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Aile hayaıatna dir 

Güzellik 
Terbiyesi 

G :~:~ikoı.::~bi~~:;·~ıı.;!'. 1 f ERi.O rCEAlzAA lA NGOVEN 
'nun ne zaman ve nereden 
.şladığını aramamıı gerektir. 

Terbiyenin her tüılösü ana 
cağ'ından ve beşikten baş\ad\
gibi estetik terbiy~si de aile 
ağında geliıir, çocu~unrilk mu · 
ti; do~duğu ev ve bu evin 
ndeki eşyalar, anasının babası-

11 hareket ve fikirlerinde gör
lğü şeylerdir. 

Bir çocuğun pembe pembe 
ınakları, düıgün:u}kusu, iyi ba
mdan doğan canlılığı, ana ve 
;banın vazifelerini iyi yaptığına 
T belge değildir. Bir çocuğun 
m insun olarak cemiyet içine 
ttılabilmesi için onun sağhk 
.ırumu kadar, ruh saglığ'ının da 
~ğeri vardır. Çocuğun bu ruh 
lğlığı, çocuğa verilecek olan 
ıtetik terbiyenin derecesine bağ· 
jır. Estetik çocuğun her türlü 
tidarını iyi bir amaca erdirir. 
urada da en mühim rol ananın 

e babanındır. Bilh&ssa çocuğun 

llzeJi anlamak bakımından ana
ndan öğreneceği çok şeyler var
ır. 

Çocuk beşiğinde, ilk ahenk-

Fransa'ya gönderdi, Bu suretle 
Ruskin bir tabiat aşıkı oldu. 

'Her ana, baba .evinin içini 
zengin bir insan gibi güz.el şey· 

lerin kolleksiyonlariyle doldurup, 
çocuklarını bu güzellik alemi 
içinde büyütemez, fakat ana ve 
babaların eğer kendilerinde bir 
güzellık terbiyesi ve anlayışı var· 
sa en basit şeylerle çocuğa gü
zeli sevdirebilirler, zaten çocuk 
kılrıtık, zor şeylerden ziyade 
sade güzellikten heyecan duyar. 
Bunun için vasıtaların başında 
oyuncak ve kitap gelir, bilhassa 
Almanlar oyuncağa, İngilizler ÇO· 
cuk kitaplarına bu bakımdan çok 
değer vermişl~rdir. 

K ötü, güzel olmıyan şey

ler çocuğun ruhunda kı-

rıcı, dökücü bir hırs yaratır. Gü
zel kitap, güzel oyuncak, güzel 
eşya kendi vaı lığında ki bir disip
linle çocuğun üzerinde tesır ya· 
par. Eğ'~r dikkat edilmezse, \~O
cuğun ruhuna ilk çağlarda bir 
takım kötü şeyler habersizce 
sızar, bu sızışların önüne geçmek 
ananın babanın vaıifesidir. Yoksa 
çocuk, bencillklere düşer ve bu 
sızışlardan çok kere, bizim şika
yet ettiğimiz vandatismc de do· • 
ğar, yani eski sanat eserler ni 
harap etmek kusuru. 

TORl<SôZO 
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Mebus seçimi 
kanun layihası 

Aldığımız habere göre Dahili
ğe Vekilliğince yeni başlan hazır· 
!anan mebus intihabı le.ar.un layi · 
hası fmiitaleaları alınmak üzere 
vekilliklere gönderilmıştir. 

Evvelce rfe yaıdığımıı gibi 
proje mebus seçiline ait muhte
lif kanunları bir araya toplamak
ta , kanunu türkçeleştirmekte ve 
meri kanunun bugünkü vaziyete 
uymayan hükumlerioi ortadan le.al 
dırmaktadır. 

1 Parti Mllettlşlmlzln 
dlnkl temasları 

Parti Müfettişimiz B. Halit 
Onaran dün Parti Vilayet, kaza 
nahiye , ocak idare haheytlerile 
bir tanışma ve görüşme yapmış, 
Parti işleri hakkında samimi has· 
bihallerde bulunmuştur. 

Arpa satı,ında bir 
ihtikar daha 

Hasan · oğlu :Fettah Aydınalp 
1200 gram arpayı fiatından üstün 
olarak 75 kuruşa sattığından do. 

1 
layı ihtıkardan suçlu olarak ya
kalanmıştır. 

iHTiKAR SUÇUYLA 
TEVKiF EDILD} 

Yağ cami civarında billuriye· 
cilik t"den Yusuf Ünal fiat müra· 
kebe komisyonunun tesbit ettiğı 

fiatın hilafına olarak beş numara
lı lamba camını altmıı beş ku
ruştan satarken yakalanmış ve su 

· RL -R' -
Kahvelerde kô.ğıt 
oyunu kaldırılıyor 

: ........................ :·/ 
ı Ak akça kara gUn i i için derler. Bir tasar ı 
ı ruf bonosu ile ak akça ı 
ı ak gUn için olmu,tur. ı 

ı ........................ ı 

Askerlerimize 
kış hediyesi 

Kahr&man erlerimize kışlık 
hediye tedariki için yapılan lebe
ruatta Ad mamız , bütüıı yurtta , 
ön planda yürümekte devam 
ediyor . 

Her gün biraz daha kabaran 
teberruat listesinin dünkü muhte
viyatı aşağıdadu : 

10000 lira Mill! Mensucat Fab
rikası sahipleri , 100 Bayan Sor
suk , 89 Kurltepe köyü halkı na
mına , 50 Raşit Ener , 50 Ahmet 
Adil ve Ali Rıza , 50 Doktor 
Has , 40 Abdulhadi köyü halkı 
namına , 42,5 Beyceli köyü halkı 

namına , 35 Şekerci Şükrü , 30 
Camuzcu köyü halkı namına , 25 
E·nin Ağaoğ'iu , 25 Sait Akıncı , 
25 Şüleyman Ôzdoğu , 25 Arif 
Cemal , 20 Hamdi Toplar , 20 
Rif at Akyüz , 20 Kamil Usta , 
20 Abdi Kaya , 20 Muharrem 

Arlana Belediye encümeninin 
kararı ile kahvehanelerdeki oyun 
kağıtlarının : gayri sıhhı olduğu 
görüldüğünden 1 Jcanunsaniden 
itibaren şehirdeki bütün kahve· 
terd e kağıt oyunu ~kaldırılacaktu. 

