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ÇALIŞMAK 
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8 - 8 - 940 AnArıra 

V eni Fransız rejimi şu Uç 

temel Uzerine kurulmak· 
tadır. Aile, vatan, çahş· 

il. Mareşal Peten hulı.A t• F . ume ı ran· 
'° yem baştan kalk b'l · . . b' ına ı men ça· 
llnı ılbassa sistemli de l b. 

d ' vam ı ır 
ışnıa a aramaktadır. Çunku Fran· 
ın Alman d ı ' b" or u arı karşısmda pek 
ır zaman içinde rnaıı.lup du . b b. eı şmesı· 
se e ı 1918 zaferinden sonra 

ansanı rı g · b. h ' r enış ır re avetc ve gev-
ığe dUşınUş olmasanda görUlmekte-
~eten mUtnrekenin sonunda yap· 

Jnd'' bır beynnattn " Çok . 1 . l • ış emış er 
yapmışlar .. " Demişti. ' 

Geçenlerde İngiliz kumandanla
dan Kort geçmişteki rahatlık eıı.. 
cc v ı ' 6 e az çn ışmamu mucip olduğu 
•ahların tekerrUr etmiyeceğini söyle
ve bugUn ise İngiltere görulmemiş 
çalışma hummnsma tutulmus b • 

ıu S . u 
• yor. ovyet Rusya me~a1 santl • 

" ço~alttı. e 

Tıu·ihteki milletlerin' hukö.metlc
~ ortadan kalkma'lındaki sebeplerin 

. çogunda, o millet ve hl1kö.metle-
•0 fi. kazandıkları zafer eld tt''-l . h · ı e e ı~ erı 

zdl a vasıtalarına gUvı:ntrek derin 
tenbellige duşmuş olmalarında gö

rt Ur. 
1 Jnsanlar, mutlak ivi bir . h k ., geçınıe 

a a nvuşnıak için az çok ç 1 ' 
ld a ışır. 

ve o ukça iyi bir geçim refah 
e edebilirler. Bununla v·..,. "f 1 

• l .. zı e er 
r ça ışmalar sona ermiş olmaz. Şah-

duşuncelerimize göre kendi k d" 
h. ' en ı· 

ıe ır çalısına saati b. l 
~ ) , ır ça ı~nıa 

ık du' tatbik ve bunların hududunu 
. ..,ı ı maluadım .. . 

eflP". . • ıza gorc çı~mek hiç 
ı.limızın hakkı deli-ildir Çal d 

8 ~ a.• • ışma an 
bd're sa~ vatun ve millet ihtiyaçlarına 

1
• {_el hır çalışma usulUnUn gözönUnde 

e 1 l1 masıdır. 

·~,ı Bizi~ hugUn her sahada, her mil-
~ ;en :z:n,ad 1 . ., e ça ışmaya ıbtiyacı-
•~ vardır y · b. . • •"" 1 · enı ır ınlulabın başın• 
aı yı:z. mparatorluktan devr aldığı-
~ memleket v ·ıı . 

de ~arı h' b" e mı etımizin ihti-
ıç ır milletin · · . 

O kıyas edil . ıhbyaçlarıy· 
.. J cmı.)•ccek kadar . . 

,tv. bu ihtiyaçları ifa . genıştır 
< gUçtur. Bunun için ~debılmek tc 

fı gert k şabai işlerind'e <:r vkata.nda-
de J. t . 1 . ' gere mem 

~ 
• e ış ı-rınde gUnlere tl . e . ' saa ere ha ç~::I dakıkalara çok buyuk k ' t;. 

'": . b ıymet ver-
e 1 aşta gelen en bUJUk du u 

a ol l d .. Ş nce· 
• ma ı ır . .ı~1emur, asker k· 1 
~ç ·h. ' oy U 

e1P"_ ' ı hyar' kndın bu tun milli ' 
P aınız • · · Ca· 

, h .. ıçın, çalışma mes'uliyeti • 
~· ! d mn ev Uı u u yoktur. Eli kelu bo 
_ıire rubat tl . ş, 

~,. saa erı geçiren kimsele-
r> '."·1 gUaahları ta . d·ı . tJI"' dar bu sııvvur e ı emıyecek 

JI ,lıize d·!Uldur. Gun batıp da evlc
~ııı. ~ı ondu~umuz zaman o gUnluk 

lJİ' ~nıamızın bir h , 
~ ıÇirecek l esabını zihnimizden 

... o ursak . 1·~· . k e Y ndinıh.e . ' ) e<. 1e.•mız e me~in, 
lllUstıı hak .. d 

hn ,,. d gor ugumuz ra-JO ıc anları . 91t .dik edil d' . _ınız tarafından 
ı ~ ıne ı~ını .. 

ıııil' lnku bu ıneml k . g o r u r U z 
ı e etın h k" . d 
O" • saııt görul . er oşesın e, 

~ 
nıcsı fa l · l rz o an o kadar 

'- ış er vardır k. 
b 1 

•, bunlar görUlmez· 
un ara kar ı·1ı. 

