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MİLLİ ŞEF 

ANKARA' DA 
1 Ankara : 16 (a.a) - Milli Şe/imis lnönl llafı1n an/uuaya ı 

GfJJet buyurmuşlardır. 

i 
I lstanbul : 16 ( Huıast) - Camlwrreiılm,., Mlllt Şef 
smet /n&na yanlarında lstan/Juf Vail w B.Wı• ReW Dr. 

Lut/i Kırdar ve Maarif Madaril Teo/lk Kut lıa•ır bulundufu 
lıalde Sultanalımet'leki Sanatlar Okul,,. slgaret .J.r.lc tetlcik· • 

ı lerde bulunmuşlardır. • ı Mateakiben Fındık'ı'dalcl Gilall Sanallar Akaclemiafne ı 
ı fiden lnönil Burhan Toprak oe pro/uörJ.r tani/mtlan lcarıılan· ı 
ı mııtır. Milli Şe/imis akademide kalJıklal"I mlJJet sarfmda gil· ıı 
ı •el sanatların /aer ı"'-ıintle çalqan talebenin enrleri ilzerinde ı 

i 
tllklcatle durmuşlar, talebe meocudunun artma•mdan ve 611/ıaua ı 
mimari kummda 80 i brılmanndaıa memnun kalmışlardır. 

Cumlıurreiıimiz Beıilclt11'ta yapılacak olan Bar6aros lıeg 
kelinin lieykel traı Hadi tara/mdan vacuJa getüilen malcetinl ,ı 

t tetkik etmişler fle taktirlerini 611Jirmiılerdir. J -.............................................. .. 

Çatalağzı da 
al tesisi s D 

ahi• ...... •aımı,unı 
Ankara : 16 (Türks6zü MWıa· ı 

birinden) - Elektrik ifleri etüt i 
-daresi yurdumuzdaki ıulınn reji· 
lllini tesbit itine devam etme~ 
dir. Bu tesbit iıinde Azami ve as· 
:ı-rt kuvvet miktarlara esas alln· 
llaktadır. 

Çoruh, Fsrat ve Fnt'm kolu 
elan Murat, Dıcte, Yeşilırmak, Kı· 
ldırmak, Seyhan ve kollan, Sakar· 
~·· Büyük Mendrcı, Gediz, M•· 
"&vaat. G6kıu. Kirmaati nehirle· 
liıadeki elüUere devam edilmekte· 

• laare tarafından etiit ve pro· 
kleri ik111al edUmit bulunan Zon 
IUldak.· Çatalatzı eleklrik santrab· 
-., inpatuıa EUt>.nk tarafından 
'-tian1'mı.fbr. Bu santral kömürle 
llMltebarrik olacak ve istihsali 60 
bin kilovat saati olacakbr. Sakar· 
h çatlayanında ıs bin kilovat 
-.Wk bldroelektrik santraboın 
PrC>jeleri tamamen hulrlanmıtbr • 
80 bin kilovat autlik KiitalıJa tin· 
~t aaotralımn projeleri ile Salihli 
1ilnalinde 30 bin kilovat saatlik 
Gediz hidroelektrik santrahmn, ke 
: Kayseri'nin cenubunda Karate' 

~an Ilı 
talllını u 

t r 
1111 IHAll llllZ • 

Tahran : 16 ( a. a. ) - Bugiln 
Tahran radyosunun bildirdijine 

röre, lru Şahklpbı Rıa Han 
Pehlevi bl,.ak oflu Şahpur Mu· 
baıiımed Rıza lehine tahttan fera· 
r•t etmiı ve bu feraptten Mlllf 
Meclili: Mb11rlllf elmiftir~ 

ı..o.dra : 16 ( • a. ) - lnpiz· 
lere ve faıDtereye p mali ol· 
mald8 beraber lran h61dlmeU

0 

aley· 

bine lranda isyan Çlktltma dair 
olarak her halde Alman propa
rand• tarafandan yapan haber 
Londra mahfillerinde biç bir •· 
retle teyid edilmemektedir. 

ve Seyhan kolu üzerinde Za· 
~ki'de 20 bin kilovat saatlik 
~lektrik. santrallannın proje· 

~ .:.m:.:-çaı;....aı.ruıda .. llSllllf l'BI 
bi lrik maliyet fiatlnın en ucuz nııtıpllEI 
..: tekilde elde edilmesi imUntnı 11191 

PIAnda bulundurmaktadır. .. • _ Ofi • Ayrıca yurdun mazot ve sair Bukret • 16 (a. a;) • 
... Yi mabrukatla itliyen elektrik 1 Basarabyada . ~nçlerd~n miirek· 
~trallannın dış mem•eketlere ih· kep bir tedbıfÇl tefkillb ketfe-
'1Jaç kalmak11Z1n iatihlaJlerine de- dildi. Tetkillbnı hedefi _kö?~rl, 
,_ İIDklnlan da tetkik olunmak· fabrikalan ve cephe pnlerım tah· 
tadar. rlk etmekti. 

Ankarada ziraat 
müdürleri içtımaı 

matlardır. MDteakip toplaftt!d~ 
zirai uayif kanununun tatbıkı, ~kara : 16 (Tflrbözfi ma

-,1 d_en) - Villyct ziraat mtl· 
erlnın toplantısı din ıaat 

...: da ıehrimiıe dönmif bu· 
Ziraat Vekilimiz B Mah· 

) lrbıen'in reiılifi alhnda 
, .. bntttır. Din ötleden 10Dra 
fa.1ta devam eden içtimalar bir 

kadar sflreceldir. 

-~~tl toplantıda ziraat mü-
Mler vıtayetlerinin zirai vazi· 

'etrafuada r6ritplel.- )'ap· 

bu teneki zirai vuipt, zirai iı 
tihsalin arbrılmua; tohum mese 
leleri zirai mtcaclele vaziyeti, . . 
tohumların illçlanma ve temıı· 
ıenmeıi, ıiraat Alet ve makine
lerinin vaziyetleri, meyva, fidan 
ve hayvaBcıhk meseleleri ve zi· 
raat mevzuu içine girttD bitin 
meseleler etraflı follil.S. tetkik 
edileook ve ll&umla kararlar ah 

aacübr· 

• •• .... 911 ........... 

z RRID CELiL 80Y•N 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kmaiat Tarihi : l Klııanu.aat'tnt 
o., ...... ,.. - .. ,. ı at 

Amerika 
Japonya 
anlaşması 
etrafında 

Çlll-l•llde .................. 
Şanghay : 16 ( a. a. ) - Tok

yonun en iyi malOmat alan men· 
balarından gelen haberlerde, Tok
yo ile Vaıiogton arumda bnı 
anlqma eıaılara bulunmut oldup 
ve Çin meselesinin konuımalara 
ithal edilecetl iddia olunmakta 
ise de Çin ıiyaıl mahfilleri an
lqma imkanı 16rmemekte ve Çın 
h&Gmetmin bir uzl8f111a ıalhuna 
razı oldutunu tıddetle tenkit ey
lemektedar. 

