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Başvekilimiz parti 

J genel sekreterliğinde 
Ankar•: 2 ( TürkeözU 

muhabirinden ) _ Sayan 
Ba,vekilimiz Dr. Refik Say
dam. dUn tiöleden sonra c. 
H, P. Genel merkezine gele
rek parti genel sekreteri 
Dr. Fikri Tuzer tarafından 
karşılanmış ve bir mUddet 
Parti işleriyle rn•şğul olmu,
lerdır. 

~f D\Ş POLİTİKA 
YAZILARINA 

DlKKA T EDELiM! 
~ 

iri FALiH RIFKI ATAY 

Ç Çunku bugUn dış politika 
demek, mill'i mudafaa si

. . ya-ıcti dernektir: bu siya
t bırdır; hukdmetin olduıu kadar 

1 lletindir; Cumhuriyet Halk partisi-

1 •
1 
n _oldulu kadar devldiodir. Şahst 

Li fsırlere !Uzum hissetirmİ)•ecek. kadar 
465 ızuh içindedir. \' e herkesin anlıya· 
eme• l• kadar ttkrar edilmiştir. C<'phe
m tJ or?uya , C<'phe gerisinde milli itti-

lıa 1'~i~at ediyoruz, Milli ittifak, 

letle . p.olıtıkadaki telakki ve itimat 
. ,;Iığı demektir. 

1 hırı lstaobul matbuat aleminde h. 
,ph,siz kötU bir kasde de~il b ıç 

k rk t . ı· " , azan 
511P 8

• sı~ ığe v~ya şuursuzluğa atfe. 
cegııruz, hazan do. dış politikanın 

lüdii•~Unku hususi ve nazik cbemoaiye
' eflit' kavraaıamaktan ileri gelen hazin 
' Ş •:aka,alar olmaktadır. E~acıen ye-

e olmıyan ve ara sıra nUk!!eden 
mUnaknşalara şimdilik doğrudan 

2139)ruya r temas etmek istemiyoruz. 
___. tat ara ~ıra öyle ind1 hukumlere 

adu~ .ediyoruz ki bunlar bir mem-
''.t. ıç~n evvel ve abir tehlike ad· 
:tı!l'ınıız ve tdkinlere tanı t 
tab k t amına 

d 
8 a gösteraı\!ktcdir 

n Ottupları Uoıl<tbundan Tu k. k ~ce~ 
h b · 1 r arılerı-

a erı o madı~ını zannet k 
Ja coİ olur. Dış pıılitikaya •tmc gaf. 
l ~ .~ aı nutuk· 

f ıır-•n alınma birkaç laAf 
ar d ız ru,veti 

n a son derece il ti baslı cUmleler 

10. ırmak oyununa dahi k. • 
t ( and ğ k l ımsenın ı ı ı yo tur. fl\.yır, memlekettu 
n 1t' nk bozuklugu hissini verecek fal· 
iğirıt ar:an buyuk bir itina ile kaçınmak 

m ır, 1 eylul harbindenberi ib
r oıek le. S?redilt cek Lir çok hadiseler 

lmı~tır ve geçmektedir. Bu hadise
. e~ alaca~ımız ilk ders, bazı mil

l ant•;'. erın milli nıudafaa menfaatleri 
Usundak' 

nıer ~D 1 şuursuzluk ve ittifaksız· 
,. cezasını ç k . 

yete ..ıarıdı . n· e nıış ve çdrnıekıle ol-
UnUı· :· ır ırıillt:t ancak kendisini 

. e ancak k <l' . . k 
"ıle ıJ bir millet en ıı;ını urtarır 

nıunbasıra k d' d 
ve man ~ ' n en ı ma -

e"ı l\UYvetl . T ld erınc i~tiııat e· 
)1 ır o ugu h:ıkık l' 
'}d' 

8 1 asla de!işmiş ı ır. 

~ Eu hakikatltrin 1' • • 
--" ımseve nıeçhul 

.. ı·funu iddia ttnıi, v Ç 
1 J- ... ı 1 • cruz. Un {U 

JU•.. ırı elu~tte tarih d( rsi k I 
_ , ku . .· . . o umıynn ar 
U ':!..) ımıl lıye denini ya görmuş 
fatb,I ( Gerisi UçUncu sahifede ) ' 

NA FiA VEKILi 
TEDKIKLERiNE 
DEVAM EDiYOR 

Vekil Edirneden dün ayrıldı 

'f ekirdağ : 2 a. a. - Nafia işlerini ted
kik elmt:k Uzere Trakyada seyahate çıkmış 
olan Nafia Vekili General Ali Fuat Cebesoy 
beralerlerinde şoseler reisi olıduğu halde dun 
Çorluya gtlerek Kor General Salih Omurtak, 
Trakya Umumi Mufettişi !{azım Dirik, Te
kirda~, Edirne ve Kırklareli valileri, Tckir
daı nafia muduru ve diğer zevat tarafından 
karşılanmışlardır. 

Nafia Vekili Çorludaki tedkiklerini bi
tir<likte soura Trakya seyahatine devam et
mek Uzere Edirneye bareket etnıiştir. 

