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V••lngtonda bUyUk bir kelu· 
illiyet içinde cereyan eden 

mUzakerelerl merakla 
beklemek llzımdır. 

Nevzad GÜVEN 

G
eçen hafta, Japon BaŞ1)ekili 

Prens Konoge, Amerika Cum· 

hurreisi B. Ruzvt!lte şahsi bir 
1'11e.$aj gönderdi. O günden~ri 
Amerika_ile Japonya arasında baş· 
ladıfı muhakkak olan müzakert!ler 
lıakkında hiç bir şey sızmadc. Yal
ıau son gelen Mısır gcueteleri b_u 
lıu.susta bazı tafsilat oermektedir. 

Nevyork fazelt!lerine nazaran 
bir taraftan Japon sefiri Amiral 
Nomura VaşinglonJa Amerikan 
hii.kümetiyle.müzakerelerine devam 
edt!rken, diler taraftan; resmi bir 
l'llt!dgatör sıf uliyle Amerikalı pro 
f e:sörlerden Doktor Leighton Stuarl 
da Mart!şal Şang - Kay · Şek nez· 
dinde sulh teşebbüslerinde bulun
l'llak üzere Çine hareket etmiştir. 

Doktor:Stuart, Çinde yoptıfı 
bayı:ık hayır işlerinden dolay! Çin· 
iller tarafından çolc s~ilen ve sa· 
Yılan bir şahsiyettir. Yalnız üuri· 
ile aldıtı vazifenin af ırlıfı da aşi· 
lcQrdır. Çünkü, Japonya Mareşal 
Şang • Kay· Şek ile yapacafı ıız· 
laşmada ıimali Çini ve limanları 

• 

Milli Şefimiz dün Bursada muhtelif okulları ziyaret etmişler ve talebelerle çok gakından meşgul 
olmuşlardır . Yukarıdaki resim Milli Şefle mulıterem7,refiA.alarının geçenlerde bir talebe grupu ile yap· 
tıkları görüşmelerilgösteriyor. 

• 
Reisicumhurumuz Inönü 

l'llulıafaza etmek azmindedir. Y UR D K Ô Ş E l E R / N DE 

:z-t!;;t:.;~::~:=:.:::.~: tetkı.klere devam edı·yor 
~i:d!:nç;:i~~;b~;~ b;u:~!; :;~l 
6itirmek arzusundadır. 

Nitekim, eslci Japon Hariciye 
IV<qırı Matsuoka, Rusya ile yaptıfı 
6itaraf lık muahedesinden sonra 
<ıa MoskouaJan Manş<J ~ı· 
/\ay-Şek nezdinde sulh lehinde 
"ıil.aahalede ve tazgilcte bulunma· 
..,., talep etmiıti. Şimdi bu iş için 
~erilcayı da v~ıta gapmafa ça• 
1'1tıf ı anlQfılıgor. 

Japonganın bu yeni hattı ha· 
"elcetinin umumi harp aaziyeti 
"~erinde çok mües•ir olacafına 

~ ltlphe yoktur. Malümdur ki. Ja· 
~ ~~Ya mihvere daliü, ve [ Yeni 
1 ~mı/ A&yada talıaklcuk ettirmıfe 

"ıenıur bir d.vlettir. 
l Onun bu rolü dolaguigle de 
11illıere ve Amerikanın Uzalc 

fQrlctaki menf aatları büyük bir 
ehlike,ye dDşmQliür. 

lngiltere ve Amerika bu teh· 
~ey; lcarıılamalc üzere ha mınta· 
Q(fa büyüle deniz fJe kara kıw· 

;etler; bulundurmafa mecburdur. 
il hal, Aflrupada lngiltere ile 

tQ,.Plfan Almanya için büyük bir 
"'Qrıtajdır. 

~ 11 Japonya bugüne kadar bu va· 
lle •• 
~~ını yapmıştır. Fakat buna mu· 
~· ıl djfer mihver devletlerinden 
ferç bir fayda fÖrmedif i gibi lnıil· 
~ . h .. ~ t.ıe Amerıkanın usumetını 

4t,.e"i11e çekmek gibi çok tehlikeli 
tıaziyete de düımüflür. 

'Abr.anyanın Sovyet Rusyaya 
ltıft ~Uzu Japonya için son bir ü 
ttıQ~· Fakat, bu hareketin umul· 
~ ık bir Rus mukatJemeti ile 
ll~ılaşmcı.sı ve neticenin ıittikçe 
~ 1Gfmaaı, Japonyayı düşündür· 
tlııe e tJe Japon diplomasisi kendi
'»ıe'I has bilyük bir supleıle dü
"1/)}ı kırmafa başlamıştır . H~ 
-..... Se Yok ki, /ngiliz - Amerikan 
~~l Otıyeı blokunun da Uzakıark 
eq~~etiıa; ,,/ah ve bu mıntalcada 
"Q"cl il tesiste büyük menf aatlar 

lr. 

(J 
~Q 20/cıarkta ser~stilerini ka-
ıiqlci c:~ mattefiklerle bu mıntaka
'~ ClgQJc lcıwvetlerini Clifer harp 
01'/'"~ nakletmeleri mümkün 
~il~ ~· gıb;, Çine yardım gibi bil· 
ıfı,., /;'. ır Yiikten de kurtulacaklar· 
Q,.~~lcat, acaba Japonya ile Çin 

J"4:ıQ alc; böyle bir sulh kolag
~~6 ~ıal'taOnılco.n olabilecek midir ? 

ı /!,Grtın., 1937 hatta 1931 den 
"' ' '-lef · 111 üçüncü aay fada ) 

Bur& : 6 (a. a.) - Reisicum· 
hur lnönü dün Merinos fabrika· 
siyle Kız Enstitüsünü, sanat oku· 
lunu gezerek tetkiklerde bulun· 
muılardu. Merinos fabrikasına ge
zişleri esnasında fabrikanın tcsisa · 

tını ayrı ayrı gözden geçirmiş ve 
muhtelif işler üzerinde izahat alan 
Milli Şef fabrikadan ayrılışları es· 
nasında kendilerini coşkun ve iç· 

IOVJeOere gire 

Almanların 
büyük 'zayiatı 

LENINGRAO ~EHRİNOE 
KUYVETlİ MOOlf AA 

Fransa' da 
- Bir Alman aılıerine karıı -

100 Fransız 
öldürülüyor 
Ankara : 6 (Radyo gazete-

. den)-Fransadan gelen hab~r-
sl ın -re halk işgal kuvvetlerıne 
ere go ~ 1 b' 
karşı suikastlar yapıyor. ~ en ır 
Alman için yüz Fransız urş.una 
dizilmiştir. Komünistler de f aalıyet 

haw:lla ve11wm11 
tetllllllere devamd~ 

( ) _ Nafıa 
Alanya : 5 a. a. . 

Vekili Ali Fuad Cebeso~u~~rı;et-
Manavgat - Alanya Y~ . 
kik ederek buraya gelmıılerdır. 

ten tezahüratla uğurlayan işçileri· 
mize hitaben "Teşekkür ederim 
çocuklar! Memleketin bu güzel e· 
serleri size emanet edilmiştir. Mü· 
dür v~ amirlerinia sizden memnu
niyet gösteriyorlar. Memleketin 
bu güzel emanetine liyık olmata 
çalışınız. Size teşekkür ederim,, 

demişlerdir. 

lnönü Kız Estitüsünü 

1 Radyo gazetesi 
mukavemettedir. Almanlar , Ro· 
menler burada büyük zayiat ver· 
di. Şehirde ukeri fabrikalar ima· 
lata devam ediyor. 