Çunıllinr mahflllerı, Çını 
Kay - Şekin ıeçen haftaki 'bls
yaoatmı hatarlabyorlar : 

c Japon tebtıkeıi ortadan ta
mamlyle zail oluncaya kadar Çan 
htlkftmeti harbe devam etmete 
karar vcrmııtir > Ayni mahfil
lere ıöre , gerek ıktiıadt , gerek 
askeri bakımdan Japon nfifuzuna 
iatikbal için de cıddi teminatlarla 
nihayet verilmedikçe , Çungking 
hilt6meti Japonya ile Amerit.. 
araıanda liiçbir aalefm• PUı 
olamaz. lnıiliz • Amerı~ abJu. 
kHından dolayı mitkl ., n 
uyette bulunan Japonya bu. •lt
ktilAb a•altıbak itin lf~ A· 
merılqı Devletine ve Ç111 htllrü
met ae ta•ı. 'bulanalliia ha
ıtrchr 

Amerika 

gö aztyet 
Nevyork : : 16 (a.a) - 0 Ame 

rikan donanma11 atq etme~ çı· 
kıyor,. bqhtı albnda nefrettili 
bir yazıda Nevyork Taymis, Al ... 
bay Kuaksun nutku hakkında di• 
yorld : Amerika Birlefik devld· 
lerinin settili siyaseti takip et· 
meai tamamlyle hakkıdır. Alman· 
yanın loailtereyi .abluka altma 
almata tefel>bls etmekte olmuı 
bu hakkı hiç bir aureUe deiifti· 
remez. Biz Hitlerr yok etmekte 
lnaiıtereye yardam için belki de 
aeç lıalaçak kadar beklemeyi 
seçmedik , Biz tamamiyle lehi~ 
mize olarak bunu halen yapabil· 
memiz milm1dln olan butflnkl 
glnde açıkça harekete geçmeyi 
l09tik. 

Tahrandaki 
Almanlar 

Piı.rti grupu konuşmaları 

Hariciye, Milli .. dafa 
Vekillerinin Be anatla ... , .• ..., ... outl Va&Jlt 
~-:----~~--~----~---:-~----~~~---- Ankara : 16 ( a. a. ) - Cim 

huriyet Halk Partiıi Mechı G 
Umumi Heyetinin buglnktl içti• 
mamda M&llt Mtıdafaa Vekih ite• 
fab vapuru faciua hakkında'kl 
adlt tahkikat tlzennde durarak 
Umumt l-leyetı tenvir etmıt ve 
buna nazaran adli tahklkabn ta. 
bit ıeyrini takip eyled'ti mlfa 
hede olunmllflur. Bundan ıoıu• 
Hariciye Vekih IOli haftalarla 
ıiyast hadiselerinden Gnıp Uma-
mi Heyetini mufa.lal izahatla ._ 
berdar etmiı ve aonılaa suallere 
cevaplar vermiftir. 
Ruınamenin bir maddeıini lef• 

kil eden aual takririnin Jflzakete
Iİne geçen Umumi Heyet vekıH· 
nin, hll)'at pahehhit ve lhb"klr 
mevzulannın ehemmiyeti bltla 
memleketi alakadar etmeai ve iri• 
hayet bazı zlmreleri de töhmet 
altında bulaodaran hır badı1e 
olmnı itibariyhı mevn• ~ 
açık izah edılmuine ve bıa lm
ıosta alınması aereken tedbırlerl 
ve nibeyet buglnlı:tl tatbikatla 
ne yolda çal11ılmakta old ... 
dair verılen mufaual iaabah 
lemiftir. HilkOmetin bu beyan 
Grup Umumi Heyetance,mlttefikej 

....... eıılümlff "9 -~..--llıiıi 
•ye- llihayet wmhllıiftir. 

Alman lcuowıleri Şarlc CeplaalnM /~efft 
ırakta isyan 

Sovyetlare göre Almanlara göre -·-ALMAHLAR llPTEI YEll llllttl 
AMERiKA ARTllC 

BiT ARAF DB(;JLDIR 
IUMT GOl81TDR Ell --

Gelen haberler., ı&e Alman• 
lar Perikop tehrine var.:.ıılardır. 
Afatı Diny.eperde Al•aa tazyiki 
atırdır ve buNda Sovyetleria 
vaı.iyeti m6hliktar • Badieni bu 
vaziyet kat"fllmda Kiyefi hAIA 

A
merikanın harp lwpndaki va 
ziyeti dünyanın allkunu çek• 
mekte devam ediyor. 

Son hesaplara röre Amerika 
harp istihsal vuiyetini balletımt. 

mildafaa etmekte ısrar edene tir. Şimdi 111'8 nakliy•t iline ~ 
danım daha feoaı.tabilir • Bize mittir. 
blırıa ba tehri der bal talaliye Ruzvelt son nutku De _.. 
etmek IAzımdw. Amerikanın bitaraf .. ,., .... 

Diter t•aftma Leai119Nda Al· tam anlatmlfbr. Şimdi Amerik" -~ 
( Gerisi lçtlocil sayfada ) harp içi9de olup olmadatı ..... 

; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiliiliiiiili=iiiiiliiiiiiiliiiili;=;;;iiiiiiiiiiiiiiliiii;l;=:ilii• l lesini tlyin mihvere diter. 

------------------------~ ... 
Bertin : 16 ( a. a. ) - Tah· 

raodaki Alman kadını ve çocuk
ları 17 eylGlde hareket edecek· 

.tir· Banlar Tlrkiye yoluyla ~ 
neceklerdir. 

lranda ,.al ..... ,.... 
rulmi yana yapdwkllr. • FUARDAN 

MEKTUB -'BUGON iLK 
YAZIYI iKiNCi 
SAHiFEMiZDE 

BULACAKSINIZ. -Y amlalci reaiın 
lsmir .,,,.,,...,. 
yanal Faanndon 
.a-ı 6ir A6feyi 
...,_,,..14-dlr. 

• 

Rala Şaban tahttan 
b6tiin dlaJada bljlk ..... 
1endırmalttadm 

Pan Aj811Da s6re 14 E,W 
( Gerili l9laol ..rı&fede ) 
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Zi1c.i leli~'" 

lımir Fuarından notlar 
• 

i 
1 

1 • 
içer ötjerne ıo 

Çeltikle -ı 
ve liarma ı 

il sad 

VE Köy Enstitüsüne 'Of iS pirinç, f asulgal IZMI R Yazan: Harun Onuk 

Mınlok~ Ç ll k M ft-1 os ı ı 

FUA RIMI Z talebe alınıyor alınana başladı B
ölgemiz Çellık hasad znımnı 
yakla~ı~or. Geçen yıll ırda oldu· 
ğu gıl.ıı bu )ılın da }ngışlı git· 

meycceğine kim senet veıebil.r. 

Geçen yıla nazaran bu yılın anıe· 
le ücretlerinde vaki olan tereff ııa 
mukabil Pııinç fiallaı ıı ın tahdıdi 
keyfiyeti k;ırşısında Çc it k ekicıle· 
ı inin Şimdiden hesaplı \ e tedhirli 
olmaları lazımdır. Bunun için biz 
bıı yazımızla Çcltık ekidsinin lı ı· 
~al w. luırnıann ba~larke ı n'm sı 
gerekli ledhirkr i -we bıı ıneyaııdJ 
en ucıız, en kolay hir şekılde bu 
işin yapı im ısı ıınkanlarını teb.ıı uz 
clliıeceğiz. 

