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27 ADANA • Abidin 

Ttİ E Y L Q L Pota Cadd..ı 
1941 

1 
Tel~315 

.. , ••• her yerde a kuru• GUND 

ZiRAi KALKINMAMIZ iÇiN 

Devlet elile geniş mikyasta 
ziraat hazırlıkları gapılıgor 

~illi ZiRAAT iÇiN DE 
llM TEDBİRLER ALIMIYOR 
l\rı lcarcı : 26 [Hususi] - Zi

'! Vı-katet i, d ·v lt' t e livle g"nış 
ri~ 7İ1t t apı lmaı.ı cl r&fında 

lta ı hn1 ı rl 1 k l aı y;ıpmalda<lır. 
h f m ı iN bırçok bölgeler-

t de lt. t lı) le zır aote başlamış 
Urırnaktaıi ı r Bu } önden olarak 
tlccı hölgesıııe bağlı bir çıft

b clcilJ ı lconulmuşlur. A) rıca bir 
~ ile n i~de'nin Aksaray taraf· 
liQ nda rnılli emlAke ait boş ara· 
ı.... ın işletmeA-e alınmasına da 
~lınınıştır. Diğer bölgelerde ve 

1haısa şark bölgesinde de baıı 
(tlerin devlet eliyle işletmesine 
"Wflanılmak üzeredir. 

Ziraat Vekileti önilmüıdeki 
~~•hardan itibaren yurdun muh· 

lıf Yerlerinde daha e-eniş ölçüde 
~Yat yapılması için ıimdidfJn 
~\Unlu hazırlıklara başlamış bu· 

1111ıaktadır. 

-

ıehrimiıdeki toplantılarında . ka: 
rarlaıtırılan çeıitli ziraat ışlerı 
üıerinde hazırlıklarını başlamıf· 
tır. Verilen kararlar arasında !op· 
rak•ü.rünlerinin artırıhnaaı, koy· 
lümGzün bugünkü istihsalin ~e
Q-erilhakkında aydınlatılması ış· 
leri bafta bulunmaktadır. :Vekl· 
let yakında bu .hu~uıta. vılAyet· 
lere ehemmiyetlı dırektıfler vere· 

cektir. 

yanl "1.iraatl müdürleriyle1 diter: 
zirai teşeklc:üll er müdürlerini de 
şehrimizde bir toplantıya davet 
edecektir. Vekalet bu huıuat• 
yaptıtı bir tamimle t•>plantıya 

gelecek ziraat müdürü ve diter 
ziraat tetekkülü midürlerini1' 
ziraat menuu hakkındaki dGftln• 
ce ve dileklerini ıimdiden huır· 

lamalarını bildirmiftir. Toplantı· 
mn ne zaman olacatı aynca bil· 

Diter taraftan Velı:Alet, ziraat 
müdürleri toplantısında bulunmı· __ d_i_ri_le_c_ek_t_ir_. - -------Ankara : 26 [Husust) - Zi· 

~Vekaleti, ziraat müdürlerinan 

lll $AHIN ECNEBi BAi-: unt;;::-9 
liUROl PARASI YIMU$ y•t ~:;:ı; ~ı~ı:;,t !ı; i:;: 

kofu Moskovada toplanacak olan 
Raa • lnailiı • Amerikan konfe· 
ranıanda Sovyet heyeti ualıtına 

ITALYAN TiCARET 0110-
MASI YARIYA 1101 
Ankara : 26 (Radyo ıaıete

sinden) - lnrilizlerin iddielwana 
aöre, Akdeniıde ifleyen her bq 
İtalyan remiainden birim haine 
dönmemektedir. Jtalyanlar lnfiliı 
deniıaltılanndan kaçabilmeleri için 
kafileleri yollu remilerden tefkil 
etmekte iselerde bunun fayda 
vermediği ilave edilmektedir. ln· 
giliz.lere röre; l~alyanlar Ticaret 
gemilerinin yüzde otuzunu kay· 
betmişlerdir. Yüzde yirmiıide ta· 
mir dolayııile iflenmiyecelc bir va· 
ziyettedir. Bunun içiudirki ltalyan 
Ticaret donanma11 yarıya inmif • 

, .......... .,. 
gtdlror 

b Tahran : 26 ( a. a. ) - Ofi 
rı11diriyor : Amerikan kaynakla· 
lldın çıkan haberlere aöre. lran. 

t•htına ait mücevherler tesbit edı· 
lınce) e kadar eski Şah lranda 
~1•1tonulacaktır. Eaki Şahı almak 
lltere bir İngiliz vapuru Bender·. 
"hpura gelmitlir . lran bük\imetı 
~hın hareketini kolaylaıtırmak 
lltere Birleşik Amerikadan ve 
Cenubı Amerika Devletlerinden 
"ite temin etmeıini Vaıington 
bGyülı: elçisine bildirmiştir. Etki 
Ş.h bütün emlAkini lran milletine 
bıralı:tıtına dair bir mektup im· 
1•larn11tır. 

Tahran : 26 ( a. a. ) - Dün 
lltırolunan bir tebliğde : Etki 
Ş.hın parasını ecnebi bankalara 
htırmış olduğu hakkındaki ııyi
'1•r 6zerine hükumetçe yapılan 
derin tahkikat neticesinde bunun 
teeyyüt etmemiş oldutu bildiri!· 
ltıelttedir. 

Geçenlerde lran par1Ament0 • ! 
•u.nda caki Şah açıkça itham edil· ı 
~lf ve servetlerini ecnebi mem 
eketıere yatırmış olduQ'u söylen· 
iti ftir . lran matbuatı da hük\i· 
lhetin bu gibi paralara el koy· 
..... . t• 'f -ı ihtimalinden bahsetmıı ı · 
arı resmi lran gazetesi eski lran 

Ş.hı ile bütı}n ailesi efradının 
~ceai hariç olmak üı.-:re lranın 
1 

nubuıarklıinde Germanda bu• 
Undutunu yazmaktadır. 
~ Şa~, ecnebi memlekete gi.d~r· 

n aılesi efradının da kendıaıne 
tefakat etmesi muhtemeldir. Yarı 
~I. lran gaı.eteai eıki Şahın 
~erılı:aya gidecetini, fakat zev· 

~C.ınip Tahrana döneceğini ilive 
~loıektedif. 

U llGILIZ GEMİSi BATii 
le ~ Radyo gaıeteıinden ] Alman 
t hhtlerine sıöre , 78 bin tonila· 
ı°1'11ı: 11 lngiliz. gemisi batırılm'f 
bar • Bn kaf ılenin çok kuvvette 
Ju'-aye edilmiı olmaima ratmen 
d illan taarruz.unun muvaffak ol· 
Db bildirilmektedir. 

tayin etmiftir • 

Am•ilıan heyeti th 
Moalttwa' Ja 

Londra 26 (a.a) - Moıkova· 
dan bildirilditine göre üçlü kon· 
feranaa iıtirak edecek olan Ame· 
rikan murahhaslan Moıkovaya 
varmıılırdır. 

lrandaki mih-
ver Ajanları 

' MiHVER DIPLOMATLARI 
TORllYE HUDUDUNA YARDI 

Tahran : 26 ( a. 8 • ) -:- . Roy· 
ter Ajanaıoın muhabiri bildırıyor: 
Mihver Ajanlar ıDı götiiren dör
düncü tren çarıamba akıamı 
Abvaıa hareket etmiıf1r · Bu A· 
. lar lngı·ıtere lmparatorlutunda 
ıan . 

tir . 