' 
B. NURi HASIN 

Y APTJC/ YARDIM 
lsmet lnönü Kız Enstitüsü 

talebelerinden bu sene Ankara 
Muallim kısmı imtihanını paralı 

leyli masraflarını üzerine alan ve 
ihtiyaçları hususunda kendisine 
mektup ya-ıan Adanamızın sayılı 
hayır sevenlerinden B. Nuri 
Has'a Türksözü sütunlarında te
şekkür ederiz. 

Kız EnstltOsU 

Yeril mallar p.;"zarma 
gelen yeni ·e,yalar 

Şehrimiz sümerbank yerli 
mallar pazarına mevsim dolayısi
le halkın ihtiyacını önliyecek mik 
tarda kundura ve lastik gelmiştir. 
Bu malların satışına yakında baş. 
!anacaktır . 

Maa• ve Ucret 
alanlar hakkında seıe, anASın!n ıöylediği ninni~ 

:rle alııır Çocuğun anlayışı ge· 
itledikçe etrafında gördüğü eş

ıların düıpnlüğü, ve güzelliği 

e, güzelliğe erer. B!:!nun için 
laha başlangıçta ço~nğa estetik 
erbiyenin verilmesi için ana va. 
ilesine dikkat 'etmelidir, Bir ta· 

1 çu sabit görüldüğünden C. M. 
Çocuklarımıza çok kere es 

tetık bir terbiye veriyoruz zan
nına düşeriz. Çocuklarımıza gün 
lük ve moda olan şeyleri :r.orla 
öğretiriz . Bu rağbetlerin onlarda 1 
uyanışı bizi adeta sevindirir. Eğer 

Kırcan , 20 Musa Göknel , 10 
lbrahim Eğriağ"aç köyünden , 10 
Mustafa Bozkurt , 1 O Abdullah 
Avcı , 10 Ömer Saygın , 10 
Fehmi insel , 10 lbrahim Kalefe , 
5 Mustafa Savaş , 5 Bedri Yurt 

940 senesi mali yılında Vila
yetimiz hususi bütçesinden maaş 
ve ücret alan daimi ve muvakkat 
memur ve müstahdemlerin mev. 
cudu ve keza bunlar için tahak
kuk eden maa~ ve ücretlerine ait 
miktarın .bilinmesine Lüzum hasıl 
olduğundan Dahiliye Vekaletinden 
sorulmuştur. 

. 
aftan çocuğa süt veriı ken diğer 

araftan da bu bakımdan haıır · 
ıklarım yapmalıdır . Çünkü bu 
tÖrpe rubun içine atac(\ğı güıel· 
ik tohumu onun yarmlci hayata 
çin sürekli. çiçelderle, süslenmiş 

>ir bahar olacaktır. Sağlığı yerin· 
ie bir vücut içinde, iyi, doğru 

>larak yerleştirilmiş bir estetik 
tuvveti, o insan için bulunmaı 
ıe tükenmeı bir haı.r.edir. 

Benjamin West kendisinin 
essam oluıuna sebep oİan vaka
" ıöyle anlatıyor : c Ben bir 
ıün bir resim çizmiştim, anama 
ıösterdim. annem beni hararetle 
,ucaldadı ve öptü. itte bu öpüş 
benim gözlerimin önünde } eni bir 
Slem açtı, bu alem güzellik file
mi idi.) 

lıte bir ananın dikkati, ço
cuğundaki eatetik varlığı du} a
hi imiş olmasıdır ki, dünyaya 
•uvvetli bir ıanatldir armağan 
etmiştir. · 

H er çocuiun estetik terbi
yelerle büyük sanat ada

mı olacağını iddia etmiyoruz. 
Bence büyük sanatkarların ve es
tetik bilrinlerinln çocukları hiç 
de babaları K"ibi olmamı4lardır. 
fakat, biıim davamız bu değil
dir, davamız insan yığınlarının 

rfiı.elliğin sırrına ermiş ve bunun
la yetiımiı olmaları davasıdır, 
bu böyle olunca sanatkar hem 
kolay yetiıir ve hem de çok 
yetiıir, sanatkarlara daima mu· 
bitlerin istek ve ihtirasları gebe
dir. Muhitler istemez ve isteme
sini bilmeılerse sanatkar olmak 
vasfiyle doğmuı bir çok lcimseler 
kendilerini gösteremezler. 

Gene aile ocağındaki güıel

Jik terbiyesine dönelim, ana ka
dar babanın da rolü burada ö
nemli demiftik, Ruskini, •devrinin 
en büyük çapta estetikcisi ve sa
natkarı yapan ıüpheıiz babası
nın sanata olan hevesi olmuştur, 
Ruskinin babası zengin bir tüc
cardı ve çok zengin bir manzara 
reımı kolleksiyonu vardı, çocu
j'una bunların hepsini izah et. 
mit oiduğu gibi, akıamları da 
devrinin meıhur şairlerinin şiir
lerini biızat çocuğuna okurdu. 
~uıkin biraı. büyüyünce onu 

çocuğumuz ·bir armonik ve yahut 
kitarla caz havaları çalıyorsa, on
da bir ıanatkar şahsiyeti görür , 
seviniriz. ı 

Estetik terbiyesinden maksat, 
cocuğu eğlrndirmek değil, çocuğu 

büyük adam olarak yetiştirmek· 

tir . 
<Gerisi 3 üncü sayfada) 

Genç, cesur, fakat tecrübesiz 
Cem, Halebe geçerek Mısır köle
menlerine sığınıncaya kadar ölüm 
korkusu ile titredi. 

