhhati.ni korumak • • 
ıçın 

• TATBiK • EDiLEN 

üyük sıhhat programımız 

SIHHAT 
MESELESİ 

FERiD CELAL GÜVEN 
2U - 8 9 e' - 40 Ankara 

O nümüzdeki T . 
't n"f eşrınde üçüncü 
ı u us sa 
• • ,,J;, n Ylmı yapılacaktır. Bu-
W,; un netices· 

. ,Jc:lu~u ibi . . 1 geçen yıllarda 
lert lhlık v g mıl_letımizin gönlüne fe-

L-· erecek bır kild 
,Apwvetıe şe e çıkacağını 

ummaktayız N··t... 
J• rlu, mede • . · Uıusu artan 

• içtimai .-nn ı tısadi, zi-"'~ nı nulletlP • 'k . 
ıl• ima b' - hayatlarındaki hamleler 

ı.. ır ustünlük -
3JAUnun için bütün _goste~me~tedir. 

~vamlı bı'r -f mıllellerın ıtinalı 
nu us · · • 

1 üfus politika polıtikaları vardır. 
• sının te r . 

feY ise doğ-rud d me ını teşkil eden 
ttlesidir. an oğruya sıhhat me-

tli Türk milleti ok -
~ • bu onun be~iba velud bir millet-
ıl•. ~huriyet devri şlı . hususiyetidir. 
,,ı'Şevam cd ne gehnceye k 

Y .... 1 kl en bakımsızlık! adar 
..... ı ara, ardı ark ara, ve peri-

:... . ası gel · dr'"'re, ıç kavgalara mıyen harp-
- ~n Türk mı·ıı t' ve zo:luklara ra~. 
ıP"'j..l' e ı mevc•Jd t' . o 

k 
,.- abi1ecek bir -r . ıye ını ayakta 

ı 9aal'k nu us nısb l' 1 bulunmu t t: ıne daima 
Jılş~dı~ımız to~;;kl Fakat üzerinde 

u~rım kabiliyetin arın bereketi ve 
k~' n behemehal e nazaran nüfusumu-

Gldu~unu gözö .. a~ırılrnası bir zaruret 
akİ ftet hükümeti b:uni ? tu!a.n Cumhuri-

ıştır. Nilfu şı bırınci safa al-
h ki sun artın uğundan ziyad ası, doğanların 

ması ve yer . . e, doğanların yaşa
ce L4ernsızlıktan ışm~ş olan insanların ba-

ı, ·ı zayı olm 
s~rı ınemesid' B asına meydan 

t ır. unun · · 
-y teki sıhhi .. ıçın de memle-
ld . lkın sıhhat ~şlue~ses~leri çoğaltmak 
'~!llinayı il'.. erme ıcabeden b .. t .. 

"

, .. .ostermek 1• u un 
·" B azımdır 

a•~.d . ~zı rakamlar b' . 
ıY~·evrının sıhhat . ız~, Cumhuriyet 

hemmiyet . ışlerıne ne kadar na verdı~· . 
.. sıl bir geni lSını 18 sene içinde 

J 
~ostermekted· ş rnesaf eyi katettiğini JJ' ır. 

Bu 18 yıl i . 
hastane ve vila çınde 1475 yataklı 8 
laklı 26 hastan/etleı-de yine 965 ya-
Veya mücadel ve sıhhi müessese 

'b' · e Pav ı 1 tJ r 1• ·~10 yatak! yon arı açıldığı gi-
• .bek üzered' ı3 9 hastanemiz de bit· 
ti'':~ ır. 80 

hın de lem r yataklı 5 hastane-
.A..,Ütçe ile e ı atılmıştır. Küçük bir 

2~'rülrnemelilapılan bu işler asla az gö-
llhh ır. Bu C h · ,, at dava . um urıyet devrinin 

E k
. sının bır zaferidir. 

•' s ıdcn h 
del -'takım ga 'bl ~~tah.~ne denilince bir 
k~ir nevi k rı k eı ın olümü bekledikleri 
,l'ıalk bast or unç yerler akla gelirdi, 

-' tölgcsind anelere gitmektense bir ağaç 
.letdi h lbe can vermeyi tercih eder· 

· ' a uk' jlerl .;bat müe ·ı bugün Cumhuriyet sıh-

1,tt~at'i ·r sses.,eleri halkın can attım 
ı.h_ şı a v h o'• 

,.,eJ'ırısani y 
1 

e ayal arndığı medeni, 
;l.ııin kı er ~r. olmuştur. Halk sıhhati· 
~ 1 "ÜhekYm.etını yine bu müesseselerin 
J/ .J "' ıns • d ,. anı uygularla çalışmala~ 

Ankara : 20 (Türksözü muhabirin· 
den) - Ulus arkadaşımızdan aldığım 

malümata göre memlekette büyük sıh
hat programımızın tatbikıne hararetle 
devam edilmektedir. 

Cümhuriyet devrinin, yıllarca ba-
kımsız kalan bu yurda ve yurddaşlara 
bahşettiği nimetler arasında sağlık iş
lerine verilen ehemiyet ve bilhassa 
Türk milletinin varhğına zarar veren 
hastalıklarla mücadele, başta gelmek
tedir. Cümhuriyet, "Sıhiye Umum Mü· 
dürlüğünü,, yalnız bir vekalet makaml 
yapmakla kalmamış, ona "içtimat mu· 
avenet11 işlerini de vermiştir. 

Bu mühim bir dava idi, istiklal 
Savaşını kazanan millet, bir çok saha-
larda olduğu gibi, bu sahada aa bir 
çok şeylere muhtaçtı. Yeni rejimi ku
ranlar, davayı halletmek için hiç bir 
fedakarlıktan çekenmediler. Esasen 
"istemek, y. pmak demektir.,, 

Yurddaşın sağlığını korumak, 
doktor yatiştirmek demekti. Bazı böl-

Milli Şefimiz 

lstanbulda 

lstanbul : 20 (TUrksBzil 

Muhabirinden) - Mllll Şe· 
flmlz ismet lnönU bu sabah 
hususi bir terenle Ankara
dan · •ehrimize tefrit etmif 
ferdir. 

ReisicUmhurumuz Hay. 
darpafada vali, komutan, 
mebuslar, halk tarafmdan 
hararetle karşılanmlflardır. 

gelerde san hastalıklar salini almıştı. 
Bunları önliyecek, kökünü kurutacak 
teşkilat lazımdı. Doktor yetiştikten ve 
teşkilat yaptıktan sonra da bu doktor· 
iann_ ça~.ışacağı, teşkilatın uğraşacağı 
sıhhı muesseseler kurmak icabediyor-
du. Daha doğrusu bir sağlık teşkilatı, 
hastahanelere, revirlere istinat edebi-
lirdi. Cümhuriyet hükumeti ilk günler
den itibaren bunu temine çal:ştı ve 
muvaffak oldu. 

Yapılan ufak bir hesapla cümhu-
riyet devrinde sihhat vekaleti bütçe
sinden ayrılan para ile 8 hastane veya 
sıhat müessesesi inşa edildiği ve bun
ların 1475 yataklı olduğu anlaşılır. 

Vilayetlerde yapılan hastane, sıhi 
müesseselerin veya mevcut müessese
lere pavyon ilaveleri de 26 yı bulmak
tadır. Bunlarda !yatak adedi 965 dir. 

inşaatı bitmek üzere olan hastane 
ve sıhi müesseseler de dokuzdur. Ya
tak adedi de 310 a baliğ olmaktadır. 

Cümhuriyet devrinde 380 zalaklı 
( Gerisi UçUncU ~ahif ede ) 

Londradan Türksözüne gelen hu· 
susi resimlerdetı : Eritre hava meyda
nı lngiliz tayyareleri tarnfrrıdan bcm· 
bardıman edilince: 

İN GlL iZLERiN 
BOMBARDIMANI 

Kahire : (A. A.) - lngiliz hava 
kuvvetleri tebliği: 

İngiliz h.ıva kuvvetleri bombardı

man ta:yyareleri Adisa baba a5.kc:ri 
tayyare meydanına hucum c=tmişler· 

dir. Dört haogarıı tıı ra i,ıı bet vaki 
olmuştur. Baaıbardımon ncticrı;inde 
petroll.:r att"Ş almıştır. Tayyareleri· 

( Gerisi dördUn cU snhif ~de ) 

Fuarımız Ticaret ve
kilinin nutkuyla açıldı 

1 İzmir : ~o ( TurksözU mubabi· ı yeni Tefrikamız: 
rinden ) - Aylardanberi hıızırlan-

makta olan buyuk İzmir Fuarı bugUn YA~ 1 N DA =.= 
T!caret VelciHmiz Nazmi Topçwoğ

lunun bir nutku ae aç1lm1ştır. Bu 

akşam Fuarda bir ziyafı:t verilmek· 

tedir. Gece eğlenceleri de yapılmak· 

fadır. Fuarımız pek göz ahcıqır. 

