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lllNCI MBVld BILITLIBINI YfJZDI fJÇ ZAM YAPILDı f~~!:'!'!:· .............. J 
Ankara : 22 (Türksözü 

:uh~birinden)- icra vekilleri 
eyetı asker ailelerinden muh· 
~aç olanlara yardım kanununa 
IStirıad t=- n gümı ük resmine mun· 

~anl beledi) elt- r iıı , hisst-sinP- O/o 
Ü Ve şe hir hudutları dışır:daki 

l'lıuayyeıı tarifeli bilumum 
~1<tkil vasıtalanııuı biriııci ve 
1kinci mevki bilet bedellnine 

Yiizde 3 zam yapılmasını kabul 
etmiştir. ,..___ 
~~~~--~~----

ltalyanlar 
Hırvatlara 
saldırdı 

'--.. 

~ 

ltaıyaa kıtaatı 
badatta geçti , 

illi Hırvat 
'811rl allD .. ......__ YukarıJaki.-Juim /ngilizlerin sık sık bombaladıkları Alman münakalat merk~zlerlntl~n birini lıösl~riyor 

•u Betlin : :n ( a. a. ) - Hu· 
li •I nıuhabirimi~drıı : ltalyan • 
h ırv•t hidiıesi hakkında Alman 
b~ticiyc neıareti bunun dahilt 
\~~. lllcıcle oldu~uuu bildirmek
'-~ ıt · Balkan aeferinden doğan 
~ .. t~ri anlafmalar mucibiııce Hır
~11•tanda daima ltalyan kıtalaı ı 
~.t~nrnu, ve ltaiyaıı kıtaları Hır· 
t,t~•tanı hiçbir zaman tamamiyle 
l, t} lenıemiftir . O halda ltal
hiı~ 2'a~niıonunurı teıyidi biı da· 

P<>lıa tedbiridir. 

'~•I Bertin : 22 ( a. a. ) - Hu
'~; llluhabirimiıdcn : Alman ha
~,t~e nezaretinde , ltalya ile Hır· 

''len araıında ıuhur eden cid· 
(Gerisi üçüncü sayfada) -)' •eyyüt etmiyen 6ir 
"4ıbere bakılır.a 

lngiliz 
Ordusu 

'-..... . 
'V eyue/ emrrnde -

lran'a 
~ürüdü 

Londra : 22 ( a.a. ) - lng-i· 
liz bombar.dıman tayyarelerinin 
buıün Hollanda'da bir düşman 
tayyare meydanını bombaladıklan 
ötrenilmiştir. 

Londra : 22 ( a.a. ) - Lond
ra'da ökrenilditine göre, lngiliz 
hava naı.ınnın, Almanya'ya hücum-

Almanya'ya 
'yeni akmlar 

---

SOVYETlERE GÖR( 

Alman zayiatı 
2 .000.000 aalrer 

Büplr tayyare, tanlı. 
top o• malzeme 

- -
Müavemet devamda 

Alman • Rus harbi üçüncü a
yında bulunuyor . Almanlara gö
re , bir milyon iki yüı bin esir 
alınmıf ve birçok ganaim elde 
edilmiftir . Ruılara aöre de, iki 
ayda Almanlar iki milyon asker 
ıayi etmiılerdir. 

lngiliıler de , Almanların Rus 
mukavemetini kıramadığıııa kani· 

dirler . İngiliz radyosu da L~nin
gradın dünyanın en büyük tah· 
kimatına sahip olduğunu bildir· 
mektectir . 

Yine Almanlara göre , Ode· 
sanın 70 Km. şarkındaki Çerko 
çev zaptedilmiştir . 

Moskova : 22 ( a. a. ) -
Sovyet istihbarat bürosunun dün 
akııam neşrettiği tebliğ' : 21 ağwı
tos günü zarfında kıtalarımıı. hü· 
tün cephe boyunca düımanla 
muanniclane harp etmiştir . Mu
harebeler bilhassa Kingisep, No
vogrod ve Gomel istikametlerinde 
çetin olmuıtur . Şiddetli muha· 
rebelf"rden sonra kıtalarımıı. Go
meli tahliye etmişlerdir . Henüz. 
tamamlanmayan malumata ıöre , 
20 ağustosta hava muharebeleri 
esnasında 21 Alman tayyaresi 
düfürülmüştür . Biz.im ı.ayiatımıı 

12 tayyaredir . 20 ağuıtoı günü 

\•ı bDametı 
la llallllıada 

t,.~•I ve llat•ı 
•l•ler alacall 

ı,. ... ,~ 

ı ............................................ ~ .... ı 

,ITohumunu Satanı 
İ Bazı Çiftçiler 1 

ı ı h lı . fı" • • • ı o • ••qz •a:utcl.ri 
l Q~.,, t• 

t ul\<J e ı tahlil ediyor 
tlc r,. 22 Uı tıııil\ · . (a. a.)-lngiliı gaıe-
r·''•a l c:iıpıomatik muharrirleri 
,~c vc:~tı~n lngiliı-Rus t~ıebbüs 

ı~ t'dır. D tı .cevapla meşgul ol 
~Uh cyı. Telgrafın diploma-

tıııı •ttiti d' l 
-~· ıtı,h. ıyor ki: < ran ceva· 
,~ lrıa;r'Yf!ti hakkında Tahran-

ı Ziraat Velıôleti Topralr ma •a erı o ı•ının oıan•ı 
ı 6 /uıan yerlerde çiftçilere ellerinde mevcut tohumlu- ı 
ı lı~arını eld•n çıkarmama•• . halıkında u~layetlere ~ir 1 
1 tômim 66ndermiıtir. Bu tamım• 6Öre , bır lıı•ım çı'ft· ı 
ı ·ın Topralı Mahnılleri ofi•İ tarafından tohumluk ı 
ı f 

1 
,, ,, ·ı . . "h • ı ı o/ara• lıendilnin• Hrlıedilen hu u atı ı ~rıae ı tıyaç 

11 t lllı~ı elçisinden iptidat bir 
t'Por İ'ltır. Londraya gelen 
~ri,· t•n cevabının lnıiliı 

1 
iiçiincü ıayf ada ) 

ı 6ö•terere/r tohumlrılı alırım ümidiyle ellerınde~ ç~kar· ı 
ı ma/rtadır. Tohumlulılcırı ellerinde bırakılan çı'ftçılere J J Vekôl•tçe tohumlulı yardımında bulunulmıyacalıtır. ı 

lı""""""""""" ...... """""""""""ı 

larda bulunan tayyarelerinin ha· 
kiki mikdannı bildiren son ifıaub. 
Ruslan çok memnun etmiştir. 

Ruslar, şimdi Jngiliz hava 
kuvvetlerinin kendilerine yaptıQ"ı 
yardımın derecesini daha kati o 
larak anlıyabilmektedir. 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

ALMANLARA GORE 

Sovyet zayiatı 
1 .250.000 Hİr1 

14.000 tanlı, 15.000 top 
ue 11 .250 tayyare 

Oççöolaa zaptı 
()tleden sonra Moskova civarıoda 
avcılarımız., evvelce bildirildiğ'i iİ· 
bi , üç de~il , bef Alman ktşif 
tayyaresi düfürmüftür . 

Berlin : 22 ( a. a. ) - D. N. 
B. : Dün Odesa Alman tayyare
leri tarafından yeniden ıiddetle 
bombalanmııtır . 

( c~riai üçüncü sayf adı ) 

BIJllderballla 
- Fuar müna.ebetiyl• 

Telgraftatı 
Ankara : 22 ( Türksöı.ü mu· 

habirinden ) - Millt Şefimiz is
met lnönü ve Başvekilimiz Refik 
Saydam lı.mir Fuarının açılıfı mü . 
nasebetiyle kendilerine çekilen 

taz.im telgraflarına cevapta bu
lunmuşlardır . 

Balllöı Loadrada 
Londra : 22 (a. a.) - lngilte· 

renin Vaşington elçisi Halıfaks 
bir bombardıman tayyaresiyle bu· 
gün lngilterede bir tayyare mey· 
danını i'elnıittir. 