&merlllada 1tıtarıaı1r 
11 ........ 
llaldınlBl•• 

( Radyo gaıeteainden ) Ame
rikada bitaraflık kanununun kıl· 
dırılmasına dair kanun liyihası 
lehte ve aleyhte tiddetli müz.a· 
kere ve münıkaplara yol açmıt· 
tır . Kanunun kalkacatına dair 
amlreler kuvvetlenmektedir. 

bir yere ıötürülecektır · 
Bunların arasında 50 Alman I d l•''I 

lran limanlarında yakalanan ltıl· 8p08J8
1 

8 p 
yan gemilerinr. mensup se~ıe.n palltla pi dlalal 
b h . 1. Ra•it Ali isyanına ııtı· L-a rıye ı, .. . Tokyo : 26 (a.a) - japo~ su-ı; 
ralc etmİf olan 40 frakh ıle on CÜSÜ lfuşu,] fU beyanatta bulun· 
allı kadın ve çocuk .Polonyalı ve muflur. japonya'da içli paktın 
Hollandalı birer Naıı vardır. . · imıa11nın yıl dönüm& m6naaebe· 

Büyük bir otomobil kafıleaı 
nra tile hususi tezahürat yasak edil· 

de altı sıinUik seyahatten ıo 
Türkiye hoduJunı varmıştır. Bu miflir. Milliyetçi lider Nakıma bi· 
kafıle de Alman, Romen ~e M~· le çumarte~ s6yliyeçeti nutuktan 
pr elçiHklerinin aı~ııuırl•rıY.le •1~ vaz.geQme~ mecburiyethlde kal· 
lelefi vardır . Bunlar naluldekı mıştır. 

iifk61At dolayııiyle küçilk grup- dl 
:r belinde Türkiyexe Jirme~~~- llagapar •ltl•I • 
dirler- Mallrlt 18' r•• tall•I• edDlror 
ıaglllllerlll dl tll [ Radyo ıaıete\inden ~ lasiliı· arl LOBdr8J8 B ter Singapur üıaflnü tahkime de· 

[ Radyo aaıeteıinden .> . lnsıil· vam ediyorlar. T~lgraflar \>~r~.a 
terenin Madrit büyflk el~ısı Sa· yeni yeni kuvvetlerin gönderildi· 
moel Hor Liıbo~ ~olu ıle Lon· tini bildiriyor. Bugün gelen bir 
draya avdet etmı~ır • d tetıraita bflyük miktarda Hint 

8jylk elçı hareket etme e~ askerlerinin çıktıtı ve bunlır\11 
l General Franko ve ispanya evve S ·ı mubteli( yerlere yerle~irilditi bil· 

hariciye num Sertno unner ı e d'rUıııekteslir • 
uıun mlddet ı~· 

•• 

Dük dö Vindsör 
Vaşingtonda 

C:l•llurelal 
Buweltlı glrlttl 

Vatinaton : 26 ( a. ı. ) 
Dik dö Vindsör dtln Birletik A· 
merika hariciye nuın 8. Kordel 
Hol ile entemuyonal vuiyet hak· 
kında on bet dakika ı6rltmlt
ttlr, Dik mtlteakiben ıuetecileri 
kabul etmiftir, 

Gazetecilerin , lnriltereye iti· 
madı olup olmadıtı halLlundaki 
alallerine DClk fU cevabı vermit-
tir : 

c- Kati itimadım vardır • > 
Dik ve refikası bundu 10Dra 

Bey11 .SU.ya ~ Clmhw· 
reisi Raneltle yir11i yedi ctakika 
,.,.....lflenlir. _.,..._ ...... .... ~ ..... .• ..,....... 

Ankara - Dahiliye Veklle· 
tinden : 

1 - lzmir Villyeti Emniyet 
Kadrosu Baıkomiserlerinden ve 
Polis Enstitüsil Yüksek tahlil kıl· 
mı meıunlanndan S/1761 yaka ve 
sicil :sayıh Yusuf Siret Aktanua 
Hakklri, lıtanbul Vilayeti Emniyet 
kadrosu bqkomi•lerlnden ve 
Polis Enatitüaü Yübek tahal kıs-
mı mezunluından 28/1569 yaka 
ve ıicil aiyıh Muzaffer Baturun 
Çankın, Gaziantep Viliyeti Emni· 

yet kadrosu bafkomiaerlerinden ve. 
polis enstitüsü yüksek tahsil las· 
mı meıunlanndan 1/ 1~2 yıka ve 
sicil sayılı Mehmet Öncelin Siirt 
Villyet 2 nci sınıf Emniyet Amir· 
liklerine terfian : Karldareli 'VUI· 
yeti 1 inci Sanıf Emniyet Amiri 
HuJQsi Sayınerin Biledk, Çoruh 
Vilayeti 2 nci Sınaf Emniye\ Anü· 
ri Şahabettin Muy.~Ocdu. 1'tan 
bul Vilayeti ı nçi slııf Emniye' 
Ami'ilerinden M. Nail Serdenpç· 
tinin Kayaeri, Siirt VUlyeti 1 inci 
S.nıf Emniyet Amiri Ahi Afainia 
Sey~n, l1mir Villyeti ı nçi S.nıf 
Emoıyet Amirlerinden Sam Erka· 
nın Deniıli,. Kayseri Villyeti 2 nci 
Sın.t Emniyet Amiri Salim Numi 
Akdotan ile Emniyet Umum Mü· 
dilrlütü 2 nci Sınıf Emniyet Amir· 
lcrinden Aıiz Tüzünün bmir, Yoz· 
tat Villyeti 1 inci Sınıf Emniyet 
Amiri Ya1&r Albaraun Karı, Ma· 
latya Viliyeti 'i nci Sınıf Emniyet 
~iri Fethi Vardann Eau.Yyet U· 
mum Müdürltltü "2 ~çi Suu! Em· 
niyet :Amirlitlnc, Denizli Villyetf 
2 nci Sanıf Emniyet Amiri Lütfi 
Tuocelin Eskitchir. Eaki~bir VI· 
lAyeti 2 nci Sınıf ~11\Q,iyel ~ 
Saıabattin O.renin Y ozrat ve 
Eruh Kaymakamı Ramazan Dinçin 
Ee:a~t Umum Müdiklilhde a
çık bulunan 40 lira IDUflı 2 nd 
S.'ıf f.nıaiyet Amirlitfne •aklen 
tlfinleri teıuip kılı DIDlfbr. 

•• 
Karahlt Tarihi: 1 Klnunaunl 1924 
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~ ............................................ .. 

1 
ı 

Sağhk Kurumları 
Bu kurumların artırllması 
için on senelik proğram 

1 •• .. •• ,. ••• , ... , ...,.. ı 
1 Ura tw•111 edDlror 1 
ı Si/Jaai ve içtimai MuGflenat Vekdleti, memleketteki •aflılc ı 
ı "' içtimat gardım teıkilô1 o• kurumlarınm geniıletllme•i ve te· ı 
ı lcimillü ~in 75 milgon liralılc on -""' tıurine tesi• edilmil olan ı 
ı bir çal11ma proframı lıaulagaralc Ba,wlcal•t• mıtmulfur. ı 
ı Ba,v•ktilet mtıtaJ.aları alınmalc r&ere bu projeyi alakadar ı 
ı tlaiTtlere •et1ketmif 6alunmaktatlır. Bu ille çabpna netkelendilc· ı 
ı ten .onra proframın lconun ıelcllne .alcalmuı için icabeden ha· S 
ı :ıırlılclara 6aflanacoktır. 

ı Pro}•tle , memlelcelln 6ir 40/r. yeTlerintle g•nidcn lıtutane · 

E
ofam evleri, diıpan-.Tler açılmuını icabettiren lıillr.ümler 
malctadır. .............................................. 

138 l\lman Esir miktarı 
tayyaresi 492 bini buldu 
düşOrüldü lllM OZEllNE Clli 

LElllBUD UPUURllOA ili HlRWT BU 
SIDOETÜ fllllREBE OLR u~:"!~ıe!;.< ~>.;. 

