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Milli Şefimizin 
Masigliyi kabulü 

Ankera : 19 ( TUrk•llzU 
,:~•birinden ) _ Mllll Şe

Dev.ıet ziraat müessesele
ri çiftçi ile yardımlaşacak 

f' • 

ız buıun ••at 16 da 
•rnl•ketlne •vdet etmekte y · 
•n Fr•naız bUyUk elçlsl eni zirai 
·~ Maaıırr· k :J Ufl•rdır .' ı •bul buJur-

İ Çİ D bir 
r----..:..::....:~~~J_-

işletme planımızın tahakkuku 
kaç milyon harcayacağız 

AVRUPA 
HARBt VE 
AMERiKA 

!!RID CELAL GOVEN 
19 - 8 (}Arı 

- .rtV Ankara 

vrupa harbinin ilk - . 
beri Arne .k gunlennden-

ndıtı' . " · anın bu harbe karşı 
. vazıyet "ttik . 
ne olarak ink.:, çe lngılterenin 
Arnerika ·ı· ıd k" elrnektedir. Esa

... ın c ı b·ı· 
ttefiklerin rnuvaff k. u ~~ ~asıtaıan 

"!t bulunuyor :-~'!i ıçın ortaya 
lnrnterenin • ,..': u, buran bil

ıında diifelfl llllln kuvvetleri 
"keli bir vaziye:i:~ti ~Üfkül ve 
aasını, daha d l'!. rnenkanın rnü-
a o6rusu hayau 
. ne derece a~u b" d varlı-

.... ~~tini Arnerikada ır - arbe teşkil 
bir zünıre kal iOrmeycn pek 

- - mııtır. Şu hal 
i'Unun birinde A • e naza. 

• lzmir fuarından bir köşe 

MiLYONLAR HARCANAN 

Memleketimizin muhtaç olduğu 

her Çt~it yuksek vaınfh tohumları 

daha geni' mikyuta yetiştirmek Uze· 
re hulı ~mctçe yeni tedbirlt r almdı

lını , Ziraat Vrkiletinin trnsibi.yle 
yurdumuzun muht~lif noktalarında 

tohum Uretme çiftlikleri tuis edile· 
ceğini ve bu meyanda Adan:ıda da"Çu• 

1 kurova tohum Uretme Çıftliği ) ku· 
rulacağmı yazmışbk . Aldığımız ma· 
luınata gön. bu çiftlik , kendi mc:· 
ııairıi h•leldar olmamak şartiyle civar 
köy çiftlikleri veya çiftlik ııabiple· 

riyle anlaşarak her turlu ortaklık ~e
killeri dahilinde •ziraat yapabileck, 

( Geri~i dörduncU uh.if ede ) 

ROV1EN - MACAR 
ROMEN - BULGAR 
KONUŞMASI 

NETiCE HENÜZ MEÇHUL 

Bukreş : 12 ( a. a. ) - D.N. B. 
ajansı bildiriyor. 

Turnu •everindeki oıllzakerelere açıp lngillereni:enkanın açık-
k Avrupa h b" Yanında Yer 

. ar ıne -d 
ecetini kimse idd" nıu •hale ct-

1 G L 1 v KlLIN HARlCl iştirak eden Romen murahhas hı!.re-
TCARET VEKILlMlZ IZM RE E D - E BÜYÜK tinin reisi B. Valer Po başvekil B. 

Fuaromoz 
BUGÜN AÇILACAKTIR 

Bugünkü R . . ıa edemez. 
t eısıcurnhur B 

ve onun b- -k ay Ruz-
erikan ek., ... UY_Q taraf tarı olan 

• ..... nyetı mihv 
n de"">krasi er devletle-
şiddetJj imh~e k_arşı açmış olduk-

da akim ?1u.cadelesini zama-
k ve tesırsız b k 
ları tedbiri . ıra mak imiş 

erı saklama k · 
r bugün Amer"k . ma tadırlar. 
e olmamış ols ı : bır intihap arife
bütün harek ay . • tasavvur olu· 

iş oldutıın e~lenn çoktan inkişaf 
yalnız b· u goreccktik. 

. d ır nokta h k . 
n e açık bir er esın düşün-
a Ruzvett R . ~er bırakıyordu. A
vaff ak ola eısıcumhur intihabında 

R . l'Dazsa . 
eısicuıah ' Yenne gelecek 

inden uzakur, Amerikayı Avrupa 
'k tutrn k en ayı karışt a ve bu işlere 

başka bir s. •rmarnak için büsbü-
B. ıyasct t k. d 
ıze bu suar a ıp e er mi? 

~ ın cevab R l Yegane rakibi ol ını, uzve -
B. Wilkie ·ık . a~ak meydana çı-

Ucunda v 
1 ıntıhap mücadelesi 

ermekted· 8 ıvcltin A ır. u nutuk Bay 
diye kadarv~padaki harbe karşı 

daha ızhar ettiti duygular· 
tlidir. açık ve hatti daha şid-

B. Wilki · 
mokrasilcr c mıhvcr devletlerinin, 
cadelcn. e karşı açmış olduklan 

söyl 
1~ çok tiddetli aleyhinde 

truda cmış, lngiltere mağlubiyetinin 
si ç0~ do!ruya Amerika için te

dise 
1 

i'üç karşılanabilecek bir 
nın ? ~catına işaret etmiş, Ameri
du~ sur atle silihlanmasınm zarurt 

nu söyliyerek: 
••,..._A, 

r d ıman mutlakiyet idaresini 
h ef a hem ticaret sahasında, hem 

arp sahasında matlup eden aym 
(Gerisi UçUncU sahifde ) 

TlCARETlMIZ HAKKINDA BEYANATI • YUGOSLAVYA Gigurtu ve hariciye nazın B. Mano-

ELçısı tZMlRDE ALMAN MÜMESSiLLERi GRLDf 

ı . . 19 •( TurksözU muhabi
zmır • . 

rinden) - Ticaret Vekilimiz Nazmı 
T il t mir Fuarını açmak Uze· opçuo u .ız .. 
re bugUn İzmir vapııriyle febrımue 
gelmif, hararetle karşılanmıştır.' Ve . 
.kilimiz yarın ( bugUn ) Fuarı bır nu• 

tukla açacaktır. 

İstanbul : 19 ( Telefonla ) ·:-
Yugoslavya buyuk elçisi İzmire gıt-
miftir. · 

t . . 1n 8 a - Yunaniııtanın 
zmır . " . · . 

fuardaki mumusili Alman mUmessı• 

1. l b · · 1 • '·r ve pa•İ\·on· ıy e ;ıe rımıze ge mış" ~ 

!arını tanzime başlamışlardır. _ 

İstanbul : Hl (T~l .. fonla) - Ti 
caret Vekilimiz htıınbuldan İzrnirc: 
hareket ederken h:ırici ticarttimiz 

( Gerisi UçUocU ... ahif ede ) 

Uzun menzilli 
topların rolü 

Acaba Alınanlar sahilden 

lngiltereyi döğebilirle.- mi? 
Londra : 19 (A. A.) - Lef ajıın· 

ıı teblit ediyor: lrıgilteı enin cenubu 
ıarki sahillerinin uıun menzilli Alman 
toplariyle bombardıman edilmesi SR· 

lihiyeltar İngiliz mahfilleri lıfrdından 
itina ile tetkik edilmektedir. Şimdiye 
kadar yapılan tetkiklerden Almanya· 
run bu sahada mühim işler gö• emi· 
yecej'i anlaşılmaktadır. 

