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ATATCaB DiL 
MESELESi iLE 

fflÇIN UiBAŞTI 'l 
Necmeddin Sadak 

O
rta Çağa kadar, imanları ayni 
ideal etrafında toplayan en bü
yük kuvvet din birliği idi. Bu 

asırda milletlerin en sağlam bağı 
dil birliğidir. Dokuz sene e\fvel 
Atatürkün bu derece ehemmiyet 
Verdiği eserin değerini anlamak 
İçin bu meselenin bu mahiyetini 
töz önünde tutmalıdır. 

Atatürk vatanı kurtarıp mil· 
leti dirilttiği vakit, ona, yaşama 
kudretinin en gür kaynağı olan 
Şeref ve esalet duygusunu aşıla
mak istedi. Bu koyu milliyet dev
rinde, herşeyden önce, Türk mil
letine çok eski mazisini, bütün 
kavimlere örnek olmuş yüksek 
medeniyetini öğretmek lazım ge
liyordu. Bunun için Türk tarihinin 
en eski tarih, Türk dilinin en es· 
ki dil olduğunu ortaya attı. Ata
türkün bu bal)islerde ileri sürdü
tü arama ve inceleme usullerinde 
basit ve mücerret görüşlü bir mü
tehassısın kupkuru ilmi kanaa~la
rını değil, koca bir millet~ yuce 
Varlığını anlatmak isteyen bır kur
tarıcı ve yol göstericinin ihtiras 
ve heyecan dolu iınanını, sönmek 
bilmiyen ihtilal ateşini aramak 
dotru olur. 

Atatürk, ortaya atbğı divi 
ile Türk dilinin bütün dillere e
sas olması m~htemel eskiliğini, 
kendi kendine yeterliğini, saflığa 
doQ-ru gittikçe zenginliğinden_ ve 
aiizelliğinden l>irşey kaybetmıye
Ceitini ispata çalışlı, bu işten an
lıyanJan- tek kişiyi ihmal etı:~: 
den-bu yolda çalışmaya sev e ~-
Datıa büyük bir cesaret ve samı
tniyetle. bu çalışmalara b~~ 
memleketlerin tanınmış ilimlennı 
de davet etti. 

Büyük Adamın bu işe y.ıllarca 
nasıl yorulmaz bir merakla sarıl
dıtını, uykularından feda ederek 
dil meseleleriyle şahsen nası~ u~
raştığını hepimiz biliyoruz. . ası-
Yeti, kurtardı~ı bu millete, bılha~
sa münevverlere, mukaddes b~r 
Vazife yüklemiştir. Bunun içindır 
ki bu eserin başlangıcını her yıl 
hatırlamak kararını derin takdirle 
karşılarız. 

Dil ıslahatının geçirdiği safha-
lar malumdur. Her çetin mevzuu?. 
araştırma, deneme zorluklarını d~ 
bahsinde de gördük, nihayet bu· 
tün bu çalışmalar en tabii mecra-. 
sına girdi. "Dil yapılmaz, kendı 
kendine olur,, nazariyesi ne kad~r 
doQ-ru iliC, içtimai müessesele!ı~ 
tekamül seyrine, bu !ekimmulu 
ieciktiren suni engellen ortad~n 
kaldıran cesaretli bir hamle ıle 
hız vermek zarureti Cle o derec_e 
aşikardır. Türk dili, zaten sadelı
te, saflığa doğru gidiyordu. Fa
kat, atılan adımlar tereddütlü, kor
kak ve cüretsizdi. Atatürk, sürat· 
le ve bir anda başardığı di~er 
büyük i~timai inkılaplar gibi, dil 
bahsinde de milli vicdanın tema-
Yüllerirıden geri kalmış bir mües
•eseye, içtimai hakikate çabuk 
uyması için, harikalar yaratan kud~ 
retli eliyle bir darbe vurdu, yenı 
": feyizli bir yol açtı. O yol üs
tunde yürüyoruz. 

~ Umarız ki bu günün her yıl 
donirnünü yalnız sözle detil, Türk 
~ilini zenginleştirecek, ona istikrar 

erdirecek ciddi eserler neşrede
rek kutlamak adet olacaktır. 
.....___--~~--------~~-
J\ / 111 an yadaki lran aelaret· 

haneai kapahlıyor 
. Ankara : 27 (Radyo gazete

.11111dcn) - lngiliz ve Rusların lranı 
1
'2•linden sonra Almanya hüku
m r f e 1 Almanyada bulunan lran se-
:rethanesini ve konsolosluklarını 
"apamata karar vermiştir. Elçilik 
~ ~onıolosluklar memurları on ... " .. "•k ıçın de Almanyayı terk ede-
.,. ltrdir. 

• , . Al Vunanistanın 
Iran dakı man feci hali 

Tebaası Erzurumda YlllAHISUH~AKi ALMAN-
LARLA ITALYAHLAR 

4 7 4 kişi istanbula geliyorlar GEÇİNfMİYORLAR 

Macar 11aslabatglzarı da Geliyor 
Erzurum: 27 (a.a.) - Almanyanın Tahran büyük 

elçi•i ile aralarında büyük elçilik erkarı da bulunan. Al· 

t baaaından 47 4 kifilik bir grup cama gecesı eeç man e _._. _ . • 
L t tomobil/erle buraya gefmiıler Ve muaaefi ı•ttTQ• 

vaıcı o l h · - .ı 
hattan •onra /.tanbula gitmek üzere tren e fe rımızuen 

oyrılmıılardır. 
Erzurum : 27 (a.a.) - Macariatanın Tahran mas· 

lahatgüzaPı pef akatlarında elçilik memurlarından üç kifi 

b 1 d ~ halde dün otomobille buraya gelmif ve akfam u un agu • _ 
treniyle l•tanbala hareket etmııtır. 

Harap Rus Şehirlerinden Geçen Alman Kıtaları 

Sooyetlere göre : A imanlara Göre 

OOESl Y l TAARRUZ EDEM 
RllMEN KUVVETLERi 

50 BiN ZAYiAT YERDiLER 

Oıııı çılla• ıs bin 
AIDlaa lmlla edildi 

Londra : 27 (a. a.) - Mos
kova Radyosu, Sovyet Baltık fi
losu siyasi amiri Lebep"pin Le
ningradda Radyoda bir nutuk 
vermiştir. Lepep bu nutkunda 
demiştir ki : Marat ve lıkteşrin 
adındaki Sovyet zırhlıları düşman 
kuvvetlerine ciddi zayiat vermek· 
te devanı ediyor, Hangö, ôsel 
ve Dago iyi dayanmaktad~rlar. 
Ôsele çıkan 15 bin Alman ınıha 
edilmiıtir. 

Moskova : 27 (a. a.) - lz-
vestiya gazetesine gore. Odesaya 
taarruz etmekte nlan Rumen 
kuvvetlerinin ölü yaralı ve ka!ı~ 
yekunu, EylUlun ilk onbeş gunu 
içinde 50 bin kişiyi bulmuştur. 
Bu bil> ük zayiat karıısı~d~ Ru· 
menler tabiyelerini değıştırmek 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Sulh şayiaları 
ıaglllZ gazetelerlD• 
gire, blylı blrıer 

baldı meııaa 

oıamaı 

Ankara : 27 (Radyo gazet~~ 
. d ) _ Amerika cumhurreısı 

sın en T 
Bay Ruzveltin hususi mümessı ~ 
Bay Taylorun lngiltere~e gelmesı 
b' takım şayiaları mucıb elmuf 
t~~- Bu şayialar arasında bir s~l_h 
arama şayiası da vardır. lngılız 
gazeteleri bir takım mutalealar 
serdetmekte ve B. Taylorun papa 
ile görüıtükten sonra Eden ve 
Çörcille görüımek üzere. Lodra
ya • geldiğini fakat bı.r sulh 

· · haıırlamanın bahıs mev
ıemını 

Esir miktarı 
665 bini buldu 

Alma• lutalan Moı
kovaya zoo, Barkola 
50 kUometreye il•· 

tar yalcla,tııar 
Ankara : 27 (Radyo gazete

sinden ) - Alman orduları baş
kumandanlığı fevkalade bir tebliğ 
neştederek Kiyef doğusundaki im
ha muharebesinin tam bir muvaf
fakiyetle netieelr.ndiğini bildirmek-

tedir. 
Çevrilen bu ordulardan zaif 

bir kuvvetin bile kurtulamadığı 
ilave olunmaktadır. Ayni tebliğe 
göre, bur~da alınan esir miktarı 
665 bine çıkmış, 885 tank, 3718 
top iğtinam olunmu;lur. 