Berlin : 6 ( a. a. ) - D. N. 
B. nin haber aldığına göre, üç 
günlük bir • muharebeden sonra 
bir Sovyet piyade tümeni bir 
Alman tümeni tarafından kamilen 
imha edilmiştir. Bin Sovyet as-

keri esir alınmıştır. 46 top, altı 

tank, çok miktarda mitralyöı ve 
mezkür tümenin bütün ağırlıkları 

iğtinam edilmiştir. 

Müttefik kuvvetler harekata 
muvaffakiyetle devam etmişler ve 
düşmana kanlı zayiat verdirmiş· 

!erdir. Macar kıtalar! mühim bir 
sevkülceyf noktasını zaptettikten 

kip sanat okulunda bilhassa mo· 
deller üzerinde durmuşlar ve tale· 
benin kabiliyet ve çalışma faali-
yetleri hakkında sualler tevcih bu
yurmuşlardır. Milli Şef her iki mü· 
essese hakkında da memnuniyet
lerini ifade etmişlerdir. 

Bursa : 6 (a. a.) - Milli Şef 
lnönü şerefine dün akşam Cum· 
huriyet Halk Partisi tarafından 

Belediyede bir ziyafet verilmiştir. 

Almanlara gire 

Leningradda 
yangmlar 

BUNDAN SONRAKi 
HEOf f OOESA 

mıştır. Bir Macar müfrezesi sivil 
elbise giyen ve teslim olacakmıı 
gibi hareket eden bir dütman 
grupunun taarruzuna uğramış ve 
bu grupu tamamiyle imha etmif· 
ti~. Macar tayyare dafi topçusu 
bır Sovyet bomba tayyaresini 
düşürmüştür. 

Londra : 6 ( a. a. ) - Lenin
(Gerisi üçüncü sayfada) 

Gelen haberler#! göre lngilizler Afganistanı da işgal edeceklermiş. 
Yukarıdaki resim Afgan ordusundan bir grupu göstermektedir. Buna 
dair haberler üçüncü sahifemizdedir • 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL G0YEN 

Kurul\lf Tarihi: 1 Kinunusanl 1924 

On1edlncl yıl - Sayı : af f 3 

/Ticaret vekalet inde çalışmalar 1 

GIDALARIN 
• 

FIATLARl 
ı 

Kumaş, ayakkabı fiatları da 
yakında tesbit edilecek 

Ankara : 6 (Türksözü muha
birinden ) - Ticaret vekaleti gı· 
da maddelerinden en mühimleri · 
nin fıatlarırıı tesbit ettikten son· 
ra şimdi de zeytinyağı, sabun, 
bulgur ve daha bunun gibi diğ'er 
bazı gıda maddelerinin fi atları. 
nın tayin ve tesbiti işi ile meş
gul bulunmaktadır. 

Fiatı tayin olunacak gıda 
maddesinin Jstihsal edildiği mın
takalar dahilindeki fiat müraka
be komiayonları bu fiatları Ti· 
caret vekaletine bildirmekte, bun. 
dan sonra bu fiyat üzerine nak
liye, toptan ve perakendeci ÜC· 

retleri de ilave olunarak tesbit 
olunan miktar halka ilan olun
maktadır. 

Vekalet bilümum gıda mad· 

delerinin fiatlarınm • tesbiti ışını 

ikmal ettikten sonra ayakkabı, ku
maş, giyilecek diğer eşya ve sai· 

Bir sergide kumaşlar 

renin fiyatlarının tayinine başlı
yacakbr. 

Finlandiyadaki 
Sovyet diplomatları 

YOZ ON KISIUK BiR GRUP TORKlrEDEN GEÇTi 
Erzurum : 6 (a· a.) - Sov-

yet Rusyanın Finlandiya elçilik 
erkan ve memurlarından 110 ki
şilik bir kafile dün Erzuruma 
gelmiş ve bir müddet istirahat 
ettikten sonra Sarıkamııa hareket 
etmiılerdir. Misafirler Sarı

kamııtan itibaren yollarına trenle 
devam edecektir. 

BİR AMERiKAN 
GEMİSİNE YAPILAN 
TECAVOZ MESELESİ 

Bazveltln beyanatı 
Vaşington : 6 (a. a.) - Ruz· 

velt gazeteciler içtimaında ; Bir 
torpido muhribine bir denizaltısı 
tarafından taarruz edilmiş olması 
hadisesi hakkında izahat vererek 
demiştir ki: 

"Hücum gündüz ve Amerika
nın Atlantik sahilleri açıklannda 
yapılmıştır. Bir denizaltı dalmadan 
evvel torpil atacak kadar vakıt 
bulmuştur. Torpido muhribinin 
ismi açıkça okunabilditi gibi muh· 
ripte aynca Amerika donanması
na mahsus işaretler ve Amerikan 
hayratı bulunmakta idi. 

Ankara 

Moskova 
konferansı 
IRAN VAZIYET/ 

AMERİKA'DA BOYOK 
HEYECAN VAR 

lnllratçdana 
bllltmeu ltllamı 
J APON GAZETELERi 

NELER YAZIYOR ? 

AVRUPA iŞÇiLERiNE 
LONDRADAN HiTAP 

B 
ritanya matbuatı Moakeıva 
konferansının akdi için aa-

bırsızlık gösteriyor • Çünkü 
eıaalı yardım ancak bu konfe. 
ranı sonu baılayacaktır. 

( geriıi üçüncü ıahifede) 

K oordinasgon 
Heyeti Kararı 

---... ---~ 
izim, laolr mııtallıHıaı llorama 

A niara: 6 (Radyo Gazeteıinden) - Hükumet, Iİ· 
.züm ve incir piya•aaına da müdahale ederek mü•tah•ili 
lıoruyacaitır. incirin 20 lıuruıtan, ürimiin 40 lıuruıtan 
aralı dürmeme•i ifin icap eden ted6irler alınmaktadır. 

., 

1 



TORKSOZO 

O'ONC~' MESELELERi 
~~ i .·. ·. '· HA B RL 

Çiftçi mallarının v 
1
. . 

0 
. -

B6L~EMiZDB ZiRAi ÇALIŞMALAR • • a ının · smanıye 
korunma ışı bölgesi tetkikleri Yeni selektör/er de 

Teşkilatta tesanüt zihniyeti Faik üstün Muhtelif faaliyete geçirildi 
Meselelerle Me,gul Oldu 

- I 11 -

Ç iftçi mallarının iyice korun

maya muhtaç vaziyeti ile bu
nun için yeni teşkilat ve ayrı ka-
nun yapmak suretiyle tedbir alın
ması hakkındaki düşünceleri bun
dan evvelki iki yazımızda hülasa 
etmiştik . Koruma işinin köylerde 
ihtiyar meclislerince yapılmasında 
Büyük Millet Meclisi encümenle
rinin tamamen ittifak ettiğini, 

şehir ve kasabalar üzerinde hayli 
münakaşa yapıldığını söyledikten 
sonra, kanunun tatbiki bakımın

dan bu son noktanın çok ehem
miyetli olduğunu da tasrih eyle
miştik. 

