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Yeni Kanun LAyihalan Hazırllğı 

1' ekoik Elemanlarımızın 
Çoğaltıl~ası Meselesi 

Sanat okulları bütün talebenin 
müracaatını kabul edecek 

ı r .. SüeiYiYiööN .... ! 
i İSTİKLAL VERİLDİ ! 
ı ı 
f Belılcumbarıaıa i 
ı şeyb Taclddln ı 
i Basanı getirildi i 
ı Şam : 17 (A.A.)- Yakın ı 
ı şarktaki Hür Fransız kuvvet- ı 
ı leri Başkumandanı general ı 
ı Katru Suriye hükumetinin isti- ı 
ı fasıni kabul ve Şeyh Taciddin ı 
ı Elhasaniyi ye

0

ni hükumeti ı 
ı kurmaya memur etmiştir. ı 
ı Şam : 17 (A.A.)- Gene· ı 
ı ral Katru ile yeni Suriye hü· ı 
ı ( Gerisi üçüncü sahifede ) ı : ........................ : 

• 
MECLiSTE 
Dün yapllan görüşmeler 
ve encümen toplantıları 

AMERiKAN f lLOSU 

l TEŞE HAZIR HALDE 

AMERIK~ HARBE 

GIRME~E MECBUR 

KALACAK GiBi ! 
~---------

Ankara : 17 (Türksözü muha
birinden) - Büyük Millet meclisi
miz bugün saat onbeşte toplan
mıştır. Bugünkü celsede Askeri 
ceza kanununda mevcut hususi 
atıfların mana ve şümulünün tayi 
ni hakkındaki tezkerenin geri ve
rilmesine dair Başvekalet tezkere
si okunarak kabul edilmiş ve Bü
yük Millet meclisi 1941 vılı Mart 
ayı hesabı hakkında Meclis hesap· 
lannın tetkiki encümeni mazbata
sı müzakere olunmuştur. 

b· . Ankara : 17 (Türksöıü muha-
ırınden ) - Memleketin muhtaç 

Oldua-u teknik elemanları yetittir· 
llıftlc üzere Maarif •vekileti tara· 
llld • an haı.ırlanan kanun layihala-
rının ö - - d k" - 1 d 'k 
1
. numuL e ı ,gun er e ı ma-
Mc çahşılmaktadır. Bu layihalar 
d ~arıf Vekaleti teknık tedrisat 
aıreai taraf ıııdan haıırlanmış 

olan rapordaki esasları ihtiva et· 
ltıclctedir. 

Bu hususta verilen malümırta 
nazaran, bu sene mevcut sanat 

l~tlctt'plerinin tevsi ve tekemmü · 
ll . . 

1 
ıçın ) apılacak bütün müracaat-

tr nazarı itibara alınacak ve ka
~l şartlarını haiz olan herke• bi · 

•stisı . a bu mt'kteplere kabul 
olunacaktır. Mevcut sanat ve ti· 
~ret mektepleri ile enstitülerden 
t aşka yeııirlerı açılacak olan mek · 
tplerin inşaasırıa 1942 sent"si için 
:~ başlanacak ve bunlaı ın mühim 

•r lusmınm tedrisata baflıyabil· 
~tıi için her türlü tcdbirltrin ve 
aıırlıkların ikmaline aıyret olu· 

~ .. kkr. 
Kurulma11 dtlfilnülen Ankara 

~Gitsek teknik okulu yapılan pro· 

itlere ıöre' 
F 1 - lnfaat , yol, fimendüfer, 
. abrika binaları, dentir ve beton 
•rışaatı ve köprüleri yapacak mü· 
~t~disl~ri yctiıtiren bir infaat 
alcu1tesıni 

' 

Ramimi.z bir 
Sooyet laaabb•ına 

•irmİf Alman 
•ılceriili •6d-iyor 

sontml GiRE 
• !I 

2 - E.lc ktrik makinelerini, te 
sisatı, elektrik nakil ve tevıii, telt· 
taf, telefon ve radyo iılerinde ça· 
1ı... k d' l .. 

Bütün cephede 
muharebeler 

.... ca elektrık mühen ıs erını, 
BERDEVAM ?1altine, motör, tayyare ve gemi 

•n.şaatı mühendislerini yetiıtiren bır elektro-mekanik faklltcsini, BufO'Rkil S~y~t tehlitinde ha· 
3 - Muhtelif branılarda kim rekit hakkında lafsilit yoktur · 

MUKAVEMET 

Ya endüstrisinin talebettiti kimya Alman teblifi, b6t6n Rus muka-
lrıtihcndislerini yetiştirr.cek bir sı- btr taarnıılarınm kırıklığını bil· 
Oai kimya fakülttsini, dirmcktedir. [)okuı Alman tüme-

4 - Memleketimizin muhtaç ni imha edilrmş. 50,000 esir alın· 
<>ldu~u maden ir.abeai , maden in· mtf, 900 top i~tinam edilmiş1ir. 
!_aat ve ifletmesi ve madencilikte Elde edilen bu mavaffakiyetler 
ttUllanılan makinelerin mühendis- m~vıiidir denebilir · Asıl büyük 
\eti~i yeliftirecek olan bir maden muv.ilfeklyeti cenup cephesinde 

•kultcsini ihtiva edecektir. aratmak llııindır. 
Bu müeNesenin · vaıifeai bir Berlin : 17 ( a. a. ) - Alman 

ti\r f • ht ta'ır.at-e1eri Ruı ce-pheıinin utak 
a tan memleketimiıin mu aç '' s t Oldu~u mühendiıleri yetiıtirmek 1imal bötıreıi'nde bulunan ovye oı D1urahh1tlatana da çok te~rli hü-

lt ~a~la beraber bilhasaa memle· cumlır yıpm·•lardır . Şimıi buz 
ttıauıi alakadar eden sahalarda "' \1 den~inde 2000 ve 1000 tonluk 
eye umumi teknik ve ilim saha· · · b t •ında araştırmalar yapmak ola· iki Sovyet nakliye geoıısı . 

8 

ı· ~~tı~r·:_. ........ ___________ ...... ____ ___:~r:ıl:m~ıı~t~ır~-~A-l_m_a_n __ t_ay_y:a_r_eı_e_rı __ L_e_-

P ET N OSD A YİNEi 
ZELZELELER 
lıra ve1111ıerı 
111,.11 ıçt1m11 

V 
1
/\nltara : 17 (a. a.) - lcra b: 1ılleri heyeti bugOn ~eisicum· 

1
4' r •illet lnönünün reiı1itinde top· 

tG~:~~ _ruznamedeki ifleri gö-
uıtur. 

D6•ol Lon.Jrada 
~ ... Londra : 17 ('l. a.) - Hür 
•iit:ıılar tefi Dögol btş altı ay 
~ seychatten sonra Londraya 

•Gtuır. 

Aırı : 11 ( a. a.) - Dün 
•abala •aat 3 de Patno•'da 
l6 •aniy• J.""9 ed•n olduk· 
f 

0 
ıidd..ıi yeni 6ir yer ıar· 

•ınflll olmaıtur· 6 dük•ôn oe 
z •O yılnftrllf ve dil• bazı 
eoler Je çatlamııtır. 