Edirne : 2 a. a. - Trakvada Nafia is-. ) 

( Gerisi ıçcride ) Nafıa Vekilimiz Fuat Cehesoy Adana)ı zi)·aretlerinde 

llı.racat işlerimiz art-
makta devam ediyor 

Bazi memleketler döviz jşlemeğe başladılar 

B. Molotof' un 
son beyanatı 

Molotof Sovyetlerin diğer, 
milletlerle mün a .,ebet-

1 

lerini 

Mosko
va - a.a. 
B. Molo 

tofun nutku
nun deva· 
mı> 

Şimdi 

anlatıyor 

htanbal : 2 (Husus! mnhabirimiz
den) - Dun Almanyaya 150 bin lira· 
hk afyon gönd~rilmiştir. Diğer mem· 
leketlerlc beraber dunku ihracatımız 
300 bin lirayı bulmu~tur. Yalnız son 
gUnlerdo- ihracatımız muhim bir nakli· 
ye mUşkulatile karşıla~maga başlamış-

tır. 
Balkan ve Orta Avrupa mcmle· 

ketlerindeki dcmiryolları idareleri 
hudutları içindeki nakliyat için ser· 
best döviz isteme~c başlamışlardır. 

BUgUn ise dövizle bunun ödenme
sine imkan yoktur. Bu vaziyet ı.yai 
zamanda, navlun vaziyetleri belli ol
madığından tuccarlarırnızı ve diğer 
memleketler tuccarlarının biribirlcri· 
ne fiyat vermelerini de imkan~ızlaş
tırmıştır. Alakadarlarm bu muşkula
tın ortadan kaldırılması için teşcbbu~-
lere g~çme<>i beklenmektedir. 

Alman f ayyareleri 

lngiliz şehirlerine 
risaleler attı 

------.------
Cenup lngiltere şehirlerine 

dUşen bu risalelerde Hitfe
rin nutkundan parçalar var 

* 
Alman tayyareleri ilk defa olarak 

lngiliz şehirlerine risaleler atmışlardır • 
Bu risalelerde Hitlerin son nutkundan 

parçalar vardır. Bu risalelerden bin
lercesi cenubu lngi,ltere şehirlerine 
düşmüştür. 

Fransız batı Afrikası 

filosu kumandanltğı 

\'ichy : 2 a. a. - Amiral Lan
driau Fransız batı Afrikası filosu 
kumandanlıgına tayin edilmiştir. 

Litvanya, 
Lctonya ile 
Estonya ile 
olan müna
sebetler imi
ze geçiyo- Molotof 

Küçük Sanayi 
B. 

rum. Baltık memleketleri ile münase-ı• 
bat mesele~i son zamanlarda yeni bir 
çehre alm1ştır. Zira üç memleketle 
yapılan karşılıklı yardım paktları bek- 1 

lenen neticeyi vermem iştir. 

Baltık memleketleri Sovyetler 
birli~i hakkında hasımane olan faali
yetlerini gittikçe şiddetlendn mek te 
idiler. Bu hale daha fazla müsama
ha etmek imkansızdı. Buna binaen 
Sovyet hükOmeti malnmunuı olan is-

( Gerisi UçUncU !lahife<le ) 

Ziraat vekili Kütahyada 
Ankara: 2 (Hususi muhabirimizden ) 
- Ziraat vekilimiz Muhlis Erkmen 
Kütahyaya geldi. Kaza ve nahiyeleri 
gezecektir . 

Ve 

YENi MUAMELE VER Jısr KANUNU 
28-5-940 Tarihinde kabul edi· 

lip 4-6 - 949 tarih ve 4526 sayılı 

resmi gazete ile neşredilen 3843 nu
maralı yeni muamele vergisi kanunu 
mevkii meriyete girmiş bulunuyor. 

Yeni koyduğ'u hukıimlerle ve be
şinci madde ile yapılan sınai müessese 
tarifi ile bu kanunun şumulüne a-irme
yen hemen hiç bir iş kalmamış gibi
dir. 

Ancak ikinci fasılda zikredilen is
tisna sayesindedir ki bu iki kan~n 
ilk bakışta bir parça kabili ta~bık 
iÖrülmektedir. Fakat maddeler uze
rinde bir parça duracak olursak 
tatbikatta uğranılacak '!,lüşkuller hatta! 
imkansızlıklar derhal goze çarpar ... 

Bilhassa küçük sanayi erbabının 

vaziyeti çok şayani dikkattir. Başında 

dört işçi veya çırak çalıştıran bir 
konduracı muamele vergisine lııbi o
luyor. Ayni vaziyette bulunan bir ter-

zi keza bu kanuna göre vergiye tabi
dir. H;ttta iki ortak tarafın dan açılaB 

bir dökümhanede ancak üç çırak ça
lışırsa vergi muafiyetinden ıstifade ede
cektir. 

Evvela şunu söyleyelim ki bu ya
zıdan 1 maksadımız bu gibi sanayi er
babının vergi vermesi itirazi değildir. 
Bilhassa içinde yaşadığımız şu buh-

ranlı günlerde her vatandaşın variyle 
yoğuyla hükfımetin dileklerini yerine 
getirmesi bir borçtur. 

Ancak unutmamak lazımdır ki bu 
vergi kanunun tatbiki sırasında vatan

( Gerisi ikinci s ı ~ f t c t ) 



• 
Sahif~ 2 

- -----------

Beçmi,te ve gelecekta 
bütün ulusal Ye sosyal i•· 
larin temeli nüfustur. Nü
fus siyasası de ancak nil· 
fusu tanımakta kurutabi· 

1 ürksözü 

lir. 
20 llkte,rln pazar gO 

nU Oenef Nüfus Sayımı bi. 
ze bunu göaterecektir. 

