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7 AclUSTOS 940 Çarşamba 

iLLi ŞEFiMiZ ANKARAYI ŞEREFLENDiRDi 
TERBiYE 

SELESiNE 
lR 

FALiH RIFKI ATAY 
' , 

ugünkü felaketinin mesullerini 

? F~ansa, yalnız 1 Eyl\ıl hüku· 
ın sıyaseti ve şahsiyetleri üzerin

urmakta de~ldir. Hatta mesuli-
ne sadece askeri ve siyasi olarak 
t edilmekte, ne de parlamanta· 
reiımi üzerine yükletilmektedir. 
sa kendi maarifinin terbiye siste· 
en başta mes'ul tutuyor. 
~~aba 1 Eylüldenberi Fransız 

• 1k1 nasıl hareket etti, harp onun 
nde ne gibi aksülameller yaptı, 
de ve cephe gerisinde bu genç· 
sıl ziflar gösterdi? gütün bunla· 
9 - 40 harbini tetkik eden ki· 

rdan ötrenecetiz. 
Her ha~e askerlik yaşındakı Fran

çlen, bu eski muharip memle· 
vatanperzerlerini bazı hayal su

nna ukf atmış olsa gerektir. 
Yalnız Fransa'da değil, her taraf. 

terbiye muessescl~rinin ve hepsinin 
-""'.-a _devletin vazifesi, kendi genç· 

1 mu'!~~s!ran kandi millf davlsının 
oloıısının hizmetinde yetiıtirmek 
u beynelmilel her türlü zayıflatı·' 
ayırıcı fikir cereyanlannın tesi-

.. n masun tutmaktır. Son harpteki 
be ve müşahedelerden bizim de 
~kım dersler almamız lazım ıel

unutamayıL 

Teımillerden kaçınmak sldetimiz
fakat son buhranın muhtelif saf. 
ar~~~da dikkat ettitimiz fCY· 

n hırı fU olmuttur ki biz bilhas
nebi memleketlerine talebe rön
k hususunda bazı tedbirler dü-

ek mecburiyetindeyiz. Türk ren 
üniversitelerinin ve uker lik hi Ç· • . z-
nnın . 8?nuna kadar bu memleket 

n ıçınde kalmalıdırlar. 

Baıı miaallar, tahsilde kazandıtı
n fazluana terbiyede kaybetmek
utumuzu l'ÖStermektcdir. Kök. 
n kopmuı olanlar vardır· Al 

ya'da almanlqan Franaa'd • -
pn, Amerika'da ~merikalılaa fran-

d - fan ve 
nn a munakqa ettikleri 

b" be ı · zaman, • ır yne mılel rençler kulü-
e bulunduau hissini veren rari 

uneler vardır. P 
Biz ~e böyle mütehauıs, ne de 

munevver ve ilim istemiyoru 
ev~) emirde tepeden tımata k~ 
Tur~ kalmış olan, her türlü fafJr· 
telkinler altıuda ker.di milli dava. 
tanhyan, hiç. iti~ bizimkine benze. 

. . . er bangı hır rarp milliyetpcr-
tinın tazyiki altında benliti bu
Y~, kendisinde hizmet ve feda

hiaa hi 
n ve ' ç bir tarafından revtc-

)'ıpranmıyan ayan haliı genç 
ruz. Bu ren l 
iye'd d ç, o ıunluk yaflnı 

e oldurma! d s· İzin her han · I ır. iZ fençle-
ece kafalan ııt rarp memleketinde 

nı amamlamk . r 
ise, bir gencin ahlik ıs ıyo.ruz. 

· b" ve tahsıye-
yenı ır mayalanışa _ . 

acak kadar · · musaıt ol-
pışmış olmasına bat-

( Gerisi ikinci aabifede ) 

Başvekil ve Vekillerimiz 
avdet ettiler An karaya 

Milli Şefimiz ismet lnönü 

ANKARA : 6 ( TÜRKSÖZO MUHABiRiNDEN ) - ANKARALI
LAR BUGÜN MlLLt ŞEFE KAVUŞTULAR. BİR MODDETf lR Fİ· 
LORYADA BULUNAN REiSiCUMHURUMUZ JNÔNÜ BUGÜN AN• 
KARAYA AVDET BUYURMUŞLAR VE HARARETLf BİR TÖRENLE 
KARŞILANMIŞLARDIR. AYNl ZAMANDA BAŞVEKlLlMlZ DOK· 

TOR REFİK SAYDAM VE VEKiLLERİMİZ DE ANKARAYA GEL

MİŞ BULUNMAKTADIRLAR. 

VAKIFLAR 

r .. ---------- .... ·~ 
, Petain hükumeti i 
: buhran arifesinde * 
: Londra: & (•·• )-T•••, t 
ı - •l•n•ı.bildiriyor: * 
* - D•llY Mail : gez•t••i i 
ı Petaln kabinesinin bi. 
$ rinci hDkOmet buhranı 
t arif••inde bulundulu- ı 
ı nu yazmaktadır. Mare-
$ ••I Petain'in erkaeın. * da gizlenen nüfuzlu b•· * zı mahfiller birçok ne· i 
*:• zırların hUkOmetten i 
' uzeklaftır1lme•ını v • 

yerlerine orduya, do. 
nanm•Y• ve h•Y• kuv· 

t
! vetlerine menaub kim· i 
' ••lerin tayinini iete

mektedlr. 

t......., , 0 O* •• OO •• • •• tt •• o· Ot O 

iDARESiNiN Japonya Fransa
dan üsler istedi Adanadaki ıüzel 

Tokyo hükumetinin 
verdiği notada daha bazı 
talepler olduğu söyleniyor 

Londra : G (A.A.) - Japon hll· 
J..tmeti Fransı:a buk6metindea, Fraa· 
na Hindi ÇiniciDde keodiıine aıler 
verilece&ini talep etmiftir. Tokyo lau· 
k6.metiıaio bu notasında daha ba&ı ta· 
lepler oldu&u ıöyleoiyor. 

lngiliz fılosu dün 
Akdenize ııçıldı 

Londra: 6 -• a.- lngilız filosu 
Hut ıırhhıının i Jaruinde Cebclütla• 
rıktan Akdenıze açılmıştır. 