Almanlara göre, burada 50 
tümenin imhasından sonra harp 
yeni bir safhaya girmiştir. 200 ki
lometre derinliğinde bir t>ra:ıi ka 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

JAPON MUYAf f AKİYETI 
Ankara : 27 (Radyo gazete· 

sinden) - Japon kuvvetlerinin 
ehemmiyetli ilerlemeler kaydetti-

ii bildirilmektedir. Çin kaynakla· 
rından gelen haberlerde vaziyetin 

nazik olduğunu kaydetmektedir
ler. Japonlar Çankşeye bir taraf
tan 20, diğer taraftan 80 kilomet
re yaklaşmışlardır. 

Bu vaziyet İngilizlerin son za 
manlarda uzak şarktaki hazırlık
larını izah etmektedir. 

zuu olamıyacağını yazmakta, 
Amerikada 20 milyon Katolık 
bulundu~unu, lngiltereye yardım 
f!lmek iatiyen Amerikanın, Papa· 
nın bu husustaki fikrini vuzuhla 
anlamak iıteditini ilave etmekte

dirler. 

Londra : 27 ( a. a. ) - Yu
nan Başvekili Çuberos bugün ga
zetecilere yaptığı beyanatta Al
man tahakkümü altında bulunan 
memleketin hazin bir manzara
sını çizmiş ve ıöylP. demiştir : 

- Bombardıman edilmiş bir 
sürü harap şehir .. Bunların on 
dokuzu tamamiyle harap olmuş

tur. Ahali açtır . Çünkü düşman 
çocukların sütüne varıncaya ka
dar yiyecek madnelerinin hepsini 
götürmüştür . 

Düşman milli hissiyatı ve be
şeri vekarı ortadan kaldırmak 
için cebir ve zulüm usulleri tat
bik etmektedir. Fakat bu manza
ranın ön planında görülen şey 

düımanın tatbik ettiği vahfiyane 
usullere karşı elden gelen her 
vasıta ile şiddetli bir mukavemet 
gösterilmesidir . Almanlarla ltal
yanların Yunanistanda anlaşama

dıldarını gösteren sarih alametler 
vardır. 

Bu anlaşmazlık o dereceyi 
bulmuıtur ki, Almanlar ve ltal
yanlar için ayrı ayrı lokantalar 
tahsis etmek icap etmiştir. ltal
yanlar iıgal ettikleri bölgede asa
yişi temin için Yunanistana 14 
tümen getirmek mecburiyetinde 
kalmışlardı. 

SEYH SONUSİ f iliSTİHOE 
Ankara : 27 (Radyo gazete

sinden ) - Suriyede çrlcan Ela
Hali gaıetesi , Şeyh Sünusinin Ku 
diae geldi~ini ve kendisine bir 
çok şahsiyetler refakat ettitini 
bildiriyor : 

Şeyh Kudüsteki ikametinden 
istıfade ederek emir Abdullah'la 
görüşecek ve sonrada Soriyeye 
gidecektir. 

Albay noksun 
makalesi 

ALBAY BITARAf llK 

KAHUNU AlEYHINDE 

Amerika Bahriye Nazırı 
Albay Knoks 

Vaıington : 27 ( a. a. ) -
Amerika bahriye nazırı Albay 
Noks ticaret mecmuasında yaz
dığı bir makalede bitaraftık ka 
nununun kaldırılmasını ve başlıca 
geniş ticaret yolları civarındaki 
Amerika deniz üslerinin kuvvet
lendirilmesini tavsiye etmektedir. 
Noks diyor ki : 

- Groenlandı ve l:ılandayi 
muvakkaten işgalimiz Büyük Bri
tanyaya giden Atıantik yollarında 
bize üsler temin etmiıtir • Kara
bel denizinde ve İngiliz güyana
sında lngiltereden aldıtımı:a: liman
lar cenup Amerika yolunun hi-

SPOB: 