1 . . Ş1 a tl\"d kalırsak 
a erı • ' "- n ınsanlara artık dar geldiği 

.. çJ~ zamanda gUnahın ı . ftt ı· · . J .it • l x •• mt'r ısını 
~' mış o uruz.: . . . 

( Gerısı ılı.inci sahifede• 
• 

• 

Köylerdeki enstitüle~iıniz 
hep birden faaliy,ete geçti 

BÜTÜN TESiSA T TAMAMLANDI 
Ankara: 8 ( Türbözü muh;ıbiri bildiriyor )
Memlekdımizde açı m<ısı kanun f}~an 14 Koy 

Enstitüsü'nün sonuncusu da tam ltşkııat ve knd 

ro ile çalışmalara başlanmıştır. Boy lece Kars, 
Trabzon, Kastamonu, Samsun, Kayseri, Malaıya, 
s~yhan, Eskişnhir, Batıkesır, İı;parta, Antalyit, İz
mir, Kocaeli vı: Kıri..larelı ınıntakalan~ıın köy erıs· 

titüsü açılmasına en müsaıt yc:r.eıind.: bırer büyük 
müessese faaliyt"te geçmış bulunuyor. Türk köyü· 
nün İ.>tıkbali için bütün ümıtlerımııi içınde tupltı· 
yan bu Enstitü !erin bütün memlekette uyandırdığı 

YURDUMUZUN 

CANLI SERVET 

KAYNAKLARIN- ~" =-
DAN BiR GORO- •tf:~ 

' NOŞ : SU KIYI- tr ;;; 

~ SINDASIG!RLAR , ~~-
~ ı- p } •::-~~ 
)~ -"'-''_,,:..:'ifülfılj~..,;:ı-rıııı.ı;;;;;:;;;ıı.ıııo 

geniş alaka, bunların ayni zamanda köylümüz ta
rcıfından da ne samimi hır ~u1u ile beklendığıni 

ve k aı şılandığ'ını gösteriyor. 

Köy Enstitülerine bu sene 2000 köy çocuğu 

alınmıştır. Bunlardan 3COü kızdır. Enslıtülerın 
bına tesisati ve e~yalan bu mevcuda göı e tamam· 

lanmış ve leyli ihtiyaçları tamamen tcmın olunmuş· 
tur. ÔğretmenJer bu yaz devıesi tedrisatına göre· 

tamamlanmış ve vazifelerine başlamış bulunuyor 

hır. 

Çukurova hagvanları
nın ıslô.h ve üretimi işi 

Alman 
İngiliz 

üslerine 
akınları 

Merkez veteriner teşkilatı hemen 
Köylerde mücadele ile meşgul 

bütiin 
oluyor 

Çukurova hayvanabnın islah ve 

teksiri yolundaki çalışmalara ehemmi· 

yetle devam edilmektedir. Veteriner 

başmüdürıüğ'ü geçen bir aylık faali· 

yetini hülasa eden raporunda Camus
( Gerisi ikinci sahifede ) 

Ankara Hukuk fakültesi 
Maarif Vekiletine geçti 
ICABEDER~E 

Fransa Japonya 
ile çarpışacak 
CHANGAl : 8 (A. A.) - RF..U· 
TER: ÇlN MATBUATINA NA· 
ZARAN VlCI-IY HÜKÜMETİ 
FRANSADAKİ ÇlN SEFİR l 
VASITASİYLE CllUNGKi?\G 
H0KÜMET1Nt HABERDAR 
EDEREK HlNDlÇlNl MESE
LESJNOE FRANSANIN KA· 
RARJNOA DURACAGINJ VE 
JAPOl\YANJN HERHANGİ 
BlR ASKER1 IIAREKETlNE 
KARŞI MUKAVEMET EDİLE· 
CEGlNJ B1L01RM1ŞTlR. HİN· 
DlÇlNl MÜDAFAA TEDBlR
LERlNlN TAKViYE ED1LDl
G1 TAIJJ\llN EDİLMEKTEDlR . 

Maarif l'ekılwıız llasan Ali l iicel 
- y ıtZISI içeride -

Dün birçok tayyare 
meydanları bombalandı 

Londra : 8 (a. a.) - Hava neza· 
rdi istihbarat burosunun bildirdiğine 
aazaran, Jngiliz bava kuvvetlerine 
mensup bir bombardıman tayyare<ıinin 
pilotu, Salı gUnU öılcden sonra Pari~ 
civarında Bourget hııva limanına. hu· 

cum etmiştir. 
Bir çok hafif motörlU Alınan tay• 

yareleri ve digcr bir çok orta boyda 
Alman tayyareleri haagAr ci-varmda 
yerde bulunmakta idıler. Duşmana 
nnstzın baskın yapan pilot hangar ve 
tayyarelerin yanın:ı bombalarını ttra~ 
ğa ve tayyare dafi batary.aları aa ı· 
yetı:: geçmetlen bulutlara gırmeğe mu. 