Ankara : 22 (Türkıözü Muha
birinden) - Maarif Vekileti önü· 
müzdeki ders yılında Köy enstitü
lerine 3000 talebe alnuya karar 
vermiştir. Enstitülere alınacak ta
lebeler lam devreli köy ilk mek
teplerini bilirmiş sıhhatli ve mü
sait bünyeli köylü çocuklarından 

, kız, erkek çocukların yiyecek iİ· 
ytcek ve yalacak eşyaya ait ihti· 
yaçları köy enstitüleri idarelerince 
temin edilecektir. Kabul edilen 
talebenin enstitüye gelme ve ens
titüde iken izinli köye gidip gel
me yol masrafları talebeye ait o
lacaktır, Bunlardan emıtitüde tah-
sillerini bitirerek köylere muallim 

1 tayin rdileceklere pe~in aylık üc
rrt, bir def aya mahsus olmak ü
zere 60 lira techizat bedeli, vıszi· 
fe mahallerine gitmek için zaruri 
yol masrafı vekiletçe verilecek
tir. 

Bu öğretmenlere, hastalandık
ları takdirde ilıili kanun hüküm· 
leri dahilinde ücretlerini alacak· 
!ardır. Fili askerlik hizmetleri es
nasında vazifelerinden kayıtları 
terkin olunmıyacatı ribi kendile· 
rine astctrnen veya askcrr memur 
olunc.ıya kadar almakta olduklan 
ücretlerinin üçte ikisi verilecektir. 
Bunlar seferberlik, talim ve ma-
nevra iibi sebeplerle silih altına 
alındıkları takdirde ücretlerini tam 
olarak alacaklardır. 

Bu ötretmenlere çalışacakla
rı köylerde ötretmenin ve ailesi· 
nin ıeçimine, okul talebesini ders 
tatbikatına yetecek miktarda ara· 
zi tahs.is edilecektir. Aynca istih· 
sale yarayıcı Aletler, isJAh edilmiş 
tohum, çift ve irat hayvanları, cins 
fidan gibi vasıtalar devletçe pa 
rasız olarak verilecektir. Mahsul, 
hayvan ve binalar kuraklık, sel, 
yanıın, çok hasar yapan nebat 

Ankuro = 

Amerikalllar 
harbe girecek mi 
laıveıtıa 1teraaat1 

INGf l TERE HARP 
K~BINfSI TOPlANlfOR 
A VUSTURAL YADA 
KABiNE BUHRANI 

R 
uzvelt iazetecilere , ÇörçiUe 
yaptıQ"ı be} arıat hakkında iıa· 

hatta bulurımuı , Almanyanıo 
Amerjka :için biyiik bir tehlike 
trıkıl ettitini IÖylemiftir . Ame
rikan matbuatı bu beyanattan 
Amerikanın yakında harbe gire
ceti miniıını çıkarmaktadır • 

••• 
lngiliı harp kabineıi buıünler

de mühim toplantılar yapacak. 
tır • 

• * • 
Di~er taraftan verilen bir ha

bere göre , Avuıturalyada bir 
kabine buhranı ba11öatermi1tir . 

ve hayvan hastalıklan ve bil6· 
mum cevvi hidiseler ıribi sebep· 
lerle ziyana utradıklan takdirde 
işletmeyi yeniden tahsis maksadiy· 
le Maarif VekiUiti bütçesinden za· 

( Geriıi ilçüncil ıahif ede ) 

Başvekillmiz lngiliz 
Elçisini Ve Lord 
Karlayı Kabul Etti 

Ankara: 2'1 (a. a.)- Başvekilimiz Refik Saydam bugün Baıvekilette 
lnriliı büyük Elçisi ile Lord Karlay'ı kabul etm iştir. 

Adana güreşçileri 
---- Fuar M6aabalıalarında ----

igi :neticeler aldı 
lımir : 22 (Türksöıü muha· 

birinden) - Fuar ıüreş milıaba· 
kaları ' 11 bölreden relen 38 
güre1Çinin iştirakile iki ründenbe· 
ri devam etmektedir. 

Müsabakalar çok heyecanlı 

olmakta ve yeni yetifcn ıürefÇi· 
lerimiı muvaffıkiyetler ıöstermek· 
tedir. Gürefçiler araıında Meh· 
met Çoban. CelAI Atik, Ahmet 
Çakır, Mustafa Çakmak ribi millt 
takım ailreıçileri de bulunmak· 
tadır. 

Adanadan ittirak eden Bekir r.,, dün iki müaabakada Çorum-

lu Raııp'ı 5 dakika 55 aaniyede, 
lımirli Tahıin 'i 9 dakikada tuşla 
yenmiıtir. 

............. 
icra vekilleri 

heyeti içtimaı 
Ankara : 22 (Türksöıü mu. 

habirinden)- lcra Vekilleri heye. 
ti buıün Bqvekil Dr. Refik Say
damın reiıliti altında haftalık mu. 
tat içtimaını yapmııtar. 

••••••••••••• 
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Sayfa 2 TORKSOZO 

içtimai bahisler üstünde 

Ahlak- Hal Yüzme birincilik 
müsabakaları 

Canavar düdüğü ile 
paraşütçü tehlikesi ve Sa det 

Halk , alılaldılıkta < h i ni
.> el , fıüsııünİ.) d > arar , onu 
hiçbır şarttı tabi tutmaz . Ah
laki hare!.:di bir vakıa gibi ted
luk edrn Kant'ın , bu va51fları 

halk ı calilt:!!i içindeki ahlaki ha
diseden çılaıdı~ı şüphe izdir. Ni

' tekim l.:t-ııdisi ele böyle söyler . 
Halk ıııulıayyelt>ııiııde süslenmiş 

olan siya\! , dini kahnmanlarııı. 
ancak harcketlerirıde hasbif, lıüs
nüniyet ııahibi < Yaptığı iyiliği 

.) apıp deniu atan , balık bilmez
se de Halikin takdirine bırakan ;; 
şartsız ve kayıtııız ulan insanlar
dan ibaret <ılması buna delil ola
ı ak gösterilir . 

Eg-er Kant 'ırı yokladığı ahlaki 
hadise , halk içinde cereyan eden 
ahlald hareketler ve bu hareket
ler halk tarafından biçilen lny
ınt:tlcı in mrcmuu ise , Kaııt ah
lakının halk ahlalı.:ı ile , 
) ani halk ili ahltlk telakkisi ile sıkı 
bir alıilı:a.,ı olduguııu t~slim t:tnıd. .. 
lazınıuıı . 

Fakat halk llt>} iner: llt' ıınla.> a
cağıı ? l lalk , ıııübtıeru bır ta
bırdır , kefotıe.) i lullallana göre 
ıçtiııııai tabaka \ e sııııflardan şu 

Ve.) a bu tabaka ve ıııııfı işaı d 

eder . Bu meselc:ııiıı çatıallı bir 
me ele olduğurıu lal>ul etmt'k la. 
ıımdır .. Fukat .> rııe kabul etme
lı.> ıı ki . l>u suali sor aıılar , halk 
ıealıtesı l.a ı şı::.ıoda çulı. ::.pdüı4t ıf 

dw.~ı w11,..u?:.ıı d ır • 
Saııt1tkar reıısıuıı i~·in güıd 

oltıı , İ.> i olun Lir oı nııuı vaı dır. 
Tı:ıl lu:.uııdu bu levfıanııı t&sviriııi 

.> a .,.ff . Oııa : < Oı marı ııtdir ? 
Y ıH .. ::.eL. oları a~ıu;lıu mı ? Yoksa 
lı.abukluı ı l,'Üı üıııüş , dil>iııde .) ı 

lall .> uvalım bulurıall hııar a~ uc;
lıu nıı '? Yalıud .)O uıılaıımış su 
keııurıııclaki kamışlık mı ? , . ;; 
di.> e sorarsanız ressam ııe cevap 
ver ccc::Hir ? Hiç 1 BullUll gibi , 
lııall ırt·dir ? sualine a} ni şt-kilde 
davranmak lazımdır . Halk , işte 

fıalk dcııerı nesnedir . Halka doğ'-
ı u , halk ıçin sanat , halle ~de

Lıyah , halkın de<lig-i , Hak'ııı 

dedıği ila .. giui for mü ileri fıkir 

ve lıaı ekt:tkriııe rt'hber .> apan 
k ı ııı eııiıı şuuruııu ifsadu çalışmak, 
uğuca l>iııell ve onu at gibi ııüreıı 

çocuğa , .> ahud yosunlu , dılc.en-

li , } ılalllı ormanın tablosunu çı
l.f'll re sama ağacın canlı olma
dığ'ını • ormanın çamurlu ol<lu~u 
) olunda münasebet iı. ve manasıı. 

