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lzrnir Fuarı 
diinyanın harp 

İçinde olma,ına 
'ağrnen çok büyük 
pbir alôka gördü. 

Uarırnız bu akşam 

kapanıyor. Yandaki 
resim Fuardan 

bir köşedir 

• 
~ 
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TARLADAN 
lONSERVATUARA 

KADAR 
Falih Rtfkı ATAY 

Muhterem Cumhurreisimiz, An
kara, lzmir ve diğer merkezler
de olduğu gibi, son lslanbul 

seyahatinde de sanatlar mektebi· 
ile geniş bir ziyaret zamanı ayır
tnıştır. Bu haberi veren gazeteler, 
~ernlcketin, orta ve yüksek tek
llısiyen ve mühendisler ihtiyacını 
latrnin etmek üzere Maarif Veka
leti tarafından hazırlanan kanun 
Projesinin Büyük Millet Meclisine 
Sevkedilmek üzere olduğunu da 
Yazmaktadırlar. 

Milli Şef, başlanmasına veya 
tanı.arnlanmasına kati lüzum hisso· 
1~rıan büyük teşebbüslerde-, her 
hırlü müşkülatı yenen sebatlı bir 
lak' · · ıp, tatbik ve icra siyasetının 
timsali olmuştur. Zaman zaman. 
fıv1ecJis ve hükumet kapısını zorlu
~a~ bir halk ihtiyacı, büyilk :~-
erın mütemadi alakasiyle, hulrn· 

ll\et mesaisinin ön safına geçer ve 
evvelden tahmin edilmiyecek ka
d_ar kısa bir müddet içinde herke· 
s~ hayrete düşüren neticelerini ve· 
~~· Demiryol davası böyl~ ~a~a.k-

.k etmiştir. Cumhurrreısımızın, 
ll"ııllı kalkınma gayretlerini yakın· 
da11 takip eden dikkat ve alaka· 
sının, son senelerde, bilhassa u
trıuırıi terbiye meselelerimiz üstün
~e te.kasüf ettiğini görme~teyiz. 

u dıkkat ve alakanın leşvık et-
~iş k "k te. . olduğu zanaatlar _v~ t.e nı 
. tbıye planı, Köy Enstıtulerı, ye

tıı oh C h niversite, Konservatuvar v_e 
. Uzel Sanatlar Akademisiyle gı 
tışti~irniz mücadelenin bir cephe 
~edi~ini kapıyacaktır. 

1
• Tarla ve tezgahtan en nazik 
aboratuvar mesaisine papuç atel-

Ye · ' . Stnden resim ve heykel atelye
sı11 

t e kadar, her yerde bu asrın 
ek "k k 
k. nı , metot ilim ve sanal ıera · 

•le · · • tını benimseyen, anlıyan ada-
ma n.. h ·· ki. aı '"u taçız. Ummi, görene ı ve 
İl:Ylı kadrolar devri, 20 inci asrın 
Ilı rubuna kadar devam eden Os· 
ın aıı1ı oı laçağiyle beraber kapan· 
t 

1~lır. E.n ücra köyün çiftçisine 
e~PtaQ-ının kabiliyetinden istifade 
b rrıek yolunu ve en küçük kasa
~~tıın ar aba tamircisine, işini, öl
lerı ve hesapla, yeni alet ve usul• 
ese Yapmak hünerini terbiye mü-

seselerimizde öğreteceğiz. 
qa Zanaat ;şıerinde keyfiyet ka · 
ni;. ~emiyet ihtiyacı da büyüktür. 
l'ı\e 1111 kısarak ötekinden vaz geç
toı...ttıek rnevkiirtdeyiz. Çokla ve 
~~- ı· feda :- Un teşebbüse atılmak, .m~ ~ 

cırıa k~lık ve teşkilat kudretı~ızı 
litıd i?re kullanmak mecburıye
llıtı ~ı1.. En basit tesisat ustaları· 
keıı 1'.kaç adediyle sayıldığı mer· 

· Ctı · dahi k mız değil, kasabalarımız 
hc~e alrnamak lazımdır. Azim ve 
alın ~anıa çalışırsak bu neticeyi 

\ ne güç, ne de geç olacaktır.' 
lckrı· alnız ordu kadrosu adeta 
ltıihı ısy~~lerden ibaret olan bir 
~ar111k~udafaa devrinde değiliz: 
tekl\ik ı. sulh cephesinde, asrımızın 
le~Ctler~caplan ve tatbikleri, mem · 

1 son karış topra~ına ka· 

f ınmH GEM!Lrnı Van - Elazığ 
* MI GE~ECEKMI~ 1 • • 
,;: :~~~~=ti:~,~:-,.:( ... '"· faF demıryolumuz 
yan gemilerinin Bulgar bayrağı 

FUARIMIZ 
---- BU AKŞAM----

altında boğazlardan geçmek mü
saadesini istiyeceği hakkındaki 
haberler bahsinde hiçbir teyide 
malik değildir. 

Royter'in diplomatik mu-
habiri 1 bu hususta İngiliz noktai
nazarının çok sarih olduğunu 

~öylemektedir. Bu noktainazar 
şudur ki, bu mahiyette her han
gi bir teşebbüs, Montreux mu 
kavelenamesi hükümlerinden 
kaçamak suretiyle kurtulmağa 

matuf bir tabiye olacaktır. İn-

KAP ANIYOR 
• 

giltere Bulgaristan 'la hark halinde 
bulunmamakla beraber, mihver, 
Montreux mulcavelenamcsinin 
gari muhariplik hükumlerini ileri 

/zmir : 19 (Türksözü muhabirinden) - /zmir En
ternasyonal Fuarı yarın akfam (Bu akşam) büyük bir tö· 
renle kapanacaktır. Gelecek yılki sergi için şimdiden ha-

sürmektedir. 