Ba§vekdle& 

G d dd 1 • kı Küçük memurlııf 
1 a ma e erı Si terfi müddetle/ 

ı kontro1a tibi tutulacak 1 
istatistik Umum müdürlllğü 

--------.-----.---! Ankara: 2 (Türksözü mtthabirin· d d { 
Küçük sanayı ve yenı mu den) - Devlet, gıda maddeleri u• Hasa ın yüz e 
amele vergisi kanunu l zerinde sıkı bir kontrol tesis etmek iti 

( Birinci sahif edeıı artan ) 

daşlara yüklenen nakdi mükellefiyetle 
beraber o vatandaşların yapacağı bir 
takım mecburiyetler de yüklemek 
doğru detildir. 

Belki ancak bir millet mektebi 
mezunu olan ve hatta hiç okuma yaz· 
ma bilmiyen bir terzinin kanunun al
tıncı faslında zikredilen mecburiyetleri 
yapabilmesine imkan yoktur. 

Senelik cirosu yüz binlerce lirayı 
geçen fabrikaların kanunun emrettiği 

şekilde defter tutamadıkları bu ~ün 
su götürmez bir hakikattır. 

Her ne kadar 27 inci madde ile 

ayni maddenin son fıkrası hükmüne 
göre ancak ıelecek sene kabili tat· 

biktir. Yani bu gibi mükellefler mut· 
laka bir sene defter tutmak mecbu· 
riyetindedirler. Bundan başka 12 inci 
maddenin A ve B fıkralanna giren 
sanayi erbabı için götürü vergi usulü 
kabul edilmemektedir. 

Yani bir ıazoz imalathanesi bir 
kolonyacı mutlaka defter tutacaktır ki 
bu gibi küçük sanayi erbabının bu 
işi başarabilecekleri pek şüphelidir. 

Elimizdeki vergi kanunları tetkik 
edilecek olursa bir sene zarfında ka
nun metninin bir kaç misline baliğ olan 
ve birçokları birbirini nakseden umu
mi tebliğler ve tamimler çıktığı görü
lür. Gönül isterki bir çok bakımlardan 

tatbik kabiliyeti olamayan 3843 numa· 
ralı muamele vergisi kanununun kü
çük sanayi zümresini alakalandıran 

maddeleri derhal tadil edilsin ve 6 

ay geçmeden 600 sahife tutacağına 

şüphe olmıyan tamimlerle kanunu tat-

lüzumunu duymuştur. Umumi sıhhatla ye tmİŞİ ya pl l 
pek yakından alakadar olan 

bu iş, bug ·ne kadar, ceza kanunu
muzun bir iki maddesiyle t~min edil
mek. isteniyor. Faka. keıntro! lazım 

olduğ-1:1 gibi yapılamiyordu. 
Çünkü, gıda maddeleri devletin 

resmi kontrolüne tabi bulunmakla be· 
raber belediyelerin ro"\halli ve mün. 
ferit teftişlerinden başka ciddi bir in
zibat içine alınamıyordu. l:su yüzden, 
bu maddelerin bütün istihsali ile ve 

I gerek nakli ve ticaretiyle meşgul o-
nlanlar, her yP.ı de kendi keyiflerine 

göre hareket etme imkanını bula• 
b lıyorlardı· Halk, yidiğınden, içtiğin· 
den hal<.Iı olarak ıüphe cdıyor, m11· 
ayyen ve .sabit bir gıda maddesi bu· 
labilınek, hele bulunanlann safıyetin· 
den emin olmak güç _oluyordu. 

Halbuki halkın sıhhatı, yedi~inin 
içliğinin temizliti ve saflıA-ı ile temin 
edilebilir. Umumi h.fzıssıhha kanunu 

( Geriıi UçUncU sahifede ) 

Veteriner işlerinde 

Van hayvan sa~lık memuru ibra· 
hitn Pola Adana merkez hayvan sat· 
tık memurluğ'una verilmiştir. 

• 
Çukurova harasında çahşan Cey

han veterineri Ziya Topcan Aksaray 
kazası veterinerliğine naklen tayini 
muvafık ııörülmüştür. 

Evvelce de yazdığ'ımız veçhile bu 
seneki zirat istihsalitımızın geçen se
nelerle kıyas kabul etmiyecek dere-
cede yüksektir. 

Bu sene hasad randimanımn yüK-
sek olması, gerek Toprak mahsülleri 
Adana ajanshtınm ve gerek hükiime· 
timizin emirlerile ziraat bankasın1n da 
yer mahsüllerimizi normal fiatlarla mü-
bayaa etmeleri çifçilerimizin neş'esini 

bir kat daha arttırmıştır. 
Karaisalı, Feke, Saimbeyli kaza· 

lımmızda hasad işinin yüzde yetmişi 
ikmal edilmiştir. Diğer kazalara bağlı 
köylerle merkez köylerinde harmanlar 
hemen hemen tamamen kaldınlmışbr. 

Menşe şahadetoa~eleri 

'damğa pulundan muaf 
Ziraf mahsulatın memleket içinde 

bir taraftan diğer bir tarafa sevkleri 
için verilecek menşe ve sağlık şeha· 
detnameferi damga resminden muaf 
tutulmuştur. ' 

~u İileri kadrosunda 
Yüksek mühendis mektebi 1939· 

40 mezunlanndan Kadri Çetinkale, 
lstanbul Nafia müdürlüğünde çalışmak 
üzere Adana su işleri müdürlüğü yük
sek mühendislitine tayin edilmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dun gölıı. yUsU 

hua han hafif rUzgirlı idi. 
En çok sıcak gölgede 38 

ce idi. 

açık:, 

dere• 

1 
Mazot geldi bugünlerde ı 
'şehrimizde satılacaktır 

mazot gelecektir. eu suretle çif~çile· 

• 
Vekaletin bir tanJ ~ 

Kuçuk mumurların bir k~ 
kadro mutianntll darlıtı dol•. 
uzun seneler ayni maa7ta kal-' 
göz önUnde tutularak. bu me111ıl~ 
mağduriyetlerinin temadisine rl~ 
mak Uzero kadro maaşlarııul 1'i' 
tar zam yapılmıştır. 