Singapur' daki 
lngiliz filosu 

f as ajansına göre yakında 
Akdenize geliyor 
Copenhıgue, 6 -a.a - Tasa a· 

( Gerisi UçUocU .. abifede ) 

iMAR F AALiYETLERi 
• 

AVUÇ DOLUSU PARA SARFEDILEREK. MKY· 
DANA GETiRİLEN VAKIFLAR SEBZE HALlNlN 
BOT KALMASINA BELEDiYE SEBEB OLUYOR 

• 
V akıllar idare1inin f elarimiain 

•uhtelif neldalarıada ,apbrmak.ta 
oldup apartıman, mala&•, dak.kb, 
bil ve Nireden bir k11mıaıa İDfaatı 

tamamen ikmal edilmif bulunmakta
dır. B11 meyanda Kalek.apıs11ıda inta 
ettirilen 9 içeride 9 dıtarıda olmak 

l 

Uaere 18 dullhlı terte•İa, •odern 
J..asab •• sebze haliain İDf&ab aoaa 
erdilinden Ankaradu gelen bir he· 
yet tarafaadaa •u..akkat kabala ya

pılm•t n duk.kblar icara .. ril_..k 
halin istimaline batlanmıtbr· Kalüa-

( Geriıi ik.iDci .. hifede ) 

INGIL TEREYE 

Büyük hücum 
hazırlanıyor ! 

------ . ------
Almanıer tayr•r•l•r• 

birer pllnlr t•km•k suretiy· 

le ingllt•r• toprakların• 

Pıln6rcUlerle •t•C•kmıf. 

·------. ------
Londra : Ü (A. A.) - Dryli Tel· 

grAf, Alman gemilerinin Belçika sa· 
( Gerisi UçUncU sahif de ) 
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l Vatan, ötedenberl dil· 1 
lerde gezen bir benzeii•e 
göre bUIUn milletln mu,te~ ~ 

rek evıdir. Her ferd nasıl 
kendi evinde kaç ki•inin 

ya şacHöını bilirse mUşterek 
evde oturanları da devlet 
öylece bllmak zaruretinde 

dir. 

T e•rinievvel ayında ki 
Umumi Sayımın gayesi de 
bu mQşterek evi sakinler 
ve onu idare edenlere öılf 

r etmektir ... 

Ba§vekalet 

istatistik Umum müdürlüğü 

Yangılar'~ 

VATAN 
RE ALITES l 

ir memleketin man:ıarasım 

ve yahut daha engin bir 
kelime kullanalım, duru· 

rıı unu gözlerinizle görür, kulağınız 
la duyar, nihayet o memleketin ga· 
zetelerinde okursunuz. 

Bugünkü Türkiye bahse mev2u 
olursa onuıı gözle görülen ve kulak· 
la duyulan manzara ve durumu için 
verilecek en yerinde vasıf şudur: 

birlik. 
Bundan iki buçulıt ay sonra ya· 

pılacak olan sayımda tam rakamını 

elde edebileceğimiz nüfusumuz, bu· 
gün yuvarlak bir rakamla 18 milyon
dur. Bu 18 milyon kafa kafaya, gö· 
nül gönüle birbirine kenetli, elele 
perçinli bir birlik manzarası ar7eder. 
Bu som, hirleşik ve bütün milletin 
maddi ve manevi sınırlarını bekliyen 
en üstün nöbelçi işte o birliktir. 

Barışı sağlıyan da, savaşı uzak· 
)aştıran da, bir gün savıış sınırlırı· 
mıza dayanırsa orada vatan ve millet 
menfaatlerini kahramanca koruyacak 
da odtır , 

Göz onu hazan tek bir manura 
görmez, kulak ona aykırı tek bir ses 
duymazken neden gazete sütunların· 
na bardak fırtanaları çıkarıp yerli ve 
yabancı okurlara hakikatın zıddı kay
gılar, şüpheler ve tereddütler aşıla· 
malıdır? 

Meşhur İngiliz darbımeselinin hi· 
lafına biz, suk-Hlun her zaman altın 
olduğuna kanaat getirenlerden deği

l iz. Fakat devlet, miJlet, hükumet ve 
yurd menfaatlerinin icabettiği nokta
laida,da yüksek menfaatten başka 

her tütlü kaygıyl bir tarafa bırakıp 

susmak, sü1<ı1nu : gürültüye, huzuru 
telaşa çevirmemek için susmak, plat'n- l 

den bir süKut sayılabilir. 
Gazete sütunlarında başgösteren 

çetin münakaşalar karşısında işte bı· 

zim g:ördü~ümüz <vatan realitesi de 
budur. -'-T. f. 

Dikilide zelzele 
Ankara : 6 ( TurksözU rııuhabi· 

rinden )- Dikilide iki saniye sUc-en 
ve ha~ar yapmayan bir zeL.:ele kay
dedilmiştir . 