Çiftçi mallarını koruma ka
nunu, ilk bakışta ufak görülen, 
falc.at iktisadi ve ahlaki tesiriyle 
memleket bünyesinde büyük de
ğişiklikler yapacak olan bir me
sele} i kavramaktadır. Onun iyi 
talbikına ynrdım edecek bütün 
mülahazaların bilinmesi, tek tek 
Üzerlerinde durulması icap eder. 
Bu mahatla çiftçi mallarını ko
ruyacak teşkilatın kuruluşuna ve 
işleyişine ait hükümlerie bunlar 
üıerindeki münakaşaları bu sü
tunların müsaadesi nisbetinde , 
izaha devam edeceğiz . 

Bu i zahımızı kolaylaştırabil· 

mek iç in çiftçi mallarını koruma 
kanuniyle yeniden idare bünye
siııı:: katılan teşkilatı kısaca ha
tırlatacağ11. : 

Köylerde ihtiyar meclisleri 
ayrı bir bütçe ile yani ayrı bir 
gelirle koruma için bekçiler bu
lunduracaklar . Çiftçi mallarına 

yapılan zararların tazmin ettiril
mesinde , bunların suçlulaı ının ce
zalandırılmasında köy kanunun
daki salahiyetlerinin üstüne çıka
bileceklerdir. c Şehir ve kasaba
ların dışında olup belediye hu
dudu içinde olsun olmasın > zi
rai istihsal yapılan sahaların ko
runması her şehir veya kasaba 
için seç ilecek beşer kişilik koruma 
meclislerine aittir . 

Belediye meclisi , ticaret , sa
na} i ve ziraat odası bulunan yer
lerde bunların da iştirakiyle top
lanır, gizli reyle dört sene müd
detle beş asıl, beş yedek koruma 
meclisi azası seçer. Asılların ara
sından biri rei!I, biri de onun ve
kili olur. 

Köy ihtiyar meclisiyle şehir 
ve kasabalardaki koruma meclİ!ı· 

leri, her sene kor uma işleri için 
bir bütçe ve bir kadro hazırlar
lar . Bunları koruma kanuniyle 
teşkil olan mürakabe heyetlerine 
ta:.d ik ettirirler . Kadroya göre 
bekçileri intihap meclisleri tasdik 
kaymakamlara veya valilere ait
tir. 

Mürakabe heyetleri vilayet 
merkezleriyle kazalarda bulunur. 
Ziraat,veteriner müdür veya me
murları tabii azasıdır . Koruma 
meclisine seçildiği gibi mürakabe 
heyetine de belediye meclisleri 
ziraat ve ticaret, sanayi odası 

bulunan yerlerde bunların da İŞ· 
• tirakiyle beş asıl, beş yedek ad 

seçer . Heyete vilayetlerde valinin 
seçtiği bir zat, kazalarda kayma· 
kam reislik eder. 

Çiftçi mallarını koruma kanu· 
nunun kurdu~u teşkilatı kısaca 
ifade etmiş olduk. Korumaya ait 
vaz.ifelerin yapılışına geçmeden 

• önce bu teşkilatın bünyesine ait 
iı.ahlarımızı tamamlıyalım. 

Köy ihtiyar meclisleriyle 
şehir ve kasabalardaki koruma 
meclislerinin azasına bu vazife· 
terden dolayı bir ücret verilmez. 
Tamamen fahri olarak çalışırlar. 

Hükumet ve meclis encümenleri 
koruma masrafının çiftçi için 

YAZAN 

KEMAl TURAN 
ağır bir yük olmamasına fazla 
itina göstererek azanın parasız 

çalışması kaydından başka mec
lislerin kadro ye masraflan için 
de bazı takyidler yapmıştır. Ko 
ruma bütçelerinden yapılacak 
masraflar şunlardır : 

1 - Bekçilerin ücretleri, 
2 - Kimin yaptığı belli ol

mıyan zararlar için çiftçiye yir· 
mi liraya kadar verilecek tazmi
nat, 

3 - Her yerin hususiyetine 
ve ihtiyaçlarına göre koruma 
hiımeti için yapılacak zaruri 
masraflar. Ancak bu zaruri mas
rafların senelik yekunu hiç bir 
halde bekçi ücretleri yekununun 
yüzde onunu geçemez. 

Görülüyor ki, koruma işlerin
de ihtiyar meclisinin, şehir ve 
kasabalarda koruma meclisinin 
bekçi ücretleriyle tazminattan 
başka işler için yapabileceği mas
raf miktarı sıkıca tahdit edilmiş

tir. Kanun şikayet halinde zarar
ların tesbiti için yapılaçak keşif. 

terde koruma sandığından yalnız 

uzak mesafeler için nakil vasıtala
rı bedelinin, ehlivukufa da zaruri 
masrafların ver itmesini Jcabul et
miştir. Bunlar, zarar yapan anla
şılınca suçludan alınır. 

Kanun, köy ihtiyar meclis· 
}eriyle koruma meclislerinin koru· 
ruma bütçesinden yapacağı mas· 
raflar(böylece tahdit edince şu 

ilci mesele ortaya çıkmıştır : 
1 - Koruma meclisi azasının 

bilhassa daimi mahiyette vazife 
görecek reisin ücretsiz nasıl ça
lışacağı, 

2 - Her koruma meclisinin 
idare, muhasebe işleriyle tahsilat 
masraflar:nm, bekçi ücretleri yc
kilrıunun yüzde onu ile karşılanıp 
karşılanmıyacağı, 

Y alnıı reisleri ücretle çalış 

tırmak ve müteferrik masrafların 

yekünu zaruretlere göre serbest
çe ayarlamak kararı verilince 
çiftçiden alınacak koruma ücreti
ni de artırmak icap edecektir. 
Meclis müzakerelerinde bunun 
zaruri olduğunu ileri sürenler 
çok oldu. Koruma masrafını ka
bartmak için belediye reislerini 

VALiMiZ BUGÜN GELiYOR 

Osmaniye : 6 ( Türksözü Mu· 
habirinden) - Valimiz Faik Üs
tün Osmaniyeye gelmişle~dir. Üç 
gündenberi tetkiklerine devam et· 
mektediı !er. Ekmek işinde beledi· 
yenin gösterdiği idareden ve ya· 
pılan yollardan memnuniyet beyan 
etmişlerdir. Valimiz kıymetli direk· 
tifler vermiştir. Nufus dairesiyle 
kaymakamlıkta tetkiklerine devam 
etmektedirler. Valimiz bilhassa 
memleket portakalcılığı hakkında 

sıhhatlı malumat edinmek üzere 
ziraat memurundan izahat istemiş
tir. Bilahare mektepleri gezmişler· 
dir. Yarın muhtemel olarak köyleri 
teftiş buyurucaklardır. 

Osmaniyenin Isıca köyü civa· 
rında usulsüz ekilen bazı çeltiklerin 
sularının kesilmesine de emir ve
rilmiştir. 