Beden T erbigesi 
• 
istişare Heyetinin 
mühim bir kararı 

~~~------...... ·--------~~-

Oyundan çıkarılanlar 

iki hafta oynıyamıyacak 

RUSYAYA YARDIM HUSU- , 
SUN DA iNGil TERE f EDAKlR
llllAR YAPMAGA MECBUI 

Londra: 27 ( A. A.) - lş na
zırı Biverbruk söylediği bir nutuk
ta demiştirki: Büyük britanya Rus
yaya yardım etmek için kendi 
istihsalatından ayırmak suretile fe
dakarlıklarda bulunacaktır. Bunu 
yapabilmek için istihsalatın gele
cek altı veya on iki ay içinde ke
sif bir seviyede tutulması zaruri
dir. Kendi istihsalatımızdan ayır

mak bizim içim çok zordur. Fa
kat bile bile giriştiğimiz taahhüt
leri tutmak ve takip ettiğimiz 
siyaseti iÜÇleştirmck üzere feda· 
karlıklarda bulunmak zaruridir. 

Erkek Lisesi 
Mezunları 

1940 - 1941 Derayılı Eyl(il dev
resinde Olgunlu§u veren talebeler: 

Fenden : H. Vardas, M. Yük· 
sel, M. Güner, M. Arıkan, M. ôz
mucur, M. Ôzdel, M. Güzelsoy. 
F. Gürsoy, C. Dizdar, A. Leğoğ· 
Ju, F. Adlığ, H. Altan, Z. Çamur
dan, 1. Akkuı, 1. lnırgı, H · Ertem 
Z. lisan, R. Kurt, Z. Hazer. B. 
Çoğal. 

Edebiyat A : S. Sepici, K. 
Tekerek,:K. Oral, M. :Kayalı, M. 
Abi, M. Aksoy, O. Çelik, Ô Yıl
maz, A. Ercan, C. Yorulmaz, C. 
Aladar, H. Altınok, N. Uras, S. 
Mutlu, H.:Doğ'an, l. Görgün, F. 
Coşar, K. Bayadal, 

Edebiyat B : Y. Etem, S. lz
gi, Y. Deniz, M. Sütçü, M. A. 
Dugay, M. Köksal, M. Gölgeli, K. 
lçgören, K. Akat, K. Şahin, K. 
Mengi, S. Akdeniz, S. Tekinay, 
1. Ceyhan, · 1. Ezgi, 1. Sevim, T· 
Gören, V. Venüs,& H. Tüzün, B. 
Erıoy, N.~ Coşar, A. Alıç, D. Öz
bek, R. Oral, u. Yeğen, Kemal, 
L. Kargı, C. :ôzarıkan, Sabahat
tin. 

mayesineJ.yaramaktedır1.f Panama 
kanalındaki üslerimizde:( garp sa
hiliif>oyunca:Cenubt Amerika yo
lunun bir kısmını himaye etmek
tedir. Bununla beraber Şarkf,iHin
distan ve:Avuıturalya yollarında 
ticareti himaye için daha başka 

üslere de ihtiy11cımız vardır. Noks 
bitaraflık kanununun aleyhinde 
bulunmuş ve demiftir ki : 

Bu kanun siyaseti heyeti umu
miyesi itibariyle muvaffak olama
mıştır. Çünkü ; bu dünyada ge· 
milerimizin ve mallarımızın hima
yesinden çok daha mühim şeyler 
olduğunu idrak ettik . Bugünkü 
harbin neticesine batlı muazzam 
meseleleri artan bir ıuur ile müd· 
rik bulunuyoruz. Yarım kflremizde 
bqlıca deniz devleti olan Birleşik 
Amerika Devleti bfitün Anrerika
lıların vapurlarına deniz hürr:ye
tini temin etmek yolunda başlıca 
vazifeyi (lzerine almaA'a ve de
nizlerin hürriyetini her türlü te
cıvii&e kartı korumata hazırdır. 

Anlrnra : 27 - Beden Ter
biyesi merkez istişare heyeti 
s~lı günü başlıyan içtimalarına 
dun de devam etmiştir. 

Haber:a ldı~ımrza göre, heyet 
amatörlük ve resmi spor müsaba
kaları hasılatının taksim suretine 
ait talimatnameler üzerindeki 
müzakerelerini intaç ve kabul 
etmiştir. 

Dünkü müzakerelerin en mü
him mevzularından birini de fut
bol müsabaka talimatnamesi teş
ki~. etmiştir. Buna ait projenin 
muzakcreye konulmasından önce, 
Umum [Müdür General Cemil 
Taner mühim bir takrir veıerek 
heyeti futbol musabakalaıında 
hadis olan müessif vakaları önle
yici tedbirler almıya davet ey· 
lem iştir. 

Bu hususta serdedilen fikir 
ve mütaleaları dinliven merkez 
istişare heyeti, va~iyetin islah 
ve alınacak tedbirlerin ittihaıın-
da ittifak eylemi~ ve bu hususta 
konuşulan esaslar dairesinde ica
bının yapılmasını kararlaştırm11-
tır, 

İlk tedbir olmak üzere de • 
ceza talirnatnamcsine şu fıkranın 
elclenmesi kabul olunmuştur : 

<Bir musabaka esnasında dö
ğüşme ve söğüşme veya hakeme 
kal"fı el ve dil il~ t~cavüı gıbi 
spor ruh ve terbıyesıne mugayir 
hareketlerden ~Jolayı hakem tara
fından musabakadan çıkarılan 
musabıklar haklarında bir ceza 
kararı olmasa dahi hadisenin•vu
kua geldiği musabakayı t~kip 
eden ilk iki musabakaya hiçbir 
itiraza mahal kalmadan resen gi
remez. Bu hüküm o musabık 

hakkında ayrıca cezai takibat 
ifasına mani değildir.> 

Merkez istişare heyeti bu 
hüküm bugünden itibaren meri 
olmasını istediğinden Umum Mü
dürlük keyfiyeti derhal telgrafla 
bölgelere tebliğ etmiştir. 

Merkez istişare Heyeti, ha
diseleri önleyici tedbirler arasın
da musabaka talimatnamesinin 
en başta gelen bir unsur oldu· 
ğunu kabul ederek heyete arze
<lilen talimatname proıesının 

teşkil edilerek bir tali komisyon
da bu hafta içinde incelenerek 
ondan sonra müzakere edilmesini 
kararlaştırmıştır, 

istişare heyeti bugün içtimaı
na nihayet verecektir. 

•i·'li·r·1313~J 
Roma : 27 (a. a.) - Musoli 

ninin riyaseti altında toplanan na
zırlar meclisi, sreçen aylarda mü
teaddit vilayetlerde ihdas olunan 
ekmek vesika usulunun bütün ltal
yada teşmiline karar vermiştir. 

* 
Londra : 27 (a .• a.) - Gene

ral Veyvelin Londradan Hindista
na giderken Tahradan geçmek 
niyetinde oldu§u bildirilmektedir. 
General, Sovyet kumandanlığı ile 
alınması icabeden bütün müdafaa 
tedbirlerini görüşecektir. Hindistana 
gelecek tankların ve kıtaların lran 
demir yolundan geçeceği haberi 
uılsızdır. 



Sayfa 2 

G ü n ü n M e v z u 1 afü 
Japon Emperya-ı 
lizmini hazırlı

yan esaslar 

TORKSOZO 
E 

İhraç edilecek 
fındıklar 

Klçlk çuvallarla 
gönderilecek 

25 

·.:RL 
Nümune olacak 

bir köyümüz 
: ........................ : 
ı Yarın Akşam ı 

YAZAN: Remzi Ramazan Atıl 

Ankara - Ticaret vekale
tinin verdiği bir karara göre, 
Çuval sıkıntısı devam ettiği 
müddetce, fındık nizamnamesinin 
ek maddesi hükümlerine tevfikan, 
ihraç edilecek sağlam iç fındık
ların gayri safi 70 kilogram ağır· 
lığında olmak üzere 21/ 2 ve 21/4 
librelik çuvallarla da ihracına 
müsaade adilmiştir. 

i === RADYODA === i 
ı oıreneceıımız ı 

Kozan : 27 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Kazamıza bağlı Ga
zi köyünün faal ve çalışkan halkı 
ve bilhassa köy ihtiyar heyeti 
başta Mümtaz Osman ve arka
daşları Davut Dağdeviren , Hüse· 
yin elde mevcut köy kanununa 
göre, köyü tam teşkilatlandırarak 
Çukurovada eşine az tesadüf edi
lecek ve hatta nahiye ve kazala
rımızda tesadüf edilmiyecek ka· 
dar ve takdire IAyık bir surette 
çalışmaktadırlar. 

-11- i Halli Tlrklsfl i 
: : 
ı EFE ı 

Kyôto'daki saraylarına çekil· 
miş prensleri milli Shintô ( 1 ) 
nin en yüksek simalarından başka 
bir şey değildir. ldarei saltanat , 
kendi namlarına hükümdar aile