Sarııaltan oe Mat nalai-
yHiıatl• de •at11ttfl olmuı ; .. 
J• ;,..anca sayiat yolıtar. 
Y4ıilrR• bOZı 1ııyL.,.J• 30 lıa· 
tlor •O Aoral' olnatı,ıar. 

lLMAILlRA GORE 

Elli bin Rus 
esir almdı 

BiRÇOK GANAIM ALINDI 

atı tarafından anudane bir surette 
müdafaa edilen ve kalelerden mü· 

teşekkil bir hattı zapletmeğe mu 
vaff ak olmuş ve sekiz yüzden 
fazla esir. alınmıştır. 

Berlin : 17 (a.a.) - Son 
4 günde 268 Rus tayyaresi dü· 
şütüldü. Ayni devrede 22 tayyare 

~aybett ık. 

Moskova : 17 (a.a.) - Dün 
gece bütün cephe boyunca çar-

pışma devam elti. garpta 60 
tank, 24 top, 51 mitralyöz 40 

sandık mermi, birçok harp mal 
zemesi iğtimam veya tahrip edil· 
miştir. 

Bugün Umumi heyet içtima 
ından sonra, Dahiliye, Bütçe ve 
Maliye encümenleri birer toplantı 
yapmıştır. 

PARISTE ALMAM 
ASKERİNE SUİKAST 
Londıa : 17 (a.a) - Pariste 

Fransız rehineleri lıurşuna dizilir· 
ken &) ni dalcilcada ilci Alman er
başına suilıast } aptlmıştır. 

Vaşington : 17 (AA.)- Dün 
gece yarısındanberi Amerika Bir
leşik devletlerinin Atlantik filosu 
ateşe 'hazır vaziyette kiralama ve 
ödünç verme kanunu mucibince 
gönderilen bütün malzemeyi birle· 
şik de\'letlerle lzlanda arasındald 
deniz mıııtakasında himayesine al
maktadır. lngiltrreye gönderilen 
kıymetli yardım malzemesini hima
ye vazifesinde kullanılmak üzere 
sanıldığına göre, Amerikan Atlan 

(Gerisi üçüncü sa}fada) 

Asker ailelerine 
gardım kanunu 

UlllH UTllUl Slllili IER ViliUHEI SBBUTOI 
Dahiliye Vekileti as'ker aİ· 

leleriac yud• lruuou~ tfatbi· 
katında alınan neticeler etrafın· 
dft villyetlerden bazı malumat 
istemiştir. istenilen malumatı 
yazıyoruz : 

Merkez ve mülhakatta asglri 
maişet haddi kaç lira olarak tes
bit edilmi,tir ·ı 

Hangi vergilere ne miktar 
zam yapılmıştır. Ve bu zammın 

tahakkuk miktarı nedir ? 
Hangi nevi nakil vasıtaları 

biletlerine zam yapılmııtır ? Ta
hakkuk eden gelir miktarı nedir ? 

Elektrik ve havagazına zam 
yapıldı mı ? Yapıldı İ•e senede 
ne kadar gelir elde edilecektir ? 

Tiyatro. ıinema ve konserler 
biletlerine yapılan zam goliri ne 

tutulacaktır ? 
Yukarda yazılı gelirler kafi 

gelmemişse teyzi usulüne müra
zaat zarureti hasıl olmuşmudur ? 

Ağustos ayındaki muhtaç as
ker aileleıi adedi nedir ? Bunlar 
kaç nüfustur ? 

Elde edilen gelir yekunu ne 
kadardır ? Mali sene sonuna ka· 
dar sarfı muktazı para miktarı 
nedir ? 

Anlıoro 

RaJyo pa&ai 

Yeni 
hının 

lran Şa
yemini 

Eski Ş•h latehend• 

BULGARIST AN 
RUS GERGiNLi(;/ 

B 
ugünlerde İran politika sah· 
nesinin ön plAnını teıkil edi-

. yor. işgal meaelesi, isyan ı•· 
yıası ve sonra Şahın çekilmesi . 

l.n~ilizler hükümdar salihiyet· 
lerının tahdit edilditini lran'da • 

bir Demokrasi kurulacatım 8ÖY· 
!emektedir . Rlıa Şah Tahrandan 
Isfahana gitmiıtir. 

İngiliz - Sovyet kıtaları Tah
ranı_ itıal etmektedir. Yeni Şah 
bugun Jran meclisinde yemin et· 
miftir. 

••• 
Bulgaristan Sovyet notaaana 

cevap vermiş, Bulgariıtanda Ruı• 
lara karşı hiçbir harekete geçil
mediğini ve fak at Rusların Bulgar 
topraklarına bombalar ıttıtanı 

bildirmiıtir. Bulgar matbuab Sov· 
yetter aleyhinde tiddetli n~oriyat 
yep'Maktadır. 

Bow,.Oıre lllJD 
Alllerlllu ve ....... ,... .... 

lngili.z Alman lıarıılılılı alnnlarına ait hakrlerimu a~cü 
aahifemi.zdetlir. Yukarıdaki reıim Wr l•li• rayycıreıitti 

. Londra : 17 ( a. a. ) _ Ame• 
rıka ve İngiltere her ay Ruayaya 
yiiz.lerce bombardıman ve av tay• 
yaresi göodermete karar vermit· 
lerd&r. Ve di~er ailihlar imallbn· 
dan de yOade elliıi verilecektir. 
Bu D1alr.emenin sevki lran yoliylo 
yapılacaktır , 

•6steriyor. 



