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- (a.a) - Rador aian· 

YaPahnda nazın yabancı 
Ya~lı~ı beyanatta milli güç· 
ıı.: arı Romen devleti biln· 
gışttıes· . i R ının mevzuubğhsoldu· 
onı Ottıe~ devleti vaziyetini 

~e la ttııhverine istinad eden 
emay"ll 9'ıtett u .erine göre otoma· 

etrafında 
lSTANBU : ~7 (TELEFONLA)- TÜRKlYE - ROMANYA TlCA· 

RET ANLAŞMASI BUGÜN ôGLEDEN SONRA TAKAS LlM!TED 

ŞlRKETİ SALONUNDA JMZALANDl VE RUME."N MURAlllIASLARl 

SAAT 17 DE HAREKET EDEN BESARABYA VAPURlYLE MEMLE· 

KETLERlNE DÖNDÜLER. ANLAŞMAYI lMZALAY AN DlŞ TiCARET 
UMUl\1 .MÜDÜRÜ B. SERVET BERKİN ANLAŞ.\lA~lN ESASLARI 

HAIONDA ŞU iZAHATI YERDİ : 

.: - YENİ ANLAŞMANIN TATBlKl:\DEX SOXRA RO~lANYA 
lLE TlCARETIMlZ ÖNÜMÜZDEKl YIL 3G ;\\lLYON LlRAYA KA· 

DAR ÇlKABlLECEKTiR. 

Memleketin kinin ilıti
temin yacını 

• • 
ışı 

Kızıla ya bir milyon liralık kredi verildi 

Gandi Hind umumi 

valisiyle görüştü 

Nevi Oelhi : 27 (a.a) - Umumi 

vali ile görüşecek olan Gandi, Cemla

ya gitmek üzere diin buraya gel-

Ankara: 27 (TurksözU muhabirin· 
den) - Memleketin kinin ihtiyacını 
temin için hariçten kafi mikdarda 
ithalatta bulunmak Uzerc Turkiye 
Kızılay Cemiyeti emrine bir milyon 
liraya kad41' bir kredi tnhsi~ olun· 
muştur. KoordinMyoo lleyeti'nin, 
Milli Korunma kan ununa tevfikan 
verdiği bu karar Vekiller Heyetjnce 

""" 
r' r rr 

ı+-:H.# , 
Alman luwa fılolarmn karşı J.ııllamlan 

/11giliz dnfi bataryalarından biri_çi 

lngiltereye akın 
Londra : 27 (a.a) -Royter: Düş· 

manın dün akşama kadaki hava faali· 
yeti hafif mikyasta olmuştur. Londra 
mıntakasında kısa süren alarm veril· 

( Geric;i UçUncU sahifede ) 

KARANLIK 

Nenad GtJVEN ' 

K aranlık insanı daima korkut

' tesbıt ettiğini söylemiş· 
.....__ miştir. 

de kabul olunmuştur. 

muştur . insanın gözünde ölü
mün dehşetini arttıran mezarın karan• 
lığıdır. Her kötü şey karanlıkla cere
yan eder. Cinayetler,hırsızlıklar, harb· 
ler ekseriya karanlığın ortaklığından 
istifade edilerek yapılır • insanın kafa· 
sına kötü , korkulu fikirler , gönlüne 
kasvet ve endişe hep karanlık bas
tıktan sonra girer .. Bunun içindir ki , 
insan daima karanlıktan korkmuştur • 
lnsanların güneşi, ay ve yıldır.lan sev· · 
mesi hatta onlara tapması bu korku
dan olsa gerektir. 

--------~--~~~~~~~ 

Preveze zaferimizin 
402 inci yıl dönümü 

•ttany .. t .. .• a us une 
1Yiik akınlar 
'ltJı • 
Sl:N KARA DENiZ 

.., . Rt, SAHilLER , 
ıLER ŞiDDETLE 

'-"BARDIMAN EDILOi 

• 
a·ı· 1 12 tayyareleri 
Onyaya kadar gitti 
•dra . 
ıhb · 27 (a.a) - Hava neza· 

arat r • • • d,
11 
d~ ..,eıvısı evvelkı gece 

~2'iliz un sı.babın ilk saatlerine 
~'ıl' bombardıman tayyare· 
hcdırı ve civarındaki mühim 

eflcr ·· · 

iki akşam evvel Adana iki saatlık 
bir karanlık içinde kaldı. Elektrik fab
rikasında vukua gelen bir ~rıza yü
zünden . Geçici , kısa bir karanlık . • 
Aradan beş dakika geçer geçmez si-

4?2 S~ıı~ evv~l -~ün. Türkün_ de· 1 nirlerimiz gerilme~e asabımız bozul-
niıcilık tarıhıne buyuk ve şanlı bır ıa- mağa başladı. Çeyrek saat sonunda 
fer yazılmıştı. Bu kahramanlık desta- homurdanmağa başladık . Yarım saat 
nını tarihin göğsüne yazan, büyük geçince karanlık koı kusu içimizi büs-
Türk Amiralı Barbaros Hayretlin'dir. bütün kapladı . Konuşmalar kesildi • 

27 
Eylül 1438 günü, bu kahraman Eğer o dakikalardaki düşünce ve ih-

Türk amiralı, Preveze'de, muazzam bir tisaslarınızı hatırlarsanız , bir takıın endişeli, korkulu dlişünccler olduğunu 
haçlı donanmasını mağlup ve perişan görürsünüz. Lambalar birdenbire yan-
etmişti. 122 Türk kadırgası flOO harp dığl zaman, bütün ,ığızlardan, korkunç 
ve nakliye gemisinden mürekkep olan bir iç ı::ıkısından kurtulanların ses~ 
düşman donanmasını nasıl yenmişti? çıktı : 
Böyle bir mucize tahlil edilemez: onu _ Aaaa ı 
yüksek mane\'iyat yaratır. Çehrelerde kurtarıcı ışığın aydın· 

Barbaros bu büyük deniz cengini !altığı tebessümler vardı . 
rli . kılıç kuvvetiyle değil; iman ku.vveliyle Bugün harb yapanlar , insanların 

rıın en b" ··k b k l k k k d ·ı h •e uyu sınaô möme- kazanmıştır. Çünkü muhnrebcler~e, u aranı. or usunu a sı a haline 
lraı"!•n _veımckıe olan bli- müzaffer olan sayı ve silfih değıl; ın- ıreHrerek birbirlerine karşı kullanmayı 

ctr . uzcrıne laa rruzlıırını 
ırdıklcrini kaydetmekte_· 

a
""' udzerınde yapılan ve bir p fe ihmal etmiyorlar. Bu koı kuya bir de 
... c h san ve onun yüreğidir. revez~ .z~ · T k k k .. nl en ücumlar neticesin· "k d 11 d r o um or ·usu ·atarak düşmanlarının 