zırlıklara baılanacakhr • 

Çünkü Bulgaristan, halen, ln
giltere'nin en az iki üttefiki ile, 
yani Yugoslavya ve unanistan'la 
harp halinde bulunmaktadır. Bu 

~~~~--~~~~--~...:_~ 

sovyetıere göre 

Rusların 
dayanışı 
• eUTON CEPHEDE 

ŞiDDETLi SAVAŞ 

Leningrad cephesinile 
mukavemet berdevam 

iLERi· HATLARDA 
Almanlar Kiyef kapılarına ka· 

dar gelmiştir. Alman kaynakları 
böyle diyor. Yine Almanlara gö
re dört Sovyet ordusunun imhası 
berdevamdır. 

lngiliz gazeteleri , lngiliı. as
kerlerinin Sovyet cephesine git
mesi lüzumuna işaret etmeklediı -
ler. A imanlar ellerinde 1.800.000 
esir olduğunu ve Sovyet zayiatı
nın 3,5 milyonu geçti~ini bildir· 
mektedir. 

Alman askerleri f aaliget halinde 

Almanlar Haı kofa doğru bü-

----R-AD_Y_!__ __ O~~-Z-ET~B--S~IN~D~E~N~_~-i:t 
yük bir süratle ilerliyor. 

Bertin : 19 ( a. a. ) - Alman 
orduları Başkumandanlığı fevkal
ade tebliği : Mareşal Fon Rustod 
ve Mare~al Fon Dov ordu grup
larının mütemerkiz taarruz ~are· 
ketleri gen;ş ve muazzam ıhata 
muharebesine müncer olmuştur. 
Gomel muharebesinden sonra mü
him kuvvetler Desna nehrinin yu
karı ve aşağı mecralarına doğru 
ilerliyerek şiddetli muharebeler 
neticesinde bunları zorlamış~a~ ve 
sonra da taarruza cenup ıstıka-

metinde devam ederek cenuptan 
Dinyep şehrini iki tarafından 120 
kilometre genişlikte bir ceı:.he 
üzerinde fevkalade müşkül şart· 
larla geçerek şimal istikametinde 
taarruza har.ır bulunan diğer 

grupla birleşmişlerdir. Bu iki gru
pun irtibatı 13 eylGlde Kiyefin 
200 kilometre şarkında vukubul
muştur. Çember dört Sovyet oı:· 

dusunun etrafında kapanmıştır. 
Bu dört ordu imha edilmektedir. 
Mar~şal Kefelt inç ve General 

Şehir Meclisinde 
dünkü çahşma 

Şehir . içme suyu ve asker 
ailelerine yardım 

dar kaplamış olduğu garp alemi 
i inde mücadelemizi .kazana~_?ğı_z. 
Jazı sahalardaki sevıye tekamu-
lümüzü yaymak ve ge~işletmek, 
bir seviye tecanüsüne erışmek za· 

. d · ç e bulunduktan ruretın eyız. ar . . r· 
t klif olunduktan, tetbırın u-

ve e . ·r k 
faydası üzerinde ıttı a 

zum ve M"ll 
edildikten sonra, Büyük ı et 
M l. · ·0 memleket hayrına te· ec ısını . ·h· d 
şebbüsleri nasıl takvıye ettı~ı e 

malQmdurj 

Şehir Meclisi dÜn saat 10 da 
toplanmıştır. Rumamenin ilk mad
desini teşkil eden < Tekaüt' san
dığına Belediye bütçesinden tahsis 
edilecek his:;e > hakkındaki bütçe 1 
encümeni mazbatası okunarak ka
bul edilmiş, asker ailelerine yar
dım hakkındaki kanun hükümle· 
rine göre yapılacak yardım esas 
ları~a dair kanunlar ve bütçe en
cümenlerinden :~müteşekkil muh· 

( Gerisi ikinci sayfada ) 

Löhr'ün hava filoları bu parlak 
harekatın inldşafına büyük mik
yasta iştirak etmişlerdir. 

Vişi : 19 ( a. a. ) - Ofi : Sov
yet tebliği : 18 eylulde kıtaları

mız bütün C'ephe üzerinde düş 
mania muharebeye devam etmiş 
\erdir . Hava kuvvetlerimiz düş-
man zırhlı birliklerine, piyadesine 
topçusuna ve yerde tayyarelerine 
hücum etmiştir . 16 eylCıde kuv
vetlerimiz 112 düşman tayyaresi 
düşürmüş ve• 29 tayyare kaybet· 

iHGİlTER E YI 
AlMAN AKINI 

Beı lin : 19 ( a.a ) - Bugün 
lngiltereye Alman bombardıman 
tayyareleri tarafından müteaddit 
akınlar yapılmıştır. 

KIŞ SAATi 
la akşam saat 24 
de saatlerinizi bir 
saat geri alınız. 

• 

Diğer mıntakalarda 
etütlere başlandı 

Ankara : 19 ( Türksör.ü mu-

1 
habirinden ) - F.lazı~ - Van hat
tının 170 inci kilometresiyle 240 
mcı kilometresi s rasında ceman 
ve takriben 30 kilometre uzun
lukta yaptırılacak varyant apli
kasyonu münakaşaya konulmuş-

lur. Bu hat üzerindeki di~er bazı 
mıntaka!arın etüdlerine ve inşa
atına devam olunmaktadır. 

şerait altında, mihverin bu tarzda 
Montreux mukavelenamesinden ka
çamak yolu ile kurtulmak için ya-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Almanlara gire 

Kiye/ 
alındı 
SOVVET ZAYIATI 

Uç BUÇUK MiLYON 

Dtut Sooyet orJasu 
imha edilmekte 

POL ~AVANIN ZAPTI 
mitlerdir . St>n gü.nlcrde Kiyef 
önünde şiddetli muharebeler ol
muştur. Yeni birlikler getiren düş
man hatJarımııı bir bölgede del
me~e muvaffak olmuş ve şehrin 
kepılanna kadar nüfuı etmiştir. 

Muharebeler devam eylemektedir. 
Nev} ork: 19 (a.a) - Ameti-

AMERİKAULARIN VE 

iNGiliZlERİN KAZANCI 

HANGİ YOLDADIR 

Harbi lngiltere hesabına, 
Rusyanın kazanmasını 

beklemek tehlikeli ! 

' 
Bay Ruzvelt 

Ottava:: 19 (a. a.) - Kana
da başvekili M. Macken:z.ie King 
Büyük Britanyadan avdetinden

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Başvekilim iz in 
Klodyus'u kabulü 

Alman deleıeai Atatürk,ün manevi huzurunda 

Ankara : 19 { a.a) - Başvekil Dr. Saydam bugün sııat 11 de 
Alman Tica,et heyeti reisi Dr. Klodgus ile Numan Menemenci otlunu 
kabul etmişlerdir. 

Klodyus mr1leakiben Ataiürk'ün muvakkat kabrini ziyaretle muh· 
teşem bir çelenk koymuş ve ebedi Şefin manevi lıuzurunda efil

miştir. 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

dünkü müzakerat 
Ankara : 19 (Türksözü Muha

birinden) - Büyük Millet Meclisi 
bugün saat 10 da toplandı. 

Meclisin bugünkü ruznamesin
de lstanbul mebusu Ziya Karamur
sal'ın Arzuhal Encümeninin 20/111 
1940 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 2264 sayılı kararın umumi 
heyette müzakeresine dair takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası 

vardı. Müzakere edildi. 
Yine bugün Meclis Maarif 

Maliye, Nafia, iktisat encümenleri 
umumi içtimadan sonra toplanmış· 
tır. 

Şarkta tehlike çanı 
çabyor 

Tokyo: 19 (a.a) - Harbiye 
nezareti matbuat bürosu mensup
