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lki Amerikalmm mütaleası 
1 

hiiliz ve Sovyet kıtalannın lran 
Üzerine yaptıkları hareketten son
ra bizi yakından alakadar eden 

YAZAN 

ıwewutııwea 
!ir takım ş a y i a ve haberler 
olqmaQ-a, neşriyat yapılmata başlandı. 

Londra menşeli bazı haberler, son defa yapbkları mülakat esnasın· 
da B. Hitlerin ltalyan Duçesine ltalyan donanmuının Botazlardan ıe 
Çe~ek Karadenize girmesi lüzumundan bahsettiti, eter Türkiye buna 
ınusaade etmiyecek olursa ona kartı müşterek bir Alman • ltalyan ta· 
•~zunun da mecburi olaca tına söyledi ti ve 8. Mussolininin bu teklif· 
lerı reddettifi bildiriliyordu. 
b Bu haberin ne dereceye kadar dotru oldujıınu bilmeditimiz gibi, 
Uausi bir maksatla nefredilip edilmediti hakkında da şüpheye düş-

llıttc hakkımız vardır. 
b .Diğer taraftan Alman, ltalyan şefleri arasında böyle .. bir mesel~n.in 
•hıs mevzuu olamıyacatanı katiyetle temin etmek mevkıınde de detilız. 

Almanya ve lta'yanın bu sonbahar esnasında Türkiyeye karıı bir 
ltarruzu mümkün ve zaruri kılacak sebepler şöyle izah ediliyor : 

Almanyanın Rusyaya karp yapbfı taarruz hareketi umdutu kadar 
liiraUe inkişaf edememiştir. Sovyet mukavemeti tahminden çok ıiddetli 
'le Clevamh olmuıtur. lstediti zamanda istediti neticeyi alamayan Al· 
llılnya için Sovyet yollan bir çıkmaz halini almııhr. Alman ordusu 
~usyanın donmuş steplerinde kıflamata mecbur olacakbr. Bu müddet 
tlrf ında ~ovyet ordusu lngiliz ve Amerikan malzeme ve esliha yardı• 
lnı ile yeniden kendisini toplayacak ve önümüzdeki baharda yeniden 
laarruz kabiliyetini elde etmiş olacakbr. Bu takdirde Almanya her ne 
babasına olursa olsun buna mani olmap çabpcaltbr. Bunun için de 
~usyaya ıelecek Amerikan ve lniiliz yardımının yolunu kesmete mec· 
burdur. Bu yol ise lrandan ıeçer. BinaenAle.yh Aıma~ya artık yalnız 
!Qtiltereye bir darbe vurmak için detiJ. Sovyet Rusyayı matlup edebil
ltlek için de Yakın Şarkta büyük bir harekete ıeçmete, Suriye, Irak 
Ve lranı ifıal etmtte mecburdur. Bu mıntakaların yolu ise Türkiyedir. 
AJmanyanın Türkiyeye taarruzu bir zarurettir. 
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~ yakın göstermektedir. fakat, 
"1manyarun bui\in içinde bulun· 
dutu vaziyet j~ düfiinük!cek 
olursa böyle bir ihtimalin pek de 
"•rid olamıyacata anlqıhyor. 

Berlin: 4 (a. a.) - Yarı res· 
mi bir menbadan : Şarkta i11al 
edilen bötıelerin iqe vaziyeti 
hakkında sorulan bir suale ceva
beıa Alman aellbiyetli menbaları 
diyor ki : 

c- Almanya i11al edilen 
(Geriai çlncll sayfada) 

Fran•ı~ ajan•ı diyor ki : 

Türk milleti 
Milli Set.inin 
etrafında 
yekvücud 

An karada 
konuşmalar 

Papen 
Berline 

gitti 

Fon Popenin ordu laJanetinJe iken 
alınmıl. bir. ruml 

Viti : 4 ( a. a. ) - Ofi A
janaı , ~lrlciyenin Zafer Bayramı 
müaasebetiyle diyor .ki : c Anlca
rada Zafer Bayramı umumiyetle 
her vakıtkinden daha parlak ol
muıtur. 

cAsker ıeçiti bilhassa heybetli 
olmakla kalmamıı, zafer türküle 
rinden ve coıkun a!kıtlardan 
memleketle hükumet arasında tam 

( Gerisi flçiincil sayflda ) 

Sovyet Rusyadaki Alman ha· 
rekatı sonbaharı kadar bitmediti 
ltkdirde Alman ordusunun önü· 
llliiıdeki ilkbahar taarruzuna ha
lirlanması ve çok kuvvetli bulun· 
!bası lizımdır. Çünkü, Sovyet or
dusunun kış esnasında bot dur· 
llııyarata ve bütün varını yotunu 
'tf erber ederek hazırlanacatı ıüp
'-tsiıdir. Alman erklnı harbiyesi· 
ilin buradan çekeceti en tecrübeli 
"e kıymetli birliklerini Türkiyede 
~beb meçhul bir macerada bar· 
Carnak gibi bir ihtiyatsızlık yapa· 
~tı akla pek de munis ıelmiyor. 
\tolsuz ve vasıtasız Türkiyede kış 

Ticaret kanununda . 
. ~kib hiç de koliıy olmıyıcatı 

~~i Almanya kar11sında memleke· 
) ı son damlasına kadar müdafaa· 
b a aımetmiı milyonluk bir ordu 
~ Ulac~ktır. Münasebetlerimizi ya· 1 
rn'? bır mazide bir dostluk ve ade· 
dıı tecavüz paktı ile satlamlaıtır· 
t't~ımız Alman yanın böyle bir ha· 
~t~ teşebbüs edecetine inan· 

ıstemiyoruz. 

• • 

1 '•nın iİgalinden eonı'l memle· 
~etimiz. etrafında yapılan net· 

" ı'iyattan birisi de iki ıfln ev
t~ United Preaa'de çıkan Ame· 
h anın eski deniz ıenel kurmay 
)~ltanı Sterlinıin bir makalesi ve 

1
,"e Star ismindeki bir Amerikan 
letesinin yazıaıdır. 
~ 8. Sterling'e ıöre, Türkiyenin, 
~Yaya yardım etmek flzere 
ın •ılan İngiliz donanmasına aç
ııı;~:. liıımgelmekte, aksi takdirde 
... .•ılerin B<>taı.lara hdcum et-e,, . ... u, ıcap etmektedir. Star mec-
tu, ••nda çıkan yazı da ayni mev-
lletrrı~ernas ederek lstanbulun bey
... lln ılel bir ıehir olması lüzu-

~a.n. bahsediyor . 
tin h~ılız dost ve m(ittefiklerimi· 
btaı.1 ıç haberdar olmadıQına kani 
tibi lldutumuz bu mütalealann ne 
hitrrı·lllaksatıarla ileri silrflldflAflnil 
... 'it ıyoruı. Bu mfltaleaların , bir 
... ,cı;tıa ortaya atıldıtına inanıl
\-ı,1 1 takdirde cahil ve budala 
'-'•it ~ın ,mahsulfl:oıdutuna inan-

( 
trnreti liasıl oluyor. Çiln-
Ceriai iç6Dc4 aabifod• ) 

tadilit yapıhyor 
Diter taraftan ceıa kanunu 

üzerinde yapılan tedkiklere de 
devam olunmaktadır. Komisyon 
her maddeyi ayrı ayrı gözden 
ıeçirmekte, bu maddeleri tekrar 
tadile tibi tutmak ihtiyacı hisse· 
dilmeyecek bir halde tanzim et· 
mektedir. 