Moakova : 26 (a. a.) - Sov· mında dflfmaa kuvvetlerinin İID• 
yet lebliti : 2S ey16l sini kıta- buı tamamlanmlflır. Çemberleme 
lanmız bitin eepbe boyunca harekata ve alınan esir vo pna· 
dlfmqla muharebe etmiftir. imin sayalmuı devam etmektedir. 
~ eylOI abfl 71 i hava ••hare· Çemberlerin dııında bulunan mm· 
beterinde ve tayyare dafi topçu- takalarda mlttefik kavvetler yeni 
lan tarafından \'e (j/ ıi d~ yerde mlhim menileri İffale muvaffak 
olmak üzere U8 dlfmaa tayya· olmuılardır. 
reıi tallrip. edilmiftir, BWm kay· (Ankara radyo ıaıeteaiadea) 
ba•'1 36 tayyıredir. Almanlara ıöre , Kiyef mıataka· 

24 evl61 tarihli Alma teb· ıında çcvrilmit olan Raı ordal .. 
titiaia, Kiyef mıntakuında 570 rının imhasına amanıız bir IU• 

tank tahrip edilditbıe ve 380.000 rette devam ediliyor. Alman esir 
esir abndıtına dair verditi habe· miktarı 492 bini balmQftur • 
ri Raı tebliti tekzib etmekte ve ( Radyo ıazeteainden ) Al-
f6yle demektedir : clSa mmtaka- manlar Kınm berinde de netice 
da tiddotli muharebeler, devam almak bere ciddi bir toeebblM 
ediyor. Fakat bunu hah buırda rirmit bulunuyorlar', Almanlann, 
turih etaıelc rlçttlr> burada paraflt kıtalan kullu. 

M._ : 26 (Radyo ıazete· madan vo yahut deniaden uker 
ainden) - Ruı menbalanna ı6re, ihraç ebaedea Karımı İflal etme· 
Almanların ti..ıde Murmanaki leri pek mlmkln ı6rllaaemat.. 
almak için yaptıklan ikinci wr· dir • 
ruı. 4- tardedilmiftir, Kırımı Ukrayaaya batlaya 

Ankara : 26 (Radyo pnte. Aba pek dardır. Ancak aekia ki· 
ıi•de•) - ~ria verdifi ha· lometredir. Sovyetler burada aa 
bere 16re, Aba• çemberiAClea kuvvetle ütia Alman kuvvetle-
kurhlla• rua kıtalan Harkol teh· rtH mukavemete muvaffak oa.. 
rini mtdaf..,.. ·- edilen 1 bilirler. Fakat bir kere de Al· 
Badieaaitye iltihaka devam edi· aanlar bu 11bayı yararlana Kt. 
yor. Harkofaa blylh bir oadllt· nmıa İflaU bir rlD meaelai o-

(Geriıi lçlnel sahifede) lar. 
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Yazan : Suat Baydur J p E pe 
liz • • h 

-
lı-

Bol kereste 
geliyor 

1 

Konya'da büyük 1 

bir elektrik J 

Yine bu son zamanlarda 
dünya politikasında en çok isı11 1 

geçenleıden biri de Luvai'dır· 
Biliyoruz ki, Alman ve ltaıyan 

ını z 
y n es si 

Devlet Orman işletmesi Pos 
revir amirliği Karsantı nahiyesini 
çeviren Pos Ormanı, Kara~oz ve 
buna benzer birçok ormanlara 

maliktir. 
santralı kuruluyor 

Halihazırda halkın ihtiyacı 

YAZAN: Remzi Ramazan Atıl olan mamul keresteyi Pos Ormanı 
yazlık maktasında tahtacı ame· 
leleri tarafından el hızarı ile vü
cuda getirilen keresteler, sucular 
vasıtasiyle Seyhan nehri üzerinde 
bulunan - Eğner - iskelesine 
inerek sal veya celep halinde 
sevkedilmektedir. 

.......................... 
-1-

ı ı 
ı Halkıvlnde seçim ı 

Japon tarihinin ilk esasları: 
Japonlar ve Çinlile r sarı ırka 

mensup olup ay11i ınede ııiyetin 

aslını teşkil etmiş iki millettir. Bu
nunla beraber her iki anasının 
zihniyetleri birbirine kat'iyen ben
zemez. Tarihi tekamül, sosyal ve 
zehni teşekkülat birbirlerinin te
mamile zıddınadır. Çinliler, kendi 
hudutlarını büyük bir hassasiyetle 
muhafaza etmek için çok titizdir· 
ler. Japon arşipelinde, deniz vo 
volkanlarla yekdiğerlerinden ay· 
rılmış adalar olması hasebile, sert 
denecek derecede bir duyğu hü
küm sürmektedir. Diğer taraftan 
Çinde, yirmi bir asır, nufuz ıoahip· 
leri, müsavat çerçivesinde bir dev· 
!etçilik, ve sulhperver bir demok· 
rasi hayatı yaşamıştır. Japonyada 
ise on üç asır; harpci bir dere· 
beylik ve aristokratik bir rejim 

mevcutt. 
Çin, an'anevi esaslara müste· 

nit kendi kendine bir medeniyet 
yolu tanzim edip başka bir mo· 
deniyeti tanımağı asla arzu etme· 
miştir. Halbuki Japonya bütün 
medeniyetleri tedricen hariçten ik
tibas etmiştir: 

Çinde, Hindistanda ve Avru· 
pada mevcut medeniyetlerin, hiç 
birine asla bağlanmaksızın, kendi
sine f aideli görünenlerini almış ve 
onları kendi bünyesinde hazmet 
tirmeğe çalışmıştır. 

işte, bundan ötürüdür ki, Ja· 
ponya Çinden daha büyük bir 
terakki ve onda daha esaslı bir 
mucid olara'k temayüz etmiştir; 
fakat, bu vaktinde vukubulan te· 
beddülat daha az müstait, daha 
az yumuşak ve daha az asabi bir 
hava içerisinde cereyan etmiştir . 

Japonyada medeni terakkiler 
tehassül ederken, Çin, Mançu hü
kümdarlığı altında, uyuşturulmuş 

bir halde, daha on üçüncü asrı 

yaşıyordu. 

Halbuki Japonya, müterakki 
bir aristokrasi sınıfının ve dahi 
bir hükümdann tahtı idaresinde 
olarak garbın liberal milletleri se
viyesine çıkmağa ve hatta onları 
geride bırakmak için çahşıyordu . 
Şayet, ırki psikolojisi ve bütün 
tarihi vakaları nutulursa, Japon 
milletinin bu canlı bir surette Av
rupalılaşması insanı hayrete düşür
mez. Filhakika, japonyanın ko· 
!ayca Avrupalılaşması, çok uzak 
mazisindenberi bir Avrupa ruhuna 
malik oluşundandı. 

Nippon mizacında; bir asabi · 
yet, bir serbest faaliyet ihtiyacı , 
bir sergüzeşt lezzeti ve ürkek bir 
alicenaplık tefrik edibiki, bunlar 
Mongol zihniyetinden ziyade garp 
mizacını daha çok hatırlatır. Ta
mamile bir hususiyet kesbeden 
Japon adalarının coğrafi şurutu 

bu ırki vasıflan daha ziyade kuv· 
vetlendirmiştir. 

Bu medeniyetler •Adali va
tanperverliğini,. milli kümeden ve 
her samurat (1) diğer Asya ırk

tarından tamamile farklı bir izzeti· 
nef s duyğusunu ilham almıştır. Ta
rihi tekamülde ayni mef hiim tah· 
tında yol aldı. 

Orta zaman devamınca, mil
letler· n ebediyet için kuruldu~u 

bir devirde, Japonya garba naza
ran temamile bariz bir tarihe ma
likti . 

Avrupa şövaliyelerinin kardeş
leri diye tavsif edilen samurai'ler 

1 - Samurat: Japonyanın T olkun to1· 
kllc!hna mensup mubarıp sınıt ozc!sından 

he r birin• , derler. 

eskiye nazaran gayri kabili kıyas, 

kıymetli bir terbiyei ahlakiye .şek· 
line göre tebdil edildi. Bushida 
(2) altı asır esnasında hakiki bir 
archipel (3) dini oldu. 

Bushida, Hind mezheplerin
den fariğ ve onların iddialarından 
vaz geçen veyahut Confuceisme'ın: 
sulhperver ve ahlaki fenalıklardan 
korkanları tedris ettiren bir Cid 
veya bir Bayard'ın idealine son 
derece yakın bulunuyordu (4) . 
Halbuki diğer Asya ırkları bu yo· 
rucu işi tabiabn kudretine ve ve
caibine bırakıyorlardı. 