•• ar ,. k rı·, bu hakikatın en biı)'U e 
1 1 1 

• k 
00 

cdi( rnışhr. Evvelce Bom· ·alelcrini, kazamatlanm y>kmadan ev-
ı. Ya mış olan diker bir sanı- - Yaşa sr n şu bale diye yahu ! vel sinirlerini lethetmey i daha av an-
.. hngıntar çıkarılmışhr. Ber- Bulgar kralının kabulü Parkın içinden erabalara de yol tajlı, daha müessir buluyorlar. iki gece 

tar.ıjv~cm~ydanında ve civa· Sofya : 
27 

( A. A. ) - Kral , verdi. Kısacık yoldan bağlarımı- evvel içinde kaldığımız bir kaç saatlik 
iait- 1·ş,· Be m1_ır.yollıırı bombardı· k k karanlık korkusunun sinirlerimizde yap-

'" r k bul edere en za gidebiliyoruz. Halkın rahatı 

( 
G .. ının takriben 20 ki· hariciye nazırını 3 .. .. .. ' .• lığı tesiri gördükten sonra, on üç ay· 

erısı u "dd t goıuc:muştur bu kadar düşünülür!.. G 
_ __ ......;;.;;....::..L!ıUa;.u....=ı.ııı.b.l.lw.l.-.J~!.....ciı0SJ0U1' UU~Z!!U!!,O_!m~u~e:!...!.::.::"=..:..:...~· ---~=~====-=------ ( eri ~i ikin c İ snhi f eJe ) 
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KazalarımızaKonfe- · 
ransçılar Gidecek 

Dünyanın içinde bulunduğu çok 
nazik ve vahim vaziyet memleketimi
zin bu vaziyet karşısında almağa 

mecbur olduğu tedbirler hakkında 

vatandaşları aydınlatmak üzere Cüm
huriyet Halk Partisi Genel Sekreterli
ğinin yurdun her tarafına konferans
çılar göndermeğe başladığını yazmış

bk. Merkezden gelecek bu konferans
çılar ekseriyetle vilayet merkezlerinde 
konuşacaklardır. Kazalarımızın da ayni 
suretle tenvir edilmesini gözeten Par
timiz buralar için de konferansçılar 

ayırmışhr. Bu cümleden olmak üzere 
Seyhan Parti vilayet idare heyeti ka
zalarımıza şu zevatı memur etmiştir. 

Kozan : Sabri Gül. 
Osmaniye : Belediye reisi Kasım 

Ener. 
Bahçe : Halkevi reisi Nevzad 

Güven. 
Saimbeyli : Ali Rıza Yalgın. 
Karaisalı : Fazlı Meto. 
Feke, Kadirli: Taha Torns. 

Nufus sayımı kontrol 
memurlarının vazifeleri 

Sayım ve kontrol memurlarının 
vazifeleri hakkında ilkleşrin 12 
inci Cumar_tesi günü saat ( 14·45 ) 
te Ankara Radyosunda bir kon· 
ferans verilecek~ ve 15-50 yı ka J 
dar devam edecektir. 

ikinci konferans 16 ilkteşrin 
çarşanba günü verilecek ve saatı 

birinci konferansta tayin edilecek· 
tir . 

Prof. Tankut 
Yarın Vana gidiyor 
Pa.rtl Mu fottişi miz Profesör lla

san Reşit Tıınkt, yarın şthrimizden 

ayrılarak konferanslarını vermek Uze
r~ Vana gidcc.,klerdir. Sayın profc·: 
sörUn uğrıyacağı daha bir kaç vila
yette seyahati on gUn kadar devam 
edecektir. 

KARANLIK 
( Birinci sahifeden artan ) 

danberi karanlıkta yaşayan , kulakları 
kanatlanmış ölüm ve dehşet ejderleri· 
nin ürpertici sesleriyle dolan Avru· 
panın halini biraz daha iyi anlıyoruz . 

Kimin zaferiyle biterse bitsin , bu 
harbi takibeden devre Avrupa cemi· 
yetleri için bir dejenerasyon devresi 
olacağa benziyor . Daha çok uzun 
sÜreceğinde şüphe olmayan bir cehen
nem hayatı içinde, bir taraftan gıda
sızJık , diger tarattan mütemadi bir 
karanlık ve dehşet insanların sinirle· 
rini ve akıl muvazenesini altüst edecek
tir. Filhakika zafer ümidi , vatan mü· 
dafaası, milli şeref gibi yüksek duy
gular bu muvazene bozukluğuna kar
şı bir emniyet supabı olur ve muka
vemeti uzatabilir . Fakat ne kadar ve 
ne zamana kadar ? . 

Bu insanlardan dünyaya sıhhati , 
siniri ve aklı bozuk bi!' nesil gelecek· 
tir. Bu nesillerin kuracağı cemiyetler
deki sosyal teşevvüş, Avrupa için her 
halde, harb kadar korkunç bir kriz 
olacaktır. insanlık için bir çok nimet
leri bulup veren, ve bugünkü içtimai 
nizamın merkezi olan Avrupanın bir 
timarhane haline geleceğini düşünmek 
insana hem iç sızısı veriyor hem 
korku. 

Avrupada karanlığ·m daha uzun 
sürmemesini dileyelim l 

Tarsus Ovasında ilk '\su
lama tecrübeleri yapıldı 

Tarsusa 5 kilometre mesafede 
Berdan nehrinden istifade edilmek 
üzere Ebülhadi köyünde kurulan 
Regülatörü tt tkıke giden ziraat mü· 
dürümüz Bay Nuri Avcı tetkikleri· 

ni ikmal ederek dönmüşlerdir. 
Ebülhadi köyünün sağ tarafından 

25 ~ ilometre uzaktan gelen Berdan 
nehrinin açtığı havzayı kapayarak 

1 Mersin ve Tarsus ovalarına. iki ka· 
naldan su verilebilecek şekıl hasıl 
olmuştur. Sağ kanal 10 Metre mik
abı su almakta ve 18,000 hektar a 
razi bu su ile sulanmaktadır. Sol ka 
nal ise ancak 5 metre m:k'abi su 
istiab edebilmektedir ki, bununla 
da nihayet 5,000 hektar yere su 
vermek kabildir. Berdan Nehrinin 
bu iki kanal vasıtasiyle sulayabildi· 
ği saha 230 bin hektara baliğ ol· 
maktadır. 