Ankara : 3 (Tiirkıöıü muha 
birinden) ~ Adliye Vekaleti ye
ni icap ve zaruretlere ıöre ka
nunlar berinde tetkikler yaparak 
lflzum gördfltil tıdilitı yapmak 
hususundaki haıırlıklarına devam 
etmektedir. bu cllmleden olarak 
Borçlar kanunu ile 'l}caret. kanu
nu arasındaki ahenıı temın et
mek flzere kara: ve deniz ticaret 
kanunlar~ her inde uzun bir za
mandan beri yapılmakta olan 
tetkiklere bilhaua eon,:' günlerde 
hı& verilmek üzeredir· 

Geçen sene haı.ırlanmıı olan 
Noter harç tarifesi kanununun 
Meclisin bu içtima devresinde 
müzakere edileceti bildirilmek· 
tedir. 

• • 

Pamuk ihracatçılar 
• 

Birliğinin I çtimaı 
___________ ....... ------~~ 

Db U•aml 8lr 'fopıutı Yapddl; 
llrlllbl ç• .. lllan llıllı• ıeçlrDdl 

Dün saat 11 de Çukurova 
Pamuk ihracatçıları Birliti, birlik 
binasında to~br. 

Ruzaamenin birinci maddesi-
ni idare heyeti v• mürakipler ra· 
P9"'!Pun tetkiki tt-fkil ediyordu • 
Okunan idare heyeti raporunda, 
pçen yıla nazaran daha üstün 
bir muamele bllnçoıu De çıkmak 
imklnı bulunuldup, bu yılki 30 

bin balyahk muamele sebebiyle 
varidabn 10.256 lin 43 kuruı faz· 
la tahakkuk ettiti, hesaplarda i
zimi titizlik gösterilditi zikredil
mektedir. Rapor, ıu suretle niha 
yet bulmaktadır : 

"Dünya ahval ve şeraitinin 
müsaadesi nisbetinde ve bu şart
ların Dünya ticaret hayabnda ya· 

(Goriıi ikinci sahifede) 

Milli Şefin Seyahatleri 
• • 

REiSiCUMHURUMUZ 
BAL.IKESİRDE 

inönü Bahkesirlilere iltifatlarda bulundu ve 
sevgi tezahürleri arasında buradan ayrıldı 
Anlıara : 4 ( Türka6•ü Muhabirin· lerle Balıkeairlilere ı.. ·ı .ı L ı 

J ) B nı ap euere11 exüm • 
aen - araya ••len malumata •öre, demiıtir ki · "BalıLe•" ı·ı · l L . . . . · " ır ı erı ça ıı11an o• n•· 
Mıllı Ş~lımız l•met lnönü dün aaat 20 d• ıeli baldam. Buradan çolı neı•li ayrılaca-
Balılıe•ı~e ıer•I v•rmiıler, bir bayram t•· fım oe gittijim Vilay•tlere Balılı••irlilain 
zahüratıyle lıarıılanmıılardır. Hlamını oo·~ ı· • ~ .. .-ece ım .,, 

Geceyi ua•onlarında •eçiren Şef, ba· 
gün ıehri, Kı~ enatitüaünü, haataneyi, Vi
layeti %İyaret •tmiılerdir. lnönü hoparlör-

Büyük Şefimi~ aaat 

tr•nl•riyl• Balılıeairden 

12,20 d• ha•a•i 
t•ahüratla ayrıl-

SOVYETlERE GORE 

Leningrad 
mukavemeti 

devam ediyor 
Vorotuol cepllede 

mıılardır. 

llMANllRl GORE 

Finler eski 
topraklanm 

tamamen aldı 
r1a • Baı lallla 

Sovgel #mal orduları kumandanı Mareıal Voroıilo/ 

1i RADYO IADTISIDBN t 
~ıf-iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii&iiiiiiiiii----iiiiiiiiiiii9\ 

Leninrrad meydan muharebe· Çarskovoselo köyünü Alman· 
si devam ediyor. Vaziyet müdhiş lar aJmııtır. 

Ankara 

Radyo •a•teai 

SOVYET RUSY l'YA 
MOTTEf llLERIK YARDI MI 

Japoaıa Amırllla De 
a••ı .. ü ııt1ror 

lran'daki 
müzakereler 

S 
ovyet Rusyaya Amerikan ve 
İngiliz. heyetleri yakında gi· 
decektir. lngiliı heyetine Bi

verbruk , Amerikan heyetine de 
Heriman riyaset edecektir . lngi
liılere göre, lnıiliz hava kuvvet
leri yakında Sovyet cephesinde 
faaliyete geçecektir. 

Nevyork radyosuna göre , ln
giliz hariciye nazırı Bay Eden 
de Moıkova müı.akcrclerine iıtirlk 
edecektir. 

•• * 
Jppon Bqvekilinin evvelki 

günkü nutkundan anlqıldıtma ıö
re, Japonya endiıe içindedir. Ve 
millet haıırlıta davet edilmek
tedir. Diter taraftan anlqıldıtma 
göre, Japonya Amerika ile anlq· 
mak arzusundadır . Ve bu yolda 
tefebbüılere giriımiı bulunuyor. 

••• 
Irandaki müzakereler hakkında 

henüz. bir malUmat yoktur. Bugfln 
gelen bir habere göre, lran hü
kUınetinin c ıHAh kes > emrinden 
memnun olmayan birkaç lran 
tayyareciıi lran ıchirlerine bomba 
atmııtır. •.•. , ...... 
ıırllııt llıra~•dl 

