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1 ' An.kara 
talya lllatbuatı D 
katı · . b· , a\rut hocanın 

ını ır ka d 
soktuğu za n L avası haline 

~J ı:nan 11er k · k 
___.Aistana k b" esın a lana, 

ıırşı ır f t 1 
• başladıg1 \ • a yan ho.re-
Çmedı:n Tino ~e mı~tir. A.rııdan 

S ili bir .rort d s 'badasındaki dini 
b u a ıızır b ] 

u adanın ·· d u unınak 
felle kruvaz~.n~n e demirli hulu-
l tarafından or ~eçhul bir de-
Pil" · torpıllcndi. B·lh •· ız ve Arn .k ı as-

crı an rnntb 
va:ı:örunun ı.. 1 uatı Hel-
• . uır talya d 

tıııı tarafında t . n enizaI-
n orpıll . 

1l ısrarla ka d ı enrnış ol-
• 1 d. . y etme.~ tenirl • ısenın ._1. er. 

Şt:lC l • 
olsun b ve nı~ lı ıs eti n 

L b· ugun kendi • ı e 
·r,J " ır sulh · · d a erninde 
ı 1 ıçın e 

lr u ihtilatı d yaşaınık için 
nr an uz k k ' 

rece gayret d a almaya 
ı ~/ e en Yu · 
~ ırında b· nanıstanın 

ır takıın k 
eğe başlaını,tır. ara bulutlar 

a hadi~e b 
ı çok . k er şeyden önce B 1-

~ a ından l'k a 
seledir M h a a adar •eden 

. • ı ve d .. 
• Önce Balk r evletleri hun-

d anlarda mutlak b' 
evarnını ır 

iurmakta .l\d~zu ettiklerini söy-
"h ı ılcr B Ik 

• ·~ nıı V~r'in bu . a an dev-
bıfl lz nıenınu al'zusundan hiç 

,,ti .. n kalını 1 d 
5U gorulu_yor ki b ş ar ı. Fakat 
_,)Ar edilıı:ıektedi,.u arzular red 

ilı;rnan_va, Bulgari~t 
'JQ toprak İstı:kl .an ve Maca· 

Jil recbur edili erıne boyun eğ· 
:;9 bgı b· P f'Dtselenin halli 

ır sırada 
i s• >aşlıyan hu h ' Yunanistana 
el~'/.. Bilhassa B:~eke_tler manasız 

"'dan ··~ d garıstanın Yu-
ole cnb . . 

d 
ler vard S erl ıstediği mU-

e ,.19·1 ır. en 1 d OS"'.l..• llleyı:n B l e er enberi ar-
IJ j;aristan111 A.~- gar. folebleri için· 
bJd • ~denız · · 11 Jliç b· e ınmesı me· 

btP" S ır zanıan .. 
e on gUnlerd gozden kaçma-

lskeri ~ilan e Bulgarların 12 
~ayrıca altına çağırma• 

tıJO"'.:alsanın E ~ayanı dikkattir • 
"~ iştiha pır ve Korfu üzerinde 

cd , ,,,).. sı öted b . 
-b'~ .. gibi. dah en t>rı muşahade 

oıiJ ta Girit a geçl'nlerde ltalyan 
; adasını bile bııhis mev-

!tb ( Gcr'si ikinci sahifede ) 

•• 
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Mi1li Şefimiz Kırşehre kadar bir 
seyahat yaparak Ankara ya döndü 
Şef merasimle ugurlandı, karşılandı 

ANKARA : 17 (T0RKSÖZÜ MUHABİRİN

DEN) - DÜN GECE SAAT 23 DE MlLLi ŞE

FİMİZ ISMET İNÖNÜ YERKÖY 1ST!KA.l\1.E

T1NDE ANKARADAN AYRILMIŞLARDIR. 

MİLLİ ŞEFİM.İZ GARDA VEKİLLER, .ME

BUSLAR, HALK TARAFINDAN HARARETLE 

UGURLAN;"llŞTJR. 

ANKARA : 17 (TÜRKSÔZÜ MUllAB!RlN

DEN) - iSMET 1NÖNÜ BUGÜN 15.35 DE 

KlRŞEHlRDEN HAREKET EDEREK ANKA 

RAYA AVDET BUYL'RMUŞLAROIR. BÜYÜK 

MiLLET MECLİSİ REİSİ, VEKİLLER, HALK, 

.\1.EBUSLAR MİLLİ ŞEFl HARARETLE KAR

ŞJLADJLAR. 

Çukurova ziraatında yeni 
büyük harnleler var ! 

MlUılhlüm 13 
a 

Muazzam üretme çiftlikleri kuruluyor 
Memleketimizin mühtaç olduğu 

her çeşit yüksek vasıflı tohumlan, da· 
ha geniş mikyasta 'yetiştirmek üzere 
hükümetçe yeniden bazı tedbirler alın· 
d1ğı memnuniyetle haber almrruşhr. 