Sağ kanal regülatörden itibaren 
28 kilometredir. Sol kanal ise 5 ki· 
Jometre devam ettikten sonra He· 
leke'de Seyhan kanalı ile birlesmek 
tedir. Sağ Sulama kanalları ve şebe 
kesi tekemmül etmiş ve bir kaç köy 
ve çiftlikte sulama tecı übeleri yapıl· 
mıştır. 

Önümüzdeki seneden itibaren 
l>üyük arazi parçaları üzerinde ve 
Tarsus ovasında sulama tecrübeleri 
daha geniş mikyasta yapılacaktır. 

Bu hususta şimdiden hazırlıklar 
ve etüdler yapılmakta, ziraat müdü
rümüz Bay Nuri Avcı bu sahada 
takdire değer gayretler sarfetmek
tedir. 

Orta mekteb müdür 
muavinini tehdit eden 

ikinci orta mekteb müdür mua. 
vini Bay Said Toraman'ı tehdid et· 
mekten suçlu Ali Caf oğlu Mustafa 
Caf ikinci asliye ceza mahkemesince 
3 gün hapse mahkum edilmiş ve ce. 
zası tecile uğramıştır. 

Maarifteki toplantı 

Maarif müfettişlerinin de iştira· 
kiy iP- ilk mekteb başmuallimlerinin 
yaptıkları toplantıda talebe kıyafet· 
leri, talebelerin mekteblere tevzii, 
sınıf ve kayıt işleriyle noksan ders 
malzemelerinin temini hakkında gö· 
rilşülerck kararlar verilmiştir. 

Tahsilsiz çocukların 

vaziyetleri 

Çiftçimiz • • 
ıçın 

Hububat tohumlarını 
ilaçlama usülleri 

Ankara ziraat mücadele enstitü
sü fitopatoloji mutabassıslığından 
dün vilayete gelen bir yaııda sürme 
-kör hastalığına karşı hububat to · 
humu ilaçlamasına dair etraflı izahat 
verilmektedir. 

Her çiftçimizin kalaylıklar yapabi 
Jeceğiıbu ilaçlama hakkındaki izahatı 
çiftçilerimiz için aynen sütunlarımıza 
geçiriyoruz: 

Tahtadan, yahut yanmış toprak· 
tan bir kab alınır. (Bu kab hiç bir 
zaman madeni olmama'ıdır.) lOO kilo 
w aldığı takdirde içine bu kadar su 
konu'ur ve bir k·lo gözta§ı ilave e· 
dilir. 

Eğn kab, 100 kilodan daha az 
alıy;,rsa, göıtaşı da buna göre he· 
sab edilerek daha az konur. Mesela: 
50 kilo su alan bir kaba, yarım 
kilo göztaşı atılır. Fazla göztaşı koy 
mdk doğru değildir. Çünkü, tohum· 
lan körletir. Su içindeki göztaşının 
hepsi erinyiceye kadar iyice karıştı · 
rılır. 

Bundan sonra kabın içine gire
cek büyüklükte bir sepet alınır. Se
petin içi çuval beziyle kaplanır ve 
dikilir. Sepetin saplarından bir sopa 
geçirerek :iki ucu kabın iki tarafına 
dayanacak şekilde sep~t kabın içine 
sokularak ilaç suyu içine daldmhr. 

lıaç suyu sepetin içinde yükselir. 
Bundan sonra ilaçlanacak tohumluk, 
sepetin içine yavaşça dökülür. Di
ker taraftan bir sopa ile taneler ka
uştırılır. Sa~lam tanelar ağır olduk
larından dibe çökerler, kör daneler 
ise ilaç suyunun üzerine çıkarlar. 
Bir küçük elekle bu hastalıklı kör 
daneler sonradan h ~psi birden yakıl
mak üzere bir yere toplanır. 

Tohumluk böylece on dakika 
ilaç suyunun içinde kaldıktan sonra 
yavaşça sepet sapının iki ucundan 
tutarak kaldırılır ve biraz , kabın ü· 
zerinde tutulur ki, ilaç suyu sepetten 
süzülsün. Bundan sonra sepet, ya 
ilaçlanmış bir çuval üzerine veya 
temiz bir yere devrilir. Tohumluk 
kurumak üzere yayılır. Çabuk kuru· 
ması için de bir iki defa karıştınlır. 

Tohumluk, tabii olarak ilaç su 
yunun bir kısmını içeceğinden bu 
ilaçlama tekrar kulJanılacaksa bu 
kısım lGO kiloya iki kilo hesa· 
biyle hazırlanmış bir ilaç suyu il(', 
yine kaptaki eski seviyesine kadar 
doldurulur. 

Hükfırtıet 
kadros 

N Diyarbakır 
·saiY' ta i~i ve nı d•-' 

Mecid Altıok ~ı.:tA 
hükumet tabiblıi,.. 
tir • 

Doktor Ek' 
.. ddelt 

Bir mu r 
bulunan değer 1f 
Ekrem Baltacı t 

ı:ıııı 
ve hastalarını 
bu le başla ınıştıt· c 

ti 

Bir adaı11 cl"i 
lbrahim oğl.u r.fe 

adında bir işç~ ·• 
• bıf it 

Rasim Şen ı C•~b 
yar;,lamıştır. • 
ralı tedavi altıll 

Köy mektebl 

prograın111 .ı.1 
blefil"'D~ 

Köy mekte ~ 
rı• ı dat prograrnı . M 

~ıık 
nastik ve rnu iİ d 
rilip verilmeyece lkü, 

rulmuştur · b' 
Gazi okulll 
kadrosiyl~~ 
Bu sene Gatı 

mal mekteble~. bİ' 
ve tam devre 1• 
tir. Bu mekte.b1

;
0 

ihtiyaç nisbetırı 
başlanmıştır · 6 

ŞEHtı~V 
· de d 

Şehri mız ~ ~ 

hava hafıf riid9
' 

E.n çok sıcak 
Nevzad GUven 

Bu sene tahsil çağında olan ço· 
cuklann mekteb dışında bırakılmama 
sma çalışıldığı ve bunun için dı! la
zımgelen tedbirlerin alınmış olduğu 
memnuniyetle haber alınmıştır. 

• 

Göztaşı zehirlidir. ilaçlanmış to 
humluktan un yapılmamalıdır. Çok 
iyi yıkanmadan lıayvanlara da ye
dirmek doğı u değildir. Bu ilaçlama· 
ya " Bandırma usulü,, denir. ı ccyi bulmuştu· 



ne Şartları 

~lık l?OO Kuruş 
~ abone yapılır 

memleketler içı n 
bedelı degi§mcz 
[lostrı masrafı 

Suriye • • 
ıçın 

= 15 maddelik:= -
İtalyan isteği 

Kanada hava mareşali 
- bir nutuk söyledi 

Hindi çini 
meselesi 

zammedilır. 