( Gerisi dörduncu ıabifede ) 
~~~~~~..:..-~~~~~~~~~-'--~-

Dr. Saydam Ankarada 
ReisicümhuruDıuz lnönü dün 

Başvekilimizi kabul ettiler 
Ankara : 19 (Türksözü muhabirin

den)- A gabeylerinin vefatı dolayısiy· 
le lstanbulda bulunan başvekilimiz 

Doktor Saydam Ankaraya dönmü~tür. 

Başvekilimiz Ankara gannda bü
yük Millet meclisi reisi, Vekiller, Meb

uslar ve halk tarafmdan hararetle kar· 

şdanmıştır. Başvekilimiz Milli şef ta· 
rahndan kabul buyuruhnuşlardır. 

LONDRAYA 
HÜCUM! 

Bir gilnde 144 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Londra : 19 (A. A.) - Dün Al-

1 man tayyareleri Londraya hücum te· 
1 şebbüsünde buhınmuşlardır. Şimjiyc 
1 kadar alınan raporlara naıaran dün· 

l L ü gün 144 Alman tayyaresi düşü· 
1 rülmQştür. Dün hücum eden Alman 

1~~~~~~,.....~~~;;,ı.ıı;-....ı.;;,';ı;.d._. l tayyarelerinin miktarı ve düşürülen 
( Gerİ!>İ UçUocU snlıifeda) 

J 



Sahife 2 

SOGUKOLUK 

Nenad GVVEN 

eonetle cehennemin ara• 
91nda çeyrek saatlik 
bir mesafe olduğunu 

bilmem bilirmi"iniz ? Bunu anlamak 
için, on yedi kilometrelik bir asfalt 
yolla birbirine bağlanmış olaiı So· 
takoluktan İskenderuna inmeoiz ka· 
lidir. 

lnuD, burada kuçuk bir otomo· 
bil 'geziotisinden ibaret olan kısa bir 
seyahatle birbirine tamamiyle zıd bir 
iklimden, digerine geçiveriyor. Biraz 
evvel titreyerek ayrıldığınız Soguk· 
eluktan lskenderuoa indiğiniz za91an, 
ıözleriniz bir tepenin Uzerinde pırıl 
pırıl yanan bu cennet kö1esine dö 
ııUyor . Saçlarınızın arnsındao, tırnak· 
larınıza kadar her tarafın11.1 ter ha
linde istila eden ızhrabınıza bu ışık· 
lardan bir medet umuyor ve uzun , 
uzun, hasretle onlara bakıyorsunuz .. 

Soğukolukta dört gUn kaldım .Ta · 
biatın buyuk bir cömertlikle işlediği 
bu yerin butun gUzelliklerini göre· 
bilmem için bu muddet elbette çok 
kna idi. Fakıtt genç bir kadıuın gU· 
zclliğini anlamak için her tarafrnı gör· 
meğe luı.um varmıdır'~ Glizel yUzUnU, 
mevzun siluetini görmek l<afi değil· 
midir ': So~ukoluğun da gUzelliğioi , 
'irinliğini görmek için, onun arama· 
·dan göze görUnmeyen gUzelliklerinin 
ıaklı bulundu~u yerleri görmf'ğe ha
cet kalmıyor. Oııuıı derhal insanın 
gözlerine çarparak içine doluveren 
bir gUzelliği var. 

Bur.ada inc;an eli de tabiata yar-
dım etmiş, insanın gö vde rahatını tc· 
min edecek az, çok koııfur da var. 

Hataylılar Soğukoluktan gururla 
bahsediyorlar. 1 laklı ve sevimli bir 
gurur. Fakat Soi ukolugun rejycnal 
bir gurur olmaktan çıkarak milli bir 
gurur olm:ılfa da çok i<ıtidaclı var.Bu 
j tidadı i~l4;'roek, inkişııf ettirmek ve 
niha vet milli bir servet haline getir· 
mek . lazım. insanların tabiat vergile· 
rini, gUzelliklerini de ticaret metaı 
haline getirdikleri bir zamanda y:ı· 
ftyoruz. Turizm denllen şey de on· 
ların bu veni ticaret keşfinden başka 
bir şey değildir . Yepyeni bir mil· 
let olduğumuz için hcer yeniyi diger 
milletlerden dnha çabuk kabule ve 
daha iyi tatbika mu .. teidiz demektir. 

Vakit kaybetmeden derhal otomo: 
biline atladı , araba vapuriyle Üsküda
ra geçti ve Leylanın güzel villası önün 
de soluğu aldı. Kapıyı açan bahçıvana 

sordu: 
- .Hanımefendi burada mı? 

• - Evet... 
Çakıllı yollarda hızlı hızlı yürüyor

du. Az ileride bir çamın serin gölge
sine attığı şezlonga uzanmış sarışın 

bir kadın ıördü: 
- Acaba, diye düşündü, Leyla 

saçlarını mı boyadı. llerledi. Genç 
kadın da gürültüye başını çevirmişti. 
Bu Leyla değil, henüz yirmisini dol· 
durmamış, yapıncak gibi dolgun yu · 
varlak ve çilli yüzlü, sempatik bir 
kızcağıı.dı. Kamranı far kedince: 

- Yengem içeride efendim, dedi. 
buyurun .. 

Ve bir gölge gibi içeriye süzüldü. 
KAmran aşk randevusuna gelmiş· 

ken karşılaştığı bu genç kızın candan 
haline, koşarken sekişine ve vticudu
nun akan terıasübUne hayran olmuştu. 

Biraz sonra LeylAya otuzuna yak
laşan dul kadınların hali çökmüş, bi-

1ÜRKSÔZÜ 

Adana Doğumevinde 
üç garibe daha var 

Kız mı 
. başsız 

oğlan 
bir 

mı ? 
küçük 

- kolsuz, 
• 
ınsan 

Valimiz teftişten döndü 

Kaçak ra~ 
fabrikası 

lmalethaneyi kÖI vn 
adam işletiyorıf' (. 
Karayu~uflu köyUodell )illeri 

çakcm ama Hafız dört yU~ 
reyle yakalanmı~tır. A[fl• btf •P 
kuını kurtarmak için oıı B. 
daki oğlu Naşid'in bu i~İ /" z 
ileri sUrmUşse de tahkikat f2.dı 
de rakı kaçakçılı~nı biıı•~ete 
nin yaptığı ve hatta bazı r ded 
çılarına da yataklık y•Ptı.1' Ş 
mı;;hr. Suçlu adliyeye -çerıl ~sic 

Adana doğum ve çocuk bakım 

evinde dunyaya ık sık garibeler gel· 
meğe ba1lamıştır. Oeğum evinde he· 
nUz vukun gelen bir galat'ı tabiat, 
kız mı oğlan mı ? bir turlu kat'iyet· 
le teşhi edilememiştir. Yavrunun bU· 
tun azaları tamam, !i:ıhbata yerinde, 
yalnız, kız mı oğlan mı 't İ~le bu ci· 
het belli değildir. ı\ncak, çocu~u ame• 
liyat yapacak olan dogumcvi başhe
kimi ve sıhhat mudur vekili Dr. B. 
Şukru Konuralp bu ciheti tenvir ede
cektir. 

Valimiz Bay Faik Üstün Karataş 
ve civar köylerindeki teftişlerinden 
dönmüşlerdir. Valimiz bu teftişle

rinde de bilhassa yol ve mektep 

işleri üzerinde meşgul olmuşlar, zi 
rai vaziyeti tetkik ederek her üç 

mesele ile a:akalı kimselere lüzumlu 

Jllz' 
Kız enstitüsü kadtU.er 

. h· 
l~met lnönü kız san'at ~· ; 

muallimlerinden Bayan ~:yat 
dar ve Fahriye Tolan'ın lı.ıi $ 

birer derece arttır ılmışıır ::: 
Diğeri ise, duny a Uzerinde pek 

ender tesaduf edilmiş olan vak'alar· 
dan bir hilkat g:ıribesidir. Bu garibe 
ikizdir. 

Boyundan itibaren hn~ı olmayan 