TiLKİ OLAN KADIN 
Tercüme eden: NEVZAD GÜVEN 

l 
Ankara Kız Enstitüsü 
mezunları tayin edildi 
Adanalı birçok 

tayin yerlerini 

kızlarımızın dahil olduğu , ve 
gösteren listeyi neşrediyor 

------------·--- Ankara : 20 ( Türksöıü muha-
İN G İLİZ BAŞVEKİLİ b"ıinden )- Ankara 1smet Paşa Kız 

Enstitfüünli bu ~ene bitiıen genç kız-

Çörçil'in 
mühim 

dünkü 
nutku 

Her haf ta geçe geçe 
istila güçieşmektedir 

Lon<lra : 20 a. n. - Başvekil 
Çörçil muhim bir siyasi nutuk irnd 
etti. Çörçil bu nutkunda, İngiltcr~nin 
harb başlangıcmdanberi zayiatının 
doksan bin ku~\ı.ı· olduğunu, bugUrıkU 

laııınız, kuı ·a ile muhtelif Enstitülere 
ve sanat m~kteplerine tayin olunmuş
laıdır. Memleket ço~uklaıına sanat 
zevki \'er<·cek ve ideal ev kadını 
olmal<ırı ıçin öğrendiklerini öğretecek 

olan genç öğretmenıe:e yeni vazife
lerinde ınuvaffakiyetler dileriz . 

Enstitünı.in muhtelıf kollarından 

mezun olanların adlar 1111 ve tayin 
edıldiklcri yeıleri yazıyoruz: 

Resimden : 
Nebahat Gömeç Edirne kız erıs 

titüsüne, T~vhide ôzencel Kadıköy 
kız enstitü::ıüne, Mürşide Altan Af-

- gerisi beşmcide -

Dünyada fevkaliide hadiseler sa
nıldığı kadar nadir değ-ildir. Bu roma· 
nın mevzuu da mukaddes kitaplaı da. 
gördüğümüz zaman kolaylıkla inandı
ğımız ve mucize adını verdiğimiz fakat 
hakiki alemde vukuuna bir türlü ihti
mal veremiyeccğimiz fevkalade hadi
selerden birisidir. 

"TİLKİ OLAN KADIN,, 
da karısı tilki oluveren bir kocanın 
acı ve garip haleti ruhire buhranlarını 
ve macerasını bulacaksınız . 

Bir kaç gün sonra : 
TÜRKSÖZÜ sütunlarında okuma

ya başlıyacaksınız. lngilizccdcn Fran· 
sızcaya maruf Fransız edibi ANDRE 
rvlORUV A tarafından çevrilmiş olması 
eserin güzelliğine ve orıjinall ~:ne kafi 
bir delildir. 
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Çin de seylab 

Binlerce köy 
mahvoldu 

krom .; •• ;,'~~d!~y:~ ~· - , 0. N. B. ı I Harice yapılan 
Devamla yağmurlar yeniden tul· 1 h • • h t de ? 

yanlar lıııııule getirmiştir. Kaifeng'd~~, cev erı 1 raca 1 ne ır e 
haber alındığına göre, Hoanglıo bar&J· 
ları birçok yerlerde muk.avemet ede-

miyerek sulan koyu'1ermiştir. Bin· 

lcrce 1'.öy mahvolmuştur. Yuz binler· 
ce lti1i ölum tehlike11ine maruz bu-

Karaçay madeni planını Vekalet bazı tashihler 
yapılmak üzere Vilayete iade etti 

luamaktadır. 

Bunların çoğu buyuk mUşkilaUa 

kaçabilmi1tir. Tehlike altında bulu· 

naQ mıotakalardarı multeci kütleleri 

dalga halinde kaçmaktadır. Tahmin 

edildi~ine nazaran ölen lcrin adedi 

pek çok.tur. Suların çoğalmakta de

vam ederek fdaketin daha ziyade 

bUyUmesinden korkulmaktadlr. 

Türk - Sovyet elçileri ve 
Bulgar ajansı 

Sofya : 20 a. a. - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Butgar radyosu ve Bul- İ 
' 1 

gar matbuJtınm Türkiyedeki Sev· ' 

yet sefiri B. Terentiyefin Ankarada 

bulunmamasına mukabele teşkil et-

mek üz~re Moskovadaki Türkiye j 
Büyük Elçisinin Arıkaraya çağrıla- ! 
cağına dair hiç bir zaman neşriyatta 

bufuomadığını bildiı meg<! mezunuz. , 
! 

Bundan başka , ecnebi me:nle- j 
ketlerde dolaşan şayiaların hilafına ; 

olarak , Bu!garist:ında ihtiyatların 1 

değil , son ırua,yenede askerlikleri 

tecıl ediie,1 pek mahdut miktarda ı 
bazı efradm bir talim devıesi için 1 

silah altına çağrıldığlm tasrih et· 1 

Vilayetimfae bağlı kazalarımızdan 
Osmaniycde Karaçay deresi civarında 
"Krom cevheri,, bulunduğunu ve im
tiyaz almak üzere beş müteşebbisin 
iktisat Vekaletine miiracaat ettiklerini 
haber vermiştik. Vekalete gönderilen 
haritalar vekaletçe tetkik edilmiş ve 
bazı noktaların tashih edilmesi için 
geri gönderilmiştir. Bilahare tasdik 
edilecek olan bu haritalardan başka 
Tevfik Erkin, Tahir Ôzerk, Memduh 
llğiner, Hulusi Keçeli ve Talat Kılıç · 
oğlu namlarına verilecek imtiyalza 
1000 hektarlık büyük bir araziyi kap-
lıyan krom cevheri sahasından elde 
edilecek krom cevherlerine "Adana 
krom cevheri,, adı verileceği ve sür'atle 
işletilmesi cihetine gidileceği öğrenil· 
miştir. 

Kromlu arazinin çok zengin ol
duğu, hatta elyevm istihsal edilen 
Fethiye kromlarından daha yüksek bir 
randıman temin edileceği kuvvetle 1 
tahmin edilmektedir. 

Krom cevherlerimizin harp bida- ı 
yetine kadar beynelmilel piyasada oy-
nadığı role bir göz atarsak en ön safta 
yer aldıklarını memnuniyetle görü
rüz. Son zamanlarda harp vaziyeti 
dolayısiyle ihraç işlerinde bazı güç
lüklerle karşılaşılmıştır. Buna rağmen 
1940 yılının ilk dört ayı zarfır.da 
53,579 ton krom cevheri muhtelif 
memleketlere ihraç edilmi.~ ve 1,420,020 
liralık döviz temin edilmiştir. Harbe 
takaddüm eden aylarda krom cevheri 
ihracatımız bir rekor seviyesine yük-
selerek 1939 yılının ilk dört ayı zar
fında Amerika, Fransa, lsveç ve ltal
yaya yaptığımız ihracat 71,450 tona 
çıkmıştı. Harp yüzünden bu senenin 
aynı devresinde 17,871 ton bir tena-

Arpa - b·ığday 
lisans lan 

Buiday, arpa, çavdar 
ve mısıra alt ihraç Usan•
lurı alAkadar blrllklere ve· 
rilmeden evvaı Mrnt411ka ti
caret mUdUrlUğU :vasıtaai y· 
le VekAlete sorulması Ti
caret Vekaletincs tesbit 
edilmiş va keyfiyet ticaret 
mUdUrUiğU tarafmdan aıa. 

kadar birli1<1ere blldiril
mifllr. 

Doğume .ti Başhekimi 
Doğum ve Çocuk Balcıınevi Baş 

hekimi Bay Şükrii Konuralp'm müte· 

hassıs maaşı o'.ara;c aldığı paradan 
hariç olarak aimakta olJuğu Baş

hekimlik makam ücrdi 30 liradan 
40 liraya çıkarılmak sure ile ta!tif 
t:di imişler dir . 

kus mevcuttur. Avrupa harbi ve ster· 
linin dolara nisbetle düşüklüğü krom 
cevherimi~in Lond-a piyasaJanndaki 
fiyatlarımn yükselmesini ,intaç etmiştir. 