Cem Halepten. Şama, Şamdan 

Mısıra geçti. Kölemen Sultanı Ce· 
me layık bir istikbal hazırladı. O
na acıdı, onu teselli etti. Fakat 
bütün bunlar, Cem'in yetim ruhu
nu teskin edemiyordu. Zavallı 
Cem hakikaten bir yetimdi. 

Bir müddet Mısırda oturdu. 
Nilin sakin sulariyle dertleşti. Bu
rası da onu sıktı, :Hicaza kendini 
attı .• 

Cem, burada hacetti. Osmanlı 
Türkleri saltanatına mensup olan· 
lardan haccedenler, biri Çelebi 
Sultan Mehmedin kızı, biri de 
Cem'di. 

Cem, bütün bunları kendini a
vutmak, bir türlü yenemediği ih 
lirasını unutmak için yapıyordu. 

Bursayı, yirmi bir günlük sal· 
tanatı, babasının yerine geçmekj, 
Bayezid'den intikam almayı unut
mak istiyordu. Hacı olduktan son
ra: 

K ıibt tullaha varıp bir gez te
vaf eylediğin 

Bin Karaman, bin Acem, bin 
memleketi Osmandır. 

Diye kendi kendini teselli edi
yor. Osmanlı yurduna verilen kıy
meti de inkar ediyordu. 

Haddi zatinde hassas, içli o· 
lan Cem, içini yakan bu derdi, 
güzel şiirler yazmakla da avutu · 
yordu. 

Uzun seyahatler, Cemi bed· 

umumiliğine teslim edilmişti. Dün 
yapılan duruşma sonun-ia zücca
ciyeci Y. Ünal tevkif edilmiştir. 

ZiRA/ MÜCADELE 
Kozan , Feke ve Osmaniye 

civarında tarla fareleriyle ve do 
muzla mücadele eden ziraat mü. 
dürlüğü mücadele baş teknisiyen. 
liği bu yıl her sent"den fazla iyi 
neticeler elde etmiştir. Bu müca · 
dele ilkbahara kttdar devam ede
cektir. 

•• 

ışığı . 

Diğer taraftan Hava Kuru· 
muna şu yardımlar yapıl
mıftır : 

5000 lira Milli Mensucat Fab
rikası sahipleri , 100 Manifaturacı 
Mahmul Özuyğur , 50 Emin Öz
öz ve Yusuf Sarı Kelle , 25 Ba
yan Matilta Nayman 

GUZEL CEM 
._Tarihi Bir Aşk Hikaye~ 
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bin yapmıştı : Asırlar geçer. Biz, 

baki mi kalacağ'lZ? Saki!.. Tatlı 

meclisimizde kadehini dolaştır .. Di
ye şiirler yazdı .. 

Sakı kadeh bedevr biyaver 
zaman heşest 

Devri resel ki ber güzeret 
hem zamanı ma .. 

Beyti bunun canlı bir misali
dir. 

* * • 
Karaman hanedanından son 

kalan ve Silifkeye gelmiş olan 

Kasım Bey, Cem'i buldu : 

- Sultanım, dedi.. Hacci ifa 

etmek peygamberden istiane etmek 

demektir. Bir kere daha talihini 

tecrübe et.. 

Cem, her şeyin bir talih ese
ri olduğuna kanidi. Talih ona yar 
olabilir ve babasının tahtına ge
çebilirdi. Öyleyse bir tel rübe da· 
ha ... 

Fakat. babasının tahtında Ba· 

yezid kadar, belki daha çok hak 

gören Cem: 

- Niçin, ben mihnette, 
zevkü safada kalasın? .. 

Diye isyan etti. 

Bayezid şu cevabı verdi 

sen 

Çün ruzu ezel kısmet olun
muş bize devlet, 

Takdire rıza vermezsin böyle 
sebep ne? .. 

"Haccülharemeynim deyu ben,, 
dava kıluısun 

Bu saltanatı dünyeviyeyi bun
ca talep ne? .. 

Hayır ... Bütün bu sözler Cem'i 

yola getirmedi. Bayezid için ma 
kul olan nasihatleri dinlemiyen 
hatta hırsı daha artan Cem, tali
hini son defa da denedi.. 

Talih denen anka kuşu ise bu 
sefer de göğün bir katından kımıl· 
damadı. Cem'in askerleri Karaman 
etrafında Bayezidin kuvvetleri ta· 
rafından d<1ğıtıldı. 

lki kardeş arasında cereyan 
eden bu kanlı boğuşmalar halk 

Yeni ümitle tekrar harekete 

geldi.. Asker toplamağa başladı. 

Bunu duyan Bayezid, küçük kar

deşine nasihat etti. · üzerinde fena tesir b~rakıyor?H· 

ÔLÜM 
Belediye ayniyat memuru Üs· 

man Ermanın babası kasap Vey
sel Erman , mübdela olduğu has. 
talıktan kurtulamıyarak vefat et
miş ve cenazesi dün eş ve dos· 
!arı tarafından kaldırılmıştır. O 
ğullarına baş &ağlı~ı ve ölüye 
Tanrıdan rahmet dileriz. 

Memlekete göz koymuş olan Ro
dos şövalyeleri her fırsatta akın· 

lar yapıyorlar, zararlar veriyorlar
dt. 

Bunun farkında olan Bazeyid 
serkeş kardeşini affetti. Bunun ne
tice vermiyeceğini, memleketinde 
yaşamasını teklif etti. 