sinin mütevaris beledi reisleri ta
rafından icra ediliyordu. Bunların 
en sonuncusu 1600 den 1868 yı· 
lına kadar Japon) ayı idare eden 
Tokugawa'laıdır ki, askeri ve ge
nerallik sıfatlarını haiz bulunmu
yorlardı . Halbuki , lmpeıratorlar , 
eski Japon merkez hükumeti olan 
Kyôto'da ikamd etmekte berde
vamdırlar. Tokugawa'lar yerlerini 
Yedo ( Şimdiki Tokyo ) şehrinde 
kurmuşlardı. 

Shyôgunat hükumeti ve şimal 
kabilelerinin Hegemonyası askeri 
kuvvet üzerine mü esses olmaktan 
gayri birşey değildi. Shyôgun'un 
düşman filoları karşısında teslim 
oluşu, Shyôguııat hükumetini her
kesin gözünden düşürdü . Satsuma 
ve Chyoshyu kabileleri hükumetin 
otoritesini tanımadılar. 

Salahiyet ve ha~ları olmadan 
memleketi saran bu ecnebi teh 
likesinden dolayı , cenup kabile
lerine mensup olan mezkur ka
bail , şemsi hükümdar ailesinin 
seksen beşinci mümessili olan im
parator Komei'in bulunduğu Kyô
todaki, mukaddes saraya doğru 

tevcih ettiler . Komei , partizan
ları tarafından ( eylı1l 1866 ) sivil 
muharebeler esnasında katledil
mişti; fakat oğlu imparatur Mut· 
suhito ( 1866 · ;912 ) iyı bir eser 
vücuda getirmek teşebbüsünü gü
düyordu. Tarihin en kudretli da · 
hilerinden birisi gibi temayüz 
eden, bu onbeş yaşındaki, hüküm
dar cür'etkarane bir surette meşru 
partinin direksiyonunu eline al
dıktan sonra satsuma cenup ka· 
hileleriyle sıkı bir tevhidatta bu
lunarak mezkur kabile mümessil· 
!erinden Okubo'yu kendisinin sa· 
mimi bir müşaviri yaptı . 3 Ka· 
nunusani 1868 de Okubo ve Sat
suma samuraiları Kyôtôdaki, Shyô· 
gunal garnizonundan koğdular . 
Ayni senenin 3 mayısında da , 
her tarafta muzaffer olan inipa· 
ratorluk lotaları yedo şehrine gir· 
diler. 

lV üncü Henry gibi Mutsuhi
to'da krallığı idaresindeki, yerleri 
tekrar fethetti. Onun önünde söz 
söylemek serbest oldu . Bu mu-
1.afferiyet herşeyden evvel Sat
suma, Chysshyü ve Hizen kabi
leleriııindi. 

18 Nisan 1869 da , İmparator 
merke1.i hükumeti Kyôto'dan Yedo 
( Tokyo ) ya nakletti . Dahili mu· 
zafferiyet, ecnebi nüfuzuna taraf
tar olanlara da büyük bir darbe 
ve ders vermiş oldu . Silyogun 
hükumeti memleketi ecnebilere 
açtığı için devrilmemiş miyrli ? 
Yeni imparatorluk , Rusya ve A
merikanın müdahalesi karşısında 

( f ) - Shinlo yah•i Shinte 
, i•me }aponyanın mllli dini olup 
bir zaman Conf ucianisme , daha 
sonra da Bouddhisme' c yerini fJCr· 
mişti. Shinto , X V il inci asırda 
Mikadosların tecdit eyledikleri me
kii iktarlarınclanberi bilhassa şeref 
bulmuştur . Güneş ilahesi Amate
rasu' nın Shintoi•te mabedine hük
mediyordu ki. bu mabet ecdat ve 
tabiatin kuvvetlerini tcizim ve tev · 
kir etmekteydi . 1868 den sonra 
dini re/ormasyon ibadet tarafını 
datiştirdi ve yerine Pirinç ve Çi
çek adakları duasını kaim etti . 

ahalinin ihtilal hareketine geçme· 
sinden dolayı ortaya çıkmamış 
mıydı ? Fakat, bütün bunlar bil
hassa Mutsuhito'nun mütemayiz 
zeka ve kudretinin muhassalası
dır. 

Ecnebi memleketlerin takar
rübünü menetmek için girişilen 

bu ihtilal teşebbüsü Japonyanın 
kökten Avrupalılaşmasiyle neti
celendi. Yirmi seneye yakın bir 
zaman zarfında birbirini takip 
eden Reformelar; musir, cezri ve 
bazı defalarda acıklı oldu . Av-

3 ~OCUK ANASI BİR 
KADINIH CİNAYETİ 

17 yaşındaki aşıkı 
ile evlenmek için 
kocasını ildlrdtl rupa tipinde merkezi bir impa

ratorluk tesis etmek için evvela 
c Dalmiats > tarın ( 1 ) yahut İzmir, - Çeşme kazasının 
derebeyliklerin hudutlarını kırmak Ovacık köyünde oturan 28 ya-
lazımdır. 1868 haziranında Dai'- şında Vecihe, İbrahim adında bi-
miolar ( 2 ) Valilere benzetildi- ri ile evli olduğu halde, Hüseyin 
ler; ve fakat ayrı bir siyaset yolu isminde birini sevmektedir. Ve-

' tutmaktan menedildiler . Ayrıca, ' cihe ve Hüseyin biribirlerile ev 
yüksek tabaka memurların Samu- ' lenebilmek için lbrahimin orta-
rai''lar arasında en muktedirlerin- dan: kaldırılmasına karar vermiş-
den seçileceği de kararlaştırıldı. !erdir, Vecihe, kocası lbrahimi 
26 temmuz 1869 da yeni bir ka- gece uyurken iple boğmuş ve 
rarname ile sadece < Dai'miats :1 öldürmüştür, iki aşık bu: cinayete 
!ar ilga edilerek Derebeylerine bir kaza şeklini vermeği düşün-
mensup malikaneler müsadere e- müşler ve İbrahimin cesedini 
dildi . Asılzadelerden büyük bir yataktan alarak evin biraz ileri-
kısmı da Büyük Okubo 'nun mi· sindeki, hayvan ahırının onu ne 
salini takip ederek , devlet vazi- getirmişler, burada duvarı üzeri-
felerine doğrudan duğruya bağ- ne yıkarak ayrılmışlardır. 
!anmak için kabilelerinden ayni- lki aşık, engelin ortadan 
dılar. ' kalktığına ve artık evlenebilecek-

29 ağustos 1871 de Mutsuhi- !erine kani olarak geceyi büyük 
to şiddetli bir emirname neşretti: bir sevinç içinde geçirmişler, sa· 
"Memlekette bir tek "Merkezi hu- batııeyin de rastgeldiklerine, İb-

ı ı i Şu dalmadan geçdin mi, i 
ı Sotuk sular içdin mi ? ı 
ı Efeler içinde 
ı Yörük Aliyi seçdin mi ? i 
ı Hey fidinin efesi, ı 
ı Efelerin efesi. ı : ........................ : 
Ceyhanda yeni 
pirinç mahsulü 

"' 
Ceyhan: 27 (Türkaözü muhabi-

rinden Kazamıza Antalya tohum is· 
lah istasyonundan celbedilen vÜk
sck vasıflı pirinç tohumlarından 

Karolina çeşidi ekilmiş ve erken 
yetişen bir nevi olduğundan bi· 
çilmesine dünden itibaren ba.şlan
mışhr. 

Yakında yeni pirinç mahsu
lü piyasaya geliyor. 

ZİRAAT OKUlUNA 
f AZLl RAGBET VlR 
Ziraat makinist mektebine 

kabul olunmak üzere müracaat 
eden ve seçimi yapılan talebenin 
sıhhi muayeneleri dün mektep 

Bu köy 600 nüfuslu , yeni ku
rulmuş, yani on beş on altı se
nelik bir mazisi vardır. Köye gi
rerken bir köyden ziyade, bir na
hiye veya kazaya girdiğinizi zan· 
nedersiniz. Bu köyün Leş sınıflı 

ve yatılı bir ilk okulu , iki kah· 
vehanesi bu kahvelerin de rad · 
yolan mevcuttur . iki kasap dük
kanı, dört beş bakkalı, iki mani
fatura dükkanı, ve en mühim ih
tiyacı olan bir umumi helası , 
modern şekilde yapılnuştır. Böyle 
bir hela birçok kaza ve nahiye· 
!erimizde belki de mevcut değil· 
dir . Sanki köyde bir belediye 
teşkilatı olduğunu sanırsınız. Çün
kü köyün ana caddeleri plan mu
cibince açılmış , kaldırımlar ya
pılmış, bütün caddelere masiyle 
ağaçlar dikilerek bir manzara ve
rilmiştir. 

kı1met,, vardır. Binaenaleyh kabile 