Janndan binbaşı Tominaji "şarkta 
tehlike çanı çalıyor,, başlığı altın-
da neşrettiği bir yazıda "Uzak 
şarkın bütün mazlum milletler, 
yine hitap ederek kendilerini As
yada yaşayan bütün milletlerin 
hak ve menfaatlerini müdafaaya 
ve bir milyar yüz milyon şarklının 
kurtarılmasına vakfetmelerini iste
riz,. demi§tir, 



O a r i h , C o ğ r a t y_a l 
Bulgaristan 

i ,_ HAB RLER~ -
Ziraat VekileU 

j -Makineleri- Ankara güzüciileri 
Baliarıarıa Yıtmlı Tayyarııı, 
10 Geaalll, 120,000 Alllerl Yar 

mltlb&llll mltavlrl 
· Adaaaya geldi. 

. Ziraat Vekaleti ziraat m'ki 
neleri mütehassıs müpviri ve zi. 
raat makineleri ihtisas mektebi 
muallimi memlekette Ziraat maki· 
naları vaziyetile yedek parçaları 
üzerinde tetkikatta bulunmak üze· 
re Ankaradan Konya'ya ve Kon· 
ya'dan şehrimize dün gelmiş· 

!erdir. 

şehrimize geliyor 
Dünkü ajans haberleri >ine 

Bnlgaristandan bahsetti. Moskova 
ile Sofya arasının iyice gerginleı· 
tati anlafılıyor. 

1908 Osmısnlılarda jöntürk 
hareketinin doğurduA"u karfılıklar

dan istifade eden Ferdinand Bulgari• 
tanın istiklilini ilan ederek birin
ci Ferdinand ismini aldı. 

Bulgaristan birinci Balkan har 
binde Edirneyi almağa muvaffak 
oldu ve ~hatta Çatalcaya kadar 
ıeldi . Fakat ikinci Balkan har· 
binde Bulgaristan eski müttefikle· 
riaden de pek çok dayak yedi ve 
bir hayli geriledi! 

1915 senesinde Bulgaristanla 

Güzel 
Terbiyesi 

El Yolu 
V eti ad Nedim 

Güze-1 terbiyesine, Güzel scv
ıisine ıötüren yollardan biri de 
Ellerimizdir. 

Ellerimizi insan aklı ellerimiz· 
den daha becerikli, daha mlrifet· 
li bir Alet icıd edemedi. Ellerimiz· 
de nice nice yflzyıllann tecrübe· 
leri yııar, Onlar, bugünkü mahi
yetlerini alancıya kadar, ne eziyet 
çektiler, ne cefalar tattılar. 

lık insan, :eııe~ini ancık kfi· 
relr, map, kuma, tıı gibi kulla· 
nabildi. Bir ressamın eli, bir hey
keltrqın eli, bir musiki virUlozu· 
nun eli, bir hattanın eli, bir saat
çinin, bir oymacının, bir iıletme· 
cinin, bir çöml,kçinin fli, l .. bu 
eller, muhakkak ki, ilk insanın 

eli detildir. Bu ellf"rde asarlırm 
iı, emek, riyazet terakümü vardır. 

Ellerimiz ecdadımız.dan kalma 
en kıymetli mirasımı ıdır. 

TClrk elleri, gfizeldir. Çünkü 
onlar, daima "Güzel,.in hizmetin· 
de çalıştılar. Güzel'i yarata yMra· 
ta afizelleştiler. Onlar,, Güzel'in 
eserleridir. Ve Güzel, güzelden 
dotarl 

••• 
, Elleri iflemeyen milletler •'Gfi· 

zel,,e yabancı ve 11kayt kaldılar. 
Etlerimi&i körletmemek için, iılet· 
memiz gerektir. 

Yalnız teknik unmızın zaru· 
r.Uerine a31ak uydurmak kaygu 
m ile drfil. Gtzel afkma l&chk 
kalabilmemiz için de çocuklarımı· 
ı.a ellerini kullanmunı, ellerinden 
zevk almasını • öptmeliyiz. 

Zeklnın motörfi eldir. Elleri 
kaba, bati, duygusuz olan inıa· 

nın kafıaı da beceriksiz, lot ve 
paslıdır. 

Ellerini kullanmasını bilmeyen 
ellerini kullanmaktan zevk alma
yan insanın canı sık~ır : avirele· 
fir. 

Amatör elleri, hayat sanal· 
Urlarının elleridir, Onlar, sahip· 
terini hiç sıkmazlar. Onlar, dai· 
ma oyalanacak, hayattan Um 
alacak birşeyler bulurlar. Canı 
sıkılan milletlerin llubetinden 
korkulur· 

cBobsitil>, elleri felce utr•· 
mtt insanın adıdır! 
• Biz ki, El sanatlarının, El 
itlerinin ustalanyıı, eli inkar e· 
den, eli ihmal eden ·bir terbiye 
aiatemine saplanıp kalabilir mi
ziy ? 

Atelye • mektep prensibini, 
iaaanhta bizim bedi) e etmemiz 
llumıelirdi. ..... 

Her Tflrk mektebi, bir ama· 
törler yuvuı olmabdır. 

Ç~ıitli el itleri, el sanatlan, 
resim, heykel, musiki, kısaca el 

( Geriıi lçlncl aahifede ) 

YAZAN 

P. P. 
Oç B0l6E ARASINDA MOSABAKAlAR YAPllACAK 

- Beden Terbiyesi Umum Mü· 

Avusturya • Macaristan ve Al· 
manya arasında gizli bir anla;ma 
yapıldı ve Bulearlar bu anlaşma 
ile umumi harbe girdiler. 

Bulgaristan umumi harpte 14 
te,rinevvelde Sırbi11taua harp ilan 
etti. 16 teşrinevvelde de mütte
fikler Bulgaristana ilanı harp et· 
tiler. 2 temmuz 1916 da Yuna 
niıtan, 1 eylUI 1916 da da Ro· 
manya Bulgaristana kartı harbe 
girdiler. 

18 haziran 1918 de Vilson 
prensipleri malum olduktan ve 
Bulgarlar Sellnik cephesinde ve 
kanlı muharebeler verdikten •on· 
ra Radoslavof kabinesi çekilerek 
yerini Malinof tarafındın teşkil 
olunan koalisyon kabinesine ver· 
di. 15 eyliil 1918 tarihinde Bul· 
gar cephesi müttefıklerin tazyikı 

karıısında çöktü. Bunun üzerine 
memleketin dahili kanıtı ve Ra
domir havalisinde bir cümhuriyet 
kurma hareketi görfildü · 29 eyi ut 
1918 de Bulgaristan mütareke 
yaptı ve 3 t~frinevvel 1918 de 
Kral Ferdinand memleketi terke 
mecbur kaldığından oğlu Kral 
Bor.s tahta çıktı. Bulgaristan umu· 
mi :harpten Nöyi muahedesiyle 
yaralı çıktı. 27 teırlnaani 1919 ... 

Kral Boris memleketin yaralı 
çıktatı umumi hırptenberi birçok 
diktatörHik heveslileri ile utrqmak 
mecburiyetinde kaldı Bunların 

en çetini komünist temayülleri 
olan Stambuliski idi. 1919 • •9'23 
aralarında iı batında bulunan bu 
kuvvetli adam :nihayet katledildi. 

Bir ziraat memleketi olan 
Bulgaristan harpten çok sarsalmıı 
bir vaı.iyette 1 çıkm.lf olmasına 

ratmen .. iktisadi buhrana dütüp 
mahvnlmadı. Bu büyük iıtisadl 

tehlikeyi , enerjık hartketiyle at· ı 
latmıı ve buaün Avrupa harbinden 
istifade ile yaptıtı bilyilk ihracatla 
iktisaden en mes'ut fÜnlerini ya· 
ıamata baılamı,tar. 

Bulgaristanı mihvere bağlıyan 
birçok bıtlann mevcut oldutu 
muhakkaksa da , Bulgaristan bir 
ıamandanberi Slav siyaseti takip 
etmektedir. 