~affak olmu~tur. 
Gece buyuk bombardıman tayya• 

relerindt-n mUTelı..keb kuçuk filolar 
Hollanda ve Almnnyanın ~imal~ garbi

( Gerisi Uç Uncu sahifede ) 

r...,. .. - •• --- •• •• •• •• •• •• •( 
> • ' iAlmanya lzmir fuarına t 
* iştirake karar verdi f • t Ankara : 8 (A. A.) - Al . f * manyanın lzmi r Fuarma İŞ· I 
; tirAke karar verdi§t haber· f 
! alınmıştır. * 

1 : .. ·-··---------..... 
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20 ILKTEŞRtN Pazar gUnU 

bUtOn yurtta umumi nüfus sa
yımı yepılacektır. Mml ••f ge
çen say mda fÖyle demişti: 

r 

"Sayım malOmatı üzerine 
memleket dertlerini görUp an· 
lamak ve tedbirler almak Yo
lundayız. Bu da fÜphesiz ve 
ancak do§ru lstatıstiklerle 
mOmkUn olabllir.,, 

Yeni sayım bize nUfusumuz 
hakkında doöru bilgiler vere
cektir. 

!Mersinde ihtikira karşı 
ciddi tedbirler alındı 

' Gazeteler eb 8 

hakkında kar 

Ba§vekô.let 

istatistik ı·mum müdürlüğü 
• .. .. •• •• •• .. • .. •• •• •• •• rt 

ÇALIŞMAK 
( Ba•makaleden arlan ) 
Geviş getirerek bir köşede otur· 

mak, ayaklarımızı uzatıb gövdemizi 
dinlendirmek bilhassa milli vasıfları. 
mıza, insanlaklarımıza yakışmayan şey· 

lerdir. Bu bakir topraklar, yurdun 
muhtaç olduğu sUr'atli terakki, mem• 
leketin yuksek mudafaası, duoyada 
kaynaşan ihtiraslar, ve butun bunla
rın hepsi ateşin bir çalışmanın geniş
liğini bize hatırlatmaktadır. 

Bilhassa muşterek mesailece ken· 
dimizi kuvvetle vermek zaruretinde· 
yiz. Şahıs ve 3Umre refahlarının, ge
lib geçici eğlencelerin, avareliklerin 
bir millet için ne buyuk bil' afet ola
bileceğini yakın vak'alal' bize göster· 
di. Şimdi butun "bunlardan ders ala· 
rak vasi ve devamlı bir çalışma prog• 
ramı içinde butun enerji kaynakları· 

mızı bir araya toplayarak, saat ve 
gUn mefhumlarını kafalarımızdan çı· 
kArıb işe koşulmahyı:ı:. 

Dunyanın bugunku davası bam-
, başka bir şekli almıştır. Milletler 
arasında buyuk bir yarış başlamıştır. 
Çeşid çeşid içtima~ hareketlerin teza• 
hUl'lerini görUyoruz. Biz biç bir za· 
man bu kaynaşmaların dışında kala
mayız. Hadiselerin b_epsi çevremizde 
cereyan etmekte ve bizi mUteessir et
meden uzak bulunmamakta!1ır. ÔnU· 
muzdtki yıllar, gunler hep sayılıdır. 
Bunun için milli bUnyemizi, kendi İn· 
kılalnmızın dusturlarıoa göre sağlam 
ve mukavemetli bulundurmak zarure· 
tindeyiz. 

Bugun herhangi bir işin başında 

bulunan vatandaş, o işten memleket 
ve milletimizi azami surette istifade
lendirmek için gecesini gUndUzUne ka· 
tarak, arzu olunan işi miktarından 

çok fazlasiyle elde etmeğe mecburdur. 
Eger içimi:.:den birisinin faaliyeti, 
kendi eli albndaki işi daha çabuk, 
daha u zamanda yapmağa kafi geli
yorsa, işini yapamayanlarm yArdım1· 
na koşmalıdır. Yurdumuzun içinde 
vatandaşın bayrı ve terakkisi için 
kurulmuş bir çok cemiyetler vardır 

Bir • • 
ÇiVi tüccarı 

Mer,in : 8 ( TurksözU muhabirin· 
den ) - Mersinde ihtikara karşı cid
di tedbirler alınmaktadır. 

Bundan bir kaç gün evvel tuc
cardan Necati Haoc1 hakkında taki· 
bat yapalmağa başlamıştı. 

Çivi ihtikarından suçlu N~cati 
Hancı hakkında yapılan talıkikat so· 
na t'rmiş ve mahkemece mumaileyhin 
me•kufen muhakemesine karar veril· 
miştir. Suçlu derhal tevkif edilmiş· 
til' . 

Belediye hukuk 
müdürlüğü 

Diyarbakır avukatlarından V'! Di
yarbakır belediyesi hukuk iş eri mü
şaviri Salih Zeki Gün beledi~e hu· 
kuk işleri müdürhığüne tayin edilmiş 
ve vazifeye başlamıştır. 