Japonya ise garplilar gibi o
na, yani labiate, tahakkiim etme
ği arıyordu: Şarkın mütavaatını 

hal ve faslederek, garplilar gibi 
mütecaviz tabiatlı oldu. 

Japonyanın derebeylik müca· 
deleleri (5) , Japonyaya çok kan 
dökülmesine mal oldu; nüfusda 
buııdan dolayı artmadı. Fakat , 
bu mücadeleler, Japonya için, şa

yanı hayret bir kahramanlık mek
tebi oldu ve Asyanın en muharip 
devleti meyanına g-irdi. 

Japonlar, böylece kendi ada· 
lannda demir vesair madenlerini 
işlemek ve süngülerini birbirlerine 
denemek suretile, aradan beı ası r 
geçirdikten sonra, eski dünyanın 
en korkunç devletlerinden kork
mamak anının geldiği bir devreye 
vasıl olmuş bulunuyorlardı. 

On üçüncü asrın sonunda , 
o zaman Rusyanın, lranın ve Çi· 
nin sahibi mutlakı olan Cengiz 
Han'ın varisleri japonyayıda istila 
etmek istedikleri zaman kuvvetli 
bir mukavemete çarptıkları için 
teşebbüslerinden vaz i'eçmek lü
zumunu duydular. Avrupanın ya
rısına ve Asyanın dörtte üçüne 
boyun ekdirmiş olan Cengiz 
Han'n devasa kuvveti Japon mu-

(2) - Bu h:dd: Şövoliyelik ıerel düs· 
turu, demektir. 

(3) - Archipel. Japon adaları grupu· 
no verilen isimdir. 

(4) - Rene Grouuel; Hisloire de lo 
philosaphle anenlale. sahife, 367 (Rate du 
Japon dans I' Hlslolre de la philosophie 
orientole. ) 

(5) - Ayni muharririn: Le Reveil de 
I' Asie , eserinden. S. 156 . 

Bu ay içinde, piyasaya külli
yetli miktarda gelip satışlar ya· 
pılmıştır. 

Merkez. ve Ormanda bulunan 
bölge şeflerinin gayretleri ile ağaç 
kesme ameliyesi terakki etmekte

dir. 
Devlet Orman işletmesi Pos 

revir amirliği Ziraat Vekaletine 
bağlı Orman Umum Müdürlüğü
ğünün mütedavil sermayesiyle ku· 
rulmuş resmi bir dairedir. 

kavemetini kıramamıştır. ,. (1) 
On altıncı asırda, Japonya, 

ilk defa olarak Sonde ve Çin de· 
niı.lerine hakim olmak için mücer
ret bulunduğu adalarından dışarı 1 
çıktı. Gariptir ki, bu tarihte, Ja· 
pon inbisatının hedefleri on do
kuzuncu asırdakinin ayni idi. Ja
ponya, bu devirde; Kora yarım· 
adasına, Çin sahillerine. Formnz 
ve Filipin adalarına ve Hindi Çini
ye göz dikti. Kore yarımadasında 1 
ki Japon iddiası, ta orta za~an'.~ I 
sonlarına tesadüf eder. Bu ıddıa 1 

bilhassa, Japon rönessansınm dik· 
tatörü olan Hideyoshinin parlak 
beyanatile olmu~tur . ı 

1592 de Hideyoshi Koroya 
büyük bir ordu yollayarak Korab
ları ve müttefikleri olan Çinlileri 
muhtelif yerlerde istihkar edip 
Socul ve Hpiocngyang'a. ka.da } Ü· 
rüdü. Diger taraftan, yıı mı sene· 
denberi, Kiou - Siou korsanları 
Çinde bireı basamak noktası ele 
geçirm"ğe çalışıyorlardı. Tche:Ki· 1 
ang ve Fou-Kien'in sahillerinı az 
kalsın Çinlilerden alacaklardı. 1 
(1563) Daha sonra, 1637 de ispan- , 
yolları Filipin adalarından çıkar· 
mağ.._ uğraştıkları ve Formozdada 
Hollandaya karşı muharebe ettik
leri görüldü. Diğer Nippon ser
güzeştçileride Annam'da ve Cam· 
bodge'da müstemlekel~r Kurmağa 
ve Siyam ordusunda vazife alma 

1 - Ayni muharririn : Le Reneil de 
L'sie eserinden. S. 156. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

ı ı 
ı Halkevlmlzln Teman ı 
ı Kom lte•lnde münhal olanı 
ı ik i azalık için intihap ı 
ı yapılm•• ve neticede Temı 
ı sil kolunun deierll un· ı 
ı surlarından o lan Hamdi ı 
ı Pa ramyok ve Recep T•- ı 
ı k•• yeni aza llklara ae- ı f çllmlşlerdlr. J .......................... 
Mersinde bir 
yangın çıktı 

Fakat etrafa sirayet 
etmeden ılndtlrtlldl 

Mersin : 26 (Türksöıü Muha
birinden) - Dün saat 16 da te 
nekeci Vahidin dükkAnında bir 

\ 

yangın zuhur etmiş isede geniş· 
lemeden söndürülmüştür. Yangın 
tenekeci Vahidin benzin dolu te· 

nekelerin a~zını lehemlemek iste· 
diği bir anda ateş almasından 
çıkmıştır. Benzinlerin ateş almasiy· 
le tenekeci ve çırakları kendileri 

ni dışan atmak suretiyle muhak
kak bir ölümden kurtarabilmişler· 
dir. Bu suretle ~ateş alan benzin 
tenekeleri birden bire dükkanı 
sarmış ve kısa bir müddet içinde 
bitişiğindeki, Merkez Lokantasına 
geçmiş isede lokantanın eşyası 

kurtanlmıştır. 

Yangın yerine derhal polis 
kuvvetleri ve itfaiye yetişmiş ve 
sarfedilen gayretler sayesinde çok 
kısa bir zsmanda yangın etrafı 
sarmadan söndürülmüştür. 

Hadise mahalline gelen Polis 

müdürü Bay Nurettin Keskin Bo· 
ra, Belediye Reisi Bay Mithat To
roğlu ve Cumhuriyet Müddeiumu
mi muavini Bay Vasıf Kısmetli 
yangın hakkında tetkikat ve tah
kikata başlamışlardır. ----

- --.-1- u zAKLARDAN BABER3==--

Hüceyr"e nazariyesi -Güneşin cinste tesiri 
Şimdi de son bir nazariyeden bahsedelim : Bu 

nazariye, doğru gibi görünüyor. Arzu ederseniz 
kaydediniz. Hepimiz biliriz ki, insanlar hüceyreler· 
den doğarlar. Bu hüceyreler de erkek ve dişi pek 
iptidai bazı hüceyrelerin birleşmesinden hasıl olur. 

Bu hüceyrelerin içinde chromosonle denilen 
bazı maddeler mevcuddur. Bu maddeler irsi husu· 
siyetlerimizi taşırlar. Dişi hüceyrelerden bazıları Ü· 

zerinde tetkikat yapmış olan alimler, chromosonie 
denilen maddeyi mütemadiyen taşıdıklarını ve ne· 
vilerinin çocuğun cinsini tayin ettiğini tesbit eyle 

mişlerdir. 

Bu nazariyenin ciddi bir temele dayandığını 
görmekle beraber, filimler, istatistik tanzim etmek· 
ten başka bir şey yapmamışlardır. Devamlı ve fen
ni bir hakikati ortaya sürmek meselesinde müte· 
havvil birçok şartlar rol oynamaktadır. Her halde 
meseleyi esasından halledecek bazı fenni esasların 
ortaya çıkması ihtimalden uzak değildir. 

Bu meselenin kökünden halli, yer yüzünde er
kek ve yahut kadınların korkulacak derecede art· 
masını mucip olabilir.• Alimler, bu tehlikeye ehem· 
miyet vermiyerek ister erkek, ister kız olsun, do
ğacak her çocuğun makbul olduğunu söylüyorlar. 