Bu kuçuk memurların ın ... 
lerinin ne suretle yapıla<'ağı b.-' 

liyetler tarafından V ek.aletteo 11tnı 
muş olduğundan, bu hususta " ıfu 
şu i:r:alıabı vermektedir: b. 

3656 Sayılı kaaunun ro'r ,ekt 
me•kiine girdiği tarihte 20()!) 
maaş almakta olan bir memur.-pr 

A? kadrosunun 3888 sayıh Kanu11 tlu 
kuruş ı>ldugunu farzedersek b0ıka 

mur 20<'0 kuruş maa~ı Uç sene yr 
bulunuyor<Ja 30iJO kurıışluk li.• d 

2500 kuruşa terfi ettirilebilir. • d" 

3656 Sayıt. kaououn mer'~ 
den evvel 1200, 1400, 1600, 1 fu 5 

2200 kuru' maıaş almakta ikrthi 
kılr kanuuuıı mer'iyete girmes!f 
çeler kaldmlmış olduğundan il'- v 
murll\rm maaşları 1000, 1500• Iİni 
2.)00 kuruşa irca edildiğini o•j'roı 
kate alırsak evvelce 1200, ı.ıoO ui 
ta geçen muddetleria. 1500 de "lıı 
17:ıO kuruşta geçen muJdetleri'ı 
Ye 2200 kuruşta geçen mUddetl"~n 
2500 kuru,ta geçmiş gibi ~•fen. 
laınmdır. /:.d 

M eaeli : 3656 ıayılı ka0 ;. 

evvel 1600 kuruş maaş almakt:Jir. 
bir kaza nUf ..:ıa memurunun Ol f 
bu kanunla 1500 kuruşa teneı• /• 
&ini Te 3888 aayılı kanunla u 
kl\drodaıı ela bu memura '25o0 
~ir kadro verildiğini .kabul iJ!lŞ 
bu memur 1600 kuruş maaşı 

çuk sene almı' ve 3656 sayılı ,J 

bika memur olanlarla mükelleflerin 
anlayışları daha müşkil bir hale so
kulmasın. 

r 

Haot"r aldığımın ıtöre, İskendo · 
runa mazot gelmiş bulu11maktadır . 

Buguo yarın şehrimize bol miktarda 
rimiz mazot sıluntısından 
olacaklardır. 

kurtulmo~ 

nun tatbikinden sonra da altı ( 
kuruş m&af almış buluaııyor,-J 1 · 
murun 1600 ve 1500 kuruş lll~i 
çen muddetleri kaııunun mu<f ;ıle 

l"ioci maddesi mucibince mukte a 
ltı göz <SnUndeo tutularak 2()()0 0 

ta ~eçmiş gibi addedilub ,1ıejı 
, 2500 kuruş vermekte kanuni la 

B o 
İstanbul da çıkan bir akşam gaze· 

tesini alıyorum ve ilk sayfasında, İ!l

minin yanı başında bir başlık gözU

me ilişiyor; ilişmiyor da batıyor : 

" Bu sabahki polis b.adiseleri ,, vak'a 

. ile hadise arasmda bir mana farkı 

1 

bulunduğunU: bilen bir insan için bu 

3ü puntoluk yanlı? her halde sıcak 

bir gUnde sinire dokunur bir şey.hr, 

sanırım. 

Haydi g ·nçler vak ·a ile hadi"e 

arasında bir mana farkı buiunduğun u 

z u 1 a n 

BONON MEVZUU J 
bilmezlerse mazurdurlar, diyelim. Fa
kat ayni gazetenin gene birinci say· 

fasında bir başlık daha 

" Almanlar pike tayyal"elerle 

hucum ı:<liyorlar. ,, Peki, buna ne 

buynrur .. unuz '( 

Öğleyin ve yahut akşam Uzeri 

radyoda spiker, " gong vurulacak! ,, 

d • 
1 1 

diye konuşuysr; bir operanın kırk 

yıldır perde diye anılan parça veya 

kısmı için akt ediyor. 

Butun bunları bir tanıdığıma an· 

latıp şikayet ettim. Bu tanıdığım: 

- s~n de, dedi, bu dil işleri} le 
galiba bezacak<ıın ! 

Ben bozacak mıyım, boı:mıyacak 

mıyım; orasını bilmem. Fakat muhak

kak ki , benim aklımdan önce dil bo· 
zulmaktadır. 

T. i. 

yok: tur. 

s~Iediye zabıta ıoet11'~1n 
için bir ta\imatnalb~ ·. 
Dahiliye Vekaleti, Beled~~ır 

bıtası amir ve memurlannın ıs~ ,. 
. tı' il 

taltif, tecziye ve kıyafetlerı d" ti 
bir talimatname hazırlamakt3 1 

ı1 Va 
rıca belediye zabıta mef11 Jd 

. de" 
mevcı1t meslek mektepler•0. 1 1 

de okutlurulm'lları da tetk1
" lu 

ınektedir. . tı' t 
Vekalet, talimatnamerıt0 11,a 

masında esas olacak olan t ~ ·ye ı 
zabıta memurlarının rne01urı 
lariyle yaşlarım, tahsil der

1
eet r· 

b'ıfl lj 
aldıkları maaş ve ücretle 1 ştıl a 
detterini vilayetlerden sormıı, 
lediyelerce 5 Ağustosa kadll 
lete cevap verilmiş olacaktı'· 

---------------------------------=-
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Abone Şertları 
12 Aylık l'WO Kuroş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dıt memle.ketler için 
Abone bedeli degiımez 
)'alnıı: posta masrafı 

ıammedılır. 