________ , ____ _ 
~~~~------ · ·--------~~~ 

Haber aldığ"ımıza göre, Ada
na Düziçi Köy Enstitüsüne, beş 
sınıflı köy ilırnkulıınu bitirmiş ve 
aileleri çiftçilikle uğraşan çocuk
lardan parasız ve yatılı olarak ta· 
lebe alınacaktır. 

: ........................ : 

Değişen bir belde 
ı ı i Dil BAYR AM! f 
ı Dil bayramı, 26 Ey- ı 
ıı 10 1 gUnü kutlanacaktır. ıı lzmire birçok kereler gidip 

gelmişimdir . Bundan on, on beş 
sene evvel İzmir; yangınların ha
rabe haline getirdıgi, ba\ kuşlar 
yuvası, viraneler } uvası bir iske-
1...L ~ .... hir halinde idi . insan , so· 
ka'lclarıııda ge1.erken haşyet ve 
dehşet verirdi. Büyük }lı°ngınlar , 
binaları dişlek bir hale sokmuş; 

Ziraat ve ticareti gerilemiş : ikti
sadi varlığı tii temelinden sarsıl

mış bulunuyordu. 
Bu manzara, gönüllere hüzüıı 

veri} or, insanı erıdişe} e sev kedi
} ordu . lstıklat mücarlelemizin 
sembolü halinde: dilleıde ) aşa yan 
hınir, bu müthiş }lkıntı ve çö
küntüden, bu harabiclen kuı tulup 
da ( GüLel L mir ) aduıı yeniden 
nasıl ve ne şekilde kazanabile
cekti ? .. • 

lzmir, bü) ük şehirdir. Lakin, 
onun !Jğt ad ığı darbe de bü) ük 
olmuştu. Müthiş yangınların sar
madığı köşe kalmamış gibiydi. 
Bir zamanın mamur ve müı effeh · 
lzmiri bir hayal haline gelınişti. 

Bundan on beş sene evvel 
hmirden geçer'lcen düşündüklerim 
bunlardı. Bu seyahatlerden sonra 
lLmire çok acıyarıık , içim ya.sla, 
göıılüm sı1.1 ile dolu , oradan u
zaklaşmıştım ... Lakin , sonı alan 
bu mucize tahakkuk etmişti ve 
her gidişimde neş'em , hayretim 
nisbetinde artmıştı. 

b.mirli : pek zeki , çalışkan , 
diı ayetli, .> ılmaı. - UsanmaL ka 
raktı:re malik bir insandır. Yapı· 

cılık ve ) ar atıcılık kudreti ben
zersizdiı. ( Yangınlar şehri, lımir 
nusıl mı imar olunacak ? Hara
~eler ne şekilde mi ortadan kal
kacak ? Baykuşlar uğrağı bina 
ve ukaklar ) erıideıı ne biçimde 
inşu olunacak ? Duruıı siıe gös
tereyim l ) clcmı lı: ısteı miş gibi, 
kavrayışlı ve itimat telkin edici 
nazarlar la insana bakan İzmir ÇO· 

cuğu; .> ılmak - Yoıulmak bilmez 
bir faaliyetle işe giı işli. l. E. F. 
.> aııi lz111ir Enteı nas) orıal Fuaı ı ; 
bu müstesna gayret ve enerjinin, 
müthiş ve seçkin iradenin mah
sulü, rş~i1. muvaffak eseridir 1.. 

Fuar deyip de geçmiyel:m ... 
Dünyanın hiçbir tarafında Fuar , 
bu Şt'kilc\e tesis edilmiş değildir. 

h.mir Enternasyonal Fuarı; Türkün 
.> apıcılık ve yaratıcılık kudretinin 
qsiz bir misqlidir !. .. Ve ) ine 
Fuar; lıınirin kalbi, hevesi, zevki, 
ufku, heı şeyidir !... 

Yaııgınlurın ve harabelerin , 
yıkıntı ve çöküntülerin aracında 

eııısalsıı. bir kalkınma ve şahlan· 
ma ıf adesirıi görmek isti) enler , 
doğruca Jzmire giderek bu ıevk 
ve saııat abidesıııi , hu Mılli t>seri 
yakından görmeli ve tdkik et
mdiclirler. Harap olmuş, yanmış , 

yıkılmış bir şehir , yeni baştan 

ııasıl inşa edılir '? Oı garıııas) oıı , 
yol, imar, t emi:1lık , zevk , neşeli 

inşa nedir , nasıl meydana geti 
rilir ? Her hangi bir şelıir ; hem 
ıiyaret, hem ticaret merke1i ha
line ne şekilde inkılap eder ? 
'Buııla rı görmek ve anlamak isli· 
yenler hmire muhakkak. gitmeli
dirler. 

hmir Fuarı; yangın yerlerinin 
ortasında, pek geniş bir sahayı 

kaplar . Bura) a : ( Kültür park ) 
denir. Kültür park ili bir kapı.sı , 
Basmalıan~ istasyonunun hemen 
yanında, diğer kapıları şimalde 

ve batıdadır. Batı cihetindeki ka
pısının adı : ( Lozan kapısı ) dır. 

Fuara gitmek için : Tüı kiye
nin hiç bir t nı afıııcla huluıım ı) arı, 

mazotlu müteharrik, mükemmel, 
ıalıat, L.ollukiu l. B. O. lara, ya· 

YAZAN 

RAG P lllAGDEN 

ni (lımiı• Bei<'diye Otobüslerine} 
binerek ml'şhur Kordor,dan ge-

çersiniz. Yoz aylarında hmiriıı 
inbat'ları nH şhurdur. Bu in bat 
lar .sayı sinde mütemadiyen serin· 
'!iyen ve ferahlıyan }Olcu, körfe
zin misilsiz güzelliğini seyrede:', 
ede Fuara doğru yollanır. 

Otobü~te rahat rahat otuı up 
giderken : 

İsteklilerin vakit kaybetme· 
den Maarif Müdürlüğüne müraca· 
atları lazımdır. 

Bitirme lmtlbanına 

hariçten girenler 
lıkokul bitirme imtihanlarına ha
riçten girenlerin sınavları, Vekfı· 
let emirlerine göre, Şubat , Mayıs, 

a~ustos, lkincitesı iıı ayları so
nundu yapılacaktır. 

ATIŞ POLiGONU 
iNŞA A Ti BiTTi 

ı Bily Uk Dil trnrultayı bun ı 

ı dan dokuz yıl evvel ya- ı 
nl 193 2 sen e s i n i n 26 

ı E y lQIUn d a Dolmabahçe ı 
ıı sarayında toplanmış ve :: 

AtatUr kUn yüksek lrşad 
ı ve d lrektlfler l altında dll ı 
ıı lnkılAbmın temelle rln l at· i 
ı mıştı . ~ !llmlze geniş v e ı 
• zengin inkişaf ufukla rı • 
• açan bu b a yramm k u t • 
ı lanması içi n memleke· ı 
ı tin h er tarafında hazır· ı i hklar yapılmaktadır. Ebe-! 

- Sağınızda muhteşem bi · 
nalar, mükemmel geniş bulvar 
Itır; solunuz.da : Körfezin çırpın-

tılı mavi denizi vardır. Körfez, de· 
niz, kordon l·oyu, binalar, • bul
varlar, ağaçlar tam bir ahenk 

Beden Terbiyesine ait Açık 
Hava Atış Poligonunun inşa.ılı 

bitmiştir. 

d l Şef AtatUrkUn yarattı· l Aı dil lnkll:.bı Mllll Şefi- ! 
ı m l z ismet lnönUnUn yük- i 

1

, ı sek ve devamlı himaye· • 
ı lerl sayesinde, hergUn i 

ilkokullara alınacak ı ::;.1 hamleler atmakta- ı 
ve imtizaç içindedir!... Güzer· 
gahıa 1.evki bozan, insan ı üzen 
hiç bir çirkin manzara ile karşı 

laşmak imkan ı yoktur. Yollar 
tertemiz ve tozsuz, binalar yep· 
yeni, i ıısanlar güler yüzlü ve mül
tefıt, şoförler ve kondoktörler 
nazik ve terbiyelidir. Hele o ge
niş , o asfal tlı, o palmiyeli, o top 
alcasycslı güzel, yeşil, iç açıcı bul· 
varlar 1 ... 

talebeler i Dil sahasmda dokuz i 
ı sena gibi kısa bir müd ı 
ı det zarfında bafarılan ı 

ı işler ve yaratılan eser- ı 

ı l er pek b Uy UktUr . ı 

lnsan bu ğüzel, bu geniş , bu 
ter tem iı. ve yemyt'ŞİI yollardan 
geçerken bir ferahlık, bir serin· 

lik dU) makta; Milletinin yaratı

cılık vt· yapıcılık kuuı etini yakın· 
dan görere~ iftiharlara. gark ol

makta; gögsünün kabardığını his
setmekte; ve Türk Millt-tinin bü
) ük lüğüne, bin bir kere olduğu gi· 
bi bir daha kalpten ve caııdan 
inanmakt a<! ır. 

Bu duyuş ve seziş, bir Milli 
iman ifadesidir !.,. lzmire her 
giden yolcu, bu mucizeli şehirde, 

ruhunun adeta temizlendiğini, 

ııeş'e ve hayatla mücadele kabi-