Şehirde evlenmeler 

~ehrimizde son bir ay içinde 44 
çift evlenmiş ve 87 doğum olmuştur. 

tevkif edildi 

Muhtekirler 
faaliyet halinde 

·------------ * -----------~ 

Ceyhan kasabasında 

gaz bulunamazken Ceyhan 
köylerinde fihi!J fiyatla 

gaz satılıyor. 

.. 
Ceyhan : 8 ( TurksözU muhabi

rindee ) - Son gunlerde kasabamız· 
da. huyıık ve kHçUk esnafta satılık 

gaz bulunamadığından şik~yet edil· 
mekte ve ancak bir iki dukkanda bir 
kaç kuçuk teneke gaz bulunduğu gö· 
rUlmektedir. 

HukCtınet son zamanlarda, kuçuk 
( Gerisi dördUncU salıifeJe ) 

Ceyhan ovasında bütün 
1 tarlalara ilaç serpiliyor 
Haşerelere zehir saçan lnakineler devamlı çalışıyor 

Ceyhan : 8 (Türksözü muhabi
rinden)- Bu yıl bölgemizde pamuk 
mahsulatına arız olan c Yeşılkurt ~ la 
Ceyhan liraat mücadele t~~kilatı e
saslı bir surette mücadeleye devam 
etmektedir. Bu cYeşilkur: denen 
hastalık sırf, Ceyhan nehrinin sağ' 

ki, bunlardan bir çok neticc:lel' bek· 
lenmektedir. Bilhassa vatandaşlar bu 
cemiyetlerin mesailerinin Uç. dört 
misline çıkarılmaları için bu cemiyet· 

lerin içinde vıuifelenmelidirler. 

Hulasa, sayısız iş salıaları bizi 
bekliyor, ducacak z:.ı.manda •!eğiliz. 

sahili ve şimal doğu kısmı ile Camus 
ağılı köyü ve Kadiqi kazası tarafla
rında görülmektedir. 

Şımdiye kadar bölgemizde 25-
26 bin dekar pamuk ekili araziye ze
hir dökülmüştür. Ziraat mücadelesi

ne ait zehir saçan aitı traktör halen 
faaliyet halinde bulunmaktadır. 

l Bölgede bu yıl ekilen pamuk sa
hasının geçen senelerden pek fazlct 
olduğ'u yapılan istatislerden ani aşı I • 

mıştır. Havaların devamlı yağışlı geç. 
mesi. dolayısile rekoltenin keza ge- ı 
çenkı yıllardan daha üstün olacağı 
umuln:ı.aktadır. 

Gazete sayfalarının 4 ve 
faya indirilmesi dolsyisiyle ~
zeteler eski eb'adlarını d 
için gazetelerinin kenarların~ 
suretiyle küç~lmüşlerdi. ~ 
yon Hey' eti 10 temmuıd30 lir 

·ıı,.. 
sayfılarını bu suretle küç~ U 
zetelerin iki gün zarfında eı ' ~ 
lannı almalarını ve bunda11 ı:c 
karar dairesinde sayfaıarıP i.l 
etmelerini kararlaştırmıştır· -~ .-

f Ü tÜ n ikramiyelGJ:~ 
tevziine dün ba/.; 

Harp malülleriyle şehit l2 
rine tütün ikramiyelerinill 13· 
dün başlanmıştır. lS 

Maarif müdürl~~:: 
vekaleti ıs 

izinli bulunan Maar' 18. 
Ekrem Gulsel'in yerine rJ 8 · 
durlUğUnU Şabab Nazmi t 
dan sonra birinci orta m.:1' ı9 
ru Bay Hulu:ıi Karatuna Je .l 
miştil'. 

19. 

Kumaş kaçakÇ20. 
Yeni mahalleden Ali JJO. 

Pekgenç beş parça kaça.1' İt!O. 
maş la yakalanarak adliye)'e ~1. 
tir. !1. 

Amık ovasında~tı. 
yılki çeltik 01ab 2. 
İskenderun : 8 f Tur1'5 ~ 

bil'inden ] - Bu sene Af1111 

ekilen çeltik mab.sulunuo ~ 
bereketli oldufo yapılan te 4 - • "1 .. 
anlaşılmaktadır. Pirinç e .2: 
60 bin dönUm kadardır. 3ı 

iti~ • 
Bu itibarla ve mabsı.J lı 

li olması nazarı dikkate & ;;İt 
kolteuin en az 10 milyon ) 
çeceği tahmin edilmt kteJir f 
Ha.taya getireceği ser9'et : 
ki çiftçinin yu~uau guldUI'; lu 

Diğer taraftan paıııll if ~u 
do şimdiye kadar göruLıııe11111 kk 

de iyi ve bereketlidir. 8" 
rağa fazla tohum saç,lııı•1 • 
da mUsait gittiğinden p&l'll

0 

çok bereketli olmuştur· Jva 

Çukurova hay\'9 1 
• .411 bı 

ıslah ve üretı"' -r 
Geçen harbe dair 

, ( Birinci sahifeden :ı~t~; id 
cu, Hadırlı, Kayışlı, K~~ ti. f e 
yükdikili, Çıldırım, Pırı"çrı 'cı 
dio~lu ve Yol geçen koylt: ~11> 