Zabitanın kontrolleri 
Şupbli ve 5alıık! lı e~bas Uzeriııdc 

geçt!n bir fl.Y zarfında yapılan ac-ama· 
da !) adet muhtdif biçak, l t:ıbanca 

ve suç ııleti olamk da 8 biçak yaka· 
lanmış, (j kişi kumar oynamaktan ve 
3 kişi c..ırar kullanmaktan adliyt>ye 

ve rilmişt.ir. 

1 ürksözü 

Piyasada deri fiyatı mü
temadiyen yükselmekte 
Diğer maddelerin satış fiyatları 

İstanbul : 6 (Türksözü muhabi-
rinden)- Almanyadan sonra Macaı

Juın da piyasadan deri almağa kal· 
kışmalan deri satışlarında bir hare· 
ket uyandırmıştır. 1hracatsızlık yüzün
den görülmemiş derecede düşen fi· 
yatlar yükselmiye başlamıştır. 

Keçi kılı fıyatları da yükselmek· 
tedir. 55-57 kuruş arasındadır. Tif
tik üzerinde yalnız Romanyaya sa•ı· 
lacak mallar hazırlanmaktadıı. Baş

ka bıç bir tarafa satış yoktur. 
Pirinç piyasasında deA-işiklık yok

tur. Arpa fiyatlan henüz harice ihra
cat yapılmadığından düşüktür. Fiyat· 
lar 5 kuruş i.e 5 kuruş 5 para ara· 
smdadır. Buğ"day fiyatları yeni mah· 
sül pi}asaya çıkmaktd olduğundırn 

hafıf hafit düşmektedir. Anadolu ve 

Trakyadan çok mal gelmektedir. 

Askere giden Maarif 
memurlarının maaşları 

Maarif vekaleti, talim görmek üze
re askere alman memur ve müs • 
tahdemlerin maaş ve ü c r e t 1 e r i 
hakkında alakalılara bir tamim yap· 
mıştır. Buna göre maaşh muallim ve 
memurların maaşlarının tamamı, müdür 
ve muavinlerin maaşları ile idari üc· 
retleı inin tamamını, ilave dersi bulu
nanların yalnız maaşları, pansiyonlar· 
dan ilave ücretli vazife almış olanların 
yalnız maaşları, başka yerlerden maaş 
veya ücret almıyan yardımcı muallim
lerin ücretlerinin tamamı, pansiyon 
memur ve müstahdemlerinin yalnız as
li vazifelerine ait ücretlerinin tamamı, 
masraf tertibinden ücret alan müstah · 
demlerin ücretlerinin tamaıİıı tediye 
olunacaktır. · 

Sıhhiyede değişiklikler 
Ankara : 6 ( Türksözü mııhabi· 

rind<!n) Sıhhat ve fçtimaj muavenet 
Veka leti; taşra teşkilatı mensupları 
arasında geniş mikyasta degişiklikler 
~apınıya karar vermiştir. Biı ·hususta 
ta kararname hazırlanmaktadır. 

Memleketimizde 
bulunan ecnebiler 

Ankaradan bildirildiğine göre 
" ecnebilerin Türkiyede ikametleri ve 
seyahatleri kanunu,,nda esaslı tadilat 
yapan yeni ka11un meriyet mevkiine 
girmiş bulunmaktadır. 

Kanun, ecnebilerin girmeleri ve 
ikametleri menedilmiş olan yerlerden 
maada memleketin muayyen bazı nok
talarında dahi münferit veya toplu bir 
halde ikamet veya seyahatleri icabın· 
da vekiller heyetinin kararile menedi · 
Jecektir. Bundan başka polisten de 
müsaade istihsaline tabi tutulacaktır. 

ikamet, misafiret veya her hangi 
bir maksatla yanlarına, evlerine ve 
idarelerine ,bir ecnebiyi kabul eden 
herkes, nihayet 24 saat içinde en ya
kın polis veya Jandarma karakoluna 
ecnebinin hüviyetini vesikaJariyle bir· 
likte bildirmesi mecburidir. 

Ancak, hiç bir menfaat mukabi· 
linde olmiyan ve müddeti yedi gunu 
geçmiyen misafiretler bu mecburiyet· 
ten müstesna tutulmuştur. Fakat hü· 
kumet lüzum gördüğü takdirde karar 
bu gibiler içln de tatbik edilecektir. 

Tayinler - Terfiler 
Vilayet sicil ve dosya memuru 

Bay Süreyya Karatamu'ya mazeretine 
binaen 15 gün izin verilmiştir. 

Posta havele memuru B. Es'ad 
Sarıöz'ün maaşl 20 den 25 liraya çıka· 
rılmıştır. 

Manisada Muradkermen ilk mekte· 
bi baş muallimi Sakine Dağlar, Haru· 
niye köy enstilüsü muallimliğine tayin 
edilmişt ı r. 

r Fazlaca içince 
l\.faraşh Ahmet oğlu Abdullah is

minde biri kendinden geçecek derece
de serhoş olarak Mahmul kızı Hatice, 
Fatma ve Ôzkan'a harekette balundu
ğ'undan adliyeye verilmiştir. 

Yurdumuzda mahsul 
bereketinin nisbetleri 
Ankara : 6 ( TiirksÖ'l:Ü muhabi· 

rindc n) Bir çok mıntakalarda mahsul 
mıkd ırı tesb•t edilmiştir. Gttrbi ana-

doluaa ünü rekoltesinın geçen sene
ye ni~betle bin ton noksan olmasına 

mukabil, tütün rekoltesi yüıde on 
fazl:ı~ile 38 bin ton, pamuk ı ekolıe
sinın yüzde 15 ra .. ı] o duğu ta hm n 
olunmaktadır. Bılhassa zevtin bu yıl 
çok bereketlidir. T<tbıatıyle zeytın 

yagı rcl oıl. si de bu nısb~tte fazla 
olad klır. Ptılaınut ıekolte~i de ge
çen seneden } üzde yirmi fazladır. 