"' "' ... 
Bir kaç gün evvel, bazı teftiş· 

!erde bulunmak üzere Osmaniyeye 
gitmiş olan valimiz B. Faik Üstün, 
bugün şehrimize gelecektir. 

aynı zamanda koruma meclisinin 
reisi yapmak ve bu arada be
lediyelerin esasen kurulmuş olan 
idare ve muhasebeleriyle tahsil 
kadrolarından istifade etmek bu 
suretle koruma meclislerinin mas
rafsız işler bir hale koymak tek
lifinde bulunanlar da olmuştur. 
Böyle birleşmenin şu faydası var
dı : 

Ş 
ehir ve kasabaların dışında, 

fakat belediye hududu içinde 

zirai istihsal yapılan sahalarda 
çiftçi · mallarını koruma kanunu 
tatbilc. edilecektir. Buralardaki 
su arkları ile set ve bentleri, 
hendekleri, tarla ve bahçe yol
larını tamir ettirmek ve bu yüz
den d•)ğacak masrafları alakadar
lara istifadeleri nisbetinde tak
sim 11e tahsil etmek koruma mec
lislerinin vazifelerindendir. Hal· 
buki, bunlar belediye işlerinden 

sayılacak mahiyettedir. Ayrıca 

bu sahalarda belediyelerin daimi 
bakıma ve tamire muhtaç içme 
suları tesisatı da bulunacaktır. 
Şu halde belediye hududu içinde 
ıirat istihsal sahalarında koruma 
meclisiyle belediye arasında se
tahiyet ihtilaflarından sarfınazar 

sıkı bir işbirliği lbımdıı. Bele-
(Gerisi çüncüü sayfada) 

: ........................ : 
j f ABRİKA~A~l~ 1 
i P ~MUK IPLIGI . i 
i SARf İYATININ TETKiKi i 
: ı 
ı Halka, bez dokumak i 
ı Uzere tevzi edilmekte ı 
ıı olan . pamuk lpllklerlnln, ı 

yerinde sertedll 'p edil- ı 

ıı medlklerlnln tetkiki hak- ı 
ı kmda lktlsad VekAletln· ı 

den Mıntaka lktlsad MU· ı i dUrlUklerlne emir veril- ı 
ı ml~tlr. ı 

: ...... $ ................. : 

Yüzücülerimiz 
İzmire gidiyor 

Bursada iki Tü~kiye ikinciliği 
alması dolayısiyle şehrimiz yüzü
cüleri, İzmir Fuar Yüzme müsa 
bakalarına davet edilmişlerdir. 

Yüzücülerimiz birkaç güne kadar 
lzmire hareket edeceklerdir. Kafi· 
leye beden terbiyesi müdürü Rıza 
Salih Saray riyaset etm~ktedir. 

Vail Muavini 
Vali l\foavini B. Ali Rıza Tar· 

han. mezuniyetini bitirmiş ve va· 
zifesine başlamıştır. 

Ziraat Mfldflrl 
Vilayet Ziraat Müdürü Nuti 

Avcı, çeltik işle~ini gözden ge 
çirmek üzere dün Osmaniyeye 
gitmiştir. 

Basası idare 
laallyet raporu 

Dahiliye VeK.aleti .belediyeler
den, Vilayet hususi idarelerinin 
şimdiye kadar yaptıkları faaliyeti 
gösteren birer rapor istemiştir. 

Bilahare vekalet bu raporları bir 
eser halinde neşredecektir. 

A DANADAN ANKARA YA 
GiDECEK A TıCI . 

Ankarada yapılacak olan böl
geler arası atıcılık müsabakasına 

çağrılan bir atıcının seçimi, bugün 
beden terbiyesi mükellefleri ara
sında yapılacaktır. 

--==f.§ UZAKLARDAN HABER§==--

Filimin binlerce senelik tarihine bir bakış 
lsviçre'de çıkan bir filim mecmuası, filimci· 

lik sanatının kısa bir tarihini neşretmiştir. Bu ma· 
lıimata göre, bu sanat büsbütün yeni bir şey o~

mayıp, binlerce senelik tarihi vardır. Modern fı
limcilik ve sinemacılık kırk senelik bir şey ise de, 
bunun meydana gelmesine binlerce senelerin mah 
sulü keşifler ve bilgiler yardım etmiştir. 

Miladdan on bin sene evvel gelen bir ma· 
hir hayvanat ressamı, kayalara her hangi bir vah· 
şi hayvanın muhtelif harekatını gösteren resimleri 
sıralıyarak resme bir hareket ve canlılık hissi 
vermiştir. 

Gene Miladdan altı bin sene evvel, Çinli, 
Hindli ve Cavalı hokkabazlar " Canlı Gölgeler " 
ismi verilen perde sanatı ile halka şu veya bu hi~ 
kayeyi canlı olarak göstermişlerdir. 

Gene Miladdan 130 sene evvel Yunan hü· 
kümdaılarından Batlemos ( optik ) yani objektif 
ile alakadar işlerle uğraşmış ve renkli adeselerle 
resimleri terkip etmeğe muvaffak olmuştur, 

1886 senesinde Hanibal Goodwin ismindeki 
bir Amerikan papası " Sellüloid filim şerid ,, ini 
keşfederek bunun ihtira beratını almışbr. 

1887 de Edison şimdiki sinemacılığı inkişaf 
etliren mesaiye başlamıştiır. _ .. 

1887 senesinde Edison'un baş muhendısı 
Dickson. fono~rafa uygun resim göstermek usulünü 
bulmuştur. 

1889 senesinde lngiltere'de William Gr~en 
Sellüloid filim şeridlerini kullanmağa müsaid mü
kemmel bir resim usulünü bulmuştur. 

1892 senesinde muhtelif sinema ihtiraları 
meydana gelmiştir. Paris'te P. Bouly ismindeki 
biri, bir projeksiyon ~le!i ihtira etmiş ve buna Ci-
netograph adını vermıştır. . . . A 

Edison da, Cinetoskop adını verdığı bır a· 
let bulmuştur. Bu alet, saniyede 48 • resmi projek· 
siyon ile gösterme~t~ ve 35 milimetrelik filim şe· 
ridini yürytmekte ıdı. . . . _ . 

1893 senesinde filim makınesının muhım 
kısmı olan tahrik manivelası keşfedilmiştir. 

1924 senesi 18 ağustosunda Triergon'da 
sesli filim gösterilmiştir. 1925 de bu sesli filim, be
ratını lsviçre satın almış, ve berat buradan dl! 
(Hollywood) a geçmiştir. . .. 

ı 931 de bütün dünyada seslı fılım taam· 

müm etmiştir. 

Evvelce Ziraat Müdürlüğ'ünce 
büyük çiftçilerimize verilen selek· 
törlere ilaveten iki selektör daha 
faaliyete geçirilmiştir. Bu suretle 
faaliyette bulunan selektörlerin 
adedi beşi bulmuştur . 

Bunlar çiftçimize az zaman 
zarfındtt çok fazla iş görmektedir. 

Maraş Belediyesin· 
den beklenen karar 

PEÇE VE DON 
Maraş : 6 ( Türksözü muha

birinden ) - Maraşta, halkın ve 
bilhassa yeni yetişen delikanlıla

rın halen ( Diğer vilayet ve kaza 

-belediyelerince - yasak edilmiş 
olan ) karadon giydikleri ve ka
dınlaı ın ise çarşaf ve peçe ile 
vücutları ve yüzleri sımsıaı ka
palı ve başları üzerınde de birer 
şemsiye olduğu halde sokak ve 
çarşıda gezmekte oldukları göru· 
lüyor. Bu umumi olmakla bera
ber hem gündüz ve hem de gece 
leri şemsiyeler ihtiyar ve genç 
kadınlar tarafından taşınmaktadır. 