Bulgaristanın iddialarının en 
baıında Yunanistan toprakları 
•uında bulunan Trakya parça
ları ile Akdenize m•hreç gelmek
tedir. iyi tetkikler yapan lnıiliz 

Mütehassıs Ziraat okulunda 
ve üretme çiftliği ile bir kaç çift· 
liklerde bir hafta kadar tetltikat · 
ta bulunacak ve bu me} anda 
Mersin, Tarsus ve Ceyhanda da 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Yallucı dlvlzlırıa 
vaıau çell llyattırl 

Birinciteşrin ayı içinde nazarı 

itibara alınm11k üzere borsada ko
te olan ve olmıyan dövizlerin va
sati çek fiyattan tesbit edilmiştir. 

Sterlin 522,25 kuru§, dolar 13062 
kuru,, lsviçre frangı 3038,50 pe· 
zela 1289, yen 3099,50, lsveç kro 
nu 3087, rubi 3904,75, register· 
mark 21.0905tl>animarka kronu 
24.4593, Norveç kronu 28.7983, 
Arnavut frangı 41.4849, Hongkong 
dolan ve Arjantin peı.esi 32.6675, 
Rıyal 73970, ruble 24 5994 Çek 
kronu 5, 1932, Mısır lirasa 5.3608, 
Kıbns, Filistin ve Irak lirası 5.2268, 
Paris üzerinden Suriye lirasa O.S9J 9, 
Lion üzerinden Suriye lirası 0.5942, 
Merkez Bankası alış rayici üzerin· 
den altın sterlin 10.2389, Londra 
altın rayici üzerinden altın sterlin 
10.2830, Merkez Bankua alış rayi 
ci üzerinden albn ~ayşmark 0.5012 
Merkez Bankası ahş rayici üzerin· • den alıın penru 0.3680. t,terk.ez 
Bankası a'ı• rayici.üzerinden altın 
lsviçre frangı 0.2832, ihracatta 
Rayşmark, 5050, ithalitta Rayş· 
mark 50,76 kuruıtur. 

Merlla vaııat 
Aüaradall dindi 

Mersin : 19 (Türksözü Muha· 
birinden) - Viliyetimize ait hu· 
susat etrahnda veklletlerle temas 
etm~k üzere Ankaraya ve Anka· 
radan mezunen lstanbula gitmiş 
olan Sayın Valimiz B. Sahip Ôr· 
ge, dünkü Ankara ekspresiyle 
ıehrimize gelmiştir. 

---
kaynakları Bulgaristanın daimi or
dusunun 120 bin kiti olduğunu, 
seferberlik halinde ordunun beı 
yüz bine çıkabileceğini söylemek
tedir. Bulgaristanın on parçalık 
küçük bir donanması ve yetmif 
kadar tayyaresi vardır~ 

.......................... : ı 

i DOH ÇIKARILAH i 
i BEYAZ EKMEi i 
ı ı 
ı DUn •ehrlml%dekl bUtunı 
ı fırınlara Toprak Oflal ta ı 
ı rafından atok unlardan ı 
ı verllmlf ve ekmekler ı 
ı kepek•lz, beyaz çıkmlf· ı 
ı tır. Buna aebep Çumra· ı 

ı ı dan gelmekte olan eo ı 
ı ton bujdayln gecikme ı 
ı sidir. ı 
ı Her gUn fırınlara 230 ı 
ı torba un verilmekte idi. ı 
ı DUn 290 torba un verll· ı 
ı dlOI halde fırınlarda •k· ı 
ı mek kalmamı,tır.Bu fUp·ı 
ı hesiz ki, bir buhran •••-ı 

1 ı rl delll, bazı klmaelerln ı 
ı evlerine ihtiyaçtan fezla ı 
ı - Beyaz diye - ekmek ı 
ı almasıdır. . ı 
ı Yanndan itibaren pide- ı 
ı ler kepekli undan yapı· ı 
ı ıacak ve fırınlara bol ı 
ı bol beyaz un verllecek· ı 
ı tir. ı 
ı Çumradan gelecek bul-ı 
ı deyların kallteal iri ve ıı J berazdır. ı .. ...................... .. 

GECE BOGULAI 
KADIM MESElESI 

Evvelki gece Alidede mahal· 
luinde Sıdıka adında ihtiyar bir 
kadının iki altın bilezitine tamaen 
limba fitili ile botularık öldürOl
dütünü yaı.mııtık. 

Bu cfirmCln Sıdıkanın oğlu Ça
tık Hüseyin tarafından iflenditi 
hakkında dün ıehirde bir fayia 
çıkmıfbr . Bu hususta salthiyet
tarlardın aldıtımıı mıhlmıta gö· 
re, tahkikat neticesi malum de
ğildir. 

l9el Emniyet 
Mllllrl geldl 

Mersin : 19 (Türksözü Muha· 
birinden) - Mezunen lstanbul ve 
Bursada bulunan Emniyet Müdü
rümüz B. Nurettin Keskinbora, 
dün şehrimize dönmüstür. 

1 
UIABLABDAN BABI' l ___..._ ___ --=:-ı -

Dakikada onbin devir yapau uçan bıçaklar 
Birlefik Amarika Cumhuriyetinde tayyareleıe 

kar•• yepyeni ve orijinal bir mücadele silahı icat 
edilmiştir. Bu yeni muharebe silihının adı "Uçan 
Bıçak. dar. Bu, uçlan sivri, dört kanatlı bir perva
nedir. Pervanenin beher kanadın an sivri ucu üzeri· 
ne birer bomba yerletlirilmiı bulunmaktadır. 

Düşman tayyarelerinin hücumu esnasanda "U· 
çın Bı~klar. dan yüzlerce havaya fırlatıhr .. "Uçan 
Bıçaklar. kendilerine büyük bir sürat ve devir 
kudreti veren modern bir nevi mancanak ile havayı 
farlablmaktadır. 

Bıçaklar dakikada üç bin metrelik bir süratle 
yukanya fırlamakta ve mancanıktan atıldıklan za. 
man, dakikada 10 bin devir yapmaktadırlar. 

Bıçaklar, dilşman tayyaresiyle karıtlaıhklan za
man, çelik kanatlann sivri uçlan, müthit kuvvetle 

tayyarenin gövdesine çarpmaktadırlar. Ortada bom· 
ba filin olmasa bile, sadece bu tiddetli çerpıı tay· 
yereyi altüst etmete klfi gelirken, aynca bu çelik 
kanaUann ucunda bomba Bulunmuı ve bu bomba· 

lann infilAkı biçaklann tesirini büsbütün arttırmak
tadır. 

Bıçaklann, hedeflerine isabet etmiyerek yere 
düşmeleri takdirinde, biçaklann üzerindeki bomba· 
lann yerde patlamamaları için bunlarda bir saat 
tertibatı vücuda getirilmittir. Bombalar, irtifaı he· 
sab edilerek öylece kurulmaktadır. Binaenaleyh he· 
deflerine isabet etmedikleri zaman, muayyen daki· 
kası gelir gelmez patlamaktadırlar. Tabir bu an, da
ima bombanın yere iniıinden önceye rastlamak· 
tadır. 

Şu ruirode gördütünuı alet, "Uçan Bıçaklar. 
ı ihtiva eden bir mancınıkbr. 1 numarM, pervane 
kanatlannın uçl&nndaki bombalan; 2• numara, düı 
man tayyarelerinin istikametini, yükseklitini tayin 

• eden aleti, 3 numara, tayyarelerin seslerini avlama 
ta mahsus, •ses dinleyici,, leri; 4 numara, 2 bin 
beyiir kuvvetindeki motörlü; 5 numara, uçu, anana 
kadar •Uçan Bıçaklar.. ı tutmata yarayan mandal· 
ları; 6 numara bıçaklan fırlatmata m•hsuı meka· 
nizmayı ıöateriyor. 

dürlüğ'ünden Bölgemiz Başkanlı

tına gelen telgrafa göre, Ankara 
Yüzme takımı Adana ve Mersin 
yüzücüleri ile birlikte gösteri ve 