2 - llarılar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

EN MAT8UATINDA 

omen gazeteleri 
,,; eler yazıyor ? 
.!ili DUkre,: 2 111" •••• 

azetcler hariciye nazıra 
Nl.anoiles"•'nun 'beyanatı 
hakkında tefsiratta bu-

1aalttadır. 

Ôn safta komfU memleketlerle 
' mübadelesi dik.kati çekmekte 

hUll<lmetin te1cbbusu tasvib edil
tedir. 

Salzburg ve Roma görUşmcleri 
rak ve ırk meselelerinin uzla,ma 
uyla halli lUzumunu gö~termiştir. 
at bazı gazetelerin huk~metin 
etine karşı tahri"itta bulunmak. 
ılıtleri anlaşılıyer. 

Oniver•al gazetesi ba~malıalesin
di.ror ki : 

.Mevzu bahsedilecek şey sadece 
us mubadclc:sidir. hudutların tas
. d~gil. 

Gazete mUtealliben orta Avrupa· 
•e dogu Cenupta milliyetler meııe

• n Habsburg hanedanı ile Os-

~' İmparatorlu~nun ortadan kalk
ıyle kat'i surette balledilmif ol-
nu kaydediyor. 

Romania gazetesi, hariciye nazı
nutltunda Boıarabyaya taalllk 
llııma temaa ederek ha•• ~lar 

• vukubulmuf olan bldiıclerin 
tekerrUr etmiyeceıiııi bildirmek· 

Gaute bu ıö:ıılerio Romen nolltai 
ına tasrih. ettili kanaatta<ledir 

1 
bu tan'ih luzumlu idi ,, diyor. 

politika 
dikka1 

yazılarına 
edelim 

( •••makaleden erten ) 
1Sre11lcrdeo dinlemitlcr.lir • B' l 
· t kl • l 'l 12 

er ·~ : a cı eriz. Ve karanlık 1919 
erıoan maliut ~\\ulliplcr cemiyeti 
m&ndacı zuaf aınna karşı isyaa 
bu cesur ve er milletin ıuı9 

bin kerre daha fUurlu, bin kere 

kudretli İman ve iradeıine 
nmaktayız. 

Afrikada • 
yenı 

İngiliz 
Kahire : 

2. a.a. 
Royter: 

İngiliz 
hava kuv
vetleri umu
mi karar~a
hmın bir 
muhtrıtsına 

nazaran son 
iki gün zar
fında lngiliz 

hava kuvvela 
leri Kassaba 
mıntak asın

daki düşman 
teccmmü 

merkezlerini 
şiddatle 

bombardıman 
etmiştir. Sa· 
it gönü sa· 
bah erken· 
den gün 
batıncaya 

kadar hü
cumlara de· 

1 
v~m edilmit· 
lır. 

1 Dün de 

ayni mmta. 
kada aske 

akınları 

Türkıôzü 

-- o - - - ...... - •••• - 00 ~ j All•rl• m •kelenmif 

! bir tayy~r• ve i 
' nlbetçial ! 

ri hedeflere di4'cr iki hücum yapal- 1 ;. 
mıfhr. Kıtaat tecemınulerine, mitrala 8.Molotorun son beyanatı 
~Öz ve tayyare dafi batarya mevzi- ( Birinci .1ahifedeıı artan ) 
lerine mühim zayiat ve telefat verdi- tekleri ileri sürmüştür. 
rilmittir. Japonyaya gelince, denilebilir ki 

Yapılan hücumlar onu bulmuı· son ıamınlarda münasebetlerimiz 
tur. Tayyarelerimizin hepsi ıalimcn ml ayyen bir niabet dahilinde normal-
dönmüşlerdir. leımete dotru ritmektedir. Haziran· 

Macaca üzerine yapılan hücumda da ~eçea seneki ibtilif bölfe."linde, 
iki hangara tam isabet olmuş ve bu· Kalkingöl nehri üzerinde hududun 
yük duman sötunlan yükselmiştir. tabdidi hakkında bir anlaıına hasal 

Bir avca tayyare filosu himıy~ olmuştur. 
sinde tek blr düıman bombardıman Balkan memleketleriyle olan mil· 
tayyaresi dün Malta üzcıinde uçmuı - nue~tlerimizde, Yuroslaya ile dıp-
tur. loınatik münasebetlerin tekrar le.is 

Derhal havalanan avcı tayyarele· edil0iiğini kaydetmeliyim 
riıniz hemen düşmanla müsademe et· lsveç ve Norveç'le olan miinasebet· 
mifler ve düşman bombardıman taya lerimiı, zaruri olarak Sltandinavyada 
yarcsini püskürtm0f1erdir. hadis o:an vaıiyele tabidir. 

Bir düşmsn tayyaresi denize da· Amcrıka ile olan münasebetleri· 
fÜrülmüıtür. miz üzerinde duymıyacağım. Bu hu

Son felaket zelzelemiz 
susta ıyi bir şey söylemt'k mümkün 
detıldir. 