Bu cümleden olarak halen mev
cut tohum islah istasyonları tartıfından 
yapılmakta olan tohum üretme işleri
nin, müted::!vil sermaye ile yürütülme· 
si esası kabul edilmjştir. Ziraat veka· 
letinin tensibiyle tohum üretme çiftlik
leri de tesis olunacakhr. 

Şehrimizde elyevm mevcut ve fa· 
aliyette bulunan tohum islah istasyonu 

( Gerisi UçUncU cıabifde ) 

Başvekilimiz Saydam 
bugün Ankarada 
İstanbul : 17 ( Türksözü muha

birincten )-- B;ışvt k l;mız Refik Say· 
dam bu <.kşa'l'l lsıc:nbulc!an Ankau.ya 
hareket etmiştir. 

/ .. _____ .... _ .......................... "'"'\ 

Sovyet Şefleri arasında { 
değişiklik 

~~~ 

AMER1KALILA · f 
RIN ÇOK SEVDİ· 

Gİ CUMHURRE

Sİ MİSTER RUZ· 

VELT BU RES

MİMİZOE YER-

L 1 KIYAFETlNE 

BÜRÜNMÜŞ 

GÖRÜNÜYOR ... ! 
[~-~ 
Sondaj Faali· 

yefferimiz 

Moskova : 17 a. a. -
Tas ajansı bildiriyor : 

Çengen petrol sahasında 
yetmiş beş metre inild 

lskenderım : 17 ( Türksöıü mu
habirınden ) - Arstız NahiyFsinin 
Çengen köyü civatında yapılmakla 

, olan Petrol araştırması devam etmek
tedir. Son:laj ameliyesi 71 melreye 
kadar varmıştır. />. raştırmaların müs· 
bet bir neticeye varaca~ı tahmin 
edılmektedir. 

RUZVELT'iN 
BEYANATI 

Vaşington : li a. :ı. - Ruzvd

tln gazetecilere vaki beyanatına gö

re, İngiliz · Amerikan görUşmclt rinin 

Amerikan destroyerlerinin t:ınıamen 

İngiltereye devri mahiyetinde bir mlJ• 

z.akere olmadıg-ı anln~ılmaktadır. 

Mera.al Çapoçntkof, şıh 
hl •ebeble vaki isteı}i Uze 
rine kızılordu genel kurmay 
reisliğinden affedilerek mif
tr müdafaa komiseri mua
vinlijilne tayin edilml•tfr. 

General Meretzkof, mU
dafaa komi•erliOi muavin 
liOini muhafaza etmekle 

MOSKOV A - BÜKREŞ - LETONY A 
ELÇlLERiMIZ ANKARA YA GELDi 

beraber kızılordu 
kurmay relsliOine 
edllml,tir. 

geneJ j 
tayin l 

Ankara : 17 (Türksözü muhabi
rinden) - Bükreş büyük elçimiz B. 
Suphi Tanriöver şehrimize gelmiştir. 
Büyük elçi bir kaç gün kalarak temas 
!arma devam edecektir. 

Moskova büyük ~iç.imiz Ali Hay
n::ır da mezunen şelmmıze gelmiş bu-
l ·rı~aktadır. Keza Letonya elçimiz 
Nurı Batu da memleketımize dönmüş
tür. 



Sahife 2 lürkıözü 

Yunanistandaki hadiseler 
( &af makaleden artan ) 

zuu dmi~ti . İtalyanın , Yunanistan 
Uzerinde bir tazyik icraaına başla

dıtı göruluyor . Arnavutlukta milll 
bir İ•yanın baş gösterdiği bir sil'&· 
da, Davud bocanın bir ArnaTUd mil
liyetperveri olarak İtalyaolar tara
f ındım lLanınuı mUdafaası son sene· 
lerde görduıumuz ıaribelerden birisi
cir. 

İtalyanuı Arnavutlu&• ayak ba
sıtı Balkanlarda bir nUfuz sahibi 

Karargih urmuş bir 
hırsız şebekesi tutuldu 

olmayı mutlak surette arzu edişin

dendi . Bu buıUne kadar kimsenin 
ıözUnd~n kaçma .. ı,tır. Herk.es , ltal· 

Ceyhan ticarethanelerini soyan azılı hırsızlar 

yanların gUaUn birin.le Balkanların Ceyhan : Hususi - Ceybaoda 
buı lusamlannfia faal bir vaziyete yaman bir hırsız şebek.esi yakayı ele 
ıeçe~tini biliyordu. Bilhassa bu fa• vermittir. Ôtedenberi medarı maişet-
aliyetin Dalmaçya sahillerine karşı lerini onun bunun malanı çalmak ve bu 
olacağı sanılıyordu . Fakat , Sovyet gUn burada yann şurada konup göç• 
Rusyanın Tuna boylarına kadar inişi mekle vak.ıt geçiren apdal aşiretinden 
ve Yugoslavya ile yeni siyasi mUna• Kizım, Suleyman, .Mebmed Tatladil, 