ve kanlıdır. Finler Vipuri ıehrini Voroşilof bizzat cepheye rit-
aldı. Fin _ Rus Sulh . pyias( te- mittir. Kudls : 4 ( a.a ) - Fransız 
eyyüd etmemiıtir. - ( . komiseri General Den& Beyruta 
~~~~~~~~~~~~~~~~ı~e;r;~;ı;D~ç;fln;c;fl~~~U~~~~~~;j gftm~lu~bugfln~~e~~n-
- kılmııtır. 

Veyvel'in 
bir nutku 

. . ~imla : 4 (a. a.) - Harbin 
ık~cı yıldönümü münasebetiyle 
Hmd kuvvetleri Bqkumandanı 
Veyvel radyoda söylediti bir nu
tukta ezcümle ıöyle demiıtir : 

cÔnümüzde katedilecek uz.un 
(Geriıi üçüncü sayfada) 

Hava Haftası 
30 Afa•to•la bllflamıı olan "Haoa Haltaı n hgün 

nilaa1•t balmalıtadır. Bütün m•ml•htN yrırddaılanrm~ 
Haoa Karamana ellerinden ••len yardımları yapmıılardır. 
B~ları pnliilı lıa.ı;an~larını Karama yatırmlflar; ba.zıları 
Karama d.m olmaılardır. 



Sayfa 2 TORKSOZO 

GGNGN llBSBLBLBBI i ,_ HAB .._RLER 
Çiftçi ·mallarının ı M hk 1 . k . . ı a eme erın orunma ışı -BUGÜN-

tatili bitiyor 

Yurddageni sanat 
okulları açılıyor 

Yeni teşkilat mı ıazım ? Bugün Adliyenin tatili nihayet 
bulmaktadır Bunun için mezun 
bulunan hakim ve müddeiumumi· 
terimiz şehrimize avdet etmif· 
!erdir. 

YETMiŞ MILYOH llRALIK TAHSiSAT AYRILOI 

Yeni kanunlar mı ? Su işleri B üyülc Millet Meclisi haz.iranm 

son iki haftası içinde çiftçi 
mallarını koruma kanunu ile de· 
vamlıca meşgul 0ldu. Hayli mü
nakaşalı müzakerelerden sonra 
kanun temmuzun ille günlerinde 
çıkabildi. 

Hükumetçe geçen sene mayıs 
ortasında verilmiş olan layiha bü
tün kış Ziraat, Dahiliye ve Adliye 
encümenlerinde tetkik edilerek 
bu yıl mayısın ilk haftasında U· 

mumi heyete gelmişti. Ancak mü· 
zakereye geçilmeden önce yapılan 
bir teklif üzerine la} iha; Ziraat, 
Dahıliye, Adliye ve İktisat encü
menlerinin beşer azasından teşkil 
olunan muhtelit bir encümene 
verildi. Bu encümen üç hafta sü
ren devamlı bir çalışmadan sonra 
liiyihayı bazı tadillerle umumi 
heyete arı.etti. Artık bu metin, 
Meclisçe çetin münakaıalarla fa
kat az tadille kabul edilmiş oldu. 
Teıkilitı esasiye kanunu, can ve 
ırzla birlikte mal ve meskenin de 
masun olduğunu bildirir. 

Vilayetler idaresi kanunu, va
liye < Vilayet dahilinde huzur ve 
asayişin ve ıahsi masuniyetin em
niydini temin > vazifesini verir
ken tasarruf haklarının koruna
cağını tasrih eder. Ayni kanuna 
göre, kaymakam ve nahiye mü
dürleri de kendi muhitlerinde bu 
vazifeleri yapacaklardır. ldare ma
kamlarının emirlerine bu işler için 
zabıta kuvvetleri verilmiştir. 

D evlet teşkilatının koruyacağı 

mal ve meskenle her türlü 
tasarruf hakları arasında çiftçi 
malları da vardır. Ana kanunla· 
rın geniş ifadeleri şüphesiz on
ları da kavrar. Ancak bu umumi 
kaideler dışında çiftçi malları için 
baıı hususi hükümler de yok de
ğildir. 1924 yılında neşredilen köy 
kanununda birkaç madde, çiftçi 
mallarına yapılan zararların ma
hiyeti ile bunları yapanların na
sıl cezalandırılacağından bahse
der. Bu kanundan on sene evvel 
çıkan kır bekçileri kanunu ise şe
hir ve kasaba yakınlarındaki zi
raat sahalarının korunma şekille
rini tayin etmiştir. 

Bütün mallar arasında çiftçi 
mallarına tecavüz kanunlarımızlıt 

şiddetle menedilmesine ve devlet 
zabıta kadrosuna , köy ihtiyar 
meclisl-:rine ve belediyelere bun
ların da muhafazası vazifesi ve
rilmiş olmasına rağmen çiftçi 

malları korunamamaktadır. Bunu 
ifadede hükumetle encümenler 
birleşiyorlar. Hükumet, layihanın 
esbabı mucibesinde "memleketi
mizin vasi ve çiftçi arazisinin ek
seriya dağınık ve açık,, olmasın · 

dan "kasdi veya tesadüfi taarruz 
ve zararların,, yapıldığını ileri 
sürüyor. Ziraat encümeni şunu 

söylüyor : "ziraat edilmiyen geniş 
sahalar içinde ekseriya dağınık 

bir halde bulunan tarlaların etra· 
f ının açık bulunması, :buralardaki 
meı.ruatı her zaman ıarara maruz 
bıraktığı gibi iyice çevrilmemiı 
bağ ve bahçelerde bu zararı 
maruz bıraktığı gibi iyice çevril
memiş bağ ve bahçelerde bu ı.a
ra'r daha büyük mikyasta kendini 
göstermektedir,, Dahiliye encü· 
menine göre de "Çiftçi mallarını 

kor uma işi bugün icabı derecesinde,. 
yürümüyor.> Adliye encümeni , 
bütün bu müşahadelere iıtirak 

ediyor. 

H ükı'.imet ve Meclis encü
menleri çiftçi mallarının 

iyi korunmadı~ıoda böylece itti-

YAZAN 

KEMAL TURAN 
fak ettikten sonra bundan duyu
lan istirabın ifadesine ieçiyorlar. 
Aralarındaki fark, istirabın istih
sal hayatına yaptığı tesiri biraz 
dar Vt'ya daha geniı olarak tas
virden ibarettir. Hükumet cbu 
hal, baıı mıntakalarda çiftçileri, 
çiftçilikten bezdirecek derecede 
vahim bir mahiyettedir> diyor. 
Ziraat encümeni şu fikirdedir : 
cbu vaziyetin de11amı bir kısım 
çıftçilcrin ziraat hevesini kırdığı 
gibi bilhassa baQ' ve bahçe ihda
sını, ağaç yetiıtirmeyi de güç
leştirmektedir. Bu yüzden çiftçi 
halk istirahatı kalple çalııamadıtı 
gibi ziraat yeniliklerinin tatbikine 
imkAn bulamamakta ve arazisinde 
islAhat yapamamaktadır. 

cZiraati teıvik ve bir takım 
çeıitli mahsullerin ıiraatini tamini 
yolunda alınan tedbirler, ıirat 

asayişin noksanlığından, beklenen 
neticeleri vermemektedir. Hemen 
her yerde mahsullerin zarar ve 
ziyan tikAyetleri hr111ında kalın· 
maktadır. 

<Birçok mıntakalarda çifçiler 
bağlarını, bahçelerini, bostanlarını, 
mısır tarlalarını geceleri kendileri 
beklemektedir.> Ziraat encümeni 
yl.ikardaki mütelealarına şunları 
da ilive ediyor : <Senelerden 
beri halkın ve Parti kongreleri
nin mütemadi ve musır dilekleri 
ve intihap dairelerini gezerken 
mebusların dinledikleri ıikAyetler1n 
baılıcası hep bu mevzu etrafın
dadır. Bu hAlin böyle devamı 
çiftçiler arasında hele yaz giln-
lerinde tükenmek bilmeyen kav· 
ga ve cinayetlere sebep olmakta 
halk araaındaıd mütekabil sevgi 

Ylzlcller ba 
ıallall geUyor 
Borsada yapılmış olan Türki

ye yüzme birinciliklerine giden 
yüıücülerimiıin bu sabah gelme
leri beklenmektedir. 

Din bir araba 
11aza11 olda 

Dün Asfalt caddede bir çar

pışma hadisesi vuku bulml.lş ve 
bir araba, bir şekerci dükkanına 
girmiştir. 

Saat 11 sıralarında köşeden 
gelen bir yük arabası Şekerci 
Mustafa Krlleşekerin dükkanına 

girmiş ve dükkanın camlarını kır
mış ve cam parçalariyle Mustafa 
yaralanmıştır. 

Arabacı yakalanmıştır. 

Antalya vali muavini BB. HA· 
mi Arkan, Düzce kaymakamı Ba· 
ha Koldaş, Bayramiç kaymakamı 

Şükrü Alptekin, Of kaymakamı T ev
fik Besim Bakuş, Edremit kayma· 
kamı Ihsan Kihyaoğlu, Niksar 
kaymakamı Necip Soydan muay
yen terfi müddetlerini lloldurduk
lanndan 70 lira asit maaştan 80 
lira asli maaşa terfi ettirilmişler· 

dir. Bu kaymakamlar, bu suret
le birinci sınıf kaymakam olmak
tadırlar. 

larla, zirai inkişafın' temeli olan 
emniyetin tesisine çalııılmıı ise 
de bunların:matlup olan neticeyi 