"Adana Krom cevheri,, üzerinde
ki ümitlerimiz çok büyüktür. Bu ümit
lerimizin bir an evvel tahakkukunu 
görmek en samimi temennimizdir. 

meği arzu etmekte0z. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-

Çekler Çukurovadan pamuk, 
Diyarbakırda havalar 

müthiş s1cak ! 
· çiğit ve. susam .istiyorlar 

Mersin : 20 [ Telefonla ]- Çek. 
Diyarbakır : 19 (fürksözü mu- 1 yanm Bratislava şehrinde lnteryo· 

habirinden )- Diyarbaknda bu yıl land mıntakamızdan pamuk, çiğit, 

müthiş ııcak!ar hükum sürmekte· pamukyağı ve sus3m almak iste-

dir. Sıcaktan ö!enler vardır. Diyar- diğini bildirerek bu maddeler üze· 

bakır belediyesi halkın öğle zamanı rine ihracat yapan tücculann bi, 

uyumaması için şehrin her tarafında j listesini Ticaret Müdürlü günden ıs-

ilanlar yııpmaktadır. temiştir. 

Belediye kimyagerliği 

İstanbul Belediye ki;:nyahanesi 

eski a!Iİstam birinci smıf kimya mü· 

tehass:sı B;;y Tuğrul Kamil 140 

lira aylık ücretle Belediye kimya

gerliğine ta}in edilmiştir. 

Otuz· Ağusto! 
için hazıriıkl 

lre 
Ba~kuma.ndanlık meyd ... jbin 

• ı:a t" besi zafer bayramının 18 ıo o/ ır, 

oUmU olan 30 Ağustos guoUı. ,eri 
olduğu gibi, bu yıl da, •Y0~,lnıe 
Dumlupınarda " Meçhul. af )eri 
bidesindc yapılacak meusılll' Jı 
mizdeo de bir heyet iştir•k iti :r 
tir. Bu heyet azalarıodao. b.,ı b. 
n Halkevini, diğeri de "'laJ ırl 
m1 meclisini temsil edecektll"• 1Jıd 
sim 30 Ağııstos gtıııU saat 1 A 
başlıyacak ve Adaoadan bıı·P"'11c 
me iştirak edecek olan ik.İ "' ,traf 
yet Adana namına " Meçhul t' d 
abidesine bir çelenk koyacııi a '• . 30 A~ustos bayramııun t 1 

de de buyuk bir merasimle anı 
ması için tanzimi,le uğraşı!•' Ül 
um Uzerinde çok titiz dıı.\fr• tün 
tadır. del 

Kara taş plajının ta~~~t 
hakkı meseleS1n a 

Karataş plajı:nn Kautıı1 r'a 
sinin orta mıılı olduğundan 1 

V 

Uzerindeki maliye tu:ı.rrufuıı11' Bu 
dmlması ve plajın K:ırntıış " Ü 
he,·cti tarafından z:ıbt ve 

1 t 
· ır etraflUda muamele cere\·aı:ı • 

evvelce yazmıftık. Cere;·ao e A) 
olaıı bu muıım~lenin aldığı s~ mü 
göre Maliye Vekaldi ~Ka.rııt'1;nh 
nıa Karataşın orta malı oldııJ"L Dl 

resm1 vesaik istemiştir. Bıı atın 
Vekalete gönderilmek UzereJil' 

llışt 

Su işleri k adrosU~~!~ 
Konya ovası sulama idar~ai 

dürlüğü Ziraat Fen nıemu'IJ B) 
za Ercıın fidanlık işlerine d~ ~et 
m:ık üzere Suişleri Survef'lı'~d 
naklen tayin edilmiştir • R\l' 1 

kontrol Şefliği emrinde çs dl arm 
üzere Suişleri SurvayanhğmS . h 
Azduralın tayin edildiği bildl bu 

al tir, 
ıur 

Hava posta1111ı · rn· 
rı C) 

Şimdiye kadar sabahla f-rin 
de kalkmakta o!an posta ta1 tkını 
si bundan böyle 8,30 da ~la 
caktır • tlcr ,. , 

Av· yasağı ~ 

Şiir yazmak, söylemek 
·' Şi ir hakkında yaptığı bir soh

bet,, te Va-Nu türkçede şiir yazmak 

diye bir tabir yoktur, şiir söylemek 

vardır, eliyor. 

Yeni yeni, biribirinden daha ya

kışıksız biribirinden daha kekre tabir

lerin diiimize dolduğu şu sırada kalem 

sahiplerinin gösterdiği titizlikler hoşu-

ma gidiyor. Fakat şih· söylemelc gibi, 
şiir yazmak tabirinin de dilde mevcut 

G0H0N MEYZUO 

olduğunu ve olması lazimgeldiğ'ini ka

bul etmek gerek. 

v ala' nın "~iir yazılmaz, söylenir,, 

derken başka b:r maksat güttüğünü 

anlamıyor de;tilim. Lakin "şiir söyle

mek,, tabirinin okuyup yazmasL om!ı-

yan eski saz şair!eri zamanından kal
ma bir tabir olduğunu hatırla!amaz 
mLyız? 

Esasen bu tabirin farsçası da 
yazmak değil, söylemektir. 

Men nedamen f.iilaıün failat 
Şir guyem bihter ez'abı hayat 
Beyitinde olduğu gibi. Fakat za-

manımızın şairi kalem sııhibi olduğuna 
göre şiir, söylenmed ;n önce yazılan 
bir nesnedir. Onu şair yazar, hayran
lan söyler. - T.L 

d" erı 
Bazı köylerde harınaolat e.te a 

!arda ve akşam yatağınd~ ııJ /' g 
siz olarak Turaç ve Keklık ~le 
yapıldığı şikayet edilmekte ' lak 
fara Ey!ulden evvel başlaıU•oJP~ın 
lik neslinin azalmasına sebt~~et 
C!ğından palazlarm vurulaı'~ıi.'Y~! 
doğru olacağı ila·w<e eeliltıle 'f._ t 

Es<tsen Turaç avrnın meıtl~ıJ fft:• 
"b• b. k k . kııfl J 4 gı ı ır ta ım tez eresıı "lı 

kt• 8 Y de sağda solda av yapma il tedl 
ları görülmektedir . Av ko;~ıektı 

-----------------------,--·------------..---~---... nu11 nazarı dikkatini celbe 



h Ağustos 940 

jlınanların bir tebliği 

1 lngiltereye 
1 karşı. tam 
bir abluka ! · 

Bertin : 20 8 • a· _ 

lman hükumeti aşağtdak· 
t brğ· • b~ 1 ı. neşretmiştir: Har. 
ın bıdayetindenberi ln

re mü tez •t b. · . ayı ır surette deniz 
ının b'' -. K utun kaidelerini ihlal et-
ır. eyfiy t b" · . e utün gıda mad 
rının ka k 

lınesi le ~a eşya olarak ilan 
• Y. aşlamıştır. Bu tedbir 
nyetın en . . .. 
ayir bul ıptıdaı hukukuna 
Harb· unmaktadır. 

ı uoıu 'd 
irle Al nıı e olduğu gibi bu 

ınan ç k 
daf edilm k oc.u ve kadınları 
AJnı c tedır. Bilahare bü· 

an men ı· 
leketl · şe 1 mallar, bitaraf 

crın ol 
raf ıemil 

1 
.up Almanyadan 

da dah'l er le ıhraç edilmiş olan 
1 o mak .. 

ilan ed'I uzere kaçak 
ı mişf B an iktisad· ır. u suretle de 

~ . ıyatına da b . d. 
uınıt ed'J• r e m ır· 

- ı ıyordu B d n umum~ b · un an sonra 
elerine ı . e_ynelmilel hukuk 

rnugayır l k 1 ret oem 'ti . . o ara ngiliz 
A o erını T'hl iman de · 

1 
51 a andırmak 

nıza tıl alef ı anna karşı h .. · 
ı o arak k l1 u 

_raf ba)'raklar ~ anmak kararı, 
ı ve s · ullanrna · . . aıre gelnı. t' suıstı· 
B ış ır. 

u tctbirlerc ka 
Üzere Af.... rşı mukabele ol 

t o.uanya ~u l ır. ıı n arı yap· 

A) Ticaret' · 
üştür. A ını şarka doğru gö-

h vrupa ve A 
alarından 1 sya iktis· 

Q mak -
ınaddc ve j ti , uzere yiye-

atını mühim ~· daı maddeler it
ıuştır. Dü ır surette fazialaş. 

.r. şrnanlarınd 
au Avı upa an temizlemiş 
d. arazis' d 

la 'Yatı l h" ın en Alman 
A ~ ıne ol k h 

aı maddeler .. ara ' er nevi 
B) Al nıusadere etmiştir 

man dona • 
Vetleri nması ve hava 
. vasıtasiyle i . , 
ındc bulu ' ngıltere nin 
· nan mecm · ı ınden oa . u tıcarel ge-

6 Yrı saf' b . rmıştır H 1 eş mılyon ton 
• ava h" . hasarata ğ ucurnlarıyle mü· 

buçuk. rni~ ratarak gayri safi 
al dilmez :.on tonluk gemiyi is
ıuretle yek ~r hale getirmiştir ki, 
• milyona bu0

1
. gayri safi altı bu 

C) a ığ ol 
Beyncl ·ı muştur. 