liyetinin arttı~ıııı, azminin keskin· 
leştiğirıi, enerjisinin t azelendiğini 

hisseder. Başarılan işler karş ı· 
sıucla ı uhu ıı cnginleşrn t'sine, gön
lün kabarmamasına, nt'ş'enirı taş

mamasına imkan .>oktur. 

Bu ta1.e heyecan ve enerji 
ile, ) ine mükemmel ağaçlıklı bir 
şoseden geçince Kültür Parkın 

önüne gelm iş bulunursunuı . Mü. 
sadeniz olursa, lzmir fuarının zi. 
yaretini ikinci bir ) azımıza hı · 
rakalım. 

Bu yıl l•kokullara N"urus Hü · 
viyet cüzdanlarında soyadı yazılı 
932-933-934 dogumlular alına· 
cağından bunlardan küçük ve bü-
yük doğumlu çocuklar için müra· 
caat'ııı katiyen kabul edilmemesi 
Maarif Vekaletinden Maarif Mü· 
dürlüğüne bildirilmiştir. 

Ziraat mflcadeleıl 
Her sene koz.alarımıın musal 

lat olan haşereler, sene\eı den Lıe-
ri devam eden mücaclt'lt! netice· 
sinde bu yıl görülmemiştir. Yal· 
nız Pamuk Üretme} e ait olan Ada 

1 
ve Kuı.ucuoğlu köyleriıırle Cn · 

radnina, Prodoııia, Püseron kurt
larına tesadüf edilmiş ise de alı· 
nan tedbirler le önüne ht men ge
çilmiştir. 

Hastalıklı meyve ve gül ağaç· 
laıı tecı it edilmiştir. 

B. Baran Onuk 
Ziraat Vekaletince Ankaradn 

yapılacak ziraat müdürleri içtima· 
ı 'a iştirak etmek üzere şehrimiı.· 
den ayrıldığını yazdığımız Vilayet 
Zirnal Müdürü Nıııi Avcıya, Mın· 
taka Çeltik Mütehassısı Harun 
Onuk vekalet etmektedir. 

Stad MldtlrHlitl 
Adana Stadyom müdürlüğü· 

1 
ne eski sporcu ve çiftçilerimiıdrn 

Ali Dayı seçilmiştir. 

Devlet fabrikaları 
1 güzel bir 
ı - ·- -
, Kadm kumaşları imalatına başlandı 

lstanbul : 15 (Türksöı.ü mu· 
habirinden) - Piyasada kadın 
kumaşların ın pahalılaştığı gÖ7. Ö· 

ııürıde tutularak bu •sahada ela 
verli mallar pazarları vasıtasiyle 

f ıat bakımından nazım bir rol 
oynanmas ı t akarrür etm i ştir . Bu 
maksatla devlet fabrikaları im atat 
programlarına kadın kumaşlarının 

geniş mikyasta 'imali ıçın yeni 
kısımlar ilave edilmiştir. Gerek 
yünlü gerek pamuklu fıt br i kaları 

piyasanın ih tiyacını karşılayacak 

rıisbette kadın elbiselik, manto 
ve pardt'sülük kumaşları imal 
t>dilecektir. 

Muhtelif pamuklu, yün lü fab. 
rikaları arasında çok veriml i bir 

teşvik mesai yapılm ası da tekar
rür etmiş vt:ı hemen tatbikata ge
çilm iştir. Bu suretle pamuklu } ü
rıün veya pamuk veya yünle 
sun'i ~eğin münasip nisbd ve 
şekiller<le karış t ırılması hususları 

takibatına başlanm ıştır ki. pu su
retle kadın kumaşlarına tamam~n 
Avrupa fabrikaları çeşitlerinin 

yapılmasına imkan hasıl o lmuştu r. 

Eıkek kumaşların da yerli 
mallar pazaı !arının O) ııad ığı na
zım rol çok iyi ndiceler vermiş, 

filhakika erkek kunıaşları fia t
ları pahalılı~a rağmen } ükselme
mi~tir. Şimdi a) nı fi at muvaz.e-

0zenesinin kadın kumaşlarındn te-
mini mümkün olacaktı r. 

: ........................ : 
NİKAH SiCill[RİNİN 
TANZİMİ MESEIESİ 

Adliye Vekaleti 
m · muı !arı teşkilatı ve 

evlenme 
evlenme 

meıasinı sicılleriııin tanzimine da· 
ir olan niLamnamecie tadilat ya 

pan yeni bir pıoje hazırlamıştır. 

Nııamnameye medeni kanuııda 

yapılan tadilat ve muhtelif kaııun· 
!ardaki memuriyetler nazarı itiba 

re alıııarak toplu bir halde yeni 
bir şekil verilmiş ve evlenme me 

murlaı ının akit ı yapmadan evvel 
uaıaı ı dikkate alacakları husuıı 

lar sıra ile tanzim edilmiştir. 

Evlenmenin behemal etıeıımc 
salonunda yapılmıısı, hastalık gilıi 

maıeretin ancak hükumet ve be

leu iye tabipleri taı afıııdaıı tesbitı 

ve raporda hekimin hastanın evi-

ne gidip ·gördüğünü a-;ıkça tas· 
rilı etmesi hakkında hükümlı r 
konulmuştur. 

Bu nizamnamede evlenme si· 
cillerinin ne suretle tanı.im edile 
ceği , Milli Müdafaa ve Hariciye 
Vekaleti memurlar ı nın cvleniıken 

dairelerinden i1.ini aiınıık medrn
riyellerinin ipka edilmesi lazınıge· 

lcceği zikrolunmaktac.Jır. 

Beden terbiyesi 
ml kellefterl sabay
ıarı seıamııyacaklar 

Bcdeıı Terbiyesi umum mü 
dürlügü, beden t erbiyesi mükel 
leflerinin resmi elbiseleri taşıdık
ları esnada rastlıyacakları subay
ları selamlıyacaklarıııı, alakalılaı a 
tebliğ edilmek üzere, bölgeleı c 
tamim etmiştir. 
Beden terbiyesi mükellefleri, Ve
killer Heyetinden çıkan kı} afet 
talimatnamesinin ikinci maddesine 
tevfikan, resmi elbiselerini, aııcıık 
toplu yüı üyüşlerde, t alimlercle, 
tatbikatlar da ve merasime işli· 
rakleri esnlida giy

1

ebileceklerdir. 

Halep konsolosumuz 
Antakya : 16 (Türksöı.ü mu· 

habirinden) - Halep konsolo~u

muz, ev\'elki gün l falepten şelıri

nıiıe gelmiş ve bug-ün tekrar Ha
lebe dönmüştür. 

Haber aldı~ımıza göre, şt·lı· 
rim ı.z toprak mahsülleri ofisi yeni 
yıl mahsülü olan pirinç ve fasul 
ya mubayaasına başlamiştır. ) er
li ve Maraş pirinci 27 kuı uşi.nn, 

çalı fasulyası 17 kuruş üzerinden 
satın alınacaktır. 

Güzel bir teşebbüs 

ADANA İSTASYONUNDA 
POSTA, TELGRAf MERKEZİ 

Şduimiı. Yeni ıstasyoııuııcla 

cGaı > adıyla bir posta, telgraf 
meı kezi açılmıştır. Bu meı kezde 
dahili harici lıer tüı lü muhabere 
muameleleri yapılnıağa başları. 

mıştır. 

Pı k yakında da teldon mu
lıab,.ı deri başlıyncnk tır. 

Çekirgelerle 
macadele 

Çekirge hücumuna uğrayan 

bir arazi üstünde, kısa süren mü· 
cadde ile on hektarlık sahada 120 
kiloya yakın çekirge tamamen İm· 
ha edilmiştir. 

Eski eserlerimiz 
üzerinde tetkikat 
Bir kaç gün önce t'ski c.serleri 

tt tkik için Tar susa gitmiş oları 

Müı.c Müdürümüı. B. Nnci Kum, 
etütlerini bitirerek dün şdıı im ize 
dönmüştür. 

Bölgemizden giden 

a tıcının muvaff akiyeti 

Bölgemiz namına Tür kiye 
atfcılık biriııcilikleriııe iştiraL: eden . 
O.sman Seval alıın·ı dt'rece) i al-

1 

1 

<lığı yazılmıştı. j 
Halbuki böigeıııiz atıcısı bu 

müsabakalarda üçüncütüğü kaıa- 1 
rıarak umumi tasnifte de bölgt·n11z 
ikinci olmuştur. 

Bir adam tren 
altında kaldı 

O maniye : 16 ( fürksözü ~hı· 
lıabirinden) - Bir adam Osmani· 
ye ile Bahçe arasında işleyen ve 
lslahiycdeıı Adaııayn gelmekte o· 
lan trenin ahında kalmıştır. Ada
mın hüviyeti henüz meçlıüldür • 

Malumdu- ki ; Çellık ııehnlı 
kemale geldiğinde başa~ larlit göv
de ve yapr<il...lar Silrarır. Taneler 
uolar ve serti şir. Bu nıı orağ·n 
girilme anıdıı. ~cltıklcriıııi1.in ua· 
zıları ve bılhassa Marnş Çeltik sa· 
kalan hatıl bir düşünce ıle Çelti· 