vermediQ'i, köy ve belediye ka· 
nunlarındaki hükümlerin de köy, 
ıehir ve kasaba hudutları içinde· 
ki zarar ve ziyanları önleyeme 
dikleri filen sabit olmuıtu r.> 

t aaliyetimiz 
Nafia Vekaleti su itleri dai

resi reisi SalAhaitin Bilge Kızılır. 
m •k üzerinde regülitör inıa11 

ile bunun ıağ ve sol sahillerıode 

ıulıma kanalları ve hafriyat in
ıası etrafında yapılan hazırlıkları 

yerinde tetkik etmek üzere bu 
mıntakada bir tetkik aeyahatına 

çıkmııtır. Selahattin Büke'nin bu 
seyehatı hir hafta kadar süre
cektir. 

Mektep ~[Bltaplan •••.. ,,., 
Yeni ders yılının kitap ihtiya

cının temini için devlef basamevi 
faaliyete başlamışbr. Okuma, ta· 
rih, cotrafya kitaplan tamamen 
hazırlanmııtır. Diter kitaplar da 
ayan 25 ine kadar yetiştirilecek
tir. 

Bavuda lllrell 
taU••ırl ·ltatıadı 

Beden terbiyeıi Seyhan böl
gesi tarafından yüzme havuzunda 
kürek talimleri yapmak Oıere üç 
bot yaptırılmış ve çalafmalara 
başlanauftır. 

Mıa•ı mahıllımı 

llaran 
Komiser muavinlerinden Sab

ri Gilnaydının meni muhakem~

sine karar verilmiştir. Fakat tiki· 
yetçisi Asiyenin oturduğu yer 
belli olmadıfından kendisine teb· 
liğ edilemem ittir. 

ve tesanfldü bozmaktadır. Bıltün 

bu gavgaların tevlit ettikleri kin 
ve garaz.larıo nesilden nesle in
tikali de ayrıca acıklı bir safha 
teıkil etmektedir.> 

Demek çiftçi mallarını koru
yaçak bazı teıkilit bulundutu 
ve birçok kanuni mOeyyideler 
de konuldutu halde i yapılamı· 

yor. Memlekette can ve ırz hatta 
mal masuniyeti hiç bir devre 

1 

Veterlllır mllllrlerl 
aramada delltlllllll 

Dahiliye encümeni ziraat en
cilmeninin dilfilncelerine tema
men iıtirik ettiA'ini tasrihten 
sonra cher yerde az çok bundan 
doğan istirıplar vardır. Bu isti. 
raplar bazı yerlerde tahammül 
dereceıini aımaktadır> diyor. 

H ilkOmet cUmumt emni
yetin temini ile muvaz

zaf jandarma teıkilitı, elde edi· 
len tecrübelere istinaden, çiftçi 
mallarını koruyamıyor> diyor. 
Ziraat encümeni, ıu m6teleada
dir : <Şimdiye kadar zirai asayi· 
şin temini için çıkarılan kanun· 

naıip olmayacak derecede iyi 
korundutu ve bunlara tecavüz 
komıu milletlere naıaran az bile 
oldutu halde çiftçinin mahsulü, 
batı, bahçeıi hulisa ıiraate ait 
teyleri temamiyle muhafaza edil
mif olmuyor. HükOmet ve encü • 
menler bunda birleıiyorlar. O 
halde ne tedbir almalıdır ? .. 
Yeni kanunlar mı ister ? Yahut 
heı ikisine birderı mi baı vur-

1 malı ?. Bunlar flzerindeki muh· 

1 
telif düıüncelerle varılan neticeyi 
gelecek yazıya bırakıyoruz. 

Trabzon veteriner müdürü Hil· 
mi Ertutrul Tokat veteriner mü
dürlütfine, Karacabey harası mü
dürü. Muhtar Ôngen, Trabzon 
veteriner müdürlütfine, inanla i
nekhanesi müdürlütfinde çalışan 
Mitat Ôtiilen Çifteler harası mü
dürlütfine, Çifteler harası müdürü 
Kenan Y akalıoğlu Karacabey ha
rası müdürlüğüne, Akçadat vete
riner müdürü Faik Dikmen Hay· 
mana veteriner müdürlüfüne, To
kat veteriner müdürü Ziya lncesu 
Trabzon gümrük veteriner mü· 
dürlütfine naklen tayin edilmiş
lerdir. 

1 
UZAKLARDAN BABIB 1 ------=---

Bulgar liselerinde sinema - ikiz, üçüz salgmı 
Bulgar Maarif Nezaretinde sinemalar hakkında 

hazırlanan yeni bir kanunla mektep sinemalan me· 
selesi halledilmiıtir. Bulgaristanda her lisede bir 
sinema açılacakbr. Talebeye mahsus olan bu mek
tep sinemalannda tarihe, cotrafyaya, tarihi tabiiye 
ait ilmi filmler ıösterilecektir. 

Film gösteren makinaların satın ahnmuı lise-
lerde bulunan yarJım sandıklarından temin edile
cektir. Sinema salonuna gelince, esas itibariyle 
Bulgar liseleri yeni ve büyük binalar oldutundan 
bunlann jimnastik veya resim salonhmndan 
sinema salonuna çevrilmesi kabil olacakbr. Ayni 
ıam•nda Filmlerin liselere taksimi, muhafazası, it· 
hali Maarif nezareti t•rahndan yapılacaktır. Bu 

maksadla Maarif nezaretinde çalışacak bir mektep 
sinem alan bürosu teıkil edilecektir. 

• • • 
Nevyork şehrinde, ikiz ve üçüz çocuklar do 

~umu, seneden seneye artmaktadır: Bugün bir A
merikan şehrinde yüı dotumdan birinde ikiz ço 
cuk dotuyor. Halbuki on beı sene evvel bu nis
bet, iki yüzde bir ve 1936 senesinde 136 da bir 
niıbetinde idi. 

Üçüz ~ocuklara relince bu nisbet, iki binde 
birdir. Fakat üçüzlerin çotu yaşayamamaktadır. 
1930 senesindenberi dotmuş olan üç yüı çocuktan 
yalnız sekseni yap yor. 

Maarif Vekaleti tarafından 

memlelu-tin muhtelif mıntakaların· 
da yeniden sanat mektepleri açıl· 
muı hakkındaki haıırlıklara de· 
vam olunmaktadır. 

iki senede vücuda getirile
cek olan faaliyetin esasları teıbit 
olunmaktadır. Bu cümleden ola· 
rak mevcut sanat mektepleri açıl
ması etrafındaki haıırlık pllnda 
yer almaktadır. 

HAii memlekette mevcut sa· 
nal mekteplerinin ne gibi ihtiyaç
ları bulundutunu ayrı ayrı tesbit 
edilmektedir. Bu if için ayrılan 
70 milyon liradan ilk iki ıene 

içinde 15 milyonu ıarfedilecektir. 

B. llaaa TellıUotıa 
Deterli Mebusumuz 8. Sinan 

T ekeliotlu şehrimize gelmiı bulun· 
maktadır. Mebusumuz Kadirli ve 
Karaisalıda tetkikler yapbktan son
ra Kozana gitmiılerdir. 

Kendilerine •Hoşgeldin. deriz. 

1a1a1 ............ 
memu aıaror 

inhisarlar idaresine imtihan
la ortaokul mezunlarından memur 
alınacaktır. 

Bunların iuıtihanları 30 eyhll· 
de Adanada yapılacaktır. 11 Vi· 
)ayette de imtihanlar yapılacaktır. 

C:arlll C:eW 
.... JÜlll•dı 
Evvelki gün Cumhuriyet oteli 

önünde Fuad Berikman ile Ha
san 'ı yaralı yarak kaçllUf olan 
CelAI Botheıer dün yakalanmıı
tır. 

( Birinci •ay/ atlan artan ) 

ratbAı ıekillere~göre, önümüzdeki 
iş yılında da Birliaünizin imkAn 
nisbetinde faaliyet göstermesi, en 
büyük temennimizdir.,, 

idare Heyeti raporunun okun
masından sonra hesapların tetki
kine. geçilmiştir. Hesap hülisala· 
nna göre, 31 atustos 941 akşa· 
mına kadar, mevcudat yekQnu 
13.602,08 ; hllara maktu avans
lan nisbetinde bilhesap yüıde yüz 
reddiyat yekQnu 9,667,08; reçen 
sene Birlikten çıkan ve çıkarılan 
Aıimn reddiyat yekılnu 8.536,28 ; 
su ve elektrik şirketlerindeki de
pozito devri 8.528,28 lira oldutu 
anlaşalm11br. 

Bundan sonra yeni idare he
yeti seçimine 1reçilmi1 ve asil l:zl
lıklara ıu zevat seçilmiılerdir : 

Adanadan İbrahim Burdurot
lu, Alber Diyap, Ziraat Bankasa, 
Gülek Umited; Mersinden Sait 

Arif ve Sait Dönnen firması, 
Anadolu lnkipf şirketi, Ali Ergir 
ve ortaklan; Tarsustan Hasan 
Datkara, mürakip izzet Koçak. 

Büyüklerimize thim telgraf· 
lan çekilmesi karar altına abnDUf· 
br. 

içtimadan sonra l.dlara Yeni 
Otelde, rece de Seyhan Parkta 
Çiftçi ve Matbuat mümeuillerinin 
iştirakiyle yemek ziyafetleri veril· 
mittir. 

Nllletçl11uae 

HALI ECZIHINESI 
T•r•u• K•pıaınd• 

ZiRAi BAHiSLER: 
~~~~~~------