.sebetlere girişmiş olması İtalyan ha- R1Z1, Ziya, Çokgeze adında altı ka· 
reketinin İ•tikametini Cenuba doğru f adar dun Ceyhana gelerek şehrin 
atmış görUnUyor. dışında ve bir fabrikanın yanını ka· 

rarı'lb ittihaz edip içlerinden bi· 
BugUn ltalyanlar Balkanların bir · rini bekçi bırakarak şehrin içeri•ine 

kc:nannda hareket halindedirler. Fa- yayılmıfla•dır. 
kat maksatları benUz tebellur etmiş Bunlardan KAaım. Mchmed Tat· 
de~ldir. AşikAr askeri bir hareket ladil ve Çekgezer tuccardan S.it Ak· 
görUnmemelLtedir . Belki de sadece man'ın maıuasına girerek kendileri· 
tatbik olunan usullerle Yunanistıını ne mUşteri •UsU vermişler ve bir ta· 
.korkuya du~urerek Bulgaristan ve raftan öteberi almak için pazarlalL 
keodi namına bazı tavisler elde d· yaparlarken diger taraftan da yun ku 
mektir . Bahuı6US mihver devletleri m&J ve keten kumetları, omuzlarında 
arası soğumadan milletlerine devamla yazıo fU celt.ennemi sıcaklarında, ta-
zafcr ve rouvaffakiyet tebliAleri ye- şulaklan paltolannın altına y~rleş-
tiştirmeleri bir zarurettir . Ba işte tirmete ve kimae görmeden ipi kll'a· 
İtalya zimamdaranının ihtiyacı Al- rak kaçma&• teşebbUs ve kapıdan çı· 
manyadao çok ziyadedir. ÇuııkU ltal· karlarken matazada bulunan diğer 

L 'b d mUtterilerden bir kadının nazarı dik-ya o.ar e gir igi gUndenberi harbe 
pmesindeki sebepleri , faydalan be- katini celbetmiş ve maıaaa mUstah· 

Mersine ilk vapur 
öbürgün geliyor 

l•tanbul : t7 (Tel•fon
la) - Devlet Denızyolları, 

Mer•ln ve l•k•nderun til•P 
•eferıerlni tekrar lhda• et
ml•tir. Evvelki likf•m Du111· 
IUll•n•r v-ru l•tenltuld•11, 
bu ••fer i9ln h•reket et· 
mlflir. v.,..r; - .... ,ınd• 
izml,. uıramentıflır. Diler 
i•kel•l•r• uırıy•r•k Mer
•in ve l•kenderuna gidip 
••let:ellllr. lkl11cl ••••r, t 15 
gUn sonra ı•;ııacektır. 

Halke~imiz Spor 

ıubesinin seyahati 
aUs ltalyan milletine maddt bir şe· demlerine haber vermiş ve hemen 

d kapıdan çıktıkları ve kaçacakları bir Halkevi Spor ıubesinden bir ka· 
kıl e isbat eılememiş bir va7iyette sırada yakayı ele vermişlerdir. Ka· 
bulunuyor. Bu psikolojik zaruretlerin file Atustos sonunda bölge dahilinde 

rargihlanna varıbnca heybeler içeri· 
ifan llzımdır. sinde teker, kahve, bulgur, bu&day, büyük bir seyahat yapacaktır. Genç· 

Candan temenaimiz , dostumuz pirinç susam bulunmu1tur. Hırsızlar ler hazırlıklarına itmamla uğraşmll'-ta-
Yuaani"tanıo bu mUteVVef,mUşkul dava· adliyeye verilmi,tir. darlar • 
dan kolaylıkla, zararsızca çıkmaaulır.1--------------------------------

Perid Ceııı GUven N iŞANLI 
FlyAT ARTACAK DiYE BiR KIZ 

Hatayda muhtekirler 
ıekerleri sakladılar 
Antakya : 17 ( Türksözü muha

birinden telefonla )- iki l{iindenberi 
ıehirde bir ıeker buhranı baılamıı 
gibidir • Ne bakkallar ne de ~eker 
satan digcr tacırler müracaat eden 
müıterilere teker satmak istememekle 
ve yanlarında şeker mevcudu kalma-
dıtını söylemektedirler . Bizim yaptı
ğımız tetkikata göre ıehirde şeker 

stoku kati derecede mrvcuttur . Fa
kat şeker fıyatlaranın yükseleceğini 

unneden muhtekirler ellerindeki ıe
kerleri saklamıılardır . 

ERKEK ÇIKTI 
lzmir: 17 (Hususi muhabirimiz- 1----------------

dea teıeı?nıa > - 1? yatanda şö~r~t iki Türk anasını H 
adında bır kız ; Sokeden şehrımız D ava 