teıvik müsabakası yapmak üz.ere 
fehrimize gcf mektedir. 

Bu müsabakalar için gereken 
her türlü tertibat ılınmııtır. 

Türkıyenin en güzel ve mo· 
dern havuzuna malik olan Ada· 
na, Türkiyenin en gür.el yftı.ücü· 

lerini de bu vesile ile görmek 
fırsatını kazanmıı olacaktır. 

Protram ıudur : 
100 metre serbest, 400 metre 

serbest, 100 metre sırtüstü • 200 
metre kurbağlama , atlamalar , 
Türk bayrak yarııı , su topu o
yunu. 

Bölgemiz için bü.> ük bir im 
tihan olan bu müsabakalarda yÜ· 
zücülerimize ve idarecilerimize 
başarılar dilfriz. 

• 
Şehir Meclisinde 
dünkü çallşma 1 

(Birinci &ay/adan artan) 

telit encilmen \ mazbata11 aynen 
tasvip olunmu, ve reisin bu yar
dıma ait izahatı dinlenmiştir. ı 

Bundan sonra mühim bir. 
mevzu olan tehir suyu meselesine 
geçilmif , Belediye Meclisi aza. 
sından Bay Coşkun Güven ve Bay 
Ziya Akverdi bu mevzuun ehem
miyet ve müstaceliyetini tebarüz 
ettirerek bu itin tahakkuk etti
rilmesi lüzumunu ileri sürmüıler
dir . Belediye reisi Bay Kasım 

Ener de içme ıuyu itinin sfirün
cemede kalmasına sebepler gös
termiı ve bu mevı.u üıerınde 
heyeti umumiye uzun boylu dur
muıtur. Neticede içme suyu son
daj kuyuları firketi ile Belediye 
arasında münak:t mukavelename· 
nin, tirketin hAI tasfiyede bulun
ması hasebiyle ve bu esas ilze
rinde etilt yapan kanunlar encü
meni mazbatası mucibince f~ıhine 
karar verilmiıtir. 

Bundan sonra, bez ücretler inin 
yükselmesine binaen mezarlık üc 
ret tarifesinde tıdillt yapılması 

hakkındaki tarife ve bOtçe encü· 
meninin müşterek maı.bataınnda 

kabul edilerek bir teıı inisanide 
toplanılmak üzere Meclis da~ıl· 

mııtır. ' 

Nahiye Matlm-1.,.i 
s.laJU.yetleri 

Haber aldığımıza göre Dahi 
liye vekaleti nahiye müdürlerinin 
vazife, sallhiyet ve letkilAtları 
hakkında yeni bir kanun projrsi 
haıırlamata baıtamıfhr. 

Al••J•••• 
&rlutla 119111 

Bertin : 19 ( a. ı. ) - Yarı 
reımt bir menbıdan bildiriliyor: 
Yabancı basın milmesailleri tara· 
fından sorulan bir suale cevabea, 
Alman haı iciye nezareti, Alman• 
yanın Boenos Ayresteki btlylk 
elçisi Fon Tetmanın hayır itlerine 
yatınlmıı mebaliğden kendi he
sabına para çekmif oldutu hak
kındaki işitilmemiı ithamları pro· 
testo ettiğini bildirm,iıtir. 

Boenos Ayres : 19 ( a. a. ) 
- Arjantin hfikumeti Alman el
çisinin protestosunu reddetmiıtir. 

Elçi hakarete manız kaldıtını 
proteıtoda beyan etmektedir. 

1 

Yankılar' Jan 

DiL BAYBAMI 
YABLAŞIBlllff 

BIB TIKLIF 

H 
er ) ıl 26 C} llılde kutlanan 
dil bayramı yaklaşıyor. Bu 
sene dil Kurumu, Dil ba.> ra• 

mına oldukça olgun çatışmalarla 

giriyor : imla lugatinin basılışı 
bitmek üzeredir. Medeni kanunu· 
muzu, aldığımız yüksek ilhamla, 
bir bilginimiz öz dile çeviri) or. 
Gramer işinde, terimler mesele• 
sinde bu bir yıl içinde hayli fay· 
dalı çalıımalar oldu. Çalışmaları 

yeıniı veren bir yıldan sonra ge· 
lec~k bir dil bayramını rla "ut· 
lamağa bir kat daha hak kaıan· 

mış olac~ımızdan kimse şüphe 
edem~z, 

Gazete ve ajanı dilinde de 
şu son sene içinde gö1.e çarpan 
bir gelişme olmuştur. Hayatın, 

bilginin, hadiıelerın gerekli bul· 
duğ11 anlamları kendi dilimizde 
ifade edebilmek l olunda gazete· 
nin ve gazetecinin görebileceği 

büyük hizmetleri inkara imkin 
var mıdır? 

O sebeble ben, kapı yoldaf· 
larıma bir teklıflc bulunmak is· 
tiyorum : tsugün gazete dilinde 
çok kullandığımıı.. Hemen her 

gün tekrarladığımız bazı kelime
ler vardır ki, bunları yabancı söı· 
lerle anlatıyoruz. 

Bunlardan bir k11mı eskiden 
kalmadır; bir kısmı iıe yeni ol· 
duğu halde, nedense, onlan 
köhne karşılıklarla karşılaııyoruı. 

M~seıa Amerıka'nın son lc11nun· 
!arından birisine verdıtimiz isim 
buna bir misaldir : bu kanunun 
lngilizcesi clease and lend> dir. 
Bunu bir çoklarımız, cicar ve iare' 
kanunu diye tercüme ediyoruz. 
Niçin ? Bır müddetten beri, 
ajans bültenlerinde bunun ckira· 
lama ve ödünç verm~> kanunu 
ıeklinde yazıldıtmı görerek sevi• 
niyorum. Gazeteci arkadaılar, 
bir elbirlıti ve atıı birliti yap· 
salar, icar ve iare kelimeleri pa 
saportunu alıp Suriye hududunu 
aıar, gidrr. 

Yakın vakıtları kadar pasa 
enterne kelimesini kullanıyorduk· 
Mcbuslarımızdan birisinin teklifi 
ile cgöıaltı etmek , <göz altın• 
almak> tabiri onun yerini tuttu 
ve enterne kelimesi çoktan Vişi· 
ye vardı. 

H"p beraber bırakabileceti· 
miz birçok kelimeler, kullanılma• 
sını yapabileceğimiz birçok keli· 
meler vardır. Meseli bölge keli· 
mesi varken mıntRka 'ya ne li• 
zum var ? (lfin earibi neresi, 
Araplar bu kelimeye mantak• 
ıeklinde okuyorlar.) 

Mesela tören aıbi aüıel bir 
kelimemiz durup dururken nedell 
Arapça cmerasim> demeliyiz. ? 

Sömürae müstemlekeden d•· 
ha mlnalı ve ahenkli olduğu hal• 
de neden siltunlarımızda yer bul• 
mamalıdır ? 

Daha birçok örnekler verebi
lir. Kelimeler sayıp dökebiliri• 
Tirkçenin gir.el kelimelerine ye 
niden yıfama hakkı vermek içi' 
bunı.rm falan kurum tarafınd., 
öne sürülmesi, mutlaka, liııdl 
da detildir; Ufi de detildir. 

Bur.tarı kullanacak ve ya~· 

cak üç vasıta var : 1) Gazetele'• 
2) Ajans, 3) Radyo. 

Ben, Dil bayramının yaktef• 
tığı şu günlerde en çok kullanıl" 
ve yabancı köklerden türelllİf 
olan sözlere karfılık bulup elbW 
lifi ile kullanmayı bugün gaıetr 
lerde yazı yazan arkadaılara tek" 
laf etmeyi fayda11z bulmuyoru" 

BugGnkü Tlrkiye'n:n en ıf1"!. 
çarpan vasfı cbirlik> detil -"' 
dir ? gelin bu itte, bu mneled' 
de birlık götterelim. Ufak bif 