bu garibenin amudu fıkarisi , mak'ad 
deliği ve her iki kolu da yoktur. 
Erkeklik az:ıi tenao;Uliyesi rU;;eymi 
bir şekilde mevcuttur. Ayak parmak· 
lan dörder tanedir. Göbek kordonu 

on santim uzunlugundadır. Diğer da
hili azn ve cihazlar teşekkul etmiş

tir . 

• direktifler verertk tenbihlerdc bu· 

lunmuşlardır. 

·yeni Maarif eşya piyan
gosu teı tip e.dildi 

Fakir, kimsc!İz, fakat zeki ve 

çalışkan Türk çocuklarının ğüzel 
bir sığwıağı olan 'J iirk maarif cemi

yeti her yıl olduğu gibi bu yıl da 
bir eşya piyangosu tertip ttmiştir. 

Bu biletlerden 1000 tane de 

şehrimize gönderilmiş ve beher bi 
lct bir. liradan satılm:.ğa başlanmış. 

tır. 

.... p 

Ma\iye kadrosll:;:~ 
Maliye dairesi tahakk 

şefi BZly Cevad Sertde~ u~ 
tahakkuk şubesi ~efliğioe ~un 
yin edilmiştir. ~ ta 

Beden Terbiyesi r'yini 

lefleri sıhhi mu3 k! 
hazırlıklatJ .ıt.c 

Beden l'erbiyesi mü~dı 
davet edilen beden terbit .an 

: B...ma bir de yapıcılık kabiliyetimizi yoruz. Zaten böyle olduğu içindir ki. 1 fi d • d ktO''ı. 
ilave edersek Umitlerimiz buyuk olur. lfataJ· ın değerli ve Ener jik valisi, n e erin en üç genç o , "Atı, 

Beden terbiyesi müdürlu~r~yı 
Soğukolukt:ı. yabancı eller tara· herşeyi iyi gören Parti Mufdtişimiz 

fından başlanmış bir inkişaf hamle~i Ilı.san Heşit Tankut Soğukoluğun )anarak miike!lefterin Y'. f'liz 
n.ıevcud<lur. Bu hamleye hız vermek inkişafı için herşeyi duşuamekte ve ikinci sıhhi muayenelefl' B Jı 
'9izim için en iptidai bir borçtur. tatbika. çalı~maktadırlar. görüşmüşlerdir. lallı 
Belki, dunyanın bu~Un içinde: yaş a· Buram buram ter dökerek yaz· Bu gün de Toros sp~' J 
dığı fevkalade şartlar, guçlukler bu dığım şu yazı ile, rUzgarları insanı ld d kulıl · 
sahada bize de buyuk işkr .}·aptır- spor ve manyur u. ·r~ t yumuşak hir kadın eli gibi okşayan, J • 1 b k t 1 bı 
mı.}·ac:ak kadar şUmulluclur. Fakat 1 erıy e aş ap an arı : Jnıeı orman arının çam kokusu arasında r 
herşeyi dunya davasının hallinden yazın butun ıztıraplnrını eritrn So· yapacaklar VI! gençlık • ~ar 
5onraya bırakacak değiliz. iç işleri . gukoluğun inki ş afı için harcanan bu tevzi edilecek olan bedtd~nı 
mizle r:.ıhstlıkla me~gul olabilecek gayretlerin bir an evvel muvaffak mükellefleri mes' el esine Ylc 
bir emniyet ve itimad içinde yaşıyo · olmasını candan diliy orum. şacaklardır. tip 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--__,,/prc 
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raz yağlanmıştı .• Kamran heyecanlıy· 
dı: 

- Afedersiniz, diyordu, seyahat· 
taydım. mektubunu bugün aldım. 

- Teşekkür ederim, dostluğunuz· 
dan eminimdir. 

Ve sonra Nermine dönerek ilave 
etti: 

- Kamran bey size eskı kocamın 
yeğeni Nermini tanıtayım, beni blrgün 
olsun yalnız bırakmadı. 

Kamran Nerminin elini -;ıkaı ken 
sarı yapıncak müstehzi nazarlarla bir 
Leylaya bir de genç adama bakıyor
du. 

Kamran bu sarı kızın dışanya çı· 
kıp kendilerini yalnız bırakması için 
dua ediyordu. Leyla o taraflı bile de
~ildi. Bilakis Nerminden çok memnun 
fÖrÜnÜyor, her fırsalta i'enç kızı met· 

hediyordu. 
Bahçeye çıkarken Leyla Kamrana 

sokuldu: , 
- -'ize bir sürprizim var, f alc at 

yarın söyliyeceğim, uzun uzun konu
şuruz, d.di .. 

Leyla tatlı bir heyecan içinde idi. 
Kamranı yarına kadar karşısında kıv
randırmak ve sonra artık kendisiyle 
yaşıyacağını söylemek istiyordu.: 

Kamr11n hakikaten kıvranıyordu .. 
Çünkü Leyla da bek!ediği kadını 

bulmamıştı. O Leylanın beynuna sa· 
rılmasını, kendisine eski ve yakın bir 
do, t muamelesi yapmasını beklemişti. 

Halbuki Leyla çok telaşlı idi, aşk· 
tan bahsetmek şöyle dursun, sanki 

• deminden beri peşkeş çekmişti. 
Leyli gitmek için müsaade isteyip 

yanlarından ayrıldığı zaman Nermin 

Kamranı hayrette bırakafl bİ'lw 
yelle izah etti: ııı' H 

- Yengemin bu akŞ8 ;t , 
leri var. Söz aramızda ~11 

;et 
den biri de yengem~ taliPf 
ceai bey isminde bir zat B 
değil hani, yengem de orı' 
rünüyor. Affedersiniz ç~~ıı 
ettim. Fakat sizin en ya"' 
olduiunuzu söylediler de'iş rbiı 
d~ yengeme söyleyin bU )er4 

sın. rf:'dar 
Kamran beyniden ıcu ııl ~ 

mn~a dönmüş, sanki kar• bıl 
ra yuvarlanmıştı .... Fakat ıı 
tesiri bir taraflı olın.addı; 
Kamran dünyaya yen• e ı a 
sanki.. ~etİ1'Cı 

Bu defa karşısında l: ı-
lı yüzlü sarı yapıncağ'• rıdl ka 
Genç kızın r.e kadar ca ie 
dı. el4Jİ 

O gece misafirler g ~ ve 
Nermin bir dakika~ ~1su;e~l" 
nız bırakmadı.. Bulu~.· efl~~ 
eğlendiler.. O kadar ,.ı sO"' 
misafirler uğurlandıktarı3rı: 
Leylayı buldular. KA~r ıı~ 

işte dedi. Senin . 8ıe ııif 
priz .. Bu sabah Nerınırı 
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= URKSözti 
' CONDEJ..JK. GAZETE - ADANA 

Abone Şartları 
12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bPdPfi. dPgişmez 
yalnız pn~tn ma$ro{ı 

zanımeditır. 
2 .-: ilanlar için ida1eye 
muracaat edilnıelidır. 

TÜRKSÖZÜ Sahife 3 

Yugoslav Başvekili 
ANi OLARAK 

Zağreb' e geldi 

~111---1--_..- 1 l 
Bclgrad : 19 (A.A) D N.B. 

aiansı bildiı iyor: ~ ot ---
,111vruba harbi ve Amerika 1 

Baı vekil B Tsvçetkovitcb ani 
olarak cumartesi iÜDÜ Hirvahstanın 
merkezi olan Zıgrcb' e gelerek, Ziı 
reb :metropol;ti ile baıpeskopoıu 
ziyaret etmiştir. 

(.&••makaleden artan ) ı 
etı ı.1rı 'k r·erı an pre . 1 . us 140 . nsıp erıne rucu ederek 
'·ıt'- sencsınde v 
l' ıap edece . eya ~aha sonra in-
bt B H'tl ~1 herhangı bir mücadele-

• • 1 erı Yence ~· 
şı z zaman d e&ız ve yendiği-