Memleket hastanesine getirılmiıtir . Kurumuna yardım1 
Uzun, örgülü ıiyah saçlara bulunan 
bu güzel kızın , tenasül tcşekküllll 
itibarile erkek oldutu anlaşılmııtar . 
Çok ıarip olan nokta , kızın ntıan 
hsı da bulı.ınmasıdar . Fakat nitandan 
sonra Şöhretin götsünün kabarık 
olmadığı , onda daha ziyade erkek 
turubareketleri bulunduğu nazara 
dikkati celbetmif, nihayet ış. doktora 
aksedince bir ameliyatla kızhktan er· ı 
keklite reçmesi mümkün olacak kız, 
lzmire ıetirilmiş ve hastanrde tedavi 
allana alınmıştır. 

Kozan : 17 ( TurluözU muhabi· 
rinden ) - Kosanın Hamam köyUn· 
den Emine Dal ve Fatma Tarkmen 
adında iki köyla Turk anası dun Ha
va Kurumuna gelerek ölttmlerinden 
önce botun menkul ve gayn menkul 
mallarını teberru ettiklerini bildir-: 
mi,lerdir. 

Takdirle anılan bu analann te· 
berrUleri 70 dönUm tarla, 16 baş 
muhtelif hayvan ve menkul malları · 
nan tamamıdır. 

r--------------------------------------------------------·----, 
OSkar Vayld'e 

lnfiliz nüktelerini bilırsi 
niz • Bilhassa meıhur Os!Lar 
Vayld'in nüktelerini •. 

Bir lngiliı f<tZeteciıi vaktile 
bir gün şöyle bir haber yazmııta : • 

"Oıcar Wılde (0Akar Vay'd) 
ile Jamts Whistler dün Brightonda, 
karıı karııya oturmuşlar,her zaman 
olduğu gibi yine birbirlerinden 

1 80NON MEVZUU , __ _ 
Bunu okuyanca Jamcs derhal 

kıltme sarahyor ve Oscar Witde'e 
fl\ mektubu yazıp gönderiyor : 

dair 
bal tekzip etmeliyiz. Zıra dün bir· 
birimizden detil , yalnız benden 
babıtdiyord•k • ., 

Oscar W ılde buna şu cevabı 
veriyor : 

.. Deditin dotıu, Jamu . E
vet, dün karsılıkh oturmuı , sen· 
den bahsediyorduk ama, ben içim· 
den kendi hakkımda düşünüyor-

Adana 
= Fuarmaçl -= qtirik 

iz mire 
Adana futbol m 

İzmir Fuar mü 
ederek lrmir mubt 
catı ve bunun tıh• 
flldıtı 6trenilmiftir 
re lzmire rıdecek 
) irmi kitilik b r kefıll 

Valimiz &ay F · 
K-.rataJa rıtmiıtır. K 
köylerinde teftııler 
lim z bilihare dotruca 
neceklir . 

Bay Damar 
Mebusumuz Bay 

dünkü torosla Anka 
gelmiş ve matbaamıza 
dir. 

Ziraat mekte • 
Zıraat m ktebi mil 

zaffer Erden'e mazer 
g-ün mezunıyet verilın 

Ali Gök bulut, ~ 
med, Muharrem, Ke 
Davud Datla adanda 
pazan civarında ku 
21 kuruş para ve üç 
likte yakalanarak adli 
dir. 

Sucllzade maball 
otlu Mehmed'in evine 
sızhk maksadile giren 
lıyeye sevk edilmif "lı 
bapisaneye komnuıtuı 

Romanyaya s 
ikinci part 
latanbul : 1 7 ( 

rinden } - Roman.} 
tik ve :yapa&ıları 
Kösteaceden bir tiltf 
Buna 2000 ton ud-' 

11 bahsederken görülmüşlerdir • ,, 
1 vatandaşın telll 
._ .............................................. , .. ._._. ..................................... -- tadır. 

dum . ,, ••• 
" Gazete dün birbirımi1den 

bıohsettıA'imizi yazıyor . Bunu der· 
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tiRKSöztJ 
... CONDEı.k CA2ETt - ADANA 

--------
Abone Şartları 

12 A} lık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 
2 .--:- lia.nlar için idareye 
muracaat edilmelidir. 

ıukurova ziraatında ye-
ai b ·· ··k uyu hamleler var 

( Birinci sab'f d t ) • e en ar an 
:nuk üretme 'ftr . ;e ancak 'k· çı. ığı bu yıl çiftçileri-

! ed b'I . ~ 1 mılyon kilo tohum tev
e ı mıştır. Halb k' •ri h u ı, Adana çift 

b 
er sene normal olarak dörtbu· 

' eş milyon k'l K 