bimmetimiıle alndelık hiJi,... 
leri anlatan dilimizi olsun, teaıi•• 
lemiş, yabancı tesirlerden kot• 
tarmıı oluruz. 

Gazeteci arkadqlara tektifa# 
bu. Bu itin tatbik tarafını, Jll~ 
todunu. Muvaffakiyet çareleri 
incelemeyi de onlara bıraktYO" 

rum.-T. L 
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Radyo gazete•İ 

~ 
••anda ılllu ı 

F' iŞGAL AL TINDAKi 
lt~NSADA HAREKET ! 
~ iındililı. lran üıerine kalın bir y Perde inmiş bulunuyor. Sov

ııı Ytl ve lngilizler Tahranda ta-
~·~ıe yeı lcımiştir . 

llıijf ~·~en lrana kaçım Kudüs 
•r tuıunü lngilizler tevkif için 
•ına1'tad ır. 

'it B~ıı lran gazeteleri tı.ki Şah 
} Yhınde nt"şriyata devam edi· 

Ot. 

F "' "' "' b tansada Almanlar aleyhine 
.:ekat devamdadır. Halkın gece 
illet 9. dan sonra sokağa çı"ması 
~ttir. 

ltıadl-vo-~t-ok-lnlDİ 
llkııen maplar 
~Tokyo: 19 (a.a) - Ofi: Japon 
fııı Üıneti Sovyet makamlan tara
ııı dan Viladivostok önüne dökülen 
.aYnlann Japon denizindeki sey
~fain için teşkil ettiği tehli~e 
~.kkında mükerreren Sovyct hu· 
Uınctinin nazarı dikkatini çekmiş 

~, lazım gelen tctbirleri almağa 
~\'et etmiştir. Fakat Sovyet hü· 
Uıneti icabeden tetbirleri almadıtı 

için mevcut tehlike ve Sovyet 
~nlarının sebebiyet vereceği 
t.ı lar dolayısiyle Japon hükumeti 
b 0•kova nezdinde protestoda 

~muştur. 

h~ı·»•I 
1'0RK1 YE Radyon 

1.30 

1.33 
7.4s 
8.oo 
8.30, 
8.4s 

13.30 
13,33 
13.45 
14.0() 
14.30 

13.301 
l4.30 

••oo 

18.40 

19.oo 
19.15 

19,30 

19.45 
l9.s5 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 20.9.941 

Program ve memleket 58 

at ayarı 
Müzik : Hafif program 
AJANS habcrJeri 
Müzik : Senfonik parçalar 

Evin Saati 
Program ve saat ayarı 

Müzik : Türkçe pliklar 
AJANS haberleri 

Müzik : Türkçe plaklar 
Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu 

Müzik : Dans 

Program ve memleket sa· 
at ayan 

Müıik : Kaı ıftk 13rkılar -
Rast, Suzidil, Hicaz, Ma
hur makamlanndan 
Müzik : Radyo Swing Ku
arteti 
Konuşma 
Müzik : Radyo Swing Ku
arteti 
Memleket ıaat ayın ve 
ajans habcrltri. 
Konuşma (iaşe Saati) 
Müzik : lstanbul mesire 
şarkıları 

lo.t5 RADYO GAZETESi 
2o.45 

Müzik : Karıfık Şarkılar -
l Şetaraban makamlarından 1·00 Ziraat Takvimi ve foprak 

Mahsulleri Borsası 2t.ıo Müzik : Dinleyici istekleri 
lt,45 

Konuşma (Günün Mesele-
leri) 

~ı.-.s 
Müzik : Radyo Salon Or-

"),,. keatrası 
'~.30 M 

emleket saat ayan, ajans 
haberleri ; Esham - Tah· 
Vilit, Kambiyo - Nukut 

~ Borsa~ı 
Müzik : Radyo Salon Or 

h ıtıt kestrası ... .,,,, 
23.0Q 

Yarın ki provam ve kapa
nıı 

Yanaalıtan'a erzall ı 
glnderllDlelllle 
Berua itirazda 

balaamaror 
Bertin : 19 (a. a.) - Yarı 

resmi bir menbadan bildiriliyor : 
Alman hariciye neıaretinde 

teyit edildiğine göre bey~elmi
lel kızıl haç tarafından derpış _e · 
dilen şartlar dairesinde Yuna~ıs· 
tan'a Türkiye yolu ile erıak gon· 
rilmesine Alm11ny a hiçbir itiraı· 
da bulunmıcyaaktır. 

Yunanistan'a erıak gönde
rilmesine muhasım tarafın itiraıi 
larda bulunmaması, Alman işgali 
ayni muhasım tarafın devam 
ettirdiği açlık ablukı.sını . daha 
ıiyade tebarüz ettirmektedır. 

Almanlara gire 
SoYJetlere gire 
( Birinci sahifeden artan ) 

kan muharrirlerinden Til lngiliz 
kıtalarının yakında Ruslarla yan
yana döğiişeceklerini yazıyor. Bu 
mevzuda hassatan salahiyeti~ ~la? 
bir şahsiyet muharrire demıştırkı: 

"lngiliz yardımının sadece h.a: 
vacılık sahasına inhisar edeceğinı 
zannettirecek hiç bir sebep yok: 

tur,, 1,. k 
Ayni şahsiyet Vcyve ın u-

mandası altında lranda. bulunan 
lngiliı kıtalannın umumıy~tle zan 
edildiğinden daha kuvvctlı old~~
I nnı işaret etmiştir. Mubarnrın 
:annettiQine göre, lngiliz başku · 

danlıb-ı bu kıtalara taarruzi 
man a· . . d d' 

ksaUa kullanmak nı_vetin e ır · 
~: lran Sovyet hududu~da Tiflisc 
eya Kafkasyadan dotrudan doğ

v ya geçen Don üzerinden Rostok 
ru . d . 
istikametine göndcrmeyı erpış 

etmektedir. 
Bertin : 19 (a. a.) - Klemen

çuk civarında Almanlar Florkov'un 
ı20. kilometre cenubu gart>isinde ı 
Poltava'yı z•ptettiler. 

Bcrlin : 19 (a. a.) - 18-19 
grcesi tayyarelerimiz Moakovaya, 
Odcsaya akınlar yaptılar. 

Berlin : 19 (a. a.) - Mara
ıal Ruşted ordu gruplara . ta~rruz 
harekatı yeni muazzam bır ıhata 
muharebesidir. Almanlar Klemen· 
çuk suyunu geçerek ditcr kuvvet· 
lerle irtibat tesis etmiştir· Mareşal 
Keselling ve general Rörün hava 
filoları bu parlak harekete büyük 

mikyasla iştirak ettiler· 
Berlin : 19 (a. a .) - Fevka-

lade tcblit : Alman kuvvetleri Ki· 
yef şehrine girdi. Alman ba~r~ğl 
bu sababtanberi Kiyef kalesı us-

tünde dalgalanıyor. 

Toltraıa 
alman ÜIDI 

Berlin : 19 (a. a.) - 18 ey
UUde Tobruta yapılan hücumda 
Alman hava kuvvetleri ~ir ç~k 
askeri depoları imha etmıılerdır. 

ıııeı terltlJ•ll 
11 ro•• 

( lkinci aahifeden artan ) 

terbiyesine ve dolay11ıyle Güıel 
b

. . e yarıyan her vasıtadan, 
ter ıyeıın 1 . k 
istidatlarına göre, bOtfin ur 
ocukları nasiplerirıi almalıdırlar, 

ç Bakı o vakit hiçbir çocu~, 
mektepten ayrılmak iıtitecek mı? 
Naııl bekti, titil aylarında yaı 
tutacaklar ? Ve ortada ~tembel> 

k diye bir mahluk kalmıya· 
~:u? ve görccetiz nasıl her 
Türk çocutu, y~ra~manın z.ev
kini tadan birer koçuk lllh gibi, 
güzel ve orijinal eserler halk 

d cck ? Ve nasıl anadan dot
~: ıeUlannın verim'i bir çı~ 
gibi artacak ? . . 

El, ~n kıymetli ı•tıhıal vası-

tasıdır : . 

Eli 'miz.in kı) metini bilelım . en . 
Ve eUeri111iıi luymetlendirelım. 

Yarım •DJODIDll 