bir ş '} ler söylemeğe benıemelı.

tedir. Halk ahlakını tahlil ve taıı

vır eden adam için de Hallıe, res · 
samın mevıuu oları ormandan iba
rddir. Maksad tahlilden ibaretse 
tahlitinıiıi yaparız . Yok, müca 
dele edılecel, afılanacak uhlaki 
hıı ga) enıil var a lıJll,; ik hem· 
tıfıl olduktı.uı sollıa una J.!z m~e· 
len r ehherli~i .>aparıı. Dikkat 
edilt:crk nokta, gerek foll..lıır ted-
1.:ıyl.:leri için, 'lcrek lıallLrn iyasi 
içtimai 11hlakrrıırı inkişafı için bu 
11ev'i<lt-n bir sempatinin hail.: ile 
münevver aıasında buluıımıtsıdır. 
Bu sempatiden ınalıruın olan in-
uııııı soğuk spekülasyonları l.:ar-

, şısırıda yapılacak şey ıül.:üt ve la· 
ka•,:dı<lir. Halk ahlakı düsturundan 
lıa ı krn ahlaki örf ve adetlerini il
mi suretle toplamak, tedkik et
mek lüzumu } anında bir de hal· 
lı:a verilect:k yeni bir atııalc. terbi· 
yeıi , kütlelerin ıiyaı;i, içtimai 
ahlalc.ıııda ar2u edilen inlc.ılabın 

haıırl.rnnıası lüzumu akla gelir. 
Anlatnnğa çalıştığım sempati 
meselesi, eski dir tabirle ~renafil· 
halk-halk ıçinde kaybolma> her 
iki iş için de mühimdir. 

Gerc~lc. ferdin, ıert-k milletle
r in ar kasından koştuğu cahlaki 
hayn ve buna kavuımaktan mü · 
tevellid <saadet> hakkında da 
halkın beıledi~i telikkiye işaret 

etmeli.> iı. Bu huıuıtı demin Kant 

YAZAN 

P. P. 
bugün yapıllyor C d'1 d11

v
11 

.... 
11 

• ti · 
Akdeniz grupu yüzme biıinci anavar u ununun ışare erıne 

liği, bugün Yüzme Havuııında 

~~=~~~c·~~·;~"Bi;~~.~~~::;ed~1~:: dair al3kadarlarm verdiği izahat 
ahlakı ile halk ahlakı arasında 
yaptığım mukayeı;eyi, Sokrat ile 
halk ahlakı aı aııında yapacağım. 

gelmişlerdir. 

Bugüııkü müsısbal.:aların prog- ---····~-

Sokrata göre ahlaki lıayr, 
tfya karşısında itidal ı;rensiı·ine 
tabi olmak ile tahakkuk eder. lti
dal , hassasiyete alc.lın emirlerini 
aşıladıktan ıonra tahakkul eden 
hattı hareketin eıaslı scciyesidir. 
Sız.den istenen hareket , evvela 
mayöııik .denen tefekkür çeııbe
rindt>ıı reçecek, sonra harcl..et 
tahalı.kul.: edecektir. Tefekkür ile 
hareket zaten biribirinin mütem 
mimidir. Nihayet saa(frtte gelişi 

güz.el karşımıza çıkan tesadüfle
rin , tatilerin, harici fırsatların 
eseri değil , bizim deıuı , t celıdi 

mız , f aaliydimizdir. Hütün bu 
meddeler "Sokratik hıkrıı"'t Sıt
fı l'Sse socıatipue., ile alaL:adardır. 

ramı şöyledir : 
100 metre seı best Valinin Beyannamesi 
200 mt:trc kurbakalama Tayyare hücumlaı ile paı aşütçü tdılihsirıde Cana vur düdüQ'ünün 
400 metre ıer beıl ııa .., ıl işaret vereceğine dair iıahnaıne) i , Halkırrıııı alaladar ettiğ'in-

deıı , aşağıya } azıyoı uz . 4 X 200 metre bayrak 
Tramplen atlamalar 
Müıabalı.alaı a .>ar ıll da devısm 

Halkımız , herhangi bir tehlıke karşısıııda bu işaretlere göre ha
rt:let etmeli ve hiçbiı şaşkırılığa meydan vermemelidir. 

Sokratdıı bilgi, nıarıfd ile 
hareket ve iş B} nı ş ydır . Bilmek 
bizi ak::.iyorıa ıevlı.eder . lıısarılaı ı 
düşündüı tme va»ıtıuile ruhlarında 

gİLlı lı.skıkat ve f ıszılet ;ıteşiııi 

yalı.maya çalışım Sukrat, ayni ve· 
tir enııı kendili~'iııden harelete 
müncer olacağını söylt mektedir. 
Tahııklculc. etmeyen fazilet, hali· 
l.:atte, iyi düşüııülmemif, hakkında 
•c-yi Lir taıih elde ediınıemiş olan 
ıeydir. Halk uhlakı da böyle dü . 
~üııür . 

Ata söıleri, halk ahlakırrın 
kaideltrini toplayuıı vt:cizder ad 
dc-dıldigi talı.dırde, bunlar için de 
l>itııi ve iş münasebetini gösteren 
ınevzuunıuzu terıvir eder. Ben bir 
tanesiııi ıikredeğiııı: iş bilenin , 
kıhnç l..uşaııanııı. Burada iş, işle 

necek hareketin bilgisiııi elde eden 
ıçin mümkün görülüyor. Haki· 
katle Eflatun'uıı 30 kadar diya
lorunda anlatılı&n Sokrat ahlakı 

bu neviden ala sôzlerinın tcvaz
ıulıundan b<ışka bir .fey değildır. 

Sokrat, fenalığııı biJrisizlıktcrı 

ileti geldiğini söyler: hallı.: telakki
si için fenalık , tam bır hüriyct 
ve irade içinde feııalıl yapmak 
iıtiyen adamın eseridir, cCehilel, 
cehallık'ın daima fena hart:kctlere 
sebep olaral. gösterildiğini belki 
ata söıleri ile de röıtermt-k müm 
lı.ündür. 

edilecelı:tir. Havuzda davetliler 
ve seyirciler için yeılr:ı tarııim 

edilmiştir. 

Gençlere nıuvaff &l..i} etler di
ler:ı. 

Blllmaıt inindeki 
aılaltın tamiri 
1 lüHını· t Koııngı '11111 önünde 

ki asfıtll cıtddeııiıı tamıriııe baş

Janmıştır. Bu yıl son zerrı:.mlaı da 
çok l,otulnıLŞ ve parça parça 
çukur laı oıe} dana gelmişti ----

ı ........................ ı 

İ İDARi TAKSİMATTA i 
i DEGi~iKliKlER İ 
i Antalya Y•llyetl d a h i- i 
ı llnd a DaO adiyle y eni ı 
ı bir n ahiye kurulmu' ve ı 
ı Oöf amealh nah i y e mer - ı 

kezi Burdur - Antaly a ı ! yolu Uzerlnd ekl Kırıkgöz ı i k öy Une kaldırılmıftır. RI· ı 
ı ze merkez nahiyesine ı 
ı balla ve merkezi Yeni· ı 
ı cemi köy U olmak ve GU- ı 
ı n e y• u adiyi• anılmak ı 
ı Uze re Rize Vlll yetlnde ı 
ı y eniden b ir n ahiye k u- ı 

ı r u lmu,tur. ı 

: .. .. .... ................ ; ------

Sokrat ne Kuııt gıbi ıtert bir 
allırı emirle mi alılali harc.-ldi
mıLİn mevzuu } apm;~lı: isteı, ııe 

de Aristip, lıalta Epikür gıbi gü
lüııç .> üzlü ve haz aşıkıdır. Ona 
gört:, itidal prensipi, akıl ile fay
d11lı lıaıları birleştırecı ktır. Hıtl 

1-ında iyi huzur verici tabiuta za· 
raısı ı. olırn lıaı.lar Lıuşısıııdaki va
ı.iyeti uyni de5'ıl midır"? H11tta 
arapça .-hayr-el amal evsatuhıa .. 
daıı mülhem olduğunu zanrıettı- Çiftçilerle 
girn <her şe}ill hayırlısı, ortası.1 1 • 
::.füu ve buna 'buııer ~t.a söıltıi fabrıkacıların 
varsa bunlar, Sokrı:ıt 'ırı ıtıdil pı en-

sipini .İfade ellllt-}Orlar mı'? . . 1 dünkü içtimaı 
Nıhayet, aaaılet tdalı.k18ılle , 

idelim . Solı.ı at, zamanının Ati - 1 .. Dün sa~t ~O da Çiftçiler Bir-
nasında bir sofist İle mulıavere lığrrıclt:, çıftçı ve fabrıkacıların 
ederken mulıtabıııın, iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır. 