.. •• 1 o levland ve üç-
,uk, dort milyo k'l t'lk n 1 o da yerli pa· 

tohumu t oprağa serpmektedir. 
-' Tohum islah · r lumluk ıstasyonu bu sene 

arpa da ·· 
le b' ureterek çiftçileri· 

ıre onb 
eş randımanlı 100 000 

f' arpa dağıtmış ise de bu .'k t 
.muk toh . mı ar 

rfl>. 'h. umı. r.nın tevziinde olduğu 
ıJ ı ı lıyacı hiç b' 

ır suretle k 
..-amaınaktad arşı· 
Y' ır. 

Tesis edilecek l 
fme çiftliği h o a.n Adana tohum 
lıumlan geniş emr 'kçeşıt yüksek vasıflı 

0 ı yasta y ti · 
3 raber fevkelad h . e 1tirmekle 
111 e allerı k. 1 . lksadiyle b' . arşı amak 
tı ır senelık t h 

cını müteakip . o umluk ihti-
senenın mahs 1 ~ ra girinciye k d u u an-

H. • a ar muhafaza d 
•ıtır. Bu husust b'\A e e-fii a ı ahare al 

i, haberleri oku acağımız 
f1I :e~iz. yuculanmıza bildi-

Ji 

~ -----
ye d~n .Terbiyesi mükellef-
erıa.n son 

sı muayeneler 
i . yapılacak 
~ Şehrimizdeki B d 

.ıilefl . . e en Terbiyesi mU· p.(r erının 
te~hr. ~on muayeneleri. yapıla-

B"l 0 gemiz B d 

t
i bu mUkellef~ ~n Terbiyesi Mudu-

.ıl eruı so [ yapacak B n. muayenelc. 

ll f . eden T b' . e •yetin <l er ıyesı mU· 
.ı c •hil u d ,v. Pazartesi ç ektoru yarın· 
IH !";Unu sa t 

1 I alkevi v . a on yedide es 
ıı~ · . e şıındik.i B 

1, 1 bıaasında t eden Terbi· 
ıı 0plantıv 
- toplantadıı B J a çıığırmı~tır. 
i leflel"ini eden Tel"biyesi mU· 
~ n muavcne 

tı bit ed'l · gUn ve saatleri 

6 
1 ecektir. 

sı 

ıı:Jıwı. Yuvanın saadet 
,ı:,i,.6duran, Ai.e düh- ve varlı~ını 
ır iten ç k 6 um ünü kuv\ et· 
[)nıekten o~u htur. Çocuğu sev. Se-

hatı1 la y ald rum bikes yuvaları-
. ı a b' ı· ıırgeme 1( ır ıra ver Çecuk 

... ~ urumuna Üye ol! 

,m ş 
•> ş.,~~~~RDE HAVA 

va lıaf f c dun gök yUzU açık, 
~ ! E 1 ruzgadı idi. 

n çok sıcaı,. "] d 38 

1muştu. \' go ge e <lel"cceyi 

Türksözü 

lngiltereye dün 
yapılan hücum 

Birkaç ev haroboldu 
birkaç kişi öid ü 

Londra : 17 ( A. A. ) - Bu sa

bah Alman tayyareleri Gal eyaletine 

ve lngiıterenin Cenubuşarkide muh:_ 

telif noktalarına akınlar yapmışlar ve 

bombalar atmışlardır . Birkaç ev yı· 

kılmıştır. Gal de bir ölü vardır. Ya· 
ralılar ise pek azdır . Alman tayya-

releri iki balon tahrip etmişlerdir. 

Londra : 17 a. a. - Times ga

zetesi, yıldırım harbinin bir mukad

dimesi olan son hava hücumlarının 
Polonya seferinde olduğu gibi git· 

tikçe şiddettenmesine intizar edil

mesi lazımgeldiğini işaret ederek di· 

yor ki : 

" EQ-er düşman İngiltereyi istila 

etmek niyetini ciddi surette hala ües· 

liyorsa, bu hava hücumlıtrı bir ihraç 

hareketinin elzem hazırlık saflıasını 

teşkil etmektedir . Bu faraziyeyi ka
bul ettiğimiz takdirde, hava hücum

larının çok daha şiddetlenmesini bek

lemeliyiz. Ve mevsim hayli ilerlemiş 

alduğuna göre , kati an yaklaşıyor 

demektir . ,, 

Löndra : 17 ( A. A. )- Üç gün 

içinde 180 Alman tayyaresi düşü· 
rüldüğü kati olarak anlaşılmıştır. 

Romanyadaki Almanlar 
taleplerde bulundu 

Bükreş : 17 (A.A) - Romanya· 

daki Alman ekalliyetleri şefleri bugün 

başvekili ziyaret ederek müstacel ta· 

leplerini beyan etmişlerdir. 

lngiltere Kralı altıncı Jorj 

İngiliz Kralının hava 
ordusunu tebriki 

Londra : 17 .(A. A. ) - İngiliz 
Kralı İngiliz havacılarına bir mesaj 
göndererek onları muvaffakivetlerin· 
den dolayı tebrik etmiştir. . 