Fakat meselenin kökünden halledilmesinin mahzur
dan ziyade, şu büyük faydası olacaktır : Yer yü· 
zünde erkeklerin adedi fazla arttı mı, doğacak ço· 
cuklan.n kız olması temin edilebilecektir. 

Yeni nazariye etrafındaki, tetkikler ilerleyince, 
çocukların oğlan ve yahut kız olarak doğması, in
sanların reyine ve keyfine bırakılmış bir iş olacak· 

mış.: 

* * * 
Gene bu nazariyelerden birine göre, eğer ko· 

ca, uzun müddet güneş altında ve açık havalarda 
yaşamış ise karısının doğuracağı çocuk muhakkak 
kız olur. Bilakis çok güneş görmemiş, açık hava· 
da yaşamamış erkeğin çocuğu erker olur. Çünkü 
güneş kuvvet veriyor. Derisi güneşten yanmış ba
baların çocukları, ekseriyetle kız doğar. 

Bu nazariyeyi ortaya süren adam·erkekleri ser· 
terde çalışan 64 aile üzerinde tetkikler yapmış ve 
bu ailelerin kadınlarının 123 kıza mukabil 83 oğlan 
doğurmuş olduklarını tesbit etmiştir. Halbu~i nor· 
mal istatistiklere göre, kız çocukların adedı 79 u 
geçmemek lazımdır. Fakat bu nazariyenin doğru
luğuna inanarak erkek çocuk istiyen babaların gü
neşten sakınmaları akıl karı olmasa gerektir. 

Konya, (Hususi)- Hadim'de· 
ki Y erköprü çağlıyanlanndan isti
fade ederek elektrik istihsali için 
yapılan tetkikler müspet netice 
vermiştir. 

Göksu ve Karasu, Y erköp rü· 
de birleşmekte ve 60-70 metre 
yükıekten çağlıyanlar yaparak ak
maktadır. İki tarafında 1000-1500 
metre kayalıklar bulunan bir va· 
diden garbe akarak sonra şarka 
dönen ve Ermenek çayının da 
birleşmesile g'ittikçe çoğalan bu 
büyük su, hemen hiç faydala· 
nılmadan Akdenize dökülüp git
mektedir . 

Karasu, kaynağından, Göksu 
ile birleştiği yere kadar saatte 65 
mil suratle akmaktadır. Arada· 
ki mesafe 1500 metre kadardır. 

Gerek Göksu, gerek Karasu
yun muhtelif madeni hassaları ha
iz oldukları şüphesizdir. 

Karasu, çıktığı yerde simsi
yahtır. içimi iyi değildir. Geçtiği 
yerlerde teressübat yaptığ"ı gö
rülmektedir. 

Buna mukabil Göksu, duru, 
soğuk müdrir ve hbımdır. Fakat 
Karasuyun cilt hastalıklannı gider· 
diği söylenir. 

Her iki suyun vadisi, orman· 
!ar ve muhtelif madenleri muhte· 
vi olduğu ~üphesiz bulunan dağ· 
tarla kapalıdır; dikkate ve. tetkike 
değer terkip , mahiyet ve man· 
zaralar arzetmektedir. Netekim 
Y erlc:öprü civarında bir zamanlar 
maden kömürü de istihsal edil
miştir. Demir, kömür, kurşun, gü 
müş ve kükürt madenlerine tesa· 
düf edilmesi mümkündür. 

Senelerdenberi yapılan etüt· 
!erden sonra, bugün devlet, ya
pıcı elini buraya da uzatmış bu
lunuyor. Nafia veUleti, Yerköp· 
rü çağlıyanlarında bir enerji istih· 
sal santralı yapmak için yerinde 
ilk tesisleri vücuda getirmektedir. 
istihsal edilecek elektrik, bir çok 
tesisleri tahrik edecek; o havali· 
deki kaza ve köyleri ışıklandıra· 
bilecek bir kudret taşıyacaktır. 

Llk maçları 
Yakında şehrimizde lik maç

ları yapılacağından lik heyetinin 
hafta içinde toplanarak kararlar 
vereceği haber alınmıştır. 

Sonbahar At 
ko,aıarı başbyor 

Milll Şef lnönünün yüksek 
himayelerinde ve Başvekil B. Re
fik Saydamın riyasetindeki yarış 
ve ıslah encümeninin her sene 
tertip ettiği koşular bu yıl da 
yapılacaktır. 

Encümen ilk koşunun 5 Birin· 
citeşrin pazar günü yapılmasına 

karar vermiştir. ikinci kofu bunu 
takip eden pazarda yapılacaktır. 

Mersinde 
at koşnları 

Mersin : 26 (Türksöz.ü mu
habirinden) - 19 lıkteşrin 941 
pazar günü Vilayet namına Mer
sinde at koşuları yapılacaktır. 

Ceyban Veterineri 
terfi etti 

Ceyhan : 26 ( Hususl muhabi· 
rimizden ) - Kazamız Veterineri 
Bay Sadi Toksözün terfian me
muriyetinde ibka edildiği, bu se
beple memuriyet ünvanının mü· 
dürlük o 1 d u ğ u ve maaşının 
da otuz liradan 40 liraya çıktığı 
haber alınmıştır. Bu değerli ar
kadaşı tebrik eder ve eskiden ol
duğu gibi timdi de vazifelerinde 
l a§arılar dileriz.. 

8. lava/ 
dostu taraftarı olan bu Fransıı 
politikacısı bir kaç hafta evvel 
Pariste bir suikasta maruz. ve bir 
talih eseri olarak kı.ırtulmuştu· 
lşte bu son zamanlarda okuyucu· 
larımızın ismine pek çok rastla· 
dığı Laval 1883 de doğmuştur. 

Kendisi asil bir aileye mensuptu, 
Paris Hukuk Fakültn&ini çok i) i 
bir derece ile bitirmiştir. 

Mebus seçilinciye kadar avu· 
katlık yapıyordu. 1914 intihabın· 
da kazandı ve mebuı oldu Fakat 
1919 da namzetliğini koyduğu 
halde kaybetti. Bununla beraber 
1924 de tekrar seçildi. 

Lavalın L:abineye dahil ola· 
rak siyasi sahada tef errüd gös· 

1 terdiği tarih bu andan itibaren 
başlar. 

1925 de Penlöve kabinesinde 
31 gün nafia nazırlığında bulun· 
du; ve sekiz.inci Briyan kabine· 

1 
sinde başvekalet umumi katipli· 

1 ğini ifa etti. Bunu müteakip ad· 
1 

!iye nezaretine getirilen Lava! 
1927 de ayan azalığına seçilmiş· 

tir. Fakat ayanda hiç bir grupa 
kaydolunmamıştır. 

Daha sonraları sıra ile ~u va· 
zif el eri aldı : 

1930 da ikinci Tardiyö kıı· 
binesinde iş nazırı oldu ve 1931 
de baıvekalete geçti. 

Kurduğu kabine 28 kanunu· 
sanide 31 hazirana kadar devafll 
etti. Bu tarihte hiikiimetten çe· 
kilen Lava! üçüncü Terdiyö ka· 
binesinde tekrar iş hazırlığın~ 
getirildi, 10 tubat 1934 de ikiııC1 

Dümerg kabinesinde müstemle· 
keler nazırı oldu. 14 teşrinievvel 
1934 de de Lui Bartu'nun yerine 
hariciye nezaretini deruhte etti· 
Bu nezareti birinci Flanden ka· 
binesinde ve birinci Buiston ka· 
binesinde (4 günlük bir kabine) 
bırakmadı. 6 haziran 1935 de ise 
ikinci defa başvekil oldu. 