• nlar için idareye 
aı edilmelidir. 

Londra : 27 ( A. A. ) - lngiliz 
radyosuna göre , İtalyanlar Sariye 
hakkında Fransızlardan on beş istekte 
bulundular. Bu istekler arasında liman· 

Londra : 27 ( A. A. )- Geçen 
harbin Kanadalı hava yıldızlarından 
hava mareşali Vichop dün akşam 
radyoda söylediki nutukta impara 
torluk pilotlarının talim ve terbiye
sinin hazırlanan proframa uygun 
olarak çok ilerilemiş bulundutunu , 
tayin edilen günden evvel mektcb
lerin açılmış, tayyare meydanları ve 

binalannın inşa edilmiş bulunduğunu 
söylemiştir . 

Çunking : 27 ( A. A. )- Mat
buat konferansında beyanatta bu· 
lunan Çin h~nciye!in:n bir ıözcüıü 
şunları söylt miştir : 

- " Fı .. nsız hükumeti Çinde 
yardım talebinde bulunmamıştır . 
HinCliçmi meselesi henüz her türlü 
ihtimallere açık kapı l:>tralcmalftı ol· 
dutu cihetle Çın hül.ü netinin Vişi 
ile müı\aseb tını katedip ctmiycccği 

ya üstüne 
k akınlar 
İri . h ncı a ifcden artıın ) 

daki mühimrrat fabrika• 
1 1 , 

lar, hava meydanlannın kontrolü ve 

gemilerle tayyarelerin teslimi de var

dır. Fransızların bu isteklerden büyük 

bir kısmını reddettiklerini , diger is
tekler hakkında da müzakereler ce-

reyan etti~ bildirilmektedir. 
hakkında şinıdılilC bir tt.:dbir düşün· 
memck'teHir. ÇıntiJenn Hindiçiniyc 
girmelerinin , Fransızların d1Vetine 

2~ ar çıkarılmıştır. 
(a.a) -Royter ajan· 

uaazıam lngiliz tayya
lları Polanya hududuna 

Amerikadan Demir-Çelik 
ihracı yasak oldu Roma-Berlin - Tokyo 

askeri ittifakı 

bağlı olmayıp böyle bir hareket 

sırf Çinlilerin kerftii plir arını bıth 
bulunmaktadır • 

~he mesafede bir nok
erek bır elektrik sant· 
ıınan ctmıılerdır. Gıce· 
b~t~ 

u un Almaoyaya tay· 

1 
sahası altına daha zi· 

adır, 
Ve d' 1tcr büyük şehırler· 
naaıq a\kerı hedeflcrın 
~llk.baide daha büyük 
r l'llbardıman edilmesı .. 
27 ( a.a.) - Hava ne:r:a· 
raı 

el servısısının teblığ'ı: 
Crının evvelki yaplıkıa
eı tersanesinde bulunan 

•rtıord k " b rovazöJunun he 
11YUk bır ıntiliıı.; aorül· 

ne · • 
Uhnın di~er kısımlarına 

larına da büyuk çap· 
:uştu. Buloırne'a yapılan 
çk •aat sürmüıı: bırçok 

ınu Yt 

ıl Ştur. Denıı uzcrınde 
0 1lletre uzaktan g-oı üıe· 

: Y2;rıiınlar da çıkmıştır. 
(a,a} - Amırallık 

Şı Cttıti bir tebli~de QÜŞ· 
~tlcrıne karşı muvaffaki· 

0 
c
1
ncn harakfıtlan bahse· 

• ı ız d . 1 
enız a tıları düşman 

Vaşington : 27 ( A. A. ) -
Ruzvelt logiltere ve cenubi Ame 

rika devletleri müstesna olmak üze 
re digcr bütün memleketlere demir 

ve çelilC ihracını yasak etmiştir. Ja 

ponya da bu memleketler arasında· 
dır. Bu emirname 16 Tcşrinievvelde 

mcriyete girecektir • 

lngiltereye akın 

( llirioci sabif edcn art:ın ) 

miştir. Fransa Sahilindeki uzun men· 

ıilli Alman topları ökleden sonra bir 
saat kadar Ouvr bölgesini bombarth 

man etmiştir. _iki kişi ölmüştür. 

donanmasını aramağa ve bu donan· 

maya zayiat verdiı mcQ"e devam et· 

mektedır. llir denizaltı iemimiz g-e· 

çenlerde sckız iaıc gemisinden müte· 

4ekkıl bir düşman ,kafılesıııe hücum 

ederek, bu kaflcyı torpillemiş ve iki 

toı pil hedefe isaUtt etmiştir· 

Vıo GARNETT Çevtren: NEVAZD 00VEN-· 

Marnafi bütün bu hadiselere ra~men B. Tebrick'in h~la 
~ar sür kalması bize bir az müba!ağalı görünmcktedı~. 
u, ne de olsa bir tilki ile yRşamakta idi. Ôyle bır 

k. ' b- - ·ııetler 1• lier memlekette her zamanda ve utun mı 
da sahtekarlığı ile, hllesi ile meşhurdur. Böyle bir h?'· 

n kendısine karşı evlendikleri zamanki saf kızda~ gor· 
~Ynı samimiyeti, aynı dürüstlüğü beklemekle hakıkaten 
Zltk yapıyordu, 
Kaııs h ... - devam etmişti. ının uysuıluğu butün gun 

tnden uzak bir yerde, divanın altına sokularak sak· 
tı. B. Tebrick onu bir türlü buradan çıkaıamamıştı. 

' Yemek zamanında bile orada kalmıştı. Yemeklere al· 

ıy~catını açıkça anlatmıştı. Olduğu yerde o kadar sakin :r ız ~~lmıştı ki, B. Tebrick saatlerce o~un en küçiik 
t:ketını, en hafif bir sesini bile işitmemiştı. Gece onu 
odasına göturdü. Fakat Silvia somurtmağa devam ve 
ı tekrar reddetmişti. M~mafi, gece B. Tebrick1in, kendi· 

ll.Yur zannettiğ-1 bır sırada birat su ıçmişti. 
Ertesi sabah, aynı şekilde devam etti. B. Tebrick 

Tokyo: 27 (a.a) - Roma-Ber. 
lin-Tokyo ittıfakın mahiyeti şudur: 
1- Japonya Avrupada nazım olarak 
Almanya ve ltalyayı tanır. 

