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. ki - •rinde kurulmuş /Jir köyümüz ve ma.'ısul gıfınları , 
Zengın topra arımız uz ... 

Ankara : ı ( T ı r il ı 1 z ı Ba mlnaıelleOe lllr çell 
llalaa'lllrlatlen ) _ Ziraat Ve· mıatüalarda laaUretı ...... 
llAletl Devlet eUJle ,Ziraat mil ve Nlltlealn AllıaraJ taral
lçla baıırbldannı oerııta111- ıarında 1101 arazi ı11enmetı 
Ur • 1t•ı•ı1tır. 

--
A.lmanlara Göre 

~etrozovask 
zaptedildi 

ııaı,aa ıaaUJ•tl 
Ankara : 2 (Radyo gazetesin· 

deo) - Bugüııkü vaziyetten anla
ftldıR-ıntt göre, Almanlar şark cep· 
besindeki hareUtın yakın bir gdn 
de kendi lehlerine bitcceti kanaa · 
tindedir. 

Bugünkü Sovyet tebliA"iude 
Cepheye dair mühim bir haber 
Yoktur. Alman tebliği de şark Ct P 
he.inde hoıtrekitın planlı şekilde 
tatbik edilmekte oldutunu kay· 
detnıektedir. 

Helsinki : 2 (a.a) - Petres· 
koyun zaptı hakkında ki haberlerle 
alakadar olarak aıatıdaki mütem· 
lniın malumat verilmektedir: 

. Firı kıtaları yedi eylülde mü· 
bıın Pero iltisak noktasını aldık· 
tan sonra Sivaeri istikametinde 
dütınanı doğtıya doğru takib et· 

Dlgoııa 1111anatı 
Londra : 2 ( a. a. ) - Ec· 

il b . ·ı ~ 1 gazeteciler şerefıne verı en 
bır ıiyaf ette General Dögol ıun· 
ları •Öylemiştir : Meşgul ve gayri 
lnet~l Fransanın muhtelif mın· 
lakalarındaki vatandaşların dü· 
~nce ve arzulariyle Berut, Şam, 
1 

ndra ve Nevyorktaki vatandaı· 
•ran düıünceleri arasında bir fark 
Y~tur. Biı vakit geldiği zaman 
rlıpıer arasmdaki mevki'.mizi a
~~·t•z . Bugünkü Hür: Fransız 

ıllt Meclisinin baılıca vazifesi 
'1uk,,,emeti arttırmaktır. 

••llaııarımım 
la.11 Tetkikleri 

tel ~İ'lfas :2 (a .a .) - Seçim dai· 

6 trtnde tetkıkatta bulunmak 
tre 1 h . . hu e rımıze gelmif olan me· 

ı ........................ ı 

. i llNIHGBADDAH BİR i 
ı smrrClll ı 
ı Stokholm : 2 (a. •->- f 
ı FlnlandlJ•'den ..... ha- ı 
ı . berler• llllr• Ruelar Le- ı 
ıı nlngrad J•kınlarınd• •ld·ı 

ı detll bir çıkıf raparak ı 
ı bir BanllJll fehrl zap· ı 
ı tetmlf l•rdlr. · ı 

ı ........................ ı 
miştir, Ayni ı.amanda başka Fin 
teıekkülleri de Avulus ile Peu a· 
rasında harekette bulunmuf, 16 
-eyhllde buradaki dOfal&n kuvvet
lerini imha etmiftir. 

Bu muvaff akiyetlerden sonra 
18 eyUUde Fin katalan Petrosko
ya karşı müte~erki~ hficumlarına 
devam eylem.ııterdır. Hücum ce· 
nuptan Mormarsk demir yolu hat. 
ta boyunca ve batıdan Saese Je·. 
mardi ıosesi .boyunca yapılmıştır. 
Nihayet ı birincıteşrin saat ~·~ 
da Fin kıtaları Petroskoy şehrı?ın 
merkezine girmiş ve Bele.dı~e 
dairesine Fin baynğını çekmı;tır. 

aaUlüllD awdetl 
Nevyork: 2 ( a.a. ) - Lo~d 

Holifaks lngiltereden tayyare ıle 
Amerikaya dönmüştür. 

auaw•••t n•' 
Moskova : 2 (a. e.) - Sov 

yet tebliği : Teırinievvelde bitün 
gün bütün cephede muharebeler 
devam etmiıtir. Pazartesi günü 
25 Alman tayyaresi düfilriilmüt
tür. Konsevalof kumandasındaki 
Sovyet tayyare teıekkülü eylal 
ayı içinde ı•iyade, mühimmat 
deponun berhava eylemif vo 38 
Alman tayyaresi düıürülmiiflür. 

Londra : 2 (a. a.) - lstili• 
nın başlamasından 48 saat sonra 
ekonomi heyeti ile Sovyetler 
birliğine gitmif olan Lora Ted 

bari dün yaptığı beyanatta, Sov
yetler biı liğine maizeme gönde· 
rilmesinin ehemmiyetini belirt
miıtir ki : Oç mühim yol var
dır : Viladivaatok, Arkonjel 
v u Baara körfezi. Ruıyay' giden 
her mümkün yol teçrübe edil· 
mektedir, 

Bılll lran 1•111 
eBenos Aires: 2 (a.a.) - Sa

bık lran ıahı, ikinci trırinin ilk 
günlerinde buraya gelecektir. 
Kendisine 12 hizmetçi de refa· 
kat etmektedir. 

ltlf~lırı~ız, vali ile birlikte Şar
~ ~· Dıvrik, Yıldızeli kazaların
ihti •llc ile temaslarda bulunarısk 
cliL~lÇ 'lfe dileklerinı teshil eyle- . 
~en · J 1.,. . •onra dün Zara kazasına 

Şark cıpht1indı ukttri f aaliHt 

, 1111tlerdir. 

Üç Devlet 
konferansı 
neticelendi 
Amerika, lnglHere 
ve Ru•J• araaında 
bUtUn meaelelerde 

ani•• rna oldu 

Ankara : 2 (Radyo gazete· 
sinden) - Üçler konferansi me· 
saisini d itirm i ıtir. Konferans na
t.i zülmti kalktıktan sonra bütün 
milletlerin hüriyet iç inrlc yaıa· 
malarımn tem inine ç11lı1ılacrğını 

kararlaıtarmııt ır. 

Malolof konferans sonunda 
bir nutuk söyliyrrek Sovyet -
Alman aılahlı mücadelesinin Rus
ların zaferi ile neticeleA'ini anlat
mıştır. 

Moskova konferanaa karar
lan Almanyayı enditede dü16r-
müşe denziyor. 

Almanlar bu harbin lehlerine 
biteceti kanaatindedir. 