ltalya ile habeşistan arası~· 
daki harp bu tarihlere tesaduf 
eder. Lava! meselenin sulhan hal· 
line taraftardı. Bu maksatla Jo· 
giliz hariciye naıırı Samoel Hor 
ile anlaşti; ve ltalyaya bir sullt 
projesi arzelti. Bu proje mucibi ıı· 
ce Sarki Tigre ltalyaya terkedi· 
lecek ve Ogaden ile ltalyan so
malisi hudutlarında da ltal}'8 

lehine bazı tadilat yapılocakt~· 
Fakat ltalya bunu kabul etmedı· 
Lava! kabinesi lngiltere ile miW 
tereken cezri tedbirlere başvurdll 
ise de bu tedbirler petrole tat· 
bile olunamadı . Çunkü Laval k8 

binesi Akdenizdeki üslerindeıı 
lngiltereye müsaade vermemişt'.· 
Bunun üzerine ital} a serbest btf 

halde Habeşistana asker çıkardı. 
Laval bu hadiselerden 1onr

9 

istifa etmi~ bulunuyordu. 1 
Kendisini bir zaman içill 

sahneden çekilmiş görüyoruz. fs· 
\'e kat 1939 harbi başlayınca 
1 

Fransa, Alman ve ltalyan işg·~; 
altında kalınca o zaman bu 1 

devletin dostu olan Laval'i tek' 
rar p olitika sahnesine alıyorlBr 
Petenin reisicumhurlu~u esnasıll' 
da Baf vekil ve Rcisicumhurııll 
halefi oluyor ise de, bu uı~~ 
sürmüyor. Simdi yalnız Baş11e 1

, 

muavinidir. Müteaddid defa10
1 

Hitlcr'in huzuruna çıkan Lavsr 
' denilebilir ki, Darlan'la berabe 
Franııı. ıiyasctinin idarecileridir· 
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JAPON EMPERYAliZMİNİ 
HAZIRUYAN ESASlAR 
( ikinci sahifeden artan ) 

h "d• gı ıyorlardı. 

d Bu ilk Japon yayılması devam 
~ erncdi. Denizlerin hakimi olan 
01Iandalılar ve lsponyollar Ja-

1Ponlan Filipin ve Formaz. ada 
~tından çıkarmağa mecbur etti
cr. Di~er taraftan Arıipelde tek-

rar b 1 · ı }( aş ayan sivil harp dolayısı c 
.
0ra Yarımadasındaki, kıtal sefe

~1Ye :dahi Hidey·oıhi'nın ölümü 
llt . 

erıne (1598) geri çağrıldı. Av· 

11'\ıpaıııarın azim donanma kuvvet
e . k rı arıısında Shyagun, Tokuga-
~~'ların ailei hük\ımranisine - ki 

edo'da mutavatındı - Japonların 
~dalarına hpanıp intizar etmek 
~Ydi ihtiyadisinin lüzumunu dü-

kfündürdü. Japonların, adalarına 
8Panıp geçirdikleri bu intizar dev~ 
re . 
t· sı tarn iki buçuk asır devam et· 
," 0600-1850). Bu müddet zar· 

t
lhda ancak bir kaç Hollandalı a . • 

.cır, Arıipele, ticaret yapmak 
•çın gelrniştir. 

-il

.Japon İnkUAbı 
Mahiyet ve aebepleri 

Mamafıh Japonya ebediyen 
~iicerrct kalmazdı . 1853 den iti· 
aren Amerikan ve Rus donan

lnaları , Japon sahilleri üzerinde 
lnüternad iyen adetlt-rini tekzif ve 

lctyit ederek , Japonyanın, kapı
larını açmasını icbar ediyorlardı. 
( 1 ) Bu tehdit karşısında Shyo
aun ( 2 ) hoyun eğmek lüzumu
nu hissetti. İngiltere, Rusya ve 
A.nıerika ile Kanogawa, Nagasaki 
Ve Shimoda muahedelerini aktet· 
ti, ( 1854 - 55 ) . Bu muahede
tıanıcler Arşipel limanlarının baı· 
lıcalarını beynelmilel ticarete aç
ırıaa-ı istihdaf ediyordu. 

Bu hattı hareket Japon efka· 
tııırnurniyesinde iyi tesir yapma· 
l!ı; Çünkü bu muahede, Avrupa· 
11ların Japonyaya nüfus ve fethet
ltıeJcrinin bir mukaddemesinden 

başka bir şey değildir. Bunun için, 
Caıeyana gelen efkarıumumiye 
dahili bir ihtilal çıkartıp, müesse· 

satı Adetleri ve imparatorluk si· 
Yaıetinin istikametini kökünden 
de~iftirdi. On birinci asırdan be-
t" . 1 ~aponya, imparatorları vasıtası-
lc ıdare ~dilmemişti. imparatorluk 
&ilci hükümranisi sadece ilahi bir 

hak değil, fakat siyasetle artık 
Rneıgul olmayan güneş ilahesi 
~ınaterasu'dan geldiği içinde 
alisc-n ilah 

1 1 - O tarihe kadar Japonya ecnebi· 
•ri dahile sokmamakta ,idi. 

3 Toikun"ln eski adı. 
-Sonu Var-......___ ___ ~----------~~~ 

~rbaa bakimi ter
Qaa nakU edlldl 

b· . Ceyhan : 26 ( Hususi muha· 
~•.nıiz.den ) - Bef altı senerten· 
Q tı kazamız hakimliğini yapan 

ay Ali Yümni'nin terfian Ordu
Yta tayin edildiği haber atınmıı· 
it. 

d . Kazamız.da memuriyeti müd· 
b ctınce kendini sevdirmit olan 
t ~kirn Bay Ali Yümni'nin bu ay-
ı 1fı gerek meslek arkadaılarını 

Ve -t gerekse kaz.amız hıılkını mu-
tı~tıair etmiftir. Kendisine bu ye
bı Vaıifcainde de başarılar diler 
'Yırı. yolculuklar temenni ederiz. 

Amerllıan • ıapon 
mtlzakereıerı 

nazik bir ıalbada 
Nevyork : 26 (a. a .) - iste

fani bildiriyor : Haber alındı
ğına göı e, Pasifik meselesini hal
letmek üzere Amerika ile Japon
ya arasında yapılmakta olan 
müzakereler naz.ik hir devreye 
girmiıtir. Ruzvelt muzakerelerin 
kati olarak kesilmesine mani ol
mak için bütün gayretlerini sarfet

mektedir . 
Almanlar Dr. Maçek'i yeni 

bir hükumet kurmak 
icin iknaa calıııyor • • 
Londra : 26 (e. a .) - Hırvat 

mahfillerinin aldığı haberlere gö
re, Almanlar, Hıavrt Lideri ve 
Sabık Yugoslavya başvekil mu
avini Doktor Maçek'i Hırvatis 
tanda yeni bir hükumet kurma
ğa ikna etmeğe :çatıımaktadırlar: 
Yugoslavyanın istilasından.ben 
Maçelc üzerinde büyük tazyıkler 
yapılmaktadır . Fakat Maçek, 
Almarı veya ltalyan emelleri he
sabına çalışmayı daima rededet 
mektcdir. 

sovyettere gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

ri merkezi olması dolayısıyle Rus
lar bu şehrin müdafaasına çok 
ehemmiyet vermekted irıer. 

Ankrra : 26 (Radyo gaz.ete 
sinden) _ Leningrrdda harekat 
bütün ıiddetiyle devam ediyor. 
Almanlar burada dar bir cephe
ye büyük kıtalar yığmışlardır. 
Şehrin cenup, dağu ve batı ka
pularında ıiddetli muharebeler 
oluyor. Ruslar daha ziyade gece 
hücumları yapıyorlar. 

Londradan gelen bir telgrafta 
Rusların, göğüs göğüse bir ça~
pışmadan sonra Almanları ~ır 
kaç kilometre geri attıkları bıl-
diriliyor. 

Ankara : 26 tRadyo gazete
sinden) - Yabancı kaynaklardan 
alınan haberlere göre, Sovyet 
ordularının umumi heyetinde b ir 
sarsıntı görülmüıtür. Bu ıarsıntı· 
nın cenup cephesindeki durum
dan ileri gelmekte olduğu ıüphe-

ıizdir. 
Stokholmdan Ofi ajansının 

verdiği bir haberde ~kra~na 
cephesinde Mareşal Budıennı ye 
yardım etmek üzere_ . g_ene~al 
Speınikof'un tayin edıl~ı~ı bıl
dirilmektedir. Bunun tayını Rus
ların Ukraynada mukavemete 
devam edeceklerini gösterir. 