. rnı el b"t·· .nne muh n u un hukuk kai 
nın fayd a 1 olan harbi idare 

la görrn ~sızhğını her gün daha 
ller istim el te olan lngiltere yeni 
Yüz" .. a etm"ğe başlamıştır: 

ucu rnay 1 ' erinin a k n ar vaz ı, ticaret ge 

e asker~ı hça v~ya mestur bir su 

gerna·ı 1 
•• "'ekatta istimali, ba· 

erının · ıAhl le d . sı a arının setri su 
ak · ~nlzaltılarına karşı tuzak 

ıstınıaJi . 
ında .. ve nıhayet, Skajerak 

gundüıün b·· t·· Al ret gemile . . u un man 
iyetle . tının ve geceleyin de 
bür·'' n_azan itibare alınmak

ağı ~n tıcaret gemilerinin batı· 
1940 ak~ı~da B. Çörçil'in 9 Ma 
a tarıhınde Avam kamara -

Yapnıış oldu~u beyanat bu"'t•• 
edbirl . ' un 
ekt d' er yem usullere tevafuk 

o ır, 

TÜRKSÖZO 

Macar-Romen 
'görüşmesi bitti 
Macarlar Romanyadan 
onüç vilayet istiyor 
Bukre~ : (A. A.) - R~uter bil· 

diriyor: Transilvanya'nın buyuk bir 
kısmının terlti hakkındaki Macar ta· 
lehine Romanya'nın cevabı bu sabah 
Turnu - Severin'de Romen murah
hasları tarafandan Macar <lelegasyo· 
nuna tevdi edilmiştir. 

Bu merasimt mUteakip; Macarla· 
rm hukö.metleriyle istişare edebilme· 
leri için murahhaslal' hemen celseyi 
.sad 17 ye kadar tatil etmişlerdir. 

Zannedildiğine göl'e Macarlar 
Transilvanya'da 13 vilayet istemekte· 
dirler. Romenlerin ise nUfu-' mubade· 
lesinin her turlu hal suretlerinin esa
ıııını teşkil etmesinde israr ettikleri 
bildil'ilnıektedir. 

Bundan maada Romenler dört 
vilayet terketmeyi teklif etmişlerdir. 
Bunlar, Satuııare, Slnj, Biber ve A
rad'dır. Bu son vilayetin i~mini taşı· 
yan şehir bu teklife dahil değildir. 

Budapeşte : 20 (a. a.) Macar a· 
jansınclan: 

Turnuseverin'den bildiriliyor: 
Akşamld görUşmeler gece yarısına 

kadar devam etmiştir. Muzakereler· 
den sonra neşredilen tebliğde, iki heye 
tin 19 Ağustosta yaptıkları görUJme· 
ler:-den sonra heyet reislerinin hukô.· 
metlerine ~ahsan rapor vermek husu· 
sunda mutabık kaldıkları ve heyetle· 
rin turnuseverin'cfo kalacakl:ırı bil
dirilmektedir, Muteakip toplantı ta
rihi senra teııbit edilecektil'. 

Macar heyt>ti reisi !Iory gece 
Budııpeşteye, Macııristanın .Bukreş 
sefiri ile maiyeti ve Romen beyetinin 
reisi de Bukre~'e hareket etmişler• 
dir. 

Sıhhat Meselesi 
( Ba•makaleden artan ) 

nndan öğrenmiştir. 
Biz bunları asla kafi görmemekte

yiz, bugün sıhhi teşkilatımız kavuş· 
mak istediğimiz ideal sıhhi teşkilattan 
hem aded ve hem de keyfiyet itiba· 
riyle tam değildir. Cumhuriyet devri· 
nin sıhhat politikası beş evli köylere 
kadar sıhhat vasıtalarını götürmektir. 
Ebesiz, doktorsuz, hastabakıcısız, sıh
hiye memursuz bir tek vatan köşesi 
bırakmamak istiyoruz. Fakat bugün 
bunlar, elimizde para da olsa bir za-
man meselesidir, bir doktor yetiştir· 
mek için en aşa~ı yedi, sekiz sene
Jazımdır. Sıhhi teşekkülleri kurmak 
için bilgili, ferag-atli insanlara ihtiyaç 
vardır. Ve bütün bunlar zaman ve 
çok mesai istiyen şeylerdir. 

Sonra sıhhat meselesi yalnız dok· 
tor, ilaç ve hastahane meselesi de~il
dir. Su, ev, yol, halkın kendi sıhhati· 
ni korumak hususunda bilgisi ve ce
miyetin sosyal yardımlar hususunda 
göstereceği hareketler bu sıhhat me
selesine dahil işlerdir. Bütün bu maki· 
neleri hep birden ve ahenkli bir şe· 
kilde işletmek gerektir. Bilhassa hal
kın sıhhat işlerine hususi servetlerin 
yardımı gözönünde bulundurulacak 

bir meseledir. 
Bugün nüfus meselesi, sıhhat me

selesine, sıhhat meselesinin halli de 
bizi büyük refah ve kuvvet meselesi
ne götürecektir. Bu işler halledildiği 
gün büyük Türkiyenin doğuşu görü· 
lecektir. 

F•rid Celll GUven 

ALMANLARIN 
lNGİL ı·EREYE 
BASKINLARIN 

Almanlar günde vasati 
81 tayyare kaybediyor 

• -----
lnglltereYe dUn yapılan 

hava akınlarında Al

manlar şehirlere yan· 
A•n bombaları atti. 

• 
Londra : 20 (A.A) - Hava neza· 

retinin istihbarat servisi tebli~ etmiş· 

tir: 
Son yedi : gün zarfında fngiltere 

üzerine yapılan baskınlar esnasında 
düşürülen Alman tayyarelerinin hemen 
dörtte üçü bombardıman tayyaresidir 

Filhakika bu 7 gün zarfında lngiliz 
avcıları 513 tayyare düşürmüşlerdir 
ki bunun 377 tanesi avcı bombardı-
manıdır 

Ayni devre zarfında başka vasıta· 
!arla 55 tayyare daha düşürül • 
müştür ki bu suretle son yedi gün 
yekunu 568 yani günde vasati 81 
tayyareye hali~ olmaktadır. 

Pazar günü baskınlara iştirak eden 
400 Alman bombardıman tayyarasin· 
den 89 tanesi İngiliz avcıları tarafın
dan muhakkak surette tahrip edilmiştir. 

Landra : 20 (A.A.) Lef ajansı bil· 

diriyor: 
Alman tayyareleri dünkü fasıladan 

sonra bu gece muhtelif bölgeler üze
rinde faaliyetlerine tekrar başlamış, 
yangın ve infilak bombaları atmışlar· 

dır. 

lngilterenin doğu-Şimali bilhassa 
hedef tutulmuştur. Bir sahil bölgesin
de biri ölü olmak üzere bir kaç yara
lı mevcuttur. Bir şehirde bazı evler 

yıkılmıştır. Baskın gayri muntazam fası· 
talarla dalga halinde yapılmıştır. 

.İngiliz bombardımanı 
( Birinci sanif ede o artan ) 

mizin hepsi salimen Uslerinc dönmuş · 
lordir. 

. 

İngiliz Somalisinde motörlu n:ıkli· 
ye kollarını imha ve Berbera istika· 
metinde ilerliyen dUşman kollarına 

taciz maksadiyle hUcumlar yapılarak 

bombalar atılmış, ayl'ıca da istikşaf 
1.1çuşlıa'"l yaı:nlmıştır. Duşman bava 
filolarına kulliyetli hasar verdirilmiş· 

t ir. Tayyarelerimizdcn biri bir duş· 
nıan avcı tayyaresi tarafından duşu· 

rUlmuştUr. MUl'ettebattan biri para· 
fUtle inmiştir. 

Harbin başındankıeri AJisababa 
askeri tayyare meydanı ilk defo ola
rak tay_)-·uelerimiıı: tarafından boru· 

bardımaa edilmiştir. 

Duşmanın hiç bil' mukabele gö!'
termemesi ve avcı tayyarelerinin ha-

valanmaması duşmanın tamamiyle bas· 
kına maruz kaldılını göstermektedir. 

Sahil~ ~ 

B. HİTLER 
CEPHEDE 

Bern : 20 ( A. A.) - Basler 
Nacbrihten gazetesinini Berlin'deki 
muhabiri B. Hitler'in garp cephesin 
deki umumi karargaha gitmek"' üze· 
Berlin' den ayrıldığını bildirmekte· 
dir. 