Yirminci asırda yaşamamıza rağ· 

men , hiç de yirminci asır insan· 
larına yakışmıyan bu çar;af, pe
çe ile delikanlıların giydikleri ka 
radonların Maraşta da elediye· 
nin vereceği bir kararla yasak 
edilmesi şayanı arzudur. M. Selçuk 

Eleme ımtlbanıarı 
din son balda 
Ortaokullarda Devlet Eleme 

imtihanları dün bitmiştir. Bu imti· 
tihanlarda muvaffak olan talebele 
rin sözlü imtihanlarına 9 eylül salı 
günü başlanacaktır. 

Dairelerde yaz 
mesaisi başhyor 

Y anndan itibaren resmi dai· 
relerde yaz mesaisine nihayet ve
rilecek ve kış mesai saatinin tat· 
bikine başlanacaktır. Buna göre, 
yeni mesai saatleri, cumartesi 
günleri 9 - 13, diğer günler 9 -
12, 13.30 - 17 arasındadır. 

Beden Terbiyesi 
MflkelleRerı bagfln 

toplanıyorlar 

Beden Terbiyesi Mükellefleri, 
yurd müdafaasına hazırlık ta· 
!imlerine bugün başlayacaktır. Mü · 
kelleflerin bugün Bölgeye gelme
leri mahalle mümessillerile ve ga· 
zetelerle kendilerine bildirilmiştir. 

Gelmiyenler hakkında kanuni mu
amele tatbik edilecektir. 

NiŞAN TÔRENI 

Gazetemiz Çinkografı ve be
den terbiyesi Seyhan . Bölgesi Su 
Sporları ajanı Rifat Çelikkolla A· 
dana Müzesi asistanlarından Bayan 
Seyyide Sonal'ın nişan törenleri 
dün gece aile dostları arasında 

yapılmıştır. Gençlere uzun saadet
ler dileriz. 

TEŞEKKt)R 
Babamız Yusuf Aktaşın vefa

tı dolayisiyle bize başsa~lığında 
bulunan dost ve akrabalara teşek· 
kür etmeği, teessürümüz mar.i ol· 
duğundan burada kendilerine te· 
şekkür ederiz. 

Oğulları 

Ziver Aktaş 

Hüsnü Aktaf 

7 EylOl 1941 

Yankılardan : 

Şiir Ve Şair 

B 
ir gazete, şi ir ve şair hakkında 
bir anket açmış . Geçen gün 
bir muharrir de bu mevzua 

dair upuzun bir makale yazdı. 
Tarife zor gelen bir mevzu : 

şiiri 

Ve tarifin içine zor sığan bir 
mahluk : şairi . 

İkisinin de lehinde ve aley· 1 
hinde çok sözler söylenmiştir. ' 
Fakat işin garibi, şiiri ve şairi tt-· 
fe koyanlar da gene şairler ol· 
muştur. 

Mesela Bttğdatlı Ruhi'nin di· 
varımda şu beyti görürsünüz: 

Şuara ~amına ol denlü edani kim var 
Bulamazsın araraan binıle bir ala şair 

Şair .. :Akifin şu muhavereli 
beytini de, belki, bilirsiniz : 

- Şairim. 

- Olmaz olagdın,·:o ne yüzler 
karası! 

Bence dünyadaki işsizlerin erı 
maskarası. 

Sözü uzatmıyalım, Şiir nedir? 
Şair kime derler"l Onu bir anket 
le meydana çıkarmak, mümkün· 
mü, değil mi? Bilmiyorum. 

Fakat anladığım şudur: Mat
buatımız, şiirin ve şairin y o klu· 
ğunda işin lakırtısıyle geçiniyorlar! 

Mabacır memurları• 
vergi maallyetıerl 
Muhacir olarak yur<lumuı8 

gelmiş bulunanlardan memur ve 
müstahdem olanların iskan ka· 
nunundaki muafiyetlerden istifa· 
de ettirilmelerinde bazı yanlıştık · 
lar yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bu gibi muhacirlerin istihkak· 
!arından vergi kesılmesine ve h;ı~· 
lı ş ikAyetlerine meydan bırakıl: 
mamak üzere Maliye Vekalet• 
defterdarlıklara bir tamim gönder· 
miştir. 

Bu tamime göre muhacirlerdeıı 
memur ve müstahdem vaziyetin~ej 

bulunanlardan iskan ... kanunundakı 
veya beş senelik iskan muafiyet.i: 
ni haiz olanların vaı.iyetleri tetk1.k 
ve muafiyet müddetleri tayin ed•· 
lerck bu muafiyetin tatbikında her 
hangi bir tertddüde .mahal biıs· 
kılmıyacaktır. 

Muhacir memur ve müsta~· 
demlerin müracaatları beklenrıı'.; 
yerek muhacirlik vaziyetleri tesb• 
olunacak ve der hal muafiyett~~ 
istifadeleri cihetine gidilerek h•.~ 
bir şikayete meydan verilmeınesı· 
ne dikkat edilecektir. 

Bora ve kok 
labrlkalarımızda 

elemanların 

takviyesi 
Ankara : 6 ( Türksözü ı11~~ 

habirinden ) - Gerek b.~~f 
gerekse kok fabrikalarına bı e 
Türk umumi ustabaşı vardiy8 ~~ 
modelci ustabaş_ılar! ve : ~u~er' 
haricinde muhtelıf ış boluıtl ~ 

·il~ 
için birinci sınıf ustalar alınSl ~ 

ı.te tır. Ustabaşıların sanat me 
mezunu olmaları şarttır . tt~ 

Ustalardan da:sanal me\tı 
mezunu olanlar tercih edilece J 

Ustabaşılaı a 170 liraya kadsf 
0 

lık ücret ve ustalara beş ıirııl 
kadar yevmiye verilecektir. ~ 

Karapük boru fabrikası g;~ 
tesisatı ihtiva etmektedir. Bu rııı' 
rika memleket ihtiyacını ta~8 ~' 
karşılayabilecek kudrette~~r· fır 
rabük kolc fabrikası Karabu1' ıı' 
rikasında kullanılan ve mu~ 

1
, 

yekiinlara baliğ olan köın"' 1 
kuvvetini tasfiye edecek ~~ 
koklar Safranbolu, Ankara 
!isine verilecektir. r 

Eylıil sonunda bu :koklB 
tışa çıkarılmış olacaktır. 