1 
Bit terbiye meselesine dair ı 

( Başmakaleden artan ) i 
Bilhassa bir takım garp memle- 1 

ketlerinde terbiyeye tahsilden fazla j 
ehemmiyet verildiğ-i, bir kalıpta, bir 
ölçüde, bir dökümde ytandaıt genç l 
yetiştirmek bütün diğer mülahazalara 

tercih edildıği bu z ımanlarda, lisesini \ 
bitirmiş vera bitirmemiş toy ve ma
sum evlatlarımızı mektep namı ;.)tın
daki bu imalathanelere teslim edeme
yiz. 

Hububat rekoltesindeil'ı fatlalık 

yüzde sekizden yirmiye kadar yüksel· 

Dediğimiz gibi teşmilden hoşlan· 
mazız. Ancak bize pek dikkatli maa
rifimizi bu işle meşğ'ul olmağa davet 
etmemizi icabetti:en acı sebepler de 

mektedir. · • var. 

7 Ağust~ 
;;---

• 
12 
Ay 

Vakıflar idaresinİO 1 

naöaki güzel ~- ı 
f aaliyeller• 

( Birinci sahifeden artaD ) 
2 

puı böyle bir ibtiyacı zııte' m 
beri, hem de şiddetle du)' 

0 Bu şiddetli ihtiyact hissede -

idaresi Adanaya aynı :ı•'°"'n 
bakımından bu .. uk bir hi;ııı'I 

J il 
narak bu gUzel eseri 30 b_llıı!ııl 
meydana getirmiştir. Bu ıı;,aa 
sından evvel vakıflar idare 
na beledi.)·esi arasında v•~; 
laşmaya nazaran bu civartıf 
keode ~ebze ve meyve s• 
edilecek, halkın temiz .,e l::=:r ·o 
ze ve meyve alınasmı terıı~.E3\ 
diyle bu gibi sah1lar ınll~ 
içerisinde yapılacaktı. J(ııl 9tt . 
bu hali yaptırmak daha ön'l-m.) 
nin de fikrinden geçrcişti. ,faa. 
lediyenin parası olmadıı111ibr 
lıeti vakıflar idaresi der'\P' adı: 
bulıınuyordu. Halbuki bugd bul 
dukkaolarda hala sebze <1e t 
tılmaktadır. Belediye rr.abl' de 
~ağlık ekiplerinin kontrol ~ ~ 
nesinden uzak kalan hu se z. 

1 • • L tl~iOt ve erın Uzerme oer gun Y .ime 
sinek konmakta ve beledi~! 
bir hıil mevcud iken uze "'" 
vazifeyi pek bariz olaraJc vve 
mektedir. Belediyenin bu /kta 
gından yUz bulan ve şimar 

. r, 
pısı manavları çok ucuza ı.ır· 
di~i halde, halden dukkao rın 
ta dırlar. Ve bn sebeble ııt'D1İ 
bu halin bazı dukkanlarmı k d 
leri henUz açılmamıştır. 

1
• 

Okuyucularımızdan bir ar 
1 ın iyi bilir ki, yine bu Kıı B 

yorgancılar çarşısı denilcıı ' 
bir mezbeleden fark.::ız b l";_, 
ı;okak vardı. Bu berbad ~·ua~ 
. ıı t . ı· . t JI >k ımcır ve e.:ı:yın e ını uza B lh 
idaresi birbirine mUteseLsil a 

inşa ettirerek bu kısmı dıı. e 
temizlemiştir. Yorgancılar. ,J r. 
lunun tevsii mak<ıaqiyle ~Jllj 
vıkmak 1.lzerc istimlak ett• \l 

;evın y'!ni dukk.iinlarıo öL1~L 1 

ve çirkin bir şekilde halli ·Jto 
'b" k'"h d kkA bi' « gı ı o ne, U anımsı lJ( 

vardır. Belediye tanzifat_çıl k 
reklerinin buradan bu pıs 1 

il 
·ı wan ı;ıtacaklarmı henUz bı ::t 

Kız lise"Iİ binası karŞ1~' e 

liraya yaptırılan .vedi aileJl! 
hat istiab edecek şekilde .Y. 
aparbmanın da inşaatı nibıt.:t.:I 
vaziyettedir. Bu gUzcl ap"- m 
tu.rlu konforu, haiz bul11 di 
Bu apartımnnın yakında.~~ 
lec~ği memnuniyetle habef ç 

Abidinpaşa c;ıddesiııd" .Jfn 
sarfi3 le .yapılmakta ola.ıt ;'ti. 
inşaatı da b.ernen hemen a 
redir. Bir aya. kacJnr b~r lrn 
da kiraya verilebılecektJıf d 
dern a.p:ırtımaoın da kıt ~ k 
sındaki apartırnaa gibi tJ.t~ 'in 
havi· ve ayni z:ııuando. 1 

mevcuttur. Ji1' 4 

Diğt;r taraftan Oı:oz e1'• p 
bir çarşı haline getirıle~ıec 
buyuk bir na.o tı:sis ed\.-ı· 
hanın alt kısımlarında gıı if c 
mağaza; Ust kı~ımlarıodıı001 p 

h "uc parlaman, ynzı tıne . r 

cek tir. ıo1'ıı 
l fukllmet binno;ı b rP.f' 

muazzam bir vnkıflar 511 
t 

1 

. dd.d ~ıhıtlle 
zıno 1 mUtea ı ya• 
lar ku"rulncaktır. ı'j 0dı: i :l 

Asfalt cadde uze dli 
lı ve tiııu bahçdi eç]ı!r• ııtl 1 

d h partıDI " :zın a mu teliern a kki•• 
lar Cevhand.:ı 10 dU 1,1'1g ' ~ hıı~ 
yUk gazino yııpılroa:.ı 
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' G0N0EUK CAZf.TE - AOANA 

Abone Şartları 
12 Aylık 1 'WO Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

ao ) 
ı:ı.te' 

ıL 

zammedılır. 