BARI DOMAfll 

D
omatesin kır ve sınk ~ 

zere mahlm olan iki ııe~ 
dır. Fakat bu nevilerin 

kadar çeşidi mevcuddur. B 
içinde kırmıZJ, koyu kırııııZI• 

yakın kırmızı, vişne çüriil'Üoe 
kın kırmızı, pembesi olaJI 
başka bir de sansı vardır· 
domates; limondan daha taılıı 
n renktedir. Sarı domates. bit 
merikan bahçıvanı tarahııdaJI 
tiştfrilmiştir. Fakat aslı J•I'°° 
dan gelmedir. 

San domatesin çekirdefİ 
dır. Kabutu kabn, lezzeti 

ve suludur. Fakat bunuıı 

kuvvetli deQ-ildir. Çünkü 

kısmı azdır. Meter ki, rntrİ 
dip te çeıit bulunsun diye 
yapmak istiyenler olsun ... 

Peltesi sanmtrak ve 
karınıza pelte gibi detildİ'·. 
domates sınk domatesi ne ... 'it 
dir. Sınk domatesi gibi bii~ 
yuvarlak deQildir. Şekli biiJ"' 
kayası eriQine benzer. Bir 111 
zerinde salkım gibi 5 ıo taıı' 
arada bulunur. 

Bazan da 1 2 tane ·bİI 
de olur. O zaman meyvalal' 
büyüktür. Yetiştirilmesi, dir' 

matesler gibidir. Yalnız ~ 
gili deQildir. Ajııstosta 

rctmete başlar. Birincitetri"' 
dar dayanan bir çeşittir. 

TORKIYE RaJgo•u 

ANKARA il 

7.30 

7.33 

7.45 

8.00 

8.301 
8.4.S 

12.30 

12.33 

12.45 

13.00 

13.30/ 
14.00 

1800 

18.03 

18.03 

CUMA 5.9.941 

~et Program ve menıle 
at ayan 
Müzik : Hafif pro,,.., 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif p 

devamı 

Evin Saati 
Program ve saat ,yat' 
Müzik : Kanşak o'f'l' 

vatan 

AJANS haberleri 

Müzik : Piyasa şarkJI"' 

Müzik : Karı11k prol. 

Program ve memle~ 

arteti 

19.00 Konuşma 

19. ıs Müzik : Radyo SwiOI 
arteti 

19.30 Memleket saat a'f"' 

19.4.S 

2C.l.S 
20.45 
21.00 

21.10 
21.4.S 

22.30 

22.45 

nsSJ 

ajans haberleri. 

Müzik : Kl&sik T~ 
ziQi Programı 
RADYO GAZETE.si . 
Müzik : Şarkılar 

Ziraat Takvimi ve 'f 
Mahsulleri Borsasa 

TEMSiL 
Müzik : Radyo 51Jo' 
k.estrası 

Memleket saat aY'f ,ıı 
haberleri; Esham • 

Kambiye · Nukut 

(Fiat) 

Müzik : Radyo 
kutrası 

23.00 Y annki prorram "' 

mf. 

Z A Y1 - Adana liıesi ı/ 
sınıf 410 Numara ve 28-
tarih ve 2382 Numarala 

' memi zayi ettim. Yenisini a 
tımdan kayıp olanan biikJll 
tur. 13414 y 

Osmaniye Da"' 
Tayyip Güll!!ıs.1 
M. Kemal"" 



s E.ylul t94t 

Almanya'ya 
ingiliz akıni 

Londra : 4 (a. a.) - Hava 
nezaretinin tebliği : 

Salıyı Çarşambaya bağlıyan 
gece, lngiliz bombardıman tayya
relerinin esas hedeflerini Frank· 
furt ve Bertin teşkil eylemiştir. 

Frankfurt'ta demiryollanna ve 
endüstri hedeflerine ağır bir hü
cum yapılmıştır. 

Daha küçük bir hava. teşek· 
kulünün hücumuna uğrıyan Berlin' -
de, endüstri binalarına isabetler 
kaydedilmiş ve büyük yangınlar 
çıkarılmışbr. 