(' .. l 
.,oru co. sakatlıklar 9cciye zayıf- l 

dan dı:~·ı b b . o• ı u ranın oezakctıne ve 

Y unanistanda te
essur uyandırdı 

NAFIA VEKİLi 
TEDKf KLERINE 
DEVAM EDiYOR 

nan bU,.>Uk oyunun iç yUJ.Une 
i ve haf ıt bakmaktan ileri gel i-

l 
~ndaa «a kolaylıkla içtiııap e-
ıraz. G · .. cnış bır fıkır hurriycta ile 
yoruz. Bu nUrriyctın faydalı ol· 
Dllı Ük §art 
lcr b ı _yUksek. mılli mcn-

ususunda t b" 
&zene İt k am ır dısıplinin, 

' nçamaksız h -
aA dcratı d j ! )iti S\ ffiU• 
V'. ev et Ve halk 

t 

ı ıle ıkı sakı ba I nıukndde-
h g nıııış olaıı her 

U ~ ı.l cndı~clcı ı b t 
1 cr nraf eden 

tcrtıg.ı.t a kabul edil . l 
• I mış 0 nıasıdır 

tta;; arımız bunu da b" . ı · 
ı2ucn ·· :ı-

cge muhtaç dt ıl•ldırlcr n. :8 
ve n l ' il . . ızc U· 

ı mı etın vcrmi" ld 
i~ et h ... o ugu 
"' c, erı!Sun daha ~ok la.., ık ol. 

gny ret edelim. · 

Falih Rıfkı ATAY 

Atina : 2 (a. a.) - Atina ajan· 
sı bildirıyor: 

Tur ki.) cde vuku bul&n yeni zel· 
zele hakkındaki taf ilat Yunan efkarı 
umumiyesini heyecana duşUrmUştUr. 
Gtuc:tel<>r bu teessUr ve hc:ytcana 
mnkes olmakt11dır. 

Eleftron Vima diyor ki: 

Dost ve komşu meml~k··te karşı 
olan nmimi scnıpabsini ifaıfoden hiç 
bir 20oıan hııli kalmamış olnn Elen 
milleti bu defa da Turk ııii1letioin 

acısına iştir.ık .,.e yı:ni fdii.kctin hU· 
.) uk bir nisbet olmamasını bu tun kal
bile temenni etmcktedir. Bu temenni, 
butun Yunnnlıların Turk milletine 
karşı olan his~i,·ntına temıııncn tckn
bul ctmektcdir.v 

Vekil Edirneden dün 
ayrıldı 

( Birinci sahif ~dcn artan ) 

l<'rini .t<'ftiş etmek İÇİ'\ buraya gel 
miş olan Nııfin Vekilimiz General 
Ali Furıt Ccbc:soy, bu sal>ah Edirne 
zir ant bııhçcsini ge?.ıniştir. Vekil bu· 
rada varım saat kaldıktan ~ıırıra re· 
fakatinde umumi mUfctti~ General 
Kiızım Oirik, vali ve Nafia V ekaleli 
şoseler rei:.i oldu,;u bnlde Havza • Ge

libolu istikametinde teftişlerine de- 1 
vnnı etmek Uzcre EJirncdcn ayrıl· 

mıştır. 

Safiife 3 

lngiliz ablokası
nın takviyesi işi 

Londra: 2 (a.a) - İngiUz matbu. 
ah İngiliz ablokasının takviyesi için 
alınan tedbirlerin neticesine büyük biw 
yer ayırmışbr. 

Bu yüzden Almanyanın bakır, ka
lay, yat ve petrol tedarikinde fittikçe 
daha zor bir vaziyete gireceti kayd
dedilmektedir. 

lngiliz tayyarelerinin Almanya ile 
Alman iş~ali altındaki erazi üzerine 
yaptıa-ı tiücumlar Almanya için çok: 
mühim petrol ziyaına sel>ep olmakta 
ve Alman sarfiyah genif bir nisbet 
dahilinde artbtı taktirde denizaıtn 

memleketlerden artık birşey tedarik 
edemiyeceği için bir kaç ay zarfında 
vahim '9ir mesele karşısında kalacatı 

bildirilmektedir: 

Bir Alman nakliye 
gemisi hasara uğradı 
Londra : 1 (a. a.) - Ceaup at· 

luıoda buluoa11 bir Almaıı kou
ıemisi İngilterenin Alcantara adıodaa 
ki ~ilihlı ticaret ıemisıle mult.arebe 
neticesinde hasara utrıyarak k.açıaıı· 
tır. Alcaotara 22181 tondur ve harp• 
ten evvel cnup Amerikan seferlerini 

yapmakta idi . 

Gıef a maddeleri sıkı kon 
trola tioi tutulacak 

- ikinci sahifeden artan -
mcnuıtın huırlanmHını Sıhhat ve 
içtimai Muavenet VekAlelimize bir va
zife olarak vermişti. V dkilet bu vazfa 
fesini ıenelerdenberi devam eden 
tetkiklerden ıonra ancak bu1rün bli· 
şarabilmifıir. Bu işi baıarmak içia 
çalııuken bir çok güçlüklerle karp· 
lqtlı\)ıftır. 

Evvel& her gıda maddesinin ia· 
tihıal tarzında mahalll hususıyetler 

tetkik edilmıf, bu huıuı,yetlerin, arta 
da maddesinin vasıflan ile ali'kaıı ta
yin olunmuıtur. Tilr ve mahalli va
sıflardan maade müıterek vHıflana 
tesbiti için memlekette iıtibaal ola
nan ne k •dar yiyecek ve içecek .... 
de varsa hepsinin bırer birer tahlil
leri yapılmıf, tetkik ve tahlil neti~ 
teri mukayeseli olarak mütale1t ola11-
muı tur. 