t ~ ırzda ve ke: .Amerikalılara mahsus 

zat ete b dı Şartlarımızı kabul et
, .. ~ ded' mec ur ederek yenece~imizi 

it ıyorum l!i 
tıe- •• ,, 
ril; Şu sözler göst . . 

)İsicumhurluğuna erıyor kı, Amerika 
-~zedli ini Rnzveltten başka 

dt°'1erikal!ıarın klrmuş olan B. Wilkie 
I harekete mani.ara karşı nasıl 

'at ~r. Ame 'k geçeceğıni söylemiş olu-

B~ rı an halkı 
:yahut Wilikie' nın . ~a Ruzvelt 

ırı '-ıi gözönü d ye reylerını verecekle-
ı:: n e tutarsak b 1 Ştır· !tııangisi Reis' h • un ardan 

tid ıcum ur ol ar mevki· ursa olsun 
ınc geldikleri -

soll'Bnın mihver d l gun, Ame-
•"'arı yol kat'' ev etlerine karşı luta-

kkll' 1 ve mal· fi olacaktır. Görül" um şeklini al-
eoıl JSumeti Amerika . tuihyor ki, Alman 

r k ın abınd -
joe .0 z olmuştur. A . a adeta 

nurnıyesi ancak Al ~erıka efkirı 
~ radikal hareket ~an ara karşı da-

ııl yini verecek d ek .ecek kimselere 
erne tır. 

ua1 Esasen bugüne 
J karşı Amerika h kad~r müttefikle-

r alzeme yard er turlü silah v 
Jflı.: d ımından b' e 

üo"'ı"' urmadı lıa ır an olsun 

b
·y/>ndermedi , rp sahalarına ordul • 
ı aına ordu k ar 

'-tDı9n tayyare to . adar mühim 
" ~-Ja · ' P, gemı ti liir.;.. n, ıptidai maddeleri, caret vası-

r ı'f'Ye verdi ç- .. bol bol lngil-
ya~ fftiz gibi iktis~~~u yukarda söyledi
terı• n lngiltercni ı, hayati zaruretleri 

n muzaffer ol 
laouı yega" . ması Ame-
.. ne ısted·~· b' spo''"' Şarktaki J ı&ı ır şeydi U-

, F apon iddialar H · 
kulıl ransa, Belçika v . ı, oilan-

bİ' in boş. kal c dığ'er milletler-
i ıı..ı k mış olan ş k . 
.~,-e elerin hali C ~r taki müs· 

dtl1 tpanmak istentlen enubı Amerikada 
Jlnın Avrupa ' oyunlar, Ame-

ne vlet olarak ~ıt asından ayrı bir 
tip etrne~ine as~~sta~il bir siyaset 
pra Avrupadak· . rnkan vermiyordu. 

an b bu.sus Alna l ı ıktisadt de~işmeler 
. . n ann ·ı • & ' 

ııı ı ıktisadi pre . 1 an etmiş olduk·-
kşa ..ı.ı - nsıpler A .k . . 

bil"" alemine k merı an ıktı-
aliP· ~t halinde gö:r~ı korkunç bir ha-
at fe Bütün bu unmeye başlamıştır. 

{la 'k sebepler .. . o erı •yı İngi]t • gun geçhkçe 
ço~ ilde bax.ı ereye daha sıkı bir 
akııı 'I A & anıakt•dır Bu mi k .. 
d 

~ rnerikanın . . · e. ~n u man-
e,iŞ rbine su·· "ki ıyıden iyiye Avrupa 

ıı ru endi~· · tere nasıl k ını gösteriyor. ln-
ıcıırŞ~~tları kend· ara Avrupasındaki hu-
8raıı1' !'be girmı· ~ hudutıan farzederek 

h~ ş ıse Am .k d 1 ·1 at 11 ~sını ·ı . . ' erı a a ngı tere 
ı erı hır k 1 b" adı.. ediyor. V _ ~ e, ır hudut 'olarak 

ideli & açıh l e butun tedbirlerini açık-
"""1 a ıyor h r.Je"'-' ernekıcn .ve . arp maksadlarını 

,.o çekınmıyor. 
ı ~~ Hele İngiltere 
a11d .kavemetini . bugünkü şekilde 

J .de Arn 'k ısbat ettikçe yakın bir 
Jo" erı anın A · ge .tj ıvclleri 

1 
_ _ vru~a etel<lerınde 

ıırı ~, z y e gorunmesı muhal sayıl· 
eC • 

·gert' 
kı o~ 
rrı s. 
Dfllllj, 

Ferid Ceııı GUvan 

:ııf 

Lo,ıdradan kalabalık bir cadde 

Saat 14.30 da tayyare ile mı
lum olmayan bir istikamete mütevec 
ciben hareket etmiştir. 

İngiltereye hücum 
( Birinci sahifeden artan ) 

tayyarelerin adedi nazarı itibare alı· 
nacak olursa hava hücumlarının baş· 
lanğıcınctan beri Almanların en bü 
yük zayiatı dün vuku bulmuştur. Fıl
hak ika muharebelert- iştirak eden Al· 
man tayyarelerinin dör lle biri düşü 

rülınü~tür. 
Qjn üç esaslı hücum olmuştur. 

Birincisi ögleden sonra saat 13 de 
başlamıştır. Alman tayyareleri Lond
ranın civar mahallel~rine bombalar 
atmışlardır. Bu muharebeler bir saat 
devam etmiştir. İkinci hücum esna
sında 42 Alman tayyaresi Londra Ü· 

zerine gelmek teşebbüsünde bulıın· 
muş, fakat hedefleı ine vasıl olama
dan tardedilmişlerdir. Hu tayyareler 
sahile doğru kaçmışlardır. 

Akşam yetmiş Alm&n tayyaresi 
Jaymis üzerinde uçmağ'a başlamı~ 
fakat şiddetli bir haı b neticesinde Al· 
mantar yüzgeri dönmüşlerdir. fnglliz 
Spitfire tayyareleri havaya kalkdıkla· 
rı zaman hemen hemen bütün Alman 
tayyareleri çok tan uzaklaşmış bulunu 

yorlerdı. 
Son hava harbleı inin başlanğıcın-

dan beri İngiltere üzerinde düşürülen 
Alman tayyarelerinin adedi bini geç · 
mektedir. Suna mukabıl İniiliz hava 
zayi ati 200 tayyaredir. 

Finlandiya başvekili 
bir nutuk söyledi 

Helsinki : 19 (A.A) - Fin başve
kili radyoda verdi~i nutukta, Finlandi· 
yanın imar ve ihyası için milletinin 
yekvücut halde çalışması lüzumundan 

hsetmiştir. 
ba 

o UNUN 

~--

lMeçhul tayyareler İsviç 
re üz~rine bomba attı 

Londra : 19 ( A. 
f sviçre arazisi üzerine 
tayyareler tarafından 

lar atılmıştır , 

A.) -
meçhul 
bomba 

Çörçil bugün beyanatta 
bulunacak 

Londra : 19 a. a. - Royter'in 
parlamento muhabirinin yazdı~ma 
g3re B. Çörçil salı günü avam ka· 
marasında harp vaziyeti hakkındı 
beıanatta bulunacaktır. 

Nazilere karşı İngiliz 
mukavemeti ve Fransa 

Ncyork: 19 a. a. - Herald 
Ttibune gazetesinin Viıi muhabiri 
yazıyor : lagilterenin nazi Alman· 
yasına karşı olan enerjik mukave 
meti Fransız milleti üzerinde büyük 
bir tesir yapmaktadır. Fr .. nsız mil
leti Hazirandaki Alman zaferiyle 
maruz kaldığı büyük darbeden ya· 
vaş yavaş kendini toplamaktadır. Ve 

bugün Fransız milletinin ekserisi lngiliz 
milletinin zaferini temenni etmekte• 
dir. Çünkü, Fransa, [istikbalini İn
giliz - Alman mücadelesinin netice-
11inde görmektedir. 

Baıvekil matbuat mümeısillerine 
ıu beyanatta bulunmuştur: 

Huvatların ıefi olan Dr. Matcek · 
ile yapmış oldutum Srp-H11vat uz. 
laşcnasının ilk seneyi .. devriyesi mü· 