Garbi Almanya'da başka şe· 

hirlere ve bu arada Mannheim'a 
ve ayni zamanda Ostande ve 

· Dünker limanlarına da hücumlar 
yapılmıştır. 

Bu harekata iştirak eden tay
yarelerimizden 9 u dönmemiştir. 

Almanya diyor ki : 
(Birinci sayfadan arian) 

bölgelerin iaşesi için bir taahütte 
bulunmamııtır. Alman hükumeti 
bu hususta ancak beynelmilel 
hükumlere bağlıdır. işgal orduları 
ancak memleket dahilinde nizamı 
idame ile mükelleftir. Şimdiye 
katlar bu bölgelere gönderilen 
iaşe maddel.eri Almanyısnın arzu· 
su ile verilen şeylerdir.> 

Memleketimiz etra
fındaki şayialar ve 
iki Amerikalının 

mltaıeaıı 

( Baımakaleden artan ) 

kü, İngiliz dostlarımızın Boğaz

ları açmak gibi mana ve fayda
sını pek de anlayamadığımız bir 

hedefi tahakkuk ettirmeğe çalı
.fırken Suriye, Filistin, Mısır ve 

bugün ehemmiyeti büsbütün artan 

lranı mutlak bir tehlikeye sokmak 

gibi neticesi vahim olabilecek bir 

şeyi göze almalarına akıl erdirile· 

nıez. 

Türk ve lngiliz. menfaatlerin· 

deki uygunluk hadiselerin geçici 

icapları, ve bir talum basit str~
teji zaruretleri ile ihlal edilemı· 

Yecek kadar büyüktür. Bu fikir 

olsa olsa sadece ukala bir veya 

iki Amerikalının gıaribeler yumurt· 

lamağa ahıkın dimağlarının mah· 

sulüdür. 

Biz bu kabil neşriyatı ve da
ha yukanda izah ettiğimiz haber· 

leri Türkiye üzerinde yapılmak 
istenen manevi bir tazyikin ilk 

tezahürleri olarak da kabul ede
miyoruz. Çünkü, böyle bir şeyin 

ne kadar beyhude ve faydasız 

Olduğuna dünyanın kanaat etmiş 

bulunduğuna inanıyoruz. 
Her zaman söyledik, her za

man söyliyeceğiz. Ve yalnız söy· 
leınekle de kalmıyacağız. Günü 

'.lleldiği zaman isbat da edeceğiz 
'iti, ınütemadt bir titizlikle takip 
ettiğimiz sulh politikası millf h§. 

kiıniyet ve menfaatlerimize hür· 
illet edildiği müddetçe devam 

edebilir. Nereden gelirse gelsin, 
· erı küçük bir tecavüz ne yapa· 
C~ğını çoktan kararlaıtırmış Türk 
~illetinin en şiddetli mukab6le· 

~1Yle karşılaşacaktır. Buna inanıp 
:n~nmamakta ancak diğer millet· 
:.rın kı!ir veya zararı olabilir . 
Qlt' 
trı· un lı:ararımız bud'.lr. Ve Türk 
d.

1
lleti bunu çok iyi bildiQ'i ıçın 

~r ki, bütün bu kabil haber. şa-
Yıa ve . d . b' hk neorıyatı en erın ır so-

lc.anhlıkta karşılamaktadır. 

Nev~aJ GürJen 

ı••••••••• .. ••ı 
Sovyet: heyeti 

Alaska'da 
Taattle : 4 ( a. a. ) - Sov

yetler Birliğinin Amerikaya gön
derdiği askeri heyet Alaskada 

Fitkaya~geldi. 

••••••••••••• 
rranıız aıanıı 

diyor ki: 
- Birinci sahifeden artan

bir birlik olduğu da açıkça gö
rülmüştür. 

cTürk milleti tehlikeler içinde 
memleketini daima idare etme
sini bilmiş olan Millt Şefine mut
lak bir itimat besliyebileceğini, 
bugünkü vahim anlarda tama
miyle müdriktir . Harbin bütün 
Türk hudutlarına yaklaşmış oldu
ğu bugünlerde yıldönümünün kut
landığı kahramanlık menkıbele • 
ıinin gerek resmi tezahürlerde 
gerek gazetelerde tebarüz. etti
rilmesi kadar tabit birşey olamaz. 
Mesela Falih Rıfkı Atay Ulus'un· 
27 ağustos tarihli nüshasında Tür
kiyenin kendi istiklalini mlıdafa
aya azmetmiş olduğunu herkesçe 
bilinmesi lbımgeldiğini • İnönü 
adını taşıyan bir Şefe malik bu-
lunduğunu ve bu adın milli kur· 
tutuşta ilk zaferin remzi olduğunu 
ve Milll Şefle ordunun etrafında 
ihaneti asla lı:abul etmiyecek olan 
bir birlik bulunduğunu yazıyor ve 
ertesi günü de kahramanlığın şu
ursuz hareketler demek olmadı
ğına işaret eyliyordu. 

< lşte Türkiyenin parolası şu

dur : « Kahramanlık ve ihtiyat > 
Reisicumhurun orduya gönder· 
diği telgrafta da yine illi nokta 
görülüyor. Filhakika bu telgrafın 
ilk cümlesi millet için asıl temi
natın ordu olduğu hakkındaki 
cümle , Türkiyeye mütemadiyen 
verilen ve emniyetten ziyade ve 
haksızlıklar doğurabilecek olan 
teminata doğrudan doğruya bir 
telmih olarak telakki edilmekte· 

dir. 
c Bu cümle ihtiyat tazammun 

ediyorsa telgrafın heyeti umumi
yesi de sulhu korumak için sarf 
edilen gayretler akim kaldığı tak· 
dirde milletin kahramanlığına mü· 
racaat olunacağını ifade ediyor. 
Bu telgrafta bizzat Reisicumhu
run da işaret ettiği gibi, geçen 
hafta , sulhu korumak yolunda 
Ankara hükumeti muazzam . gay-. 
retler sarf etti. Hatırlardadır kı, ~eı· 
sicumhur:birbiri ardında? lngıl~z. 
ve Alman büyük elçilerıyle go
rüştü. Her iki büyük elçinin ha· 
riciye vekili ile de uzun uzadıya 
konuştukları malumdur· Bu su
retle Türk bükilmeti iki tarafın 
hakiki niyetlerini öğrenmiş oldu. 
Fakat herşey olup bitmiş değil
dir. Papen Ankarada" iki gün k~l
dıktan sonra tekrar lstanbula don-

- ve Almanyaya hareket et-
muş .. _ k 
miştir. Orada Hitlerle goruşece • 

tir. . d 
<Diğer taraftan lngilterenın e 

!ren meıelesiyle çok meşgul bu-
b . üddet lunduğundan daha ır m 

bir teşebbüste bulunacağı z.anne· 
dilemez . Binaenaleyh Ankarada 
büyük bir kararsızlık havası d~· 
vam etmektedir. Millet bunu ~ı-. 
Jiyor. Ve tamamiyle iti~a~ ettığı 
Şefi etrafında sevki tahıl ıle sım-
sıkı toplanıyor.> 

VeyveUa autka 
( Birinci sayfadan artan ) 

bir yol ve zahmetli günler var· 

d Fakat düıımanın zayıfladığı 
ır. v d' 

ve mağrur itimadını bir en. ışeye 
inkılap ettiğini gösteren bır çok 

1-met te mevcuttor. Yıkılıf a a d .. 
saatini gördüğü zaman uşman~ 
hu:endiıeıi ümitıizli~e tebavvul 

edecektir.> 

TORKSOZO 

• BULGARISVANDA 

f EVKALAOELIK 1 . 
BULGARLAR RUSLARLA 
ÇARPIŞMAYACAK GiBi 

Ankara : 4 (Radyo gazetesi) 
Bulgar meclisi ikinci bir fevka
lade içtima yakti. Bulgaristanm 
bir faaliyeti şayanı dikkattir. 