Sayfa 2 TORKSôZO 

lzmir Fuarından notlar 
• • 
IZMIR VE Çekme t iyatı Çok feci bir 

cinayet işlendi FUARIMIZ Belediye Reisinin riyaseti 
altında yapılan ictima • 

~~~-------·--------~~-
... fUAROAKİ İHTİŞAM V( GÜZ[llİKlER 

lzmir Enternasyonal Fuarı ; 
( Kü\türpark ) adını taşıyon ga· 
yet geniş bir sahayı kaplar. Hay
vanat, butanik bahçeleri , içinde 
kayıkla gezilen büyük , kugulu 
havuzları, paraşüt kulesiııi , mu
azzam sergi sarısyıııl , nı'Jhtelif 

gazinoları, ağaçlıklı, çamlıklı ko
ruları , asfalt yolları , muhtelif 
pavyonları ile Fuar ; Türkiyenin 
bir cennet köşesi halindedir ... 
Ben, Fuarı gördükten sonra şöyle 
bir fantaıiye vardım : ( ... E
ğer.Adem babamı1la Havva ana· 
mız bu zamanlara yetişebilselerdi, 
biz mademki cennetten koğulduk, 
bari İz.mirin Fuar cennetine gide
rek derdimizi unutalım 1 ? ) der
ler; ve muhakkak lzmirin Kültür
parkına inerek zevklerine dalar 
lar, keyflerine bakarlardı ... 

YAZAN: 

Belediye Reisimiz B. Kasım 

Ener'in :riyaseti altında Mıntaka 
İktisat Müdürlüğij binasında top
lanan Fabrikatörlerle çekme fiat· 

, farının tesbiti için uzun müzake· 
reler yapılmıştır. 

Bir ihtiyar kadın iki 
altın bileziği için 

İzmir Enternasyonal Fuarının 
bulunduğu Kültürpark; muhakkak 
ki, Türkiy~nin en güzel yerlerin
den biridir. Türkiyede bu dere
cede muvaffak bir eser şimdilik 
bulunama1. lımir Beledi} esi, başta 
sayın Dr. Behçet Uz olarak , bu 
eserle ne kadar övünse yeridir . 
Hiç yoktan böyle muvaffak bir 
eser yaratmak eserin idin olmasa 
gerek .. 

Kültürpark; lzmir ve mülha
katının , bütün civar vilayetlerin 
en tabii , mükemmel , ideal isti
rahat bir eğlence yeridir. Burada 
bü}ük. küçük herkes eğlenir. Zi
yaret ile ticaretin, istifade ile is· 
tismarın bu kadar mükemmel şe
kilde anlaştığı bir yer , dünyada 
görülmemiştir. 

Büyük Milli Şefinin ve Cüm
huriyet hükumetinin hakimane ve 
uzağı gören ince siyasetleri sa
yesinde, hudutlarını saran müthiş 
} angınların kızıllığını , adetli } üzü 
yanarcasına seyrederek bir sulh 
adası halinde kalabilen ve sulhun 
nimetlerinden istifade edebilen 
Türkiyemizin lzmirinde açılan Fu
ara; bu ııene İngiltere, Almanya, 
İtalya ve Iran hükumetleri iştirak 
lutfunu bizden esirgememişlerdir. 

Bu zahmete ne kadar teşekkür 

edilse azdır. 

lngiltercnin sergi sarayında İŞ· 
gal eylemcide olduğu pavyonda, 
bu kudretli memleketin cihanda 
ve hassaten Türkiye ile geçen 
senelerde yapmış olduğu ticaret 
•Hında derli toplu bir fikir e· 
dinmek kabil oluyor . Bu sayede 
lngilterenin Türkiyeden geçen se
ne 40,000,000 liralık bir ticaret 
yaptığını öğreniyoruz. 

Alman pavyonu; serginin mu
vafık ve itinalı bir köşesini teşkil 

ediyor. Burasını gezerken Alman 
teknik vaziyetinin kudret ve mü
kemmeliyeti ve organiıasyon ka
biliyeti haHında sarih bir fikir 
edinebiliyoruz. 

( Ada gazinosu ) ve gölünün 
tam karşısındaki ltalyan pavyunu; 
sevimli bir köşedir . Burada ltal· 
yan otomobil , dokuma , boya , 
cam, eleldirik , motör sanayii ve 
bahri ticareti hakkında mükem
mel nümunclere tesadüf edilmek

tedir. 
Şehinşah Rıza Han Pehlevinin 

yüksek idaresi sayesinde umraoe 
kavuşan ve günden güne yükse
len dost Iranın pavyonunu ifti
harla seyredıyoruz • Bu pav} on
daki dokuma , halıcılık 1 meyva 
kurutma sanayii herkesin takdir 
ve alakasını celbetmektedir. 

Fuarın sağlı - Sollu geniş 
pavyonlarında lı.mirin, Manisanın, 
Trakyamn, Maarifin , Sıhhiyenin, 
Ziraatin, Etibankın, iş Bankasının, 
Evkafın itina ile süslenmiş pav
onlarına tesadüf ediliyor;milli ser· 

RAOIP MAODEN Alınan raporlara göre fiat 
tesbit ve ilan edilecektir. 

gece evinde boğuldu 
. Mektep kltaplarinın 

· llstası tesblt edildi maye ve sanayi hareketlerini 
müstesna bir zevk ile takip ede
biliyoruz. Buralarda tt>şhir edilen 
milli mahsul ve mamuller , muh
telif müessese, fabrika ve t>şhasın 
faaliyeti herkesi memnun edecek ' 
bir vaziyettedir. ı 

Ayrıca , lzmir Enternasyonal 
Fuarı hakikaten cazip kılmak ü1e-

1 

re, hiç bir fedakarlıktan çekinil
memiş ve büyük masraflar yapıl· 
mıştır. 

Mesela : Gezmek tozmaktan 
yorulunca ( Fuar gaıinosuna ) gi
debiliı siniz. Orada mükemmel bir 
caz ve varyete var . • Orkestra 
mükemmel parçalar çalmaktadır. 

Ve insan, Fuarın tam ortasında 

bulunan bu gazinoda oturduğu 

yerden kainatı seyredebilmekte ; 
yorulmadan Fuarın zevkini çıkar
maktadır . Burası si1e pahalı 

mı geldi ? ( Ada gaıinosuna ) 
inebilirsiniz. bu gazino da işinize 

gelmezse bilfiil ( Akasya gazino
sunu ) ziyaretiniz mümkündür • 
Fuarın en karakteristik tarafların
dan biri, her keseye uygun eğ
lence ve istirahat mahallerinin 
bulunmasıdır. Öyle ki, beş kuruş 
verip de muhtelif ga7.inolara g:r
mek istemiyenlerin oturmasına 

mahsus geniş , rahat banklar , 
Fuar idaresince her tarafa yer
lt>ştirilmiştir. 

Fuar ziyaretinden yorulup ta 
hem istifadepizi artırmak, hem 
eğlenmek niyetinde misiniz 
o halde ha}·vanat bahçesine gi
dersiniz. Butanik bahçesine • uğ
rıyabilirsiniz. Maymun - kuş -

tavşan dairesini gözden geçirebi
lirsiniı. Kahkaha ile gülmek, he
yecandan kırılmak sevdasında 

iseni1. mt>şhur Luna pnrkı ziyaret 
edeısiniz, 

Bu Luna park, Türkiyede bir 
tanedir: Emsals11.dır, Buradaki 
kahkahalar evinde, perili evde 
kahkahadan kırılır., asri dolapta 
}'Üreğinizin ağzınıza geldiğini his
sedersiniz. Çacuklarınızı eğlendir· 
mek niyetinde iseniz fuarın toı.· 

suz, temiz, sulanmış, pırıl pırıl 