İngiliz başvekili 

( Biı-ioci ~ahifeden artan ) 

İngilt~renin en kuvvetli İngiltere ol· 
duöunu, iki mjlyonlak bir anavatan 
ordusa mevcut bulundnlunu, mikna
tıslı ınaynlerin ortadan kaldır,ldıgını, 
İngiliz tayyare imalatının Alman iıua· 
latından çok fazla oldugunu, Ameri· 
kanın yardımları da hesaba ıkatılırs:ı 
bunun anlıışılacağını, haftalar geçtik· 
çe lngilterenin istila~mıo guçleşmekte 
olduğunu söylemiş ve lngilterenin bu· 
yUk kuvvetini teb:ırUz estirmiştir. 

lil 

lngilizler Somaliyi 

tahliye etti 

Londra : 20 a. a. - Resmi teb · 

Somali muvtı.ffakiyelle tahliye 

edilmiştir. Mukııcldema kaybedilen 
iki toptan m~ada bu tun toplar iı·kap ~ 
edilmiştir. Malz~mc, g,da n;!addeleri 
ve teçhizatın bir kısmı da tahliye 
edilmiş g~riyc kıılan kısım imba edil· 
miştir. 

Amerika donanması 
büyük manevralarda 

Vaşington : 20 (A. A.) - Birler 
şik Amerika donanmasının en bü· 

yük kısmı bir ay devam edecek olan 
menavralar vapmak üzere honlülü li· 
manından ayrılmıştır. 

Yeni Belçika hükumeti 

Londra : 20 (A. A ) - lngilte

rede bir Belçika hükumeti tesiz 
etmesi muhtemeldir. 

-- ... 
Memleket sıhallnı 

korumak için 
( Bir:-inoi sabi f eden artan ) 

5 hastanenin temeli atılmış ve inşaata 
devam edilmekte bulunmuştur. Halen 
inşaat projeleri hazırlanıp koordinas
yon heyetinin verdi~i karar dolayısile 
inşaatı geri bırakılanlar 9 hastanedir. 
Bunlarla memleketin kazanacoğı yatak 
adedi de 1375 dir. 

Bu rakamları gördükten sonra 
' memleketimizde mütevazı bir bütçe ile 

ve imkan nisüetinde sağlığı koruma 
davasının halline çalışıldığı kendiliğin
den meydana çıkar. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık "' 

hava hafif rüzgarlı idi • En çok 11: 

cık gölıedc 38 derece idi , 



Sicil ilanı 1 
Adana Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

3460 numaralı kanunun 26 ıncı 
maddesine tevfikan koza, kütlü, pa· 
muk, çiğit ve teferruatı alım ve sa· 
tımı çırçırlanması, preselenmesi ve 
işletilmesi, pamuk yağı, sabun ve 
küspe istihsali ve satışı ile iştigal 
etmek üzere Adana da mahdut me 
suliyetli (f. C. Ziraat Bankası pa 
mu1' müessesesi) unvaoile kurulan 
teşekkül Ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibince sicil ticarete ka· 
yıt ve Ticaret Vekaletince tasdik 
olunan ıtatÜ3Ü sureti aşağıya çıka· 
rılarak ilan olunur. 

Sicil Ticaret numarası:83 
Tescil tarihi: 20/8/ 1940 
Sinıfı : Fevkalade 

Statü Sureti 
T. C. Ziraat Bankası Pa
muk Müessesesi Stattüsü. 

MDe••e•enin Kurulutu= 

:i460. numaralı kanunun 26 ncı 
maddesi hükmiine tevfikan hususi 
hukuk hükümlerine göre idare edıl · 
mek, Ziraat Bankasına bağla bulun· 
mak hükmi şah!iyeti haiz ve bu sta· 
tü ahkamı dahilinde mali ve idari 
muhtariyete malik olmak ve muha· 
sebei umumiye. aıttırma eksiltme 
ve ihale kanunlarının' hükümlerine 
Divanı tnuhasebatın vizesine ve in· 
ıaat bakımından 2433 ve 2799 rıu· 
maralı kaııunlar ahkamına tabi ol· 
mamalc üzere Adanada mahdut me. 
ıuliyetli ve T. C. Ziraat Bankası 
Pamuk müess( sesı ünvanlı bir mü· 
essese kurulmuştur. 

MU•••a•enin Unvanı : 

Madde -1- Müessesenin Ün· 
vam T. C. Ziraat Bankası Pamuk 
müessesesidir. 

Madde _:. 2 - Müessesenin Mer· 
kezi Adanadır. 

Madde -3- Müessesenin Mık· 

11dı. 

Gerek doğrudan doyruya mües· 
ıese namına ve gerekse müşterileri 
hesabına, Koza, Kütlü, Pamuk, Çi
ğit ve teferruatı alım ve satımı çir. 
çırlanması preslenmesi ve işlertilme 

- ıı: 

Pamuk yağı, Sabun, ve kösbe 
iıtihsali ve satışı: 

Bu maddelerin dış piynalara 
ihracı: 

Bu maddelere mütcallık mevat 

ve malzeme alım ve satımı Adana· 

daki çırçır ve prese ve Mersindeki 

yağ ve sabun fabrikalarını işletm~k 
ve icabında kiraya vermek. 

Madde -4- Müssesenin serma· 
yesi temamen tediye edilmiş (500, 

000) beş yüz bin Türk lirasıdır. 

Sermayenin 50.000 Elli bin 

Türk lirası nakden ödenmiştir ve 
450.000 dört yüz elli bin Türk lira· 

sıda Adanadaki çır çır ve prese ve 
Mersindeki yağ, ve sabun fabrika
larmın binaları makineleri alat ve 
edevatı ve demir başları ve mefru· 
şat olmak üzere ayın olarak :ına le 
ıekkül tarafından tescili müteal<ıp 

müesseseye devir ve ferai edllccek 
tir. 
Bilanço ve kar ve zarar h••abı: 

Madde - 5- T. C. Ziraat Lan. 
kası Pomuk müessesesinin bilanço· 
ları ile kar ve zar~t hesapları s !la· 
hiyetli uzuvlar tarafından tanzim O· 

lunarak T. C. Ziraat Bankası umnm 
müdürlüğü ve idare meclisince tct
kık ve tasvip edildikdtn sonra T. C. 
Ziraat Bankasının kendi bilanço ve 

kar ve zarar hesaplarına iliştirilecek 
umumi murakabe hey'etine verilir. 

Bu bilançolara kar ve zarar he· 
sapları 3460 numaralı kanunun 23 
üncü maddesine tevfıkan haz1rlana· 
cak tipe göre tanzim olunacaktı: 

Madde 6- Müessesenin hes?.p 
atnesi takvim yılıdır. 

Madde 7 - Müessesenin mua· 
mel~tı hesabiyesi için mevcudat ve 
muvazene defteri yevmiye defteri 
ve kopya defteri namiyle üç dtf· 
ter tutulacak bu def terler usu len 
notere tasdik tttirilecek ve ticari 
muamelata dair gelen ve cevaben 
yazılan mektuplarla telgraf nameler 
tediyeyi mutazammm evrak muııta· 
zaman muhafaza edilecektir. 

Müessesenin temsili ve idaresi. 

Madde 8 - Müessese bir mü· 
dür ile idare komitesi tarafından 
idare olunur. 

Madde 9 - Müdür müessese· 
nin bütün idare ve muamelelerinden 
mes'ul olup müesseseyi adli, kazai, 
ve idari makamlar nezdinde ve üç 
üncü şahıslara karşı temsil eder. 

Madde 10 - idare komitesi 
müessese müdürünün reisliği altın· 

da varsa muavinleriyle Türkiye Cum 
huriyeti ziraat bankası idare mccli· 
si tarafından "'müessesenın servis 
şefleri yeya memurları arasından 
seçilerek en az üç zattan terekküp 
eder. 

Komite mevcut azasının ekse· 
riyetiyle karar ittihaz eder. 

Madde 11 - idare komitesi 
mukarrcratı bir karar defterine ya· 
zılarak idare komitesi .. reisi azası 
tarafından imza edilir. 

Madde 12 - İdare komitesi 
müessesenin rasyonel faaliyetini iş 
programına ve T. C. Ziraat banka· 
sı tarafından teshil .. edilmiş olan 
esaslara göre sevk ve idare eder. 

Madde 13 - Müessesenin imza 
salahiyetini haiz ~memurları ile bu 
derecedeki memurları T. C. Ziraat 
bankası idare meclisi tarafından 
tcsbit olunur. 

Madde 14 - Müessesenin mü· 
dür ile muavi ıleri ve servis şefleri 
T. C. Ziraat bankası umum müdür 
lüğün inhası üzerine idare meclisi 
tarafından ve diğer memurlar ile 
müstahdemler de müessese müdürü 

tarafından tayin olunur. 
Müdür : Tayin ~ttiği memur ve 

müstah iemler~h~kkında T. C. ziraat 
bankası umum müdürlüğüne malı1 
mat verir. 