ıeldr llaraalllıta 

Kanzaz Sti: 19 (a.a) - Elek
trik santralı işçilerinden bir kısmı· 
nın dün gece ansızın grev ilan 
etmeleri 550,000 nüfuslu şehrini 
tam bir karanlık içinde bırakmış · 
tır. Grevciler saat 11 e dokru san· 
tralı tahliye etmişlerdir. Yalnız 

müşevviklerden 15 kişi santralda 
kalarak gece yarısından bir kaç 
dakika evvel cereyanı kesmişler 

ve başka işçiler tarafından ecre · 
yanın açılmasına mani olmak üzere 
santralda kumandayı ele almış

lardır. Şehirde nizamın mu haf azası 
için milli muhafızlardan bir tabur 
derhal harekete geçirilmiş ve dört 
saat sonra elektrik ecre) anı kıs

men temin edilmiştir. Burada po· 
lis müşevvikleri santraldan uzak
laşhrmağa muvaffak olmuştur. 

Milli müdafaa için bir buçuk 
milyon dolar tutan bir sipariş işini 

yapmakta olan çelik fabrikasın

daki mesai bu dört saatlik cere
yan kesilmesi esnasında tamamen 
durmuştur. 

amerlllablanv ve 
lagUılarln kazancı 

llugl yoldadır 
( Birinci say/adan artan ) 

beri söylediği ilk aleni nutukta 
demiştir ki : 

c:- Muhasara edilmiş olan 
Büyük Britanya adasının erkek 
ve "adını iki ıene lıarpten sonra 
her z.amandan daha metin ve 
cesurdur. Fakat öyle z.annediyo· 
rum ki, taşıdıkları yük de her 
z.amandan daha ağırdır. Bomba· 
ların Londra'da yapmış olduğu 

hasar hakikaten ft"cidir. Göz.e 
çarpmakta olan haberler bom
baların istikbal haHında gös
terdiği imkan bakımından daha 
da dehıet vericidir> 

Kanada'nın lngiltere'ye elde 
bulunan bütiln gemilerle yiyecek 
gönderdi~inden dolayı gurur du· 
yaceğını ıöyliyen M. Mac"enıie 
King sözüne ıöyle devam • et· 
miştir : 

c- Ne lngiliz İmparatorlutu 
ne de Birleıik Amerika devleti 
münferit hareket ettikleri tak· 
dirde Almanyanın harp makine
sini tahrip edemezler. Bu ıon 

iki sene ıarfında Bflyfik Britanya 
imparalorluğu ile Birleıik Ame
rika menf aatlarinin biribirine 
batlı oldutunun tanınma11 kadar 
manidar bir ıey olamaz.. Harbi 
lngiltere hesabına Ruıya'nın ka 
ıanmasını beklemek çok tehlike· 
lidir.> 

aoıaııardU Balgar 
ba,ratı altında ltal· 

, ........ r1 mi 
geçecellmll 

( Birinci sa) fadan artan ) 

pacatı her türlü telkinat, bu mu
kavelenameden doğan vecibeler 
hakkında daima mesuliyet hissini 
göstermiş olan Türk hükümetinin 
muhalefeti ile karşılaşacakbr. Ha· 
tırlardadır ki Türk hükumeti, ltal
yan donanmasından çıkarılarak ti 
caret vapur\l haline getirilen hal
yan Tarvisio petrol gemisine pilo
taj kolaylıklara röıtermeti reddet
mişti. Türkiye'deki lngiliz büyük 
elçisine hiçbir sarih talimat gön· 
derilmiş bulunmamakla beraber, 
lngiliz hü kü metinin noktainRzann· 
dan maliimattar tutuldutu bilin· 
mektcdir. 

Nllletçl eıuae 

TOROS CZAHAHESI 
Yeni Cami Yanında 

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

= 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

= 
KiLO FIATJ 

CiNSi En az. En çok 
K. S. K. S. 

Koza \ 14.50 
1 Klevland Ç. 00,00 

Klevland 1 69']0 70,00 1 
Klevland il 62,00 67 ,50 
M Pıtrlağl 00,00 00,00 
P 1 ··ıniz.ı- 00,00 00,00 

··-1 
Refika Recep Tümerkan 

Adana Biçili Tarda 
Yeni ıene talebe kaydına baılamııhr. Kayd oe 

kabul feraiti Bebekli Kiliıe •o/cağındaki biflri 
yarJa,.Jan dıfrenilir. 13400 

Kapı malı 
Y. Çiğidi - "°"05,oo ,1 ......................... --------, 

1 

K. Çiğid-i - --- - 6,1Ç 
SliSam~ 41,50 

Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 
Yulaf 7 .43 7,50 

aoz MCTIBAllll 1 

Dr. M esud Savcı 
Baıtaıannı llallaıe aa,ıaauım. 

19 - 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 ı hankaşından alınmıştır. 1.. ................ 13.35.3 .......... 1.4 .. 15 ... ..J 
(Frank) Fransız 1: 
(Frank) İsviçre _ __,,_.,,..., 
(Sterlin) İngiliz 5.22 

(Dolar) Amerikan 132 20-

ZA Yl - Adana lstiklal mek
tebinden 1938 • 1939 ıeneıinde 
aldığım 82 numaralı fahadetna
memi kaybettim. Yenisini alaca· 
~ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

ilan 
iNHiSARLAR ADANA BASMOOORLOGONOEN : 

Mum parçalan ve diğer ecnebi maddeler bulunmayan müs
tamel, sağlam ve kırık mantarların idare anbarına teslim be· 

13451 Şaban oğlu 
her kilosu 25-30 kuruştan alınır. 18 - 20-22 13446 

Mustafa Tuğay 

HAlKEVI REISllGINDEN : 
23-9-941 salı günü saat 

(20.30) da Evimiz Salonunda 
Dil, Edebiyat Komitesi Başka
nı Bay Naci Ecer tarafından · 
(Terbiye) hakkında bir konfe
rans verilecektir. Mevzuu, ço
cuk velilerine ve çocuklara 
mekteplerin açılmasından ev
vel yapılması lizımgelen şeyler 
hakkında izahattır. Bunu mü
teakip Evimiz Orkestrası tara
fından bir de konser verile
cektir. Giriş serbesttir. 

20-23 J34S2 

HlllEYI REISLIGllOEN : 

• 
iş Bankası 

lllçlll taıarral lleıaplan 

1941 
llr&mlJ8 planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağuıto•, 3 //rincitefrİP 

tmilılerinJe yapılır 

IMl inaml1elerl 
l Adet 2000 Liralık 2,000 Lire 
3 , 1000 , 3,000 , 
2 , 750 , 1,500 , 
4 , 500 , 2,000 • 
8 , 250 , 2,000 a 

35 , 100 , 3,50" , 
80 > 50 , 4,C'OO t 

300 , 20 l f,000 ~ 

TUrklye lf S.n"aeına par:a yat,rmakla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zan.~n.:" t llMnlzl 

denemlf olureunua. 

Evimiz Halk dersaneleri 
tarafından her sene açılmakta 
olan kurslara muktazi yirmi 
adet sıranın yaptırılması için 
yüz yirmişer lira yardımda bu· 
lunmuş olan Milli Mensucat 
Fabrikası sahiplerinden ve ha· 
yır sever gençlerimizden Seyit 
Tekin oğlu Bay lbrabim Tekin 
ile yine hayır severlerden yeni 
Fabrika sahiplerinden Bay Be
kir Sapmaza Evimiz namına 
alenen teşelı.kür ederim. 13453 