ğin Suyunu kesıııcdeıı, ııebat l.ı· 
nıamiyle o!guı laşıııadaıı ve sara· 
rıp kurumadan Çeltiği biçtını lcr 
ve Şelekçilerle tarla dı~ına çıka· 
rıp yığın yaparlar ve yığınlar kı· 
zışnıadan harmr.ın yapnı.ızlar bun· 
lara göre Çell k kuruyuncaya k 1 

dar tarlada bırakılır ve suyu or, k· 
tan önce kesilirse başaklar taııc:· 
!erini dökeıler ve yine yığındaki 
saplar kızışırsa haı rııan daha ko· 
lay olur. 

Halbuki bıı iddianın doğru ol· 
mayacağı şu ufak bir tecıübe ılc 
sabittır. 

Kemale gt imek üzere bulu· 
nan Çeltik bcı~aklarındon bir de· 
met alınız hiç bir yere çaı pma· 
dan si.kel yinı,. Çeılık tarıelcriı iıı 
döküldüğünü göı ursii,ıüz. Buna 
mukabil sakında ıyi kuı uıııu , :ıy· 
ııi demeli ayni şekııde silkcrseniı 
dökülmediğini görürsünü1.. 

Keza seııkdi merakla bilşak 
sünbülleıinden bir süs ulmak üze· 
re yilplırıp evi ·riııize astığımı ı · 
raklaıdaki tanı leriıı senelerce dô: 
külıııedigirıi \ 'C silkildiğinde yeni 
hir şey olrnadı .{ıııı gönceksiniz. 

Şıı halde Çeltık ı,ınesi başak
la ne kadaı k ırursa dö!-..ülme ha
disesi o n'sbeıte azalır ve nıha} et 
sıfıra müncer olur. Buna ııazarao 
Çeltikleri biçı ıcden 10-20 gün 
kadnı önce SL yu kesmeli ve ora 
~a tarla sathı ile nebat tamam n 
kıırııt.luktan soırn girmelidir. 

Tavsiye dtiğimiz bu usulün 
diğer faydnlnrıJa varcl ı r. 

Amele k ırıı ) cıde çı.ılışlı{fı 
için çok iş çıl..nrır. Şelekçiler ko· 
laylıkln iş göı tirler ve nihayet bU 
şekilde dalında kuru) an çeıtıklt·r• 
tekı ar seı gen yerleriııde kurutmrı 
ya lüzum kalmıyacogı gibi ) agış ı 
senelerde olduğu gibi kızışmanııı 
öııürıe de geçilmiş o:ur. 

l3urıdıın başka böyle kuı uttı· 
lan çcltıklerin f abrıkada daha f aı· 
la µirioç randımanı verdikleri ğÖ· 
rillür. Venilıayet kuru satıhlı tnı· 

Osmaniye ve Bahçe hükumet 
doktorları, Müddeiıımıımileı i \'e 
J..ıııdarma kuman<laı lan vaka ına· 
halline giderek lfmııı gelen tet
kik ve tahkikatı yapmışlardır. l la
disc hilkkındaki laf sildtı ~yı ıca bil 
direceğim. 

Kız Uıesı mezunları 

' lada oı ak ve harmnıı iş eri bir 
hamlede biçer döğerl rle yapıl· 
ması kabul olur. 

Bu sene Adana Kız lis si erle 
biyat şubesini bitiren kızlarımız 

şunlardır : 
Halide, Banka, St'lmıı , Tevlıi

clt', Lamia, Belkis, Saadet , Neri
man, Hayriye , Leylfı , Nedime, 
N,ılıidt', Me<lıhn, Melahat, Sıdıka. 

Ft»ı şubesi mezunlaı ı cin şuıı· 
!ardır : • 

Ayten, Nigar , Vesile Münev
ver, Naciye, Nebahat. 

Y eni nerriyat : 

ÇIÖ 
Haber aldıgımıza göre, olgun 

bir yayıcı kitlesini kadrosunda 
toplamış olan (Çığ) adlı bir 
Edcbiyl\t ve Snn'at mecmuası 
çıkmak üzeredir. 

Şimdiıleıı (Çıj) a güzel çalış

malar ve uı.un ömürleı dıleı iz. 

Görülüyorki olgunlnşma ıa 
nıanıııda çeltıkliklerııı suları kesı 

lirse elde edilecek faydular htıtl 

mühim h.!mde istifadclicli r. 
Su kesiminin faydaları anlaşıl 

el ık tun soııı a usıl mev7.Ua geçe· 
liın. 

Aeabal çeltiği elle'rni yoks:ı 

m ıkiııa ileıni biçelim'? Bu suale 
vcı ilccek cevap evet veya hn.> ır 
dır. Niçin·? 

Amelenin bulunmadığı maıtil" 

fi ii stihsaliyeuin yü~seldiğ'i onı:ır· 
da, ekili saha geniş ve pir iııç P1 

yasası düşük olduğu ) ı il arda oı ıı· 
ğı elde cleiril mııkiııu ile y .ıp11ııı~ 
ciaha doğru ve daha iktisııdid 1' 
Ba;ka ) erlerde elle orağı teı c 1 

etmek gerdtir. Şuna nazaran b1 

çer dögelerle orak yaptığını11. tıı~ 
tirde Çe!tik t,ırıeleri dökülüı ıı1 

dökülıneı. mi, Tnva tiıleriyle lıefl 
deklerden ınakiııaları nasıl işJetoıe 

(Gerisi üçüncü sa) fada) 

ı\1 

1\ 
s 



TORKSOZO Sayla 3 

BİR AMERİKAN 
H(Yf Ti ~UNKİNGE 

ti HAREKET ETTİ 

ı .. •••••e•••••j 
AMERIKANIN 

MÜTAREKE iÇiN 
FiNLERi TEŞViKi 

Almanyayı hlcam 
Londra: "6 ( a. a.) - lngiliz 

tayyareleri dün gece Alınan yanın 

şimali garhi bölg,..sindcki hedefle
re hücumlar yapmışlardır. 

r 

1-
e 

ııı 

3 

e· 

ni 

Otk V} e.rk : 16 (a. a.) - Nev
ııgt Dt>ylı N.> uı gaıetesiııirı Va-
1 k ~ıı~an aldı ı habere göre, 

fılık bir Amerika askeri 
Yctı Çu k. h k . . n ınge are d < tmıştır. 

&bnanıara gire 
Sovyetlere gire 
(Birinci ·alııfı>dt•n artan) 

aıııa. · 
ı gıtlıkçe ) ak~aşmaktadıı 
~~nl~rın füel o lnsıııa ıhr:ıç 
~ tlı muvaffak olamnnııştır. 

tt Oslovıı : 16 ( a o. ) - Sov 
} t~bliği : Dün bütün et plwniıı 
tte~ı umum İ) esind şidclcllı mu· 

eler olmuştur . 
, C~martesi günü 15 Alman ta}
tcııı düşüıülnıiiş•üı • 10 Sov)cl 1 

ll~arcsi. ka) ıptıı. Suv) d hava 
etterı Galocı S ılinıt Vt' Kös· c y ' 

11 
C)i bombalamışlıırdır. Almnrı-

ırı n kıl&laı ı Odcsa) a hücum 
ftbbüsünde buluıınıuşlarsa <la 

11 
taarı uz Sov) d kara ve ~eniz 

~\retleri tarafından püskürtül· 
Uftür. Almanlar cumartesi günü 

0 nyada Özel adu ıııa bir ihraç 
tc1'.eti ) apmaya tt şebbüs et 
iletse de bu tcş •ol üs tar<;le· 

'1trııştir. Düşmnnııı cJöıt nakliye 
tıı,· . 

ıııı Ve bir Destroyeri batırıl· 

'I • diğer gemileı i de hasara 
tatılmıştır. 
t Moı;kova : 1o ( a. a 

0

) - U· 
et Press : Ct'plıcdt>n gelen ha· 
tlcre göre , SO\.} tler bütün 
Phe l>o}uncn şidddli mukabil 

:~Urtıldr .} npı; ur. Gaı.deler Rus 
• cleı inin bü) ük bir faaliyet 
t~stcrdıklerini bıldıı İ) orlar . Sın 

Cc Alman askeı ıııin öldügüııü 
l "Yt'tler ıdclia etmektedirler . 
tııir d . d ~ gra ve OJeso bölgt>lerın t" 

ı, "htıer şıddetli Almarı hücum
:;rıa rağnıt:n mev~ii muvaffaki 

lcr tide ettiler. 
lq D·ıı;eper şnrkınci.ı iki kollu 
Ilı ll'ları taarıuıu hakkında Sov)d 

a· t .. ~~ıfıllerinde endişe hissedılınck 
el Ilı ıt . Bu ; üzdı>ıı bütün Ki; ef 

t.'tıtakası tahliye.} e maruzdur . 
ııcn~ 

k· 

an 
un 
ra 

n 

ıuıı 

ığı 

o· 

b,_ Uı, tee)} üt dm iyen haberlere 
'"tc· Al . J "a • manlar Perıkope kat ar 
tı~ltıışlardır . Bu Sovyetleriıı Kı-

1 la olan ıııuvn .rnlfi yollurıııı ci J. 
surette tı.. lıdıt ıııahi) ı tıııdedir. 

~d Berlin : 16 (a. a.) - Ukıay
h a Almanlar cürelli hücumlar 
ııı:trıış aş, ğı Diııyeperde mühi.n 
şa ~alarda köpı ü başları kuı dular. 

le rı tt t a dokru ileı i lıarck .t devam 
ıs ltıektedir. 

bll 

ışı dıt Dokuz diişm n tümenı inılıa 
nıll llıı e~ tlokuz:ıünıcnde mağ:up edil-

r 641~r. 53 000 deıı fazla esir, 320 

faz· 
ğÖ• 

tar· 
bir 
pıl· 

11 talırib edilmiştir. 
1-r Londra : 16 (a. a.) - Alman