Harb ve muharebe kelimeleri btı. 

aylarda lıer saat herkesin dilinde. 
BugUn de biraz evvelki cihan harbin· 
den bahsedelim : 

1916 senesi idi. Bu sene Frruısa 
ve muttefikleri için dtı hiç iyi bil' 
şekilde ba~lamamıştı. Şubat ayında 

1 
Alman veliahdı, Alman hududuna ya· 

kın Verdun müstahkem mevkiine kar· 

şı şiddetli bir taarruza geçti. Yerdun 

Frania mudafoasınm anahtarı maka

mında idi. Bıı istihkamlal' duştugu 

takdirde Fransız cephesinin yarılması 

l._ __ e_o_N_D_N_M_~u ----] 
ihtimali vardı. Bazı istihkamlar, Al

manlar tarafından zaptedilmişti. O 

zaman Fransız mukavemeti kesafet 

peyda etti. Ve c~tin bir duvar halini 

aldı. Almanlal' 300 bin kişi feda et· 

tiler, fakat \"erduau alamadılar. 

Bunun U:ı:eı·ine Fransız ve İngiliz 

kuvvetleri, Parisin şimali ş:ırkisinde 

Som nehri Uzerinden taaarruza geçti· ve mandalarda Şarbon fl8 r~ 
ler. O vakte kadar işitilmemiş mik· ettiğini bildirmekte ~e bll3~ h; 
tal'da bir top kullanarak bir miktar te karşı sür'atle tetbırler f!.aı 
ilerler gibi oldular. Pel'onne ve Al· ve etmektedir. · ·rı ole 

Çukurova köylcrın;rıı'~ hı 
bert gibi bir iki yer aldılar. Senenin ve ezcümle Akkapı, Ya ~y~ im· 

sonuna \loğru Alman hattındaki vazi· lu, Keçilioğlu, Zeytio~~ttet İğ~ 
yetlerini tehlikeye duşurduler. Fakat basakal, Karakuyu, difı· ·ı 
b ff k. ti "00 b. k · h Yarımca, Dedeler, CihS Jel"'ırı u muva n ıye {'\ ın as er1n a- ı 

yatı ile kazandılar. Herekli, Solaklı, Saıa~a11~ ~ 
Tarih, ~iaıdi aksine olarak işle- ziye, Karataş, Adalı. , K aahtıt• g 

mektedir. Kuzucuoğlu, ızı .. trfle'.Nük 
köyleriyle Pamuk . ~ ~e ıcııı".:.. rlt 

"l:'/d~ 1 çiftliklerinde, Karaısar~1'. ~ır. 
gediği, Ceyhanın D~ 11aYV'

~----------------------·~-------------------------------
bahçe köylerindekı 
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tiRK.SÖZU 

Abona Şartları 
12 Avlık l'WO Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

1-DLş memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 
2 - lLarılar için idare-ye 
müracaat edilmelidir . 

4~, .................. ... 
ıe ~--------
a:.:, RADYO 

'{.al B - k 
ıda" .- ugun ü program -

uçiilıf:~ye PRadyosu - Ankara Radyosu 
eıi '" rogram, Saat Ayal"l 

3 '35 M .. ·k N ndaO · .u7 ı : e~'cli Parçalar (Pi.) 
aıarıoll.00 A)ans Haberleri 
tır· i.10 Ev Kadını : Yemek Listesi 

,~.20/ 
ye i230 Muzik : Gitar Havaiyen (PI.) 
baJr. .30 Program, Saat ayarı 

12.35 MUzik : Turk 
~h~l ~2:50 Ajans Haberleri 
rınıo ı3 05 Muz1k : Turk 
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• • Nevyork
sef erlerine 

ızmır deniz INGIL TERE'YI -' 
BOMBARDM~N 

İstanbul : 8 (Türksöıü muhabi· 
rinden)- Avrupadaki harb sebebiy
le Ella Niklatin limited Yunan va· 
pur kumpanyası, Yunanistan, Türki· 
ye ve Amerika arasında vapur se
ferleri tertip edilmiştir. Bu kumpan
yaya mensup Angira vapuru, 8 Ağus· 
tosta, Ativea vapuru da 15-17 A
ğustosta Yunanistandan hareketle 
lstanbul ve fzmir limanlarına uğra· 
yacak, Amerikaya gönderilecek muh
telif mahsulleri, hatta varsa yolcula
rı alarak Nevyorka hareket edecek· 
tir. Patriya vapuru da 20 Ağustosta 
İzmire gelecek, Nevyorka gidecektir. 
Bu vapur seferinia, Türkiye- Ame
rika ve Yunanistan Türkiye arasında 
ticaret mübadelelerine geniş bir in
kişaf temin edeceği tahin olunuyor. 

