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llilNAK 

Nevzad GÜVEN 

flt •. Bııgiinka d.. . . 
~ırıdcı r," unya vazıgetı kar-

fıolitikQ urk milletinin kararı , 
lt/lı &1 Ve h k cııtıi l are et tarzı artık 

8. !J e bellidir 
bi~ ııi ha b :. .. 

lopr k . r e surukleyecek ne 
Qr 0 ıhr 
1 

~14ıı t ırası , ne de intikam 
0PrQk/Q;savvur edilemez . Fakat 
1111ıııcı Zrnzza, millf hükümranlı
Qrlı !/:elen küçük menfaatimize 

Qrr,, Pı acak k .. ''k b . "Z k en uçu ır ta 
'ı/ arşıs d 
8,ıııcık.tcı d ın a derhal silaha sa-
}!Jle b' ~ tereddüd etmiyecetiz. 
~IA lr ıht • /" 
ı·''"o ıma ın mevcud olma· 
.ı111 ~cıi/velyahut böyle bir ;"htima-
~ırQ o 'dııxun b. . k. . 

~Oz t> a ızı ımse ınan-

lth.ı~ıı ~ebebled' k. h. . lı 
· "'ı:ı "'d ır ı, ızı er an 
ı~ "'en b' ı. gib· h ır tehlike mevcud 

~ "ll-/e,.İtJı ~ • azırlanmağa hütün ted· 
"" t4t ızı al ğ 6ıı · lcıt ma a devsm ed(qo-

t ~ gı:;"kıı en çok iyi biliyoruz ki • 
f ~ekild huzur ve emniyetimizi 
~:. tQ!Jıf e b ~areketimize borçluyuz. 
ttı/ oldıığ ır gev!eme , tehlikenin 

hQj, f l ~na daır en küçük bir 
e ak t' d /../cız e ı avet etmektir . 

1 

~1~. GZ:lık/arzmıza devam ede
~'.11,tie ~Zİimiizün önünde çöken 
'IQ/· rın ·k·b ı b· a ı etleri bizim için 

ı ,,. efe 
r. l ffrık~ rs olmuştur. 
1 llıı~ı11 1tı 1mıet • ordu vatan müda· 
J. ;lqı tıe ;mrettiti bütün tedhie/eri 
J ~4iiiıık; ~aya da devam ediyor . 
~ Q~ıııa h ~rpte ordu ile sivil halk 
~ 'P~e i~e ıç bir fark yoktur . 
J Q,.,.tızu cephe gerisi düşmanın 
• 4r na a • d r • 8&ı Ynı erecede maruz -
~ o bi,.~~11.aleyh yurd müdafaa
' :'cede ırınden ayrı fak at ayni 
~ ıJ~'lieftir~hemmiyetli vazifeler le 
'- . Ceph er · Ordu için o/dutu 
ı~ 11! ele il~ gerisinde yaşa,qanlar 
,~'>ıl21:t1,. Vazife kendilerini ko
'~ qQ sığ · Sit1il halkın koruuma· 

ı
~re top~tıakların rolü dôfi tay· 
!-cı ~da,. tJe avcı tayyarelerinin· 

,.,.tııQ ehemmiyetlidir • Bunu 
~ ,.rieki l marf.lz kalan memleket· 
1 ecrııb l h .<lglard e erden anlıyoruz . 

'ııııe'>l t 1beri, gece güddüz bir 

0~ ltıuk 0Yaiı yaşayan londra
ıc ı.. atıem t' d ıcı / • e ın e hiç şüphe 
i"ııt ngı/iz h lk · ~ uau a mın cesaretı • 

tıı,., F: son derece müessir ol· 
,. ki, b .. alcat Yine hiç şüphe yok· 
'it ... k h 
tıı e en 6a ~ rar:ıanca mukave· 
,. ~la.,.ıtı/uk hısse halkı düşman 
Q~ Qı'ddir an saklayan sığmak· 

ed· 
ıııı ı !lı'ize k 

"'lQ u~,.,. Ya zn hava hı1cu-
'I( Q "'Yan M. 1 rı $a . a la adası sıtı· 
~ / '!Jesınde Akd • . 

'<l·ı ilgili / enzzın orta-
' e z m l ilk ~ez b. Parator uğunun f et-

'" 
1Qdı,.. ıt kal' ası halinde dur· 

~· .. l3efg.,. dtına mukabil Varşova-
ıı,. a ın m _ 

~c,/e.,.tici • aruz kaldığı tuy-
'tı lı felaket halkın daha 

~ı,.l atıa h-
t/ cıtı'>l ucum/arına karşı 

'>ıi. arrız 'jii.,. ş olmasından ileri 
~~ ltı'ika. 

'I G/ '>ıet bi ' 
J h'ıadıt zı evlerimize, müm· 

lııecbQ,.ıala ı takdirde civardaki 
1( 1'Q x 

l~ ,. tııt sı~ınak yapmağa 
ı Q uyo,. B . 
-:f&ı tahrn .1 · unu devletın 

~,. ele tel.~- ~ttiği bir angarya 
~· tıQt a'<kı et k 
~ ~. on h. me muba/ağasız 
~ ı, ~ l!Janefidir D .. .. l' 

Qit O!Jatı • uşunme ı· 
QcıQf de~ila·mız yalnız kendimi-

Q ır H. .. 
}·"l'ı-ııt~$lrtda bir epı~ız~n yurd 
''l, ı:ıatı b. . vazı, esı vardır. 

~''>ı.~<lerı bı!ı.mizin ölümü bu va-
~"'i · rrz.s • • lj ır, ının yapılmaması 'Q lltıı.,. fı 11/QI' tıe Siik • 

~ bi~c; 'l'lııht unet zamanında 
Q,.tk ile k tnel tehlikelere kar· 

t!t ea a abm,. ·1ı • ....._ ebil' l t1e ı tıyatsız 
Ô· 4dam ır er. 

~l>'ı '!Je .. l Sen de '"'e ., e.,. b •.. 
,.~ııı gelip ulunabilir. Fak at 

'l: t bu · Çattığı zaman ilk 
'>ı. e like ı ~nsanlardır. 

'iti,. rııç b • 
~Q/ • E: zr zaman eksil-
Q.ı 't n ku "k 
• <ıe ~ '"l'lel"tıe~ çdu tedbiri bile 
'>ıit; ecbıı,... e ünden daha zi-

• .. z B· 
t ltıQlcl Çocııkİ ınaenaleyh ken-

;ıl 'flrJqt Q,.r <1erha7mızı koruyacak 

V fv etl"tıel"tıe •. Yaptırmakta te
Qıı[ !Japtı~ız lazımdır. 

Clccıfımızı, ıııınak-

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

1 
HUBUBAT STOKLAR! VE M0BAYAASI 

1 
• 
iaşe müsteşarımızın reis-
liğinde yapılan içtima 

1 ' 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncı yıl - Sayı : 5032 

Coğrafya Kongresi 
--Maarif VeklUmlzln reisliğinde --

ilk: içtimaını yaptı 
. "<·:!""" ~· • ""'"' '!'-* ···-·· .•. ~ 

., 
t 

,Ş'ef ik Soger'in Adana tetkiki ı. 
~ 

leri umum müdürü T eyfik Göy
men, İstatistik umum Müdürü Ce
lal Aybar, ve Ankara Dil, Tarih 
- Coğrafya fakü!fesinin coğrafya 
şubesi prof~sörleı i de bulunmuş 
tur . 