nasebetiyle 26 Agustosta büyük bir 
tören ıapılacaktır. 

Son haftalar zarfında Veldes 
yazlık köıkünde cereyan etmekte 
olan müzakereler hakkındaki suale 
başvekil c~vap vermekten imtina 
etmiştir. 

ltalya Yunanistan'a 
tarziye mi veriyor? 
Yunan hududu : 19 a. a. - Roy · 

ter ajansı bildiriyor : 
Emin bir menbıdan öğrenildi· 

tine göre, iki Yunan htrh gemisi· 
nin bombardıman edildiğine dair 
verilen haber hakkında İtalya Yu
nanistana tarziye vermekle bera
ber istikbalde .bu gibi hadiselerin 
önüne geçmek için Yunan gemile
rinin yapacaktan seferler hıltkm
da ltalyan malcamatının haberdar 
edilmesini de haberdar etmiştir. 

Yunanistan bir kaç sınıf 
askere ahyor 

Atina : 19 a. a. - Bir talim 
devresine iştirak etmek ve manev· 
ralarda bulunmak iizeıe bir kaç 
sınıf ihtiyat zabit siıalı altına davet 

• 
edilecek tir. 

MESELELERi :ı===A=R==Ş==l=S=l=N==D==A============~ 
K(;g lümüzün uganıklığı 

Dunya ahvalinin aldığı son vaziyet karşısında hal
kımızın ikaz ve irşadı için C. il. P. nin tamimleri Uze

rine Ilalkcvleri ve Halkodalnrı tarafından sarfedileu 

gayretler her gUn gUzel neticeler vermektedir. Her ta
rafta vntandaşfol' uyuk bir uyanıklıkla, şubheli gör· 

dukleri her ha .. liseyı alakalı makamlara lıilairmekte
dirler. Buna gUzel bir misal de, Trabıı:onda cereyan et· 

miş olan şu vak'adır: 
Vakfıkc:bir'n fü:şikdUzU nahiyesindeki köy enstitU · 

sU biRaları~ın kurulacalı saaa UzerinJe keşif yapınak 
U:ı:ere mezkdl' nahiyeye gelen Maarif Vekaleti mimarı, 

bil' sa~ab. BeflltdUzUnden yarım saat kadar uzakta bu
luean bir köye ~tmi~, bir aıua Çlkarak etrafın resim
lerini alaıaJa. başlamı,hr. 

Bu ııl'ada eradan &'eçen Oll' köylu hiç tanımadılı 

Vd kıyafetinden tle yabancı oldugunu anladılı bir kiır.ı

..!enin 1al>ahın bu erken vaktinde ağacın Uzcrinde reııim 

çcktilini ıiil'Uoce fUpheletımiıtir. Birl.:aç köy}U dab.a 

birlt:şerek, bu zat& karakola dant etmiılu ve jandar· 
mayı keyfiyettea haberdu etoıi?lerdir. 

Kua bir ~ahlı.ikat neticesinde mimarın bu viyeti an
la7ılmı~ v~ hadiu de lı.apanmıştlr, 



Sahile 4 

RADYO~§§ 
=== llugDnllU Progr•m = 
7.30 Proıram ve uat ayarı 
1.3S Müzik : Hıfif prorram (Pi ) 
8.00 Ajanı haberleri 
8. 1 O EY kadını yemek liıteai 
8.20 
8.30 Müzik : Hafif pıoırımm 

devamı 

J 2.30 Piogram ye aaat ıyan 
12.35 Müzik : Muhtelif prk•lar 
12.50 Ajanı haberleri 
13.05 Müzik : Pliklarla muhtelif 

ıarlul.ır 
13 20 
14 00 Müzik : Rina Ketti Tmo 

18.00 
1~.QS 

18.30 
19.00 
19.15 
19.45 

20.00 
20.15 
203() 

21.15 
21.30 
21.45 

22.30 

22.45 

Rossi ve 11ir~nin pliklar1 
Praıram ve ıaat •1an 
Müzik: Caz Müziti (Pi.) 
Çocuk 11ati 
Müzik : Çocuklar için 
Müzik : F 11d heyeti 

• 

Mromleket 11at ayarı ajans 
haberi 
Müzik : Çiftçinin uati 
Konuıma : Çiftçinin ıuti 
Müzılc : Ankara radyoau 
küme seı ve uz heyeti 
Serbut aaat 

Konuımı (Radyo ıazeteai) 
Müzik : Radyo salon or. 
keatraaı 

Memleket ıaat ayarı, ajam 
ha~rleri; zirut, ubam -
tahvilat. kamhiyo • D11kut 
bor11sı (fiyat). 
Müzık : Radyo uloa or· 
krıtraıı proırammın de 
va mı 

23 00 Müzik : Cazbınd (Pi.) 
23.25123.30 Yaranlci proıram ve 

k•panıt 

Kaybolan çocuk 
Oo bir yaılann.-Ja Ali otlu Sıit 

adında bir çocuk kırk ~aberi 
kayıpbr. Ço;:utu bulanlarm İDii 
niyet namına matbaaaa1za ıetirme. 

leri rica olunur • 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık , 

bava hafif riiııirla idi . En çok ı.: 
cak rölıede 37,S derece idi • 

l••KA LA•I 
Hakiki fıkra 

Amerikanın Clcvland ıehrinde 
ktrk kifiyi öldürmekten auçlu katil, 
dokuzuncu defa olsrak idama mah-
küm edilmiıtir . 

Katilin avukıta , muhakeme n-
n11ında usulen müdafaada bulun· 
muı ve bu ar1da esasen 1ekiz defa 
idama mahkOın olmuı bir adamı 
dokuıuncu defa idıma mabldlm el-
menin fayduızbtmı tebarüz eltir· 
miıtir. Hıkim bu müdafaayı ,öyle 
keamiıtir : 

- Oı&lmeyin, ilk idam kara-
randao sonra ahıır . Bu itibarla bu 
seferki idam kararından müekkiliniz 
heubma korltulacak bir cihet yok· 
tur. 

TORKSôZO 

Romanyanın Tarihind 
birkaç yaprak, rakkal11 

Büyük şehirleri ve . ekalliyetle 

Etimesud hava kanpında 
geçlerimizin çalışmaları 

Havacı gençlerimiz 30,000 uçuı yaptı 
Ankara : 19 ( Türkaö:ıü muba· 

birinden )-Etimeıud kımpanda hı-
vıcı rençlerimiz devamla bir ıurette 
çalıf1Daktıdır . Kamp çok modern 
bir bale gctirilmiı bulunmaktıd1r . 
Herıi'n uçuılar , atlamalar Yi pıl

makta, nazari, ameli dersler mun
tazaman verilmektedir . 

Etimeaudda reoç havacllarımız 
30,000 uçuı yapmıılardır . 

lngilizlerle Japonlar ara
sında çıkan ihtilaf 
Şanrhay : 17 a. a. - lnriliz 

F atshan vapurunun tevkifi dolayı sile 
İnailiz ve Japonlar arasında mevcut 
olan ihtiW dün halledilmiıtir . Bu re· 
mi pazartesi ıünii H•nl' · Konıa ha
reket edecektir • lnailizlerin Honı • 
Konra airmesine müsaade etmemiı 

oldukları , Japon Chirarame Maru 
vapuru da pazartesi rünü Kantondan 
hareket ederek Honf·Konta fidecek· 
tır. 

Bir Macar nazırı 
Almanyaya gitti 

Budapeıte: 19 (A. A)- Zira· 
at naım Kont Teleki Almanya iaıe 
naımmn daveti üıerine Berline ha· 

reket etmiftir. Nazır Be,linde Al
man devlet adamlariyle iki memle· 
ket aruıadaki iktiudi münuehet· 
lerin daha derin deriale,melİ 
ve Macariatanın Almanyayı olan 
zirai ihrıcallnın daha fazlılqm111 

için müzakerelerde hulunıcaktır. 

Devlet ziraat ınüessese
leri çif çi ile yardımlaıacak 

( Birinci ı:ı.ifedeA artan ) 

lidUnç tohum nrecek. •e iıtiluali 
artbrmak maluadiyle muhitine faydalı 