2 - 1Uinlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

uV'""' -·1 11 seae -------___..:.---...:-~;;..... 

~~::3ngilizler mi 
o bil d 
u bJaarruz e ecek 

dare 
.• ~ı 

i:at~ Londra: 6 (A.A.) 
s•cır 

.,e. '==r İmal orduları karagahı nez· 
teı11~~ dindeki Royterin mub.abiri 

rı>~~ir"' ~unları yazmaktadır: 
öo''hyuk Britanya bir mevkii mU.s· 
ti. /l'!Iı olmakla beraber, yalnız bir 

ş djlaa hareketi için değil, bir taaır· 
ılıı:ı;Jıa k t• • • d •or:-_re e ı ıç1n e mUteyakkız bulun· 
er ıs adır . Ordu ve donanma şundan 
~u;e bulunmaktadırlar ki, Hitler tı::· 
~t etmekte devanı edecek olur,a 

ır;i 4' de mahvolacaktır. Eğer istilay: 
ro ~zdeki bahara bırakacak olurqa 
u s~u~ıni tatbika imkan bulamaması 
n : .tm ld' 
ledifr'eı· 'rb. . ız ombardunaıı tayyareleri, 
uzet an k d' . . . d k. .,...a en ı arazıst Uzerın · e gittik· 
ara vvetli darbeler indirmeğe hazır· 

.b u "~t-tadır. Gittikçe uzamakta olan 
ımarr· 

i r, duşman toprakları Uzerine 

~;0 tkinden daha vasi ve daha şUınul· 
le nt'Dların yapılmasını mU<ıait kıla-

• İngiliz hava kuvvetlerinin .:İm· 
arını L _ Y 

aadar yapmış oldu'kları boınbar-
:· bit'Jar duşm;nın hava nıUdAfoa ter· 

l(l'lİ''n dağılmasına sebebiyet ver-

nileo • Bu kuvvetler, Ruhr gibi mu. 
ız b 1.ntak.alarda teka<ıUf ettirilmi~ 
ad vuak.ta. idi. Mama.fih Almanyanın 
zatııtl >k malzemesi vardır. _ 

.. etsil lhhsa projektör adecli çok faz
ı dıı. . ..J!_ e bunlar iyi grup haline geti

cılaı" yar. Evnlce hiç gece hucumla-
le ~nıy.an Alman avcıları şimdi de 

ett "uçuşları yapmaktadır . Kara
ın öollL ı~ık söndUrme neticesi elde. 

hal~ 'karanlık ımukemmeldir.' Sabit 
sı b'' ·~rnrtondan yapılmış fabrikalar 
ifatçıt. konulmaktadır. l Iarbin bida
u pİ'l~ beri çnlışmakfo olan mUret· 
z bil~/;,va~ yavaş yenileriyle tebdil 

karşıs' c ve eskUeri de yenilere ta.-
i ıı.ile~?-!r m ektedir. · · · 
ilde '! • 
t• 11ih':;,:lanm1ş ve, iıroJe e~asları va· 
ı af'' mum ~udurluguace kabul 
buliJ"..,dilmiştir. Planla.,brılnıı. lve 

lctr" • ' ş o an 
ndıı. r genış tasavvur ve teşcbbu . 
ha.be-' çizilen prort-ler kısm"en t s 

. dş~ k as-
sıll ,, ara mevcuttur. ~lilyonlar 
tarı !Jı ccek olan bu yeni inşaata 
en lan evvel koorainasyon hey' 

bıJ 'fn 1 -
ar ıttit' ,d. cararı Uzerine balıha-aır 
ce jı ışatının musbet şekilde in-
k•'botıl" kadar beklenilecektir 

b' hn b · ' 1 
·•-• u ınşaatıcı planları vakıf da ,... · · 

•nın bnşmiıuarı Bav Halim 
afıııd~n haıırlanmaktadır. 
~nın •marına ve E.vkafrn bir 
tasını tc k.l el . 1 k ş ı e en ılıya \'e 

rl c oyan V k fi a gıı . efl' a ı ar idaresi· 
ı ı' ı unıum l rın<,:ı d' pcr'c rrıUt Uru Bay Fnh. 

l.'ocı) r borç':udr~ııa namına €ı::•ekkur 
ı,to1'ıl billri z ki Ba r h 

ııiıı ' y •a rettin Ki· 
r sıır .,t ız Adana5 ı İmar ve t . 

e f: • ezJ ın 
ıhllfl cmnun e mış deKil 

~ı 6 , asagı vu· 

1 
i ıı. o mek Uzere olal1 b·. , . , e ... ı- • ' ır mU· 

erıtl d" .;ıırıltcrek butu 
1 " n mem cket 

v-}cr, lı ve faydalı b. h 1 k 
:ı() - ır a c oy· 
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ukki" 
sı hıı1'1'' 

Çinde askeri * JAPONLAR ÇlN \' t TARLALARINDA 

faaliyet devamda İ pusu HALtNnE . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . 
Lendra : 6 (A.A.) - İngilterenin 

Birmanya yolunu kapomak kararmı 
•erdiğindenberi Çinliler asker1 mal· 
zcmelerini içerilere doğru taşımağa 

başlamışlardır. Diğer taraftan askeri 
faaliyet de devamdadır. 