Ml'saisi en aşa~ı b ir hafta 
kadar sü rrc,..ğ i tahmin o lunan 
Coğrafya kongresinde Türkiye 
co~rafyasının ana hatları esaslı 
bir surette göı-den geçirilecek, 
co~rafya terimlerinin t etkik ve 
tesbiti.)le meşgul olunacak ve 
Türkiy~ coğrafyasının tetkikinde 
esas ittihaz edilecek o lan taksi
mat ve prensipler tayin oluna
caktır. Bütün bu mevzular üzerin
de kongrenin tesbit edeceği ka
rarlar, önümüzdeki ders yılların· 
da memleketimizde Coğrafya 
tedrisatı ve coğrafya kitaplarının 
hazırlanması hususunda umumt 

AÇILACAK MİLLET AHBARLARIHA MÜSTA~SİL '·-· BUGOAYI 1, 75 . ARPAYI 
5,55 , YULAfl 6 , 67 KURUŞTAN ISTEDIGr ZAMAN SATABiLECEK 

, 1 Dün saat 16 da Beden Ter
biyesi bölge binasında ki çifçi 
birli bvrosunea şehrimizde bu· 
lunan laşe Müsteşarı Bay Şefik 
Soyer'in Başkanhğındave petrol 
ofis umum müdürü Talha ile otis 
umum müdüru Ahmet Cemil ve 
bir çok çiftçimizin iştirak ettiği 
bir toplantı yapılmış; bu toplantı
da Valimiz de:haı.ır bulunmuştur. 

Sayın Müsteşar; bu toplantıda 
Çukurovanın hububat vaziyeti ve 
bugünkü dünya ahvali karşısında 
hububatımızın hüsnü istimali ve 
kendi yiyeceklerimizden fazlasının 
Türkiyemizin ekmek sıkıntısı çek· 
memesi balomından millet anbar
larına verilmesi hakkında izahatta 
bulunmuş ve bu mevzu üzerinde 
söz alan çiftçilerimizi tenvir etmiş 
ve bugünden itibaren yurdun 
her tarafında çıkarılacak olan 
Çavdar ve Arpa karışık ekmek 
tipinin şimdilik iki ay devam ede
ceğini söylemiştir . 

Bay Şefik Soyer hububat fi
yatlarının hükumetçe : 

Buğday 

Arpa 
Yulaf 

Kuruş Santim 

7, 
5, 
6, 

75 
55 
65. 6,75 

Olarak tesbit edilmiş olduğunu 
bu fiyatların yükseltilmesi hususun
da birçok müracaat ve dilekler ol· 
muşsa da her muhit göz önüne 

l~ vUlyatlerde Valllerln emrinde la,a~ 
JUklerl tefekkUI ediyor. lafa Heyetlerl de faallyeta 

l 
geçecek, lafe MUdUrlUklerl mahalll Beledlyelerle 

tefriki mesai edecektir • 

~ ~ 

alınmak suretiyle tesbit olunan 
fiyatların t~zyidini hükumetin mu
vafık görmediğini beyan etmiştir. 

Müsteşarın izahlarına göre fa
kir halk nazarı itibara alınarak 
perakende satışlar için şehir ve 
kasabalarda pazarlar kurulacak 
ve müstahsil Ofise teslim ede
cet i mahsulden gayri haftada 
50 - 100 kilo kadarını da bu pa
zarlarda serbest olarak satabile
cektir. 

Ofis ile satıcı arasında en 
ufak bir ihtilaf olmaması için bu 
işin en hassas bir şekilde takib 
edileceğini vadeden Müsteşanmız 
her hangi bir yolsuzluk olursa 
hemen müracaatta bulunulmasını 
söylemiş ve bir saat süren bu 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Anl:ara: 6 (Türksözü muha· 
birinden) - Koordinasyon heye
tinin yeni bir karariyle, iaşe teş

kilatımız bütün memlekete teşmil 
olunmuştur. Bu karar cümlesinden 
olarak Ankara - İstanbul ve Jz. 
mir olmak üzere üç bü)'ük vila
yetimizde valilerin emrinde iaşe 

müdürlükleri, diğer yerlerde de 
iaşe heyetleri teşkil olunmuştur. 

laşe müdürlüklerinin müdür, mu· 
avin, raportör ve iki de büro me
muru olarak beşer kişiden ibaret 
kadroları bulunacaktır. leşe mü
dürleri, merbut bulundukları vi
layetlere mevdu iaşe islerinin i
daresinde valinin doğrudan doğ

ruya yardımcısı olarak çalışacak

lardır. 

l~e heyetleri de valilerin re
isliği altında mıntıka ticaret mü
dürü, pıahalli toprak mahsülleri 
ofisi şube müdürü veya ajanı 

ticaret odası daşkatibi ve fiyat 
mürakabe bürosu şefinden terek
küp edecektir. 

Bu heyete, mıntıka ticaret 
müdürlüğ"ü merkezi buiunmıyan 
yerlerde mıntaka iktisat müdürü, 
bunların bulunmadığı merkezler
de de Ziraat müdürü dahil ola
caktır. 

iaşe heyeti azası, halkın ha
yatiyle çok yakından alakalı olan 
bu mühim vazifeleri, asli vazife

(Gerisi ikinci sahifede) 

------------· --- -------------

Sulh teklifine 
dair şayıalar 

HITLER/N ZIHI 
MECMUASINA ŞAYANI 

DIKKA T BEY ANA Ti 
Hitlere Göre ---

" t J k le ı' • Tunustan bir görün11., Fransız mus em e e r • -v 
kafile sisteminin 

kabalfl barp 
denmek tir Fransız • Alman 

iş blrllil 
• 

VEYGANDIN iNGilİZlf RE 

KAR$1 SiLAHA SARILMAGA 

GÖNlO RAZI DEGil 
Vi,inin endişeleri ve Fran· 

sız müıtemlekeleri 

Londra : 6 (A.A) - Vişi hü
kümetinin General ve Valileriyl_e 
müzakerelerde bulunduğu, Surı
yeye Alman sızmasının devam et-

/arın nasıl olması icabellilini bil
miyorsak alakadar makamlara 
mesela Viltiyete, Belediyeye, Se 
ferherlik dairesine ulrayarak lü

~umlii malUmalı almak giiç bir şey 

delildir. , 
Son pişmanlık fayda vermız · 

tiği ve Fransız makamlarının Fran 
sız İmparatorluğunu her türlü te
cavüze karşı müdafaa niyetinde 
bulunduklarını . ilana devam ettik
leri şu sırada İngiliz efkarıumumi
yesinin dikkati orta şarka çevril
miş bulunmaktadır. Birleşik Ame· 
rikanın Vişiye yaptığı ihtar bazı
ları tarafından Vaşinğtonun Dar• 
ve taraftarlarına son bir ihtarı 
olarak telekki ediyorlar. Ve gaze· 
teler bunu muazzam başlıklar al· 
tında bildiriyorlar. 

Diğer taraftan Britanya İmpa
ratorluğu Girit muharebesinden 
sonraki sitratejik vaziyeti lngiliz 
efkarıumumiyesiııi, hükumeti idare 
edenlerden bu kabil mağlUbiyetle · 
rin tekerrürüne mani olmak için 
bugün milli kuvvetlerin azami de
recede bir araya toplanmasını is• 
temeğe her zamaudan ziyade da
vet etmektedir. 

Müteaddit gazeteler kudsi şef 
Çörçile tam inanlarını temin et~ 
mekle beraber imparatorluğun bu· l 
gün hayati müdafaa noktalarının 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

.... 

Amerikahların 
aldığı vaziyet 

Vaşington : 6 (A.A) - Berlin 
hükumetinin yakinde yeni bir sulh 
taarruzu yapacağına dair dün bu
mda bir çok haberler şayi olmuş
tur. Fakat bunun Hitlerin Cudah'
ye verdiği mülakatın pek yakinde 
Lif mecmuasında intişarına inti
zar edilmesinden ileri geldiği zan
nedilmektedir . Vaşingtona hiç 
kimse büyük Britanyanm Hitlerin 
bu gibi tekliflerine ehemmiyet ve
receğini aklına bile getirmemek
tedir. 

Bu hususta Amerikanın tavrı 
gayet iyi tebarüz ettiren bir vakı
ada Kurt Rith adında mühim bir 
Alman ajansının Nevyorkta tev
kif edilmiş olmasıdır. Bu Alman 
ajansı Amerika io adamları ara-

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Maril Vekilimiz Hoson Ali Yücel 

Ankara: 6 (Türksözü muha
birinden) - Coğrafya kongresi 
bugün ilk içtimaını Maarif veki
limiz Bay Hasan Ali Yücel'in re
isliğinden saat 14 de dil tarih 
coğraya fakültesinde yapmıştır. 