olabilecek brr turlu &irat itlere ıi· 
re bilecek.tir. 

Ba it ler eaçUale 11.ira ile hafri· 
yat, laaıat, laarman, oaUiyat ve ve· 
ıairedir . Baalardaa D&ıka lttaumlu 
ıiılrUlen her turlu arasi 11lüatı , ıu· 
lama tesisatı ve Uııaat da Çak.arHa 
toham Uretme çiftlili tarafuadaa ya· 
palabileceUir. Elde edilea ve tola um· 
hıla yarayııla elan maluul toiaumluk 
elarak ıahlacaktır , ,, 

Çak.ureva tohum Uretme Çiftli· 
tinde laer seae yapılacak i;ter, Çift· 
lik aUdUrU tarafuulan wulaaacak 
.. ir pllala teıbit oluaacaktır . au 
plbla, ıe .. lik hutçe Ziraat V eklloe· 
tinia tetltiJWHlea geçecek ve tasdik· 
t.. 10ara tatlaik elaaacakbr . Çift· 
likte çahıhrılacak elularaa a~I va• 
1:iyetleri1 iıUnları •e tabldet t•k· 
liadeki iaıeleri ayrıca duıtı.a•lecektir. 

Bu bu,ak tetebbu.un talaaklnıku 
calaetioe ilk adıalar atılarken aarf e· 
dilecek ••ekleri• yaaıhaııaaa laarca· 
nacak paraların da .. ir kaç ailyoau 
aıacaıı tahmin etlilmektedir . 

Milyonlar harcanan 
fuarımız 

( Biriaci aahifeden artan ) 
hakluada beyaaatta buluoarak, Irak 
demiryollarıadaa bir bey'etia bngaolcrde 

memleketimize ıelece&ini , Tark-Romen 
ticaret mUzakerelerinia devam ettili· 
oi, Romanyanıa '-isden billtassa pa· 
muit iatedi&Uıi, karfıhkb mUbadelenin 
arttvılacagını, S.vy.tlerle ticart mU· 
badelenia normal eldu&unu aiSylemiıtir. 

Ticaret Vekilimi& lsmirde birkaç 
glln kalacaktır. 

11111111111111111 jgONON 
TA it 1 H VE 

CHCRAFYASI ---1-
Afganistana dair 

Sovyetlerle münaıebeti dolay11iylr, Afıaniatan günün mevzulara ara· 

•oda zikrediliyor • 

Orta Asyanın bu memleketi 558,000 kilometre murabbm araziye 
uhiptir. 7 milyon nüfuau vardır. Merkezi Kibil' dir • Bu datlak memle· 
ket Şimalde Ommü derya, Cenupta Hilmend tarafından aulınar. 

Memleketin arazisi pek 11 münbittir. iklim ıiddetlidir. Halkın ekserisi 
ıöçebe bir ba,at ıürer. lranlılarla nk karabeti vard1r • Afranda faıiıi 
revaçtadır. Rami dil de farisidir. Bu memleket balkı elleriyeUe ıünoi 
dir. Hoat DUDtakumda Şiiler yı,.r. Kifiriltan denen lasaun balla on do. 
kuzuncu 11ırda Müılümın olmuıtur. Halkı Emirler idare eder. 

Afııniıtanm bııhca mıbıulleri atlar, kürkler, ııllar ve yemiılerdir. 

Afran, 1907 den itibaren, müıtalril kralldc haline srelmiıtir. 

Romanya, bugünkü 
nıünakaıa mevzuları ar 
katcn hem acmmata de 
alakalı bir vuiyette bu! 
Bu itibarla Romanya üz 
dalı. durabiliriz. 

Romıya vaktiyle 
bir Balkın deYleti olarık 
edilirdi. Halbuki cib•D 
aonra akdedilen baıi 
Romanya, birdenbire bir 
ve garp devleti olmuıtur. 
ler ıunlardar: 

Şaiot Germain, Neuill1 
non. 

1920 de de Beura 
manyaya geçiıini uoutmı 

Romaoyadan alınan 
reniıliti dolayıliyle ciball 
ıonra Romanyanın ıiklet 
Karpıt datlanndan öteye. 
vanyaya reçmiftir. Yeni 
bu renit llmrlan içinde 
menleri kaplamakla bera 
ekalliyetler de Romanyacla 
Jardar. lıtatiıtildere n 
milyea nüfuaun t,800,000 1 
900,000 i Alman. 850,000 
200,000 i Bulıırdar. 

Şimali Moldavya ile 
ve Beurabyadaki büyük 
yrrım milyon kadar Y abu 

Memleketin en kaı.~.-
Jan Bulcovinada kilometı• 
b11na · 77 kiıi düter. Do 
Türkler 44 bin kadardir. 
itbalitlDID yüzde 2, 7 Iİ 
dan ıelir. (K..ymeti altı · 
çer), bu rakam vıAtidir. 
butday (lo bin ton kaıdall~ 
(9500), kereate, petrol (1 
alırız. Biz ise Romanya)'• 1 
lirabk ihracat yaparız. (SOO 
hareketleri miiltesna) .• 

Romen - Bul 
garüımelerİ 

ilesco'ya Macar nelLtai 
Tuau H•eriodeki Macar 
be yeti taraf andan yapılaJl 
laaklunda mal6mat verait tit• 
B.Giprtu1ıaanoilesco 9'• f• 

bililaare kral taraf ındaD 
kencliaine raperl.._. y 

B. Valer Po elçilia
ye aeaareti ltuk11k •Dfa~ 
yia edilmittir. 

Sof y• : 11 ( a. a . ) 
musakerelerdc laulunacak 
gar bey'eti busuat bir tr.,.11 
va'ya hareket etmittir· 

Sovyetler havacıb~ 
ramı Stalin Ö 

kutlandı 
Moıkova : 19 a. • · " 

ler Birliti dün hıvacılak 
lacL. Genç Sovyet pilotl.,. 

öaiinde uçmutlardır. 



ÖYLERDE 
URSLAR 
~--

1 aarif Vekilliti tarafından 
yurdumuzun bazı noktala· ' 
rında Demircilik ve maran· 

•ursları ıçılmağa başlandığı· 
kurslardan Adana köylerin• 
ılıcıtını bildirmiştik, Bu 

, ~~v~ce de yazdıtnnız gibi 
oyun ortaıında ve civar 
balkın devamına .. "t 

1t·ıd . musaı 1 e merkezi bir vaziyet· 

1 M E M L E R E T M E S E L E L E R l 

• 

Çukurovada sulu ziraat 
kikate kalbolacağı yılın 

ARASIND A 1 
J 

Rejimi 
rüyasının ha
arifesindeylz 

ADANANiN ŞiMAL ŞARK VADiLERiNDE BÜYÜK BiR 

GÔL VÜCUT BULUYOR. 
k- d 1 oy e açılacaktır. Kursa -----

ı olrnakaızın büt- k- h 1 ' 
ÇUKUROVA ÇIFÇISINlN 

un oy a • -----
edebilecektir K 1 ----- ISTIHSALLERI EMNiYET ALTINA GiRMiŞ GIBIDıR 

ne f d • urs arın 
ay alı olab·ı · 

nıah ıı- ı muı, 
ra .. a ı şartlara ve 

gore tanzirn d"I 
ıa d e ı ecek bir 
a..ı Mayan~ası İcab ctrnekte 

_.ııuın aarıf V 1c·ıı· · 
"' bl · e 1 •tınce san' 

erı muallimlerind~n s · 
ha k" eçı-

ssıa ırnseler k - ı 
ekt OY. ere 

e ve her kursun müf. 
oğrarnıarı b . 
de ı.· u rnuallırnlerin 

uızz t . .. h a yaptıkları tetkik· 
oy alkından ald ki - ı arı ma. 
ore tanzim d"I k k e ı rnc te ve 
Urslarda köyı·· .. 

geıek . . unun gerek 

k 
ı~ınde kullandıiı de-

e ve alra t h 
• • 6 ç an er türı·· 

Vtıaıtın u 
. Yapılması, arab 

yenıden irnali ka a 
erne vcsaiı , ı:ı, pen· 

• . e yaprnak "b· 
ı etıleccktir B"lh gı ı 

ı b" . ı assa bu i 
f>a ılrnek için r· 

1 
ş-

1 lcl uzum u olan 1 .arı tedrisat 
esnasında 

yaptırılaca\C ve b I 
lcusl d un ardan 

. a~ an rnezun oldukt 