_ Kıral meı,ud mu'? Çigit muadele ve Çırçır ücret· 
Sualine şu cevabı Vt'riyor : lcri hakkında kor.uşulduktan soıı-
Hilıııiyor um . Eğer meıı 'ud of- ı a Salı günü telı.r aı toplanmak 

mak ilmıoe milıkse evet. Yoksa üzre toplantıya saat 12 Je ııilıa 
hayır. Bu ilme malik olm:1y1trı kı · ) et verılmıştir. 
ral uile olı,a f Cllll ve balılıtı:tdır. Kaymak amlar arasında 

t laik hikayeleı iııdcıı biı inde 
padiş.ılıaı: 

- Mes'üd olan biıisini bulup 1 

gelirinizi 
Emrini h~~iniz biliı silliz. Ni

hayet aranıyor, gömleQ"i yıı tık bir 
( reriıi üçüncü aahifede ) 

yenidetı deiifiklik yapılıyor 
Dahiliyt: Vddileti kaymakam

lar ve ml"ktupçular ara ında yeni· 
den bazı değişiklikler yapmaka 
karar veı nıiştir. Bu lıusu~taki ka
r aı name pı ojesinin hazırlığına baş 
lanmış bulunmaktadır. 

----~·-....l::_u __ z_A_K __ L_A_• __ n_A~N--_B_A~•--E_•~~--~;.-ıiliöiiiilliiliiil---

Gaz Maskesi içinden Çıkan Büyük Servet 
Geçen gün lııgiliz polisiı1e ŞÖ) le acaip bir 

vaka gdmiştir : 
Mücrim, 21 yaşında Emili isminde güzt:I lıir 

kızdır. Kendisi bir evde hizmetçilik y;ıpmaktadıı . 

Geçen gün tramvayda unutulmuı bir gaz maskesi 
bulmuş, belki de sahihini bulurum ümidiyle bunl! yanı· 
n; almıştır. 

Eve gidince Emili, maskeyi yÜLÜne takmaya 
uğraşmıştır, ama nafile ... Bir türlü buna muvaffak 
olamamıştır. Bu aksiliğin sebebini anlamak için 
maskenin içine bakınca bir de ne görsün 1.. için
de banknotlar ... Oturup bunlaı ı sayıu~a elirıde tam 
Lin liralık bir servet olduğunu görur. KızcaQ'ız kor
kusundan şa~ırmıştır. 

Bunu götürüp polise teslim else bir türlü ... 
Etmese gene bir türlü. Beri tarafta bu paıaların 

sahibi olan ihlıyar bir kadın da zab.taya ıııüraca~ 
atla derdini şöyle anlatmışbr : 

- Dünkü hücum esnasında ben hemen 
gaz maskemi kaptım ve sıjınağa koştum. Fakat 
gelirken ne olur, ne olmaz korkusiyle bin lira
lık servetimi de beraber aldım . Bombardıman bi· 
ti •. ce umumi sıQ-ına~dan çıktı~m zaman, eve dö 
necetime, tramvaya atlayıp kız kardeşim Jorjet'in 
evin~. onların bir zarara utrayıp uQnmadıklarını 

görnıiye gittim. 
Bu arada en emin yerdir diye de paramı, 

gaz 111askesinin içine koydum. Nasılsa, elimde ta
şııııağa alışık olmadığındaıı olsa gerek, ma~keyi 
tramvayda unutmuşum. 

Polis, bu miira<'aat üı~rirıe hemen takibata 
ge<,·miş ve Emili'yi bulmuştur. Kendisini parayı 
" bulmak suretiyle çalmak .. suçiyle mahkemeye 
vertceklerdir. 

işte vakaııın en canlı noktası buradadır. 
Bu esnada nasılsa bizim itıtiyar kadın, polisin, E 
mili hakkında tuttuğu zaptı, kızın nüfus tezkerc-

sıı11 ve saireyi görür. Bu isimler, tarihler, hep o

nun kaybolan kııı Emili'ye aittir. .Kadının içine 
şüphe girer. Mücrimin kt-ndisine gösterilmr-siııi 
ister. Kızla yüz yüze geliııce artık şüphesi kal· 
maz. Emili'ye de bir iki sual sorduktan sonra 
mesele yoktur. 

St:nelerdenberi kaybettiA"i kmnı bu çok 
garip tesadüf neticesinde bulrnuştıır. Tabii ondan 
davacı da değildir. Polise de iş kalmaz. Emili ev 
vela bu işe şaşırırsa da iyi kalpli ihtiyar annesine 
çabuk alışır. Şimdi bu ana kız sevinç içinde ya
şamaktadırlar. 

1ZAHNAME : Tay.> are teh
li"esi işi C[lııa~ıtr düdüğünün fa
sılalarla lı.uvvdleşip ıaifleşen ve 
böylece üç dıılı.ıka devam eden 
fasılalı sesler verecek ve bu sesi 
işıteıı ve çalışıııtıkta buluııan f ah
ı ika \'e lokoınatifleı iıı de kendi 
düdüllerile caıuıvaı düdü~ünü ay 
rıi t rnıpoda taklit edectkleıdir. 

'J ayyare tehlrkeaiııin zaıl ol
du~u işaretı de yiııe caıııavar dü
düğürıün üç dukıka devam edeıı 

u~urı seslerile \erileceği ve bu se 
ı.iıı ı..~ıu fbbr ıh , lukonıtılif dü· 
dükleı i tısı a(ıııdarı a> rıi tempo 
tckraı edılcceği tV\•elcc bildıril

miş ve ılan edilıııitti. 

Tctyyare tdılikesiııiıı y .. L:laş
nıı.ısı ve uıal'1aşması hakkındaki 
bıı işaret baki kalmakla beraber 
dü~man puraşütçülerine kar~ı ve
rilı-ctk işuret bu şekilde olacaktır: 

Caııuvar düdüğü fasılasıı. ola
r ak ve beı dulı.ika d~vanı t'lmel.: 
~uretile çalucağı düdük ifardidir 
l..i ; bu işaret di~erlerillde olduğu 
gıbi fabrika ve lokomatıf düdük· 
it• ri tıu afından tekrar edilecektir. 

Paraşütçüler in taaı ruıunu bil· 
diı l'n bu düdüğü işiten halk U} a
nık bulunmak şartıle ııorrnal ula
r ak işleri.) le u~r aşacaklar, yalnız 

bu işe ait tetkil edilen göıeltle · 

me ve taarı uı guı upları ıüratle 

keııdı toplıantı yerlerirıe gidt:cek 
leıdir. 

Tarıaı•ta ekmek 
ballraaı var 

Tar ıua : '22 (Tür lı.ııöıü Mulıabi 
riıniLd~rı ) -

Hir müddettc:nbeı i şehrim izde 
bir ekmek buhıanı baş göstermiş 

ve bütün gayıetleıe rıaQ'men ht>nüz 
halledilmemiştir. 1\ aymakaın ve 
Beı diye ı cısını İL buhr aııı örılt:nıek 

için bütün r-nerjileıiyle çalışmak

tadır . Bukday tedaı ik t:luıc.l için 
bütün çarelere baş vur ulınuştur. 

Dün çitçiler im izden Kara 
Mdımtt ıade Ba.> H.tıanın to 
ı.uıııluk oldu~urıuidditt ettiki 150 
çuval bukdayı alııımıştıı. Buhranın 
) ııkında zail olaca~ı ümit edilmd.
tedir. 