Molotof Oç devlet konferan· 
ıınm kapanıfl münuebetiyle söy
lediti nutukta : Gaaıb Hitler Al
manyasana karıı yapılan tarihi mfl 
cadeledeki itbirlitinin ne derece 
ııkı oldutunun mfiphade edile· 
bilditini ve Almanyanın milletle· 
ri naaıl kanlı bir ıurette boyun
durutu altını almakta ve toprak
ları gayri meıru bir surette ilhak 
etmekte oldutunu izah etmiı ve 
Ruzveltle Çörçile minnettar bu
lundatunu ifade ettikten aonra 
ezcümle Faıiımin ezilmesi lüzu
munu, bunlarla harpte olan dev· 
letler drlil, gayri muharip Ame· 
rikada ayni derecede kavramııtır . 
Bunun için tayyare, tank diter . . 
ti \ayantarile Sen,.... .,...._ 
da buluamütadır. Bu euretle 
Hitlerin laidleri bota çakllllfbr. 
demiftir 

Koıkova : 2 (a. a.) - Oç 
devlef konferanaınnt bitmesi ia:e
rine Sovyet hilkiimeti fU tebliti 
nefretmiştir : 29 eyliilda Moıko
kovada başlayan iç devlet mü
me11illerinin konferanaa 1 ilktq
rinde çahtmalaruu bitirmiftir, 
Konferans, Ruzvelt ve Çörçilin 
Staline döndermif oldukları mif· 
terek meıaj eaaıma dayanwrak 
ve Fqiıt tecavtlzüne göıterditi 

mükemmel mukavemette Sovyetter 
birlitine yardım etmek, mGtterek 
kaynaklan tevzi ve Sovyetlerin ı•
yelerine mümkun olan en btlyik 
yardımda bulunmak makaadiyle 
bu kaynaklardan en iyi tanda 
istifade eylemek meselelerinin 
halli bahsinde bu mesajda bildi
rilen gayenin Stalin tarafından 
tasvibi (berine toplanmıftır. Oç 
devletin, Londra Beaverbrook, 
Harriman ve Molotofun Riyaset-

Maarif Vekilinin 
-- OKULKITAPLARINA DAiR 

Dünkü Beyanatı 
-

BU Yll BASILMIMIS OKUL KiTABi YOKTUR 

IM'aarif Vıkili B. Htuan Alt Yacel 

lstanbul ıazetelerinden bızı
lan okul kitaplanmn yetiımedik· 
lerinden bahseden netriyatta bu
lunmuflardı. Bu mesele etrafmda 
Maarif Vekilimiz. Hasan-Ali Yücel 
kendiıine müracaat eden bir mu
harririmize fU beyanatta bulun
muıtur : 

- Elimizdeki kanun mucibin
ce devletleıtirilen itlerden biri de 
okul den kitaplannın Maarif Ve
killitince hazırlanması ve basbn· 
lap yayılmasa itidir. Kitapların ba
sdmaaını ve d•talmasını kolaylaf· 

tırmak üzere Vekillik bütün mem-
leketi dikkate alarak e~h bir 

kelıleri Aak#a ft t.tanbul'da bU
hlaaıa ve meıaleketfa Enuram, 
Diyarbülr. Tnm.on, Savu, Sam
sun, Adana, Antakya, Afyon, iz. 
mir fibi büyült febirlerinde birer 
yayınevi ve kitap dePQJa olan bu 
tefkillt, okul llitaplanm yurdun 
her kötemne ayni umanda datat
mak vuifesini üstüne almış bulu-
nuyor. 

okullann gramerleriyle lisenin man -
tak kitabı ; biri Gramer Komisyo
nunun kararlanna göre yeniden 
kitap yapbrma zaruretinden, dite 
ri de felı;efe terimlerini bugül'I or 
taokul ve lise tedrisabnda kullana· 
lan terimlere uygun bir hale getir
mek zorundan henüz, baahrılama
maştar. 

lstanbul gibi büyük merkez 
lerde okul kitaplarına yok ı.an•t· 
tiren birkaç sebep vardır : Bun
lardan birirıcisi, eldeki kanun mu
cibince Maarif Matbaasından kitap
lann behemehal peıin para ile 
veya kredi mektubiyle ahnmaa 
lüzumudur. Yeter sermayeıi bulun
nuyan okul kooperatifleri ancak 
okullar açıbp talebe devama bat· 
ladıktan sonr11 onlardan para top
lıyabilmekte '(e bunun· için her 
ders yıh batında kitap ahtı tabii 
olarak dört bet pn reri kalmak
tadır. Kooperatiflere yapılan ten· 
ı.ilAbn fakir talebeye kitap verile
bilmesi için de büyük yardımı ol
maktadır. 

ikinci sebep, talebe veya ve
lilerinin lstanbul aibi huıuaf kitap
çısa çok olan yerlerde buralara 
müracaat ettikleri zaman orada 
mevcut ohmyan kitap için •bende 
yoktur. teklinde almalan icabe· 
den cevap yerine, ekseriya •bu 
kitap çıkmamıtbr, ne zaman Ç&ka-
catı da belli delildir.. Yolunda 
blkaı.- .,....._.,..ianç'llt• .. 
ı............ ...,,.. teldlde tilr' 
cenpla kaqal•pnrkla olmalancbr. 

Birbç sene var ki Türki~ 
okul ldtaplanrun yetifmemeli di,.
bir mesele bbnUUfbr. 

Jtaııu llava 
kom•tnı Berlllldı 

Maarif naatbauanm ikiye ay- Bertin : 2 ( a. a. ) - ltalya 
nhp bir kasmanın Ankara'ya nık· hava kuvvetleri Genel Kurmeyı 
li de bu yayın itini kolaylaıbrmak 8afkmu Berlino ıelmfitir • Gene• 
buuıunda ayı ıca faydalı olmata ı ral Ş8rk cephoaine fiderek G6· 
baflamııbr. Bupn taba bitmemiı riuıle g6riiteeek, cephedeki ltaı. 
kitap yoktur. Yalmı ilk ve orta- yan ordosuna teftif edecektir. 

Dilimizin Güzelliği 
Yuaa: ILO. --· .,,,..-.,, ... -~ 

' !erindeki murabbaı heyetleri va. Biltıtn milletlerin tlillerine /cagnalc o1muı 61r ""1mla • 6i.Uln mllld-: 
zifelerini tam ve karııhklı bir iti- lerin tarlltlerin• kılavrulalc etmiı bir tarilaiın.I. tJartlır. Ehedt S•/ At•· 
mat ve iyi niyet havası içinde hJrk ba iki kanunun IHrincle .an ne/eme icatlar çalqtı. Son -'d 4'e • 
baıarmqlardar. l '°n ıbJ,,;ncai ele 6u oldu • 

Murahhas heyetleri çalışmala- Bir milletin Jaganclıfı en /awwtU Jir•k. cliliJir • Bir nıJUet öa JJ. 
randa Sovyet milleti tarafından Hit lini .aklı tatahilirae, o milletin 6alf1UI ne ıellrn ıeldn ,anin 6lrintü • 
ler Almanyuına kartı kahraman- /cenJlne ı•llr. lcagidilclertnl elde eder. Dilini yitiren lumtllnl ~·· 
ca yapılan ve muufferane netice· MUJI Şef, yurdun agtlın çoca/clarına 6ir Je/a tla/aa •alatll. ilin """ 
si Fatist ıtlrülerinin boyunduruk ilurin• eli lcalent tutanları bir defa tla/aa çafırclı. 
altına aldıA"ı milletlerin hilriyet T'ilrlc dili golcıul, d'llılcıJn 6ir clil Jefildir, 7rJr/c tllJi 6dtıJn dlll..t 
ve istikllli davasını tayin edecek emJirmJ,, tlogurmuı 6ir dildir. Böyle unfİI', vorlıldı 6lr J.ili. 6lr ,-... 
bulunan mücadeleye yardım et- ga6ancı, 6islm sev/cimin, ra/auma.sa a!JIWI olmayan dılerle heum•g•. 
mek ve vazifelerinin ehemmiye· ılilMmege ne lıüum vardır • 
tinden ve Naz.ilerin boyundarup Bira Jik/cat, 6iraa ernM. ana J.illrn&in arı dll filulliflnl , cana 

( Geriıi flçtlnci sahifede ) galunlıfını ortaya 9J/uıru, ıaguız lcagnaldarunıa "°'. Yeter lcL 6a lıflN• 
na/clardan /agdalanallllm.k '9ln çalı14lun • V • 6• kagnalcların ..,inll
lindelci, taduulard arlara ıöıJibnazil verelim .• ............. 

iCRA VEKiLLERi 
HEYET/ iÇTiMAi 

Ankara : 2 ( a. a. ) - icra 
Vekilleri Heyeti bufln ıaat 14 
de Bıtyekil Doktor Refik Say
damm riyaıetinde muta~ haftalık 
toplantaımı yapmııtar . 