Arnavutlukta vaziyet 
Berlia : 1 i (A. A.) - Stefaoi 

ajansının bildirdiğine göl"e Amavut· 
lukta tevkifat yapıldığı ve isyan ol
duğo hakk.mdaki haber doğru değil· 

dir . 

Hindistan harb malzeme 
fabrikaları imalatı 
Lorıdra : 17 (A.A) - Hindistan· 

daki harb malzeme fabrikaları işçi 
mevcudu 10,000 arthrılmıştır. İmalat 
bu suretle bir mislı artacaktır. 

Yugoslav sanayi krizi 
Belğrad : 17 (A.A) - Yugoslav 

deniz sanayii sipariş alamadığından 
dolayı kriz geçirmektedir. Amele işsiz 
vaziyettedir. 

UZAK ŞARKTA 

Çunking şehri 
bombardımanı 

3000 sivil öldü 
Çunkiııg : 17 (A. A.) - Elli Ja· 

poa tayyaresi Çunking garbindeki 
Lukov şeb.rini bombardıman etmiştir. 
3000 sivil olmuştur. 

I 

Ticaret Vekilimiz bugün 
İstanbuldan lzmire gidiyor 

İstanbul : 17 ( Türksöı:ü muha· 
birincfen )- Ticaret Vekilimiz İsta n
b11la gelmiştir . Ve\<ilimiz yarın lı
mire hareket edecektir. İzmir Fuarını 
Nazmi Topçu6ğ'lu açacaktır. 

Fin kabinesinde 
tadilat yapıldı 

llelsinki : 17 a. a. - Royter ~ 
ajaası bildiriyor : 

Fin kabinesinde bazı deAişiklikler 
vukuu bildirilmektedir. Ezcümle: Sov
yet • Fin harbi esnasında harbiye na· 
zırı olan şimdiki levazım nazırı Tan
oel"'in istifa ettiği bildiriliyor. Taa
ner'in yerine ticaret nazın olan Koti

lainen geçmiştir . 

Romen - Bulgar hey' et
leri toplanıyor 

Bükreş : 17 (A.A) - Romen Bul· 
gar müzakereleri bugünlerde Luvar 
da başlıyacaktır. Hey'etler tayin edi· 
len yere hareket etmişlerdir. 

Üç Amerika generali dün 
Londraya geldi 

Londra : 17 a. a. - Amerika 
bahriye kumandanı Kont Amiral Gom· 
ley refakatinde General Stray'le Loıı• 
draya gelmişti.r. 

1 r 00N0N MESELELERi KARŞISINDA 

mı=============================::~ ~==========================a 

Ressamlarımızın 
• 

yenı seteri .. 
Par timiz, Türk ressamlarından bir grupu daha 

yurt güzellikleri ile milli tipleri boya ve renk yor· 
damiyle toplayıp Ankara'ya getirmek üzere yeni 

bir seyahata çaA-ırmıştır. 
Güzel sanatı milli enerjinin ve insani yaşama· 

nın lüzumlu bir elemanı sayan rejimimizde ikinci 
defa yapılan bu estetik .sefer üzerinde durmamız 
gerektir. 

Dinamik bir rejimde omuzdaki sılihın yanı 
başında eldeki fırçanın ve kalemin de seferber 
durmasına kaniğ' bulunanlardanız. Mavi bir gök. 
zengin bir tabiat, sıhati yerinde bir millet, palet, 
boya ve fırça için ne paha biçilmez bir mevzu 

olur. 
Neden eşi bulunmaz bir Viitan köşesindeki 

renkler, orijinal bir millet topluluğundaki hususi• 

yetlcr, sc.natkarlarımızın bugünkü ve yarınki nesle 
armağan edecekleri güzel bir kolleksiyon içinde 
yer almamalı idı? 

Yeni sefere çıkan ressamlarımız, Türk yurdu-

nun yedi iklim, dört bucağında çızıp boyayacak
ları tablolarla Ankara'ya döndükleri zaman, kur
dukları serginin seyircileri, uğrunda on sekiz mil· 
}Onun, icabında, seve seve ölmekten çıkinmiyece
ği güzel vatandan parçalar v~ günün birinde, IA· 
zım gelince, millet ve dünya tarihine yeni yeni 
de~tanlar bağışlı.vacak kahramanlardan örnekler 
görecekler. 

Köhne ve geri rejimlerin asırlarca bir millet 
dehasına y11sak etliği resim sanatını canlandırmak 
ve ilerletmek için devlet ve millelin elele giriştiği 
bu sanat seferberliğinin yeni zaferlerini bekliyoruz. 

Vatandan yeni meHular toplamak, millete 