Kongrede Ankara'ya davet 
edilmiş bulunan İstanbul üniver
sitesi profesörlerinden fiziki coğ

rafya Ord. profesörü İbrahim 

j 

Hakkı Akyol, Türkiye coğrafya 
si profesörü Besim Darkot ve Ma· 
arif Vekaleti müfettişlerinden 

Necmettin Baron dün sabahki 
trenle lstanbul'dan şehrimi:ıe gel
mişlerdir. Kongreye davet edi · 
len diğer alim ve profesörleri ve 
konıırede memleketimizin bilumum 
coğrafya alimlerinden başka talim 

terbiye reis ve azaları, Genelkur
may başkanlığı ile Ziraat, Tica· 
ret ve İktisat Vekaletleri mümes
silleri, Başvekalet Meteoroloji iş 

direktifler mahiyetini haiz olacak
tır. 

••••••••••••• İnglltere•nln 
Moskova elçisi 
Londra•ya geliyor 
Ankara : 6 (Rad_go gazetesin· 

de) - lngiltere Hariceye nazırı, 
lngiltere' nin Moskova elçisi Krips' i 
Londra'ya daoet ettiği haber veri
liyorJ 

K rips bir kaç gün kaldıktan 
sonra telcrar Moskova'ya dönecek· 
tir. Bu yeni ziyaretin delişen va· 
ziyetleri mulalaa maksadiyle yapıl
dzd söylenebilir. 

••••••••••••• 
Çiftçi Gözlediği 
Yağmura Kavuştu 

ÇUKUROVANIN BiR ÇOK BÖLGESiNE Y AGMURLAR DÜŞTÜ 

Haftalardanberi çiftçimizin 
gö:ılediği bereketli yağmurlar Çu
kurova bölgesine düşmüştür. 
haber alc1 1~ımıza göre, incirlik, 
Misis, Aktioğlu, Çınarlı, mihman
dar, Kadıköy, Yunusoğlu ve in
cirli mıntıkalarına mebzulen yağ

mışsa da Ceyhan mıntıkasında 

Dikili ve Karataş'a düşen yağmur 
miktarı istenildiği kadar değildir. 

Çukurova'nın bölgelerindeki yağ
mnr vaziyeti etrafında malumat 
toplamaktayız. 

Darlan Tlrklyeye 
serzeniş etmemiş 

Darlan yalnız /nğilizlerin 
iki yüzlülüğünü anlatmışmıf 

Vişi: 6 (A.A.) - Amiral 
Darlan'ın beyanatında umumi 
harpten sonra Türkiyede vukua 
gelen hadiseler_hakkındaki fıkra

sına karşı Türk Matbuatının ak-
( Gersi üçüncü sahifede ) 

Karaişafı, sesini en az iıittiğimiz kazalarımızJan biri· 
aidir. Halbuki bu yurd köfesinde diğer tar'(lardan hiç de 
geri kalmayan bir faaliyet ve uyanıklık meocuddar. 

Yukarıdaki re•im Karaisalıda 
leflerinin 19 Mayıs pnliklerinde 
ket/erini 6Ôıtermektedfr • 

Beden Terbiyeai mükel· 
yaptıkları idmaP hare· 
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KiMSESiZ 
ÇOCUKLAR 

Ve belediyelerin bu yavrulara 
karşı . vazifeleri 

Hiç şüphesiz ki: bir memleke
tin en büyük kuvvet kaynağı ço
cuğudur. Çünkü; bugünün çocuğu 
yarının en büyük adamı olmağa 

namzettir. Kuvvetli ve enerjik bir 
nesil yaratmak arızasız, sağlam 

ve gürbüz çocuk yetiştirmiye b~ğ
lidır. Bakımsız ye cılız çocuklu bir 
ulus varlığını korumak ve mede
niyet aleminde inkişaf ve dolayı
siyle çocuğun bakımına pek çok 
itina eylemek milli ve vatani va · 
zifelerin en birincisini teşkil eder. 

Bu itibarla cocuk bakım işini 

yalnız çocuk esirgeme kurumuna 
bırakmak doğru değildir. Bu dava 
memleketin en önemli <lavalann
dan biridir. Bu davayı milletçe 
halletmek gerektir. Gerçi; çocuk 
esirgeme kurumu 20 yıld anberi 
candan benimsediği bu işi maı i 

kuddreti rıisbetinde tayıkiyle ba
şarmıştır. Çocuk esirgeme kuru
munun bu ) oldaki verimli çalış

masından tahassül eden en büyük 
muvaffakiyet halk nazarında te
barüz ettirdiği çocuk davasiyle 
irili ufaklı bütün yurttaşların ilgi
lenmesini temin keyfiyetidir. Fa
kat, yukarda bildirdiğimiz gibi ne 
de olsa bir kurumun bununla meş
gul olması istihdaf olunan gayeye 
süratle vusule gayrikafdir. Kaybe
decek 1.amanımız ise yoktur . Zira 
vakit nakittir. Netekim; vaziika
nurı bunu dikkat göze alarak be 
lediye kanununa bu hususta bir 
takım hükümler koymak zarure
tini duymuştur. Bu hükümlere gö
re de belediyeler bu işte ç ocuk 
e5irgeme kurumuna maddi ve ma
nevi her yardımı yrpmak mecbu
riyeti kar.sısındadırlar . Nasıl ki; 

A - Belediye kanununun 15 
inci maddesinin 18 inci fıkrası 

bırakılmış ve bulunmuş çocuklaıı 
koruyup gözetmeyi. 

B - 33 üncü fıkraiiı çocuk 
bahçeleri, oyun ve spor yerleri 
açmayı. 

C - 34 üncü fıkrası fakir 
ailelerin ikiz çocuklarını alelumum 
öksüz, fakir ve kimsesiz çocuklara 
para, ilaç, yemek, içme, giyinme. 
barınma, tahsil ve terbiye cihet
lerinden yardım etmeği. 

Ç - 45 inci fıkrası yetimha
ne, eczahane, doğum ve emzirme 
evleri açmayı. 

D - 48 inci fıkrası da kım
sesiz kadın ve çocukları koruma
yı amirdir. Buncs nazaran her be
lediyenin kanunun bu hükümle
rine tevfiki hareket etmesi icap 
etmez mi'? Elbette eder. Ve ka
nuni icabatn uyarak uhdesine 
tahmil olunan vazifeleri yapan 
Belediyeler yok degildir. Vardır, 

mesela; Ankara, İstanbul, İzmir 
Belediyeleri bu milli davayı ço
cuk esirgeme kurumu kadar be
nimsemişlerdir. Ve geregen yar· 
dımı yapmaktan hiçbir zaman 
geri kalmamışlardır. Ankara Hal
kevinin içtimai yardım komitesi 
ötedenberi okullarda okuyan fa
kir ve kimsesiz çocukları yedir · 
mek, içirmek, giydirmek hatta; 
ilaç, kitap, defter, kağıt ve ka
lemlerini sağlamak suretiyle bu 
davaya karşı candan bir alaka 
göstermiştir. Bu alakayı bu satır· 
üzerinde minnet ve şükranla an
mak vicdanen ödenmesi gerek bir 
borç sayılır. Ancak; gönül istiyor 
ki; her Belediye, her kültür ku
rumu bu işı böylece benimsesin 
Görüyoru1. ki; birçok yerlerde bu 
va1.ifeler sırf çocuk esirgeme ku
rumuna inhisar etmt!ktedir. Bu 

YAZAN 

Kemal Akman 

yanlıştır. Halkın vereceği beş on 
kuruşla idare olunan bu kuruma 
her yönden maddi yardımda bu
lunmaları elzemdir. Çocuk bay
ramı münasebetiyle Adana Bele
diy~sinin çocuklara bir şölen ya
ni ziyafd verdiğini Türk Sözü 
gazetesinde okumuştum. Tam ye
rinde güzel bir şey, şu kadar 
var ki; 23 Nisan çocuk bayramın-

1 
da bu şöleni vermekle Adana Ço
cuklarını sevindiren ora belediyesi 
mahalle ve sokaklarda ötekine 
berikine el ve avuç açarak dile
nen, başı kabak ayağı çıplak cı

lız fakir ve kimsesiz çocuklara 
barındıracak bir yer tedarik ve 
tedarik edilen yerde de bu zaval
lıları yedirip, içirip giydirse ve 
onların talim ve terbiye masraf
larını saglasa hem ruhu kanuna 
daha muvafık bir hizmet yapmış 

olur, hem de Türk çocuğunun 

dilenmesine mani esaslı bir tedbir 
almakla onun serserilik gibi elim 
bir akibete maruz kalmasına ma· 
hal bırakmamış bulunur. 