teşkilallarını ortadan kaldırarak, 

onları resmi makamlarda yerleş 

tireceğiz.,. 

rahimin bir kazaya kurban gitti
ğini, hayvan:ahırının yıkılan du
varı altında can verdiğini söyle. 
mişlerdir. 

ı binasında yapılmış ve kabul im
tihanlarına başlanmıştır. 

Su teşkilatı itina ile yapılmış 
ve her evin önünde bahçt'lerini 
sulayacak ve içme suları munta
zamdır. Evleri son derece itina 
ile }apılmış sıhhi bir vaziyette
dir. Her evin önünde imkan da
hilinde bahçeliği mevcuttur. Ben 
bu köy halkını ve bilhassa ihti
yar heyetini tebrik ederken bü
tün köylerimizin de bu köyü gö
rerek bu köyden örnek almalarını 
temenni ederiz. 

Mister lllark 
Amerlkaya 46nlyor 

Malikanelerin devlete teslim 
edilmesi , şatoların yıkılması, mu 
kavemets iz bir surette tahakkuk 
ettirıldi. 23 mart 1876 da çıkan 

bir kararnamede Samuraı'''ların 
efsanevi "çifte kılıç,. iskeksine 
gitmelerini menetti. Daimiat' !arın 
feshi küçük asılzade sınıfı tarafın· 
dan iyi karşılandı. Eski rejim al-

Zabıta tahkikata başlamış, 

neticede İbrahimin karısı Vecihe 
tarafından boğularak öldürüldü· 
günü ve hadiseye bir kaza şekli 

vermek islrndiğini tesbit ederek 
Vecibeyi . gerekse aşığı Hüseyini 
adliyeye testim etmiştir. lki aşık 

suçlarını ya1.d1ğımız şekilde itiraf 
ettiklerinden tevkif olunmuştur. 

Mahkemelerine yakında başlana
caktır. 

Gerek ziraat makinist okulu
na ve gerekse ziraat kısmına 

haddinden fazla talebenin müra
caat ettiğini memnuniyetle haber 
aldık. 

Bagln .Mersinde 
yapılacak deniz 
mtlsabakaları 

Bugün Mersinde Arıtalya, 

Ziraat Vekaleti hesabına on 
seneden beri Çukurova pamuk· 
culuğu ile uğraşarı Amerikalı mü
tehassıs Mr. Klark mukavelesi 
müddeti bittiğinden dünkü To· 
ros ekspresiyle memlekel:i olan 
Amerikaya gitmek üzere l:Seyruta 
hareket etmiştir. 

Bagtlakfl maç .. tında Daimiat'lar, kabilelerin elle· 
rinde bulunan toprakların kısmı 

azamı nasahip bulunuyorlardı. 

Devlet bu malikanelerin hep· 
sini istirdat etti. 1872 senesi şu
batında, bunların bir kısmını köy
lülere daiıttı. Buda dini nizamla· 

Vecihe üç çocuk anası, 

ğı Hüseyin de 17 yaşında 

, çocuktur. 

aşı· 

bir 

Muğla, Seyhan, Hatay, İçel böl
geleri arasında Akdeniz kürek 
şampiyonu müsabahaları yapıla

caktır. 

Bugün stadyomda Malatya 
Mensucat - Mim mensucat genç
lik kulüpleri aralarınd hususi bir 
maç yapacaktır. 

rı vasıtasiyle biriktirilmiş emval
de müsadere edildi. Nihayet, bu 
harikulade inkılap bir zirai kaııun- l 
la neticelendi. Daimi<'> ve Samu- ı 
rai"'lar, önceleri devletin iradın
dan tazminatlandırıldılar, fakat 
sonra bu tazminat işide tamamile 
ilğa edildi. 

Böylece Japonya bir kaç se· 
ne zarfında Latifundia'lar (3) re
jiminden küçük temellük rejimine 
geçti. 

Kabilelerin son mukavemet· 
leride : (1877 eylülündeki, bu ihti· 
lal Mareşal Saigô'nın hayatına , 
malolmuştur.) imparatorluk var 
kuvveti ile Avrupalılaşmak yolu· 
na katiyetle girebildi. Daimiô ve 
Samurai'ların derebeylikleri yeri 

I - Daimials Japon prens· 
liklerine verilen isim. 

2 - Daimio Buda, }apon
yadaki, derebeylik prenslerine 1 
verilen isimdir. 

3 - lati/undia : Latince bir I 
kelimedir: Latus-geniı, Fundus
malikcine,, 

Mülk. devlete ait ıemlcik, ara• 
zi. Mecazi manadada Saha de· 
mektir. 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 

--,-•ı..-U Z A KLARDAN B A BER3==--

En güzel ölüm hangisidir - Posta 
• Fransanın en tanınmış seyyahlarından Pol Aşar 

•·Sen Bernard,, dağlarında yaptığı seyahatini ve 
buralarda kazaya uğramış bir çok seyyahların ne 
suretle öldürdüklerini, yazdığı bir eserde uzun uzun 

anlatır. 

Yazının, aşağıya nakletti~imiz 
şayanı dikkattir. 

Bakın seyyah ne diyor ~ 

kısmı bilhassa 

"İnsanın bu karlı tepelerde, bir çok vaziyetler
de mahvolabileceği tabiidir. Bazan bir uçuruma yu
varlanır. bazan bir kar hücumu altında kalır. Fil
hakika burada, bilhassa çok soğuk zamanlarda, in
sanı, hiç bir iradenin mukavemet edemiyeceği bir 
uyku ihtiyacı bastırır. Soğuk, yorgunluk ve mevki
in değişmez manzarası beyni tamamiyle uyuşturur. 
Kan, küçük harici damarlarda donmağa başlar. Ka
nın ceyelanı evvela yavaşlar, sonra azalarda ve 
beyinde tamamiyle durur ve betbaht seyyah çok 
tatlı ve ağır bir uykuya dalarak ölür. Bu uyku ih
tiyacı o kadar kuvvetlidir ki, insan, ne vaziyette 
bulunursa bulunsun uyur. Nitekim bir müddet ev
vel, bu tepelerden birisinin üzerinden geçen bir 
yolda, orta yaşlı bır insan bulunmuştur. Bu bed 

baht, elinde bastoniyle ve ayakta 
lunmuştu. 

Öne doğru kalkmış olan sağ 
uyuduğunu pekala gösteriyordu.,. 

* • * 

olduğu halde bu· 

ayağı yürürken 

Posta, bugünkü mütekamil şekline girmeden 
önce muhtelif safhalar atlatmıştır. Şimdi, bazı mem
leketlerin posta idarehanelerinde şahıslara mahsus 
küçük tasarruf sandıkları bile vardır. Türklerde Ö· 

tedenberi posta vardı. Mektuplar, süvari vasıtasiy
le gönderilir ve onlara •Tatar,, denilirdi. 

Garbın kullandığı posta teşkilatının kaynağı 

"Roma postası., teşkilatıdır. Romada merkezlerle 
vilayetler arasında işliyen muııtazam postalar var
dı. Fransada ilk posta sistemi 13 üncü asırda Pa
ris üniversitesi tarafından talebesi için tesis edil-

# mişti. Sonra on yedinci Lui tarafından postalar le· 
sis edilmiştir. Mektuplara pul konması usulü ilk de
fa (1855) de lngilterede ihdas edilmiş, sonra yayıl· 
m,ştır. Milletler arası posta nakliyatı ise 1741 de 
lsviçrede kurulan beynelmilel postalar birliği saye· 
sinde temin edilmiştir. Birliğe dahil bütün memle
ketler, ayni posta sistemini tatbik etmektedirler. 

ı 
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ZiRAi BAHiSLER: 

NEBATTA DİYETİ J 
FAYDALARI 

Yazan : Harun ONUK 
Ziraat Mutelıossısı 

Nebat biyolojisinde, diyetin bil· 
yük ehemmiyeti vardır. Jnsarı· 

larla hayvanlarda tatbik ettiğiıniı 
bu üsul, bir hayal sahibi olan ne· 
hatlarda niçin tatbik edilmesin ? 
Bir doktor, hastasının, hastalık 
seyrini durdurmak, onu iyi eıme~ 
için vücuda zararlı gördüğü içkı 
ve yiyecekleri men ettiği gibi, ıi· 
raatta da ayni metod tatbik edilir· 
Şu farkla ; insan· ve hayvan gıda· 
yı ağzı ile tenavül eder. Nebatı~ 
ağzı ve dili yoktur. Fakat bu ik1 

uzvun göreceği iş kadar hassas 