Bt.. lcrıvvetinl hal/da ôlon, Jmowt/ni luıllca oertn 6lr ln/cıl46ıa 
pcalclarıgu. laer,.yl luJ/c ı,ı. glflllJO'ıu. Dilimiai d• lıal/c için Aaır· 
lamafa meciuru. Bir lıalJı gıfını. Lntli agtlmlarının, 6ilpıt.rlnlıa ga 
zıp, PztlllderiJal ~· ..ı.rJtın /agdalanamaMı 6rın/ar111 ,.,.,., 
,.. olaMllr 7 

Tark milletinin ftfÜ'J.ifl çeflt çeıit lcaranlıi. sor f'/lnlere, qr ..,. 
rnanlara raf men n•tlen agalcta dura6ilclifini, 6ir dt/• olnn kendi lcen· 
dine d'ilflnınemil /dmn golcbır. Banrın en 6lgt1k _,,,61, ana J.ilU.. ina
nııı. w 6u tlilln glrefin• ıinditJili 6in llrlil ,._IU/derin ıırlaruuı ,,.. 

............. ""' ol ....... r. ( GerW iferitle ) 



Sayfa 3 TORKSOZO 

Günün Mevzuları 

JAPON EMPERYAliZMİNİ HAZIRUYAN [SASlAR Yoksul talebenin 
kitap ihtiyae1 

Tahsil çağındaki 
çocuklar~n sayımı YAZAN: Remzi Ramazan Atıl 

.y. Her sene oldu~ iibi bu yıl 
da mekteplerdeki yoksul çocuk
ların kitap ihtlyaçlannı temin için 

faaliyete geçen Halk<. vi sosyal yardım 
kolu tarafından bu iş için 600 li
ra tahsis edilmiştir. 

lktiıadi yayılma 
Japonyayı, tmperyalist bir 

si} aset takip etmesine en ziyade 
coğrafı vaziyetinin müsaitliği 
müncer olmuştur. Çünkü, Arşi

pelde kendini besleyemiyen Ja
ponya, etrafında bulunAn millet
lerin, kendılerine nazaran ictimai, 
siyasi ve askeri bakımdan cok 
geri bulunmalarından ve bu mem
leketlerin iktisadi kaynaklarının 

mebzuliyetinden istifade edebil
mek imkanının daha kolay bir iş 

olduğunu ğörmüştür. yalını1, bu 
etraf memleketlerin çoğu Avru
palıların müstemlekeleri bulun
ması itibariyle, Japon} a bu mem
leketlerle arasındaki ırlc. birliği 

ve beyaz. düşmanlığı rabıtasından 
faidelenmeyi de düşünmüştür. 
Japon} anın bu uğurda } apmış 
olduğu propagandaların büyük 
tesiri olmuştur. Buna ebep dt-, 
yine Avrupanın ve Amerikanın, 

uıak şaılı:taki tefevvuklarından 

dolayı Japon rekabetin-: ehemmi-
) et vermemelerinden ileri gelmiş
tir. 

Umumi harbin başlamasından 
bilistifade, Japonya tertibatını 
ikmal, imal!tını çoğaltmak ve on
ları satmak suretiyle hem çok 
büyük karlar temin ediyor, hem 
de pazarlara hakim oluyordu. 
Bu vaziyet, harp ıonuna !tadar 
Japonyanın borçlarının ikibin 
milyondan 1800 milyona irımtsi 

ne, alacaklarının ise 845 mil} on
dan 3220 milyona çıkmaaına amil 
oldu. Fakat, harpten sonra, iş· 
lerin durgunlaşması, sipariflerin 
eksilmesi ve beyaıların rekabeti . 
ne lc.arfı konulmaması Japonyayı 

günden güne iktisadi buhrana 
ıürü1dedi. Bu ıktiaadi buhranı 

önlcmcJı: için gayet acil tedbir
ler alınması gerekti. 

Asya halkının fakir, Avrupa 
ve Amerika emtiaıının pahalı ol
ması itibariyle Aıyadaki 'J)azar
ları ele geçirmek için yegane ça
re cucuı mal çıkarmah politika
~ıydı. İşte Japonya bu politika} ı 
kendisine şiar edinerek yer fiya
tını yüıde altmış, amele ücretini 
İngiliz sanayicilerine nazaran bir 
misli aşağıya düşürdü, Sanayi 

istihsa!At ve imalatı da bir kat 
daha çıkarıldı. Bunun üıerine 
dünya. harpten evvelki 'Made in 
Germany> nin çıkardı~ı hayret 
ve dchfet kabilinden cMade in 
Japon> emtiası salğınına uğradı, 
Meseli : Felemenk Hindisianında 

bir bisilc.let 50 Franc'a satılırken, 
Japonlar 24 Fran'ga satrnaya baş . 

!adılar. Yüzde on nisbetinde ucuz 
kumaşlar çıkardılar. 1931 de Ja
ponların, saatın kılosunu 36 
fran'ga atmaları üıerine lsviçre-

dcki birçok saat fabrikaları kapu-
larını kapamağa mecbur ol-
dular. Elektrik lambalarının 

bcherini 25 santime aattıldarından 
dolayı da Almanya, Hollanda ve 
Avustur3 adaki bir çok imalatha
eler kapandı (1). 1932 de bu 

mallardan tam 274 milyon sat
mıştı. Bittabi bu azim ucuzluk 
karşısında her türlü rekabet edi · 

.) or, buna mukabil Japon ihraca 
. tı mütemadiyen artı) ordu. Fakat 

{1) - iki .sene evvel, •Fran· 
.sız Fası • ndan balısederk•n bir 
Fransız tar:hçi.si bana şunları .söy
lemişti : • Fransız zengin menabii 
olmasına raRmen, bizim buradaki 
zararımız bir milyon franktan 
ziyadedir. Bunun en büyük amili, 
Japon emtia.sının fevkalade ucuz· 
lııfu :karşısında bu memlekete 
mal göndermemizden ileri geliyor. 
Buna mukabil Japon malları çok 
raRbet görmektıdir.• 

Japon ihracatı ağırlılı: itibariyl• 
artmışsa kiymet itibariyle düş· 

müştür. Mesela : 1932 cie 289 176 

TALiMATNAME BAZIRLANDI 

' . 
1935 de 656,472 Yen ihraç et-
miş ve yine 1932 de 342,942, 
1935 de 736,595 Yen kiymetinde 
ithalat yapmıştır ki, bu rakamlar 
Japonyanın zarar ettiğini göııter
meğe kafidir. 

Batayda Spor 

Her sene Resmi ve Huıuıi İlk Okullara devam eden ve mezun 
olan çocukların iıtatistikleri toplanmakta ve neşredilmektedir. Fakat ; 
kanunen okutmak mecburiyetinde olduğumuı tahsil çağındaki çocuk 
adedi hakkında her sene Ufi derecede vazıh malümat elde edilme
diğinden tahsil mecburiyetinin her vilayette ne nisbel dahilinde ifa 
edildiği anlaşılmamaktadır . Vilayet Maarif dairelerinden bazılarının 

Yalınız, japonyanın kaundığı 
bir şey yar.sa: o da rakip sana
yiini iflasa götürmesi ve paıarlar 
kazanması olmuştur ki, bu vazi· 
yet buğün zarar etmiş olan Ja
ponyaya yarın Ur iras edebilir. 