1 eaı tAJID oıaaacall 
lllı ollal maawmıırı 

Bu yıl muallim mekteplerin· 
dt"n ınezun olamıyarak ikmale ka
lanlardan muvaffak olanlarla neha
ri olarak muallim mekt~plerine 
devam t:lmiş olanların tayinleri 
için hanrlıklar yapılmaktadır. Ma
arif Vekaleti vilAyetlerin açık kad· 
rolarını tesbit etmektt>dir. Açık 

yerlerin tesbiti biler bitmez tayin· 
ler yapılacaktır. 

--------·----

Nlbetçl ICIUI 
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UZAK MEMLEKETLER 

• 
KUBA 

K
übıı devlet reisinin, Alınan si· 
) ;ı•.i rııümessılir i istenmez uir 
şahsiyet ldlikki ve memleketi 

tt!ıke davet cltıği bildirilmektedir. 
Küba, Antil :ıdttlaıının en bü· 

yü~ü olup Birleşik Amerikadaıı 

Floı ida boQ-azile ayrılmakta Ve! 
Meksika körf eı.i melhaliııe h§kint 
bir mevkide bulunmaktadır. Sathi 
mesah:nı 114,385 kilometre mu· 
rabbaı, nüfusu 1931 is ta ti tikler iııe 
göre 3,962, 144 tür. Mt:r kezi Ha Vd· 

na şehridir. 
Küba dünyanırı en fazla şe· 

ker imal eden memlt!keli olup 
1921 - 1931 yıllarında sencdı= 
3, 121,000 ıla 5,156,000 ton ~e

ker çıkarmıştır. 
Küb:ı'da tütün, kahve, kakao, 

hububat, patates yelİ:$ınektedir. 

Zengin demir ve manganez nı::l· 

dt-rıleri vardır. lhrac tının yüzde 
>elmiş beşi Birleşik Arnerıkaya 
olduku gibi itlıaliilınııı ~üzde elli
si de Birleşık Aıııerikadan<lır. 

16 ııcı asırda ispanyaya ait 
olan Küba, Mek ikıı, Orta Aırıeri· 
kn ve Pcıu'ııun l;i'rali hususunda 
lspanyollara mühim bır üs t<-şkıl 

etıoiştir. 

1895 isyanında Bırleşik Ameıi· 
ka müdahale t'lıııiş ve 1898 Je 
ispanya ma~lup olmuştur . Küba 
bir müddet ljırleşik Amerikanııı 

vesayetinde kaldıktan sonra yine 
liirleşik Amerikarıın arıusiylt: 20 
Ma}IS 1902 de adada yerli bır 

cumhuriycl iıcııı t:dılmıştiı. Küba 
anayasası, icabırıdıs lfülcşik Arııe· 

rıkaya nıüdıahale hakkuıı vermek· 
tedir. Bu sayede Uirleşık Aınerı~s 
1906 - lYOY \'e 1~29 - 1~33 
yıllaı ında çıkan karışıklıklarda ruü· 
dah.ılede bulunmuş ve asayişi tc:· 
min etmiştır. Burılaıdan ikinciı;İ, 
o zaman Küba'Ja sdır bulun:ııı 

şimdiki l iaricaye müsteşarı Suııı· 
ner Wellcs vasılasiyle siyasi bıf 
müdahale olmuştur. 

rO RK I YE Nadyosu 
ANKARA Radyosıı 

Cumartesı 2J.8.~4 I 

7.30 PıoKraııı ve ıntııılt:kc:I sa 

at ayarı 
7.33 Müı.ık : Hafıl Pan;alar 

ı, 

7.45 AJANS lıhberlerı 1 
8.0U Müıık : 1 latıt progrurıııP 

devamı 

8.301 
8.45 Evin Saati 

'i:ır 
13.30 Proiram ve saat ayaıı 
13.33 Müıik : Türkçe plaklnr 

13.45 

14 00 

AJANS haberlcrı 
Mütlk : Kaı ışık progl'ı&111 

Müıık : Türkçe plaklar 

•I S 
~ ~ib 
tı !Gın 

"ras 
t~ 

Va 14.45 

15.00/ 
15.30 

18.00 

Müzik : Daııs 
Prugram ve memleket 
at ayan 

~ tsa 
s' )~ keti 

\q ~İl}'a 
\qtılrnı 

18.03 
ltS.30 

18 40 

Müzik : FASIL 
St:rbesl lO Dakika 

Müıik : Rad) o CAZ 

1 lltırııa 
'?.ık 

Of ~ııı cı 
iltrı 

kestrası 

19.00 Konuşma or 
19. 15 Müıik : Radyo CAZ 

l~k. tlt c 
~r ritıiıı 

ttı . 
~ ıfa 

kestrası ,-e d Yış1 
19.30 Memleket saat ayarı ~ ~Urıtı 

ajans haberleri. Q~;~ 
19.45 Müzik : Solo şarkılar 'i~t fcyı 
2G. 15 RADYO GAZETESi 

1
, ltı•cflıli 

20.45 Mü2ik : Uııutulmuş şar~' ~ oı~kkisj 
'f oPP' ı\ "dıa-21.00 Ziraat Takvimi ve bt&k· 

Mahsulleri Borsası 11 ~ır 1 t 

21.10 M- · ı. o· ı · · ·sıeıd' ı~,. aı.ı uıı .. : ın eyıcı ı Jl '-c h 
K (G- - 111es' d aı1c 21.40 onuşma unun t k 
)eri) ()f ~CI~~ Ctıq 

21 55 Müzik Radyo Satofl ~ttıı 1~ıt. 
kestrası si 1 .rçOlc 

2J.'30 Memleket saat ayarı. ~1 lti 
rııtı~ . ., lh. • 1 a1c 

habeı leı i; Es hanı · sor" ,,oqYor. 
Kambiye . Nukut lırc1 
(Fiat) L (ka:t o 

22.45 Müzik : Radyo Sa
100 \o4tcıı1~d a 

kestr ası c ~ a 
Jı \o Ytfıc . 

N'ı t 'hı· rı 
proiram ve ~ Ct~lir. akı 

22.55/ 
23.00 Yarınki 

Olf. 
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Vekltetlaln 
kararları 

..... 8it" . 
Ilı ıncı Sahifeden Artan -
aoıııd 

cak b· a zarar ve ziyanı karşılıya· 
larıaı ır Yardım yapılacaktır. Bu 
~~r ardan elde edilecek hasılat 

eırne 
birı t . "e ait olacakhr. Ôğrelnıc 
birıa ayın etlilec~~i köyün okul 

sı v .. 
b~ııu e Oğretmen evi köy ka· 

~cııe~a tevfikan köy ihtiyar he
rınc I<- e yaptırılacaktır. 

~Çil oy enstitüleri mezunlarından 
'iııe ~c-k _ liyaka tliler köy en ti tüle· 
~Öy c OğretmPn tayin edilebilir; 
~re enstitüsü mezunları için "Köy 
iy

11
,,
11llenleri tekaüt sandığı., ve 
"İl ""' .. ~q 
1
. "-OY öğretmenleri sağlık 

ç ıın • 
~ilk aı yardım sandığı,, kuru· 

lııtııı lır. Köylerde çılışan öğret 
ııncıa~~e ve ailelt:riue, köy okulla· 
ak _1 talebekre mPccar•en bak 

~ıınl uıere Ma.ıııf Vckill ğince he· 
lttq ~t tayin edilt:C<!k tir. Köy Öğ· 
~. 1~nleri, öğrt:lnıenlerin eşlrri ve 
1~;'1 ları Maarif Vekilliği prevan-

~lloı ıı~ t Ve S<ınatoryumunda para 
~d~vi edilect!kleı dir. 

Bur· tılt Un bu hakhırdan istifade 
~t;tkl<'ıi i s tt.khl~re talel-:>eyi seç· 
tkafc lll~ınur edilı:ııler tarafından 
% hca anlatıl i!ca ~. tır. Çiftçilikle 
tılld'.'t:rı köylü eilderirıin çocukla· 
ltıij ~n sıhhat duruınlaıı bu işe 

\cı.ıt b ~lıı uluııarılar talebeli~e kabul 
tıa.c· Ll t cı.,. ardır. Alınacak talt:beyi-

~Uili~~risat mufelliıjleri, gezi baş
ıııillı 111ller, nahiye ve köy başmu
~lııı Ve mualliınleıi seçeceklerdir. 