ndılcrınc vcrilecekt" an 

ır, 

; 
~ a~larıınızın sıhhati 
l'f oylerde sığır 
hhur ed 1 . ve rnanda· 

en ntanı h 
rbo , k astalık· 

~ n a ar~ı lizırn 1 
,,.ıerom tatbik . ge en 
. ı 1 edılerelc tele· 
" a ınmıştır • 

l~beylide ınücadele 
beyli kausına b 
•pılan b" :ağ)ı onbeş 

ıt rn- d 
,ı dın ve 1335 uca elesinde 

!864 k' . erkek olrnak 

Duyduk ki, büyük Seyhan regü· 
Jatörü inşaatı ve kanallar hafriyatı son 
safhalardadır. Bu münasebetle, mem· 
lekette mevcut olan "Az su,, "fazla su,, 
gibi iki mühim dava üzerinde kısaca 

duralım. ÇÜnkü, hükumetimizin halli 
peşinde koştuğu bu iki meselenin zi
rai, iktisadi ve sıhhi varlıklarımızı ke
miren hududiuz zararları görüldü. 

Şimdiye kadar gem vurulmamış 

olan akar sular, şehirleri, kasabaları, 

köyleri harap etmiş, çiftçinin toprak 
üstü servetlerini silip süpürmüş, bir 
çok bölgelerde de mahsul susuzluk· 
tan kurumuş, köylünün yıllık emeği 

mahvolmuştur. 

işte memlekette bu davaların halli 
gayesiyle milyonlarca lira ile işe giri
şilmiş, sular üzerindeki büyük in~aat 

son safhaya getirilmiştir. 

Bugün, Gediz, Büyük Menderes, 

Bakırçay, Susığırlık ovalarında ve 
cenubi Anadolunun Çukurovasında 

suların nizamını temin için hükumet 

YAZAN---

TANGÜN ER 

25,000,000 lira harcaaı. Bu suretle bü

yük su programının birinci kısmı ta· 

hakkuk ettirilmiş oldu. 

Bu işlerle meşgul fen heyetleri: 

- "941 yılında Çukurovaaa sulu 
ziraate başlanabilecektir,, diyor. 

Bu sayede, köylünün, çiftçinin is
tihsalleri emniyet altına alınarak, müs
tahsili refah ve servete kavuşturmak 

gayesi hakikat olmuş bulunacaktır. 

Sular rejime · girmeyince neler 
olur? Bunu Çukurovalı iyi bilir. 

Her yıl Türk köylüsünün kalbi 
endişe ile çarpar: Yağmur yağmazsa! 

diye. 

Sulara artık gem vurmaktayız. 

Seylap facialan görülmiyecek, işitilmi· 

yecek. Köylü yağmur için gökten 
ümitlenmiyecek. Bağrı yanık ovalar, 

Ceyhanlılar bu ders yılı 
orta mektebe kavuşacak 

.., 19 (TU ı. .. u muhabirintleo) - Ceyhanda bir orta mekte\t 
Ceyhan : rıuoz d ) I 

1 h 
'-k d L" h • tin Aokaraya ıidcrek alııka ar ara tema1a geçe· 

açı maı>ı a.11. ın a .ır eye k d · · · "b 
· · d Al l ,. luınata nazaran, heyet An ara an ıyı ıotı a· 

ccğını yuımış ııo. • 1
•

1m ma ·r r k"l" · 1 t 
.. d ll . t" A kara,•a muTasalahnda, l\la:ırı \ e ı ının s l\n· 

]arla donmuş Ur. eJ e ın n ~ . b l 
bulda tetkiklerde bulunması dolayisiyle, ıu~sıe,arla g(jrUştılmUş ve u yı 

C d b
. t kt bin açılmasının muhık olduğll ve csıısen orta mek· 

eyhan a ır or a mc e . "A 
l k h. k abaların tasnifi sırasıada 938 senesındc Ceyhan ,, 

teb açı aca şe ır ve as . . ~ "A" 
· • 1 d b ld b"la"hare bir .. ·aolışlık nebce!'iı olarak, Kozan se· 

serısıne a ın ığı a e ı oJ • • • • 

. . C h 'da ıı B serisine geçırılmışdır. 
rısınc ve: ey an " d"l kl · · · t• ·ı · 

duda~ı çatlak tarlalar, artık suyu ya

nıbaşından geçen kanallardan içecek
tir. Ve bu sayede çiftçi, topraktan 
serveti bire beş, on değil, bire kırk, 
elli alacaktır. Ekilen bir kilo tohum 
60 kilo verecek. 

Suların tanziminden alınan fayda 

bu kadarla kalmıyor. Sular köylere, 
tarlalara oldu~u kadar şehirlere de 
hayat verecek, bunun en güzel misali 
Seyhan üzerinde kurulan barajdır. Bu 
baraj ilkbahara tamam olacak, Ada· 
nanın şimali şark vadilerinde büyük 
bir göl vücud bulacaktır. Ve burası 
}'alnız tarlaya su veren yer değıl, şe· 

hirliye mesire olacak. 
Bugün, Ankara barajı, Seyhan 

barajının yanında çocuk kalır. Regü
latörün yaptığı göl de o nisbette bü
yük. 

Görülüyor ki, dün felaket olan 
sular, bütün şehir, kasaba, köy ve 

topraklar için, bereket, saadet, hayat 
unsurudur. 

Tangüner 

Yugoslavya ihracatını 

kontrola tabi tutuyor 

Belgrad : 19 a. a. - D. N. B . 
ajansı bildiriyor: PoJitıka gazetesi

nin verdiği bir habere nazaran, 

Yugoslavya hükumeti ihracatın mu

fassal kontrolü için bir kanun layi

hası hazırlamaktadır • 

i 024 ışı rnuaycne edilmiş 
. Parça e _ ' 
ış tir. şya etu vdcn 

C h 1 1 b d"d•ki haklı i,tek ve ı e erının ycrıne ge ırı ecelı 
ey an ı arın u va 1 ~ lı b L • • • d · 1 L 

1 
f d ad olunmuc:dur. Bu a er muı11tııı11z c sevınç ı: aarşı· 

mUsteşar tara ın an v ~ 

lanmışdır.-M. Selçuk 

Şimdiye kadar tediyatın döviz 
ile yapılmakta olduğu memleket· 

!erden vaki olan ithalat sıkı ·bir 

IControle tabi tutulmakta idi, Şimdi 

Pentatlon jimnazlar 
, ise kliring yolu ile tediyat yapılan 

memleketlerden yapılan ithalat da 

kontrol edilmek ietenilmektedir. 

~Atrcular 
, ' arasında Pentatlon 
l'.,,JI yapılmış Ye b' . 
.,, feli f tb ırıncili~i F e 

u ulcu Melih kazanmış. 
ıt~n Yunanca iki kelimeden 
Ptır: "B 

~. .. _ e,., manasına gelen 
nıucadele - müsabaka,, 

a gelen "atbl • os.,. 
ı Yunand k" 

A 
8 ' tahsil ve terbi. 

rı rne · 
l nk· f saıyc olduğu kadar 

ışa ın d G· a a ehemmiyet ve· 
~h ıınnaz denen mekteplerde f u spor ders olarak gösteri· 

G0N0N MEVZUU ..._ ______________ ___ 

Cüreş, yarış, atlayış, disk, mız 
rak. Bu beş müsabakanın heyeti u 
mumiyesine olduğu gibi galibine de 
pentatlon denirdi . 

Esle\ Yunan şehirlerinin hepsin 

de jimnazlar bulunurdu. Miliddan 
evvel brşinci ve dördüncü asırlarda 
Atinada üç jimnaz vardı. Eski dGn· 
yanın jimnazları arasında bizim Ber 

gama şeiırininki de meşhurdu. Jım· 
naz, müstatil bir avluya açılan muh 
tefü d~ .. sh;1n~lerdcn, kapalı pister 
den, hımamlardan, elbisehanelerden 
iıh. Mürekkepti. Miliddan evvel 