Zira ; dilenmeyi :tiyat eden 
bir çocuk atiyen ahlaki zaaflara 
uğrl\r, Bu gibiler iızeti t•efis sa
hibi olmazlar. Herkese t: I ve avuç 
açmak ötekine berikine üç beş 
kuruş için boyun eğmekle ben
liklerini kaybedenler çalışmaktan 

zevk almazlar. Meşru kazanç yol
larını aramazlar. Onlarcl\ ; iyi ve 
kötü herşeyi yapmak mübah te
lakki edilir. Ve bugün bu tarzda 
yaşayan çocuklar yarının en mu· 
.tir adamları arasında yer alırlar. 
O zaman da tabiatiyle memleket 
bunlardan istif acle edemez. 

Binaenaleyh; Her belediye, be
lediye kanununun çocukları ko
ruma ve gözetme bakımından 

kendisine tahmil ettiği vazifeleri 
aşağıda yazılı olduğu şekilde yap
mağa çalışmalıdır . 

1- Her beldede mevcud ço
cuk esirgeme teşkilatı için büt
çesine yeteri kadar tahsisat koy
mak ve bu tahsisatı ancak ve 
ancak çocuk koruma ve gözetme 
işine sarfetmek . 

2- Küçük kimsesiz süt ço
cukları için emzirme evi açıp 

bunları ücret mukabilinde tuta
cağı süt anneler vasıtasiyle bü
yütmek . 

3- Çocuk barındırma evi a
çarak bu evde barındırılacak ço
cuklardan bir yaşından yedi ya-

Vi,ide görüf meler 

Vişide bugün Petenin reisliğin

de bir kabine içtimaı yapılmıştır. 
Bu içtimada Ce1air , Tunus ku
mandanları da hazır bulunmuştur. 
Kt'za Veygand da bu toplantıya 
iştirak etmiştir. 

Söylendiğine göre , büyük bir 
1ümre Fransı1. , son günlerde Vişi 
hükumetinden çok :;oğumuştur . 

Bilhassa son günlerde Ameri
ka da Vişi hükumetinden pek 
gayri memnundur . 

Brenne- mülakatı 

Musolini - Hitler mülakatında 

• 
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Firengi ile 
mücadele 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaletinden verilen haberlere gö
re Bartın'daki frengi mücade'esi, 
üç senedenberi devam eden me
saisi neticesinde, bu havalide bu
lunan frengililerin tedavisini tama
men ikmal etmiş ve bu mıntakada 

daha fazla bulunmasını icabettiren 
bir hal mevcut olmadığından bu
radaki mücadele heyeti Samsun 

vilayetinin Bafra ve Kavak mınta- . 
kalarına naklolunmuşlardır. Bu 

mıntakada tedavi olunan hastala
rın sayısı yedi bin dokuz yüz kü
surdur. 

Diğer taraftan Tokat merke
zinde bulunan frengi mücadele 

baştabibliği, buradaki hastaların 
tamamen tedavi edilmiş olması 

itibariyle Zile'ye nakledilmiştir. Er
baa kazası da bu mıntakaya da-

hil bulunmaktadır. Burada tedavi 
olunan hasta yekunu 
yüzü bulmaktadır. 

bin sekiz 

şına kadar onları ahlakı mazbut 
ehliyetli mürebbiyelerin terbiye 
ellerine teslim etmek ve yedi ya-

şını ikmal edenleri ise tahsil mas
rafları sağlanmak şartiyle ilk o
kullara tevzi edip okutmak . 

4 - ilk tahsilini bitiren bu 
gibi çocuklardan orta, lise ve yük
sek tahsil arzusunu izhar edenle
rin arzularını yerine getirmek san' 
ata istidadı olanları san'at okulla
nna ve bu hususi san'at atölyele
rine verip orada yetiştirme. 

5 - Beldenin bir kaç muhte
lif yerinde çocuk bahçeleri açmak 
ve çocuk spor ve eğ-lence yerleri 
yapmak. 

6 - 18 yaşını bitirmeyen ço· 
cukların gazino kahvehane ve 
benzeri yerlerde oturmalarını ya· 
sak etmek. 

7 - Çocuklar iı;in terbiyevi 
filimler gösterecek çocuk sinema
ları, yine millr, vatani ve terbiye-
vi temsiller verecek çocuk tiyat
roları açmak. 

8 - Gündüzleri işe giden dul 
kadın ve erkeklerin çocuklarını 
akşama kadar barındıracak ücret
li ve ücretsiz kreyşler açmak her 
Belediyenin kanunen if:\ya borçlu 
olduğu belli başlı vazifelerdir. Be
lediyeler bu vaıifeleri ya kendile
ri doğrudan doğruya yaparlar ve
ya çocuk esirgeme teşkilatının 

yapmasını temine yardım ederler. 
Her iki şık da bir yola çıkar. Be
lediyeler bu hizmetleri ister kendi
leri yapsınlar isterlerse yapacakta-
n maddi yardım mukabilinde ço
cuk esirgeme kurumuna yaptırsın
lar. Hepsi birdir. Yeter ki; bu hiz
meı ler görülsün. 

Fakir ve kimsesiz çocukların 
sefil ve perişan bir halde yaşa
malarına meydan verilmesin. Da
va budur, Ve bu davayı hallet
mek işi de çocuk esirkeme kuru
mu ile Belediyelere aittir. 

yeni bir sulh taarruzundan bah
sedildiğini yeni gelen bir haber 

anlatıyor . 
Her halde Mihver: Arttk Afri-

kada harb bitmiştir . Yeni Avru
pa kurulmuştur . Artık mücade· 

leye nihayet verilmeli diyecektir. 
Hakikatte ise bugünkü Avrupa 

Birliği Almanya boyunduruğundan 
başka şey değildir . 

Japonya - Holanda Hindi.tanı 

Japonya - Holanda Hindistanı 
arasındaki siyasi münasebatın ke-

sileceği şayiaları vaı dır. 

Mersinde S por gös-f: 
teri/eri yapılacak 

ı. eniz harp okulu ve lisesi bu g6sterller 
için zengin bir program hazırladı 

Maarif Veklllaln 
dlnkl tetkikleri 

Ankara : 6 (Türksözü Muha· 
birinden) - Maarif Vekilimiz Ha
san Ali Yücel refakatinde talim 
ve terbiye heyeti reisi Kadri 
Yürükoğlu, azadan Servet Biı kin, 
Halit Ziya Kalkancı ve ilk tedri
sat umum müdürü olduğu halde 
dün sabah Hasdnoğfan köy ensti
tüsüne giderek yeni kurulmakta 
olan bu enstitünün binalannın ya· 

pılacağı aahayı tetkik etmişlerdir. 
Vekilimiz enstitü talebesini 

muhtelif iilerin başında çalışırken 
görmüş, dıvarcılık, dülgerlik, de· 
mircilık, inşaat faaliyetini gözden 
geçirmiş; aritmetik ve fizik ders · 
!erinde bulunmuşlardır. Talebeyi 
muhtelif faaliyetlerin içinde çal ışır · 

ken gören Vekil onlara muhtelif 
mevzulara dair sualler sormuşlar

dır. 

Maarif Vekilimiz kendilerini 
karşılıyan köylülerle konuşmuşlar, 

enstitünün gayesini onlara izah 
etmişler ve köylülerin askerlik 
hatıralarını dinlemişlerdir. 

Maarif Vekili ve arkadaşları 

saat 17 de Ankara'ya dönmüşler
dir. 

Balll tipi~ ayakkabılar 
lstanbul : 6 (Telefonla) - Ti

caret odasının hazırladığı raporda 
660 kuruşa satılacak olan halk ti
pi ayakkabıların evsafı bir milimet
re kalınlığında yerli deriden vida
la, Adana ve Tarsus bezinden as· 
tar olarak tesbit edilmiştir. Bu a
yakkabıların iç astarlarında şika

yetleri tetkik için ticaret odasının 
birer etiketi bulunacaktır. 