Bazı Bulgar şehirlerinde tev· 
kifat yapılmıştır. Bu toplantıda, 
Bulgarların Sovyet cephesine 
asker sevki meselesi görüşülmıiş

tıir. Bulg:ı.rların Sovyetlere sem
patisi oiduğundan, tazyike rağ

men Bulgar askeri gönderilmiye· 
ceği sanılıyor. 

Ceza kanununda 
esaslı tadllAt 

Ankara : 4 (TıirksÖLÜ muha
birinden ) - Adliye Vekaletinde 
toplanan hususi bir komisyon Türk 
ceza kanunu üzerindeki tedkikle· 
rini kısmen ikmal etmiş bulun· 
maktadır. Malum olduğu üzere 
ltalyan ce1.a kanunundan tercü
me ve bazı ahkami değiştirilerek 

1926 yılında kabul ve neşrolunan 
Türk ceza kanunu o tarihtenberi 
birçok tadillere uğramıştır. Mec· 
lisin geçen kış devresinde müza· 
kere edilen bır tadil layihası mü
nasebetiyle bir çok mebuslarımız 
ceza kanununun çok değiştirilmiş 
olması üzerinde durmuı ve Adli- ' 
ye vekilimizden kanunun yeniden 
gözden geçirilerek tedvinini rica 
etmişlerdir. Adliye Vekilimiz B. 
Hasan Menemencioğlu da beya· 
natında bunu vadetmiş ve Adliye 
Vekaletinde müteha~sı&Lardan se· 
çilen bir komisyon kanun üzerin· 
de esaslı tetkiklere başlamış bu· 
lunuyordu . 

Verilen matümata göre Türk 
ceza kanununun birinci kitabını 
teşkil eden umumi hiikumler ta· 
mamen gözden geçirilmiş ve bu 
kitap, bazı ahkamı yeni ihtiyaç· 
lara ve adli tatbikattan elde edi
len neticelere göre değiştirilerek 
ikmal edilmiştir. 

Birinci kitap 183 maddeden 
ibaret bulunmaktadır. Son Adliye 
Ceridesiyle de neşredilerek hu· 
kukçularımızın ıttılaınrt arzolun.a~ 
bu projeye son şeklini vermek ıçın 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNS/ En az En çok l 

K. S. K. S. 

Koza ı 11.30 , 
K.levland Ç. 00,00 1 

Klevland 1 68,00 70,00 
Klevland il 00,00 
M. Parlağı 
P. Temizi 
Kapı malı 

00,00 
00,00 

00,00 
00,00 

Y. Çiğidi 05,00 

1 K. Çiğidi 1-6,15~: 
Susam 40,00 I 

\ Buğday yerli 8,43 ı 8,75 
Arpa 6,63 6,75 

Yulaf -7;f3) 7,50 \ 

r. 4 • 8 - 1941 
I KAMBiYO VE BORSA 

/ ş bankasından alınmıştır. 

J (Frank) Fransız 
(Frank) isviçre 
(Sterlin) İngiliz 

i(Dolar) Amerikan 
5.24 

130.0~ 

Sovyetıere gire 
Almanlara göre 
(Birinci sayifeden artan) 
Leningrad sokak sokak, ev 

ev müdafaa edilecektir. 
Londra : 4 (a. a .) - Rus cep· 

besinde ceryan eden savaş Lenin
grada karşı Alman taarruzunu şid· 
detlenmesi üzerine günlük haber· 
lerin ön safında gelmektedir. Al
manlann, Leningradın dış müda· 
faa hatlarına girdiği bile yazılı· 
yor. Bu taarruz. için teksif edil· 
miş. olan Alman tayyareleri gay
ret sarf ediyor. Rus istihkamlan 
pike hücumlarına maruzdur. 

Leningradın zaptı Rusyayı Bal
bk limanından mahrum bırakacak
tır. Leningrad muharebesi Veliku
liki treninin Almanların eline geç· 
miş olan şimal kolunda şiddetli 
olmaktadır. 

Gomelde Timoçenkonun mü· 
temadi taarruzları Budieni ordu· 
!arının sağ cenahında.ki Alman ta· 
arruzlarını hafifletmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Helsinki : 4 (a. a.) - Düş· 
man anudane bir müdafaadan son
ra Kareli Berzahında mağlup edil· 
miştir. 

Finlandiyanın eski hududuna 
boydan boya varılmıştır. Son ha
rekatta birçok malzeme alınmış 
ve esirlerin adedi on bini oulmuştur. 

değerli hukukçu ve profesörleri
mizden de mütalealarına müraca
at olunmuştur. Proie bu zevat ta· 
rafından da tetkik edildikten ve 

Karelinin garp bölgesinde te-
1 mizlik hareketine devam ediliyor. 

mütelealar toplandıktan sonra ko· 
misyon bir kere daha gözden ge-
çirecek ve nihai şeklini verecektir 

Ceza kanununun müteakip 
kitapları üz.erinde de komisy?n 
devamlı mesai sarfetmektedır. 
Filhakika on beş senelik tatbikat 
ve bilhassa içinde bulunduğumuz. 
şartların icabettirdiği yeni hü· 

• 

lcümler bu kitaplardaki bir çok 
maddelerin de yeniden gözden 
geçirilmesini ve deği~tirilmesini 
zaruri kılmaktadır. 

Bu noktaları göz önünde tu
tan komisyon maddeler üzerinde 
lüzumlu gördüğü tadilleri yapa
rak ceza kanunumuza yeni bir 
şekil vermiye çalışmaktadır. 

iş Bankası 
Klçlk tasarruf besapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağuıtoa, 3 /ldnciteırin 

tarihlerinde yapılır 
• 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet '.2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 
2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 • 
8 > 250 > - 2,000 J 

35 > 100 > - 3,50f > 

80 , 50 > - 4,POO • 
300 > 20 ) - f,000 > 

TUrklya ı, Banka•an• para yat,rmakla yalnez para 
biriktirme olmaz, aym zam~na:" lallhlnlzl 

denemlf oluraunu~ 

Sayfa 3 

• 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yurdu 

Yeni .ene talebe kaydına ba,lamııhr. Kayd ue 

kabul ,eraiti Bebekli Kiliae aokağındaki biçki 
yardu,.dan öğrenilir. 13400 

Adana Doğumevl Baştabibi 
\ 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın Haıtalıkları Mütehaaaıaı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-
mıştır. Telefon No. 272 3-15 13407 

iNHİSARlAR UMUM MODORLOGONDEN: 

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

imtihanı yapılacaktır. 
2 - Bu imtiban 30/9/941 tarihinde Adana inhisarlar 

Baş Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

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

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

A. En az Orta tahsilini bitirmiş olmak. 
B. 21 Yaşından aşağı ve 30 , yaşından yukarı olmamak. 
C. Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. 
D. Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatlı olmak. 
E. Akrabasından olmayan iki zatı da referanse olarak gös

termek. 
F. Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve 

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

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

S - imtihan mevzuu şunlardır : 
A - Hesap ve Hendese • 
B - Yazı, 

C - Umumi malilmat, Hayatbilgisi, Coğrafya 
6 - imtihanda kazananlann muvaffakıyet ve tahsil vazi

yetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit 
edilerek sırasiyle tayinleri yapılır. 