Nlbetçl ecza•.' 

fUAT ECZAHANESI 
Yeni Postaha ne Y•11'" 
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~•.JAPON SULHU 
r 11Q frnakaleden artan ) 

~r; Ç· 
~ ınde muazzam fedakfirlı/..-
llaeı l'rıtıkabilinde elde ettiti va
~ i tıe avantajlardan kolay ko·' 
lır. D~ogat elmiyeceti muhakkak· 
tQg.ler taraftan Mareşal Şang· 
e 'ltı'ek de Çin topraklarından 
~t/ı~lefiklerinden büyük feda-

İr ar yapacata benzememek
~' Uzun yıllardanberi saymz 
1\ 'ıırn. l •ltıli . ıyet ere t1e milyonlarca 
~kl~ın canına mal olan çetin bir 

al m ·· d l · d lr.ı~ uca e esın en sonra fa· 
~~nın lehine olacak bir sulhu 

}' edeceti çok şüphelidir. 
le ;lnız, bir taraftan lngiltere 
:oı, rnerikanın , diter taraftan 
t ~et Rusyanın yapacatı şiddt:tli 
-e az.gik, Çinli mareşali Japonya 
~~~h yapmağa icbar edebilir. 
~ u, lngilterenin Birmanya yo· 
"k A . et /? apaması, merıka t1e Sov· 

'i 
/ 
U$yanın yardımı kesmesi, Ma· 

ı...0 Sang · Kay · Şeki f apon · 
""'" p l . . / :nçe erı arasına atabılir. 
~ ngıltere ve Amerikanın , fa· 
~~:a.yı mihverden ayırabilecekle· 
·~ kanaat ettikleri gün, Çin üze· 
'tıi,e ~öyle bir tazyik icrasında le· 
•bı dut etmiyecekleri de aşikardır. 
/~ • Japon su/hunun mümkün 
~ olmıyacafını Tokyo ile Çung
., g arasındaki müzakere deJfil, 
!lf IS 

'ıı, ırıgtonla Tokyo arasındaki ko· 
'ıı '11alar kararlaştıracakfır . Bu· 

11 içindir ki, henüz hiçbir akis 
erın· V 1İlı, ıyen aşington müzakerele· 
~t neticesini büyük bir merakla 

lemek lazımdır. 

Nevzad Güven 

~İfT~I MAllARININ 

KORUNMASI i~i 
01 

. ( İkinci sahifeden artan ) 

Je reisleri, muhitin seçkin bir 
Ilı llrnı ve zamanını amme hiz. 
()!~tlerine ~asretmiş bir unsuru 
tf ~ğ'una gore koruma meclisinin 
'

181 sıfatiyle bir muvaffakiyet 
ltıili olur. 

t Bu mütalealara karşı verilen 
'"aplar şöyle hulasa edilebilir: 

lü a - Belde işleri, reislerin bü
ltı~ vakitlerini dolduracak kadar 
ti Uhiın ve çeşitlidir. Koruma işle· 
ir l.f e bir belde hizmeti kadar re· 
rtıı meşgul eder. Binaenaleyh çalış
Qı a zamanı ve ehemmiyeti bakı· 
Si •ndan iki vazifenin birleştirilme· 

' her ikisini de z.ıyıflahr. 
isn b - Belediye kadrolarından 
c 1 ~de ve tasarruf bahsine gelin· 
Ge Çıftçilerden 'istenecek koruma 
treu . b' ·., ~ak erı ır tarı eye müstenit ola· 

sı ve bekçiler tarafından masraf-
~ tahsil olunabilecektır. 

llt c - Korunma meclisi azası
ıı il ve reisinin ücretsiz çalışması· 
s:h ıelince koruma meclislerine o 
Çil ada bilfiil çiftçilik edenler se· 
deecektir. "Bu vasfı haiz kimseler· 
§U;h le~kil edilecek bir heyete, hiç 
ka esız, müşterek menfaat ve 
ı.. ~ıulardan doX-an bir tesanüt 
uır ıs • 
&o ~evi aile zihniyeti hakim olur .. , 
lert ~ce meclis azası, koruma iş· 
llıı llın külfetsiz yürümesi için yal· 
q."}ahıslarına ait ücret bahsinde 
"glf .d Çatı 1 are, ve muhasebeye ait 

Ve ::ala~da da .. hasbi bir gayret 
dakarlık gosterecektir. 

A.. na hatlariyle ifadeye çalıştığı
ktr~ız . bu mütalealar meclis müza
\ıe e~ınde çok geniş izah edilmiş 
tinenetıc~de çiftçilerin kendi işle
Ylir kıenış bir tesanüt hissi içinde 
. e ten ı·k .. k ltiırı a a a gosterece lerine 
tıj,, at edilerek koruma meslisleri-

., rn" 
Ve d ustakil bir şahsiyet halinde 
de ar bir masraf çerçevesi için-

' Çalışın 1 k &u i a arı abul olunmuştur. 
hiıın ıahlarla koruma meclisleri nde 
diiş(i et alacak vatandaşlara hangi 
~İfc nceler altında kendilerine va. 

Verildiğini hatırlatmak istiyo-

............. , 
İRAN MOZAKf BATI 

BiTMf K ÜZERE 
Bern : 6 (a. a.) - Basler 

Nabrihten gazetesinin muhabirine 
göre, lngiliz - Sovyet - lran 
müzakerelerinin 24 saate kadar 
intaç edilmiş olmasına intizar edil· 
mektedir. lran hükümranlığının bir 
delili olan Tahrandcıki Alman, ltal
yan ve Mihvere ait diğer siyasi mü· 
messilliklerinin Hitlerin bırakılacağı 
haberleri asılsız addedilmekte ve 
lran sefirinin sureti mahsusada 
Irandaki Mihver propaganda mer
kezlerinin kaldırılması hususunda 
ısrar edilmektedir. 

Tahran : 6 (a. a.) - Başve
kilin istifa ettiği haberleri asılsız 
dır. Pars ajansı bu haberleri tek

f zib eder. Furugi Han kalp hasta· 
lığından yatmaktadır. 

Helsinki : 6 (a. a.) - Sovyet 
radyosuna göre, lngilizler Heme
dan şehrine kadar, Sovyetler de 
Kazvine kadar ilerlemişlerdir. Bu· 
rada Sovyet teşekkülleri şefi, ln
giliz kumandanı :serefine bir ziya· 

fet vermiştir. 
Tahran : 6 (a. a.) - lran ka· 

binesi bugün İngiliz - Sovyet 
notasını tetkik etmiştir. Yarın hü
kumet namına Mecliste beyanatta 
bulunulması muhtemeldir. 

••••••••••••• 
Amerikanın mlşte· 

rek mldalaası 
Boenos • Ayres : 6 (a. a.) -

Montevideodan haber alındığına 
göre, Korstoriko Cumhuriyeti Ame
rikanın müştereken müdafaası te
zini kabul ettiğini bildirmiştir. 

Yagoııavya 

ve Yanaalstandaa 
aıaca~lı~tıccarıar 

Ankara : 6 (a. a.) - Yugos· 
lavya ve Yunanistanın işgaline 
kadar b uraya mal göndermiş tüc
carlarımızın bu mallar mikdar ve 
kıymetleri ve diğer hususat hak· 
kında malumat vermeleri için Ti
caret Vekaleti bir tebliğ neşret· 
miştir. 

PAMUK İŞ f ABRİKASINDA 
DON BİR YANGIN ÇIKTI 

Dün saat 18 de Pamuk iş 
Limited Fabrikasında bir yan
gın çıkmış ve bir miktar kütlü 
yanmıştır. Vaktinde yetişen itfa
iye, yangın etrafa sirayet etme
den söndürülmüştür. Kütlüler si
gortalı olup kıymeti bugün tesbit 

edilecektir. 

ruz. Koruma meclisine aza seçe
cek heyetler, hükumetin ve kanun 
vazılannın ümitlerini tahakkuk et-

tirecek değerli ve gayretli unsur
lar seçmiye itina etmelidirler. Çift
çi mallarını koruma kanunu, bir 
çok hadiselerde karar almak işini 
ihtiyar heyetlerine ve meclislerine 