Boks 06sterUerı 
Dün Beden Terbiyesi bina

sında hususi bir şekilde bir boks 
gösterisi yapılmış ve bu gössterişe 
kalabalık bir meraklı kitlesi':tara
fından seyredilmiştir. 

Malatya Menıacat 
kullbl kongresi 

Malatya Mensncat 
lik kulübü dün saat 

genç-
18 de 

senelik kongresini icra etmiştir. 

Y üzme Hakem Kurauna 
Böl•emizden gidecekler 

26 Haziranda Bursa'da açıla
cak yüzme hakem kursuna bölge
mizden de bir yüzücü iştirak e
decek ve bu kursu ikmalden son
ra yüzme havuzunda beden ter
biyesi mükelleflerine yüzme öğ

retilecektir. 

Bugün bir Avrupa radyosu 
pek yakında Uzakşarkta mühim 
hadiselerin vukuu ihtimalinden 
bahsetmiştir . 

/ngiliz hava faaliyetleri 
Ortaşark lngiliz hava kuvvet

leri son günlerde taarruzlarını 

Adalara ve Suriyedeki benzin de
poları üzerinde teksif etmiştir . 

Hücumbot imalah 
Holanda Hindistanında yeni ter

saneler kurularak hücumbotlar 
imalatına başlandıgı bildirilmek
tedir. İlk parti 400 hücumbot ya
pılmaktadır. 

Mesirn : 'i~(TürksözütMuha
birinden) - Deniz Harp .. Okulu 
ve lisesi Komutanlığı tarafından 
hazırlanan zengin bir program da
hilinde önümüzdeki Pazar günü 
stadyumda Deniz Harp Okulu ve 
lisesi talebeleri tarafından büyük 
spor gösterileri yapılacakbr. 

Kıymetli bir Beden Terbiyesi 
mütehassısının elinde yetişen genç 
denizcilerimizin, Askeri liseler a
rasında yapıla gelmekte olan 
musabakalarda bir çok şampiyon
luklar kazandıktan hepimizin ma
lumudur. Pazar günü stadımızda 
göğüs kabararak alkışlayacağımız 
yar,ının deniz kahramanlarının bi
ze, heyecan ve hatırası unutulmaz 
bir gün yaşatacaklarına hiç şüp 
hemiz yoktur. 

Bu iÖsteriler için stadyomda 
lazım gelen tertibatın alınmasına 
şimdiden başlanmıştır. 

Gençlerimize ve tertip heyeti· 
ne muvaffakiyeterl ; dileriz. 

Bu yıl İlkollala 
BIUreaıer 

Bu sene : Vilayetimizin tam 
devreli şehir ilkokullarından 384 
kız 867 erkek, köy okullarından 
43&.kız 540 erkek,, olmak. üzere 
1835 talebe mezun olarak diplo
ma almaya hak~ka:ıanmışlardır. 

Bi,, Adam Dün 
A tdan Dü, tü 

Adana'nın Memişli köyünden 
Ali oğfo Bekir dün köyüne git
mekte iken atının ürkmesile mu
v a z e n e s i n i kaybederek 
attan düşmüş ve muhtelif 

yerlerinden yaralanmıştır. Bağlar 

Karakol Kumandanlığı tarafından 
imdadı sıhhi otomobili celbedile· 
rek yaralı memleket hastanesine 
yatırılmıştır. 

Bubabat stokları 
ve mubayası 
(Birinci sayfadan artan) 

!eri, asli vazifelerinin esaslı bir 
cüzü olarak telakki ve ifa ede
ceklerdir. 

İaşe heyetlerinin . bir umumi 1 

katibi, bulunacaktır. Umumi katip, 
ticaret odası başkatibi veya fiyat 
murakabe komisyonu bürosu şe-
fi arasından valinin tasvibiyle se· 
çilecektir. 

Kazalarda kaymakalaaın reis
liğinde malmüdürü, ziaaat mual
limi, ziraat muaallimi bulunmıyan 
yerlerde valinin tayin edceği : di
ğer bir muallim ve mevcut olan 
yerlerde de ticaret odası başka
tibi ile fiyat murakebe lcontrolö· 
ründen ibaret olmak üzere iaşe 
heyetleri kurulacaktır. Nahiyeler
de ise, iaşe heyetlerinin reisi na
hiye müdürü olacak, merkez köy 
muhtarı ve merkez muallimi, mu
allim bulunmıyan yerlerde valinin 
tayin edeceği bir çiftçiden mü· 

rekkep olarak iaşe heyetleri teş
kil edilecektir. Kaza ve nahiye
lerde teşekkül edecek olan laıe 
heyetleri bağlı bulundukları valinin 
göreceği lüzum üzerine faaliyete 
geçeceklerdir. 

Vilayet iaşe heyetleri, halk ve 
milli müdafaa ihtiyaçtan bakımın
dan Ticaret Vekaletince lüzum 
gösterilecek her türlü tedbirleri 
almağa ve verilecek işleri görme
ğe, vilayet ihtiyaçlarını göz önün. 
de bulundurarak lüzumunda resen 
tevessül edecekleri tedbirlerle yi
yecek, içecek, ıiyecek ve yaka
cak maddelerden mahallin ihtiyaç-

DUYDUKLARIMIZ 

Kocaı;~na vekil 
papaz olan ki 

Britarıyada kaJınlar, ıilah bl 
alınnan koca ve babalarıPI 

tün işlerde ve lıaU.i pal" 
bile istihlaf ediyo1lıır. logilil~ 
Madam Vıleıı namında bir 
askere riden papas kocası 
köy papaslığını yapma~• 
mıştır. . 

Kadın rahip; ilk defa 1111 ~ Va 
çıktığı zaman cemaata hitabl

0 harj 
duayı okumuştur. • ~ete k 

"Cenabı Hak, vatanı P1 ıı Ci ltluh 
için askere giden kocalarıt111 ılı •• 

· e ""'lınu 
babalarımızı bir an evvel bıı. aı biJI "( c~ 
etsin. Askere gider.lerden Ilı 
kocam olduğ-u için Cenabı H 'kt 
bu rıiyaıda bulunuyorum,,, 'er-ı 

Madam Vılen vaazına ~iye 
devam etmi~l ir. "Ayirıden M da 'Öt 
netim yok. Fakat harı,·.dev:ı:!' "lı·1 • 

tinci 
tij'i müddetçe bu vazifeyi ~ 'thj,, 
ğim ve herkesin hoşuna gide "' 

tibarı .. alarda bulunaca~m.,, \ .. 
Garibi şudur ki, Madaıtl ~~ 

kasaba rahiplitini deruhte dl "'kta 
gündenberi, kilise tıklım ıııJI hır lak 
maatla dolmaktadır. tibi tii 

Taı Yerine" Kurııtt' ti~ttte 

BBeton arme inşaatının e~ 11111hte 
başlı:mahzurlanndan bifl 111tk i 

nın yenilenmesine mAni o 'r~n 
Alman mimarlari bu mahıll~ ~tıı 
taraf etmek için beton . ~\'e: 
havanın nüfuzuna ve bl. a~ f 
yenilenmesine müsait olan ~ tıitt •r. 
taş kullanmata karar verf11. ~~ ı:rı 
Fakat bu taşların yalnız R~ 'dı 
zasında, Sicilya adasında .~ 
kasyada bulunduQ-u ve şı 
taşların getirilmesi pek 
bulundu~ anlaşılmıştır. ~ıl~ 
bu taşın bir nevi sun'isin• 
lar ve bunu inşaatta; 1<011 
başlamışlardır. Bu taşın 
maddesi çelik f abrikalarıoııı 
sek bacalarında biriken kil 
dır. Kurumlar hususi bir d' 
makinelerle beton inşaatııı 
!anılıyor· __../, ?.33 

ıt ı.~s 
ZA Yl - ikinci Fırkll• 8.0o 

Alay , Birinci Tabur , V f 
bölükte hizmeti aske~if:1 8-3() 
ile aldığım terhis tezkıre S 8.~S 
ettim. Hükmü yoktur . 1 ~ 

Ce} hanın Doru':,, 
13·3o 

den Süleyman 
doğumlu ôaıer;,. 