ve ince kökleri, ve yaprakları 
vardır. işte nebatın tenavül ciha· 
zı olan bu kökler, topraktaki gı· 

rla maddelerini cmebilmeleri içirt 
suya ihtiyaç vardır. Susuz kala0 

nebat, diyete, yani yememezliğ'e 
başlar. Şu halde, nebatın diyet e· 
lem anı sudur. ~ Verirsek yaşar, ver· 
mezsek kurur ve mahvolur. fa· 
kat, bizim mevzuumuz bu değil· 
Nebatı kısa bir zaman için aç bı· 
rakıp ondan faydalanmak istiyo· 
ruz. Niçin? 

Bölgemiz bir Turfanda iklİ· 
mine mensuptur. Burada herşe)' 
erken yetişir. Binaenaleyh, sene· 
nin her ayında piyasada istenefl 
mahsulü_ bulundurmak tur /andacı· 
lztın esasıdır. Ben, diyetin iki ne· 
batı üzerinde tatbik şeklini ve 
faydalarını tebarüz ettirecc!ğiın f: 
le aldığım iki nebattan biri Limofl• 

diğeri Pirinç nebatlarıdırr 
Piyasada, yaz, kış taıe [imofl 

bulundurmak için, topra~ı kuınsal 
olan narenciye bahçelerinde, ne· 
bat çiçek açtığında ona su ,•e 
g übre verilmezse, su tutmayıı11 

-ı 
kumsal toprakta nebat temess0 

edeceği gıdayı alaınayacağınd~11 

yapraklar kurumaya, çiçekler da· 
külmeye başlar ve nebatın haya· 
tında bir durgunluk başgösterir· 
Böyle bahçelerde diyetle döktii· 
rülen yaprak ve çiçeklerin tek~' 
ihyası mümkündür. Derhal bol sı.Jı 
bol kimyevi gübre, mes'eleyi h81 

eder. Susuzluktan bunalan lim011 

ağaçı tekrar yeşerıncğe ve çiçe~ 
vermeğe başlar, ilk meyveni~ 
kemalinden kaybedilen zaman bı· 
zim için büyük bir kardır. Çüoki.lı 
piyasada limon bulunmazken ye· 
ni yetişmiş limonları arzetmiş oJa· 
cağız ki, bittabii arz ve talep kıl' 
idesine göre malımız iyi bir fiatle 
satılmış olacağından diyetin bll 
marifetini de bilmiş oluyoruz. !tal· 
yada, Sicilyada tatbik edilmeld.e 
olan bu usulün dikkat ve hassası· 
yetle bu vasıflı topraği olan balt· 
çelerimizde tatbikini faydalı buıı.ı· 
rum. 

Pirince ielince : Çeltiğiniz sıı· 
ranrsa, tavalardaki yosunlar ço· 
ğalırsa, Çeltik kardeşlenmeıst· 
başağa kalkmazsa, geç yetişrn~: 
yip erken yetişmesi istenirse, hı..I 
!asa birçok hallerde toprak çat· 
Jayıncaya kadar suyu keser ve 
nebatı mecburi diyete maru7. bı· 

dl' rakacak olursak, yukarıda saY , 
.. ııJ 

ğım mahzurlardan mahsulüınıJ . 
korumuş ve fazla razdımanlı b

1
' 

mahsul almış olursunuz. Diyet ı.ı· 
sulünün zamansız her nebata t81 

bikata kalkmak da doğru olartı~ 
ve işe başlamadan evvel z;,a 
Teşkilatımıza başvurulmasını tav· 
siye ederiz. ___________________ _...../ 

8. Adil 'Olktl 
Hususi muhasebe Varidat şe; 

fi B. Adil Ülkü almış olduğu b' 
aylık mezuniyeti bittiğinden Jstsrı: 
buldan avdetle vazifesine başl& 
mıştır. 

--------------~--.-/' ,,.,,, 
Nlbetçl eczane 

TOROS CZAHAHESİ 
Yeni Cami Yanmd• ~ -
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JAPON AMPIRYAliZMiNi 

HRZIR ll YAN ISASlAR 
{ ikinci sahifeden artan ) 

ne Muısuhito yen i ve asil bir im. 
ParatorJuk varatacak onu layık 
O)d • ' u~u mevkiye tevcih etti. 

f Pr 188? da , imparator millet.ine 
b' ens lto tarafından tanzim edılen 

11 
ır kanuıı esası bahşetti. Bu ka

~n.a esasiye gör~ mevcut iki mec 
111 ınebüsandan birisine intihap 
edılın iş mebüslar, diğerinede ·•Ço 
~Ptation meclis,, denilen hüküm· 
. ~tlık tarafından Sf'Çilmiş azalar 
11 

al edildi. Son senelere kadar 
Japon politikası "Genro , denilen 
:evt~tin ihtiyar adamları tarafın· 

an ıdare edildi. Japon hükumeti 
~0dern bir libas ve ''İlahi Hak .. 
u( terine müesses bir Oligarchie 
l) ile kaldı . 

lınparator Mutsuhito'nın bu, 
~eni asılzadelik yaıdımı ile tabak 
•11k ettirdiği eser tarihin en ha· 
tıkuJadelerinden' biridir. Richeli
eu Ve Bismarck bile bu derece 
devasa bir eser ifa etmemişlerdir. 
''On s:neden daha az. bir z.aman· 
d~ Mutsuhito .. dere beyliğin tema· 
lllıle hükumferma olduğu nir dev
~ede bütün bir makine aksamının 
•rleştiği modern 've merkezi bir 

:evlet ortaya çıkarmıştır.,, (2). 
u tebeddülatın ilk ve büyük un· 

&uru Okubo olmuştur. Fakat Oku 
.bo Ve Nippon politikasının diğer 
'~ileri arkasında, İmparatorun şah 
81 faaliyetinin bulunduğu zanne
diliyordu. "Şüphesiz.ki Okubo 
lllazi ve istikbalin vecaibine kar
f~ büyük bir mücaddeye girişmiş 
lır. Fakat o, daima biz.zat impa· 
tatornn gizlı ve kudretli ellerine 
d~Yanmıştır. Hiç bir .faraziye ye · 
nı Japon inkişafırıın ittisalini iı.ah 
~ınemektedir . ., 

1 - Oligarchie : kelimesinin 
"'1.radaki manası .. Hükümeti Ha· 
tıa.s,, demektir. 

2 - M. Maurice Courant. 
- Sonu Var-

a:?.:rı•»•I 
1"0RKIYE Rad.qo•u 

ANKARA Radyoıu 

Paıar 28.9.941 
8.Jo Program ve memleket sa· 

at ayarı 
8,33 Müzik : Hafif Müzik ve 

8.45 
9.oo 
9.3Q/ 
9.45 

12.30 
12.33 

12.45 
13.oo 

13.30/ 

Marşlar ( Pi.) 

AJANS haberleri 
Müzik: Hafif Müzik (Pi.) 

Evin Saati. 

Program ve saat ayarı 
Müzik : Karışık Şarkılar 
( Nihavend Makamından ) 
AJANS haberleri 
Müzik: Oyun Havaları Ve 
Şarkılar. 

14.30 Müzik : Radyo Salon Ork. 

l8 00 Program ve memleket sa· 
at ayan 

18·03 Müzik : Radyo Caz Ve 
Tango Orkestrası. (lbrahim 
Ôıgür idaresinde) 

l8.40 Müzik : Fasıl Sazı 
19·30 Memleket saat ayan ve 

20.30 
21.00 

ajans haberleri. 
Serbest ıo Dakika. 

Müzik: Tango Swinil'ler(PI.) 
KONUŞMA : ( Meslekler 
Konuşuyor.) 
MÜZiK : Karışık Şarkılar. 

Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası 
21.ıo Müzik : Karışık Şarkılar. 
21

·35 Ankara Sonbahar At yan· 
ları neticesi. 

21
·iS Müzik : OPERA MUSiKi· 

Si (Pi.) 
22

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

22.45 
Anadolu Ajansı'nın Spor 

~ Servisi. 
23·551 

SiGARAlAROAKI AY 
YllDIZlAR KAlKACAK 

BaıvekAlet ita 
baıaıta karar verdi 

Ankara, - Baıı vatandaşlar 
yüksrk makamlara müracaat ede
rek sigaralann alt tarafında bulu
nan ay yıldıı.Jarın kaldırılmasını 
veya sigaraların ortalarına siga
raların bitmesinden evvel yan
masını, atılan sigara izmaritle
rinden kalan (Milli namus, hay· 
siyet ve şerefi) temsil eden ay 
yıldızın ayaklar altında çiğnen
mesinin doğru olmadığını yaz
mışlardır. Bu işe el koyan baş
vakiilet vekiiletlerimizin de mü
telealarını aldıktan sonra mese
leyi halletmek üz.ere Gümrük ve 
inhisarlar Vekaletine tevdi et

mittir. 
Zannedildiğine göre, sigara-

ların üıerindeki, ay yıldızlar t-üs· 
bütün kaldırılacak ve sigaraları
mızı tanımak için yeni bir ala