Mallallp aram1or Uıul muhasebeye vakıf bir mu

hasebeciye i htiyacımıı vardır • 
Fuad Ecıanesine müracaat . 3-3 Eski ve yeni harfleri bilir . 

Seyhan Defterdarlığından : 
Vergikaydına 

göre 

Mahallessi Sokağı Cinsi Ada Parsel M. M. Kıymeti Hisse miktan 
Lira Kr. 

Döşeme Nurief. Ev 362 2 75 tSO ()() Temamı 

" Zeytun B. Baraka 354 9 365/5 700 00 25 108 
,, Tevfik b A•sa 329 37 330 330 00 Tf"mamı 

" 186 1 892 624 40 
" " " 

" " 
,, 330 2 188 143 38 

" 
" RifatB. " 

363 8 330 142 50 ,, 

" Raif B. " 
369 4 391 156 40 ,, 

" ,, 
" 

369 3 209 83 60 ,, 

" Hasan B. " 
363 10 415 207 50 

" 
" Karasalih ,, 340 8 79 23 70 ,, 
,, Kuşçuselim 338 7 86 86 00 " 
" " 

338 8 115 115 00 ,, 
" 

" Tevfik B. ahşap ev 329 50 80 ıso 00 
" 

" Hasan B. arsa 366 3 112 67 so 
" Kara enbiya Tarla Ağustos 7 3272 ' 50 00 
" -941 86 

Yukanda evsafı yazılı onbeş parça gayri menkulün mülkiyetleri 1019 941 tarihinden itiba· 
ren on beş gün müddetle ve peşin para ile açık arbrmaya çıkanlmıştır. lıtelclilerin ,., 7,S pey 
akçası makbuzlaiile birlikte 26/91941 tarihine müudif cuma günü saat 15 te Defterdarlıkta 
mütetekkil komisyonu mahsuauna, malumat almak isteyenlerin de her gün Milli Emlak dairesine 
müracaatlan ilin olunur. 12-16-20-24 13422 



Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak .Makineleri 

AZ CEREYAN SARfİYATI. SES~Z iSlEM(, UZUN ÖMOR. 

F ILI P S 
Kaynak Elektrotları 

TORKSôZO 

Her madene göre ve her işe göre 
en lnu11afık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi R mo 
ABIOIMPA5A CAOtJESt MO. 42 - TELBftAf: REMO' ADAMA - TEllfON: 110 

:·························· .. •••••• .. ··: • • 
1 TÜRKSÖZÜ 1 • • • • • • ! Gazete ve Matbaası i 
• • • • • • 
İ Türksözü , OKUYUCULARINA DONY~NIN ~ER _TA~A- İ 
• flNOA VUKU BULAN HADiSELERi GONU. SU- • 
! Gazetesi NONEVERİR. TORKSOZONO TAKİP EDİNİZ. ! • • : : • Kitap, mıcmaa, çalı, bilet, aıı,, • 
• pllll, barıta, bUamam matltaa : Türksözü • 1 ı,ıerını Tlrklyede mıvcat mat- 1 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası S 
: tab ve sıraoe elden çıkarır. . 1 
1 / 1 
: Türksözü Cilt Kısmı ı 
1 1 • • 
: SAGLAM, TEMİZ, ZARİF CİLT İ$lERINIZİ ANCAK TORISOZO 1 
1 MOCELLiTHANESINDE UPTIRABILIRSINIZ İ 1. .• J 

~- -~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~'-•_!_~~~~~····· .. ·····~···~~···· .. ••· ~ 
ı- •.*************************; ---- Doktor llecld Altıoll .___,,,...,._ 

TOR~YE CUMHURiYETi En Büyük Hakikat~ 
ZiraK~u!. ~h~~~ası R a 

Hernevi haatalılı muay Jne ue tedavi edilir 

Mu•yenelUlne : Pamuk pazarı poll• karakolu 
k•r•ı•ır,da Mua~ene ••atları : Sabah : e - 9 

Öil• : 12-14 
Ak•am: 17den sonra 

Samayeai : 100.000.000 Türle LiTa•ı = ~ A 
Şube ve ajanı adedi : 265 Jt 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel"r M • 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor = D 

! .................................... " ........ .... 
" JDr. Cevad Sargın 

ı Clld, Saç 91 Ztllrevl Baıtablllar 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 

az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aıatıdaki plina röre ikrlJmiye dat•tacakbr. 

I 

4 Adet 1000 Uralık 4000 Ura 
4 • 600 • 2000 " 
4 

" 
250 

" 
1000 " 40 " 

100 " 4000 " 
100 " 50 " 5000 " 120 " 

40 " 
4800 " 

160 " 20 " 
3200 " 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

---------------------------
Adana Dopmevl Baıtablbl 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Dofum ve Kadın Hoıtalılıları MütehaHrıı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim aparlı· 
manınm birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 
mıştır. Telefon No. 272 8-15 13407 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HAST ALARIHI ~R GON MUST lf l Rlf l TECZAHAHSI 
OSTOHDEKİ MUA YEHEHAHESINOE KABUL EDER 

' 

il 

ny 
M 

!· o 
" iL 
i i ı 
= N oıs MACUNUNUN YARIJJIGI SIHllAT 1 1 . CAZİBE YE GOZELLiKTiR ! ~ 
~ "Radyolin,. harikulade mües· de parlak neticeler veren U 

1 
sir ter~ibi, ~aima taz~ti ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul A 
temayuz ctmış ve onbmlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 1 
kişinin tc.rcih ettiği yegane diş müstahzarlarından da müstağ'· 

w macunu haline gelmiştir. Diş . k 1 t 
"hf hh d - il'""' nı ımışır. ı zıssı asın a ve 1ruze ı 5 ın· N 

. • M 

M RADYOLIN i 
lbz•••·····················-

. 
--~~ -................................ .. 

41one 98 Ub 'l_.,ÜHKSÖZÜ l . 
f8111an GONDELIK GAZflf • AO•NA t 

Sah~l ve B01muh•rriri 
FERiD CELAL 80YEN Senelili ... 14()() Kr. 

1 Aylııı . . . 125 • 

ilanlar için ld•r•,e 
müracaat etmeftdlr 

Umumf Nep;igat MüdüriJ 
MACiD GDc;LO :=_Jı 

- I• 

BosıldıOı yer : TORKSOZO Motboosı ı· 

-.......... - -- - -- -·~ .... 

İ Mltebaııısı 
ı 
ı 
ı MUAYENEHANE.Si : i latanbul Beyoflu Tolıatlıyan oteli •ıraaınJa Balo 
ı aolıak Numara : 4 C. 5-15 

: ................................................ .. 
..... *************'***'!'****~ 

N E Z L E '-
Kırıklık, Baş, 1 
Diş ve adele il 

ağrı 1 arı ı" 1 

En seri ve en kati şe· 
kilde yalnız kaşe 

GRIPIN ! 
ile geçer ~ 

Havaların serinlediAi bu it 
• günlerde alacağınız ilk R 

tedbiı evinizde birkaç GRIPIN bulundurrııak olmalıdır. ~ 

~ Kalbi bozmadan, mide ve bDbrekleri 1 
ft yormadan ıstırapları dindirir. M 
R Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ 
; her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyinız. ..) 

·~·~···········~·······~··················· 