ZA Yl - Ayvalık 
Suvari Bölüğünden aldı~'~ 
teıkeremle nüfus cüzdarı1r' 
ettim. Hükümleri oıaıad1

1, ederim. 
Düıce lcazasmın C' 
bey köyünden °111

: 
hanın Bahriye 
oturan Kılkara ~ 
dan Osman oğ. 
Akif. 

ZA Y l - Diyarbak1
' 1 

hastahanesinden silahsıı ~ 
dığım terhis tezkiremi ıs i 
Yen isini alacağımdan 1 
hükmü yokdur. Jı~ 

Ceyhanın AY"' /.. 
den Mahmut t ~ 
Doğumlu ÔtJle 

!!!!!!!!!~~~~~~~~b 

b. . . k11rf JI 
tarını ır zaman ıçın ·ııır 

cck miktarda vilayet iÇ'ıl, 
türlü tehlikeye karşı 11111 

lerde elde bulundurtını)'~ 
çe biriktirilecek madd 1,~ 
muhafazasına, tahdide ·ıôe 
delerin, en uygun şek~ 
sahiplerine dağıblınası Y'JJ 
ve fevkalade hallerde b"°'J 
tevziat için şimdiden i~'1a 
birleri almağa, her ıu~ ~/ 
i1şe ihtiyaçlarını karŞl' 
mur edilmişler. -~e~ 

iaşe heyetleri bu 1 ıe o 
ken mahalli belediyeler 

liti yapacaklardır. e~' 
Dünden itibaren 111 ~f. 

miş olan kararname el~ 
dairesinde teşkil olutı3 peı J 
kaza ve nahiye idare ııJ"j 
teşkilat ve kadro rnaıır ~' ~. 

!1~~~~~n ü~:~di~il~al~~ ~: 
den 120 bin liralık talı 
mışbr. 



Amerikalılar 
harice seferi 
ll'l\f et yollarsa 
Vaş· 

~ h . ırıgton: 6 (a.a) - Ameri-

'ett arace seferi bir kuvvet götür

ti karar verdiQ'i takdirde birin
llıuha b ~ re e hrkası Amerikan or-

' c~un kıt'a dışına sevk edilecek 

'tiitıttnıarından birini teşkil 
~ ktir. Genel kurmay reisi ge

~ Martal mebusan meclisinin 

dt ~ encümeni tali kumiıyonun
....., ~l a~ak ezcümle demiştir ki 
llltiıı . 

W.:_ cı fırka mutlak bir üstülüA"e 
, .,,.P b' 
ıtjı._ ır hücum kıtasıdır. Ve bu 
"'tlıa .. 

' Yuıde yüz derecede yeni 
hte '-ltt ille ile teçhiz edilmiş bulun-

u~ bir :r. Batı bakımlardan diğer 
libj .. 111 cüz'ü tamlar da bü fırka 
ti.. rucha . 
~ntted· nıyet arzedebilecek va-
'-llht ır. Mevzuubahis fırkalar 
111., ~lllel bazı harekatta kullanıl
~ ı · 
"- Çın bilhassa seçilmiş kıt'alar 
"llda bulunuyor. Birinci fırka 
be .. Stfert vaziyettedir. Ve şimdi 

•tııd'd &.. f e kararg-lh kurmuşlardır. 
ırka 

h:... • geçen harpte ilk Alman 
~'tın· 

e Rllİ' 'dı 1 alnıağa muvaffak olan 

da~'~ __ _ 

~ ~··~·· l'ORKJ 
YE Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 7 .6.1941 
7.3() 

Program ve memleket sa-
7.33 at ayarı 
7.15 Müzik : Hafif proiram 

8.0() AJANS haberleri 
, ef Müzik : Hafif programnnn 
eri)' 1 8-3() devamı 
kire-' 8 ı 

ı' ·15 E 
• 13 Vin saati 
r1l~ .w ·3o p 

an Of' rogram ve memleket sa· 
er , 13.33 at ayan 

1P M". 
ıık 13.15 \lzık : Türkçe plaklar 
dıtı.- 11.0Q AJ .. ANs haberleri 

daıı1'~ ~Uzik : Riyaseticumhur 
adıl' 11.15 andosu 1' M" · 

an 

d \ltık : Türkçe plakların 
ls0o evama 
ıs:'J-0' 
18.0() Müzik : Dans müziti 

Pro 
gram ve memleket sa-

18.()3 at ayan 
le Mü ·k ·°J-0 z· zı : Piyasa şarkıları 

M:ahat_ Takvimi ve Toprak 
18.1() sulleri Borsası 

Müzik : Radyo caz orkest

:ası (lbrahim Özgür ve 
19,n,, "'teş B- ki 

"\I 1( oce eri) 
lg·ls onuşma 

>-1ütik • R 
ra • adyo caz orkest-

19·30 ,~ 51 Programının devamı 
IYICllllek 
Aj et saat ayarı ve 19

.1s M .. ANs haberleri 
~·ls ~ lllik : Çifte fasıl 
~.15 ~DYo GAZETE.Si 
~l n,, Muzik . S 

'"IJ a..- • olo şarkılar 
"'Onuş ( ~1 •10 laaı) ma Memlek~t Pos-

~l Mü 'k 
·1() 1( zı : Dinleyici istekleri 

~l.ss ı,;i~\lşma (Günün mesele

Müz'k 
')... it 1 

: Radyo Salon Or· 
'<-3() estraaı 

Me11ılek 
btb et saat ayarı ajans 
a..- erleri· Esha T

1 

h ·ı·t "''tnb· • m - a vı a 
')... (F" 'Yo • Nukut Borsası 
'<.1s 'Yat) 

Miiıik . 
ktstr · Radyo Salon Or-

~ rrıı asa Programının deva· 
·Is 

~.~1 Miitik . D 
~ · ans 

·3o 
Yarınk· 
n.1 

1 Proırarn ve kapa-

ı Alman askeri 

Suriye'ye akıyor 
Ankara : 6 (Radyo gazetesin· 

den) - lngiliz kaynakları Suriye 
hakkında heyecanlı haberler ver· 
mekte devam ediyor. lngiliz'lere 
g-öre Alman askerleri Suriye'~e 
akmaktadır. Diğer bir habere go
re Şam otelleri Alman zabitleriyle 
doludur. 

Şam tayyare meydanlarıda 
Almanların eline geçmiş bulunu· 
yor. Alman'lar ise bu h~.b~rle.ri 
tekzip ediyorlar ve lngılız lerı~ 
Suriye'yi işgil için bu habcrlen 
çıkardığını bildiriyorlar. Suriye fev · 
kalade komiseri ise radyoda be
yana tında ecnebi tayyarelerin Su
riye'den gelip geçmekte oldukla
rını ve binaanaleyh bunun bitaraf· 
lığa telif kabul etmez şekilde gö· 
rülemeyeceğini anlatmııtır. 

Vişi'nin sözlerine bakılacak 
olnrsa :Suriye lngilterenin istilası· 
na uğramak teşebbüsündedir. 

Halep tayyare meydanını in· 
gilizler yeniden bombardaman et· 
mişlerdir · 

rraam • Alman 
.. lllrllll 

(Birinci sahifeden artan) 
kafi mikdarda tayyare, tank ve 
diğer makineli malzeme ile techizi 
için icap ediyorsa zihniyet ve 
usullerinde değiştirilmesini isti
yorlar. 