2 - Almanya ve İtalya Asya· 
da nazım olarak Japonyaya tanır. 

3 - Devam etmekte olan Av

rupa ve Çın Japon harpleri aleyhine 
olan harbe girmemış hükümelleıe 

karşı yardımlaımayı taahhüd eCler· 

lcr. 
4-lç akıtların teklif komisyon· 

ları derhal toplaoacalitır. Bu pakt 
ikıdlaran Sovyet Rusya ile hilen 
mevcut mün11ebetlere tesir icra et· 
mediğini bıldirirler. 

6-Bu pakt derhal mer'ıycte fİ· 
rl cek ve on sene sürrctktir. 

98 Alman tayyaresi düştü 

Londra: 27 (a.a) - .,Bugün 98 
Alman tayyaresinin düşürüldüğü rea 
men teyit edilmiştir • 

Ostandın bombardımanı 

Bı üksel : 27 ( A. A. ) - Stc
fani ajansı bildıriyor ~ Belçika sahili 
ve bilhassa Ostand İngiliz tayya
releri tarafından şiddetle bombır 
dıman edilmiş , ve bir çok ev yılnl 
mıştır. 

Bir Alman şilebini 
müsadere 

Ottava : 27 ( A. A. ) - Silahlı 
bir ticaret kruvazörü Meksika ıçık· 
fırında bir /\iman şiiebini zaptt.t. 
miıtir. ŞiJeb ') 179 toııilatoluktur. ----··. Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Ali Nasibi Eczanesi 

Yığcami Yanında 

• 

şimdi kmlan izzeti nerı1nin, inkısar ve ümitsizlitin bütün ıztı

rablarını yaşıyordu. Mamafi heyecan ve ıztırabın kalbini çat
latacak derecede şişirmesine ratmen karısına hiç bir şey 
sezdirmiyordu. Ona karşı göstermekte olduktJ şefkat ve iyi 

muameleyi bir nebze bile eksiltmemişti. Kahvaltıda ona yeni 
kesılmiş bir tavuk vererek iıtihasını tahrik etmek istedi. Ka
rısına karşı böyle bir teslimiyet gösterdiği için çok muzla· 

ribti. Çünkü, şimdiye kadar onu hep, pişmiş et yemeğe icbar 
etmişti. Fakat, bunu da reddettiğini görmekten duydutu te· 

essür daha şiddetli oldu. Bu teessüre ayrıca bir endişe inzi

mam ediyordu: Kansının kendisiyle yaşamaklanıa ölmeğe 
karar vermiş olması. 

Ôğleye kadar onu evde kapalı bıraktı. Fakat, ötle
den sonra, bahçeye çıkmasına müsaade etti. Yah\ı'Z bir ilin 
evvelki yaptığı firar teşebbüsüne yeniden başlamasına mani 

olmak için duvarın yanındaki armudun dallannı kesti. Yanına 
vardıfı zaman, onun beza-in vaı.iyetini, .koımak, oynamak 
arzusunda olnıadlfını fakat kuyruklanna bacaklannın arasına 

sokmuş, kulakları düşük, tüyleri dimdık olmuş, bir de kaskatı 
bır halde iÖrünce ona acıdı ve yalnı'Z bıraktı. 

Yarım saat so'nra ieldiği zaman onun tekrar ortadan 
kaybolmuş bulundı:ıgunu g-ördu. Fakat duvarın yanınd bü-

yuk bir delık vardı. Ve Sılvia temamı) le bu dtlitin ıçitıe 
sokulmuş, nevmidane bir surette toprıığl kazmakla meşg-uldu. 

Yalnız kuyruA"U dışarıda kalmı~tı. B. Tebrick dclite do~ru 
koştu. Kolunu sokarak dışarı çıkması için ona ba~ırdı. Fa
kat, tılki kulak asmadı. 

- lonu Vır-



Sahife 4 TORKSôZO 

ASRi Si NEMA 
DA SUVARE 

8.45 BU AKŞAM 1 

MATlNE 

2.30 

Son arzu ve istek üzerine bir iki gün daha 

CAROL LOMBARD ve 
JAMES STEV ARTın 
ŞAHESERİ 

Birbiri için yaratılmış 1 
1 -~~~~~~~~~ 

Hissi, müessir, büyük aşk filmi 

ilaveten : 

VAHŞİ ORMANLAR HAYVANI 
GiZLi DÜNYA 

Bugün Gündüz Matinede 2 Film Birden 

Birbiri için yaratılmış - intikam darbesi 
PEK YAKINDA 

1 Şirley Templ 1 
1 1 SOKAK KIZI 1 

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

Üçüncü Tertip Planının üçüncü ve son çekilişi 

7 ilkteşrinde Adanada yapılacak 

Pamuk Memleketi Adana §§§~ 

§~~§Sizin de Taliinizi Ağartır. 

İkramiye ikramiye Miktarı ikramiye Tutarı 
Adet Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

20.000 5 100.000 
30.000 4 80.000 

44,498 YEK ÜN 480.000 

Üçüncü Tertibin bundan evvelki çekilişlerinin her birinde (240.000) 
lira dağıtılmıştı. 7 Birinciteşrin keşidesinde (480.000) lira, yani evvelki çekiliş
lerin ikt misli ikramiye tevzi edilecektir. 

Büyük ikramiye (40.000) den (60.000) liraya çıkarılmış, ayrıca (20.000) 
liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave edilmiştir. (10.000) liralık ikramiye bir 
tane fazlalaştırılmış. iki tane (4.000) lira yerine dört tane (5.000) lira kon
muş, (2.000) liralar üçten ona, (1.000) liralar kırktan seksene, (100) liralar da 
(200) den (400) ze çıkarılmıştır. 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı ikramiyelerin tamamını, iki liralık 
yarım biletle de bu ikramiyelerin yarısını kazanabilirsiniz. 

ilan 
Adana Öğretmen Okulu 

törlüğünden : 

Erzakın Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Muhammen fi. 
Kuruş S. 