Cenubi şarki Avrupası 
arazisi meseleleri 
Zürih : 8 -.a.a.- Royter: 

.. Neue Zuercher Zeitung gazete· 
sının Bedin muhabirinin muhabirinin 
yazdığına göre, Balkan devlet adam-

larının Salzb 1 
• urg a yaptıkları zıyaretten 

sonra, Alman matbuatı ilk defa ola
rak Cenubi şarki Avrupasının · ara1i 
meselelerinin hallinde müşkülat oldu· 
ğunu kabul etmektedirler. Muhabir, 
Almanyanıo, Macaristanla Romanya 
arasında cereyan eden müzakerelerin 
ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini 
ilave etmektedir. 

Çörçil ve Dögol arasında 
askeri anlaşma 

Londra : 8 ( a.a ) - General 
Dögol ile Çorçil arasında imzalanan 
bir anlaşmaya göre, Fransız - İngiliz 
kuvvetleri f ransaya silah kullanmak 
hariç her şeyde müşterek çalışacaklar· 
dır. 

General Dögol bu hususta beya · 
natta bulunarak, yapılan anlaşmayı 

izah etmiştir. 

. . 

başlanıyor Londra : 8 -a.a.- lngi\iz, hav• 
· kuvvetleri ve anavatan emniyet neza; 

Alman üslerine lngiliz 
akınları 

( Birinci sahifeden artan ) 
sinde du~manın stratejik bava usle · 
rini taciz etmeğe devam etmişlerdir. 

Cenubi 1 follandada Gilze ve Rijen 
asker1 tayyare meydanlarında yerde 
hareket yollarında bulunan duşman 

tayyareleri atılan bomba grupları 
tam isabetle infilak etmişlerdir. Baş· 
ka bir bomba grubu da hangara i
sabet etmiştir. Bombardıman edilen 
Hollandadaki Usler arasında Hague' 
nin cenubunda Ypenburg, Amsterdam 
civarmda Schiphol, Utrecht civarın
da Soesterberr ve Teksel adasmdtiki 
tayyare meydanları vadır. 

Dün bir İngiliz 
• • batırıldı gem ısı 

Londra : 8 -a.a.- Accra is
mindeki 9337 tonluk İngiliz remisi 
lrlanda sahilleri açığında arasında 
bulunduğu kafileye hücum eden bir 
denizaltısı tarafından batırılmıştır. 
Sağ kalanlardan 450 kişiden fazlası 
bir lngiliz limanına çıkarılmışlardır. 
25 kişi gaip ;ir. Gemi tahmin_t>n yarım 
saat içinde batmıştır. Bu muddet zar· 
tında diğer gemiler tahlisiye işini 
temin edebilmişlerdir. Vukubulan te~ 
lefat bir motorlu sandalın dalgalar· 
dan devrilmiş olması yüzünden ol-
muştur. Bahriye nezaretinin bildirdi
ğine nazaran gemide çocuk bulun· 

mamakta idi. 

Ruzvelt sekiz Eylülü 
duagünü ilan etti 

Vaşington : 8 (a.a) - Ruzvelt 8 
EylUl gününü " Dua günü ,, olarak 
ilan etmiştir. O gün Amerikalılar Al· 
laha sulh için, insaniyetin vikayesi 
için dua edeceklerdir. 

Romanya Macar noktai· 
nazarını reddetti 

Budapeşte: 8 (a.a) - Persa Loys 
gazetesinin verdiği habere göre Macar 
noktai nazarını Bükreş reddetmiştir. 

retlerinin bu sabahki tebliği: , 
Mastaki! uçan düşman , tayyarele;-

ri lngilterenin muhtelif mıntakalan 
üzerine dün gece bombalar atmışlar· 
dır. Kırılan camlardan başka az ha. 
sar oldugu haber verilmektedir. Şu 
kadar ki İngilterenin şimali şarkisin· 
de bir sahilde bir sanatoryvm ve 
bir mağaza ciddi zarar görmüşler• 
dir. lngilterenin cenubunda bir ma
halleye propağanda kağıtları atılmış· 
tır. Gece harekArı esnasında telefat 
miktan çok azdır. Ciddi surette ya- · 
ralanan yalnız kır yollarında dolaş-
makta olan bir kaç kadınjır. 

Macar heyeti Moskovada 
Moskova : 8 -a.&.- Tass bil· 

diriyor: 
Tam selahivetli büyük elçi Alf· 

red Nikl'in riyaseti altında bulunan 
Macar ticaret heyeti 7 Ağustos saat 
9.31' de Moskovaya muvasalat et· 
miştir. 

Gafenko Moskovaya gitti 
Bükreş : 8 -a.a.- Ahiren Mos

kovaya Romen elçisi tayin edilmiş 
olan B. G ıfenko dün Mo~kovaya 
gitmek üıere Bükreş'ten ayrılmıştır. 

................................ ----------
Ankara Hukuk fakültesi 
Maarif Vekaletine geçti 
( Birinci sahifeden artan ) 

Ankara : 8 (Türksözü muhabirin· 
den) -Adliye vekaletinden 1940 büt
çe kanunu ile Maarit vekilliğine dev-
redilmiş bulunan Ankar_a Hukuk fakül· 
tesinin birinci profesörler meclisi, d~n 
saat 10 da Maarif vekili Hasan-Ali 
Yücel'in reisliğinde fakülte binasında 
toplanmıştır. 