asfalt yollarında kendilerini gez
dirir, salıncaklara bindirir, küçük
lerin iz yorulunca lastikli minicik 
arabalar kiralıyarak Kızılca kıya
metin önüne pekala geçebilirsi
niz , Fuarda insanın ezilmemesi, 

Maarif Vekaleti 1941/1942 
ders yılında okutulacak kitapların 
adlarını tesbit etmiş ve bunları 

alakalılara bildirmiştir. Kağıt az· 
lığı ve fiatlarının }Ükselmiş ol
ması dolayısiyle bu yıl ilk mektep 
kitkplarına yüzde 20, orta mek- 1 

teplcre ait kitaplara yüzde 10 
nisbetinde bir zam yapılmıştır. 

Bütün kitaplar üzerinde ya11lı 

fiatlardan daha pahalıya satılmı

yacaktır. Maarif Vekaleti tara
fından bastırılan mektep kitapla
rının satışına dün başlanmıştı. 

Klrek yarışları 
için hazırlık 

28 EylUlde Mersinde yapıla

cak olan Akdeniz Kürek Yarışları 
için sporcularımız dün akşamdan 
itibaren antrenmanlara başlamış· 

lardır. 

Ylzlctllerlmlz 
din geldi 

Kafile reisi Ahmet Rifat Çe· 
likkol'un idaresi altında Fuar Yüz
me Musabakalarına iştirak eden 
yüzücülerimiz dün gelmişlerdir. 

sıkılmaması, yorulmııması, 1.ahmet 
çekmemesi için her tedbire baş 

vurulmuş, her çareye tevessül 
edilmiştir. 

İzmir Euternasyonal Fuarı, 
hakikııten ibretle, hayretle seyro
lunacak bir alemdir. hmirin bir 
cennet köşesi.. Zevkle ı.anatın, 

!stetikle mimarinin, inşa ile ib
daın, llt'Şe ile ahengin, zerafetle 
bilginin, ruhla duygunun, incelikle 
güzelliğin, faydalı ile lüzumlunun 
bırlcştiği, kucaklaştığı ve kaynaş
tığı mükemmel bir meşher .. 

Türkiyenin güzel lzmirine 
böyle bir bediayı ka1andıranları 
nekadar takdir ve tebrik etsek 
azdır. 

hmirden döneli bir haftayı 
buldu, bulmadı. Kulaklarımda lz
mirlilerin cidden çok hoşu.ma gi· 
den şu sözleri dolaşıyor : 

- cİzmirliler.. 1942 fuarına 
hazırlarıınız.> 

Yazımı bitirirken buna ilave 
edecek tek söz şuclur : 

- <Çukurovalılar 1942 fua. 
rını mutlak görünüz > 

!
·------·· ............ , 

HAlKEVİMIZDE l 
ı GOZEL BİR GECE l 
: f!al~evi~i~ Dil, Edebi!J.al $ 

Komılesı Reısı ve Adana Er-
kek ÖUretmen Okulu Müdürü 
Naci Ecer, Halkevimiz Sa/o 
nunda 23 eylıil salı günü ço· 
cuk terbiyesi hakkında alcikalı 
bir kon/ erans verecektir. Yine ! 
ayni gün için müzik kolumuz 
da bir konser tertip etmiştir. ·---· ... ----·· .... -.. 

MÜTEKABil TEBlİGAT 
Adliye VekAletı bir 

tamim yolladı 
Hükumetimiı.le yabancı dev 

!etler arasında münakit mukave

lename hükumlerine göre müte

kabilen tebliğ edilmesi taahhüt 

edilmiş olan , akıt taraf tebaasın· 

dan birinin diğer taraf ara ıisiııde 

şahsi hürriyeti bağlayıcı bir ceza· 

ya mahkumiyeti mutazammın hü

küm hülasalarının adli sicil tan~r
mine esas olacak surette suçlu:a · 
rın doğduğu yeri, ay ve günü tas 
rih edilmek suretile doğum tarihi· 
ni , ana ve babasının ad ve soy 
adlarını ihtiva etmesi icap ettiği 

alakadar hükumetler tarafından 

vuku bulan müracaatlardan anla· 
şılmıştır. 

Adliye Vekaletinden müddei

umumiliğe gelen tamimde suçlu· 
!arın kolayca bulunabilmesini ve 
füzuli muhabereye meydan veril
memesini teminen gerek memle · 

ket dahilinde muhatabına tebliği 
iktiza eden ve gerekse mahku

mun mensup bulunduğu hükumet
lere gönderilecek olan bu kabil 
hükı1m hülasalarına, alakadarların 

nüfus tezkerf'si veya pasaportun
da bulunan bütün mıtlumatın ya· 
zılması, bundan başka, yukarıda-

ki malumatın da hükum hülasala

rına kaydi hususuna itina edilme
si bildirilmiştir. 

-------l:= __ u_z_A __ K_L_A_R __ D __ A __ N __ B_A __ B __ E_• __ -:_~)------

Ş ark 111 ardan Garblilere sirayet eden şey: inci sevgisi 
Çok eskiden yalnız Şarklıların müptela olduğu 

inci merakını Romalılar Avrupaya aşıladılar. Roma· 
Jılar cinsi adi bir nevi inciyi Britanyada elde etmiş
lerdi. inciler yalnız midyede değil hazan di'ğer ka· 
buklu diğ'er deniz hayvanlarında da bulunur. Fakat 
en kiymetli inci "inci mıııtakası,, denilen saha da
hilinde biten istiridyeler içerisinde yetişir. inci mın· 
takası Kızıldeniz, Basra körfezi, Seylan, Hindistan, 
Garbi ve şimali Avustralya ile Büyük, Okyanustaki 
Mercan adalarını ihtiva eder. lnci istiridyesi yalnız 
ılık sularda yetişen naz.ik bir mahluktur. inci istirid
yelerinin bulunduğu deniz altındaki "tarlalar,, sahi
bi olan Milletler terafından korunur ve ancak mu· 
ayyen mevsimlerde inci avına müsaade edilir. inci· 
nin kıymeti, milyonlarca istiridyeden ancak birkaç 
tanesinin içinde bulunmasındadır. 

Japonlar bu sebepten fenni bir surette in9i ye· 

tiştirmeğe çalıştılarsa da muvaffak olamadılar. inci 
istiridyesi yenilen istiridyeden farklı ve ondan ka
badır. Bu istiridyenin kabuğıından da bizim bildi 
'ğimiz sedef eld~ edilir. 

Büyük Okyanusta bulunan inci istiridyelerinin 
kabukları büyük bir sahan kadar olup bir kilo ağır
hğındadırlar. Kızıldeniz ve Basra körfez.indekiler bu 
kadar büyük değildir. bci istiridyelerini tarlaların· 
dan toplamak için dalmak lazımdır. Bazı erlerde 
dalgıç takımları da kullanılır. Dalgıçlar şu şekilde 

çalışırlar. Üç dalgıç deniz dibinde çalışırfcen üç ar
kadaşı da yukarda kayığın güvertesinde hizmet gö 
r.ürler. Ve nöbetleri geldiği zaman deniz dibindeki 
arkadaşları yukarı çıkarak dalma sırasını bunlara 
bırakırlar. Bu nöbetleşe çalışmadan maksat deniz 
dibinde çekilen korku vaziyetinden iki tarafın da 
haberdar olması ve daha muntazam çalışmalandır. 

... 

Dün gece Alidede m11halle
sinde oturan altmış yaşlarında 

Sıdıka isminde bir kodın uçkurla 
1 

boğulmak suretiyle öldürülmüştür. 