Bir taraftan merkez liboratuvar-
larında bu tetkik ve tahlil itleri üze-

rinde çalıtırken obir fandan da büvük 
Şehir belediyelerinin gıda kontıo· 
lü üzerindeki tetkikleri ve bu h~ 
taki mütalealan getirtilerek istifade 
olunmuştur. . _ .. 

Gıda maddelcrinın kontrolu ıçın. 
bu tetkik ve mütalealardan s?nra ge
niş bir nizamname hazırlanmış bWu· 
nuyor. Nizamnamenin te:tibinde hal
kın her vakıt, her yerde saf gıda 
maddesi bulabilmesi, ve müstehlikin 
zararına hesapsız suiistimallere mevzı.ı 
teşkil eden mahlutların ve mahlutçu• 
luğ'un ortadan kaldırılması başlıca ha
kim fikır olmuştur. Bu sene toplanan 
yüksek sıhhat şarasının d tetkikina 
den geçen nızamname, dün, devlet 
şurasına tevdi olunmuştur. 

Halkın sıhhatı, memleketin kuvve• 
tidir. Dt>vlet, onu koruyacaktır. Maddi: 
menfaatı içın, pazara kötü, bozuk ve 
kirlı mal surenın ve bunu satanın ya
kasına yapışacak kuvvetli bir müeyyi
de kazanmıştır. Ne suretle olursa ol· 
sun halkın sıhhatından hırsızlık yapıl
mclsına mü amaha edilmiyecekl r. 



Sabif e 4 
-==-
Öğretmen mavinliği 

için yapılacak imtihanlar 
Maarif V ekiliğinin hrr yıl orta 

olrnl ögretmen ihtiyacını .lıııarşılamak 
tızere yurdumuzun butun vilayetlerin-

de açmakta olduğu ö~etmen muavin· 
liği imtihacı bu yıl da açılacaktır. 

Bu ~ene yalınız Matematik, Fran· 
nzca, İngilizce, Almonca ve Tabiiye 
6ğretmenlikleri için imtihan açılacak
tır. 

İmtihana ö~retmen okullarının 4, 
5, 6 yıllık mezuclariyle lise olgunluk 
imtihanlarında muvaffak olan gençler 
bbul edilecektir. Bu imtilıana gir
mek isteyenler 15 Ağustosa kadar ev
raklarını Maarif Vekaletine gönder-
.m.iş bulunacaklardır. 

Türk sözü 

Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI ---En az En çok CiNSi 
K. S K. s· 

==I 
-ırOza- 00 3,875 

Ma. parlağı -00---, __ 49 ___ , 
Ma. temizi 00 47 
Kapımal-ı - 00 ___ , _____ , 
K.kutlusu 00 20 
Klevland çi. 00 __ _ 

Yerli yemlik 00 ·-----"T-:-buğday- 5,25 
4,875 

ASRi SiNEMADA 
Bu Akşam 

FELİK G AND ER Anın 

Yarattıkları emsalsız şaheser d 

8 

il 
Buğday yerli 1 4,375 

Royterin Tokyo muhabi- 1 " yerli 
A l 3,:375 

rinin ölümü işi etrafında ;:ı:f 3,55 

3,50 
3,15 

4:20--

TAMARA 
Hacı Muradın Kızı Londra : 2 a. a. - Royter ajan-

51, Tokyodaki muhabirinin ölUmU mU· 

nasebetiyle, İcgiliz gizli servisleriyle 
Royter ajansı arasında mUnasebetler 
mevcut olduıu ve gizli servis ajansı
nın burolarında mUhim mevkiler işgal 
etmekte bulundu~u hakkında Alman 
-ve İtalyan ra<l,Yo t .. rı tarafnıdan ya-
pılan neşriyatı kat't surette yalanla· 
maktadır. 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

940 -1056 
Adana 2 inci İcra me

murluğundan: 
Açık artırma ile paraya çevri

lrcek gayri merıkulun na olduğu: 
No: 89 . Ada 10 Tarih: P 

MahaJlesi: Sarı Yakup Sokak: No 
5 Cinsi: l<argir dükkan Mikdarı: 
13,50 2/4 hissesi M. M .Huduc'u 

Sa~ı: Hacı fsmail veresui !elu: 
Raif veresesi aı kası: Hamdi Yazar 
önü: cadde 

Gayti Menkulun bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokegı, ruma

rısı: 

214 hı!sesi borçlunun San Ya 
kup mahallesinde Saat hane cad-
desinde 182 numarala dükU.n 

Takdir o' urıan kıymet: (1500) 
lira tamamına 

Arttrmarıın yapılacağı yer, gün 
saat: Adana ikinci icra memur lu
tunda 4-9-940 çarşamba günü 
saat ıo ila 12 ye olup, ikinci ar 
tırma 19-9-940 Perşembe günü 
ayni saat. 

fşbu gayri menkuluo artırma 

Şartnamtsi 3 -8-940 tarihinden 
itibaren 1056 No. ile 1 k i n c i 

icra dairesinin muayyen numa· 
raaında herkesin görebilmesi için 
açıkdtr. ilanda yazılı olanlardan faz· 
la malumat almak isti yenler, işbu 
ıartnamey~ ve 1056 dosya rrnma 

rasiyle memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir Bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir 
(124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki baklannı hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakt müsbitelerile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri icap eder. Aksi 

,d:fti. ..... -----

2 ' 8 I 1940 
I< ambiyo ve para 

iş Bankasından alınmıştır. 