Cem, bunu da bir gurur me
selesi yaptı : 

Tac ve kubayı terkedüp uryan 
olayım bir zaman, 

Gurbette seyran eyleyüp mih· 
man olayım bir zaman 

Çenk ü rubabin sohbeti mat
rahı tamam oldu artık 

Bezmi belada ney gibi nalan 
olayım bir zaman .. 

Diye her şeyden ümidini kes· 
ti ve kardeşinin, memleketinin en 
büyük düşmanı olan Rodos şöval
yelerine sığındı 

Cem'in Rodosa sığınması, ku · 
zunun, kurt sürüsü arasına düş· 

mesi gibiydi. Onu, fevkalade ihti 
ramla kabul eden şövalyeler, her 
vesileyle Bayezidden para çeki· 
yorlardı . 

Cem, Rodo., ta otuz dört gün 
kaldı. Şövalyeler. ellerinde bulun
durmağı daima bir istinatgah te
lakki ettikleri Cem'i kendi arala

rında tehlikeli gördüler. Bayazit 
ücretlı katiller göndererek öldür
tebilirdi. 

Bir gün şövalyelerin reisi Dö 
Susan : 

- Sultanım, dedi.. Burada 
kalmak sana hiç bir fayda vermez. 
Fransa kralı tacı eline alman için 
her yardımı yapar, gitmez misin? 

-SONU VAR-
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Tarih, Coğpofya: 

Birma ya 
Yolu 

Ve Japonya 

U zak Şark hadiseleri dola· 
yısiyle japonyanın , Bir
manya yolu ve Hindiçi· 

ninin adı çok geçmektedir . 

Bugün de bu Birmanya yolu 
hakkında kısaca maluma! verece
ğiz . Birmanya Hindistanın dotu

suııda Siyam hududundaki böl

gedir . 

Geçen sene temmuz ayanda 
Mister Çörçil , lngiliz parlamen· 
tosunda beyanatta bulunurken 
Japonya ile Britanya arasında bir 
anlaşma yapıldığını söylemişti . 
Bu anlaşmaya göre lngiltere , üç 
ay müddetle Birmanya yolundan 
Kuming'e ve Çunking'e silah ve 
cephanenin transit olarak gönde
rilmesini durduruyordu . Eyliil 
ayında Japonya Mihvere katıldı. 

llkteşrinin sekizinde ise Mis· 
ter Çörçil parlamentoda Birman
ya yolunun tekrar açıldı~ını bil· 
<lirdi . 

O zamana kadar Japonlar , 
esasen , Fransız Hindiçinisi iize
rinde baskı yapmıya ::başlamışlar
dı . Japon harp gemileri Haifong 
açıklarında toplanmış ve Japon 
askerleri Hanoi'yi işgal etmişti. 

Hindiçininin şimalini ele ge· 
çiren Japonya , Birmanya yolunu 
bombardıman edebilecek bir du
ruma girmiş bulunuyordu • 

Ondan sonra Japonya , Hin· 
diçini ile cenup-batı Çin arasın

daki demiryolu münakalesini de 
durdurmak imkanını elde etmiş 
!erdir . 

BiR KÔY CINA YETi 
Kozan : ( Türksôzü muhabi

riı , den ) - Feke kazasının Pütür 
küyünde bir cinayet oldu . Bir 
ki11i öldü . Telefonla aldığım ma
lumata göre hadise şöyle cereyan 

etmiştir : 

Köı bekçisi lsmailin bahçesi· 
ne giden suyu kesen ayni köyden 
Osman oğlu Abdullahla , lsmail 
suyumu neden kes<lin şeklinde 

münakaşa ve kavga ederken Ab

dullah elindeki balta ile lsmailc 
hücum ediyor . 

Oralarda bulunan lsmailin oğlu 
babamı öldürecek diye korkusun
dan hemen evlerine koşarak silah 
getiriyor ve her ikisinin ortasına 

heyecanla sıkıyor . Tesadüf ha
sımlarını bir anda öldürüyor . 
Suçlu yakalanmış ve adliyeye ve· 
rilmiştir • 

Yeni Nef rlyet : 

ÇIÔ MECMUASI 

Çıt mecmuasının 3 üncü 18· 

yısı genç il.alemlerin güıel yazı

lariyle dolu bir halde çıkmııtır. 
tavsiye ederiz . 

Ziraat kadroaunda 
Merkez mücadele teknisyeni 

Kemal Ülkmen ve Ceyhan·,mn
cadele teknisyeni Nazım Ayatan 
ın yirmi liradan terfi müddetleri
ni ikmal etmiı olmalarına binaen 
maaşları kadroları dahilinde yirmi 
beşer liraya çıkarılmıştır. 

S hhat kadrosunda 
Diyarbakır sıtma mücadeleıi 

sıhhat memurlarından:Turhan Çay
dam talebi veçhile harcırahsıı O· 

larak Seyhan sıtma mücadele sıh 
hat memurlu~una altmıı lira üc
retle naklen tayin edilmiıtir. 

* * * 
Saimbeyli belediye ebeıi Be. 

sime Aksoy'un mahallinden aldı 
ğı bir haftalık iıin sıhhf haline 
binaen on gün daha uı:atılmııtır, 

• * * 
Seyhan - Karataı köy ebe· 

si Sahire Ersoy'a sıhhi haline bi
naen on deı gün mezuniyet veril 
mi~tir. 



4 Birinci kanun 1941 

SiY ASI ve ASKERi 
GÖRÜŞLER V• 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Gazetesi - ı 

1 
lllerlka • .Japonya 

ve laglltere 

~UZV(l T JAPONYA 'YA 
BİR SUAl SORDU 

VYETLER ·JAPONYA 

Berlin-Vişi 
ünasebetleri 
ŞARK CEPHESiNDE 

ıak Do~u <lurumu ağırlığını 

muhafar.a etmektedir. Vaıing · 

tonda görüşmelere <levam edi· 
~en Amerika, İngiltere ve Ja 
nya askeri hazırlıklarda bulun· 
•ktadır. Amerika zorla yapılan 
•klan tanımamakta:\'e bu me· 
lelerin halli için bir konferan 
dini istemi§ti. japod) o i e bu 
life yanaımadı . 
Şimdi Japonya Hindiçınide 

.Vük mikyaata kuvvetler topla
~tadır. Japon) anın şimdi Hin
inidc çok mühim kuvvetleri 
rdır. 