Maktulun başı ucunda bekleyen 
oğlu Hüseyin, cinayet mahallinde 
muhabirimize şunları anlatmıştır : 
Evvelki gece bir arkadaşım ve 
bir de kadınla 2 - 3 ::.aat kadar 
e~lendikten soıırn kalkıp gittik. 
Esasen ben annemden ayrı oturu
yorum. Ona ara sıra erzak ve 
ve para da gönderirim. Hayatta 
benden başka hiç bir kimsesi de 
yoktur. Son günlerde ihtiyarlığın 
ve zafiyetin vermiş olduğu lor
gınlıkla pek bitkindi. 

liana cinayeti 12 saat sonra 
teyzem haber verdi. Annem meç
hul bir şahıs tarafından uçkurla 
boğulmak suretiyle öldürülmüştür. 
Ben hemen koşarak merkez kara
koluna ve Müddeiumumiliğe ha
ber verdim. Annemin kolunda 
20 altın kıymetinde iki altın bi
leziği vardı, cani bu cineyeti 
herhalde para için işledi ... 

Ayni evde oturan kiracı 

Haydarın oğlu Mehmetle, maktu 
1 

lün oğlu Hüseyin ve yine öldü
rülen kadının hemşiresi nezaret 
altına alınmıştır. 

Yaka büyük bir titizlikle İn· 
celenmektedir· Gerek Mücldeiıı 

mumiliğin ve gerekse Doktorun 
vermiş olduğu raporla cesedin 
defnine izin verilmiştir. 

Hataya beşbln 
çuval an 

Antakya : 17 (Hususi mu ha. 
birimizden ) - Haber ttldığımıza 
göre, Toprak mahsulleri Ofisi, 1 

Hatayda her hangi bir un buh
ranını önlemek için 5 bin çuval 
buğday unu hazırlanarak Mersin 
limanına :çıkarılmıştır . Bu unlar 
belediyemiz tarafından Hataya 
getiı ilecek ve, ihtiyaca göre vila
yetin muhtelif mıııtakalarına ev· 
kedilecektir. 

Ha'a Dörtyol ka7.ası ile aske· 
ri ihtiyaçlar da dahil olmak üze
re bütün Hatayın ekmeklik un ih
tiyacı şehrimizdeki fabrika tara· 
fından temin olunmaktadır. Fakat 
günden güne artan un ihti} acının 
bu iki fab . ika tarafından temin 
edileceği [şüpheli görüldüğü için 
bu ihtiyati tedbire baş vurul
muştur. 

Diğeı taraftan huğda} lar ls
kenderunda buğday Ofisi anbarııı 
dan alınarak şehı im ize getirilip 
üğüdüldükten sonra tekrar 1 ken
deruna ve başka yerlt>re sevko
lunmaktadır ki, bu hal unun ma
liyet fıyatını yiikseltmektedir. Bu 
itibarla buğday Ofisi tarafından 

getirilen unlar daha ucuza mal 
olacaktır. 

DİL BAYBAM l 
PBOOBAMI 

Halkevimiz 26 EylUI Dil Bay
ramı programı için hazırlıklarına 

şimdiden başlamıştır. 

SÜMERBANK 
KADROSUNDA 

Attı senedenberi şehrimiz. do· 
ğumevi mutemetliğini yapmakta 
olan Enver İlter bu defa Sümer
bank Adana Pamuk satınalma bü-

rosuna 100 l'ra ücretle muhasebeci 
muavini tayin edilmiştir. Enver 
lıteri tebrik eder yeni vazifesinde 
batanlar dileriz. 

18 Eylul 1941 

PORTRELER 

A. VİKTOR 
ALEKSANDR 

B
ritanyanın Bahriye Nazırı mis· 
ter Albert Vicıor Alexander 
şimdiki harpte Başvekil Churc

hill'den sonra en ziyade naı.arı 

dikkati celbeden bir :devlet ada· 
mıdır . 

Bahriye Nazırı Alexander sos· 
yalisttir. Sosyalistlerin Lideri, yani 
lngiliz amele partisi reisi Makdo· 

nald 1929 da kabineyi teşkil etti· 
ği zaman kendisini Bahriye Nazır· 
lığına tayin etmişti. Çünkü bu zat 

amele partisinde en çok iş gören 
adamdı. 

Alexander fakir bir ailenin ço
cuğudur. Pek genç yaşında kendi 
kendisini yetiştirmek mecburiye· 
tinde kalmıştır. Muallimliği kendi· 
sine meslek edinmış ve buncla 
ilerlemiştir. Fakat Jngiliz amele 
sendikaları birliği teşkilatında ken
disine mühim bir vazıf e teklif edil
diği zaman muallimlik mesleğini 

terketmlşlir. Diğer taraftan ticare· 
le de intisap etmiştir. 

1922 senesinde Alexsander a
mele partisi namına Avam Kama
rasına mebus İntihap edildiği za
man "Toptan salış şirketi,, mües· 
sesesindeki vazifesinden ayrılma· 

mıştır. 

1929 senesinde amele partisi 
Lideri Makdonald hükümetin başı · 
na gelince Alexandr Bahriye 

Nazırlığına getirmiştir. Hcnderson 
ile rüfekası Mcıkdonal'dan ayııla-

rak 1931 de amele partisinde iki· 
lik baş gösterdiği zaman Alexan· 

dr Bahriye Nazırlığından çekil· 
mişti. 

B. Churchill kabinesini teşkil 
ettiği zaman Bahriye Naıırlığını 

Alcxandr'a tevdi etmi~tir. 

TÜRKiYE Rad.11osu 

ANKARA Radgosu 

Perşembe 18.9.941 

7.30 Pıogıam ve nıemlekcl sa· 
at ayarı 

7.33 Müzik : Hafır program 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif parçalaı ın 

devamı 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12 30 

12.33 

12.45 

13.00 

13.30/ 

Program ve saat ayarı 

Müzik : Kanun, kemençe 
ve tanbur 

AJANS haberleri 

Muzik : Karışık şarkılar ve 
tüıküler 

14.3U Müzik : Karışık program 

18 00 Progrnm ve memleket sa-
at ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz Or· 
kestrası 

18.30 Müzik : FASIL 

19.00 

19.15 

19.30 

Konuşma 

Müzik : Radyo 
kestrası 

Memleket saat 
ajans haberleri. 

Caz Or· 

ayarı ve 

19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Dünya şarkıları 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Mızraplı sazlardao 
saz eserleri 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası 

21.10 

21.30 

21.45 

Müzik : Beraber şarkı ve 
türküler 

Konuşma (Şıir Saati) 

Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham - Tah· 

vilat, Kambiye • Nukut 

Borsası 

22.45 Müzik : Dans 

2~ .55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa• 

nı~ 
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HAVALARDA .. 
İngiliz 
Alman 
akınları 

\'aBtrlin : 17 (a. a.) - 15-16 

1
4 tayyareleri kahire civeırında 

· ayyare meydanına hücum et-t Ve hangarlarla bir mühim-
• 
1 

deposuna isabetler kaydet
trdir. Şiddetli infilaklar netice
~ başlıyan bir yangın görült .ıs Eylülde Tobruk ve ga· 