L'reı ı 1--=R:,:::.a=-y-iş_m_a-rk-----'------

Frank (Fransız ) -0-00 
•-s~t-e-rli_n..,!(_.i-ng_i_liz-)--<---- -5- 24"" 

Dolar ( Amerik .... _a_)__ 139 j 00 
ı--f-r a_ıı_k~(-İ-!. \-•i_çı_e_) .:.....--- 00 00 

ilaveten 
Meşhur Çalgıcı koyboy a 

t~RED SCOT1'nın in 

SERVET vH1ReSl
1Zi.Af 

halde hakları tapu sicilliyle sabit) :..-------------------·---.,...1,,. nz 

olmadıkça satış bedelinin paylaşma· Adana Sulh birinci hu- Adana Sulh B~r 
sından hariç kalırlar. kuk mahkemesi: Hukuk Mahkemesi/• 

4- Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler arbrma şartnaya

mesini okumuş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et 
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay 
rimenkul üç defa bağırıldıktan son 
ra 'n çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen k1y-

metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rücha
nı olan diğer alacaklılar bulunupda 

bedel bunların o gayrimenkul ile 
ttmin edilmiş olacaklarının mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak üze· 
re artırma on beş gün daha temdid 
on bfşinci günü ayni saatta ya. 
pılacak artırmada, bedeli 11atış isti· 

yenin alacağınarüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayrimenkul ile te
min edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok artı
rana ihale edilir. Böyle bir bedel e1-
de edilemezse ihale yapılamaz ve 
satış talehi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya veri 
len mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte_ bulu-

Sayı 663: (' 
Adananın Ulucami mahallesinde Sayı gel 

150 oumro1u evde oturan Ömer Adananın UJucami ma~ta ma 
kızı Tayyibe GüJek vekili avukat de 150 No. lu evde oturaPfıı 
Zekeriya pekkoçağmm aynı mahal. km Tayyibe vekili Avukat 0 

lede Ömer kızı Hatice Gülek vesa· riya Pekkoçağın ayni mahal~;ş 
ire aleyhine açtığı taksim davasının mer kızı Hatice Gülek ve sai'C' 
yapılan duruşma sırasında müddei. lerine açtığı davasmın yapıl• i 

aleyhlerden ulucami mahallesinde ma sırasında müddeialeyh-
154 numrolu hanede oturan Es'at Ulucami mahallesinde 154 li~ 
oğlu Ferudunun mahalJi ikitmetgi· evde oturan Esad oğlu Aıf'lti 
hı meçhul olduğu davetiye zirine lır'ın mahalli ik'\metgihı Ole'• 
yazılan meşruhattan anlaşılmış ve duğu davetiye zirine yapıt•0 bi 
davacı da ekametgihının neresi ol rahattan anlaşılmış ve dı.\u 
duğunu bilmediğini ve ilanen dive· ikametgahının neresi oldutııftıı 
tiye tebliğini istemiş olmakla ilanen mediğini ve ilanen dav.tiye 
davetiye tebli~ine karar uerilmiş ve ni istemiş olmasına binaeP ~· 

~r-t!> 
duruşma 11-Eylfil - 940 Çarşam· davetiye tebliğine verilen pıe1 
ha günü saat 9 za muallak bulun· zerine duruşma 11 Eylul 9 1raı muş olduğundan mezkur gün ve şanba günü saat 9 za mual mu 

saatta mumaleyh Ferudunun mah- lunmuş olduğundan mezküf J 
kemeye gelmediği veya bir vekil saatta mumaileyh Azmi arı 
göndermediği taktir de muhakeme· mahkemeye gelmediği veY• ~ 
sine , bakılacağı malumu olmak için kil göndermediği takdirde ne 

ilanen tebliğ :oıurıur. mesine bakılacağı malurnıl 1 biı 
12183 için ilanen tebliğ olunur. 

~-

TARSUS AMERICAN COLL6 ~~ 
Amerikan · Erkek Lisesi ~~ 

nan kimse arzdmiş olduğu bedelle Dersler 24 Eylfılde başlar 
alma~a razı olursa ona razı o1maz l · tir· Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edi rnıŞ 11 
veya bulunmazsa hemen on beş c1ır :ı. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri var · u1 

ün müddetle artırmaya çıkarılıp Yatılı ücret 250 lifa, gündüzlü ücret 60 liradır. tı/ ın: 
en çok artırana ihale edilir. İki ale ~ 12176 ı,.,..7 51 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. r ,) tiı 
arasmdaki fatk ve geçen günler •.-....... --.. ...... ..._ ................. _ ....................... ..,......-........ ..,..... ............... _.....__..~, 
için yüzde 5 den hesap olunacak JJan nununun 43 üncü madd~'/ Y' 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hük. ce 12- 8-940 Pazartesı 
me hacet kalmaksızın memuriyeti· Seyhan orman çevir- at ıı de ihalesi yapılıı>~~,,e ~ 
mizce alıcıdan tahsil olunur. Madde ge müdürlüğünflen: on gün müddetle tenıdid• s-c 

(133) lslahiye kazasının Kcllemen kül verildiği ilan olunur. 12ı tiı 
dükkan hissesi yukarıda gösterilen Jüsü ormanından artırmaya konulan '/ 

4 -9-940 19-9-940 tarihin çürük dahil 95 metr" mikap gayri -----:ş2b 
de ikinci icra memurluğu odasında mamul çam eşçarının 2-8-940 Umumi neşriyat rıı" .._ 

ilan ve gösterilen artırma şartna- gününde yapılan ihalesinde sürülen Macid GiiçJiJ
1 i~bu mesi dairt sindt ki ~atıla pey haddı layık görülmediğinden ·'• 

cağı ilan olunur. 12181 • 2490 sayılı artırma ve eksiltme ka· Adana Türk SöıÜ ,... 