11 
acak talebe sayısının üç mis· 

!leilııııet s r çileceklır. Seçime ait 
~ r. ıo ~irincı tcşıın 9'11 tarihin · 
t. Vt:kalett! gdnıış bulunacak 

ı~- Malatya, Ak~·adağ 1'.öy enis
Jı Une Malatyadan 40, Urfa ve 
iB.ıb k . M " ırdaıı 25, M.ırdm Tuııce· 

.• uş Ve Bingôlderı on, Elaıığ
•tı 20 
~il I Seyhan , Maraş, Gazian· 
.. 
1

' Çel Ve Halaydan kırkar . An· 

ı~~" Aksu enlstıtüsüne Antalya· 
~\ı 110 , Muğla ve lçelden 50şer <1

Ya lvriz enstütü.süne Koııya· 
ı~I! ,60, Nığdeden 40 talebe alı · 

11 11.tır. 

19tlmaı balalıler 
aıtünde 

1,1.{ lkinci sahifeden artan ) 
~it b 

l!ıırı S ulunuyor, bu fakir ınes'ud· 
~u ~·b~kratik saadet telakkisi ile, 
QGtu' ~. hikayelerde ifad esini gör-

rıı •ı <tr ttıuz halkvari saadet telakki· 
~~ asında ne yaman bı r benze· 

Vaı( 

l•L E.sa!Se k .. 
q11. k· n utlt:leri idare eden ah· 

sı· Yiı~ilyill<ieleri, idsefo sistemlerinde 
~tıırn ilı,ı ahlaki doktrinlerden çı· 
~ıı11rı.1'.ş değildir. Nasıl ki, tabıat 

fı~i~ cııı da mevcud olmak için, 

Of' ttırıae "1enılerine intizar ttmiyoı du 
8~~. tıaıeyb en yüksek, en yük-
ltı CI\ .. 

O
(' 

1 
~tiıı · muctrred ah1ak fel.se-

ttiıı .f"1 ihtiva elbkleri hakikat
. l Ud 11rııay 1 • elerini, halkan ahlak liliği 

~' llijşUr Şında görme bizi hayrete 

~~Siı ~lllelidır. Bu ifadeler şüb· 
:ır, fcytba, avamı ve sembolik-
1'te .... 1. esoflann ince formüllerini, 

( t ·•ı ı . 
~,ıı ~ıakk . Jzahlarını halkın ahlak 

1 ~ lil •sınd pt' '\ l'ııa.q1~1 e. . aı amağa hakkımız 
~l~~t l gıbı lüzum da yoktur. 

~l4Jt'ri ~qtl atıı _ekamül, doktrinlerde ki na

~;el' ~te haıkaklaıın tekamülüne değil, 
11bı: ke ahlakı denen realite için· 

qf\. l'ldiliğ' 
0 

O' lqr'~c:lır. 
8 
•nd~n olacak tekamüle 

b· 11lıtı eşerıyet, ahlak fey lesof-
ııİ~ i '.tçcık !hından şimdiye kadar 
tı~' ~lti, fak Ebedi sulh,. teraneleri 

80ı:' ,11a}'cır. ;t bunlar bir şeye yara-
t tette oı sıl "E.bedi sulh,, nisbi 

ptı (j 1 .Ck~e. a sun eğer tahakkuk ede· 

1 

,,.:•aııı\da ncak halkların ve onlar 
.( vt\ ~l:flcr ·n . kurulan hükumetlerin 

t<lf"I ı: .. ı. <tht&k~n~n reel hareketlerinde 
' '"t· 1 1nk' ' ır. ışaflarında bdirebile-

Vi~i iNGil T[REYİ YİNE 
PROTESTO f TTİ 

Vişi : 22 ( a. a. ) - D. N. 
B. : Salahiyetli Fransız mahfil· 
!erinden öğrenildiğine göre, Fran
sarım Vaşington büyük elçisi , 
Harri Hay Suriyede lalan Fran· 
sız kuvvetlerine yapılan muamde 
hakkında Fransanırı İngiliz hüku
metine verdiği protestoyu Ame
rikan hükumetine resmeıı bildir· 
miştir . Bu protestod11 bilhassa 
General Katronun keyfi ve mü 
tareke hükümlerine aykırı bulun
duğundan bahsolunmakta ve lrı
gilizlerden maaş alan bu gene
ralin Suriyedek i Fransız kıtala 
rını lngilizler emrine vermek üze
re kendi emri altına al~ış olma
sıudan şikayet edilmektedir . 

Sovyetıere gire 
Almanlara gire 
(Birinci sayifeden artaıı) 
Sovyt:ller, rıhtımlar , antrepo· 

tar ve askt-rt kıtalar üzerine İsa· 
bet edc-ıı müthiş daı belerden İn· · 

sarıca ve malıemece büyük zayi
ata uğranıışlaıdır . Dör t Sov}et 
vapuı u hasara uğratılmıştır . Bir 
çok hava dafi topları mevzilerine 
tam isabetler kaydedilmiştir . 

Dinyepcr kavsinin şarkınd11 
trenlere ve Sov} et kollarına ta
arruı edilmiştir . Aym mahalde 
120 kamyon imha olunmuştur . 
Dört treıı hattım çıkmış , IJir 
mühimmat treni berhava edilmış, 
ve bir hava dafi bataıyası sus-

turuJmuftur . 
Moskova : '.t2 ( a. a. ) -

Sovyet istıhbarat dairesi şef mu
avini Lozovslu Almanların Niko-

1 kolayefte inşası bitmemiş bir zırh
lı ile baoka Sovyet harp gemi
leri zaptetmiş oldukları iddiasını 
yalanlamış ve demiştir ki : > Sov
yetler deniz t ezgi hla riy le beraber 
inşası bitmemiş ve makineleri 
konmamış bir zırhlıy ı ve bir kru· 
vazörü berhava etmişlerdir .> 

Berlin : 22 ( a . a . ) - Şarkta 
seferin iki ay devamından sonra 

1 Alman ordusu kuvvetler ini tama 
miyle muhafaza etmiş oldukları 

' halde düşman arazisinden çok 
Hcride bu lunmaktadır. 

Seferin bidayetinden beri bir 
milyon 250 binden fazla esir alın
mış ve 14,000 taıık ve 15,000 
top ya i~tinam veya tahrip olun
muştur . Sovyet hava kuvvetleri 
ceman 11,250 tayyare kaybet

miftir . 
Berlin : 22 ( a. a. ) - D. N. 

B. : Bolıev ikleı tarafından deniz 
birlikleri için bir üs haline ko
nulan 01,!çakof kalesi zaptedilmiş 

tir . 

Almanya•ya yeni 
akınlar 

(Birinci sayfadan artan) . 
Hava nezaretinin son teblı~le· 

rinin bazı vakalarda Almanya ü
zerine yapılan harekatta kaydedi
len adetçe yüksek tayyare kayıp
larını ifşa etmekle olmasına rağ" 
men, bu kayıpların kullanılan ta.y: 
yare miktarlarına nisbeti,son ıkı 
veya üç ay içinde fazlalaşmış de· 

de~ildir. 
lngiliz hava nezareti, Alma~-

ya üzerine yapılan hava hareka
tında kullanılan tayyarelerin ha· 
kiki miktarım, arada bir bildirmek 
siyasetine devam edecektir. Ta 
ki, dünya İngilizlerin garpteki t~· 
arruzunun genişl iğini anlayabıl-
sin. 

Adana Askerlik Şa· 
ıladea: 

Tam ehliyetli Lise me· 
zunları hazırlık kıt'asında 
1 • 9 • 94 l tarihinde bulun
mak üzere sevk olunacakla· 
rmdan askerlik muameleleri 
tekemmül ettirilmek üzere 
25 • 8 - 941 tarihinda şubeye 
müracaatları ilin olunu, 

Bulgaristan ve 
Sovyet Rusya 

Sof ya 22 ( a. a. ) - D. N. 