1 
Civarında Alman savaş tay-

ı.' tri kamyon kollarına muvaf 
Yett· ı hücumlar yapmışlardır. 

iı~rlin : 17 (a. a.) - 16-17 
bi iec~si lngiliz t ıyyareleri ce

ırarbı mıntakası üzerinde muh
lllahallere bombalar atmışlar

. Sivil halk arasında bir çok 
alı Ve ölü vardır. 

laıgarlıtaa 
Sovyet proteato•una 

cevap verdi 
k Sotya : 17 (a. a.) - Bulgar 
iırrıcti, Sovye t notasına ceva-

1 bugün Moskova'daki elçisi 
laaiyle vermiştir. 

88uıgar hükumeti bu cevabın-
k Ulgaristan'ı.n Sovyetler Bir!iA"i
arşı dürüst olmıyan bir tavır 
lldığı hakkında Sovyet nota

Yapılan iddiaların tamam•n 
:. olduğunu beyan etmektedir. 

8
.1lhassa Bulgaristan'ın Sovyet
ırliğine karşı Alman ve ltal

~t tarafından yapılacak harp 
~ itı için bir üs haline getiril· 
k?,t d~ir olan iddialar Bulgar 
~metini mütehayyir etmiştir. . 

lllgar hükumeti çoktaııberı 
}'o ' '"t ltıerkezleri tarafından Bul-

•k an aleyhine prop11ganda 
ti '-diyte bu gibi fena niyetli 
Gı'~n sarfedilmekte olduğunu 
• 11'. •de eylemekte ve Sovyct 
ıJ~. hükumetinin hunları ciddi 

1 b 1 etmesinden dolay~ hayre-
8 'Yan etmektedir. 

lllgaristan ancak müttefikle
tırrı en uygun olanı yapmış bu· 
d'aktadır. Bulgar hükümeti 

1 araz.isinde Sovyetler birli
~arşı tahrikat yapıldığından 

atı yoktur. 
Suıgar hükumeti şunu da te· 
tle - h et· ınuşa ade etmek mecbu-
6'1ldedir ki Sovyetler birliA"i 
~ ıneti Bulgaristandaki vaziyet 

1~'-da çok yanlış malumata 
bulf.ınmaktadır. Ve Bulga· 

"~ıll dahili hayatına ait ba
~111 •ları tamamen yanlış bir a: tefsir etmektedir, 

hiilgar araıiıine yapılan ha
b cumıarına gelince, atılan 
lların Sovyet layyart'lerin

(i atıldı~ına dair Bulgaristan 

1 ~ttinin elinde ikna edici 
tliller vardır. 

~•il 11.lkDaet 
'••tıada dlrt 

• 111111a paOalb 
~Oıtı 
biıct.: _ı ~ (a. a.) - Zağre~· 
i ~ıldıQ'ıne göre, 14 Eylul 

')'"ddört bombanın hükümet 
d.ı •. !>"tladığına dair Hırvat· 

ttını hılıye nezareti tarafından "°'' f teblit neıredilmiştir. Hır
" ~ komiseri ölmüş ve ikisi 
tb •ak iiıere 4 asker yara-

lı..;· Ayni fÜn diter bir bom
t, le milis kışlasında patla-

~ 
~ G.::1 teblit, bu suikastlerin 
'eiırı er ve lngiliz ajanlan ta· 

1'ltkttd!1P•lrnış oldutunu ilave 
ır s· r. · ırçok tevkifler yapıl· 

' v· laaıa llaball 
•chy. 
~ l7 (a. a1) - Dcnz 

ili teli& . raı Darlan tarafından 
lllıttir. 

, ............. , 
Papa BazveltlD 

teldlllnl . reddetti 
Vatikan : 17 ( a. a. ) - Ruz· 

veltin mümessili Maron Taylor 
dün Papa tarafından kabul edil
miştir . Papa Ruzvelte verilmek 
üzere bu mesajı Marone tevdi 

etmiştir. 
Nevyork : 17 ( a. a. ) - Nev

yoı k Tay mis gazetesinin Roma 
muhabirinin bildirdiğine göre , 
Ruzveltin Nazizme karıı harbin 
mrşrü ve haldı bir harp olduğunu 
ilan etmesi meselesine dair Pa
paya gönderdiği mesaja Papa 
menfi cevap vermiştir. 

............. 
Bay Hitlerin 

- Balkan Şefleriyle -

istişareleri 
Papan Berllnde 

Bern : 17 ( a. a. ) - Jurnal 
Dö jllnevin Bertin muhabirine 
göre, Hitler, müttefik kuvvetlerin 
Şefleriyle müzakerelere devama 
karar vermittir. Hatırlarda olduğu 
gibi bu müzakerelere Musolini 
ile baılanmııtır. Şimdi de Alman 
umumi karargahında Bulgar kralı 
beklenilmektedir. Bu ziyarete bü
yük ehemmiyet verilmektedir. 

Bulgariıtapın Beı lin elçisi Ber .. 
tinden hareket etti . fon Papen 
ıalı günü Berline geldi. 

Afrikada 
kara harekatı 

Kahire : 17 ( A.A. )- lngiliz 
umumf karargahı tebliği : Libya
da Tobrukta keşif kollanmız pa-, -
zar gecesi bir kere daha du~man 
mevzileri içine çok ileride nüfuz 
etmişlerse de hiç bir hakiki temas 
olmamıştır. Düşman şiddetli mit
ralyöz ve topçu ateşi ile cevap 
vermiş fakat bu ateş şark bölge 
miz üzerinde hiç bir tesir yapma
mıştır. Hudutta motörlü kollarımız 
düşman zırhlı cüzitamlarile daima 
temas halindedir. Düşman zırhlı 
cüzitamlan yeniden keşif hareka
tının başlamasından evvel işgal 
ettikleri mevzilen çekilmişlerdir. 

ARJAHTİND(Kİ 
ALMAN (L~iSi 

Boenoı Ayreı : 17 (a, a.) -
Alman elçisi Arjantinden ayrıl· 
mağa mecbur kalacak aanılıyor. 

Aaaerlllu moıa 
ateıe bazır vamette 

( Birinci sahifeden artan ) 

tik filosunun ı 25 den fazla gemisi 
mevcud bulunmaktadır. Bunların 
arasında bir sene evvel bu filo
nun teıkili zamanında üç eski 
zırhlı da vardır. Bu filo o zamandan 
beri yeni inşa olunan ve muhte· 
mel olarak Pasifik filosundan dev· 
redilen yeni gemilerle artmıştır. 

Bahriye nazaretinin bildirdi
ğine iÖre, dünyada misli görül: 
memif bir filo inşası mukavelelen 

imzalanmıştır. 
1940 Senesi oaşmdanberi 

723 426,278 dolar kıymetinde cem· 
an 2s31 muharebe iemisile yar· 
damcı iemisi sipariş edilmiştir. 

Nevyork : 17 (A.A.) - B~h
riye müsteşan M. Ralph Baırd 
buaün demiştir ki: . 

_ .. Son iÜnlerin hidisclen 

kuvvetle gösteriyor ki Birleşik 
Amerıka Devleti harbe Kirmete 

mecbur kalacakbr • " 

TORKSOZO 

Hitler - Horty 
görüşmeleri 

Buda peşte : l 7 (a. a.) - Ma· 
car Başvekili M. Bardossy, Pazar
tesi günü öğleden sonra parla
mentonun hariciye encümeni huzu· 
runda amiral Horty'nin Hitler'in 
umumi karargahını ziyareti ve bu 
münasebetle yapılan görüşmeler 

hakkında izahat vermiştir. 
Başvekil evvela, kral naibinin 

Almanya seyahatinın Alman-Ma· 
car ananevi dostluğu havası için
de cereyan etmiş olduğunu müşa
hede etmiştir. iki memleketi ala
kadar eden meselelerin tetkiki ne
ticesinde bütün noktalar üzerinde 
tam bir anlaşmaya varılmıştır. Şim