gütel sanat şevk ve zevkini aşılamak maksadiyle 
yapılan bu seferlerde hiç şüphesiz, resim tekniği 
ve estetik bilgisi kadar yararlık gösterecek bir 
mez:yet de genç artistlerimizin inkılaba karşı taşı

dıkları inan ve besledikleri heyecan olacaktır. 

Yola çıkmak üzere olan genç resamlarımızın 
fırçllarına kudret, boyahrır:a cazibe dileyelim. T.f. 



~ADVO 
=== BugUnkU Program = 
7.30 Program, Saat Ayarı 

7.35 Müı ik : Hafif Program 
8.00 Ajans Haberleri 

S.10 Ev Kadını - Yemek listesi 

9 20/9.30Muzik: Hafif Program 

12.SO Program, Saat ayarı 

12. 35 Muzik: Turk 

12.50 Saat Ay11rı, Ajans 

13.05 Müzik : Turkuler ve oyun 

havaları 

13.25/ Muzik: Radyo Salon orkest· 

14.30 rası. 

18.00 Program, Saat ayarı 

18.05 MUzik: Pazar Çayı (Pl ) 

18.30 Muzik: Çigan Romans'ları(Pl.) 

Pamuk - Hububat 
KİLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. S K. S· 

Kozac-ı -- oo=- - 49--_, 
Ma. parlağı 00 49 
Ma. temizi 45 ,_4_5 __ 

Kapım alı 00 
K.kutlusu 20---ı--20--
Klevland 1 -58 ____ 59--
So.sam CO I 14 
K. buğd;:y- 00 -5....,,3,....,<i..____ 

Buğday To. 4,55--

" yerli 4,5!1 4, 775 
Arpa 3,35 3,325 
Yulaf 3, 50 4,10 

18.45 MUzik: Radyo Caz orkt:strası :----16-. -, _8_/_ 1940 

19.30 Muzik Turk Kambiyo ve para 
iş Bankasından alınmıştır. 

19.45 Memleket Saat Ayarı, ve A· 
jans Haberleri 

20.00 Turk Muzik 

20.15 Saz Eserleri 

20.30 Turk Mu"ik 

20.45 Konuşma 

21.00 Muzik : Fasıl heyeti 

21.30 Muzik: Puccını Operasından. 

22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.45 Muzik: Cazband ( PI. ) 

23.25/23.30 Yarınki proğram, kapanış 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 
Hava kuvvetlarlmlzln ço
Aalmasına yardım ediniz 1 

Ehven fiyatla 
Yazıhane eşyası satılıktır. AJ· 

mak istivenler fdarehaııemize mü
racaat ehinlar 

12215 3-6 

işmark 
LJreı 

Ray 
Fra 
Ster 

nk (Fransız) 
lin ( İngiliz ) 

I== o 00 
-5- 24 --

Dolar ( Amenka) 132 / 25. 
ı--.F:-ra-n-;-k-...,..( ı:-. sv.....,i-çr_e...,..)..;;..__ __ , 00 00 

Bu gece 
L 

Nöbetçi eczahane 
Yeni Eczane 

Belediye yanında 

Adana Çiftçi Birliğin

den: 
Muhterem Çiftçilerimizb malu· 

mu olduğu üzere Mazot gelmeğe 
başlamışdır. Bundan böyle gelecek 
Mazotlar dökme halde gelecektir. 
Mazot alacak zavatı muhtereme Gaz 
hanede Fıçılardan boşablacak Ma
zotlarını koymak üzere wünasip 
kap hazırlamaları lüzumu ilan olu· 
ııur. 4 - 7 12213 

l Seyhan Vilayeti Maarif 
1 •• d .. ı··~·· d --------- mu ur ugun en: 

llan 
Seyhan vilayeti Daimi En

cümeninden : 
1- Adana Memleket hastanesi 

ihtiyacı bir sent lık İlaç ve malze· 
mei tıbbiyf'1 açık eksiltme suretile 
alınaca~tır. 

2- Eksiltme 29-8-940 per
şembe günü saat 11,30 da Seyhan 
vilayeti Daimi Encümeninde icra 
olunacaktır • 

3- ilaç ve malzemei tıbbiyenin 
muhammen bedeli 4563 lira 60 ku· 
ruş olup eksiltmeye iştirak edebil 
mek için 342 lira 27 kuruş muvak 
kat teminatı eksiltmeden iki gün 
önce Seyhan Hususi Muhasebe vez 
nesine makbuz mukabilinde teslim 
eylemeleri lazımdır. 

4- Şartname ve ilaç listesi her 
gün hastane idaresinde görillebilir . 

5- isteklilerin eksiltme günü ta
yin olunan saatla Seyhan vilayeti 
Daimi Encümenine müracaatları ilan 
plunur. 12227 17 -- 24 

Adana Namıkkemal İlkmektebi 
nin (466) lira (57) kuruş bedeli ke. 