meti farika bulunacaktır. 

lnglltereden 
melDleketlmze 
gelecek vagon 
ve lokomotlfter 
Ankara, - ıngiltere ile Tür· 

kiye arasında mevcut tic~ret 
muahedesi hükümlerine gore, 

Türkiye. lngiltereden bir miktar 
demiryolu malıemesi, vagon ve 
lokomotif satın almaktadır. Bun· 
!ardan birinci kısmını trşkil eden 
JOO vagonla 58 lokomotif önü
müı.deki ay içinde memleketimi
ze gelecekti. ikinci kısım olan 
650 vagonla 24 lokomotıf de b~
rinci kısmı müteakip memleketı· 
mize gdmek üı.ere yol: çıkarıla-

caktır. 

Sipariş edilmiş olan bıı de
mir yolu malı.emesiyle vagon ve 
lokomotiflerin gelmesini müteakip 
d evlet demiryollarında hissed il
mekte olan vagon buhranının Ö· 

nü alınmış olacaktır. 

BoUanda Bladl•taaı 
ue Japon1a ara._ada 
mınaıelleOer gergin 

Tokyo : 27 ( a. a. ) - United 
Pres : Japon fabrikatörlerinin en 
zenginlerinden biri olup ~ollanda 
Hindistanınde yaptığı bır seya-
hatte~ yeni dönen bir zat şu be
yanatta bulunmuıtur. 

_ Japonya il~ Hollanda Hin
distanı arasındaki münasebetler 
çok ciddi bir safhaya girmiftir. 
Hollanda Hindistanının ziyaseti 
tamamen Amerika Birletik Dev
letlerine ve Büyük Britanyaya 
bağlıdır. Binaenaleyh, Hollanda 
Hindistanı düşman sayılan mem· 
leketlere petrol ve de~ir gönder-
lmemeğe karar vermiştır ... 

ıovyeoıre glrı 
( Birinci sayfadan artan ) . 

mecburiyetinde kalmışlhrdır. Mıh · 
ver kuvvetleri timdi bölük ~e~a 
taburlarla, yani nisbeten kuı;~k 
gruplarla taarruz etmekted~. 
Almanlar bu son günler~e . mu
him takviye kıtaları getırmışler· 1 

dir. Ve şiddetli bir topçu ve tay· 
yare bombardımanına başlamış-

lardır. l . 
Londra : 27 (a. a.) - ngı-

. · t bliX-i • Rus !iz hava ne:ıaretının e a . .. 
cephesinden gelen haberlere go· 
re lngiliı. av tayyareleri taarruz 
h~reketlerinde bulunan Rus bom· 
ba tayyruelerine refakata devam 

etmektedir. 

&ımaaıara gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

ıı:anıJmış. " 
Gene Almanlara gore, cep: 

henin merkez kısmında da ye~ı 
muvaffakiyetler kazanılmıştır . B~r 
Alman kıtası Smolenskle lmen go· 
1" arasındaki bataklığı geçerek 
u b mıştır Bu-VoJganın men aına vaı . . 

M kovaya 200 kilometredır · 
rası os k f 

i er taraftan Almanlar, Ha~ ~ a 
~O ğ kilometre kaldıklarını bıldır· 

·OO Y annki proifam ve kapa· 
ruı ı mektedir. 

TORKsôZO 

ADANA ASKERlİI $0BE
SİNDEN: 

337 doğumlu ve bunlarla mu
ameleye tabi Erler namına çıkarı
lan davetiyeler köy ve mahallele-

re iönderilmiştir. Sevke tabi olan 

bu doğumlu muhtar ve mahalle 

mümeı;siline müracaat ederek da 

vetiyede yazılı ismi hizasına imza 

etmeleri ve gelmeyen ve bakaya 

keılanlar hakkında Askerlik kanu

nunun (89) ncı maddesi hükmü· 

nün tatbik edileceğini ve erlerin 

30/ Eylül 1/941 günü şübeye mü· 

racaat etmeleri ilan olunur. 

ZA YI - Askerlik yoklamala
rının kayıdlı bulunduğu Seyhan 
Nüfus müdürlüğünden aldığım nü
fus kağıdımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. 13476 

Adananın Ganisaf Mahalle 

sinden Hüseyin oğlu Nazif 

Girgin 337 Doğ. 

,= 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

==-
KiLO FIATI 

C/NSı En az !En çok 
K. S. K. S. 

="-- - -
nooıjiJ Koza ' Klevland Ç. 

Klevland l 69,00 1 
Klevland il 64,00 1 67,50 

M. Parlağı 00,00 r 00,00 

P. Temizi 00,00 1 00,00 

Kapı malı 

Y. Çiğidi 05,00 

K. Çiğidi ı _ 6,75-

,
1 

Susam 1 41,50 
Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 

~ Yulaf 7.43- o 
c ·-

27 • 9 • 1941 

111 
KAMBiYO VE BORSA 

l ı /ş bankasından alınmıştır. 
- ·-,_ 

(Frank) Fr8nsız -~ -
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz . 5.~-2.._ 
(Dolar)_ Ameri!tan 129 20 _ 

......... t . ...... . ........................................ . ...... ~ . ......... ._.. . .... . , 

! DO BT OB ı 
• • 
• • 
1 Ziga Tümgören 1 
• • 
• • ı Birinci sınıf rontgen mütehassısı hastalarını Abidin ! 
i Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule ! 
i başlamıştır . 13456 4-7 ! 
• • ! ............................................................... ~ ............. . 

ilan 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - idaremizde münhal maaşlı ver ücretli memuriyetlere 
ücretli stajiyerliklere Orta mektep mezunları müsabaka ile alı
nacaktır. 

2 - Müsabakada 10,9,8,7 numara almak suretiyle pekiyi, 
iyi derecede kazananlar tS lira maqlı veya "60 lira ücretli me
muryetlere 6,5 numara almak suretiyle .. orta derecede muvaff~k 
olanlar ·da takdir hakkı idareye ait olmak üzere 20,25,30 lıra 
aylık üçretli stajiyerliklere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli 
memurluklara-geçirilirler. 

4 - Müsabakada muvaffak olanlann idarenin teklif edece· 
ği yerde vazife kabul etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 cı m~d
desindeki şartları haiz olmakla beraber Devlet memuryetıne 
ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmemiş olması lazımdır. . 

6 - Müsabakaya girmek isteyenler 28/ 101941 Cumartcsı 
saat t3 çe kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle .b~raber Sey· 
han Vilayet P. T. T. Müdürlüğüne müracat etmelıdırler. 

7 - Müsabaka 20 Birinci Teşrin 941 Pazartesi günü saat 
(10) da yapılacaktır. 28-4-13 13473 

i LA~ 
Bar111aka tapa llcU malıalızbtmdan : 
Köyü Cinsi 

Herekli Hane, 

Ahır 

Hududu: 

Samanlık, Şarkan : Kürt oğlu Oı· 
man vereıesı. 

ve saire Garben ; Misis yolu • Şi
malen : sahibi senet ve 
müşterekleri tarlası. Ce
nuben : kürt Ali oğlu 
Mustafa ve kısmen yol, 

Evsafı sairesi yukarıda yazılı gayrimenkul ebaancet in· 
tikalen senetsiz olarak kürt oğlu Hacı Mehmedin iken vefa· 
tile veraseti kansı Ayşe ve oğulları Ali, Mustafa, mehmet 
ve kızlan Emine ve Fatma ve Ayşeye inhisar ettiii ve bu ke· 
re verese mumaileyhim işbu gayrimenkulün senetsiz olarak 
intikalen tesçilini istemektedirler. 

Bu gayrimenkul ile tasarruf veya ayni bir hak iddiasın· 
da bulunanlar varsa ilan tarihinden itibaren on gün zarhnda 
Seyhan Karşıyaka tapu sicil muhafızlığına veya keşif günü olan 
teşrinievvel ayının 11 inci cumartesi günü mahalline gelecek 
tahkikat memuruna ellerindeki vesaiki taıarrufiyeleri ile bir· 
likte müracaatları ilin olunur. 13475 

Sayfa 3 

---1 
Refika Recep Tümerkan 

Adana Biçki Yarda 
Yeni ıene talebe kaydına ba,lamı,hr. Kayd ve 