diye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Sovyetlere karşı yapıla 

cak harekata Macaristdn'ın İ.$tira
kinin şümUlü bahsinde iki memle
ket orduJarı kumandanları arasın

da da ayni anlaşma mevcut bu. 
lunmaktadır. 

Sarlyeye dla 
lıtllllAI verildi 
( Birinci sa) fadan artan ) 

kumetini kurrr.aya memur edi
len Şeyh Taceddin arasında 

yeni kükümetin teşkili münasebe
tiyle teati olunan mektuplar dün 
akşam Şamda neşredilmiştir. Ge
neral Katru mektubunda müttefik
ler tarafından yapılan mandaya 
nihaytt vermek ve suriyenini hü· 
kümranlığını ve istiklalini tanımak 

vadini yerine getirmenin zamanı 

gelmiş olduğunu bildirmrkte ve 
Şeyhe yeni cumhuriyetin reisli~ini 

teklif etmektedir. 
Ştyh verdi~i cevapta bu va

zifeyi kabul etmekte ve Hür Fran
sa ile dostluk rabıtalarını daha 
fazla sıklaşmış arzularını bildir
mektedir. Taceddin beyanatında 
ezcümle şu sözleri söylemiştir: 

" Bugün müttefik demokra· 
siler arasına girmiş bulunuyoruz. 

lraa aaıvelllll 
beyanatta baluda 

Tahran: 17 ( a. a.) - Pars 
aiansı : Dün ıaat 11 de lran Par· 
lamentosu fevkalade toplanarak 
lran Başvekili Furuzi söz alarak 
şöyle demiştir: lran mebuslanna 
mühim beyanatta bulunacağım. 

Şahinşah Pehlevi hazretleri meşru 
halefi olan oğlu veliahd lehine 
sıhhi sebeplerden dolayı tahttan 
feragat etmişlerdir. Veliahd kanu· 
nu esasi mucibince iktidan eline 
almıştır. 

ZAGREPT( AlMANLARA 
YAPILAN SUİKAST 

Budape;te : 17 (a.a) - Macar 
gazetelrrine göre , Alman askeri 
taşıyan bir otobüse Zagrepte bom 
ba atılmış, iki Alman subayı ya 
ralanmıştır. Suikasdi komünistle
rin yapması muhtemeldir. 

Amerika ile 
.Japonya mlzalcerab 

Çunking : 17 (a, a.) - Ha
riciye nazırı Koyitaşi Amerika 
büyük elçisi Kleringi üç gün 
içinde iki defa kabul etmiıtir. 
Koyitaşi matbuata şöyle demiş 

tir : 
Çin hükumeti kendisile isti

ıare edileceğine ve Amerika ile 
Japonya aıasındaki konuşmalardan 
mutazarrır olmıyaca~ına emindir. 

Adana Otretmea 
ollalana alınacaklar 

Bu ıene yeniden Adana er
kek ağretmen okuluna nehari de· 
vam etmek üzere kırk talebe 
alınacaktır. Kabul edilecek olan
ların ekserisi Mersinden mürcaat 
eden talebelerdir. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

'
~KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S. 

Koza ı 14.25 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 68,50 70,00-
Klevland H- - 62,00 67,00 
M. Parlağı - 00,00 00,00 
P. Temizi- 00,00 00,00 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 05,00 
K. ÇiAidl -- 6,7Ç 
Susam 41,50 
Buğdayyerli --a,43 8,75 
Arpa 6,63 6, 75 
Yulaf -7,43- 7,50 

17 - 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız ,, ____ ,
1 

(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz , --5.22 
(Dolar) Amerikan 129.5275 

MEKTEPLERDE GEÇEN 
SENENiN KISAL/GJ 
TELAFi EDiLECEK 
Geçrn ders yılı sonunda ted

risat diğer yıllara nisbetle daha 
er hn tatil edilmesi dola) ısiyle 
mekteplerin bütün sınıflarında 
program müfredatını tamamlamak 
mümkün olmamıştı. Maarif Veka· 
leti bu hususta teşkilatına bir 
tamim yaparak bu ders yılında 

geçen senenin kısalığına karşı_ 

nasıl hareket edecerini bildirmiş. 
tir. 

Sarab bir geaç 
Dün sabah saat 10 da Saat 

Kulesi civan,,d~ Yastıören köyün
den 17 yaşlarında Ethem isminde 
bir genç sırtında araba bo
yunduruğu götürürken sarası tut
muş ve sinirleri takallus ettiği için 
yere yuvarlanmıştır. Etraftan yeti
şenler zavallıyı bu feci halden 
kurtarnıışlardır. 

Umumi evlerde 
bir bıçaklama 
Dün akıama doğru kanlı bir 

hadise olmuıtur : Kasap Mustafa 
isminde biri genel ev kadınların 
dan Bedriyeyi ağır sur~tle ) ara· 
lamışhr. Mustafa lcaçmağa mu
vaffak olmuş, yosma 1... da has
taneye kaldırılmıştır. Zabıta işe 
el koymuştur. 

r-·-·---·-·---·-·-·-·-·-· • • 
; Aallarada Slllmeai 
i Blroıudaa: i 
i i 
i Ankaranın merkezi yerin- i 
i de otobüs durağında yazlık, i 
i kıtlık sinema yapmağa elveriş· i 
i li ara ile imar parseli kelepir i 
i arsalar, Bankaya borçlu bol i 
i iratli atartımanlar satılıktır. i 
i Ankarada Yeni sinema üs- i 
i tü No. 2 Ömer Sökmen i 
i Tc:I : 2303 i 
i Ga. 3-3 13440 i . . 
l-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-J 

· İLAN 
SEYHAN C.M. UMUMLl-
GINOEN : 

Açık bulunan Adana ki· 
tip vekilliğine ve keza Karai· 
salı bin kuruş maaşlı zabıt ki· 
tipliğine memurin kanunu mu· 
cibince evsaf ve şeraiti haiz 
olanlardan imtihanla münasibi 
alınacağmdan isteklilerin 20/9/ 
941 cumartesi günü saat 9 da 
Adliye encümeni reisliğine 
müracaatlan ilin olunur. 

13448 

Sayla !J 

TOPRAK MAHSUllERi OF İSİ ADANA AJANUGINOAN: 
Sayın mtlıtabsWerlmlzln nazarı dlkkatına 

Ofisimizce aşağıdaki evsaf ve kaliteyi haiz yeni sene mah
sulü pirinç ve Fasulya mübayasına başlanmış olduğundan keyfi· 
yet ilan olunur. l 6-17-18 1344 t 

Ekstra kısmı Kuruş 

Yerli ve maraş pirinci 27 
F usul ye çalı cinsinde 17 

Kalite değiştikçe fiatlarda tenzilat yapılır. 

iNHiSARLAR ADANA BA$MOD0Rl0~0HO(N: 
Mum pBTçaları ve diğer ecnebi maddeler bulunmayan müs

tamel, sağlam ve kmk mantarlarm idare anbarına teslim be· 
her kilosu 25-30 kuruştan almır. 18 -20 -22 \ 13446 

i LAN 
İNHİSARlAR ADANA TOTON f ABRİi ASINDAN 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tahmin edilen nakliyatı bir 
sene için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın tahmin bedeli bin beş yüz liradır. 