şifü tamiratı 29 / Ağustos I 1940 
Perşembe günü saat 11 de Vilayet 
Daimi Encümeninde pazarlık sure. 
tiyle ihale edilecek~i.·. isteklilerin% 
15 kat'i teminat makbuzu ile daimi 
encümende hazır bulunmaları, keşif 
ve şartnamesini görmek içinde Ma
arif D1iresine müracaat etmeleri. 

14-18 -24-28 12211 

ilan 
Milli mensucat f abrikast 
müdürlüğünden: 

Fabrikamıza ait döşeme mahal 
lesinde kain ilk okulun tamirata ya. 
pılacaktır. Bu tamirata ait keşifna· 
me ve şartnamesi fabrika müdüri· 
yetindedir. Her gün saat 8 den 12 
ye kc:dar g.ırülebilir. Tamirat mü 
nakasası kapalı zarfla 24-Ağu .. tos 
940 tarihine raslıyan cumartesi gü
nü saat 10 da yapılacaktır. Keşif 

bedeli (10000) lira, teminat akçası 
(750) liradır. 12232 18-20-22 

1 
1 

TÜRKiYE CUMHURIYE 

Ziraat Bankas 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muameJelrri 

Para biriktirenlere 28.800 li:a 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktı 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 ,, 2000 

" 4 
" 

250 .. 1000 " 40 ,, 100 H 4000 " 100 ,, 50 
" 

5000 
'' 120 

" 
40 

" 4800 " 160 
" 

20 
" 

3200 
" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50J 
radan aşağı düşmiyrn)ere ikramiye çıktılı takdirde yuİ 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dtfa, l Eylui, 1 Birincikanun, 1 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir . 

·-----------------------------------
Düziçi köy enstitüsü müdürlüğ. 

Cinsi Adet 
Beher takımın 

Muhammen bedeli 
Lira 

ilk 

Bir ceket, bir pantalon, 82 1 S 92 
bir kasket .'lna 

1 - Yukarda mikdan, muhammen bedeli, ilk teminatı göstcl'.de 
bise 2/9/1940 Pazartesi günü saat onda Bahçe kazası Mal mudh 

an 
de eksilmeye Konulacaktır. 19n 

2 - Taliplerin ihale saatine kadar teminatlarını yatırmaları ,lar 
metgihlannı gösteren vesile af arını beraberlerinde tulunduı mal-' ııiy 
d.ri 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler idaremize mÜrRcaat ede elt 
18 -23-27-31 12235 ~m 

~nin 

--------------------------------------------_,- m ı 
İlan 

ındı 

Jdıl 

ter 
ırıd( Seyhan vilayeti vakıflar müdürlüğünden: 
lln 

Muhammm bedeli Muvakkat temiııat tmil 
lira lira kurılş esiıı 

Ah.d. 
60

d
0
d · d ı h. ı ~d·· · · b~2 50ks9"~: ı ın paşa ca esın e n ısar ar mu urıyetı ınısı ar )11 ' 

berediye kapu numarah bodrum ve üç odalı vt- bir tulumba ve 'l,'8~ 
dar havluyu havi hanenin mülkiyeti peşin para ile satılacaktır· :ıe 
men bedeli altı yüz liradır. . ,ı'ln 

İhalesi 26-8-940 pazartesi gün•i saat 12 de Vakıflar 1~p 
yapılacaktır. isteklilerin teminat akçeleriyle birlikte Vakıflar 1 ın } 

müracaatlaıı 1?234 18-25 /:~ 

- )~UZ1 
Zayi yol vergisi o>' ~~d 

939 Yılına ait 410451/etli 
Milli Mensucat fabrikası 3 liralık yol verkisi ma~~ 
müdürlüğünden: yi ettim. Yenisini afacd~1;0~n 

ilan 

Fabrikamıza ait ilkokul İçin tak 

riben (5000) lira kiymetinde muh· 

telif doğrama işleri yapılacaktır. 

Alakadarların 23 Agustos 940 cu 

martesi saat ( 1 O) da müdüriyette 

yapılacak pazarlığa iştirakları ilan 

olunur. 12231-18-20-22 

!İnin hükmü olmadığını 1b''~uc 
Milli Mensucat fab,ll"ı0~1 
Mirza Çelebi ına ~ fisi 

Süleyman oğlu lor•~di 
/;anı 

--- ----- ,,ıa'•ldu 
Umumi neşriyat.. J~ 
Macid Gll' t'l_ir ı 

Adana Türksözü ~ le 1 