da liollanda, Belçika ve Fransa· 
Sa~ 400.oou kişilik bir kuvveti 

Yet cephesine çekmişlir. 

.. 'l'anıır edilen bir 
1•11111z denlzaltııw 
ıo barp ve iaşe 

99111111 torpilledi 
tıy londra : 16 (a. a) - Bah-
t c n~· . b' . ı ııg 1 ı zaretı ır mayna çarpan 
tı 11 •1

1ı denizıltısı Tı iumµlı 'un ba-
\lllrı 

ıia dü geçen mact>raları ha1'kın. 
ll~şrct n . 8~Şam bir cieklarasyan 
lla rtıııtır. Triumptı bir ma\'· 

Ça • 
'-'ctr 1~Prnıı ve provasından 6 
[)eni: •it bir kısmı kopmuştur. 
lıltırıı altının teknesinde 4 metre 
l}~niıu~unda bir delik açılmıştır. 
"'lind' tı buna rağmen Şimal· de
latc<ı c 39Q millik bir mesafe 
&u ha~~k Üssüne dönebilmiştir· 
>"an •se bir sene evvel cere 
t ctm· · 'ittir ıştı · O ıamandaııbt'rİ 
diiıın,'dılm ş olan denizaltı brı 
8cın181 n harp gemisi) le beş iaşe 

ııı to ·1 rpı lt"miştir. 

Vaşington : t6 (a. a.) -
Junayt ekspres : Havvard 
gazetesinin yazdığına göre, 
bUtUn tekzlblere rağmen 
Blrle,lk Amerika Flnlerl 
Sovyetlerle mutarake akdt· 
ne te,vik etmeldedlr. 

••&••••• 
ARJANTİN'OE YAPllAN 
NAZİZM MOCAOElESİ 
~ueı os · A:rt:s : 16 (a. a·)

Naziler:ıı faalıyetıııi tahkıke mc
muı ola ı P.:ıı litmeııto t'ncümeni 
Japon tNanarnnı 11) ticarf't gemısi 
ile geleıı ve Alman dçiligiııc- aıt 
propaganda cvıakı lıa~i olan bir 
kolinin ınüs deresinı cıımhuı iyet 
müd<lciumumisindeıı istemiştir. 

Cumhuı iyt"t müddeiumumisi 
bu talep üzerim", Nana Maı u 
Jap•>n vapurunun araştırılmasını 
ve Alman bü) ük elçiliği namına 
gelen paketın müsaderesiyle mu· 
hafaza altına l..oııulmaı ını emret

miştir. 

Bay Veldemaan 
Baenoı • Alres'de 

Buenos - Aires : 16 (a.a.) -
Almanyanın San fransisko'daki 
eski konsolosu ve Hitler'in mah
rem dostu olanVeidt'mann. Rio 
de - Jaııeiro'dan dün akşam tay
yare ile Buenos Aires'e gclmiş 1 ir. 
Vcidemann beyanalta bulunmaktan 
imtina etmiştir. Arjantin al<'yhiııe 
faaliJ etleri tahkıke memur komi
tenin tt ısi Taboıa, V idemaıın'a 
ziyareti sebebi sorulup sarulmı
yacagı lıukkındn bir karar veril· 
mek üz rn komiteyi içtimaa 
davet dnıiştir. Polis, bu knrara 
int izaı cıı V t"idem aıın 'ı gi71ıce ne 
l.Rr t alında bolundurrn kta 'ır. 

Denz Vlşlde 
Vışi : 16 (a. a ) - Gt>neral 

Denz Vişi; e geldi. lst s1 onda 
lııtrici; e mümı>ssilleri tarafından 
knbul cılileccktir, 

Bambarga din 
yapılan akın 

Loııdra : 16 ( a. a ) - 1 ıgiliz 
tııy) arf'leri Hanıburgn t ücunılar 
yaptı. Şehirde ölenler yardır. 

Yakılan lnglllz 
petrol gemisi 

Berlin : 16 (a. a ) - lngiliz 
leıiıı 7300 tonluk hir pelrol grıııi

si yakılınışlır. 

Blkre,te yangın 
BükH ş : 16 (11. a.) - Bük

tt şte bü) ük bir } angın çıktı. 
Bir kimya fabrikası yandı. Zarar 
It.000.000 le)ıiır. \aralılar çok
tur. Yangının suikast olması 

nıuhte:-meldir. 

Barlanın teıtı,ı 
Vişi : 16 ( n a ) - Amiral 

Darlan M,\ silyadaıı Tunusa g· i
miştir. Ask.,ri, sidl ınüesse~t>leı i 
teftiş edt:cektir. 

Japonya-Hollanda 
Bladlıtaaı Masanı 

Tokyo: 16 '(a.a) - Jrıponya
Hollanda Hıııd si ırıı görüşnı lcrine 
başlanacaktır. 

Franıada karşaaa 

dizilen rraasızıar 
Londrn : 16 (a.a) - Paris 

radyosuna göre, Alman ordusu 
m ıısuptarıııa yapılan tecavüıe 
k:ıı şılık, on Fran sıı rehin sini kur 
şuna dizmiflerdlr. 

lnglltere· lıerlae 
akın olmadı 

Londra: 16 ( a. a.) - Hava 
ve Emniyet nrzarctlcrınden : lngıl· 
tere üzerinde dün g<'ce kayde de
ğer hiç bir şey olmamıştır. 

Panama yakınlarında 

bir korsan gemisi var! 
Nev)oık : 16 (a.a) - Nev· 

} ork Timı:s gazetesinin Balboa 
muhabıı ine nazaran milıveı gemi· 

( ikinci sahifeden aı tan ) leri Ekvatör'ün garbinde kain Ga-
1" pagos adaları arasında licaı i 

liyiz suali karşısında kalırız. De - f aaliyt:tJe bulunmakladırlar. Bir 

Biçer döfterıerle 
çeltik hasadı 
ve harmanı 

ğil çeltık büıün hububatta bile 1 
1 

kors n gemisi de Panama kana ı 
nıakl·,,a· ıle hasad yapınca taneler 

1 

yakınlarında faali.} ettedir. Balbo 
az çok dökülür. Çelt kte bu dö· aya g len bir çok vapurlar, kor-
külme ~ 05 20 aıasın<ln<lır. İyi ku· • ' sanın hücumuna ınaı uz kalan ge· 
ru bir Çeltığin ° o5 döküldüğü gö- milerdcn telsizle imdat iş:ıreti al 
rülür. Kuru olmayanların dökül· 
mesi dulıa fazladır. 

dıkl;ırını bildirmişlerdir. 

Elle orağa gırils bıle %5 10 
nisbetinde ı ıyiata rastla abilir. 
Şu halde biçer döğerlerle hasad· 
da 5 kılo zayiatın kıJ met ile ama

· Parasız yatılı talebe imtihan 
1 evrakları tetkikine baf lanJı 

le ücreti mukayese edilirse bariz 
farklaı görülür. Buna birde ayni 
zam!mı, ayni kuvvei rr.uharrike 
masrafıarıııı Ja kataı sak bıçer dö· 
ğerlerin gen ş Çeltik ıiraat rıda 
müh'm faydalar tevlid edeceği 

1

. 

1 Parasız yatılı imtihanlarına gir-
miş olanların evraklariyle mııalliın 
mektepleri için bu mektepler mu
allimler meclisince .muallim mek· 
tepleriııe alınmalara için namzet 

niticesine varılır. 
Tır ve herıd klere gt·lince dört 

köşrden ibaret tirlerin .} alrıız bir 1 
·stikamettckileri ya belle da~ıtmak 
vt·yahut pek } ühck (!t'ğilse tank 
sistrmindt ki traktöı ün tazyikına 
bırakmalıdır. Eıilcn toprağın üs· 
tünden biçer döğerle t zıplama
dan geçer ve iş görürleı Hf'ı df'k · 
h'r varsa 'onları kapamcık veyahut 
hendeğe muvazi olan k çalışmak 
icap eder. 

gösterilenlerin evrakları Maarif Ve 
kalelince teşkil olunan komisyon 
!arca tcıkike başlanmıştır. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
(Birinci SB) fadan artan ) 

Meclis içtimaında mebuslar sara· 
ya ait elmaslar meselesini mevzu 
balıs e im işlerdir. 

lran isyanı hakkında yeni bir: 
haber yoktur. . "' "' 

Mihvere göre Irakla Süleyma-Yaıkın Çel iklerin makina ile 
biçilmesi doğru olamaz. 

Masarifı istihsıli) enin azalma 

81 
ıamıından tas rruf iyi randı 

m~nlı , temiı ve klılıkesiz mal 
çıkaı nıak ist .. ni) orsa dedıkleı imiz 
tatbık edilmelidir. 

niyı de Bugiin logilizler 11leylıine 
. bir isyan çıkmı~tır. 

"' • * 
Gelen malumata göre Alman-

lar Hindistan ilede meşgul bulun
maktadır. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 

Koza ı 
Klevhııd Ç. 
Klevland 1 
Klevland il 
tvlParlağ"ı 
P. J'emizı 

16 - 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız lı---- ı 
(Frank) ısviçre 
(Sterlin) İngiliz ı 5.24 
(Dolar) Amerik.;n 132 20 

2 