Ruıvelt Hindiçinlde yapılan 

i .tahıidatın sebeplerini resmen 
'!'Ponyadan sormuıtur . Japonya 
na hrnüz bir cew p vermiş de
ir • lngiliıler de Birmanyada 
er topluyorlar . Japonlar ise 
ııdan çok kuıkulanmalctadır. 

Amerilcadaki kanaate göre , 
rp de, sulh da Japonyanın elin-
ir. 
Amerikan Ayan Meclisi reisi 
konırede söylediği nutukta , 
crikanın halıdan olduQ'unu , 
-ımekte tereddüt edilmiyece

i , Paıifıkte harp edecek ve 
~tu niıan alacak bir Ameri1'an 
llanmaaının me,tcut bulundu
ııu kaydetmiştir . 

~ Bu ıözler çok dikkate liyik· 
~ Çünkü bu sözler salAhiytttar 
a~ııdan çıkmıştır. Amerikada 

cburi askerlik karıunu meriyete 
iniş bı.ılunuyor • 
Di~er taraftan Rusya ile Ja-

llya arasındaki aldırmazlık pak 

!
ıneşelc!Ji göz önüne alınırsa bu 
hn suya dütmüş oldu~u kes· 
ebilir. Çünkü bu paktı yapan 
tsuoka kabineden ayrılmıştır . 
ll'lafih, ne Rusya ne de Japon-
bu. paktı ih!il edici bir hare 
göstermemektedir. 

Japonya Amerika ile görüı
kte ise de Sovyet Ruıyanın 
eketi ile de çok yakından 
tguldur. 

••• 
Gelen mal\ımata görr. , Al
) a Fron a) ı Orta Avrupa 
mına aürüldemek istemekte

. Peten - Gör ing mülAkatının 
bununla atikadar olduğu söy
iyor. Alman_.> anın bugünkü dış 
itikaaının )'egine hedefi Fran· 
ı tam olarak kaxanmak 1 
Diğer taraftan Ameri1'.a ile 

ilterenin f ran a ile arası hiç 
iyi de~ildir . 

• • • 

~ 
ln~lterenin Finlandiya ya harp 
etmek üzere olduğu gelen 

erlerden anlatılmaktadır . Bu 
Usta Rusya bilhassa lngiltereyi 

t
ik etmiştir . ..... 
Mos~ova çevresinde çok şid

l.i muharebeler olmaktadır . 
•ltlanların bir kaç koldan iler
~tkte ve terakkiler hydetmek· 
Olduğu haberle:-i gelmektedir . 

Sovyetıere gire 
(Birinci sa) fadan artan ) 

Alman ileri hareheti kalmış de
mektir. 

Moskova : 3 (a. ıı.} - Dün 
geceki Sovyet tebliğ-i : Kıtaları· 
mız bütün cebhelerde düşmanla 
muharebeye <levanı edi} or. Batı 

cebhesinde bir çok şiddetli Al· 
maıı hücumları püskürtülmliştür. 

Düşman in1&nca ve silahça ağır 

kayıplar vermiıtir. Rostofta Sov· 
yet kıtaları düşmanı kovalıyor

lar. Dün 14 Alman tayyıue~i dü · 
şürülmüştür. 

Moskova : 3 (a. a.) - Mos· 
kova radyo u, Rostof cebhesinde 
Gen~ral Kentonofun kumanda
sında bulunan kıtaların bu sabah 
on yer daha işgal ettiklerini bil 
dirmi§tir. Diğer taraftan Remiıo· 
fun ~mrindeki kuvvetler cV> ve 
«N> noktalıırını temizlemişlerdir. 

Her ild Sovyet ordusu ileri hare· 
ketlerine[devam ediyorlar. Cenup 
cebhesindt:n alınan haberler Sov
vet ordusunun Roııtofta Almanla
ra a~ır bir darbe indirdiğini gÖs· 
termektedir. Mo kova radyosu 
yalnız Alman ileri gruplarıııın 

değil. Fon Klayst kuvvetleri külli 
kısmının da çekilmekte olduğunu 
bildiriyorlar. 

Londra : 3 ta. a.) - Rastof
ta Sovyet zaferi önce tereddütle 
"arşı lanmıştı. Fak ot bu zafer har . 
bin başındanberi Almanların Av· 
rupada uğradı~ı en büyük mu· 
vaffakiyetıiı.lik ş~klinde belirince 
hadise Londrada ehemmiyetle 
mutrlaa edildi. Sovyet mahfilleri 
bu muvaffakiyeti Almanlar için 
çetin intikamlar hazırlıyan yeni 
bir safhanın başlangıcı sayıyorlar. 
Gazeteler, l{o!'tof ve Tula işleri
ni Almanyada ve her tarafta si· 
yasi ve ruhi değişiklikler yapacak 
bir hadise di}'e gösteriyor. 

Almanlara gire 
( Birinci ıayf adan artan ) 

kavemet hatları tesis etmiştir. 
Almanların ayni zamanda Rigan 
şehrine vardıkları da ııöyleniyor. 

Berlin : 3 (a. a.) - Mosko· 
va cel:-hesinde Almanlar, düşma· 
nın ,oiddetli mukavemetine ra~
men yeniden araıi kazanmaya 
muvaffak •llmuşlardır, 20 Sovyet 
tayyaresi düşürülmüştür. 