kabul feraiti Bebekli Kilise ıokağındaki bifki 
yurduttdan öjrenilir. 13400 

DEVlET HAVA YOllARI UMUM MÜDÜRlOGONOEN : 
Saatlerin değişmesi dolayısile yolcu tayyare seferlerinde 

29-9-941 pazartesi gününden itibaren aşağıda gösterilt>n 
değişiklikler yapılacaktır. 

Tayyareler : 

Aallara • Adana Saat : 14.15 de. 
Anlıara • ııtanllal Saat : 14. 20 de. 
Otobü•: 

Ankara Merkez P. T. T. Binası önünden saat 13.45 de ha-
harekd edecektir. (7 134) 2 7 - 28 134 70 

i 1 an 
T. C. ZİRAAT BANKASI PAMUK MÜESSESESİNDEN: 

Çukurova mıntakasında bulunan Yağ Fabrikalarının Çiğit 
ihtiyacları Yüksek Ticaret Vekaletinin emri tensibile münhası
rın müessesemiz tarafından temin edileceğinden Sayır. Çiftçile
rimizin satacakları çiğitleri almak ve bedelini ödemek için 29 / 
9/941 Tarihinden itibaren Borsa civarmda Mehmet Sabuncu 
yazıhanesinde bulunan memurumuza müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 13472 2-5 

• 
iş Bankası 

Blçlll taıarral beıapları 

1941 
llram11 planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağu.to•, 3 lkincitepi" 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkram11eıerı 
ı Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 :ıı 1000 :ıı 3,000 ) 

2 :ıı 750 :ıı 1,500 
4 :ıı 500 :ıı 2,000 
8 :ıı 250 ) 2,000 

35 ) 100 > 3,5or :ıı 

80 > 50 :ıı 4,<'00 
300 :ıı 20 ') f,000 

Türkiye lf Banka•ına pare yatrrmakla yaln•z para 
biriktirme olmaz, ayn1 zana~n&!I\ t allhlnlzl 

denemlf oluraunu:a. 

5::ms::ms::xuuna#***UX*#•UZ:ms:=ı 

NEVROZIN 
Bitin atrdann panzeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BIB TIK BAIJI 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla

rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs=- 1 c 

adete ıstırapları NEVROZ 1• l 
tedavi edilir. Müessirilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir • 

NEVROZiNi URCİH EDIHZI 
/ca6uula Günde .; Kaşe Alınahilir 



Sayfa 4 

. İ 1 • ö.. •• .. • • I !' · :. ' 1 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ C[R[YAN SARfiYATI, SfSSİZ İŞlEM(, UZUN ÖMÜR. 

.F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

TÜRKSôZO 

er madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
MufassaJ teknik izahat isteyiniz 

. 

Muharrem Hilm·i Remo 
ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 42 - TELGHAf : REMO ADANA - TELEfON : 110 

.!!&S ~ 

28 Eylıll 19.4~ 
3!2-" 

....................................... : 
• • 1 • 
1 TÜRKSÖZÜ 1 
• • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCUlARINA OÜNYANIN HER TARA- : ! FINDA VUKU BUlAN HADİSElERİ GÜNÜ GÜ- İ 
: Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONü TAKİP EDİNİZ. : • • • • . ' •. Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, ,• 

. • plAn, barıtaı, bilumum matbaa Türksözü • 
• işlerini TOrklyede mevcat mat- f 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası S 
• tab ve slratıe elden çıkarır. • i . 1 
i Türksözü Cilt Kısmı 1 
: 1 
İ SAGLAM, TEMİZ, ZARİF CiLT İmRINİZİ ANCAK TORKSÖZÜ I 
I MÜCEllİTHANESİNOE YAPTIRAIİlİRSİNİZ 1 

1
• 1 

.~~~~~~~--~--~~~-;:-~~~~~~_,._~=~·:~·~·~···~!..9••·········· .. ···············~ ~ . ' . '"""' 

TORKİYf CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : ıeee 

Sermayeai ~ 100.000.000 Tiuk LiTaıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 
• 

Ziraat Bankasm"1n kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 1,ıesaı;.'lanna en 
a'Z 50 lirası \J,ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıda."-i plana göre ikr.qpjye da~ıtılacaktır. 

4 Adçt 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 
4 " 

250 
" 

1000 " 
40 .. 100 .. 4000 n 

100 .. 50 .. 5000 " 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 

" 
20 " 

3200 
" 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylfil, 11 Birinci.kanun, 
J~art ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir . . 

dana Dotumevl Baştabibi 

DOKfOR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehaııısı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim aparlı
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 
mıştır. Telefon No. 272 12-15 13407 

MÜTEHASS.lS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H~ft GON MUSTAfA RifATECZAHAHESİ 

! OSJONDEKİ MUAYENEHANESiNDE KABUl EDER 

:zx:xx:ununnu:ıııuv•vvvuuxuxn-xrz:Jt ~ Doktor Mecid Altıok ...-ww.... 

En Büyük Hakikat 1 
R 

" "A 
~D 

Hernevi hastalık muayene ve tedavi edilir 

Muayenehane : Pamuk pazarı polls karakol" 
karfı•mda Muayene saatları : Sabah : 6 - 9 

Öjle : 12-14 
Akfam : 17den sonr• 

ı ................................................... s 
ı s 
IDr. Cevad Sargın! 
ı Clld, Saç ve Zlbrevı Hastalıklar i IY 

ıo 

i Mltebasıısı s 
. i i 

ı MUAYENEHANESi : i 

L 
• 
1 

i latanbul Beyojlu Tokatlıyan oteli sıraaında Balo S 
ı •olt.ak Numara :4 C. 10-15 S 
ı.. ................................................ s 

N 

4• * A ft-W##XA# '*#####A:C1#2CKA *~I 
U NEZLE 

1 
DiS M~CUNUNU~ YA~nrıGı SIHHAT, il ~ . ~~rı~!ık~~:f~ 1 

sir ter~ibi, "~aima taze~iği ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul N kilde yalnız kaşe ~ 
temayuz ctmış ve onbınlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi G R 1 p 1 N ~ 
kişinin terci.h eltili y~g~ne d!ş müstahzarlarından da müstağ· N 1 
macun\! halıne gelmıştır. Dış ., 

ni kılmıştır. " 
hıf~ıssıhha ıtıda ve güzelliğin· n . 

·• ı ıle geçer ~ 
U RADYO LIN \ '~.. Havaların serinledi~İ bıfl M M günlerde alacağınız i11' 

Jf = tedbir evinizde birkaç GR1PIN bulwıdurı.1ak olmalıdır. 
~~##A#####A##A######XA#### 

.............................. ~ .... H ........ .--. .. f Abone ve UAn ']'IÖJl'U~sözü il 
şartları - GÜNDELiK ~E. ADANA ı 

ı Sahi" ~• BaşDıuharriri 1 
ı Seneli~i . · . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN i 1 Ayl•lı . . . '25 • -_ Umumi Neşriyat Müdürü 

hlnlar için idareye MACiD GOÇLO ı~racaat atmelldlr a • .,,.,;. '", TORic.azo Moil>••• il 
......... ~~~~ ............ ~ff~~.,,.t:t!.!•••!•!•• 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri l 
n yormadan ıstırapları dindirir. ... ~ 
ft Lüzumunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ,.,e ~ 

l Lxx=xh•: ;·:~p;I: :•:·:·~:·:·:::: • .J 