bırakmıştır. Topluca verilecek bu 
kararların vakalatı tııkip etmesi 
ve asla gecikmemesi icap eder. 
Binaenaleyh koruma işinde vazife· 
1i olanlar bu toplanmaları külfet 
saymıyacak ve her an hizmete 
koşmayı bir tesanüt borcu bilecek 

zihniyette olmalıdır. 
Tahakkuku temenni olunan 

b ütün bu alaka ve gayret. önü· 
müzdeki bir iki sene içinde ese
rini verecektir. Eğer netice Ufi 
görülmezse belki de ücret ve mas
rafların çerçevesi genişletilerek 
çiftçinin külfeti arltınlacaktır. Çift. 
çilerimizin şimdiden bunu takdir 

edecekleri beklenir. 

TORKSOZO Sayfa 3 

iki ltalyan 
gemisi baftl 
Londra : 6 (a. a.) - Taran

to ile Bıngazi arasında seyreden 
bir düşman kafilesine hücum e
dilmiş ve 11398 tonluk Esperya 
adlı İtalyan gemisi batırılmıştır. 
Trablusgarp açıklarında da ayrıca 
bir gemi batırılmıştır. 

Af GANİSTAH DA 
İŞGAL MI EDİLEC[K ? 
Tokyo : 6 (a. a.) - Hoşi 

Şimbun gazetesi yazıyor : <Muh
temel olarak Afganistan da İngi
liz kuvvet politikası entrikalarının 
kurbanı olacaktır. 

lr an işgal edilir edilmez İn
giltere, Afganistan aleyhine faali
yete başlamıştır. Bu sefer de gü
lünç bir bahane olan Alman is
tilası tehlikesi ileri sürülerek asıl 
hedefler gizlenmek istenmiştir. 

lngiltere, Hindistan ile Akdeniz 
arasındaki bütün memleketleri 
tabiiyeti altına almak ve aynı 

zamanda hırsının tesiri altında 
Orta Asya'ya da sahip olmak 
iddiasındadır. Bayraklarının üze
rinde <demokrasinin müdafaası 
ve emperyalizmin ortadan kal
dırılması) kaydı bulunanların 
hakiki politikası işte budur. 

Alman faaliyeti bahanesiyle 
lngiltere ve Birleşik devletler 
hiçbir hakları olmadığı halde 
biri biri arkasından memleketler 
almış ve işgal etmiştir. Hakiki 
İngiliz emperyalizmi ve Anglo
Sakson korsanlığı böylece isbat 

edilebilir.> 
Londra : 6 (a.a) - Ofi ajan· 

sinden : Afganistanda tecrid edil 
miş haldeki Alman ve ltalyanlar 
sıkıntılı vaziyettedir. İngilizler ve 
Ruslar bunların bu memleketi terk 
etmelerini taleb etmişlerdir. 

Iran hadiseleri Afgan makam· 
lan üzerinde bir tesir icra etmiş· 
tir . Şimdi bu makamlar mihver 
turistlerine pasaportlarını vermeğe 
amadedirler. 

MACAR GENEl KURMAY 

BA$KAHI iSTİfA HTİ 
Budapeşte : 6 (a. a.) - Ma· 

car Genel Kurmay Başkanı Verd 
sıhhi vaziyeti dolayısiyle vazife· 
den affını istemiş. Yerine Tuğbay 
Zombotheli tayin edilmiştir. Ve rd 
nişanla taltif edilmiştir. 

Balgarlstan 
milli. btruıe 
malı taçtır 

Sofya : 6 (a. a.) - Adliye 
nazırı Mitakof Sobranya'da hali 
hazır vaziyetten bahsetmiş ve 
Bulgaristanın millt birliğe en 
muhtaç olduğu bir devre içinde 
yaşanıldığını anlatmıştır. 

Kaldırı:lan ısvlçre 

konsoloslukları 
Bern : 6 (a. a.) - D. N. B. : 

Resmi bir menbadan bildirildiği· 
ne göre Bordo, Havr, Lil, An· 
vers, Roterdam ve Oslodaki 
lsviçre konsoloslukları 1 f.ylı1lden 
itibaren kapatılmıştır. Paris, 
Brüksel, Amsterdamdaki lsviçre 
konsoloslukları ve Berlindeki ls
viçre elçiliği muvakkaten bu kon• 
soloslukların işlerini de tedvir 
edeceklerdir. 

ZA Yl - 1936 senesinde Ada· 
na Kız lisesi dokuzuncu sınıfın
dan aldığım tasdiknamemi kay· 
bettim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü yoktur. 

Süheyla Pars 

ı ANKARA RADYO GAZETESi 
(Birinci say/adan artan) 

Tahrandan gelen hbberlere gö
re, konuşmalar henüz neticelen
medi. İngiliz - Rus komutanları 
Iranı nereye kadar işgal edecek
lerini kararlaştırmışlardır. 

* * * 
Berlin radyosu Sovyet - in· 

giliı do.stluğunu istihza ile kar
şılamaktadır. Çünkü İngilizler en 
büyük Bolşevik aleyhtarıdır. 

* * * 
Bir Amerikan gemisine yapı

lan Alman tecavüıü Amerikada 
büyük heyecan uyandırmıştır . 
lnfıratçılar, hükumetin harbe gir
mek için bahane aradı~ını iddia 
ile ve bu küçük hadise ile harp 
çıkmıyacağını beyan ediyorlar. 

* * * 
Bir Japon gazetesine göre , 

Alman hareketi müşkül bir saf. 
hadadır. 

• * • 
lngiliz mesai nazırı işgal al

tındaki memleketler işçilerine hi
taben < V > zafer haftasını c Ya
vaş çalışınız > hitabiyle açmış , 
bunun neticesi Almanyanın günde 
asgari bir tayyare eksik çıkara

bileceğ;ni anlatmıştır. 

raar maçları 
İzmir: 6 (a.a.) -Bugün başla

mış olan Fuar Futbol maçlarının 

birincisi Adana- Mersin - Kayseı i 
muhteliti ile Ankara muhteliti ara· 
sında yapılmıştır. Heyacanla takip 
edilen maç 1-1 beraberlikle ne
ticelenmiştir. 

sovyetlere göre 
Almanlara göre 
-Birinci sahifeden artan

grad üzerine Almanların yaptık• 
ileri hareket dün pek az terakki 
etmiş veya hiç edememiştir . Bu
rada hareketi bizzat Mareşal Vo· 
roşilof idare etmekte ve bu mu
kavemet emsalsiz derecede şid
detli ve aebatlı olmaktadır. 

Berlin : 6 ( a. a. ) - Şarkta 
harekat iyi inkişaf ediyor. Dün 
gece tayyarelerimiz Sanderland 
şarkında 3000 tonlu}( bir İngiliz. 
gemisini tahrip etmiştir. Afrika
daki İngiliz üslerine de hücumlar 
yapılmıştır. 

Moskova : 6 ( a. a. ) - Teb
liğ : 5 eylCılde kıtalarımız bütün 
cephe üzerinde düşmanla müca
deleye devam edilmiştir. 33 düş
man tayyaresi düşürdük. 27 tay
yare zayi ettik. 

Moskova : 6 ( a. a. ) - Dün 
gece bütün cephe boyunca düş
manla boğuşmaya devam edil
miştir. 

Stokholm : 6 ( a. a. ) - Q .. 
fi : Fin kuvvetleri Karelide eski 
hududu bütün noktalardan geç
mişler ve Leningrada taarruza 
başlamışlardır. 

Ortaşark lnglllz ka· 
mandanı telUşlerde 

Kahire : 6 (a.e) - Ortaşark 
kuvvetleri başkumandanı Sir klod 
Ahılled tayyare ile dolaşarak Su
riye, Filistin ve Kıbrısı teftiş et
mıştir. 

iyi haber alan mahfiller mü
him Kıbrıs sevkülceyşi ü•sünün 
son haftalar içinde fevkalade tes
viye edildiğini bildiriyorlar. 

Eski Irak başvekili 
mallkllm edildi 