General Speşnikof Rusların 
en büyük tabiyeci kumand~n.ıdır. 
Kendisi aynı zamanda Stalının de 
askeri müıaviridir. Hükümet mer
kezinde böyle mühim bır vazife 
gören bir zatın ~krayna ~ephe
sine gönderilmesı Rus mudafaa 
kararını göstermekle beraber 
cephenin bu kısmındaki sarıın
tıyı da isbat eder· 

ZA yl _ Adana şubeıinden 
aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan kaybo 
lanın hükmü yoktur · 

Bor kazasının Karaca 
mahallesinden Hafız. usta 
oğullarından Mehmet ot
lu Mahmut Tumluer 325 

TÜRKiYE RacJ..qosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 27.9.941 

7.30 Program ve memleket sa-

7.33 

7.45 

8.00 
8.45 

13.30 
13.33 

13.45 
14.00 

14.30 

J 4AO/ 

at ayarı . 
Müzik : Hafif program 

AJANS haberleri 

Müzik: Senfonik Müzik (Pi.) 

Program ve saat ayarı 
Müzik : Türkçe Plaklar. 

AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe Plaklar Pr
ogramının ikinci Ku;mı. 
Ankara Sonbahar At yanş· 
larının Tahminleri. 

15.30 Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu 

1800 

18.03 
18.40 

19.00 

19.15 

Program ve memleket sa· 
at ayarı 
Müzik : Fasıl Sazı. 
Müzik : Radyo Caz ve Tan 
go Orkestrası (lbrahim Öz
gür idaresinde) 
Konuşma ( Kahramanlar 
Saati). 
Radyo Caz ve Tango Or
kestrası programının deva-
mı. 

19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika. 

19.55 Müz.ik : Tanınmiş Rumeli 
Türküleri. 

20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 
21.00 

21.10 
21.45 

22.00 

22.30 

22.45 

22.55/ 

Müzik : Saz Eserleri 
Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası 
Müzik : Dinleyici istekleri. 
Konuşma : Günün Mesele. 
leri 
Müzik : Radyo Salon Or
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın). 

Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham - Tah· 
vilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası 

Müzik : Radyo Salon Or
kestrası Programının ikinci 
Kısmı. 

23.00 Yarınki program ve kapa-
nış 

Bir amele toprall 
altında llalaralı ildi 

Mürseloğ\u kö} ünde Acar Ah
medin kerpicini kesmekte olan 
Ali isminde ve kırk yaflarında 
bir amele lcaz.dığı çukurun içine 
girmiş fakat maili inhidam bir 
halde bulunan çukur birdenbire 
üzerine çökerek zavallıyı kesif 
bir toprak yığını altında bırak
mıştır. Ali bo~ularak ölmilftür. 

IH•Dıede Baywaa 
baıtablı 

Mersin : 26 (Türksözü Muha
birinden) - Silifkenin Akdere I
şıklı köyünde sığırlar arasında ya
ni kara hastalığı çıkmış t14 hay· 
van ölmüştür. Veteriner müdürü 
hastalık yerine giderek gerekli 
tedbirler alınmış ve sirayet tehli
kesi altında bulunan 181 hayvana 
aşı vurulmuştur. 

spor aazete ve Mecmaaıarı 
KollallllJOna Satın Abaacü 

BEDEN TERBiUSI UMUM MODORLOGONDEH : 
U M··d" lu''k kütüpanesi için, Türkiyede şimdiye ka-

mum u ur . . 
. • d ve neşrivatım tatıl etmış olan spor gazete 

dar ıntışar e en l k 
l kolleksiyonları satın a ınaca tır. 

ve mecmua arının . d 
S k · t' lerı· n bir mektupla Neşrıyat ve Propağan a 

1 atma ıs ıyen 
~il VllAyetlDdl l"ğ" ·· müracaatları 24-27-30 (6938) 13462 
Y • Müdür u umuze • 

, ... kly lıml --.-----
\r·ı Dahiliye Vekaletinden lçel 11 a n . 
~~yv:;:;.ı;'~:~'"~·N.1:;~!:~~~ ı T. C. ZiRAAT BAHKASI PAMUK MOE~ESESINDEH. :. 
("· .'z. köyüne bağlı (Kırıntı) ve ı k takasında bulunan Yağ Fabnkalannın Çığit 
'°'tın) K - - b 1 (Ul Çu urova mm . . . "b"l .. h '-'c • ate koyune ağı u . Y"k k Ticaret Vekaletının emrı tensı ı e mun ası· 
<Lı t~s) ve Namrun nahiyesine bağlı ihtıyacları u _se ah d temin edileceğinden Sayın Çiftçile
tiı:r tepe) mahallelerinin birleşti- ı rın müessesemız tar. . n ~n almak ve bedelini ödemek için 29 / 
~~ clt nıerlcezi (Ulumeres} olmak rimizin satacaklan çığitlen . d M h t 5 b ncu 

tyn· d ._ - - d · "b n Borsa cıvann a e me a u lak· ı a la 1tnılmaıt uzere mus· 91941 Tarihin en ıh are .. l l . il~ 
1 g ıı köy haline getirilmeleri . d bulunan • memurumuza muracaat ey eme erı an 
'-ıi}94t gününde tasvib edil- yazıhanesm e 13472 
~'ıt. olunur. 

- -
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
C/NSı En az En çok 

K. s. K. s. 
LI; ,..;. .-- I ~ 

i4:4o-Koza 1 13 oO 
Klevland Ç. 00,00 

Klevland l 69,00 70,00 

I Klevland 11 64,00 67,50 

M. Parlağı 00,00 00,00 

IP.ı·emizi 00,00 1 00,00 

Kapı malı 

ı~.oo Y. Çiğidi 
K. Çiğidi 6,75 

ı , Susam - 41,50 

,_Bu~day yerli 8,43 ı 8,75 

Arpa 6,63 6,75 

ı Yulaf -7,43-ı 7,50 

26 - 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

/ ş banka~ından alınmıştır. 
!=----

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.20 
(Doh~r) Ameri~an _129.20 

ADANA ASKERLiK SOBE
SiNDEN: 

337 dotumlu ve bunlarla mu
ameleye tabi Erler namına çıkarı
lan davetiyeler köy ve mahallele
re a-önderilmiştir. Sevke tabi olan 
bu dotumlu muhıar ve mahalle 
mümessiline müracaat ı. ederek da
vetiyede yazılı ismi hizasına imza 
etmeleri ve gelmeyen ve bakaya 
kcalanlar hakkında Askerlik kanu· 
nunun (89) ncı maddesi hükmü
nün tatbik edileceğini ve erlerin 
30/ Eyhll 1/94 l günü şübeye mü
racaat etmeleri ilin olunur. 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
i DOKTOR i i i 
i i 

! Ziya 'rümgören ! 
i i 
i Birinci sınıf rontgen mütehassısı hastalarim Abidin i 
i Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule i 
! başlamıştır • 13456 3-1 ! 
• • · . ., ...... ., • .,.,., ........... ., ...... ., ...... .,.91ı • ._ • ., ................... ~·~·--- ·oeıı· .. ·--·· 

DEVlET HAVA YOLllRI UMUM MOOORLOGONOEN: 
Saatlerin değişmesi dolayısile yolcu tayyare seferlerinde 

29-9-941 pazartesi gününden itibaren aşağıda gösterilt:n 

detişiklikler yapılacaktır. 

Tayyareler : 

&Dilara • Adana 
Aalıara • ııtaabal 
Otobü• : 

Saat: 
Saat: 

14.15 de. 
14.20 de. 