Bu Japon iktisadi istilası lcar
§ısında bocalayan, bilhassa İngil
tere ve Amerika gibi kaputaliıt 
memleketini, ancak gümrük re· 
simlerini fazlalaıtırmalc suretile 
mukabele etme~i düşündüler, 
Çünkü, bu memleketler, Japon
yada olduğu gibi amele ücretle
rıni düşüremezlerdi. Gümrük 
resminin çok fazla koumaıile Ja· 
po alışverişi kesilebilirdi. Bu ka
pitalist memlc:kesler, herne kadar 
kendi memleketlerinde bu veya 
şu meyanda olan kararları tatbik 
edebildilerse de sömürgelerinde 
edemediler. 

Görülüyor ki, bu Japon ik
tisadi ) ayılması beyaı .milletlerin 
emperyalizm ıiyueti için bü}ük 
bir tehlike teşkil etmektedir. 

Bunun içindir ki, bugün bil~ 
Pasif ık deniıi Amerika ve rilhaı. 
sa İngiltere ile Japon emperya
lizminin arasında müthiş bir mü
cadele sahnesi olmuştur. Bir Ja
pon iktisatçısı bunu şu suretle 
tasvir ediyor : 

<Rusya ile Amerika birletik 
devletleri, askeri \.O bahri meha
filimizin nazarı hedefi oldukları 

lngiliı aanıyii de, biıim sanayt 
mücadelemizin hedefi •>imalıdır.> 

İşte bu emperyaliımler mü
cadelesinin en tehlikeli tarafı da
ima bir ihtilafa ve bir harbe 
müncer olmasındandır. Japonya
yı harp harici bırakmak için 
onun günden güne artan ve ka
baran nüfusunu bealiyecek men
balar temin etmek lbımdır. 

Bunlar temin edilmezse Aluayı 

Şarkın sömürgecileri er geç dar
beyi yiyeceklerdir. E~er, bu sö
mürgeci kapitalist deyletler Çine 
yardım etmekle Japon kuvvetini 
hırpalamak ve dolayıaiyle onu 
askeri ve iktisadi yayılmadan 

vaz:.geçirebileceklerini umuyarlar
aa çok, hem de, pek çok alda
nıyorlar. Japonya, bugün uyıf

laraa ve bilcudrd düşse · bile, ya
rın yine kendini derlenip topla}ıp 

- Sonu var -

Antakya : 2 (Türksözü muha
birinden) - Bölge futbol lik maç· 
lan önümüzdeki pazar günü baş
lıyacaktır. ilk maç o gün Erkek 
Lisesi takımiyle birinci Gençlik 
Klübü futbol takımı arasında ya· 
pılacakbr. Ayni ıünde Dörtyol -
lskenderun takımlara Dörtyolda 
karşrlaşacaklar<iır. 

Bu seneki lik maçlarının e
hemmiyet ve hususiyeti de Erkek 
Lisesinin maçlara iştirakidir. Genç· 
lerimize muvaffak iyet dileriz. 

Mabkt m olan 
kumarcı ırapa 
Kumar yüıünden 2 nci Sulh 

Ceza mahkemesinde duruşmaları 

yapılan şuçlulardan Ali, Hidayet, 
Mehmet ve Kasım beşer lira hafif 
para cezasına ve kumar oynat
maktan auçlu Niyazi de 50 lira 
hafif para ve 5 gün hapse mah· 
kum olmuştur. 

MAHALLE ARASINDA 
FUTBOL EGZERSiZ/ 

Bekir adında bir ıahıı Hankur
bu mahallesinde oturan Hatice 
Ataman ve Fatma Ôıtemelin o
turdu~u eve f utbvl topunu attı

ğından, ev aahibinin tikiyeti üze
rine tutulmuştur. 

ÇiFTÇi TOHUMLARININ 
, TEMiZLENME FAALiYETi 

1 Ziraat dairesine ait selektör 
malı.inelcri geceli gündüzlü çift
çinin tohumunu elemektedir . Bu 
vaziyetten çiftçilerimiz çok mem
nun kalmaktadırlar. 

Serbo' kadın ı 
H~diye adında bir kadının fe

na halde Barhoş oldu~u görülerek 
yakalanmış ve hakkında lbım

gclen muamele yapılmıştır . 

Elbiseci Ramazan 
dtla mabktm olda 

Vilayet Ldare Heyeti azasın
dan Bay Vakku Feridin evinden 
satılan eski ceketin cebindeki el
mas yüıü~ü inkar eden elbiseci 
Ramazan İkinci Sulh Ceza mah
kemeıinde yapılan duruşma so
nunda dört aya mah'lıüm olmuş 

ve derhal tevkif edilmiştir . 

: ........................ : 
f CUMHURİYET BAYRAMI f 
i İÇİH HAZIRLIKLAR i 
ı Cumhuriyet Bayramı ı 
ı töreninde Beden Terbi- ı 
ı yeal mUkelleflerlnln ye- ı 
ı nl çıkan bayrak' fllam• ı 
ı ve kıyafetin• uygun o- ı 
ı larak lftlrlk etmeleri I· ı 
ı çln bölgemiz b•fkanı ı 
ı gençlik k lUpler lmlze teb· ı 
ı llgatta bulunmu,tur. ı 
ı ı .......................... 

Lik maçları 

için hazırllk 
Bölgemiz Beden Terbiyesi mü

dürü ile Futbol ajanı, Lik Maçla
rının hazırlıklarını yapmışlar ve 
bölgemiz lik heyetini S ilkteşrin 

pazar günü saat 11 de toplantıya 

davet etmi,lerdir. Lik maçlarının 

9 - 11 · 941 pazar günü başlama· 

sı ve bu vakta kadar harici te
maslar eapılması için şeker ve 
Cumhuriyet bayramı tatillerinden 
istifade edilmesi düşünülmektedir. 

Lik maçları fiküstürünü bölgemiz 
lik heyeti bu pazar tesbit ve ilan 
edecektir. 

Memnuniyetle haber aldıtımı
za göre, bu yıl lik maçlarına tren 
üzerinde bulunduğundan Ceyhan, 
Osmaniye kazası ile incirlik köyü 
gençlik klüplerinin de girmesi için 
tebligat yapılması ihtimali kuvvet
lidir. 

Batayda et ııatıarı 
Antakya: 2 (Türksöıü muha

birinden) - Civar vilayetlerde 
kasaplık hayvan fiatlannın } ük
selmesi ve nakil ücretlerinin de 
artması dolayısiyle et fiatlarının 

bir miktar artbnlması takarrür ey
lemiştir. Bu hususda tetkikat ya
pan belediye, buıünden itibaren 
etlere yeni narh koymuştur. Ko
nulan yeni narha göre, kemiksiz 
koyun etinin kilosu 60, keçi 40, 
sığır eti 30, dana eti de 35 ku
ruştan satılacaktır. 