Madde 15 - idare komitesi 
her s~ne a z a m i ikinci teş 

rin iptidasında ertesi seneye ait iş 

programını hazırlayıp T. C. Ziraat 
bankası umum müdürlüğüne tt!vdi 
edecektir. iş programları büc!çe 
ve kadro1:ırla bf"raber bütün işlet· 

me tesisıtı tevsiat, inşaat ve is'a· 
hat hususatını ve müess 0 senin işbu 
program strvisine ait mali ihtiyaç· 
larını ihtiva eyliyecektir. 

T. C. Ziraat bankası umum mü· 
dürlüğü mütaleasiyle beraber bu 
programı ·idare meclisine vt:rir ida· 
re meclisi programın tatbiki için 
geçecek hazırlık müddetini de iÖZ 

önünde tutarak tetkikatını yapar 
ve kabul edilen şek ile umum mü· 
dürlüğe iade eder gerek T. C. Ziraat 
bankasının ve gerekse müesses~oin 

gösterecekleri lüzum üzerine iş prog 
ramı sene içinde de aynı suretle 
degiştirilebilir. 

Yukarıdald fıkralar mucibince 
T. C. Ziraat bankası idare meclisi 
tarafından tasdik edilecek iş prog· 
ramlarının birer sureti tasdiki mü· 
teakip iktisat Vekaleti ile . Ticaret 
Vekaletıne ve umum mürakabe he. 
yeline gönderilecektir. 

Madde-16- T.C. Ziraat ban 
kası müessese üzer inde daimi teftiş 
ve mürakabc hakkını da haizdir. 

Bu hak mahfuz kalmak şartıyle 
LC. ziraat bankası Adana Mersin 
Tarsus ve Ceyhan şube ve ajana 
müdürlerinden veya muvafık göste· 
rcceği sair kendi memurlarından 
mürekkep olmak üzere bir müraka· 
be komitesi teşkil edebilir. 

Daimi murakabe heyeti reisi ta· 
rafından lüzum gösterilcıikçe içtıma 
eder ve ekseriyetle karar verir: He
yet içtima halinde olmadığı zaman
lar bu heyetin salahiyetleri reis ta· 
rafından kullanıhr. 

Madde -~17- Müessese, idrıi, 
Mali ve teknik bakımından umumi 
mürakebe heyetinin daimi :nezaret 
ve murakabesi altındadır. 

Madde -18 Ticaret Vekaleti 
ile iktisat vekaleti müessesenin mu· 
amele ve hesaplarını ve idare tarzı 
ile ekonomik vaziyetini lüzum gör 
dükçe tayin edeceği memurlar ma· 
rifetiyle tetkik, teftiş murakabe ede 
bilir. 

Madde -19- Müessesenin he· 
sap mizanlarını ve faaliyet nctıce
lerini gösterir ve gönderilme tarih 
leri ile formülleri T.C. lZiraat ban 
kasının mütaleası alındıktan sonra 
ticaret vekaleti ile iktisat vekaleti 
tarafından tesLit edilecek olan üçer 
aylık cedveller T.C. Ziraat bankası 
tarafından ticaret vekaleti ile iktisat 
vekalttine ve bir sureti umumi mü· 
rakabe heyetine gönderilir. 

Madde -20-Müessesenin borç
larından dolayı T.C. Ziaaat bankası 

aleyhine ancak bu müt
diişmesi halinde ve yalnd 
dimiş sermaye haddi d 
bat yapılabilir. T.C. zir.,r 
ıun müesseseye kefil ol 
akitden doğan borçlar 
kumlert! tabidir, 

Madde - 21- Mii 
fı k;mndan o;. 10 u, rnub 
rar kaışılığı olarak 
dörtte birine varınca)• 
yat sermayesini teşkil et 
ayrılacak ve ayrılan bu 
bilançonun tasdikmdan 
çok altı ay içinde T. C. 
kası nezdindeki hcsalJı 
ya\ırıJacaktır: 

Bu karşılığın ne sur 
lacağı T. C. Ziraat bı 
meclisinin kararı ve Ti 
!etinin tasvibi ile tesbit a 
Beri kalan kısmından '/• j 
T. C. Ziraat bankası id- e 
nin kararı ile nıüesseseniO , 
mitesi reisi ve azaları ile 
mur ve müstahdemlerine 
ücretleri nisbetinde ve ~ 
tihkaklarını geçmemek .. 
miye olarak verilir . : '/ 
kusuru tesbit edilenlere fıl c 
verilmiyeceği gibi fevkal 
leri görülenlere verilecek 
den iki maaş miktarın• 
rılabilir . 

Madde-22- Müe 
dÜrü ve idare komitesi ili 
mur ve müstahdemleri " 
ifasından basiretli ve 
tacir gibi hare:Cete mcc 
aykırı hareketlerinden b 
sul oldukları gibi 3460 
nunun 43 üncü madde 
ve müteakıp fıkraları 

bunlar hakkında cari ol 
Madde -23- Mü 

dürü ile idare komitesi 
sair memur ve müstabd 
hıç bir işle meşa-~I ola 

3460 numaralı k 
inci maddesi hükmü 
da caridir. 

Madde-25- Müe 
vergisine ait beyanna 
V arıdat dairesine vere 
yanname bilançonunu il 

LA--'111 

taraf andan taadikmı 

içinde verilecektir. .ti '"n 
Madde - 26 - 34"" 

kanunun 4 7 ve 48 jnCİ ~. 
ahkamı müessese bıldı'i 
olacaktır . 

Madde-27- JşbU 
velesinin tadili T. C. 
sı idare mecliai taraf• 
ve Ticatet Vekaleti t 
dik edilecek yeni k•' 

edilir. Bu kararların dt 
cilline kayit ve ilanı. 

Ancak sermayealll 
kında ve tasdik edileli 
caret sicilline kayit vet• 
baren bir sene sonr• 

Madde-28-Mii - I! 
deti 25 senedir.. .,t1!1 

Tasdik edilm2~n/9' e. 

T. C. . J~ ta 
Ticaret Vekalet• ;J 
mum Müdürlütü r 
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'~~-AO~ 

:ı .\::·~:;;~~:Ün~~cl&n Ökmen ma esasları üzerinde -------------

ası •ın a~ı rd !in: 

uııı'uriye Gürbüz Samsun akıam konuşmalar yapıldı 
sJııt okutuııa , Şevkiye Padır · 
tel'Ja kız cnstitüııüne , Şükriye 

ller Adaoa k t" .. -
f1İ., ız cns ıtusune 

rı. ıt Aytaı lsmir akşam kız en~ 
• ae M-JL ' unevver Ôngelen Kay-

~ız enstit- - 1 .. O k'C- usune , clal zsoy 
uoıhuriyct k . - -

kaptanları 
izahat aldılar 

Gençlik Kulübleri 
dün toplanarak 

jtillrc T ız enstıtusune , 
1f oker Trabzon kız ensfüü- Beden tı::rhiyesi mudurluğtınde i~i ve faaliyet e•aslariyle kulublerin 

dun toplaııan gençlik kulubleri umu· sevk ve idareleri etrafında kararlar 
1111\ış : mi kaptanları 30 Ağustosta açılacak ittihaz "deceklerdn•. 

,tlide Canda T olan Gençlik kulubleri faaliyeti ve Cuma gununden itibaren saat 18 
etltlaüne S h'hncr rabı:on kız 30 A~ustosta yapılacak merasim hak-

• 1 ı a G~ ı:. '1.eıı 20 ye kadar mUkelleflerin ikinci 
PL·L '""'st"ıt- - undor.u Ela .. · T b M d d Jrelfl'& .... u-su-ne a· o kında Beden er iyesi u urun en sıhhi muayenelerinin beden terbiyesi 
a ar k • •nnaz Gürıoy jzahat almı~lardu.·. P~rş ·mbe gUnU 

.ı:l iZ enstitü - b l binasında yapılmasına ba7ianacaktar. 