Loodrada söylendiğine göre Çi· 
nin ilıracatı lıiç bir rnuşkulata mnruz 
bırakılmıyacak tır. 

Singapurdaki İngiliz filosu 
. ( Birinci sahifeden artan ) 

Romen - Bulgar 
münasebetleri 

Macar ınahafili bedbin 
Berlin : 6 (A.A) - Romen-Bul· 

gar münasebetlerini D .N.B. şöyle hu· 
liisa ediyor: Bütün Bulgar gazeteleri 
Bulgar - Romen konuşmalarının iyi 
bir netice alması ve Bulgar -Romen 
dostlu~unun tesisini temenni etmekte· 
dir. Bu gazeteler siyasi hatalara artık 
nihayet verilmesi lüzumundan da bil· 
hassa bahsel.mektedirler. 

Budapeşte : 6 (a.a) - Macaris· 
tanda Romen - Bulgar konuşmalan 
nikbinane telakki edilmemektedir. 

İngiltereye büyük hücum 
hazırlanıyor 

RUZVELT' iN 
TAVSiYESi 

1 Soygunculara ve 
lara karşl uyanık 

casus
olınak 

Vaşıngton: li -a.a.- Gasuslarla · 
bozgüncular ha'<kındaki kannunun 
tatbiki şeklini mutalea etmek üzere 
hökümet tarafından akt~dilen bir kon· 
feransa gönderdiği mesajda 8. Ruz .. 
velt milli müdafaayı takviye ve mu· 
zur hareketleri meydana çıkarmayı 

teshil gayesiyle, federal makamlarla 
mahalli hükumetler makamauoın teş
riki,mesaisini tavsiyç etmiştir • 

B. RuzveJt mesajında fÖyle de
mektedir: 

<Müteyakkız olmıya mecburuz • 
Daima tetikte ve süratle harekete 
hazır bir halde bulunmalıyız. Fakat 
ayni zamanda makUI ve soukkanb 
da olmalıyız.» 

Tokyo - Londra 
arası açılıyor mı! 
Bir gazete siyasi müna· 
sebatın kesilmesini talep 

ediyor 
Tokya : 6 ( a. a. ) - "Stefaoi,. 

Miyako gazetesinin bildirdiğine göre 
Japonya, logiltere'de tevkif edilen Ja• 
ponların dC"rhal tehliyesini istiyeck, 
ayni zamanda siyası mUmessiller ile 
konsolosluk memurları hariç olmak 
Uzere halıhıızırda lngiltere'de bulunan 
butun Japon tebaasını bir ao evvel 
memlekete dönmeğe davet edecektir. 

ı~n~ı b_il~iriyor: Politiken gazetesinin 
bıldırdığıne göre, S ı ngapurda bulu· 
nan İngiliz donanması Akdenıze git· 
mektedir. Donanma şimdıden Hint 
okyanusunun garp kısmında bulun· 
maktadır ve rotasırıı Kızıl denize tut· 
turmuş!ur. Donanmanın arkasından 
silah ve techizatla yüklü büyük bir 
ticaret gemileri fi :otillası bir de tay· 
yare gemi filolillası gelmektedir. 

Yugoslavya ticaret 
nazırı lzmir e g~liyor 

Ankara : 6 (Türksözü muhabirin-

( I3iri nci sahifeden artan ) 
billerinde dolaşmakta oldugunu bil· 1 

dirmektedir . 
Londra : 6 (A.A) Gelen ha· 

"Hoshi,, gazetesi i,~, Japonyıı ile 
İngiltere arasındaki siyasi mUnasebet

leriıı ke<ıil mesiııi ve Londra'dak' Ja· 
pon sefirinin derhal geri çekilmesini 
istem ektedir. 

den)· Haber aldığımıza göre 20 ağus· 
tosta aç1\ecak olan Q)an lzrnir beynel· 
mılel fuarına Yugoslavya t icaret na· 
zırı doktar B. yndres eavetli olarak 
gelecektir. B. Andres refıkası ve kı· 
zı ile gelecek \'e fuarın rıçılma töre· 
nin 1e hazır bulunacaktır. 

ı htiyar denizci snhilde gençlere 

anlabyorou : 
- Geçen gUn y ine yanını;ı:a gel· 

mi1tim ya .. İşte o guo, yemek paydo· 

su yaphnı%, .buradan giLtiniz.. Ben 

de şu kayanın dibinde bir öğle uy· 
kusu çekmeğe Ç<!kildim!. 

Ben bir hayal içindeyken tatlı 

sesler geldi. Kendimi uyur gibi gös· 
teriyordum, etrafı dinlemege başla· 
dım. 

Ve p:ırm11ğiy le işnret etti 

- Şu siyah. sakallı yok mu ? 
İşte onun sesini işi~iyor<lum. 

O, mektebin bir memurudur . 

MullUrU, moallinıi, ııt>yse.. Onun nn· 

musuna Çar binlerce n3ruuq tt-slinı 

etmişti. 