--------_-__ u_z_A __ K_L __ A_B_D __ A_N __ B_A_B __ E_•~~-ı ------

Çabuk büyüyen nebatlar -Batan bir kıta 
Okadar süratle büyüyen bazı nebatlar vardır 

ki, bunları birkaç saat sonra tanımak kabil de~il
dir. Birkaç saat içinde şaşılacak derecede şekil ve 
boy de~ştiren nebatlardan biride, bir mantardır . 
Bu mantarın başı, sabahleyin toprak sathında an 
cak gözle görülebildi~i ve öğleden saat üçe kadar 
ancak birkaç santimetre yükseldiği halde, bir saat 
sonra boyu 2 metreyi geçmekte ve üstünde de 
yarım metre kutrunda ve şemsiye biÇilJlinde koca
man bir mantar peyda olmaktadır. 

Diğer tJazı nebatlar da vardır ki, pek geç neş· 
vünema buluyorlar. Bunlardan biri de Meksikada 
yetişen ve Geletta tesmiye edilen bir çiçektir. Bu 
nebat, ancak altmış sene ıonra çiçek veriyor. 

* • • 
Bir keşif heyetine riyaset etmiş olan profesör 

Watt iki sene süren tedkiklerden sonra Birletik 

1 
Amerika Coğnfya araştırmaları enstitüsüne bir kıs· 
mını Avustralya ile Madagaskar adası teşkil etmiş 
olan büyük bir kıtanın vaktiyle Hind Okyanusun
da bulundutunu teblik etmiştir. 

Profesör, tahminen beş yüz asır evvel batmış 

olan bu kıtaya Guntvankland ismini vermektedir. 
Vaktiyle batmış olan Amurya kıtası. Guntvankland 
kıtasının şimalinde kain olup, biribirine bir berzah
le bağb bulunuyor:ardı. 

Profesör, bu neticelere mahallinde yaptığı iki 
senelik tedkiklerden sonra varmıştır.•Keşif heyeti
nin rakip olduğu ıemiden, kltanın batmış olduQ'u 
tahmin edilen denizlerde yapılan tedkikler netice
sinde deniz.in dibinden yontulmuş taşlar, kurumuş 
deniz nebatları ve kerpiç enkazları çıkarılmışhr. 

Profesöre göre, bu kıtada kertenkele nevinden 
devba canavarlar yaııyormuf. 

umumi ve bazılarının mevzii ola
rak takip ettikleri bu mecburi· 
yetin şümullü ve yeknesak bir 
halde olmaması, Başvekalet ista
tistik Umum Müdürlüğünce de 
yalnıı Olc.ulu bulunan köy çocuk
larının, imtihan neticeleri cetvel
leriyle tesbit edilmesi ; gaye ve 
maksadı temine kafi gelmedi~i 
gihi, ileri için a'ınocak tedbirlerin 
de müsbet bir şekilde tetlciki 
mümkün olamnmaktadır . 

Milli terbiye ve kültürümüzün 
temelini alakadar ~den bu mühim 
boşluğu doldurmak üzere bu işin 
de Devlet istatistikleri arasına 
alınmasına 1940 !ienesinde Dahi
liye ve Maarif Vektiletlerinin mu
vafakatleriyle karar verilmiş ve 
ilk tatbikatı yapılmıştı . 

;940 senesinde neşredilen ta
limatnameye göre: ilk defa mem
leketin her tarafında yapılan ço
cuk sayımı , umumi nüfus sayı
mındaki rakamlarla kontrol edi
lecek, ekseri vilayetlerde sıhha
tine itimat edilecek neticeler ver
mesi; geçen seneler tatbikatının 

verdiği tecrübelere istinaden işin 

tamamen merkcıileştirilmesine lü
zum görülmüıtür • Sayım tarihi 

bakımından bir kısım vilayetlerde 
Mart ayında iklim ıartlarının mü
saadesiıliği de nazarı dikkate alı
narak sayımın daha müsait görü
len ve Maarif mevzularına da da

ha uygun gt!len ders yılı başında 
icrası tckarrür ettirilmiş ve işbu 
talimatname bu esaslar dairesinrıe 
yeniden tanzim olunmuştur • 

Yaıım veya sayım memurlu
~una tayin edilen kimseler hiçbir 
suretle vazifeleri başından ayrı
lamazlar. Fevkalade haller müs
tesna olmak üzere sayımın neti
cesi alınıncaya kadar bunlara hiç 
bir vesile ile hiç bir makam ta
rafından iıin dahi verilemez . 

C:ambarlyet bayramı 
mtlaaıebettyle 

gidecek izciler 
Maarif Vekaleti, önümüzdeki 

Cümhuriyet bayramında Ankarada 
yapılacak büyük geçid törenine 
iştirak edecek vilayet izcilerini 
tesbit etmiştir. Vekalet ielecek 
izci sayılarını yakında vilayetlere 
bildirecektir, 

BiR EL/ BIÇAKLI 
BlRJS/NJ YARALADI 

Kayserli Hüıeyin Keçeli a
dında biriıi Habip Fuat Demir
oğlunu çakı ile hafif surette ya
raladığından polis tarafından ya
kalanmıştır. 

EVLENME 
Memleketimizin yetiştirdiği de

~erli gençlerimiıden eczacı Mem
duh Görgün ile Bayan Sevimin 
düğün merasimlerinin yarın Kay. 
seride Kulüp salonunda yapıla
cağını memnuniyetle haber aldık. 
Arkadaşımıı.a ve cıirıe ıaadetler 
dileriz. 

NiKAH TÖREN/ 
Çinlcoğraf Bay Rifat Çelik

kolla şehrimiz müze memuru Ba
yan Seyide Sanalın nikAh tören
leri dün saat 16,30 da Belediye 
salonunda yapılmıftır . Gençlere 
.aadetler dilcriı. 
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Yoba. O. Vloant 

1 
Y a;r;an : .Suat Baydur 

1 B 
elki ismini pek iş,tmemışsi· 
nizdir, vazife i ismi gibi uzun 
ve tahmin edlcJiğinden çok da

ha ağırdır. Yohn Winant Amcri· 
ka Birleşik dev'etinin Londra sc· 
firidir, ve ayni ıamandnda Amc· 
rikanın eıı genç ve en istidatlı po· 
litika adamlarından bıri olarak ta· 
nıtmaktadır, çünkü henüz. 39 )a· 
~ındadır. 

1939 da Reisicumhu r Ruz.ve!· 
tin Londraya daha doğrusu De· 
mokrasiye bir elçi yollaması la· 
zımdı, Çün1'ü bu Amerika için 
her bakımdan. her yönden eh:eın 
bir şeydi. Ruzvell bu şeyden ev· 
vel bu adamın iyi ve yüksek bır 
hariciyeci olmasını esas tutuyor· 
du. Haric'yenin bu işe namzet 
olanlar için yolladıgı listede göı 
gez<lırirken Yohn winant'ında is· 
mıni göı en Reisicumhur liste) i 
tetkike bile lüıum görmedi ve 
Hariciye ile a akası olmadığı hal· 
de hemen hemen onu Amerikanın 
Londra sef ırlığine Ltayin etti. Bü· 
yük politıkacılar dururken onuP 

seçilmesine sebeb ne idi.? Winnnt'ı 
tanımayanlar hep bu suali kendi· 
!erine soruyorlardı. işte bu yaıı· 
mııla biz. 11ize bu sualin cevabın• 

onu tanıtmak uretiyle vermeğe 

çalı§ıyoruz : 
Cenç Wınant eskiden bcrı 

New Hampshire'de lyerleşmiş bir 
austokrat aileye mensuptu: ÇalıŞ' 
kanlığını okuduğu küçük mektep· 
te iken göstermişti. :sınıfta bulu· 
nan bir çok ayni adlı çocuktan 
onu ayırmak için kendisine "ça· 
hşkan Yohn,, derlerdi. İlk tehsi 
lini doğduğu şehirde yapan W1• 