Ekistra un 30000 11 25 
Koyun eti 8000 38 
Maraş pirinci 7000 33 
Kuru fasulya 3000 30 
Sade yağ 2000 140 
Zeytin yağı 1000 80 
Zeytin tanesi 500 40 
Kuru soğan 3000 6 
Patates 3000 7 
Domates Salçası 500 25 
Beyaz peynir 1000 55 
İnek Sütü 3000 1 1 
" Yoğurdn 4000 12 

Sabun 1000 50 
Kırılmış çam odunu 10000 1 5 

1 - Adana öğretmen okulunun 1940-1941 def: 
zak ve mahrukat ihtiyaçları onbcş gür\ müddetle ,çı 
nulmu~tur. ~ 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif müdürlüğünde tO ~ 
Perşembe günü saat 9 da toplanacak komisyonda Y' 

3 - laJiplerin 2490 sayıh kanunun 2,3 üncii. rııle 
vesaik ve % 7,5 nisbetindeki teminatlırile birlikte ıb• 
komisyona ve şeraiti görmek istiyenlerin de her giirı 
racaatlan ilan olunur.... l2j55 

Halkevi Reisli-
ğinden: 

Müze, tarih komitesinde münhal 
bir azahk için 26-9-940 tarihin 

de intihap yapılacağı mahalli gazete· 
leı le bir hafta evvel ilan edildiği 

halde ekseriyat olmamasından inti
habın 3-10-940 perşenbe günü 
ıaat 18'c tehir edildiği ilan olunur. 

12359 

Kadirli asliye hukuk 
mahkemesinden: 

940 
129 
Cığcık köyünden Ahmet Ôzdo 

ğan tarafmdan açıtan davada; babası 
Hacı Mehmet olduğu halde nüfusça 1 
sehven amucaaı Ahmedio o~lu diye 1 

yazılmış olduğundan bahsile tashihi 
istenmekle, bu davanın hakkma te· 
alluk ettiğini iddia edenler varsa 
ilan tarihinden itibaren bir ay için. 
de evrakile birlikte mahkememize 
müracaatlan ilan olunur. 12357 

Seyhan 
tinden: 

Vi!aye-

CiNSi 

Adana 
·11 

Merkez ve mülhakat husususi ma Koıı>• 
idarelerinde münhal ayllk (40) ve 50 I Orgübde~~ 
şer lira maaş ve ücretli katiplikler için 60 Lir• 11 ~~ 
için müsabaka aÇ1lmıştır. anlar lıntiha~I~ 

Memurin kanununda aranılan caktır. lstekh_Jill 
şartları haiz isteklilerin evrakı müs· müracaatları ı...-/ 
bite ve istidalarile Vilayete müra- ____-/ .i 
caat etmeleri ve bir teşrinievvel 940 UmuOJi 11 

salı günü saat 15 de umumi meclis Maci& J 
salonunda hazır bulunmalan ilan o· 

1 
.. ,'ıf' 

lunur. 3 danı " 
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, ........................................... _ .. , 
Evar? 

YOk? 
;vaPTIAIMIZ KOÇOK ETÜTLER: ................................................ 

• T 
. 1 
~k~m~ milyarlarca dolır kıy· 
n elcı altınları çelik, be· 

nusun coQrafl , 
vaziyetine bir 

iktisad,.. 
b·akış 

Tunu•, Afrilcının ıimalinde , Ce· Yazan I yerleşmiş olan ve Tunuıta düay.,• 

mirden yapılmış muazZ1m 

bkem bir kasada aaklın· 

zairle Fas ve büyüle sahra arasında, 1 
1 

gelen çocukl•rın FraQsıı tabii;..-tİle 
Fraasrz himayesinde bir beyliktir · P. P • girmelerini mecburt tutmuılarcht. 
Sathi meıabua 125 bin kilometre.. Bundan batlca 1896 tarihli bir 

J 
Bunun 46 bin kilom. etre m_urabbaı, .._ __ b-. -_-

1
-.-d------- ltatyı ·Fransa anlaım111 ile Tu-

••• h" b" . ıç ır topun yıkamaya· 

geniş ır go un enize kavuıtutu 
büyük sabra içindedır ve ışe yara·. yerde kuıulmuştur. Biraz ileride olan nustaki ltılyanlardan iıtiyenleria 
maz • Cezair ve Tunus araa~ndakı Tunusua güzel bir liman haline ıe· Fran11z tabiiyetine girebilecekleri 

bış bir kale kadar sıtfam- 900 milden fııla sabili ile Tuousaa tiritmesi için çolı: para harcınmq· teıbit edilmiıtir. Müslüınınlann 420 
ehemmiyeti vardır · Arazisi dağlık· tar. Tunusun nüfusu 2,220,000 ka· bini çadırlarda otururlar. Kıyılar ve 

nın içinde 12 20 metre tır. Datların bir kısmı, Tunuıu ba.ı· dardır. Bunun iki milyona yakını killi arazi için:ieki mataralarda Mı· 
tan bııa katederler • Tunuıta bı~ Millüman • 54 bini Yahudi , müte· mat denilen kabileden 103 bin lrifi 

bir çelik çekmece vardır. 
L.. çekmecenin içindedir. 

Akdeniz iklimi hakimdir • Şot denr hakisi Avrupalıdır . Avrupalalann oturur. Beylitin merkezi olan T11· 
len göOeri vardır. Yata:ıur itibariyle ekseriyetini de ltalyanlar tetlcil eder nus 190 bin nüfusludur. Ş:hir civı· 

~k, demir ve beton defi. 
•fazısı için her türlü ter· 
•ıtır. Definenin etrafı mit· 

Cezairden daha müsaittir. Kııın ba ( 90 bin kadar ) . Fransızlar 71 randaki köylerin nüfusu da 204 bin· 
takhklar olur, yazan kurur . Sahilinde bin kişiyi bulurlar. dir . 
burunlar vardır' Ga\ite adaları bu Fran11zlar fazlalıtı temin için 1923 Tunus 12 mıyıs 1sg1 deki Bor-

B. b da derin ve tarihli bir kanunla ebeveyni Tunusta d b 
"'••dır. Mitralyözlerin ıra· 
li i•z tüf ekleri konulmuş · 
t.çilerin önünde bir aynı 

sahildedir. ızertı, ura o m!l arebesiyle Fransız himaye· 

•nenin tekmil sıtbi meN 

Jnalıra aksetmekte nöbet 
1 • 
•ra Yerden defınenin her 

Ceyhandeki köylerin 
kalkınması yolunda 

.. zleıntlct d" 
e "· Kaza Kaymakamı çok çalışıyor 

•n beyazlaşması Ceyhan : 27 (Türksözü Muhab 
llİçi rindeo) _ Kaymakam Bekir ~ub~i 

n beyazlaşırlar. Birçok Aktan köylerde tttkik ve teftışlerane 
au başımızı tezyin eden devam etmekdedir. iki gün evvel 

lerini kaybettiklerine Camuzağılı köyünde tetkiklerde bu· 
• Evet, renklerini kaybe· lunan kaymakamımız dün de keza 
1• neden dolayı biliyor diğer bir köye gitmifdiı · 