3 - Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 102 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme 15/ikinci teşrin/941 tarihine müsadif cu· 

martesi günü saat 9 da yapılacağmdan isteklilerin fabrikada 
müteşekkil komisyona müracaatlara . 18 - 8-31 13447 

• 
iş Bankası . 

Klçllı taıarral besapları 

1941 
llramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 $abat, 2 Mayı•, 1 Afıuto•, 3 /ltincilefritt 
tariltlerinJe yapılır 

1941 i1ıram11eıerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > l,500 > 
4 > 500 > 2,000 :t 

8 > 250 > 2,000 a 
35 > 100 > 3,50/' > 
80 > 50 > 4,roo > 

300 > 20- f,000 ~ 

TUrklye ı, Banka•ına P••• yat'Pm.]kla yalnuE para 
biriktirme almaz, aynı zenh~n.:., blltıı!nlzl 

denemlf aluraunu::t 

Bitin atrdarıa paazeblrldlr. 

16 Byhude ıstırap çekemyiniz 

= lliB TBB Mil ~ 
n NEVROZİN 

1 
a 

Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla

nna sür'atle izaleye klfidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsıaı ··e 

adete ıshraplan NEVROZ(" ~ 
tedavi edilir. Müessiriliç : 

N E V R O Z I N 'dir 

M 

n 

" M 

" " " 
NEVROZiNiTERCIH Eoiızı I 

a • 
lcahınJa Gdnde ,; Kaşe Alına6Uir ar. 

.emi 
D U• 

sı:ıcmıa:r:a:a::s;;'n ey. 



Sayfa 4 

PHIL' IPS 
Kaynak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYAJI, SESSİZ IŞt[Mf, UZUN ÖMÜR. 

F 1 LI P S 
• 

K agnak Elektrotları 

TORKSôZO 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

l 

Muharrem Hilmi R mo 
ABIOINPASA CADDESi HO. 42 - TELGRAf: REMO ADANA - TElEfOH: 110 

• 
18 Eylıil 1941 ~ 

:······································: • • • •• •• •• • i TURKs·ozu i • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- : ! rlNDA VUKU BUlAN HADiSElERi GONO GO- İ 
: . Gazetesi NONEYERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : • • • • • • • Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, • 
: plAn, harita, bilumum matbaa TürksÖzÜ 1 
• işlerini Tflrkiyede mevcut mat- • 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası 1 
: tab ve süratıe elden çıkarır. S 
• • • • : Türksözü Cilt Kısmı : ' 
• • ı • • • • 
İ SAGlAM, TEMİZ, ZARİf GİlT ISlERİHİZİ ANCAK TÜRKSÖZÜ ! 
I MÜC[LLİTHANESİNOE YAPTIRABİLİRSiNf Z 1 _______ Iİllllllİİll _______________ 1 • • 

• • 1 ....................................... . -- ------·------------------ ~----,-
TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samayeai : 100.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plAna göre ikramiye dağıtalacaktır. 

4 Adet 1000 liralık 4000 Llra 
4 • öOO • 2000 .. 
' it 250 .. 1000 .. 

40 u 100 .. 4000 ti 

100 il 50 ., 5000 .. 
120 .. 40 ti 4800 ti 

160 .. 20 .. 3200 ,, 

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

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

-----------------------------
Adana Dotamevı Ba,tablbl 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Doium ve Kadın Haıtalıkları Miitelıa1aııı 

Hıuıtalarmı Abidin Paşa CaddHi yarıında B. MüsHm apartı· 
ınanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-

~AA#U:#A##2Z=A:ıa:#U:#tt#::::u:ıcx::u::::~ ~~ Doktor Mecid Altıok ~~ 

i En Büyük Hakikati 
IR 
it 

Hernevi hastalık muayene ve tedavi e ~ ilir 

Muayenehane : Pamuk pazarı polls karakolu 
kar.ısında Muayene saatları : Sabah : 6 - 9 

Öğle : 12- 14 
Akşam: 17den sanrı 

ı .................................................... s 
" " " " n 

~A 

D 
y 

ı s 
n !Dr. Cevad Sargın! 
n ı · Clld, Saç ve Zührevi Hastalıklar j " " K 

" 
Ü i Mttehassuı ı 
• ı ı 

1 
" it 

" " M 

o · 
L ~M 1 MUAYENEHANESi : l i lstanbul Beyoğlu Toluıtlıyan oteli sırasrnila Balo j 

ı sokak Numara : 4 C. 3-15 S 

: .................................................. ' ". . 
ft 1 /~ 
" . " 
·= N DİS MAcüNuNUN YARATTIGI SIHHAT, il 

Ü "Radyoli• .. har~~,!!~~!.~. GO~~l~~!~R ! neticeler vere• = 
~ sir ler~ibi, ~aima taze~iği ile "Rad.yolin,, ~iz~ terkibi meçhu~ ~ 
M l~~a~uz et~ış ~~. onb~nlerc~ ve bırkaç mıslı pahalı ecnebı ~ 

, N kışının tercıh ettıgı yegane dış müstahzarlarından da müstağ-
w macunu haline gelmiştir. Diş . k 1 t 
" h f hh d - ıı · · nı 1 mış ır. N ı zıssı asın a ve 2'uze ığın· N 
N • M 

: ~ RADYOLIN ~ 
N " 

~=:x=::ınrxxxuuu=::ıc=*tt#tt=x~'1 

1 N .E Z L E 1 
n Kırıklık,Baş, , 
U . Diş _ve adele 1 
st agrıları ' 
it En seri ve en kati şe· : 
h kilde yalnız kaşe , 

it 

n GRIPINı 
1 ile geçer. . J 

1 
Havaların serinledığ~ ~ I 

günlerde alacağınız ılk ~ 

tedbir evinizde birkaç GRİPIN bulundum1ak olmalıdır. r 

1t~uu:uu:uu=n=:zc:-==: 1w::==ıruu:uxu::sr:::a:::~ 

. , ınııtır. Telefon No. 272 7-15 13407 ,. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER 60H MUSTAFA' Rİf ATfCZAHAHESİ 
OSTOHOEKİ MUA YEHEHAHESİHOE KABUl EDER 

................................ _ ...... _._ ........... , 
i Abone ve ilin 1eüJ~lh.~§(]>ZÜ lı 
i şartları GONOEL•K ~~. AO~NA 1 

Sahiı' ve Başmuharriri i Seneliti ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN i 1 Aylıti . . . T 25 " - ı 
ı - Umumi Neşriyat Müdürü ı 

ı lıa.nıar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı i müracaat etmelldlr Basıldığı yer: TORKSOZO Matbaası ıi 
.................................................. a 

U Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 1 
8 · yormadan ıstıraplaLrı dindirir. 
" ,re n Lüzumunda günde 3 ad. e. t alınır. Taıklt.ı.lerinden sakınınJZ 
: her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

•::=uu:u::=~=:o::uux~~ızcct2'ıc u #S 