ııant ana ının ve babasının } anın· 
dan bir kolej talebesi olarak ay· 
rıldı, bir kaç sene sonra onu A· 
merikanın en büyük üniversitcsı 
olan Priııceton '<lan meıurı oıao· 

lar ara. ında görü} oruı. 
O uman hemen ~hemen ço· 

cuk denilecek kadar genç ... B11 

sıralarda Amerika (harbe girı} or .. 
Gemiler Fransaya asker taşıyordll· 
En asil bir aılcye mensup olması· 
na rağmen genç Winant ilk as· 
ker ltafılesinin arasında idi. Erı 
ön safhalarda dö~üştü. Bu aradtı 
fırsatlardan da ıstıf ude etmesin' 
bitiyordu; Fransa da kaldığı roüd• 
detçe ve dönüşte lspanya'da kal· 
dığı iki ay ıarf ında Fransızca ve 
lspanyolcayi mükemmel ö~ı enınW 
ti; Nevyorka vardlğı zaman Wı· 
nantın yaptığı ilk iş , annesirıe 
bir telgraf yazmak ve profesör 
imtihanına girmek için bir istid• 
hazırlamak oldu. istidası kabul o· 
lunup imtihana girdiği zaman ın~· 
meyyizler bu genç çocuğun ce· 
vaplariyle şaşırmışlardı . 

Bu imtihanı kazandığı halde 
profesör olmadı ve babasındtırı 
kalan servet ve büyük araıide jşe 
koyuldu. çalışkanlığını burada d' 
gösterdi, henüz iki sene olmamış· 
tı ki araz:.i de bulunan petrol; tıer 
yılın mahsulü satın aldığı gazete• 
ve kereste ticareti onu birdenbİ'" 
zengin etti. 

Kendisi ve annesi için hu aı·. 
leden 1'.alan servetin ortasına y•P 
tırdığı güıcl köşkte oturuyordtl 
B6ş zamanlarını milyonlar verr· 
rek meydana [getirdıği kütüpb•' 
nesinde geçiriyordu. Bugün tıe< 
zaman olduğu gibi Belediye ıııtı• 
habına iştirak eden Winarıt'a re•: 
seçildiğini söylediler, vaıifcsı ~· 

1 
şına geldi ve bu işi o kadar ı} 
başaı ıyordu ki bu iş her seçimd' 
telcrarlanıyordu.i 

Bu sırada Ruı.veltle tanıştı, 
onun en yakın arkada~· oldu. r~: 
litika işlerinde ııaatlcrcc kavga t 
rnelerine rağmen bu bahis k.aP~: 
nır kapanmaz yine en samirrıı b~· 
rer arkadaştılar. O ıaman frsrı ee· 
lin Delano Ruıvelt Nev} ork 
lediye Reisi idi. d""""' 

Nlbetçl eczane 

İSTİKAMET CZAHAM[SI 
HUkOmet Yan1 
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~ÖR~lllN NUTKU 

•"'•11kada Bltar•fhk kanu· 
nunun tadlll meeele•I 

Ç Örçilin evvelki gün ıöyledi~i 
nutuk Alman matbuatında bir 
takım tefsirlere yol açmııtır. 

a.crJinc göre, bu nutuk lnsıiltere
nın acı.ini göıtermekte ve lnıiliı 
kuvvetlerinin harckita aeçmiye
Ct~ini anlatmaktadır. 

lngiliz. gazeteleri de Çörçilin 
ııutlıunu ele alarak Irandan ehem· 
lbiyctıe bahsetmekte ve lranın 
•rtık bütün kaynaklarını Sovyet· 
1trc ve lngiliz:lcre verdi2ini yaz:· 
lbalıtadır. Tahran radyoıu bugiln 
Lııiliz. kontrolü altına alınmııtır · 

••• 
Di~cr taraftan ~elen malumata 

tör,, Amcrikada, bitaraflık kanu· 
llllnun tadili me-seleıi tekrar t hem· 
llıiyctıe ele alınmııtır . Hemen 
btitiin Amerikan gaı.eteleri btta 
tafJılc kanunu hakkında mutalea 
Yfltütmckte ve bu kanunun lü· 
tıunauz: ve Amerika aleyhinde 
Oldut!.lnu tebarüz ettirmektedir· 
.....__---~~~~--~~-
~ ın a •öre 

DWmtztn glzelUll 
(Baştaraiı Birlnl'idel 

Y apacafımız iş hiç d• fÜÇ d•· 
lilclir. Biz, halka yeni bir şey öl· 
'etmeye kalkıımıyacatız. Bilinme· 
dlJc ıeyleri ortaya atacak defiliz. 
/,,;_ · · la-
ro#I •ıkuatısını biz üzerımıze 0 

CGfrz. Bunun için d• kalemleri· 
"-ki olıılcanlıklarımudan kurtara· 
Ccılc ', 6u alıılcanlıklora 6ogun el· 
l.lleden, hal~ dili ile gazı gazmaf a 
~cafız. 
il, Gilzel, içten ıelen 6ir dug111 

• 6u iıe k•ndimui wr.celc elur· 
~ çok ıeçmeden n• fil••' • n• 
IÖ& alıcı , yürek çarpıcı •urler 
0
rfoya çılcacalctır. 
inanalım lci, 6undon •n siyad• 

&eoiıaecek yine bizler olocafu · • 
Çanka INı pgr•tlerimiz inlcılôhı· 
"-l&a, nailletimlz• yapacafımu .hiz· 
"-etlerin çok deferli6' oe unutul· 
lllcızı olacaktır. 

Trırlc dilinin ıılz•llllin• , zen· 
1~ine baı o• ıönül /cogmalc ka· 
dQr mutlu ne olabilir ? .. 

1'0RKIYE Radyon 
ANKARA Radyosu 

C:uma 3.10.94 ı 
7.30 

l,33 
l.45 
8.Qo 
8.30, 
8.45 
ı2.3o 
12.33 
12.45 
13.00 
ll.301 
li.3Q 
18.oo 

18.03 
18.40 

19.00 
19.15 

Proıram ve memleket •• · 
at ayan 
Müzık : Hafif Müzik (PL) 

AJANS haberleri 
Müzık: Senfonik prorram 

Evin Saati. 
Program ve saat ayarı 
Müzik : Saz Eserleri 
AJANS haberleri 
Müzik : Fasıl Şarkıları 

Müzik : Karııık Prorram 
Program ve memleket sa· 
at ayan 
Müzik Fasıl Sazı 
Müı.ik: Radyo Swing Ku· 
artcti (lbrahim Öz.gür Ve 
Ateş Böcekleri) 
Konuıma: (iktisat Saati) 
Müz.ik: Radyo Swing Ku·[ 
•rtcti prorrammın ikinci 
kıımı 
Memleket saat ayan ve 
•iana haberleri. 
Müzik : Klasik Türk Mü· 
ziti prognmı. (Şef: Mesud 
C:EMIL.) 
RADYO GAZETESi 
M_OZlK : Karıf.k Şarkı Ve 
1' urk.üler. 
Ziraat Takvimi ve Toprak 
MabauUeri Bona11 

Almanyaya 
hava hücumlan 

Berlin: (a.a.) - D.N.B nin öğ
rendiğine göre, bomba tayyare· 
leri dün gece batı cenup A~~a~ · 
yası üzerinde uçmuş ve gelıfıgu· 
zel ehemmiyetsiz. hasar yapan 
pek az bomba atmııtır. 