Diğer taraftan Taymisin Fran-
sız hudududaki muhabiri Vey
ğand - Peten görüşmelernin Fran
sız. - Alman if birliği aydinlatmı
yacağı kanaatinde bulunduğunu 
bildirmektedir. Fransa • İngiliz 
münasebetleri akibeti iş birliğinin 
tecelli şekillerine l:'aQ'h bulunmak· 
tadir· 

Bu muhabire göre, General 
Veygand fahsen Dö Gol~ ka~ıı 
harekele geçmek taraftarı d.eA'~
dir. Ve Darlanin Suriye ve şımall 
Afrikada yapmall istediği şeylere 
muhaliftir. Veygand bu muhalefe• 
tini müstemlekeleı le manda altın
daki arazide yaşayan halkın ek
seriyetle Dö Gol taraftarı olma
sına istinad ettirecektir· Genera~ 
Veygandın bu hat ve haıeketlerı 
şeref hissinin de rol oynadı~ı z8:.no· 
lunmaktadır. Filhakika eskı mut
tefik lngiltereya karşı silaha sar~l· 
mak Veyganda ağır gelmektedır: 
Bunun gibi Fransanın ananevı 

dostu olan Amerikaya karşı ha· 
rekete geçmekte V eygand için 
zor bir iştir . 

Vaşington : 6; (A.A) - .Kor-
del Halın Fransa hakkında kı b~-

d · ı·yor kı· yanaiında ezcümle en~ 1 • 

Vişi hükumetinin taarruz _ma~s~t~ 
lariyle diğer devletlerle iş bırlıA'~ 
siyasetini kabul ve ~at.bik ~tmes~ 
inanılır bir şey değıldır, Boyle bır 
siyaıt yalnız ağır bir mütareke 
kükumlerini tecavüz ederek kıy
metli hakların ve menfaatlerin ter 
ki demek olmayacak aynı zama~
da Fransayı derhal askeri ve sı: 
yast bakımdan tabi bir devlet h.a· 
line koyacak ve bu memleket dı~ 
ter bir çok milletler alemi~de ~ır 
taarruz aleti teşkil edecektır. Dı· 
ter taraftan bir gazetecinin _süa· 
line cevap olarak şunları soyle· 

miştir: 
_ Amiral Fihiden iptidai ma-

hiyette bir:kaç rapor aldık . Sa· 
mimi ve açık olarak ıöyleyorum. 
Tahaddüs eder gibi görünen va
ziyetten çok endişe ediyo~u:ı. ~er
linin Amerika Fransız hükum.etıne 
vaziyetinin zorluklarını takdır et· 

kte olduğunu ve kendisine 
me h- t ümkün olan bütün teza ura ta 
mb l mak azminde bulunduğunu u un . 
Amiral Lihi vaııtuile müstemıren 

bildirmiştir. 

TORKSôZO 

Bay Molotol'aa 
Tokro gezııı 

Kokyo : 6 (A. A.) - Bay 
Molotofun bu yaz !!' muhtemel ola
rak Japonyayı ziyaret edeceği 

hakkında gazetelerin verdiği ha 
berle alakadar olarak Dameyi a
jansı bu ana kadar bu haberin 
ne teyid nede tekzip edildiğini 

bildirmektedir. 

'91-ie5;g.t.l31:1·1 
Bertin : 6 (A.A) - Hıvat dev

let reisi Paveyiç Hitler tarafından 
kabul edildi. Göring ve Rbentrop 
wülakatta haz.ır bulundular . 

Amman ızerlne 
alım yapııauı delll 

Kudüs: 6 (a.a.) - Royterden: 
Fransızlann Amman üzerine bir 
hava akına yapbklanna dair çıkan 
haberin tamamile asılsız olduğu 
burada bildirilmektedir. 

Saib telıUllDe ald 
ıaytaıar 

(Birinci sayfadan artan) 
sında propağanda yaparak onları 
Almany::\ harbi kaz.andığı takd~rde 
her şeyin daha iyi olacağına ık-
naa çalışyordu. 

Vaşington : 6 (AA) - Lif 
mecmuası Hitlerin 23 mayısta 
mec.muanın Berlindeki muhabirine 
yı.ptığı beyanatı neşretmektedir. 
Hitler Amerikan muhabirine şöyle 
demiştir: . . . _ 

- Kafile sıstemının k&bulu 
harp demek olur. Alman Başku
mandanlığı, Amerika kıtasının bü
tün bir kısmının istilasını. tıpkı 

ayın istilası kacar hayali bir şey 
telekki etmektedir. 

Hitler Almanyanın işçileri 
zorla çahıtn mak imkinı sebebiyle 
Amerika için iktisadi bir tehlike 
olacağı fikrini reddetmiş ve ma
dem ki Almanyanın rekabetinden 
korkuluyor. O halde niçin müs
temlekeleri elinden alındi: demif· 
tir. Hitler Avrupa tefkilatlanma
sının Alman mallarına piyasalar 
arzedeceğini ve hu suretle Ame· 
rikaya rekabet imkanının az.alaca· 
ğını bir delil olarak ileri sürmüş 
ve sözlerine ıöyle devam etmiş

tir : 
- Almanyanın müstakbel ti· 

careti kağıt esasına değil spekü
lasyonun temamen ilğasiyle emtia 
mübadelesi esasma dayanacaktır. 
Almanyanın altınları tamirat ve 
tazminat suretiyle:eıinden alınmış 
ve kendisi beynelmilel altınsıı 

bir ticaret sistemi hazırlamaya 
mecbur edilmiıtir. Bununla bere· 
ber Almanya altınının kredi esa~ı 
olarak kaidesini tanımaktadır. Hıt• 
ler Alman menfeatinin milletleri 
esaret altına almakta olmadığını 
söylemiş ve netice olarak şöyle
demiştiı: 

- " Alman davası Birleşik 
Amerika menf eatlarina muhalif 
değildir. Fakat bunu Amerıkalılara 
isbat için yapılan gayretler da
ima akim kalmlflır. ,. 

Darlan Tlrldrere 
ıerzellll etaaemlt 

(Birinci sayfadan artan) 

sülameli üz.erine selihiyettar 
mahfiller şu ciheti tasrih etmekte
dirler ki Başvekil muavini Türkiye 
ye karşı milli gayretinin safhalar
ından bir tanesini teşkil eden bu 
kadar eski bir haraket hakkında 
serzineşle bulunmak niyetini gö~
termemiştir. Darlan yalnız lngı
lizlerin iki yüzlü, hile oynn.hn~ 
aydınlatmak istemiştir. Şu cı e 
tebarüz. ettirilmektedir ki Fransı~ 
Türk münasebetleri değişmemiıtır. 
lskenderun sancağı meselesine ve: 

' rilen hal sureti bu münasebetlerın 
iki temele dayandığını isbat etmek
tedir. Bu iki temel ananevi dost· 
luk ve yakın ıarkta karfıhkh hak· 
lara mukabil hörmettir · 

---

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

=-== KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S. 
!== - --

Koza 
1 Klevland 1 62,50 1 

Klevland il 1 

M. Parlağı ~ P. Temizi 46,00 ()() 

Kapamalı 

~ Y. Çiğidi 
K. Çiğidi 5,00 6,50 
Susam -34,sO 
K.Butday 9;00- - 9,50 
Buğday To. 9,75 
Buğday yerli 9,875 
Arpa 

1 
5,55 il 

Yulaf 6,50 6,625 1 

1 

1 

6 - 6 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
I ş bankasından alınmqtır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.24 

'{Dolar) ~merikan 132.20 

lagUtereala 
lıtlade ıaauret 

1 

Londra: 6 (a.a.) - Hava ne
zaretinden: Tesbit edildiğine göre, 
dün gündüz cereyan eden hareklt 
esnasında avcılanmaz biri bombard· 
man dördü avcı olmak üzere beş 
düşman tayyarnıi tahrip etmişler

dir, 
Londra: 6 (a.a.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinden: Bu 
icce lng-ilterc üzerinde düşmanın 
beş bombardman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Bu akşam saat 20 ye 
kadar kayda defer hiç bir hAdise 
olmamıştır. 

B. OlllllelllD 
bir emri 

Londra: 6 (a.a.) - Gelen ha
berlere göre, Göbels lngiliılerin 
pya Giridde vahşiyane muamele· 
ler yaptıklan hakkında yeniden 
neşriyata başlanmasını emretmiştir. 

Alman esirlerine ve ezcümle para· 
şütçülere yapılın muamele mese· 
lesi hasseten ileri sürülecektir. 

Sovyet dahili 
teı•HAtmda 

Moskova : 6 (A. A.) - Sov
yet hükümetince imalita yanyan 
makinelerin inşasmı tedvir edecek 
bir halk komiserliği ihdas edilmi'· 
tir. 