Vekil, celseyi açtıktan sonra Cüm· 

huriyet rejiminin memleket irfanına 
kazandırdığı bu müessesenin, 15 yıl· 

· danberi cümhuriyet adliyesine ve hu· 
1 kuk alemine kıymetli unsurlar yetiştir· 

diğini söylemiş, onu kuran, yürüten, 
idare eden ve telebe yetiştirmekte 
büyük emek veren ve muvaffakiyet 
gösteren değerli zatları hürmetle an· 
mıştır. 

GONON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 1 
·~----------------------------- . . . ------------------------------~ 

Tapu/anma kanunumuza dair 
Memleketimizde aynı haklan bir def'aya mah

sus olmak üzere daha basit ve meccani bir şekil
de Azami bir suretle tescil edebilmek için bir for· 
mül düşünülmüş ve Adliye vekatetine bu maksatla 
hazırlanmış bulunan tapulama kanunu layıhası hü
kı1met tarafından Büyük millet meclisine tevdi edil
miştir .. Layiha esaslanna nazaran senetsiz olarak 
tasarruf edilen ve tapudan aynı tasarruf vesika ve 
belgeleriyle tedavül görmüş olan gayri menkuller 
bulunduklan mahallerde bu kanun dairesinde tapu
ya tesçil olunarak mal sahiplerine ve vekile kayıt 
sureti verilecektir. 

Ôtedenberi tapu ile ve~a tapudan başka, tarih· 
lerine göre hukukuna muteber vakfiye, ilam, hüc· 
cet, ferman vesair vesikalarla tasarruf olunan gayri 
m~n.kuller dahi diğerleri meyanında bu kanun mu
cıbınce kaydı tetkik edilerek yeniden malikleri na-

Müteveffaya ait gayri menkullerin vefatı tari· 
hindeki meri hükumlere göre varisleri ve anlann 
hisseleri tayin olunarak intikal muamelesi ve hisse
darlardan birinin talebi halinde umumi hükınler 
dairesinde mezuubahis gayri menkul kabili taksim 
ise taksimi Yapılacaktır. 

Hissei şayialı mülklerde hissedarların hisse mik
tarı sicile geçirilecektir. Hakim müracaat halinde 
iştirak halindeki mülkiyete vereseyi temsil edecek 
bir kayyum nasbedecektir, 

Gayri menkuller üzerindeki ve kanunen tapuya 
kaydı iktiza eden bilumum hak ve mükellefiyetleri 
tesbit ve hudutları tahdit ve bunların yeni kütükle· 
re te~~ilini ~mreyliyecektir. Hakim bir ye:- hakkın· 
da muteaddıt tasarruf senet belgeleri ibraz olun-

mına kütüklere tesçil edilecektir. 

duğu taktirde bunların hagisinin muteber ve sahih 
esasa müstenit olduğu takdir ederek birini kabul 
ve diğerlerinin iptaline karar verebilecektir . 



Muhtekirler faaliyet 
halinde 

- ikinci sabif eden artan -

teneke pdarıa 99 ve buy uk teneke· 
leri.n 341 kuru1tH Ceybanda satılma· 
• •na mUsaade ettili halde, ve bugUn· 
lerde kasebada gaz buhranı olduğu 
söylenmekle beraber, bazı esnafın 

sisli olarak n bilhassa lLöylulere 
buyuk teneke gazluı 40<i ve kuçuk 
tenekeleri ise 110 kuru~a sattık.lan 

öğrrnilmi~tir. 

Hakikat halde gaz buhranı orta· 
da mevcut değil, sırf ihtikar yapmak 

ıre gayrı me~ru kazanç temin etmek 
gay esi vardır. M. S. 
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Kambiyo ve pare 
iş Bankasınd~n alınmışhr. 

Ureı 

'== 
Rayişmark 

Frank (Fransız ) o 
Sterlin ( İngiliz ) -5-

Dolar ( Amerika ) ı: 1 frank ( İsviçre) 

Zayi askerlik vesikası 
23 üncü aylay 2 inci tabur 5 inci 
bölükten aldıdığım askerlik vesikamı 
zayi ettim. Yeni~ini alacatımdın 
eskisinin liükmü olmadığını ilan; 
ederim. 

Cihanda Konukoğlu mahal • 
lesinden ~320 dotumlu Sa. , 
bit oğlu Ali Falay 12205 

Adana Askerlik şu
besinden: 

Tıp fakültesinden bu sene me 
zun olmuş ve yüksele ehliyetname 
kazanmış kısa hizmetliler 13- A· 
tustos - 9.jO günü Gülhıne tat. 
bikat o1.<Ulunda bulunacakları Tüm 
Askerlik dc:iresinin 8 - 8-940 ta. 

rih ve K. il. 6487 sayılı emirlerile 
bildirilmiştir. 

Bu kabil kısa hizm' tlilerin i 
cap eden muameleleri tekemmül 
ettirilm~k üzere 10 -8- 940 günü 
ne kadar şubede bulunmaları ilan J 
olunur. 