Y Gerek köylerındeki okum• ç•· 11 ilerledikçe saçların ki ki ıc. lab tında bulunan cocu aran ço u.unu 
iatiyle gözle görülemi · ve g~rekıe komıu köyler çocuk!•· 

ecede küçük boşluklar a· rının her yıl arttığını ve me~tepsız. 
• hava dolar ve bu hava lik yüzünden bu çocuklarm ılk "tah· 

u onların beyaz görünme· ailden mahrum kaldıklırkn~ ~o.rht~' 
biyct . . kazımıza batla Tatlıkuyu o~u 1

" ı· 
Yerırler. Beyaz bar h t"ı ve maarif severlerı, koy-laaikr yar eye 

oıkop albna konulup !erinde okuma çatında bulun~n kı~ 
olurıa bplcı bal petekleri J ve erktlc taleb4' mevcudunu gosterar 
delik ıörüniir bir dilekçe ile kaymakamlıj'a suna· 

rak köılerindeki, köy odası olarak 
evvele~ inşa ettirilen ve melcte!> o· 
larak istiınıte elv!rişli bulu:nn köy 
o.:lasınm mekteb olarak kullanılma-
sını v~ ın !ktea ihtiy.ı;ları olan sıra, 
yazıtabtası veuir ıerelcli mılı:ım! 
yide teıniıı ve tedırilc etm 'lele be· 
raber köye ıöo:ferilecek ÖJ'retın~· 

ninde mııım verm 'ti kabul ve teah 
hüt ettiklerinden, bu dilekleri muva· 
fık görülmüş ve köy o iasınmda 
mekteb olarak kullanılması ve öi'ret· 
men olarak da, emekli ötretm ~nler 
den Mehmet Kıyanın tensip kılın· 
dıj'ı m'mnuniyetle öjrenilıniş:lir. 

Tatlıkuyu köyünün, diter mek· 
tebsiz köylere nüınuoei imtisal ol· 
masını te:n!nni e !eriz. - M 5 ! 1 ;:ı: 

o, sond • a <arzuyu umumı» 

•• H ld •Yı tekrar oynaclıktan 

foRKSÔZ O'NÜ N KOÇOK fil KAY ES! 1---
'· l lerkea evlerine gitti· 
~"•kzade ile arkadaşları 
lll•flardı. Kahveciyi gön· 

fi Ç•larttılar. Kız gUlerek 
ıfçe e~ilerek de Mehmet 

ni 
Çağırtmı~S1n ... , dedi. 

es k 1 0 tugunda geriye doğ· 
larak: 

tı lece se • b' . k nı ızım onaga 
• O.ac1 l 8• • yanız bize göbek 
L· la do sababadek senin •••tü- . Ilı ece&ız .• Anladın mı?> 

1 kız lupkırmızı kesilmiş· 
eyec"oi . b"l • 
1 ... nı ı mıyordu. İıı· 
anan b" 

"' 
1 

. d~ anneciğiyle ku· 
eçın ll'mek için bu ti· 

PanlY•11na baglanınıt• içi 
• • ıy b ' 
1 a ti ha .. ·ah b . • 
•t•ı tı ., enam 
ıkt f · Kavakzaded~n bu 

en onra b . d Cindu eynın en vu · 
· Kend" · d ava d ıaın en cevap 

Jı:a eJe kekeli.}e, ke· 

edersiniz aın 
a .• Bea namu· 

samla karnımı doy11ruyor11m, Mch· 
met Bey> diyebildi. Mehmet Bey u• 
zun bir kahkaha attıktan sonra: 

- <Ha.> di oradan orospu.. B_i.z 
de mi namus.. Herkesin öoUnde go. 
bek atan kaltak.ta namus ne gezer.> 

diye acı, acı sÖJ lenirken luz ycri~d~ 
duramıyor, mutemadiyen ağlar gıbi 
bir sesle>: 

- cAaffedersiniz... Ben orospu 

degilim ... Ben kaltak d~ ilim ·· diye· 
rek tepioİ."or, iııyan edıJ ordu. 

Kavak.zade arkadaşlarının yanın· 

da kuçuk duşmuştu. l{umpan.':anın bir 
. . b"l o·· unu dinletemıyordu. 

çengısıne ı e " z • b 
Bu fena vaziyet Mehmet Beyan . ey· 
nini döndurdU 0.} unca kızın ahı ce· 
vaplanna kızdı. Bir oro~pu parç~!ll. 
odan laf işitmek çok agırına g~·~· 
Bu ) aşa geldiğinden beri baba ı ı e 
onu bir kerre olsun azarlamamış, her 

dediğini yapmı;ııtı. Demek yahandan 
gelen bir kaltak k~ndi ıözlerine kar· 
şa geliyor, arkadaşlarınuı J anında 
haysiyetini bir paralık ediyordn. Ken· 
di şeref ı arkadaılarınııı yaıııada bir 
oroııpu yuzuaden kuçulc: mu duşecek· 
tH 

Bunu derhal halletmek lhımdı. 
Dumanlı kRf ası bulandı. Birdenbire 
silkindi. Elini belindeki kuşagıoan a· 
ra!llna attı. Zembereğinden boşanın•• 
gibi yerinden fırladı; bu tun hırsiyle 
kızcağıza çullandı. Kızın inco vu a• 
duoue ağır sarhoş govde altıııdö çök· 
meııiJ le: iki~i birden sere yuvarlandı· 
lar. 

Arkadaşları M h'llet Beyi tutup 
kaldırdıkları zaman gUmU7 saplı ka· 
ması kızın ol memeıi U•tUnde saplan. 
mış duruyor ve etrafından kanlar a· 
k.aJ ordu. K1Z ıztırapla luvranmalarlıı 

yerde ;an çekışiyordu. l lerkes kor. 

sine girmiştir. Başın ia bir Frın•z 
vılii unumisi vardır ki , beyin ya· 
nında bulunur. Ordu, maarif, mali· 
ye, nafı:a • ziraat işlerinin batında 

Fransızlar vardır . Tunus bütçeıiaia 
bir kıs D\ Fransız • bir kısını yerli 
bir meclis y•par.Baıı şehirlerda ele 
birer m 2clis bulu 1ur • Tuıu ı çiftci 
memleketidir, Fraıaıızlır büyiik çift· 
likler kurmuılardır. Burada çahpn 
ifçinin ekseriy-'ti ltalyan:lır . E ı zi· 
ya ie hu1uhıt ekilir, bıtcılık , mey
vecilik yapılır. Sahillerde zeytin or
mınlan vardır. Mühim miktarda 11· 

tar, beyfir, lcabr, deve ve koyum 
beslenir. Ormanlannda mantar çok 
boldur. laa"iltere lci}'ıt fabrikalarına 

senede 10() bin to'l halfa unu sev:t 
edilir • 

Tunusuıı fosf ıt depoları da zen· 
gindir . Sene:ia ~.SOO,OlO ton ala· 
nır . Demiryollırı 2,SOO kilometre 
uzunlu}undadır. Ba,lıc• ithalitı pı. 
mııldu ku atlar, şeker, çıy, k•hve, 
mılcine, otomobil, kö21ür ve petrol. 
dür. 

kusundan ne yerde ölmek Uzere bu• 
lunan kızın _yal\ına gidebiliyor, ne de 
bir söz söyliyebiliyordu. 