GtlıeWll terbiyesi 
( ikinci sahifeden artan ) 

Güzellik vasıtalarımııla fakir 
isek, bafka vasıtamız yok değil· 
dir. Kutların sesleriyle, çiçeklerin 
renkleriyle , tabiatın sayısıı gü
zellikleriyle çoculclara estetik ter
biye vermek daima mümkündür . 

Bir Gördüs • eski bir Ufak , 
bir Simav halısının üzerindelci 
renk, çizgi Aleminin inceli~i. dü
ıündürücü , sevdirici varlıklarını 
Türk kızı güzel sanatlar:'melcte
binden öğrenmiş değildir • Onun 
bu yaratıcı sanat kabiliyeti ana· 
ıından, evindeki tezgahtan ken· 
dine geçmiftİI' . 

Çocuklarını sevindirmek, on· 
lan güler yüzlü, kaygısız görmek 
her ananın ve babanın istediği 
şeydir. Çocuk neden hazıediyor
sa onu yapmak isteriz. Otomobile 
binmek, at koıturmak , sinemaya 
gitmek , radyolarda caz denilen 
müı.ık hrikatörlerini dinlemek , 
aC&)'İp dans hareketleriyle eğriş 
büğrüş t>lmak bir çocuğu hazlan · 
dırmaı değil , çocuk bunlardan 
zevklendikçe ana baba eğer este
tik bir terbiyeye sahip değilse , 
çocuklarının bu dıı evinçlerini 
görünce, on~arı mesut ettiklerini 
sanırlar. Fakat bu yalancı ıeyler 
çok geçmeden çocuğun ruhunda 
bir bi'fkınlık yaratır , sinirler bir 
bencillilcle gerilmeğe baılar. Çün
kü çocuğun ö~rendiği şeylerin 

güzellikle bir ilgisi yCJktur. Baya
ğı şeylerdir. Ve çok kere böyle 
terbiye almı: çocu~ lar doktorun 
müşahedesine bırakılır . 

Güzelli~ çocuklarına öğret-

Almanların Riıan•a vardık· 
lııı Vişi kaynakları bildirmek
İç • Mamafih Almanlar henüz 
u teyit edici Lir haber vermiş 
İldir . : mek ailenin başlıca vazifesidir . 

Fakat hanlardan önce ana baba 
bu ince, dikkat istiyen terbiyenin 
ne olduğunu bilmesi gerektir. Ev 
bilhassa bu terbiyeye göre dü
zenlenmiş, bu terbiyeye göre çer
çevelenmif, baya~ı, moda ve ıe· 

Rostof muharebelerine dair 
•nyad n bugün bir haber 

lrıcmittir, Sovyetler ise buna 
tcniı malümat ve kanlı mu
tbelerin cereyanına ait tafai· 
\'ermektedir. 

ADllYECllERE AİT YENi 
TAYIN liST(SI 

( Başı 1 inci sa7lada ) 

dilçi • Kahta müddeiumumi mu. 
avinliğine Şakir Kar.ancı Siirt ha· 
lı:im muavinliğine V man Tokcan, 
Eğirdir müddeiumumi muavinliği. 
ne Emin Kutlay. 'Mucur müddei. 
nmumi muavinlikine Necati Bay. 

raksoy, Emet . müddeiumumi mu· 
avinli~ine Muammer Yazar, Me-

ıudiye hakim muavinliğine Ali .ı.e 

Sezr.1. Gümüşhane müddeiumumi 
muavinliğine Sabahattin Baybura, 

Hafik haldm muavinliğine Orhan 
Töre , Siirt hakim muavinliğine 

Salahattin Kutsal. 

Fenike hakim muavinliğine 
Hifzı Bt ili. Kırıkhan hakim mua· 
vinliğine Muzaff~r inal, l•pir müd· 
deiumumiimnavinliğine Muammer 
Çakaloz , Dinar hAkim muavinli· 
ğine Mahmut Ataman, Mazgirt 
müddeiumumi rı uavinlikine Sadık 
Talu • Akdağmadeni hakim mua· 
vinliğine Şevket Sancakoğlu, Taı-

lcöprü hakim muavinliğine~Abdul
lah Tolga , Reıadiye h!kim mu· 
avinliğine Nihat Bilikser, Babaes· 

ki hakim muavinliğine Hicret A
bışka Kadınhan hakim muavinli· 

ğine Abdullah Tan) el, Urdu ha
kim muavinlitine Abdullah Sün-

netçioğlu, Gündogmuş sulh hakim 
muavinli~ine Kani Urana, Şebin
karahisar hakim m~avinliğine Fah· 

rettin ôıtürk • Fatsa hakim mu 
avinli~-ine Kamil Tuncel, Bozcaa· 
da müddeiumumi muavinliğine 

Fikret Güner, Reyhaniye hakim 
muavinligine Hurıit Saydam, Çer 
rnik hakim muavinligine Fuat Bil
ge, :Pasinler hakim muavinliğine 

Mustafa Eriç, Genç hilcim muavin· 
liğine Adıl Artun, Korkuteli ha· 
kim muavinliğine Hayri Aksoy ta 
yin kılınmışlardır. 

MahkQm olan ortaklar 

Zahireci Mehmet o~lu Mah
mut ile ortağı İbrahim oğlu Ali 
Cin adındaki lcimseler fırsattan iı· 

tifade ederek kılosu 6 lturuı 75 
santim olan arpayı 14 kuruşa ver 

dihlerinden yakalanıp adliyeye 
verilerek meıhud suçlar kanunu· 
nun hükümlerine göre arpanın 

müsaderesi ile 25 lira para ceıa 
sına ve ticaretnanelerinin 2 gün 
kapanmasına ~karar verilmiıtir. 

Llllyada vaılfel 
(Başı 1 inci s17/ada) 

tesirli yeni hamleler yapacaA"ı 
ümit edilebilir . 