B. : Hükumet partisine mensup 
mebuslardan Janev • bir makale· 
sinde Bulgaristanın Sovyet Rus. 
yaya karşı olan vaziyetinden bah· 
setmektedir . Mebus şöyle diyor: 
( Almanya ile Sovyet Rusya ara
sındaki münasebetler<ie vulcubu. 
lan dekişiklik üzerine Bulgaristan 
Sovyetlere karşı olan noktainaza
rırıı da dekiştirmeğe mecbur kal
mıştır . Çünkü Sovyetlerin Çör
çil prensiplerine geçmeleriyle 
Sovyet Rusyaoın enternasyonal 
vaziyetinde bir tahavvül olmuş

tur . Ayni zamanda Sovyet Rus
ya milli birliğine muzir olabile
ceği ümidiyle Bulgar milletine 
karşı müstekreh bir kin seferine 

ba~lamıştır . 

Teeyyld etmlyen bir 
babere bakılırsa 

(Birinci sayfadan artan) 
lıükumeti tarafından şayan mem
r uni} et telakki . olunamıyaca~ıııı 
göstermektedir. logiltere ve Rusya 
1000 Almaıı ajansı,nın !randan d ı
şarı çıkaı ılması taleplerine .- Hayır> 
ile cevap veri lme::siııi kabul ede
mezler. E.ğer lranın tahriı i cevabı 
şayan memnuniyet olmazsa derhal 
yeni tedbirler alırıacaktıı . Şu cihet 
münakaşa kabul etmez bir tar:t.da 
taan üıı etmiştirki, lı an ortaşark 
ta btşinci kol bası olan ve hak
taki kargaşalıkları ~ıkaran sabotaj 
cı iki üç bin Alman casusunun 
umumi kaı argahı kullanılmakta 

buıılar lranın bütün mer
kezlerine hücuma hazır bulunmak
tadır.>Deyli Herald diyor ki: <Müt
tefikle rin lran hakkında alacakları 
tedbirlerin mahiyeti ifıa edilemez. 
yalnız şurası bilinmelidirki bu ted· 
bir seri ve kat'i olacaktır. Eğer 
İran hert-kete geçmekten imtina 
ederse İngilizlerin ve Rusların 
vaziyeti olduğu gibi bıralacakları 
muhtemel değildir.> 

Vaşington : 22 (a. a.) - He 
nüz teeyyüt etmeyen bir habere 
göre. lı giliz kuvvetleri Gene rol 
Veyvel emrinde lıan üıerine yü 

rümüştür. 

ltalyaalar Hırvat· 
ıara saldırdı 
(Birinci sayfadan artan) 

di hadiseler karşısında vaziyet 
alınmaktan şimdilik imtina olun
makta ve yalnız halen bir taraf
tan ltaıya ile Karadağ ve diğP.r 
taraftan Hırvatistan aı asında hu
dudun tesbiti için müıakerdeı 
yapıldığı kaydedilmektedir . Bita
raf m11lıfıllt-re gelen haberleı e 
göı e , İtalyan ~ataları Dubrousk 
ve Ragu:ı.ayı işgal etmiş ve Hıı . 
vat , Karadağ , Sırp muvakkat 
hududunu geçmıştir . 

Adana Tlcret Llıeıı 
Mtldtlrltllladea : 

1 - 25 ağustosta baş
layıp 20 eyh1!de bitmek üzere 
kız ve erkek talebe kayıt ve 
kabulüne başlanmıştır. 

2 - Gerek şartları ve 
gerek kayıt zamanını öğren

mek isteyenlerin okula baş
vurmaları ilan olunur. 

23-24 13370 

Seyhan Delterdar
blından: 

20 I Ağustos / 941 tarih· 
li ve 5098 sayılı Tiirksözü ga
zetesinin 3 üncü sahife ve 3 
üncü sütununda Fabrikatör 
Mustafa Zihninin 593 lira 45 
kuruş borcu 204 lira 8 kuru· 
şa inmiş olduğundan keyfiyet 
tashihen ilan olunur, 13371 

B ORSA 
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~LO FIATTI 
CiNSi En az 1 Erı c,:uk 

1 K. S K S. 

ıTo;; --, -, 10.18 
Klevland Ç. 00,00 1 

Klevland 1 69,00 -i0,00 1 

Klevlan~ ·-- __ joo:OOı 
M. Parlağı 00,00 00,00 

( 
P. Temizı -~0,00 00,00 
Kapımalı 50 

05,00 j Y. Çiğidi 

l_ıs_ç~~d_i --ı-~·~= ı 
Susam 

Bug-day yerli 8,43 ı=m·75 
1 Arpa 6,67 6,75 
-v-üıar-- - 7,36- 1 1,so 
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22 - 8 . 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

/ ş bankasından alınmıştır . 
=~ 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

[J.Sterlin) İngiliz 
(Dolar) Amerikan 

5.24 
1 3002 

Adana Botum Ve 
Çocuk Bakımevı 

Baştablpllllngen : 
Müessesemizin 941 ma

li yılı sonuna kadar ihtiyacı 
olan Koyun etine istek i çık· 
maınıştır. Eksiltme on gün 
müddetle uzatılmıştır. ihalesi 
2 / EylOI I 941 salı günü saat 
onda Sıhhat Müdürlüğünde 
icra edilecektir. Taliplerin te
min atlarım yatırmaları ve ka
nuni vesikalariy"e birlikte gel
meleri lüzumu ilan olunur. 

13369 

Zayi cazdan ve 
nttlaı kAOıdı 
Diyarbakır Tayyare Alayının o

to bölüğünden almış olduğ"um 

tezkeremle beraber 10 liram ve 
ayni zamanda Diyarbakır beledi· 
yesinden a 'dığ'ım şöföı ük ehliye
timi zayi ettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Ayni veçhile bulanlann haber
dar etm~mek suretiyle nüfus cüz
danını Yeni Cami civarında Her· 
nevi makine tamircisi Ramazan 
Engül dükkanına atmaları rica o· 
lunur. 13368 

Malııtyanın Petürgt! kaza
sından Cemil oğlu 329 
doi. Muharrem Arslan 

, ------------------------, GÖZ MOTEHASSIS 1 

Dr. Mesud Savcı 
Hastalarını Kabala Ba,ıamı,tır. 

L .................... 1.33.53 ............. 4 .. 1.5 .... ..J 

ilan 
ASKERl fABRİKAlAR UMUM MUDORlOGO MERKfZ 

SATIN AlMA KOMİSYONUNDAN : 
. Aske~i Fabrikalar için linters pamuğu satın alınacaktır. El· 

lennde Lmters pamuğu mevcut olanların nümunelerile birlikte 
Merkez Satın Alma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

13362 21-23-25-:!7 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral beıapları 

1941 
ikramiye plam 

KEŞIDELEk. 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağudoı, 3 lkincite,rin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 • 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 • 
4 ) 500 > 2,000 
8 > 250 > 2,000 » 

35 > 100 > 3,sor ) 

80 > 50 > 4,P.00 l' 

300 > 20 f,000 !' 

TUrklye lf Bankasına par• yat,rmokla yalmz para 
b i r iktirme olmaz, aym zan.~n~" t . .,,, llhlnlz l 

deneml• olur•unua. 

- --------------------· 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GOH MUSTAf A Rif Al[CZAHAHfSİ 
~LOO_J 
. " 
iLAN 

Seyhan Defterdarhğından : 
Mlikellefin Adı ve So9adı Köyü uelJa Miifredat Taalluk eltili P. Cezası 

Mahallesi D4teri sene tJergisi 
Sıra No. lira K . 

Nüfus P. C. 
tJertisi YEKÜN 

Lira K. Lira K. 

Ali oğ. Mustafa Hanedan 1~24 940 

Abdullah kızı Nimet " 
1238 " 

Mehmet oğ. Ziya Ôzbaş Çıııarlı 1318 il 

Diyap oğ. Kemal Gı::rgin il 
1916 il 

Ali oğ. Bayram Hanedan 2019 il 

Şaban kızı Meryem " 
2070 " 

Süleyman oğlu Latif ,, 2173 ., 
Ali kızı Huriye " 

2174 " 
Yusuf o~. Abdürrahman " 

2175 " 
Ali oğ. Süleyman " 

2\76 " 
Mustafa oğ. Mehmet " 

2177 " 
Şoför Mahmut Nedim " 

2186 
" 

Hüseyin oğ. Elci Hasan 
" 

2191 .. 