7 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebelluğ tarihinden 
itibaren 1 S gün zarfında kabul ile vazifesi başına gitmeyenle· 
rin tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

8 - İmtihan mahalline gelenlere hiç bir suretle yol mas-
rafı verilmez. S -12-19-25 13413 

lıcz:x:ıır==ıııcux•uxuuu 

NEVROZIN 
Bitin Atrııarın panzehiridir. 

Byhude ıstırap çekmeyiniz 

BB TEK KAŞI 

NEVROZIN 
M Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
M nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro

matizma evcaı, sinir, mafs~ 1 -.;e 

adele ısbraplan NEVROZ \J ' ıt. 

tedavi edilir. Müessirilaç : 

N EV R O Z 1 N 'dir • 

NEVROZiNi TERCİH EDİNİZ 
icabında Günde .i Kaşe Alınabilir 

**** ·~·~··· . ·~···~·~··· 
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PHILIPS 
ı···· .. •••• .. ••••••• ... •••• .. ••••• .. ·ı 
• TÜRKSÖZÜ. 1 

K agnak M akinel:eri 
AZ CEREYAN SARfİYATI, SESSİZ İŞlEMf, UZUN öMOR. 

• • • 1 
1 

·Gazete ve Matbaası 
• • • : • . 1 

'F 1 L 1 p· S • • 1 T ·· k ·· ·· OKUYUCUlARINA O.OHYANIH HER TARA- • 
ur sozu FINOA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO GO- 1 • 

K agnak Elektrotları 1 
H d .. h . .. 1 er ma ene gore ve er ışe gore 1 

en muvafık kaynak çubuğu. 1 
Gazetesi · NONEVERIR. TORKSOZONO TAKIP EDİNiZ. ! • 

Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 
plAn, harita, bllamam matbaa 
işlerini Tlrklyede mevcut mat- Türksözü 

I 

Mufa ssal teknik izahat isteyiniz • 1 
baalara rekabet eder derecede 
tab ve ıtlratıe elden çıkarır. Matbaası 1 

1 
1 
1 

• • Türksözü Cilt Kısmı 
Muharrem Hilmi Remo 1 

1 
SAGLAM, TEMiZ, ZARlf CiLT iSLERiNiZi ANCAK TORKSOZO 1 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 42 - TELGRAf : REMO ADANA - TELEFON : 110 • 
İ MOCELLiTHmSiHOE YAPTIRABİLİRSİHIZ İ • • 

~~~~--~~~~~~~~~~- ~~~~~=~····~~ ............................... ı, 
TORKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : ıeee 

Samaye•i : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve tica ri her nevi banlca muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağ'ıdaki plana göre ikrnmiye dağıblacaktır. 

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

" 
250 

" 
1000 " 

~o 
" 

100 
" 4000 .. 

100 " 50 
" 

5000 .. 
120 " 40 

" 
4800 " 160 .. 20 " 
3200 .. 

1 DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıkJ takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

---·--------------------------
Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE r iNGil TERE İTf İf AKI YE 

BÜYÜK BRİTAHYA iMPARATÖRLUGU . . 

=== YAZAN: === MÜMTAZ FAiK F.ENIK === 

~ ~~ 

) MUTEHASS.IS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHAHESİ 
ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 
·~ 

~ ~AAAAU#####ft####*######Ati» .... *****'*****''*****"·==*** ~r -~ 
NEZLE 

K R - ~~ 
= A .~ ~ 

!o .. 
ny 
" !O 

1 ~ 
~ 1 ~ 1 

Kırıklık, Baş, 
Diş ve adele 

ağrıları 
1 

En seri ve en kati şe· ~ 
kilde yalnız kaşe ~ 

GRIPIN ~ 
ile geçer ~ 

. . ~.. Ha valann serinle di~i bll" 
günlerde alacağınız ilk M 

tedbir evinizde birkaç GRJPIN bulundunııak olmalıdır. ~ 

K N. DiS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT. 
~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 1 

N ~ yormadan ıstırapları dindirir. " 
~ N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ 

CAZİBE YE GOZElllKTİR ! ti = her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ' 

"Radyolin,, harikulade mües· de parlak neticeler veren •::ır:a::u:xcuu.u-u:uuuuuuuuu:xcunu~ 
sır terkibi, daima tazeliğ'i ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

kişinin tercih ettiği yegane diş müıtahzarlarından da müstağ· 
macunu haline gelmiştir. Diş 

ni kılmıştır. 

h.rz.~RADYo LİN 1 
" itz«21:2CllCCICIC~::a::2ICCfıı::a:::ICllC:zca0Z2ıcıcll':x::a::~ 

n 
~ ................ ttfftttttttttttttttttttttt~~ 

Abone ve uan TÜHKsôzü /:· 
j ,artları GONDELIK ~E • ADA.NA ı :. 
j Sahi1l ve Başmuharriri ~4 

Senelili · · · 1400 Kr. FERiD CE LAL: GÜVE N : 
1 Aylıfı . . . 125 • - . j 

ı - , Umumi Neşriyat Müdürii : ~ 

ı ha nlar için ida reye MACiD G OÇLO i i müracaat etmelldlr BosıldıOı yer: J;;'RKsoza Motboo:M i 
.................................................... 

Kömür ahnacak 

BElEDİY~ RİYASETİHDEN : 
1 - Şehir halkı ihtiyacını temin için Belediyece satıP ıJ; 

nacak yüz bin kilo odun kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltı11e 
konulmuştur . 

. ıı' 
2 K .. - .. b b k"l h f' 1 kiJf 

1 

- omurun e er ı osunun mu ammen ıatı a .tı 

olup muvakkat teminah % 7,5 hesabiyle 450 liradır. . ( 
3 - ihalesi Eylulün 9 inci Sah günü saat onda Betedı) 

Dairesinde Belediye Encümeninde yapı1acaktır. ·rt 
4 - istekliler kanunun 32 inci maddesindeki tarifat dıı\,. 

sinde hazırlayacaklan teklif mektuplanm ve teminat makbı.l~ ı 
nnı ihale günü eksiltmeyi açma saatindan bir saat ev"eJıll' 
kadar makbuz karşılıkı Belediye·riyasetine vermeleri Iizırı>~:~ 

5 - istekliler bu baptaki şartnameyi görnıek ve icabe ,t 
izahatı almak üzere her gün Belediye muhasebesine mürac' 
ları ilin olunur. 24-28-1 - 5. 13374 