Jandarmal•f ertesi sabah ipsiz 

Hasaoın kollarına kolepçe vurarak 
ona dama taktılar. İpsiz Hasan kaza• 
aııı belli, b111lı kulbanboylorindeadi._ 

Her senenin kıı me'f •İmine tesadllf 
eden Uç, dört ayını muhakkak damda 
geçirir, geri kalan aylarda da kaçak· 
çılak eder. ıof6r .> amaklıgı yapardı. 

Oaun kanaatince kış zamanıııda 
şurada, bıırada titriyerck ekmek pa• 
raH kaza11maktaaıa Uç dısrt ay kadar 
bapiıte J atabilmek içi11 uf ak bir va• 
ka çıkararak daıua takılmak daha iyi 
idi. Makpusanenin sıc:ıcık. odasivlc 
ili tayını vardı. v 

Butuo memlekf't O.) uncu kızan 

Kavak zade M hm t Bey taraf andan 
kama iie olduruldUfUnU duymuştu. 
Fakat ' ıındarm:ılar o s:ıbalı Kav lu:a• 
denin konagıoa vardıkları zama11 cO
nu kamamla ben oldu~dum.» di.} eo 
İp iz ll!\~ıanla karşılaşmışlar ve bilek
lerine kelepçe vı rarak onu iki Ungll· 
lu arasınd:ı endi d 0 geçirip dama 
tıkmışlardı. 



s.hife 6 TORKSôZO 

Tiirksözii Gazete ve Matb 

T•• k •• •• G t • Okuyucularına, dünyanın her t ur sozu aze esı : vuku bulan hadiseleri günü günün• 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, P 
Türksözü Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini r
================~ mevcut matbaalara rekabet· eder 

de tabeder. 

Tltlırksöz«Jı CöDt Kosmo: 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksöz 
Mücellithanesinde Yapılır. 

~eSffi.St~ 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Adana Ajansından 

icra VlkillHi hty'eti hıaıiyle lutdıy alım fiyıtlarımıra kilcda [20] 
paıa zam yapılmııtır. 

ÇiftçilHin ratıcakJan l utdıyın hı kili dr tu fiyatl1rını ötrenmeleri 
için ilk drf'a ıjırısımıza göstermelerini ilin ederiz. 

BUGDA YIN VASIFLARI 
A) Ekstra, sert, ve yumuşak buğdaylar. 
S.tın abnıbi'me ıııtlannı haiz olan )Üzde 3 drn fazla çavdarı yüzde 

3 den fazla rcnebi maddui bulunmayan ve btktolitre vnni 76 kilofram 
ve1a daha )Ukan olın ıeıt ve yumuıık butdıylard1r. [kızılca, ıünter ve 
mahlut hariç) 

8) Normal, sert ve yumuşak buğdaylar. 
Satın alınabi~me 111trarını haiz olan yüzde 3 dtn fazla çavdarı ve yüz

de 3 drn fazJa rcr.tbi aıaddni lulunan ve btktolitre vuni [71 kilogram 
dahil ve ve 76 kil<>trım hariç) sert ve yumupk butdaylırdır. 

C) Kızılca ve sünter buğdaylar. 
Satın alınabilme ıartlırını bıiz \e hektolitre vezni 71 kilotrım veya 

daha ziyade olan, r cnebi mıddı ıi yüzde 3 den ve çavdarı keza yüzde 3 
den fazla olmayan butd~ylardar. 

D) Mahlut buğdaylar. 
Satın alma bilme ııı ti arını ~haiz bulunan yüzde 3 den fazla ecnebi 

maddt1i yüzde 3 den fazla çavdarı olmayan ve hektolitre vezni 71 kilot· 
Hm nyı dıba ziyıde olın \'e içniıinde yüzde 70 den az sert dıne bu
laman ınt l utdıyJar ile )Üzde 70 den az yumuşak bufdıylırdır. [den· 
meli 1ert daneler ıert addedilmez yumupklardılci kızılcı ve ıünter dıne. 
feri yumuıılc meyanmda hesap edilmez. 

BUGDA Y FIY A Ti 
Ek•tra bufdıyiarın fiyatı lcilodı(S)lcuruı (50) aantimdir. Normal but· 

da7luın fiıtı kiloda (5) kuruş. Kızılca ve aünter butdayların fiyatı kiloda 
(4) kuruı \75) 11ntimdir. Mahlut bıfdayların fiyatı kiloda (4) kuruı (75) 
antimdir. • 

Doktor Ekrem 
Seyahattan dönmüı ve muayene 

talarını kabule baılamııtır. 

1-7 

Abidin patı 
Mustafa Rifat 

lşbankasına imtihanla 

Orta mektep ve Liıe mezunlarmdan talip o 
pazartesi günü ıaat 14 de Adana ftbankuı 
banda hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograf 
nünden evvel lıbankuına müracaatları ilin oluaar• 

Adana ismet lnönü Kız 
müdürlüğünden: 

1 - Adına lımet lnönü kız Enıtitüsii 
bin lira bedel ile açık ebiltmeye koaulmuflur. 

2- Eksiltme 1 O Teırinievel 940 tarihine 
11 de kız Enstitüsünde tepkldll edecek. Kom•·~ 

3 - isteyenler bu işe ait -.velename, k 
görmek için Enıtitü müdürlütüne müracaat ede 

4 - lıteklilerin 75 lira muvakkat teminat 
yaptığına dair Vilayetten abnmıı ehliyet velik .. 

26-28-1-4 

Yeni eusa göre azami çavdar niıbeti yüzde 20 
madde niıbeti de yüzde 10 a çıkanlmııbr. 

ARPA FIATI 
Ekıtra arpanın kilosu (3) kurut (85) santim. 

kuruı (50) nntim. Siyah ve çıkı ırp1nın kilOlll 
~. U-n-~ 