Kahire : 3 ( A.A. ) - Lib· 
yada muharebeler şiddetle devam 

etmektedir ve esir edilen bir Al
man generali kahireye getiril 

miştir . 

Londra : 3 ( A.A. ) - lngi 
tiz gazeteleri , Libyadaki hareka· 

tın fevkalide mühim olduğundan 

bahsetmekte ve Almanyanın Fran 

sız üslerinden istif ad eye başlıya · 
ca~ından endişe etmektedir • 

çici şeylerden ayıldanmış her eşya 
dillendirilmiş ve bir melctep ha· 

ı line getirilmiş olmalıdır . Bunun 
için de varlıklı olmaya lüzum 
yoktur . 

Tam yerine konulmuı basit 
bir eşya, çok keı e en lüks aalo· 
nun ifadesinden daha üstündür . 

jules Baetes : c Yavan bir 
muhit yeni teıekkül eden dimağ
larda musibetli ve silinmez izler 
bırakır. > diyor . 

Ana baba, çocuklarını musİ· 
betlerden kurtarmak , onları ce
miyete düzenli , aa~lam , sürekli 
güzellik hazlariyle solcabilmelc: için 
aile oca~ını bu terbiyenin ciddi 
bir konusu olarak daima göz ö
nünde bulundurmalıdır . 

Susadığımız 11nat alemi an· 
cak bu dikkatlerimizin içinden 
doğacak , Türk cemiyetinin tadı 

bu kaynaklardan gelen güzel!ik 
hareketleriyle gel itecektir. 

Ferit Ccliil GOVEN 

TORKSOZO 

TORKIYE Rad.11osu 
ANKARA RaJ.yoıu 

Perşembe 4.12. 941 
7.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif programın 

Devamı (Pi.) 
8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Programının son 

kısmı (Pi.) 
12.30 Program \'e memleket sa 

at ayarı 
12.33 Müzik : Saz eserleri 
12.45 Ajans Haberleri 

13.00 Müzik : Şarkı ve Türkü 

\er 
13.30/ 
1400 Müzik Karışık Program 

(Pi.) 
18.00 Program ve memleket sa 

at ayarı 

18.03 Miizik : Hicaz, Şehnaz ve 
Muhayyer makamlarından 
şarkılar 

19.00 Konuşma ( Derdleşme saa 

ti ) 
19.15 Müzik : Flim Parçaları 

19.30 
(Pl.) 
Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Halkevleri Folklor saati 
Ankara gecesi 

20.15 
20.45 
21.00 

Radyo gazetesi 
Müzik : fasıl heyeti 
Ziraat takvimi 

21.JO Müzik : Fasıl heyeti prog 
ramının devamı 

21.30 
21.45 

Konuşma (Siir saatı) 
Müzik : Radyo senfoni Or 
kestrası 

22.30 Memleket saat ayan ve 

Ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam 
biyo - Nukut Borsası , 
( Fiyat ) 

22.45 
22.55/ 
23.00 

Müzik : Dans muziği (Pl.) 

Yarınki pro~ram ve kapa 
nış 

iLAN 
Abide ve hususi meba· 

ni inşaatına elverişli Mar· 
mara Kapudağı yarım a
dasından gelmiş 1 O metre 
mikap granit taşı satılıktır. 
isteklilerin Baraj müteahhi
di Hohtif şirketine müra-
caat etmeleri. 13665 

ZA YI - Ziraat Bankasının 
25-4-941 tarih ve 36/32250 Nu
maralı tasarruf bonosuna koymuş 
olduğum tatbik mührümü zayi et
tim. Hükmü olmadıA"ı ilan olunur. 

- -

ı:, 

- -

Cennet Kısacık 
13668 

- -=~ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

' 
1 - ~ ----1 KiLO FIATT CiNSi En az 1 En çok 
,_ K. S. K. S . 
= ~ 

Koza ,~ 00,00 14,50 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland J 69,00 70,00 
Klevland JI 66,75 67,00 
M. Parlağı 57,0C 58,50 
P. Temizi 00,00 56,00 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 05,00 

K. Çitidi 6,75-

Susam 1 
- 49,00 

Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 
Yulaf 7,43 7,50 

ı ı-
3 - 12 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınm~r. 

(frank) Fransız : 

(frank) isviçre 
(Sterlin) ing"iliz 5.20 

i(Dolar) Amerikan !29.02 -

Asri Sinemada 
Matine 

2,30 BU AKŞAM 
Suvare 

8,30 

iki Büyük Şaheser Birden 

- 1 -
lki Büyük Kahkaha Kralları 

STEN lo LOREL - OLIVER HARDI 

TUrkçe SözlU 

Haydutlar Arasında 
En Son Ve En Gülünçlü Komedi 

- 2 -
Göremeyenlerin görmeleri, görenlerin tekrar gönnek 

Arzulan Üzerine 

Elanor Povel • fred Aıtalr 
Gibi iki Büyük Yıldzın Yarattıkları 

1940 Brodvay Melodi .._ 
·--= 

-
1 -

~~ - - -~ 

Bagtln Glndtlı Matinede iki rllm 

~ız.~:ız:######AA#iiA#A#A2E#### 

DOKTOB 

Muza/fer Lokman 
Bergin baıtaıanm 

nesinde kabal eder. 
maayeaeba· 

1 LA N 
ADANA BElEOİYE RİYASETİNDEN : 

Belediye asri mezarlığına alınacak muhtelif cins (5650) 
adet lahit tahtası açık eksiltmeye konulmuştur. 

A ) Muhammen bedeli 1503 lira muvakkat teminatı 112 
lira 72 kuruştur • 

B ) Şartnamesi belediye yazı itlerindedir . İstiyenler 
suretini bedelsiz alabilirler . 