~~~ı 
Adana Biçki Yurda 

Yeni sene talebe kaydına ba,lamıfhr. Kayd ve 

kabul ıeraiti Bebekli Kilise •okağırtdaki bicki . 
yurdurdan öğrenilir. 13400 

, .... _______________________ , 
GiZ MfrTEBAISIS 

Dr. Mesud Savcı 
Baıtaıarını Kabule aa,ıamı,tır. 

l.. .................. 1.33·5·3 .......... t.J-.. 15 ... ..J 

\ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ADANA AJANLIGINDAN: 
! Sayın mlıtabılllerlmlzln nazarı dlkkatına ---1 Ofisimizce aşağıdaki evsaf ve kaliteyi haiz yeni sene mah-

~'""""111..--.r---,...___ i sulü pirinç ve Fasulya mübayasma başlanmış old~ğurıd,rn keyfi-
~UYU 

TÜRK/YE Radyosu 

ANKARA Rad11osrı 

Çarşamba 17.9.9 il 

7 30 Program ve memleket sa 
al ayarı 

7 .33 Müzık : Hatır progı anı 

7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif parçaların 

devamı 

8.30! 
8.45 Evin Saati 

12.30 Program ve saat a~ arı 
1 12.33 Müzik : Oyun havaları 

12.45 AJANS haberleri 
13 00 Müzik : Karışık şaı kılar ve 

taksımlt:r 

13.30/ 
14.30 Müzık : Kaıış k program 
18 00 Program ve men lcket ı;a 

at ayarı 
18 03 Müzik : Karışık şaı kılar \ c 

türküler (Mahur, Ni!rnHnt, 
Suzinak ve Hüseyııı) 

18 25 Konuşma (Dış Politika Ha
diseleri) 

18.45 Radyo Çocuk Kulübü 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans lıııbcı leri 

19.45 Serbest 10 Dakika 

19 55 Müzik : FASIL 

20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Bir Halk Türküsü 

Öğreniyoruz - Haflanın 
Türküsü - KEKLiK 

21.00 Ziraat Takvimi ve 
Mahsulleri Boı sası 

21.10 Mü1ik : Saz 

oprak 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45 

2~ 551 

Konuşma (Sağlık Sa:tti) 

Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham - Tah
vilat, Kanıbiye - Nukut 
Borsası 

Müzik : D.ms 

23 00 Yaıınki pıogram ve kapn
nış 

iNGil TERE IZMİR'iıEN 
OZOM SATIN AUYOR 
İzmir : 16 lHususi) - lzmir 

de~ .satın alınacak üzümler için 
lngılız ticaret birli~i mümessili 
Loıd Goıtişte maiyetiyle birlıjte 
b~r~:,a geldi. Burada ihracatçılar 
bırlıgıle müzakerelerde bulunarak 
satış şartlarını tesbit edecektir. 