Orta,arllta 
bava laaUyetı 

Kahire : 2 (a. a.) - Orta· 
şarktaki İngiliz: hava kuvvetleri
nin tebliği : Bombardıma~ tay · 
yarelerimiz 29 - 30 eylu~ ge: 

. Trabluııaarp üzerine şıddctlı 
cesı 6 - I" 
bir akın yapmıılar?ır. ~otor u 
nakliye tecemmüllerıne, hır tay -
yare meydana, ga.rlara, ve ~o
törlü nakliye garaılarına tam _ ıs~-
betler kaydedilmiş ve buyuk 
yangınlar çıkarılmııtır ·. . 

Ayni gece Bingaz.ıye de hır 
akın yapılm ıştır . Umandaki ge· 
miler bombardıman cdilmittir. 
Bir tayyaremiz. dönmemiftir . 

Gç devlet 11oaleran11 
aetıceıeadl 

(Birinci sa.11/adan arlan) 
altına girmek tehdidi altında bu· 
lunan diğer milletlerin kurtuluş 
davasından ilham almışlardır. . 

Stalinin faal surette İftirAk ettı· 
ti konferans gayele~ine mutabık 
mühim karar suretlerı kabul ede-

k vaıifeıini muvaffakiyetle ba· re b" _ 
farmıf ve hüriyete aşık utun 
milletlerin caıı düımanına karı• 
z:aferi kazanmak için yaptıkları 
müıterek gayretlerden üç büyük 
devletin tam mutabakatı ve sıkı 
itbirliğini meydana koymuştur. 

Baz Llıeılade 
Olgaalü ıoaa 
Adana kız liıuinin eylul dev

resinde olgunluğa giren 24 tale· 
beden 16 81 baıarmıştır. Bu tale
beler şunlardir : 

Fen kolundan : Aytrn Kanu 
nl Nigir ônol, Münevver lıgi, Ve
sile Soykan, Fatma Binici, Naciye 
Eraoy. 

Edebiyat kolundan : Halide 
Tayfi, Lamia Gür, Belkıs Men~
mencioğlu, Neriman Şatır• Mela· 
hat ÔğeUlrk, Saadet Cango. Sel· 
ma inandık, Rahile Eskikaya, Ne
rime Baıtuğ, Samime Ramazan-

o~lu. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

ClNSı 
KiLO FIATI 
En az !En çok 
K. S. K. S. ·- . -= 

===~ 

1 

13 0o-ı4Ao ı 
Koza 00 00 
Klevland Ç. 

68 00 
-
70 00-

Klevland 1 • -·--'--
Klevland il 6 5,00 67•50 

M Parıa1n --00,00 ~.oo 
• 

5~ 0000 
P. Temizı 00,00 , ' 

Kapımalı -
05

,00 : 
Y. Çiğidi 
K. Çiğidi =::~o 
Susam - ----·- -
Buğday yerli 8,43 s,75 

6 63 6,75 
Arpa • --

'' Yula.-f-- _-...:7..!..,4=3_-_ ı, __ 7,'-50_11 

L 2 • ıo=-i94ı ~
ı KAMBiYO VE BORSA 

lı bankasından alınmıştır. _ 

{Frank) Fransız , ,_ -
l (Frank) isviçre -

(Sterlin) ingiliz ı __-1;~ 
r7ööi3rj Amerikan 13~ 20 __ 
1...# 

2ı.ıo Müzık: TEM S l l. 
22.00 Müzik: Radyo Salon 0 .r· 

kestrası (Violonist Necıp 
Atkın idaresinde) . 
Memleket saat ayan, aıans 

22.30 haberleri ; Esham • Tah· 
vilit, Kambiyo • Nukut 
Borsası 

M- "k· Radyo Salon Or· 22.45 UZI • • 
kestrası programının ı-

kinci kaımı 

2'.?.55/ y ki proıram ve kıpa· 
23.00 ann 

Dlf 

TORKSOZO .......................... 
ı ı 

i ilan i 
ı Yüksek Yarış ve lslah ı 
ı encümeni namına 5/ birinci ı i teşrin 941 ve 12 I Birinci J 
ı teşrin 94 t pazar günleri ı 
ı At koşuları olacağı ilan ı 
ı olunur . 13481 2-4 G ı 

ı ı .......................... 
.......................... 
ı ı 
ı lyt bir lllzmetçl ı 1 

i aramyor J 
i ldarehanemiıe müracaat i 
ı ........................ ı 

TORKIYE C. ZiRAAT BAN
KASI AIANA SURESİNDEN : 

Bankamız muhtelif servislerin
de çalıştınlmak üzere i~ihanla 
yevmiyeli lise mezunu Bayan me
murlar alınacağ'ından talip olanla
rın 6 l Oj941 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi günü diploma ve nüfus 
tezkereleriyle birlikte müdüriyete 
müracaatları ilin olunur. 13491 

ZAYİ - Adana Enstitüıün
den 25, 9/939 tarih 29 sayılı taı

diknamem ı.iyaa u~radı . Hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Ceyhanın Eııkihamam 

mahallesinde mukim 
Tevfik kııı 

Nimet Artuk 

i LAN 
Elbise Diktirilecek 

DEVlET OEMİRYOLLARI 6. iMCi İŞLETME ARTIRMA VE 

EKSİLTME KOMİSYONU REiSliGiHOEN : 
Muhammen bedeli ( 18718) lira olan işletmf!miz memur ve 

müstahdemini için (821) takım kışlık elbise, (315) adet palto ve 
(570) adet kasketin, yalnız kumaşları idarece verilmek, astar, 
düğme, sırma, alameti farika ve bilcümle masraftan müteahhi
de ait olmak üzere Şartname ve Mukavelesi veçhile dikimi 
71/101941 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Adanada 
işletme Müdürlüğü binasında komisyonumuzca ihale edilec~ktir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1403,85) liralık muvakkat temi
nat akçaları ile kanuni ikametgah vesikası, Hüviyet cüzdanı, 
941 yılı ticaret odası vesikası ve bu işteki ehliyetlerini gösterir 
vesikalarını ve teklif mektuplarını ihale günü muayyen olan sa· 
attan bir saat evveline kadar 2490 numaralı kanunun emreyle
diği ş:lrtlara uygun olarak komisyon reisliğine ver~e.leri veya 
göndermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler nazarı ıtıbare alın-

maz. . 
Bu işe ait mukavele ve Şartname projeleri. Haydarpaşa, 

Ankara, Adana, Konya garlarıyla Adanada 6. ıncı işletme Ko· 

misyonu reisliğinden bedelsiz olarak verilir. 
30-4-10-14 13478 

iLAN 
ADANA ZIRAT MEKTEBi MOOORLOGONOEN : 

Adana Ziraat mektebinin l 942 mayıs gayesine kadar yi· 
yecek ve yakacak ihtiyacı 29 eylül 1941 de üçüncü defa o~a
rak eksiltmeye konulmuş İle de istekli çıkma~ığı~d~n on ~u?. 
müddetle temdidine karar verilmiftir. lsteklılenn ıbale_ gu~u 
olan 9 ilkteşrin perşembe günü saat 11 de hükü~et daıre~ıc
de Ziraat müdürlüğünde toplanacak olan komısyona mura-

13390 caatlan. 

ilan 
AOAHl ZiRAAT ME~TEBIHDEH : 

Adana Ziraat ve makin~t kısmı talebelerinin harici elbi: 
seliği için lüzumu olan nümunesi mühürlü 283,S metre yerb 

725 kalite laciverd kumaş eksiltmeye on beş gün müddetle 

konulacaktır. lıteklılerin 2/101941 tarihinden 17/101941 Cuma 

günü saat 1 l de HükQmet konatında Ziraat müdürlütü oda· 

sında toplanacak olan komisyona 'Y.7 ,5 teminat akçalariyle bir-
likte müracaatları ilin olunur. 3-7-11 - 15 13489 

ilan 
KADiRLi BELEDiYE REISLIGIHDEH: 

t - Kadirli kasabasına Bahçelerin sulanması için getiri· 
lecek olan suyun (9370) Lira (43) kuruı bedeli keşfi üzerin· 
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16/10/941 tarihine müsadif Perşenbe rünü 

saat 14 de Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keıifname ve şartnamelerini ıör· 
mek için Belediye yazı işleri kalemine müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (702) lira (78) kuruı muvakkat teminat 
vermeleri ve bu mıktar iş yapbklanna dair bonservisleriyle 
Ticaret ve Sanayi Odaıına kayıtlı olduklarına dair vesika ib
raz etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin ihale günü teminat makbuzlariyle Kadirli 
Belediye encümenine müracaatlan ilin olunur. 