Halit kızı Fatma 

" 
2193 

" 
lsmail oğ. Şiho " 

2194 il 

Süleyman oğ. Yusuf 
" 

2195 il 

Mehmet oğ. Salih il 
2196 il 

Mustafa oğ. Salih 
" 

2197 " 
M. Ali oğ. Duran 

" 
2533 ,. 

Mustafa oğ. Salih 
" 

2534 " 
Mehmet oğ. Bayram 

" 
2537 il 

Sadık karısı Fatma 
" 

2540 " 

00 1 00 
1 00 1 00 
1 00 1 00 
1 00 1 00 

1 00 l 00 
1 00 1 00 

1 00 1 00 

1 00 1 00 

1 00 1 00 

1 00 1 00 

1 00 1 00 
1 00 1 00 
1 00 1 00 
l 00 1 00 
1 00 1 00 
1 00 1 00 
1 00 1 00 
1 00 1 00 
1 00 1 00 
l 00 1 00 

1 00 1 00 
1 00 1 00 

22 00 

Yukarıda yazılı 22 mükellefin ikametıı-ah adresi meçhul bulundu~undan isimleri hizasında müfre· 
datı gösterilen 22 lira nüfus P. cezası borçlarını ilan tarihinden ilibaren 15 gün zarfında Maliye Tahsil 
Şubesi veznesine tt!slimi lüzumu teblit yerine kaim olmak üzere C~za Usulü Muhakemeler Kanunu-

nun 141 inci maddesine tevfikan ilinen teblii olunur. 13372 
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PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ C[ft[YAN SARfİYATI, S[SSIZ l~lEM(, UZUN öMOR. 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

~TORKSôZO 
Si Sil 

23 Ağuztos 194 l rrfflll1ll.I 
= =-
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TÜRKSÖZÜ 
- • • ~ 1 • - • • - - - - " ... 

Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARINA OÜNYANIN ff[R TARA

flNOA VUKU BUlAN HAOİSElERİ GONO 60-
NONE VERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ . 

• e Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 

• 
Her madene göre ve her işe göre 

en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

: · plAn, barıta, bilumum matbaa 
• ı,ıerlnl Türklyede mevcut mat· 
: baaıara rekabet eder derecede 
: tab ve ılratıe elden çıkarır. 

• 

Türksözü 
Matbaası : ~ 

• • 
r== VHZ:7 

• • • • Türksözü Cilt Kısmı 
!at, 

: :4 
• Muharreın Hilmi Remo • • • • 

ABİDİNP~~A CADDlSİ NO. 42 - TEl6RAf : REMO ADANA - l(l(fOH : 110 
• • • SAGLAM, TEMİZ, ZARif Cil T İŞLERİNİZİ ANCAK TORKSöZO 

1 ~a 

• 
• • • • 

MOC[llİTHAtUSİNOf. YAPTIRABILiRSİNİZ 
... . . :· . . -. ' -- - .. ·- ., . - - ..... -- -- ~ ----
. ' . . 

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

Mobilya Yaptmlacak 
C.B.P. Genel Sekreterilllnden : 

1 - Adana. lzınit, Çankın ve Kayseri Halkevleri tem· 
sil salonu koltuklariyle kütüphane mefruşatı ve lzmit gazino 
mubilya aksamı yaptırılmaları ayrı ayrı açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale fstanbul C.H.P. idare He
ydinin Cağa\o~lundaki binasında komisyon huzur unda 28-8-94 ı 
tu ihiıı~ müsadif Perştmbe g ürıü saat 15 te yııpılarakhr. 

3 - Tahmin edil~n bedeller : 
Adana 33387 Liradır 
lzmit 32717 
Kayseri 21663 
Çankın __}]~~6 _ 

105673 

" ,, 

" 
" 

4 - Bu iş için ihzar edilen projeler, şartnameler ve di
ğe r evrak Ankara'da C.H.P. Genel Sekreterliğine ve lstan· 
bul'da C.H.P. Vilayet idare heyetine, Adana, lzmit, Çankırı 
ve Kayeri C.H.P. Vilayet idare heyetlerine müracaatla 
görülebi ir. Eksiltm~ye iştirak e<ienler bunları makbnz muka-
bilinde alabi.irler. 20 - 23 · 27 13354 ----------------- ---

i 1 an 
S[YHAN ORMAN ~[VİRGE MÜOÜRlO~ONOEN: 

CiNSi HACMi 
M3. 03. 

Kayın 127 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutlan 
şartnamede yazılı Dumanlı kayın devlet ormanından numara
lanmış 127 Metremikap muadili adet kayın ağacının bedeli 
dö~ t tahsitte öC:lenmek ve ( 12) ay İÇt>risinde çıkarılmak üzere 
14/81941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle Açık artırmaya 
konulmuştur. 

. 2 - Artırma 291811941 tarihine müsadif Cuma günü saat 
1 lde Seyhan Orman Çevirge Müdür üğü binasında yapılacak

tır. 

3 - Beher gayn mamul metremikabın muhammen bedeli 
250 kuruştur. 

4 - Muvak'.kat teminat 23 lira 81 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projel~ri Seyhan Or. Ç. Mü

dürlüğüden ve Bahçe Orman Bölge Şefliği il~ Orman Umum 
Müdürlüğünde görülebilir. 

7 - Teklif mektupları 29/811941 günü saat 1 1 e kadar 
komisyon reis liğine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli 
olan gün saatte ihale komisyonuna müracaatları (bu vesika köy· 
\iilerden istenmez) 15- 19- 23-26 13338 

; En Büyük Hakikat 

!R 
;A 
!o .. 
~y .. 
!O 
" :L .. 
.. . 
= 1 
iN DİŞ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 

CAZiBE V( GÜZ(llİKTIR ! 

_..ı.._ __ _,..,.~,...-...---~~---~~=--..~~~-~~~~-

~Htttt~""~"""""~""~~~""" 
I~ Abone ve llb ']['ÜRKSözü lf t şartları GON~ELI~ ~ E • AD~NA i 

Sahı,, ve Başmuharriri 1 
ı Sene/ili · · · !400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1 
ı I Ay/ılı . . . 125 • - -

1 
_ Umumf Neşriyat Müdürü ı 

hlnlar için idareye MACiD G0ÇL0 Jı 
ı mUracaat etmelldlr BasıldıOı yer: TORKSO-ZU Motboaı-.t _ i 
tttt .... ttttttttttttttHtttt .... ffff tttt~ttttH .... 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 1 
: yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ ~I 
~ her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. M ~h 
" " ~~ ·~'#u ** n v n::n:uu=-21:sc:v:sc:w::zru:u-u u~ ~r 

~il 
tı) iLAN 

Seybaa Pamuk Deneme, lılAb Ve 
me Çlltllll Mldlrllllnden : 

Cret- ~t 

1 - Teahhüt senedi ile müessesemizden bu yıl Ak81' 
pamuk tohumluğu almış bulunan çiftçiler eld~ e ttikleri Ak81' 
kütlülerini Adana'da Sümerbank Pamuk Alım ve Satını şıı· 
besi müdürlüğüne devredecekler Vf". kütlü bedellerini meıkôf 
müesseseden alacaklardır. 

2 - Akala kütlüleri Sümerbank emrinde bulunan Şi· 
nasi fabrikasına devr ve teslim edilecektir. 

3 - Teahhüt senediyle Akala tohumluğu almış olsıı 
çiftçiler, herhangi bir suretle Akala kütlülerini başka fabrik'' 
lara götürüp çırçırlatamazlar. . 

4 - Elde edilen Akala kütlüleri hiçbir suretle çif!ÇJ 
evinde ve anbarında muhafaza edilemez. Derhal Sünıel" 
bank Şinasi fabrikasına devr ve teslim etmeleri iktiza eder· 

5 - işbu ilan ve teahhüt senedi hükümlerine ay1'~~ 
hareket edenler hakkında 2903 sayılı pamuk islah kanun 

nun cezai hükümleri tatbik olunur. 13356 
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