Zayi şahadetname 
940 • 941 ders yılında Adana 

Gazipaşa ilk okulundan almış ol
duğum şahadetııamemi hyi ettim 

yenisini alacağımdan ukis'niıı hük
mü olmadığu ı ilan edt•rim. 

Adres : Adana Hıduilyas 
nıaholles'.nıle oturan 
lbrahim kızı sınıf A: 
558 Nolu Ülfet Yener 

yet ilan olunur. 16-17-18 13441 

Ekstra kısmı Kuruş 

Y erti ve maraş pirinci 27 
Fusulye çalı cinsinde 17 

Ka ite değiştikçe fiatlarda tenzi at yapılır. 

iNHiSARLAR UMUM MODORlOGOHDEN: 

( İmtihanla memur ahnacak ) 
1 - Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için musabaka 

imtihanı yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 30/9 94 l tarihinde Adana inhisarlar 
Baş Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve bir 
fotoğrafla birlikte mahalli Baş müdürlüklerine müracaat et
meleri. 

4 - imtihana girmek isteyenler aşağıda yazılı vasıf ve 
şartlan haiz olmaları lazımdır. 

A. En az Orta tahsilini bitirmiş olmak. 
B. 21 Yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
C. Vazife ifasına mani bir hali bulunma nak. 
D. Her iklimde vaıife görebilecek der1>cede sıhhatlı olmak. 
E. Akrabasından olmayan iki zatı da refnsnse olarak gös

termek. 
F. Askerliğiııi yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve 

bilhassa her iki halde de son yoklamasını nüfus cüzdanına k 
yıt ettirmiş olmak. a. 

G. Türk olmak ve Ecnebi kadınlarla evli bulunmamak. 
H. Mektebe devam eden talebeden olmamak. 

5 -- imtihan ffi{'VZuu şunlardır : 
A - Hesap ve Hendese. 
B - Yazı, 

C - Umumi malumat, Hayatbi·gisi, Coğrafya 
6 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vazi

yetlerine göre haremdeki derecel' r üzerinden ücretleri tesbit 
t>di erek sırasiyle tayinleri yapılır. 

7 Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebellu<7 tarihinden 
itibaren 15 gün zarfında kabul ile vazifesi başına 

0

gitmeyenle
rin tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

8 - lmtihan mahalline gelenlere h"ıç b"ır 1 ı suret e yo mas-
rafı veri mez. 5 10-17-24 13413 

HAlKEVİ REISliGiHOEN: 
Temsil komitesinde münhal 

iki azalık için ekseriyet olma

ması hasebiyle yapılamayan 

seçimin 22/9/941 Pazartesi gü

n Ü saat ( 8) e tehir edildiği 

ilan olur. 2-2 13443 

HAlK[VI REiSLiGiNOEN: 
21 9ı941 Pazar günü saat 

( 17) detertip ettiğimiz müki· 
fatlı Bisik'et koşusu için koşu

cularımızın 19/91941 Cuma gü· 

nü akşamına kadar Halkevine 
isimlerini yazdırıp numara al-

maları lazım. 2 2 13444 

~---·- -·-·-·-·-----·-·- · • • 
ı An karada Slllmea ! 
! Blroıandaa: ı 
! • 
! A<ıkararıın m .. rkezi yerin- i 
! de otobüs duratında yazlık, i 
! kışlık sinema yapmağa elveriş· i 
! li ara ile imar parseli kelepir t 
! arsalar, Bankaya borçlu ool i 
t iratli ap utımanlar satılıktır. i 
i Aııkarada Yeni sinema üs- i 
! tii N '· 2 Ô n ·r SJı<rn:!.ı i 
t T d : 2303 i ! Ga. 2-3 13"40 t 
• • 

ı _-_·--· --·--·--·--·--·--·--·-.·.-.·.--· 
1 
1 . ~lbetçl eczane 

iSTiKAMET ECZAHAHESİ 
HUkOm.r Yanında 

,-----------------



Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSİZ i~lEME, UZUN öMOR, 

TORKSôZO 

TÜRKSÖZÜ 
Gazete ve Matbaası 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARIHA OONYANIN HER TARA-

flHDA VUKU BULAN HADİSELERi GOHO 60- 1 
HOHE VERİR. TORKSÖZOHO TAKİP EDIHİZ. 1 

• Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

Kitap, mecmua, çek, bUet, aıı,, 
plAn, barlta, bllamam matbaa 
işlerini Tlrklyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve slraoe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Türksözü Cilt Kısmı 
Muharrem Hilmi Remo 

ABiOINPA~A CADDlSİ HO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfOH : 110 SAGLAM, TEMİZ, ZARif Cİ(T İSLERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO 

MÜCELLİTHANESİHOE YAPTIRABiLIRSİNİZ 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
-Kurulu• tarihi : 1888 

Samayeai : 100.000.000 Türk Li1'a•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve t icari .her nevi banka muamelel"r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikrr- miye da~ dllacaktır. 

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

" 
1000 .. 

40 " 100 " 4000 " 
100 il 50 " 5000 " 
120 " 

40 " 
4800 

" 160 
" 

20 " 
3200 

" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

-----------------------------
Adana Dotamevı Baıtalllbl 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Dofum ve Kadın Hastalıkları Müteha••ııı 

Hastalarım Abidin Paşa Caddesi yananda 8. Müslim aparh
mananın birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 
mıştır. Telefon No. 272 7-15 · 13407 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIHI HER GON MUSTAFA RIFATECZAHANESI 

OSTOIDEIİ MUAYENEHANESiNDE KABUL EDER 

Di~ MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT, 

CAZiBE YE 60ZEllİKTIR ! 

.. ##Z~###Cfi2E"ZC##Att####:SCZC 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 
Diş ve adele 

ağrıları 

"Radyolin,, harikulade mües- de parlak ııeticeler veren it 
sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul n 

En seri ve en kati şe· 
k ilde yalnız kaşe 

temayüz etmiş ve onbinler:ce ve birkaç misli pahalı ecnebi " 

GRIPIN kişinin tercih ettiği yegane diş müstah1.arlarıpdan da ınüstağ-
macunu haline gelmiştir. Diş • 

ni kılmıştır. 

1 hıfz·~RADYo LİN 1 
N " lbc~~###WAA##VA#####A#A##fiH~ 

GÜNDELiK GAZETI;, - AD-NA 

Sahi11 ve Başmuharriri 
Sene/ili . · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1 
1 Aylıfı . . . 125 • -

_ Umumi Ne§riyat Müdürü 

ilanlar için idareye MACiD GUÇLU li 
! mdracaat etmelldlr BasıldıOı yer: TORKSOZO Mat::_Ji 

~······ ........................................ .... 

ile geçer 
Havalann serinlediği ~ 

günlerde alacağmız ilk 

tedbir evinizde birkaç GRIPJN bu1undur1ı1ak olmalıclar. 

~ Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri 
n yormadan ıstırapları dindirir . . 
A Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 'il 

= \er yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. 
• . ···~·········~·······~·~··············· . 