C ) Eksiltme 23 - 12- 941 sah günü saat 15 de 
belediye encümeni salonunda yapılacaktır. 

isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte gösterilen gün 
ve saatte Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 4-8-19-19 13663 

ilan 
ERKEK ~~RETMEN OKUlU MOOORlOQONDEf : 

Cinsi Miktarı 

Elbise dikimi Takım (105) 

Muhammen 
Bedeli 

Lira: 22 

% 7,5 
Teminatı 

Lira 174 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarı
da cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 2- 12-1941 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 17-12-941 tarihinde Çarşamba günü sut 14 

te Maarü müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3-Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddeleri mucibince 

gerekli vesaik ve 0/ı 7.5 teminatlariyle birlikte ihale günü ko· 

misyona müracaatları. 2-6-1 t -16 13660 

u~n 2 - Açık eksiltme 18f12/ 
Cl 941 Perşembe günü 10 da 

SEYHAN Vill YETİ HUSUSi ~~~r::ak~;.imi encümeninde 

MUHASEBE M0D0Rl0~0NDEN _ 4 
_
1 

_
10 

_
16

_
13668

_ 

1 - Vali konağı ıçın 

4.SOx667 ebadında havı 12 mi· 
lim uzunluğunda deve tüvü 
renginde yıkanmamış bir adet 
Isparta halısı açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. 

Nlbetçl ecıaae 

f UAT [CZAHANESI 
Yeni postahane yanında 
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I :•••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• • • • • • •• •• •• • 
i TU KSOZU I R. C. A. 
• • • • • • : Gazete ve Matbaası : 

BRODWAY 
• • • • • • : ' o • 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on ·ki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

: Türksözü OKUYUCUlARINA o NYANIN HER TARA- : 
: FINOA VUKU BUlAN HADiSELERİ GONO 60- 1 
i Gazetesi NÜNE VERİR. TÜRKSÖZÜNÜ TAKIP EDİNİZ. ! 
• • . ' . 
• Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
• plan, barıta, bilumum matbaa Türksözü • 
• işlerini Tiirklyede mevcut mat- 1 
I baaıara rekabet eder derecede Matbaası , : 
• tab ve sflratıe elden çıkarır. • • • • • 

mutlaka gö~ünüz 
• • : Türksözü Cilt Kısmı : • • 
İ SAGLAM, TEMİZ, ZARiF CiLT iSLERİNİZİ ANCAK TORKSôZO İ 

Muha~rem Hilmi REMO 
ABIOİHPAŞA CADDESİ NO : 42 - TElGRAF : REMO ADANA - JElEf OH : 110 

İ MOCEUİTHANESİNOE YAPTIRABiLIRSİNIZ : 

• 
T. l ş Bankası 
&lçtlk taıarral beıapıarı 

1942 ikramiye pllllı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat. 4 Mayı•, 3 Aiu.toa, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lkramıreıerı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira • 
3 " 1000 •• - 3,000 " 
2 .. 750 •• 1,500 " 
3 " 500 .. -. 1,500 .. 

10 .. 250 .. - 2,500 .. 
40 ,. 100 .. - 4,000 .. 
50 •• 50 " 

- 2,500 ., 
200 •• 25 it = 5,000 •• 
200 ., 1(. 

" 
= 2,000 ,, 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız ~ 
para blrlkllrmlf ve faiz clmıf olmaz, ayni ~ 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

>~~~~~~~~~~~· ... ,~ .. ~~ 

· TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Snmaye•i : .1()0.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka ı muamelekr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara ısenede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana göıc ikramiye dağılllacakbr . 

4 Adet ıooo Liralık 4000 Lira 
4 • 600 " 2000 

" 
4 .. 250 " 

1000 
" 

40 .. 100 ,, 4000 il 

100 .. 50 " 
5000 

" 129 .. 40 .. 4800 
" 160 .. 20 " 

3200 " 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiy,enlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fulasile verilecektir. 

Kuralar senede ~ defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tar\hlerinae çekilecektir. 

. : 
- .... _ ~--·~-·~··············· .. ••••••• .. ·· ı==·• =·T==~=d=·~=== .. -======~~~~-

N EV R O Z I N 
Bitin agrııarın panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DlŞ ağrıla-

1 rını süratle izaleye kafidir. Ro-
matiıma evcaı, sinir mafsal ve 
adete ıstırapları NEVROZlN'le 

teda\.İ edilir, Müessir il§ç : 
N F. V R O Z l N 'dir. 

N EV R o z i N i TERCİH lOINİZ 
icabında günde 3 kafe alınabilir 

~;tii=:zz:z::::::z::z:zz:zz:~ 

= ! _ N E~ Zu L E f l 
it Kırıklık, Baş, ff~ 

: Diş ve adele : 
it ağrıları h 

" ff N En seri ve en kati şe · M 
N kilde yalnız kaşe H 

Ü GRIPIN: 
" h = ile geçer : 
h Havaların S!rinledifİ bu k 
ft günlerde alacağınız ilk " 

fi il ::- tedbir evinizde birkaç GRtP .N bulundum1ak olmahdır. 

~ · Kalbi •• bozma Jan, mide :ve böbrekleri 
= yormadan ıstırapları dindirir. tı 
8 Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinde n sakınınız ve t\ 
N her yerde pull.u kutulannı ısrarla isteyiniz. : 

. ......................................... -- . 

il Abone ve ilin 1eü1R.1L~sözü \:~ 
ı şartları GÜNDELiK ~ e • AD4NA ı: 
ıı Sahi1l ve Başmuharriri ~ 

Seneli~i · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ' • 
ıı 1 Aylılı . . . 125 • ~ 

Umumi Ne§riyai Mi1düru !! : 
ı llAnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ 
ı . . 
: mUracaat elma ildir Bo$ıldığı yer : TORKSOZO Motboosı 

·------------~--------------...-. 
· ·~--~-~#fift###:=zr~»~=~###P~1 .............. ~ ............................ .,, ..... ! 