Ankara Merkez P.T.T. Binası önünden saat 13.45 de ha· 

barek«'!t edecektir. (7134) 27 -28 134 70 

i LAN 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE M000Rl0~0NOEN : 

1 - Aşağıda evsah ~ yazılı gayri menkul birinciteşrinin 
dokuzuncu perşembe günü saat 11 de Vilayet daimi encü

meninde pazarlıkla satılacaktır. 
2 - Şartnamesi bura ve Osmaniye hususi muhasebe ka

lemlerinde görülebilir ve en çok birinciteşrinin beşinci günü-

ne kadar pey sürülür. 13467 
Mahallesi mevkii beher dekarının dekar 

muhammen B. L. K. miktarı 

============ Osmaniye-Rızaiye M. Dikilitaş 30 00 28 

---------------------------------------------------
Pılı \'allıada 

CEYYBAN ASRI 
SINAMASINDA 

Ehlisalip 
Muharebeleri 

ıarı aalaı 

teüerell 
Refikam, oğlum ve bana ait 

olan nüfus tez.kerelerimi:ı ıayi olmuı 
tur. Yenilerini alaca~ımızdan es
kilerinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Aile reisi : Adananın Yunus 
oilu köyünde mukim ve 
Malatyanan Petürke kazası-

nın Gerger karyeıinden 

307 d*mlu Hasan ot· 
lu Mahmut 13471 

• 
iş Bankası 

Bltü taıarral beıapıan 

1941 
llramlye planı 

KEŞi O EL Ek 

4 ŞalHıt. 2 Mayı•. l Aiu•to•. 3 //cincifef"İrt 

tarihlerinde yapılır 

1141 illram11eıerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 :t 1000 :t 3,000 , 
2 :t 750 :t 1,500 • 
4 , 500 , 2,000 • 
8 :t 250 :t 2,000 :t 

35 il 100 :t 3,5or il 

80 il so , 4,COO • 
300 il 20 ) f,,000 > 

TUrklye lf Bankasına para yat•rmakla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zanı~nd" tellhlnlzl 

denemlf oluraunu~ 

1 LAN 
OEVlET DEMIRYOllARI & iNCi iSLETME SATIN AlMA KOMiSYONU REISLIGINDEN: 
Muhammen bedelleriyle ihale gün ve saatı aşağıdaki cetvelde yazılı üç kalem malzeme 

hizalannda yazılı usul ile Adanada Devlet Demiryollan 6. ıncı işletme müdürlütü binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat akçalariyle kanuni ikametgah ve Ticaret 

odası vesikalarım hamilen ve kapalı zarfla alınacak malzemeye ait teklif mektuplarını muay-

yen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar k isyon reisliğine vermeleri şarttır. 
Bu işe ait şartnameler parasız olarak Adanada işletme komilyonundan d~ğıhlacaktır. 

23-27-1-6 13455 

Malzemenin 
Cinsi ve 

Miktan 

Muhammen 

Bedeli 

Lira 

1 - 1600 M/3 Kum 4800 
2 - 1600 M/3 Çakıl 4800 
3 - 600.000 adet tutla 9000 

Muvakkat ihale yolu 

Teminab 
Lira 

360 
360 
e1s 

Açık eksiltme 

" 
Kapalı Zarf 

ihale gün ve saati 

8110/941 Saat 14. 
8/101941 " 16. 
9/101941 " 1 s. 

• 



Sayfa 4 TORKSôZO 27 Eylul 1941 
sazı = 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEHEYll SlRflYATI, SESSiZ iŞLEME, UZUN OMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

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

Kitap, mecmua, çek, bilet, atı,, 

8 plAn, harita, bilumum matbaa 
işlerini Tflrklyede mevcut mat-

• baaıara rekabet eder derecede 

Türksözü 
Matbaası Mufassal teknik izahat isteyiniz • tab ve sflratıe elden çıkarır. 

• 1 • 

Muharrem Hilmi Remo 
ABIOiMPl$l CADDESi 18. 42 - TEllftAf : MMD ADANA - TElEf OH : 110 

: Türksözü Cilt Kısmı : 1 • • 1 
: SAGUM, TEMİZ, ZARlf CİLT iSLERiNİZİ ANCAK TÜRKSôZO I 
İ MÜCELLİTHAHESİHDE YAPTIRABiliRSİNİZ İ 
: : 

~~~~~~~--~~~~~~~~~~~"--~~~·~·~·····~············ .. ••• .. ••••••••••• ------------------------------
T811YE CUMBll1m1 

Ziraat Bankası 

. 

Kurulu• tarihi : t
!.rmey .. i: 100.tJIJO.«JO Tlwlı Lir .. , 

• 
Şu9e ve ajanı adedi : 265 

l iral ve tiearf her Devi !tanka maameleldr 

ı-ara biriktirealere U.IOO lira ikramiye veriyor 

Ziraat lankuıntia kumbiırmb ve ibbanaa tAlarruf ııe..,lanna en 
az SO Jiruı a;.ulunaalara ......ıe 4 ~· 'ekilecek kur'a ile 

ıtafı4aki pllna pre ilu11miye llai•laa.kbr. 

4 Atlet 1000 Urabk 4008 U ra 
4 • GOO • .... 

" 
' .. l60 .. lGOO " 40 .. 100 .. ... .. 

100 
" so .. SOQQ 

" 
1~ 

" 40 .. 4800 .. 
160 

" 20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Heaaplaniuiaki p..-alar bir sene içinde SO 

liradan qajı düımiyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 
~O f uluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylOI, 11 Birincikinun. 
l~art ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Adaaa Dotamıwt 111•1111 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Dolum 11• Kadın Ha•talılıları Mtıt•ha••••ı 

Hastalanna Abidin Pqa Cadde.si yanında 8. Müslim aparta
manının birinci kabndaki evinde kabul ve tedavi etmiye bqla-
rmıtır. Telefon No. 272 11-15 1~07 

...,., ........ ~~ 
M(/TEHASSIJ. 

Dr. Ekrem· Baltacı 
HAST ALARlll HEI GIH MUSTAFA llF l TECZAHAN!SI 

OSTOIDEll MUAYEIElllSlll UIL EIEI 

B 

*•***********************~ ----- Doktor Mecid AltıolE ----

En Büyük Hakikat ;" M:::~:::::'~'·:.:::·::::r.'·::::J~::.ko•• 
karfısında Muayene saatları : Sabah : 6 - g 

D n iDr. Cevad Sargını 
~ i Clld, aç wı Zlllrawı Baıtablllar f y n f Mlt ıbauıaı j 
N ı S • ı ... ı o i ı MUAYENEHANESi : S i l.tanbal Beyoğlu Toltatlıyan ot•li •ıra•rnda Balo ı L ı •olralr Numara : 4 C. 9-15 ı 

ı .... ff ............................................ ı 
• 
1 ! NEZLE 

DIŞ MACUNUNUN YARATTlm SIHH T, " 
CAZiBE VE 60ZEllİKTİR ! ~ 

N M Kırıkl ık,Baş, 
Diş ve adele 

"Radyolin,, harikulade mües· 
s ir terkibi, da ima tazeliti ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiti yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve gdzeJliğin-

de parlak neticekr veren ~ 
"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstah1.arlarından da müstat-
ni kılmıştır. 

• 

ağrıları 

En seri ve en kati şe· 

kilde ~ıalnız kaşe 

RADYOLIN N 

·············•@••········· 1 ~ 
günlerde alacağınız ilk 1 

tedbir evini:ı.de birkaç GRlPIN bulundurı.1ak olmalıdır. 

M~ ........................... ................. 
- -

:4 
Alloaa YI Ub '1""ÜRKSÖZÜ ,4 

prtlan GONDfLIK GAZElE - ADANA 
'~ -· ı 

Serullli . . .. 1400 Kr. 
Sahi,, ve Başmuharriri 

ı: FERiD CELAL GÜVEN 
, Aylıfı .. , 125 • 

Umumi Ne§rigat Mddürü 1: r -
ilanlar için illa reye MACiD GÜÇLÜ ~S 
mUr•c••I elm•lldlr Basıldığı yer : TOJU'SOZO Motbooıı i 

~~ ~~ -
-::.· - ······-- -......... 

.,. 
~ Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri 

n yormadan ıstırapları dindirir. " 
M Lüzumunda güncie 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınıı ve 1 
~ her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyinız. 

•1~:z:ıacıc1~ııcııczz~~ca~ıaıcss~7 