Gözlerim yeni bir ufka açılruı~tı, 

artık ona Allabın gölge ·i di.ye değil, 

Allahın belas1 diye bakıyordum . O 
ı;Undenberi ne gördUınse bizim için 
bela olruuştur. ,, 

Kurek çekıııckten nnsırlaumış el

lerini ynmruklndı ve ufkugöstcrerek: 
- l3iraz nefes almak için da.ima 

1 

berlere göre Almanlar çok uzun 
menzili i toplar Frausız sahillerine 

Yerleştirmektedir. 
~ Diğer tnraftal\ verilen maliimnta 
göre, Almanlar İogiltereyt- hucumda. 
tayyarelerine pliinorler takacaklar· 
dır . Bu planörlerin aslcer sevkiya 
tından ziyöde planörcU ta~ıyacağı 

tahmin 1:diliyor. 

H KAYE • 
ı 

Yazan 

Dostovyeski 

ma oralara gittlm, dedi. 

SukO.t: ediyordu. İlave etti : 

- ifa ... Ne di.;:ordum: Uyumu· 

şum gilıi ycptııu s\yah sakallı adam, 

kızların en olgununu kayığın siynh 

kaburgası allına ç kmişti • Diyor· 

du ki ; 

- Ben ! .. Ben .. nutun kuv\·et· 

lcrin elimde olduguna inanmıyor mu· 

sun ? Ben her ~eye kadirim ve her 

şeyi .) apabilirim. 

Genç kı.: inliyordu : 
- Beni nff\:diniz !. 

Yomiuri,guetesine göre, harbiye, 
Te hariciye n:ız1rları lngiltere'de Ja· 
ponların te::vkifi meselesini tetkik et· 
melt Uzere toplanacaklardır. 

Gazete içtimadan mUhim netice• 
ler çıkacağını bildirmekct!dir. 

Siyah sakallının sakalları şel:ıvef• 
le titriyordu : 

- Ben seni affedecek değilim} 
bıına inanmanı istiyorum. 

- Size inanı~arcım, Monper ! 

- Biliyor!iun ki ha,rat yalnız •• 

Ötesini dinlemedim, kızın dık b.

kışlan1 ılık feryadı yUre&ime ok gibi 
i ~ledi. 

Siy:ı.h sakal, bir sUpUrge gibi vlf. 

cudun ismetini sUpUrUp güturdu. 

lhtiyar yumruklnrını t<'krar sıkb: 

- Hainler, alçaklar dedi. Bil-

seniz o kız neler söyledi, nel~r. 

Biz ısrar ettik : 

- Neler söyledi ? 
- Neler söylediğini İ'ltivorsu-

nuz ? Üyleyse siyah kııyı_!;ı g~stere• 
rek ona sorunuz ! -

lhJi vnr balıkçı. yumruklarını uf
kun meçhul bir nohasınn, ırupla kı· 
zıllaşan m tıuhem bir nold~sına doğrıı 
sıkarak uzaklaştı . 

Üç ndcadaş birbirlt;rine baktılar: 
Konuşmalımıydılar ? Ne 5Öyliycbilir.· 
lerdi ? 

Jll 
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Memlekette yeni bir 
hayvanat bahçesi 
Ziraat Vekaletinden vilayetimize 

relen bir ya:ııdan Ankarada Orman 
çiftlitind~ bir hayvanat bahçesi ku

~:fit-
Pamuk - Hububat 

KlLO fJATl rulaca tı öğrenilmiştir. 
Bu güzel teşebbüsle memleketi· 

miıin bütün hayvanlarının hiç olmaz· 
sa birer çiftini bir aı aya geth mek ve 
biyolojik bir etüde tc bi tutularak bil· 
bassa meıruala ve ehli hayvanlara 
verdıkleri zarar bakımından yapıla

cak mücadeltnin rasyonel:tştirilmesi 

CiNSi En 112 En çok 
K. s 1 K49_S_· 

Kozacı 00 -
Ma. parlat!_ -00 49 
Ma. temizi 00 47 
Kapımal-ı - -00 
K.kutlusu 00 20 

gayesi istihdaf edilmektedir. Rıevland 1 
57 ___ -57 ___ 

Yerli yemlik 00 Bu itibari;\ vilayetimiz dahilinde 
yafıyan vahşi hayvanlerdan ve kuş
lardan birer çift tutularak Ankaraya 
gönderilecektir. Bu güzel ve faydalı 
teşebbüsün inkişafını temenni ede· 

K.bu~day- 1 4,875 

Buğday yerli' 05 
,, yerli 3,50 

Arpa 
1 

3,00 
Yulaf 4,125 

riı. 

6 ı 8 I 1Y40 
Kambiyo ve para 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gökyüzü açık, 

hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 35 dereceyi bulmuştu. 

iş Bankasından alınrnışur. 
LJreı 

'== 
Rayişmark 

Frank (Fransız ) o 
--

00 
Sterlin ( İngiliz ) -5- 24 
Dolar ( Amerika ) 1341 OJ 
huık ( i~~içre) 00 00 ilan 

Seyhan Kadastro müdür· 
lügünden; 

kadastro tesbitine ve gerekse hu-.. 
dut ve mıkdarına ıtırazı olanların 
ilci aylık askı müddeti hıtamı bulu
nan 5-10 - 940 günü akşamına 
kadar Kuru ~öprüdeki Kadastro 
komisyonuna müracaatları ve müra· 
caat etmiyenlerin kararlannm kesbi 
katiyet etmiş bulunacağı kadastro 
kanunu nizamnamesinin 33 nci mad· 
desi mucibince ilin olunur. 