Türk sözü 
o 

Mersin borsası yeni 
idare heyeti seçildi 
Mersin : 8 ( Türksözü muhabirin· 

den) - 940 - 941 yılı tTicaret ve 
zahire borsası idare heyeti intihabı 

dün borsada yapılmışbr. Jntihaba bor· 

saya mukayyed azalann ekserisi işti· 
rak etmiştir. İntihap saat ondan on 
ikiye kadar iki saat devam etmiş ve 
hararetli olmuştur. 

Yeni idare heyetine tüccarlanmız
dan Murad Ergir, Ahmet Gönen, Re
şit Rasgeldi, Şefik Kaban, Sabri Puda, 
Şevket Sümer ile ziraat bankası mü
dürü Sabri S'akıroğfo seçilmişlerdir. 

Yeni heyeti tebrik eder, hayırlı ve 
mtvaff aıüyetli işler görmelerini d ileriz. 

ilan 
İnhisarlar umum müdür· 
lüğü Adana Tütün fabri
kasından: 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tab. 

min cdiltn nakliyatı bir sene için 
eksitmeye konulmuştur. 

Adanada her ay biiyült 
ll<ramiyeler dağıtan 

ALTINOLUK GiŞEf 
Bu Ay da ( 2 ) müşterisini zengin ' 

1 - Adananın Kapulu köyünde Hazım Ba1W 

103536 NUMARA! 
Bileti ile Tam ( 1000 
LiRA KAZANDI 
2- Dörtyolda Fotoğrafçı Üzeyir A"•nl 

( 185476 ) Numaralı tam biletle ta_. .. h, 

( 1000 ) Lira kazandı ~~e 
J•sı 

30 Ağustos Piyango biletlerimiz gelmiştir. Biletlerinizi, US"ını 

Altınoluktan . alınıf;' 2 - Nakliyatın muhammen be· 
deli bin iki yüz küsur liradır. ı 

Taşra siparişleri derhal gönderilir 
3 - Şartname parasız olarak --------------------------

fabrika müdürlüğünden alını r, 

4 - Muvakkat t'minat 90 lira. 
dır. 

5- Eksiltme 4 / Teşrinievvel / 

940 Cuma günü ·saat 14 de fabri· 
kada ycpılacağmdan isteklileıin Fab· 

rika Müdürlüğüne müracaatları. 
9-23- 8-23 12199 

Satılık Hizar makineleri 
ey 

Hızar, pılanya, kahnlık, fıkıldak ve dıike testere bilrme le ar 

motörleriyle brraber satılıktır. Adanada Abidirıprışa caddesind•:.;;, 
inşaatında Süleyman Sakıya müracaat ediniz. •da 

12201 8-9- Idık. 

Haruoiye Düziçi köy Ens

titüsü müdürlüğünden: 

._. ____________ _.._ _______ ,_-irer 

---------------------------------------:-~l TÜRKiYE CUMHURiYETi ~t: 
150 lira ayhk ücretli müessese

miz doktorluğuna ve 60 lira ayhk 
ücretli diplomah hemşireliğine talip 
olanların evrakı müsbiteleriyle yazı· 
h olarak idaremize başvurmalan. 

6-9-11 12189' 

İlan 
T.C. Ziraat bankası Ada
na şubesinden; 

l.:.ise ve Orta mektt-p mezunla· 
rından musabaka ile bankamıza 
memur alınacaktır. 

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

imtihan günleri: Orta mektep 
mezunları için 20,21 lise mezunları 
icin 22,23 Ağustos tarihlerinde A· 
danada bankamız binasında yapıla 
cakbr. 

imtihan şaraitini anlamak ve ep. 
ha fazla malumat almak için ban· 
kamız muhasebtsine müracaat edil· 
mesı. 12191 7-9 

1 

••le 

Ziraat Bankası ruj; 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

il il 

~le 
•da 
ada 
g~ 

laedi 
t ta 
•Al 

Para biriktirenlere 28.800 lira tkte 
• -Al ikramiye verıyor .. b 

1~1-A I 
Ziraat Bankasındıt kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplar lı 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek lflul 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır• B 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira t de 
Üıat 

4 11 500 11 2000 ., cak 

4 ., 250 ,. 1000 ,, Jhall 

40 " 100 .. 4000 ,, lfi 
100 ,, 50 11 5000 ., siltc 

120 ,, 40 " ,4800 " ~~ \1 

160 11 20 11 3200 " nıan sat- c 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde .. ,1 taa 

radan aşa~ı düşmiytnlue ikramiye ' çıktılı takdirde yıJ Al 
20 fazlasile verilecektir. pll~ n~ ı 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 Eyliit, 1 Birincikanuo, 1 b 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Yılda Bir Lira verip Üye olunuz ! Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

ve 1 Haziran larihleriode çekilecektir • _ ____./, ·~ .. 

·at~ 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi , 

Umumi neşrıY ,. il 
Macid Gıı~~ 

S- ii Adana Tüık oı 