3-6-9-12 13488 

Sayla 3 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Blçlll Yarda 

Yeni aene talebe kaydına ba,lamıftrr. KayJ o• 
kabul feraiti Bebekli Kiliae •okağınJaki biç ki 
yurJu,.Jan öfrenilir. 13400 

,._, ..... ..,, .................................... ,., .......................................... . 
• • ! DOBTOB j • • 
• • 
1 Ziga Tümgören 1 
• • 
• • 
! Birinci sınıf rontgen mütehassısı hastalarını Abidin i 
ı P.aşa caddesindeki muayenehanesinde kabule ! 
! başlamıştır • 13456 7-7 ! 

l-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·---~ 
Toros Fabrikasından: 

sa,.. Ml,terllerlmlzla nazarı dlllllatlae 
Birkaç güne kadar yerli pamuk çekmeye başlayacağımız· 

dan, Fabrikamızdan klevland çiğidi bulunanların 7/10/941 
tarihine kadar kaldırmalarını rica ederiz. Bu müddet hitamın· 
da kaldınlmamış olan çiğidler, müşteriler hesabına, T. C. Zira· 
at Bankası Pamuk Müessesesine satılarak kendilerine bedeli-
nin verileceği ilin olunur. 3-5-7 1387 

-----------------------------------------------

1 

TORKIYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluf .. rihl : 1888 

SermGJ'Uİ : 100.000.000 Türlı Lirası 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasanda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplanna en 
az 50 Hra11 buhmanJara senede 4 defa çekilecek kw '• iJe 

qafldaki pllna röre ikruıiye daillllacakbr. 

4 Adet 1000 Uralık 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 

" • so 
" sooo 

" 120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan qağı düımiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-----------------------------------------------
4AWMAWM*W**MAWAAWAA*A*AMW-~ 

1 
il 

1 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 
Diş ve adele 

ağrıları 

ile geçer 

K"\bi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzwnundııa pde 3 adet alımr. Taklitlerinden sakwnız ve 

her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 

-~ - .. - ~... ... - .. .... .... - • .... ~ .,. • • • •' • .. • ... .. .... c-. .... 



Sayfa 4 
2 - - &ECE 2-

TORKSôZO 3 Birinci Teşrin 1941 

........................................ 
: 1 

PHILIPS 1 TÜRKSÖZÜ 1 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SlRfİYlll, SESSİZ İSLEME, UZUN ÖMÜR. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • Gazete ve Matbaası 
ı· • 

OKUYUCULARINA DONYlNIN HER TARA- • F 1 LI P S Türksözü 
Gazetesi 

FINDA VUKU BULAN HADİSELERi GOHO 60- : 
Kaynak Elektrotları • • 

• 
NONE VERİR. TORKSÖZÜtlÜ T'-KİP [DİNİZ. : 

Her madene göre ve her işe göre 
en mu"afık kaynak çubuğu. 

: Kitap, mecmua, çek, ltllet, aıı,, 
• plAn, barlta, llllamam matltaa 
• ı,ıerlnl Tftrklyede mevcat mat-
: llaaıara rekabet ede.r dırecelle 
• tall we ılratıe elden çıkarır. 

Türksözii 
Matbaası 

Mufassal teknik izahat isteyiniz • • 
Muharrem Hilmi Remo 

ABİOİMPA~A cınnESİ MO. 42 - TElGRlf : REMO AOAHl - TELEfOH : 110 

: Türksözü Cilt Kısmı • • : 1 
İ SAGLAM. TEMiZ, ZARiF CiLT İSLERiNİZi ANCAK TOIKSOZO ! 
: MOCE LllTHANESINDE YAPTIRABİLIRSİNİZ S 
: 1 

~------------------~-----------~----~----·_:_····~· .. •••••• .. ····················•!--
- x••••••w•wnwwuww•w•••uu••~ 

·--
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HlSTALlllll HEI SON MUST Af l Rif l TECZAHAIESI 

0ST01DEll MUA YENEHAIESINDE IAIUl f IER 

1 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral beıapıarı 

1941 
llramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aiu•toı, 3 /hincit•ıri,, 
tarihlerind• yapılır 

1841 İllramlyaları 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 • 
4 , 500 , - 2,000 " " 8 , 250 > - 2,000 J 

35 > 100 > - 3,sor , 
80 > 50 > - 4,t'OO • 

300 > 20 . ) - f,OOC ,. 

TUrklye ı, Bankasma para yat•rmi.1kla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zan.!'n.:" t ... llhlnlzl 

denemlf oluraunua. 

* .... """" .... " ........ """""""""""": 
ı ı 

IDr. Cevad Sargını 
1 CDll, Saç •• llllr•YI Baıtablllar i 
i ••tıllaııııı i 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANE.Si : ı 1 l•tanbul. B•yoflu Tolı•tlryan ot•li •rr11•rnJ11 Bale 1 
ı •olıalı Numara :4 C. 13-15 ı 

:""""""""""""""""""""""" .... : 
-M••M 

Senelifi . . . 1400 K r. 
I Aglıf ı . . . I 25 • 

ilanlar t9ln l••.-.Y• 
mUracaat etm•H•tr 

----.... """""·-~ -
'1.,0 RKSÖZÜ 1: 

GÜNDELiK GAZElf • AD~NA 

Sahi,, ve Başmfılaarriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neıriyat Miltldrd 
MACiD GÜÇLÜ 

Bauld•I• ,., : TORl(SGZO Motboosı 

----~ Dolltor llıcld Altloll --~ 
Han•vi ha•talılıı muayene v• t•Javi •dilir 

Muayenehane: Pamuk pazarı palla 9'areka1U 
karfıaımta Muayene aaallerı : Sabah : 6 - • 

öııe : t2-14 
Akfam: t7den aenr 

Adana Dotamewl aa,tabllll 
• 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Dolum ve KaJın Haatalılııları Miiteha .. 111 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında 8 . Muılım apartı· 
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 

mııtır. Telefon No. 272 14-15 13407 

~:z:::-z:zcz:~X##•XX##U##SZS 

M 

~NEVROZI 
Bitin atrdarın panzeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyini 

Bia TD KAii 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
nm sür'atle izaleye kilidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafP1 - c: 

adele ııbrapları NEVROZ! l, 

tedavi edilir. Müessiriliç : 

N E V R O Z I N 'dir 

NEVROZiNiTHCIH EDiM~ 
lcalwula Ginde .i KG1e Aluaa6üir 