Abone Şartları 
12 Aylık 1'?00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dtş memtekeüer içi 11 

Abone bedeli. degiımez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - llantar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

Romen - Bulgar 
heyetleri 
karşılandı 

eo"İvas kız . ~Unc, Aliye Tü· saat 17,30 da ikinci ir top anb ya. 
5 ırk : cnstılusüne. parak mukelleflerin kulublcre tevzii Bu hususta hazırlıklar yapıl mali.tadır. Cenubi Dobrica Bulag-

rt '.:ih B ristana verildi 
rn ~ ~rutçu lznıir kız ensti· Sanat okulu talebeleri Grup atletizm mü-

'Üncur~e .hAlgan Elazıg kız imtihanlarına dün başladı Bükreş : 20 (A.A) - Romen ve 

e ıtitü~ün czıB e yaman Edirne Bölge San'at mekt~blerine alına sabakaları hazırlığı Bulgar murahhas heyetleri dün Crai· 
bir~titüsiin:· ... c~rre Ege Bursa cak olan talebelerin imtihanları dün l OVO kral sarasrında karşılaşmışlardır • 

• 'Ylehh G Kız lis~sinde Maarif müdür vekili· Atletizm Türk milli takımının da d·ı ii• ı kız en r u ~ a ençosman Yapılacak görüşmeler, zanne ı -
d s ıtusune nin reisliğinde toplanan bir komis· işfüakiyle 1 ;.Eylii.\de Malatyada . ğine göre, Cenubi Dobricanın Bulg"a· 

b' .. ıdaresi · Yernek .·' yon marifetiyle yapılmı~tır.· Bu imfr yapılacak olan mıntakalar arası ce· 1 
" ristana terki ile neticelenecektir. Baş· 

•de .e AltıJg lzrnir .. hanlara girtn talebeler Türçe ve nub grup atletizm müsabakalarına larında B. Pomenoff bulunan bulgar 
lıa Jtıtüsüne F . Cuınhuriyet ecıy~- bilgiler.inden. imtıhan.edllmiş_1er, g"ırecek olan atletlerı'miz bügünd~n • ı ı k ~· .. • eııha A s· " _ heyeti dün sabah Craiova ya vası. o· 

, ıtusüne S d' sena ıvas bugunde arıtmttık ve resımden ım· itibaren muntazaman antrenmanlara muştur. İlk toplantı resmi oğle zıya· 
ki tnstitüsGne a ~~ Girdap Ada ti hanları yapılacaktır. San'at mek· başlatılacaklardır. Her kulübün at- !etinden evvel, ikincisi de ö~ledeıı 

kıı enstitü ·~ ıınet Afkent tebine girmek üzere imtihana 27 (etleri bed~n terbiyesi müdür:Üğün· sonra yapılmıştır. 
se anhul ak ııune, Nusret Şen- talebe dahil ol.mu_ ş.tur. s .. Talebe de_ de bugu··n taplanacaklar ve spor e· t 
1 Şanı k ltilafn:ı.menin, Tuna üzerine stra e-
i e ız 3arıat oku· inşaat mektebı ıçın muracaat etmış ~ •t . 1 Ankarada su spor-

af ı b · · b · t · f gı menı e yevm jik ·bir nokta teşkil eden silistre mev-
t/ Ui( akı 'l!lr;da.. • ve 1 mtı ana gı ~·~ 1

.: • • • lan hake.m kursunda · buluoduğundan 1 
t abat Akk ,, . Kayseri kız enstıtufüne, Sabıha Bak . . f d ı 1 1 kii ile kraliçe Mari'nin mezarının bu-

b,, .. oyunlu T ' k b Ed" k t•t·· .. atletızm aıanı tara ın an çaııştm a· 1: lundux-u balçık mevkiinin terkini mıı· .,J'Une Ruk· raczon kız al aşı • ırne ız ens ı usune. . . f k. ı; . 

h.J' k ' tye B k Dikiş : caklardır .. G_:!nçlerımızô muvaf a ı· cip olacağı zannedilmektedır. 
ız enstir· .. ıyra tutan Ad k l d 1 

11~ E.iazı k Usune • Melahat Müzeyyen ~arlas . a~::ı. ı~ eni s yet er ı erız. 1 Ahali mübad~lesi ve_ tevziat. :ne-
si~ la • g ız enstitüsüne titü~üne, Zekaver Kır1emıtçıoğıu z. Orman kadrosunda seleleri hakkm;bkı t~knık t!faııat, 

b~ ~ • · ruir kız enstitüsüne ı smet Baltacı· önümüzdeki haftalar zarfında yapıla-
'c}.an E .. rtug .. rul "'a . j oirlu Adana kız enstitüs·ü·n· e.'. Nh;et Orman mesu! muhasiplik katip-

! r G ıvı n k ıı. F k • · · celselerde görüşülecaki 9 1.: Uzin Şinı •"la ız ens· j Erenışık E azıg kız enstıtusu~~~ -~ • li~ine Yusuf Ayzeren in tayını mu· 
e'5~ une E f şek l!.lazıg kız riye Orkuot Trabzon kız enstıtusune, vafık göriilrnüştür . Bulgarislanla Macaristan arasında-

' Şre ç· ı . k · ·· da i ~ kız . .. 1 1ıtan fzınir Cüm Atiye Yılkum Kayserı ·ız eostıtu· - · ki müzakereler, Romanya matbuatın 
enstıtu .. O 1 . k . de 'fi kız sune, Saime Uçel süne lhsan zbek zmır ız enstı· Yuvanın saadet ve varlığını fazla alaka uyandırmıştır. Dünkü ga-

ııı•:P.ursa ~nstitüsüne, Sabahat tüsü~e, Leman Okan Sivas k~z ens· doğuran, Ai!e düğ"ümünü kuv\et- zeteler, Romanyanın komşularile mus-
ıııı k l ız enstitüsü N titüsüne Reyyan Berka! Manısa kız lendiren çocuktur. Çocuğu sev. Se- lihane bir teşriki mesai'ye ve yine 

·' ;ın Z!lJ' ne, us· ' C h.d G·· fz . 1 ol" H . ır akıaoı k enstitüsüne, a ı e. ursoy ınır 1 vilmekten mahrum bikes yuva arı· müslihane bir teŞriki mesai üzerine 
~ ~?ıyc Yalva ız sanat Cümhuriyet kız ~nstıtüsüne' _Z_7Y_?ep da hatırla yılda bir lira ver Çecuk müstenit yeni bir teşkilatlanma poli-

ltusu'le, Kui Çer Adana Parmaksızoğlu Sivas kız enstıtusu~e, Esirgeme Kurumuna Üye ol! tikası kurmaktaki olan arzusunu yeni· 
S~nstitüsurı ret Ulu~ay Si- Melahat Tarhan Trabzon kız enstı· ı den teyit etmişlerdir. 
(il ~ ' Fethiye Onuk tüsüne tayin olunmuşlardır • 
c~~hın b'· ~~=-=~~~~~----~~...:._~--~--~--~~~-:-~-:--:-~~-:-:-:~~::: 

ııfııd ırısj ·· Seyyah yalınızken kafa tasına sor 
udi e bi R'Unlerden bir gün ı duğu sualleri tekrarladı. 
tai'l~U~u Yt~d kafatası buldu ve ---- 1 T ü R K S Ô Z Ü'N Ü N KÜÇÜK il i K A y E S 1 ---- Cevap yok ... 

en eline alıp sor- [kinci ve üçüncü defa sordu. 

460;ünahın ne t Süküt. 
İdj de bu hale Kafa a le o Seyyah şaşırmıştı. ci ~ _ - ii/i:2) Kral kızdı: 

k•~ · · · - Sor. Eğer cevap vermezse ka-
le Yaptın? S meye bile, dedi . fanı kestireceğim. 

11 • • :-ına soruyorum? edercesine : Kral şaşırdı. Halkını çağudı sıra Seyyah sesinin çıktığı kadar ba-
e • Yine k. - Evetı öldürebilir, dedi. halinde dizilen halkının önünde bağı- ğırdı. 

ıjtlordtı • afa tasına dönerek - Alay etme ... Gevezeliğin adam rarak : Kemik . külçesinden yine cevap 
d .ııı · öldürdüğü görülmüş şey değil... - Bu adam bana komtşan bı'r yok... .. - -

fıll at öyle is Seyyah vücudune yayılan ol~rn 
tat' Yeldin ? e .. Ne yaptın da - inan ... kafa tasından bahsetti . Şimdi onu korkusunun ürperişiyle son defa yınc 
arl' tası ceva Seyyah kafa tasını yine yol üze- görmeye gideceğiz . Konuşmadığı sordu. Kafa tasında çıt bile yok. 