ZA Yl - 221 inci alay, 13 
Van hudut taburunun, 2 bölü~n
den aldıtım terhis te:ıkiremi kayıp 
ettim. Y eniıini alacatımdan eski-
sinin hükmü yoktur. 13125 

Palo kazasının Kavak 
karyeıinden Musa oğ'ul· 
larından 322 doğumlu 

Hasan otlu Ali 

HAllEYI REISUGiNDEN: 
lnıilizce, Fransızca ve Al

manca ikmal kurslarımız 9/ 6/ 
941 Pazartesi günü saat 9 da 
Halkevinde açılacaktır. Bu 
kurslara kaydolunan talebele
rin o saatta Halkevinde bu
lunmalan ilin olunur. 13126 

••rbaa •••••• .......... 
Mldlrlllbdea: 
Yemeniciler çarşısında Hu

susi idareye ait arsa bir sene
lik ican artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Artırma 12;6/941 
Perşembe günü saat onda ya-
pılacaktır. 

3 - Şartnameyi Hususi 
Muhasebede görebilecek istek· 
lilerin ihale saahnda Viliyet 
Daimi Encümeninde bulunma
lan ilin olunur. 

29-1-3-7 13082 

Fabrikamızın Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada malları olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yapbrırlar. Pamuk ve çiğilleri ni , Pirinç ve kırınblannı imal edil
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla· 
nndan istif, hammaliye ve ardiye par asa alınır. Kızışarak küflen
mesinden, yanmasından, avarya olmasından , noksanlaşmasından 
evsafının bozulmasından hiç bir giina fabrika sahibi mesuliyef ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
öteden beri bili bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabrika 
çeltikl~rin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri· 
den birşey alınmaz. !maliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden aynca 
fark alındığı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

10-15 Ga. .Ceyhan : lSMAll ZALOCLU 

1 LAN 
Deniz gedikli erbaş orta 

okul müdürlüğünden : 
1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe ah· 

nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 
A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz} 

B. in~ mektep şehadetnamesi. (Üzerinden bir sene geçme· 
miş bulunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu
ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için lJEylul 941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 

F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10/ 
Ağustos/941 günü nihayet bulacaktır. 

3 - Kayıtlar lstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 
Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtibanlan Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ· 
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (284 7) 

1-3-5-7-9-11·13·15-17· 19·21·23-25-27-29 13101 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

Deniz lisesi birinci ve ikinci sınıflarına okur kaydü kabulüne 
1-Haziran-941 de başlanarak 10-Ağustos-941 tarihine ka
dar devam edecektir 

Mersinde bulunanların okul komutan'ığına, başka şehirlerde 
bulunanların bulundukları mahallin Askerlik şubelerine müraca
caat etmeleri ilin olunur. 3-6-7-12-15- 17 13104 

DIBBATI.. DIKBATlu DİKKATi .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat llalell lıartı11Dda 

ZeDlt, arıoa, aeller,aacar, blıloa lıadıll 
ve erllelı ıoa model ıaaoerımız redek· 
ıerırıe lleraller gelmlıttr. Ber tirli ta· 
mlrat lıaltal edilir... 12749 13·15 

i .............. .., . .-....... ._ ....... ,.. ............ ~-·-·-·-·-·-·-·-·! 
. ' 1 DOKTOR ! 

1 Yalçın Mustafa Ozel 1 • • 
! Da11111 Baıtı••Mlr Mlteba11111 ı 
• 1 • i Kızılay Ulucami caddesi stiklil ilkokulu karşısın· ! 
! daki muayenehanesinde her gün hastalannı kabul eder. ı 
ı S. P. Cs. 17-30 ! 
i9t•49•49• ........................ .., .................... .rmıı .... .., .............. ! 
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TU1'KSuZO 

.......................... 

i HER NEYİ MATBAA l 
İ iSURİHİZİ GAYET TEMİZ İ 
i YE UCUZ OlARAK i 
iTÜRKSÖZÜi 
t MATBAASINDA i 
i YAPTIHBİLİRSİHİZ İ 
!. ...................... .. 

Tlrk Baım Blrllll 
Adana mmtakaıı 

Belıllftlnden 

Türk Basın Birli2'i Adana 

mıntıkası kongresinin 9 Hazi · 

ran 941 Pazartesi günü saat 

dokuzda (öğleden evvel) top· 

!anması kararlaşınıştır. De~erli 

meslektaşlarımızın o gün ve 

saatte Türksözü gazetesi ida

rehaneıindeki büroya teşrifleri 

rica olunur. 

21 - 22 - 7 

l 

Bautesı1ıı ve sesinin temlzllllr•• ller lleıı ba,rete 
dtlştlrea ratyo 

: ........................ : 
f mzmetçı Ara•ıor J 
ı Ev i'lerini görebilecek ıı 

Muharrem Hilmi Remo ı d h" . ı bir ka ın ızmetçı ara- ı 

ı yor. Matbaamıza müra- ı i caat etmeleri i Tlcarıtllaneılnden abaıı 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 112 - TELGRAF: ftEMO ADANA - TELEFON: 112 : ........................ : 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - İN6İl TERE iTTİf AKI YE 

BÜYÜK BRİTAHYA İMPARATORLUGU 
==:: y AZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK :iiiiiii: 

- ~ ......... - ---

~~~~~~~~--~·~~~ 
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TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeıi : 100.<XJO.OOO Türk Lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıtalacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • " 500 • 2000 " 4 il 250 " 1000 

" 40 .. 100 " 4000 " 100 il 50 " 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 " 160 .. . 20 

" 3200- " 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene i'inde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Bi.rincikinun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-----------------------------------------· .~ ......... ~..._..,..."'-~.........-~~ 
. MÜTEHASSIS ~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER 60H MUSTAf A Riıf ATECZAHANESİ 

OSTONOEKI MUAYENEHANESİllOE KABUL EDER 

rı~;;D~ .. ;. .. ;;" .. 7ö~~~~Qi .. 
ı ,aroarı GONDELIK ~ ~E • ADANA 

ı Sahip ve B •şmuhorriri 
ı Senelili ... 1400 Kr. FERiD CEL AL GÜVEN 
ı T Aylıfı . • • 125 • 
ı Umumi Neıı iyat Müdürü 

ı ilanlar için idareye MACiD GÜÇLÜ 
ı müracaat etmelidir Basıld•O• yer: TDJ :Ksozo Mefftoosı 
ı. ........ , ......................... f~tt••ffi 

++++•••••••••ıı+++++++•AOll ..... 

i En nefis salebi 
ı En haJis ve ııh+ 
• hi baharatı yal-
• nız ÇAPA 

MARKA 

• i 

müstahzaratın -
da bulursunuz. 

Beşiktaş Çapa-

marka 

Kuruluş tarihi: 

1915 1 

####*~A•*WfiA«#AA##A#~ 

En Büyük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N DİŞ MACUHUMUM YARATTIGI SIHHAT, 

CAZİBE VE GOZULiKTiR ! ~ 
"Radyolin,, harikulade mües- de parlak . ~eıicel~r. "j 

sir terkibi, daima tazeli~i ile 11Radyolin11 sızı terkıbı rn rJ' 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı e ti 
kişinin tercih ettiii yerine diş müstahzarlarından da ıniİ' 
macunu haline gelmiştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve güzellitin· 

ni kılmıştır. 

RADYOLİN 
• 
iş Bankası 

lltlQlk taıarral beıapıan 

1941 
İllraualye plAlll 

KEŞlDELER 

4 Şahat, 2 Mayı•, 1 Aiudoı, 3 lkincite,rİI' 
tarihlerinde yapılır 

1941 ı11r ... ,eıer1 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 
3 > 1000 > 3,000 
2 > 750 ) 1,500 
4 > 500 > 2,000 
8 > 250 ) 2,000 

35 ) 100 > 3,500 
80 > 50 > 4,000 

Lira 
) 

) 

) 

) 

300 ) 20 ) 6,000 ) - ,.ti 
'--=-~--=-----,.. ~· 
TUrklJ• lf Bank••m• par• yatırmakla yaını• 1 biriktirme almaz, •ynı zamanda tallhlnl# 

denemlf aluraunuz 

r 