Berlin : 6 (a.a) - Bağdatta 

teşekkül eden fevkalade mahke
~e ~ski Irak baıvekili Raşid Ali 
ıle Tıcaret ve Sanayi nazırı ile 
d" ort Albayı giyaben ölüm cezası· 
na mahkum etmiştir. 

Raşid Ali kabinesinin diğer 
azaları 24 seneden müebbet kü
rc:_ğe kadar hapis cezasına m ah
kum edilmişlerdir. 

rransa-Sovyetıer 
siyası mtlnaıebatı 

. Londra : 6 (a.a.) - Fransa 
ıle Sovyetler Birliği siyasi müna· 
sebetleri kesilinciye kadar Rusya-

Refika Recep Tumerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni aene•talebe kaydına ba,Iamııtır. Kayd ve 

kabul 'eraiti Bebekli Kilise sokağındaki bicki 
yurdu,..dan öğrenilir. 13400 • 

Adana Dotamevl Baştabibi 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Doium ve Kadın Haatalıkları MütehaHıaı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B M- l' t 
b

. · · k . us ım apar ı-
manının ırıncı atındaki evinde kabul ve t d . t . b 1 

t T 
e avı e mıye aş a· 

mıi ır. eleton No. 272 4 15 - 13407 

. C,. . H. P. SEYHAN YilAYET İDARE HEYETİ 
REISLIGINOEN : 

Par~ ve Halkevi binasının konferans salonunda yaptırılacak 
(6~3.5~ h~~ (28) .kuruşluk sahne tesisatiyle noksan inşaatın iha
lesı ıçın ılan edılen 419/941 gününde matlUp şartları haı' t ı· 
ç k d " · · b · z a ıp 1 İa ıgı. ıçm u ışle~in pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

. halesı 8/9/941 tarıhine müsadif Pazartesi günü saat 18 d 
talıp çıktnadığı takdirde 11 /91941 tarihinde yapılacağı t re, 
lerin ( 497) li~a 67 kuruş muvakkat teminat parası yap:~m:ı~~ 
v_e sahne tesısatı yaptıklarına dair vesika ibraz eylemele . k 
şif .. ve şartnameyi görmek isteyenlerin her gün Parti kaı"' . e

muracaat eylemeleri ilan olunur. 6-7 134;;me 
-

ADANA ~~R[TMEN OKUlU DiREKT~RlO~OHOEN: 
Erzakın Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Maraş pirinci 
Kuru fasulye 
Sadeyak 
ZeytinyakJ 
Zeytin tanesi 
Peynir 
Kuru sokan 
inek sütü 
inek yoA-urdu 
Milas sabunu 
Maden kömürü 
Kınlmıf mercimek 

Kilo 

30000 
8000 
7000 
3000 
2000 
1000 
500 

1000 
3000 
3000 
4000 
1000 

40 Ton 
1000 

Muhammen fiat 

Kuruı S. 
Muvakkat teminat 

Lira Kuruş 

14 315 
50 300 
40 210 
23 50 70 

160 240 
100 7S 
40 15 
70 S2 
11 2• 
13 29 
15 45 

50 

50 
75 
2S 

" 41 25 
2&70 86 10 
23 17 25 

1 - Adana Öğretmen Okulunun Ma s 942 . 
cek ve yakacak ihti 1 19 

~ YI. iayeııne kadar yiye-
detle açık eksiltmey~a~:~ulmu~tu~941 Tarıhinden itibaren 20 gün müd-

t 2. -- ~ksiltme Seyhan Maarif Müdürlütünde 8-9·-19'11 tarih Pil 
zar ~ı gunu .saat_ 9 da toplanacak komiıyonda yapılacakbr. -

- Talıplerın 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü maddele . d 1 
vesaik v~ %7,5 Nisbetindeki· teminatlariyl~ birlikte ihale rınt' ed yazı ı 
vel komısyon · · - saa ın en ev-

M a ve şeraıtı gormek isteyenlerin de her aıin Ok ı 'd · 
ne muracaatlan il&n olunur 19 26 31 •7- u ı aresı-

, 

. - - - 13353 

• 
iş Bankası 

Blçlk tasarral besapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağuatoa, 3 lkinciteırin 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 > 

4 > 500 > 2,000 ' 
8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,50': > 

80 > 50 > 4,COO > 
300 > 20 l,000 > 

nın Vişi büyük elçiliğini yapmış 
olan M. Bogamalof, Londradaki , 
P~l~nya hükumeti nezdine Sovyet 
buyuk elçisi tayin edilmit tir. 

TUrklye lf Banka•ına para yatr,rmakla yaln~z para 
biriktirme olmaz, aynı zam~n.:ı" lallhlnlzl 

denemlt oluraunu:t. · 
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Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARflYATI. SEsmz iSLEME, UZUN OMOR. 

TORKSôZO 7 Ey101 1941 

•• •• •• 
TURKSOZU • 1 s 

1 Gazete ve Matbaası 

F 1 LI P S 
1 

OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA· 1 
flNOA YUIU BULAN HAOISELEll GONO GO- 1 
NONE VERiR. TORISOZOHO TlllP EDiNİZ. 1 Kaynak Elektrotları 

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

Gazetesi 
Kitap, mecmaa, çalı, bUet, aıı,, 
plAa, llarlta, bUamam matbaa 
ı,ıerlal TlrklJede mevcat mat· 
baaıara rellabet eder derecede 
tab ve ılraoe elden çıllarır. 

Türksözü 
' Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 
Muharrem Hilmi Remo 

ABiOIHPAŞA CADDESİ MO. A2 - TELGRAf: REMO ADANA - TELEFON: 110 
SAGLAM, TEMİZ, ZARİf CİLT ISLERIHIZI lHCIK TOISOZO 

MOCELLITHAHESIHOE Y lPTIRABILIRSIMIZ 

TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl : 1888 

s.,.maye•i: 100.000.000 Türle Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Ziraf ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plina ıöre ikr.mıiye dafdllacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 .. 
4 il 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 " 100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıkt takdirde yüzd~ 
20 fazlasile verilecektir. 

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

------~---------------------

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKIYE - INGİLTERE iTTIFAKI VE 

BOYOK BRİTANYA IMPARATORLUGU 
=== YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK ==-: 

• 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON IUSTAf A RlfATECZAHAlfSI 
OSTONDEKİ MUAYEHEHAHESllOE IABUl EDER 

........................................ 
Alloae vı llAll '1.,ÜHKSÖZÜ 

.......... G0Not!LIK GAZEt! • AOı\NA 

Salii,'t oe Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

ı· 
Senelifi . • . 1400 K r. 
1 Aylıf ı . . ·. 125 • 'i', . 

Umumi Neırigat MıldilriJ , 

ltına.r t~ln ld•reye MACiD G0ÇL0 :::J 
1
' mUr•caat etmelldlr BosıldıOı yer : TORKSOZO Matbaası 1 

I• I' ............................. ,.......... ··---