Tahdit ve tesbiti ikmal edilen 
ve Kadastro komisyonunca karara 
bağlanan eski (Sultan sokatı ve 
Döıemenin Şakir paşa caddesinin 
cenup kısmı) yeni istiklal mahalle· 
•İnde mevcut gayrimenkullerin askı 
cedvelleri kadastro dairesi salonuna 
••dmıt olduğundan alakadarların 12197 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıjını adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbanıı tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur:a ile aıatıdaki plina göre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Ad't 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ~ soo " ıooo ., 
4 ~: 250 ~ 1000 ,, 

40 .. 100 .. 4000 " 
100 " 50 .. 5000 " 
120 .. 40 ,, 4800 .. 
160 " 20 " 3200 ,, 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 Ji. 
radan aşatı düşmiyenlere ikramiye çıktıt• takdirde yüzde 
20 fızlısilc verilecektir. 

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

Çocuk insanların çiçetidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

2L 

T. iş BANK ASI T 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K•f ideler : ı 'ubet., 1 Mayı•. ı Alu•to• 
1 ıkincitefri11 tarlhlerlnde yapılır. 

Kumbarah ve kumbarasuı: hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar knl'aya dahil'1edilir. 

1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 

" 
1001) 

" 
3.000 ,, 

6 
" 

500 
" 3.000 ,, 

12 ., 250 ,, 3.000 ,, 
40 it 100 

" 4.000 il 

75 
" 50 

" 3.750 
" 210 

" 
25 

" 5.230 
" et 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir"::arı 
olmaz, ayni zamanda talihinizi de dtnemiş olursunuz. bi miş 

Mevlud 
Merhum İsmail Safa Özlerin ölü· 

münün kırkıncı günü Haftası içinde 
ki Ağustosun dokuzuncu Cuma gü 
nü Ulucamide Cuma namazından 
sonra ailesi namına merhumun rubu 
için Mevludi şerif okutturulacağm 
dan ar.cadaş ve dostleriyle arzu bu
yuran dindaşların camide- lu'unma 
lıra rica olunar. 12198 

ilan 
T.C. Ziraat bankası Ada
na şubesinden; 

Lise ve Orta mekttp mezunla
rından musabıka ile bınkımıza 
memur alınacaktır. 

Müracaatlar 19-8-940 tarihi 
ne kadar kabul edilecektir, 

imtihan günleri: Orta mektep 
mezunları için 20,2 t liıe mezunları· 
icin 22,23 Atuıtoı tarihlerinde A· 
danada bankamız bin111nda yıptla 
caktır. 

imtihan şaraitini anlamak ve da
ha fazla malumat almak için baa· 
ka1n1z mubaaebeıine mürecaat edil·, 
meıi. 12191 7-9 

Seyhan P.T.T. mü
dürlüğünden: 

Adana P. T. T. bioaaı mubıbe. 
re 11lonunun tıvan kJımı pazarlıklı 
tamir ettirilecektir. Keıif bedeli 44 
lira 40 kuruş, teminat muvakkıteıi 

333 kuruştur. Pazarlık 22 Atuatoı 
940 perıembe günü 11at 10 da 
Müdürlük bins11ndalc:i komisyonda 
yapılacaktır. Taliplerin muvakkat 
teminat makbuzlariyle müdürlük bi. 
nasındaki komisyona muracatları. 

7-11-16-20 12192 
Zayi nufüs kağıdı 
Adana nüfus müdürlütünden al-

mış olduğum nüfus cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan ·es
kisınin hükmü olmadığını ilin ede· 
ram. 

Adana Kasap bekir ma· 
hallesinden Kasım oğlu 329 doğum· 
lu Nasip 12196 

... 
-----'.-.~ 

ilan~ B01 
ti t r.1r. 
eld 

Seyhan T. 
dürlüğünden: çok 

ilt~r 
Pazarlıkla yaptırıhn .. -

rür eden 58 lira 80 kuru~DJ 
delli Adana binasındaki ('h~~ 

I 
kırık camlar talip çıkl 0 

. kat'i ihale 2-9-940 tı' 
at ıo da yapılmak üzeri 
2-8-940 tarihinden i 
ay uzatılmııhr. Talipler 
bilinde her güu teminat 
riyle müracaatları 

ilan ~a 
Askeri satınald 

misyonu reisliğİ~k 
1 - Sarı sabunlu ki;Jf~k~ 

ıünrülüklü pal11ka k•1~e1 

ahnacakbr. Mubamme• taüm 
lira kat'i teminata 157 ııı Ya 

ruttur. Pızarhtı 13-YCJi 
fiinü saat 11 de Adıo' ~tan 
hn alma komiıyonund~ i~~:ı 
tır. lıttklilerin teminıt#'?' müs 
Hatları. ıtifıe · 

ilan 18 de ;m.ak 
Adana Askeri Si ~z__d 
K • 1 ... 0,,- yu 
omısyon ugu 2s, 

.1m ya 
1 - Adana ga~~kru 

için mevzuıtiyle (3Q'r.'~ınac 
mıf lurmızı mercilll~ r ,...dım 
hnacaktır. Muhaaılll'~ mu? 
lira kat 'i teminatı · 511' P kıt 

ile s 
tur: 'J}I am 

2 - Pazarhtı l Yapıl 
te .. i günü 11at 11 d• ~tir. 
rr satın alma konıi•Y0:,f.'101 z 
caktır lıteldilerin ro 

1
f

0 
fta 

1 . . - ıc• az 
temmatlarıyJe aıu/•riyle 

lk~~il 
U • -rh''t ıçın 
ınumı n- ekillik 

(jaf ( 
Macid 

Adana Türle Sôıa 