!llıafJerind P verdi : rine bırakarak şehire döndü • ilk işi takdirde idamını kabul ediyor ..• Kral kafasının kesilmesini emretti. 
' ın.0 en bıktım ô 1 kralın huzuruna çıı.ınak oldu · Halk bağırdı... o anda kafa tası: 

.tJ"J 1 'ıÖ'-'] ' . Ye SU· d' S' k" b d S b ~ J. J e ö ı - Kral hazretleri, de ı. ıze ırn - Kral, bu adamı idam etmek - Dur, diye ağır ı. ana en 
ıı> ırit insc.rı s zer söylüyorslln senin bilmediği ve görrtıerliği~ gayet istemediğiniz halde o kendi kafasını gevezeliğimin ceı~sını çekti~ımi söy-
fJ wA.e.,_ . kolay koJay taham· · h' k N d · b. d b lenıiştı·m. ,Bana ınanmak ıstemedı"n, ,.. meraklı bfr hadiseyi anlatmak ıstiyo- re ın · oymuş... e enır, n e u 

.1-'h •starını . meraklı hadiseyi seyre geleceğiz. sözümü alay telfikki' ettin. Geldin mi 
ı ınadiy!e perçinli· rum Kral sordu : Seyyah ve kral önde, halk arkada dediğime? Seni de dilin öldürmüyor-

t31 >yıe h kafa tasının bulunduğu yere gittiler. mu? .l ' aydi ne yaptın? di- - Nedir ? k f Seyyaha eliyle işaret etti... Seyirciler bu konuşan kafa tasının 
e" . - Konuşan a a lası. itham 1 karşısıııda hayret içinde kaldılar . 

.i. Ve'l.eliğirnin Kral seyyahı yalancılıkla - şte, dedi... -Hak•katcn aslı varmış.. Allah 
etİ,.:b alıkJaşıı . ~ezasını çektim. elti . Seyyah : Kral ;;ordu: Allahl diye b<ığırıyorlardı .. 
1940 ·\ e'l.el'k h' . - Hayır, yalan söylemiyorum: · - Söyled ~in bu muydu? O günden sonra, çok defa şu ve-

ı ıç ınsanı öldürür Eğer isterseniz gider , kafa tası ıle - Evet... ya bu adamın ölümü arkasından: 
1 ta konuşuruz . Cevap vermedıği takdirde Kral emir ve!"di - Diı~nin belasına uğradJ, derler. 

ı r. 81 Yavaşça ve ş ıka·yet J - Mademki bu sor, bakalım... o• ' istediğiniı cezaya razıyım. Hatta ö • 
eır9 
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7.35 
8.00 
8.10 
8.20/ 
i.30 

12.30 

12.35 
12.50 
13.05 

t3.20 / 

Program ve memleket saat 

ayan 

Müzik : Hafif program (Pi) 
Ajans haberleri 
Ev kadını yemek listesi 

Müzik : Hafif programın 

devamı 

Program ve saat ayıra 

Müzik : fasıl beydi 

Ajans haberleri 
Müzik : Fasıl heyeti prog 

nmının devamı 

14.00 Müzik : Radyo salon or 
kestrası 

18.00 Pragram ve saat ayan 

1 h.OS MüziL: Caz Müziği (Pi ) 

.. 18.40 Müzik : Türk 

19.15 Konuşma (Dıı politika ba· 
diseleri) 

19.30 Müzik : Türk 

19.45 saat ayan ajans haberi 

20.00 Müzik : Türk 

20.15 
20.30 

20.50 

21.15 
21.30 
21.50 

Konuşma : 
Müzik : Şen resitali - umur 

Baha pars 
Müzjk : Mesire 
ve mehtap alemlerinden 
örnekler 
Müzik: Eski halk melodileri 

Konuşma (Radyo gazetesi 

Müzik : Balet Müziği (Pi) 
22.30 saat ayarı, Ajans haberleri, 

ziraat, esham - tahvilat, 

kambiyo - nukut borsası 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans müziği (Pi). 

23.2/523.30 Yarınki program, ve 

kapanış 

Pamuk - Hububat 
KiLO FlATI 

CiNSi En az En çok 
K. s K. s· 

Koncı 00 
=--

49 
Ma. parlağı 00 49 
Ma. temizi 45 45 
Kapımalı 00 
Y. Pamu~u 45 47 

58,25 --00 ___ 
Klevland 1 
Fasuly"' 00 14 
K.buğd-.Y- 00 13,00 
Buğday To. 5,30--

" 
yerli 4,5!"1 3,875 

Arpa 3,30 3,375 
Yulaf 3,86 -U:-3--

20 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından alınmışbr. 

Ur~• I --R,,.....a-yı-·ş_m_ar-=-k--------

Frank ( Fransız ) -0- 00 
..._,S.,...t_er..,..,.lin__,_,(..,...in_g.,.,.ili,......z~)'--- --5- 24 

Dolar ( Amerika ) 132 j 20 
I~-=---;::..,....---=--- 00 00 Frank ( isviç,e) 
-'------~-----

ilan 
Adana Çiftçi Birliğin

den: 
Muhterem Çiftçilerimizi.ı maJu

mu olduğu üzere Mazot gelmeğe 

ba§lamışdır. Bundan böy!e gelecek 

Mazotlar dökme halde gelecektir. 
Mazot alacak zavatı muhtereme Gaz 
hanede Fıçılardan boşatılacak Ma
zotlarını koymak üzere münasip 

kap hazırlamaları lüzumu ilan olu· 
rıur. 6 - 7 12213 

ilan 
Adana askerlik şube 
sinden; 

Harp okuluna kayıt ve kabul 
ilan muamelesi Eylul nihayetine kadar 

Seyhan kültür direktör- uzatılmıştır. 
lüğünden: Okula gi. mek isteyenler evrııkı· 

Adana beş kanunusani ilkmck- nı bu tarihe kadar ttkemmül ettiril 
tebinin (437) lira (23) kuruş bedeli mek üzere şubeye muracaatlan ilan 
keşifli tamiratı 22 Ağostos 1940 olunur. 
Perşem~e günü saat 9,30 da vila· 
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. 12i88 

6-11-15-21 

Adana çiftçi birliğinden; · 
Köylerde ve şehir civarında su 1 

~ıkarmakta m~zotlu motör kulla.~an 1 
bahçecilerle yme mazotlu motorle I 
köylerde değirmen işleten değirmen 
cilerin mazot alırken kullanacakları 
vesikaları elde etmek için birli~imi
ze müracaatları lüzumu ilan olunur. 

12239 21-23-25 

ilan 
Zazi makbuz 

23 Şubat 927 tarihinde Fekeli 
kcr Avadikten metrük arsa1 ı hazi-

neden alırken depozito olarak ver· 

diğimiz iki adet yirmişer liralık is· 

tikraz dahili teslim makbuzunu za

yi eylediğimizden hükmü kalmadı· 

ğmı iları ederiz, 

lydem köyünden 
Ahmet oğlu 

Mehmed Lutfi 

İydcm köyünden 

Dede Mehmed 

oğlu 

Mustafa Necati 

12238 
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1 . 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası r 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor ll'lu 

Dr. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap!~ ~Çi 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekiJece ır • n 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacs~I • c:I 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Llr• •trrı 
4 " 500 " 2000 ,, 
4 " 250 ,. 1000 ,, 

40 " 100 " 4000 " 
l 00 . it 50 " 5000 ,, 
120 ,. 40 " 4800 ,, 
160 .. 20 ,, 3200 ,, B 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde~ 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde r~I 
20 fazlasile verilecektir, f..evJ 

Kuralar senede 4 defa, l EyiiiJ, 1 Birincikanun, 1 l"ı.nıe 
~ e 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir • J~dt .._ __ ....,______________________________ ~ •ba 

_____________________________ ,,,,,leces 

ll'ın 

T~ İŞ BANK AS~: 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

~ ... 

Keşideler : ı Şubat, t Mayıs, t Aliuato• 
t ıkincile•rin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lit,I b A. 
bulunanlar kuraya dahil edilir. .ah 

1Jye 
--- 1940 l K R A M 1 Y E L E R l ~ \'arn 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
Yo 

3 ,, 1000 
" 

3.000 " 6 
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500 ,, 3.000 ,, 
12 ,, 250 ,, 3.000 ,, 
40 ,, 100 ,, 4.000 H 

75 ,, 50 ,, 3.750 ıt 

216 .,- 5.250 ,, ... o ,, ,, 

T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
miş olmaz, ayni zamanda taHbinizi de denemiş olursıı h 

------------------------- ::;:3t 
ilan 

Zayi mühür 
Tatbikli Zati :mühürümü onbeş 

gün evvel gayip ettim. Bu mühürüm 
le Ceyhan ziraat bankasından maa· 
da bir kimseye borcum yoktur. 

Ceyhanın Doruk köyün 
den Osman oğlu Ahmet 
Bican Gözübüyük 12236 

Ehven fiyatla 
Yazıhane eşyası satılıktır. Al· 

mak istivenler İdarehanemize mü· 

racaat etsinlar 

12215 4-6 

,., ı Hava Kururftıl1~ Hava kuvveııer ,pi 
§almasına ya,r . _____ ,./ 

Bu 
Nöbetçi 

İstikamet ~el 
H··k-111et11 

u u lo __ ___/~, 
. ,ı ı:>a 

U - neşr•> dıas mum1 ~ 
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fViadd Bu 

T .. •-sôıı' 
Adana ur" 