dördüncü asırdan itibaren jimnazlar, 
filosofların konferans verdikleri ma· 

haller haline geldi. Atinanın üç j:m 
nazından Akademi isimlisinde Efli 

-
Yeni Zelanda Başvekili 

beyanatta bulundu 

Vetlington : 19 (A. A.) - Dün 

radyoda söz söyleyen yeni Zelanda 

Başvekili B. Ferazer ezcümle demişr 
tir ki: 

tun, lise isimlisinde Aristot, "Cyno· istila ve dehşet içinde bulunan 
sarge,, isimlisinde ise sinik filosoflar Avrupada yalnız lngiltere korkmadan 
mehzeplerini telkin ederlerdi. 1 AlmanM hücumlarına kati bir mukave· 

met gostermektcdir. Bu tehlike ihtima· 
• • • !inde Yenizelanda 1nrilterenin yanıöa

şında bulunmakla müf tehirdir 
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• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K•fid•l•r : t •ubat. t Maııe, t Alu•to• 
t ıkincilefrin .. rlhlerlnde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarası& hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar koraya dahil edilir. 

--- 1940 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Lira lak 2.000 Lira 
8 " 1000 " 3.000 " 
6 " 500 

" 
3.000 

" 12 . 
" 250 " 

3.000 
" 40 

" 
100 " 

4.000 
" 75 

" 
50 

" 
3.750 " 

210 
" 

25 
" 

5.250 " 
T. lı Bankaıına para yatırmakla, yılnız para biriktir-

mit otmaı, ıyni zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : taaa 

Sermayesi: 100.QOO.OOO Türk Lirası 
Şube ve ıj~ns adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en aı SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşatıdaki plina göre ikramiye datıblacıktJr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 

" 
2000 ,, 

4 " 250 ,. 1000 
" 40 

" 
100 " 4000 

" 100 " 59 " 5000 
" ' 

120 
" 

40 
" 

4800 ,, 
160 ,, 20 " 3200 ,, 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aııtı düşmiyenlne ikramiye çıktılı takdirde yüzde 
20 feılasile verilecektir. 

Kuralar ıenede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir • 

1 

1 
-----------------------------------------------· 
Seyhan Cezaevi Müdürlüğünden : 

Seyhan Merkez Ceza ve Tevkif evinde bulunan m•hküm ve mnkuf· 

ların üç yıldız tibir edilen ikinci nevi undın mimul dokuz aylık ekmek 

ihtiyacı ( 100,000 ) yüz bin kilodan ibaret olup 1·8·940 tarihinden iti 
baren apiJdaki ıartlar mucibince bir ay içinde pazarhta çıkanl 
mııbr. 

1 - Pazarlık neticeıinde takarrur ettiriltcek fiyat muvafık görüldü· 
tü takdirde 26 8·940 Pazartesi günü saat on birde Seyhan Cumhuriyet 
Müddeiumumiliti makamında toplanacak komiıyon marifetiyle ihalesi 

~ yapllacaktır. 

2 - Yüzde yedi buçuk niabetin<te ( 675) lirahk teminatı muvak. 
kata alınacaktır. 

3 - Şartname paraaız olarak Ceza ve Tevkif evi Müdürlütünden 

alınabilir. 

4 - F,Pzla malümat almak iıtiyenlerin her gün Ceza ve Tevkif evi 

MüClürlütüne müracaatlan ilin olunur . 12207 

11.-15-20-25 

1 

Pamuk - Hububat 
Kit.O FIATJ ---En az En çok 

K. S ı~_!:_ 
00 49 
00 •-4-9--• 

CiNSi 

Koza~• ---Ma. parlatı 
ML temizi :-4':"':5:---- ı-,=5--ı 

Kapım ah 00 
Y. Pamuğu 45 47 
kıevland ı -sa~f--oir--
Fasuly" 00 14 
-K~h~lday 00 -13-,0-0-

Butday To. , _____ 
1 
__ 4_,5_5~---ı 

" yerli 4,5~ 4,675 
,_Ar;,.:_ı;pa;.,_... __ ,_3.;_,3_5 --ı-2.,.-.,,2=8,...---ı 

Yulaf 1 3,50 4,75 

20 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

lı Bankuından alınmıtbr. 

Unl f--Rayifmark 

FNDk (fnmız) • ı o 00 
Sterlin ( injiliz ) -S- 24 
Dolar (Amerika) 1

00
32 ,~ 

Frarık ( iıvicre l w 

Adana Çiftçi Birliğin

den: 
Muhterem Çiftçilerimizi.1 malu· 

mu oldutu üzere Mazot relmete 
baılamı,d1r. Bundan böyle plecek 
Mazotlar dökme halde relecelctir. 
Mazot alacak zavab muhtereme Gaz 
hanede Fıçılardan boıatılacıl Ma 
zotlanaı koymak üzere münasip 
kap bazarlamalan lüzumu ilin olu· 
nur. 5 - 7 12213 

Milli mensucat fabrikası 
müdürlüğünden: 

Fabrikamıza ait döşeme mabıl 
lesinde kiin ille okulun tami,atı ya. 
placakt1r. Bu tamirata ait kqifna 
me ve prtnameai fabrika müdüri· 
yetindedir. Her pn aut 8 den 12 
ye k&dar g.ırülebilir. Tamirat mü 
nakasa11 kapalı zarfla 24-Atu .. toı 
940 tırihine raslıyan cumartui rü· 
nü saat 10 da yıpdacaktır. Keıif 
bedeli (10000) lira, teminat akça11 
(750) lirad1r. 12232 18-20-22 

Seyhan 
dürlüğünde• 

Adana P. T. 
re ıalonunun tı 
tamir fttirilectktİf. 
lira 40 ku·ruı. t 

333 kuruıtur. ~ 
940 perıembe 
Müdürlük bins 
yapılacaktır. T 
teminat makbuıl 
na11ndaki komil 

7-11-16-

Milli Mensu 

Fabrikamıza · 

ri ben (5000) lirı 

telif dotram• • 

Alikadarl1rın 23 
marteai uat ( l O) 

yıpllauk pa11rl 

olunur. 1223 

Seyhan P.T. 
ğünden: 

nulmuıtur. 
2- Aybk m 

20 o lira ve muva 
liradır. 

3- Bu bap 
pn - meui da 
kalem ftflitinde 
pıeye iıtirak ed 
vakkat teminat 
namede arandın 
od•11na kayıth 
ıentsmde ahnm11 
komisyona mürı 

12ı14 

Adana askeri satın 

komisyonundan : 
Cinıi Miktın 

kilo 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminatı 

lira lira 
Sadeyat 24,000 26,400 1980 
Sabun 18,000 6,480 486 
Pirinç 48,000 13,920 10(4 

1 - Yukar1da cinı ve miktarlariyle mulaammen be 
teminatlan yaZlh üç kalem iaıe maddesi kapalı zarfla 
muıtur. Ehiltme karplaunda göıterilditi tarih ve 
askeri ıabnalma komiı)•onunda yapllaeakbr. 

2 - Şartnameleri Ankara, lıtanbul levazim imi• 
askeri ıatınalma komiıyonlannda her gün görebilir· 
ni evaafı haiz olduklarına dair veaaikle birlikte teklif 
yin edilen ıaatlerden en geç bir saat evveline kad•f 
setine yermiş olmaları lazımdır. 12185 

Adana Tür 


