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NUTKUN TAM METNi 
Ankara : 1 (A. A.) - Cüm

hur Reisi lsmetr. lnönü bugün Bü· 
Yük Millot Meclisi · altıncı intihap 
devresinin:üçüncü -içtima senesini 
aşağıdaki: nutukla açmışlardır 

Büyük Millet Meclisinin Sa· 
yın Azası 1 

Altıncı _intihaµ · devresinin Ü· 

ÇÜncü içtima senesini açıyorum. 

Sa.yın:üyeleri sevgi ve::saygı ile 
selamlarım: Ge-çen bir sene zar· 
fında düny; buhranı:insanlık için 
büyük istiraplnr içinde geçti. 
Türk milleti bu acı yılı da kendi 
derin anlayışına, milli kuvvetine 
güvenile:karşıladı. Tehlıkeli an· 
larda soğuk kanlılığını bırakmak
sızın cümhuriyet hiikumdinin 
içeride ve dışarıda vatanın em
niyetini korumak için ) aptığı 
gayretlere yardımcı oımuşdur. 

Milletimiz kaygısı vatanın sela
meti ve nizamı olan Büyük mec
lisimiz.in yakından izinde yürü· 
müşdür. Yurdumuzun her tarafın· 
da birlik memnun olacağımız bir 
haldedir. Dünyanın bu devrinde 
Vatandaşlarımızın ve memleketi
lllizde yaşamakta olan her kesin 
bütün haklarından ve meşru 
lnenf aatlarmdan serbestce istifa 
de etmekte olduklarını söylerken 
iftihar duymaktayım. Memleketin 
her tarafındaki samimi birliği 
Ve Türk milletini idare eden Bil· 
l'iik meclise ve cümhuriyet hü· 
lnkO.etine karşı milletce gösterilen 
itimadı sevinçle görüyoruz. Y 6· 

lancı emellere sürekleyici telkin· 
ler ortamızda yayılma ve tesir 
alanı bulamamışlardır. Millet ya
Pısının sağlığı ve sağlamlığı her 
"alcıt en kiymetli dayancımı:r. o
lacaktır. Tabiidir kı vatan sela· 
ll:ı~tinin isterlerine U)·gun ı>larak 
dahiliye ve adliyemizin dikkatleri 
11ormal zamanl1:1rda olduğundan 

liyade milli nizamlar üzerinde 
toplaıımışdırlar. 

Milletin Sarın Vekilleı i ! 
Geçen toplantı yılının başın

dan beri dünya durumunun gös 
t~tdiği gelişmeler neticesinde o 
tarrıanki tahminlerimize uygun o 
11lrak fark alanı korkunc bir tarz· 
~a genışledi. Bütün Anrupayı ve 
•emen bütün Asya ve Afrikayı 

~llrrrıış olan barb ve işgal facia 
llrı memleketimizin etrafında bu 

felaketlerden masum kalmış bir· 
tek millet bırakmadı . Esefle gö
rüyoruz ki yarınki manzaranın 
medeniyet alemi için bu günkün· 
den daha elemli olması ve yıkıcı 
harbin bütün dünyaya daha ziya· 
de genişlemesi git gide kökleşen 
bir ihtimal halindedir. Yangınlar 
içinde inliyen Avrupa ve Asya 
kıtalarınm bitişik noktasında sulh 
sükun yurdu aıiz vatanımızdır. 
Harpten doğan bin türlü felaket 
için-Oe bütün milletlere kar§l İn· 
sani vazifesini kudreti nisbetinde 
yapmakla iftihar duyan memleke· 
timiz bir gün dünyanın bekle· 
diği ve muhtac olduğu barışın 
kaynağı olabilirse bundan duya· 
cağımız sevinç pek büyük ola

caktır . 
Saygı değer arkadaşlar 1 
Son toplantımızın başından 

beri vukua gelen ihtilaflar sayıl· 
mıyacak kadar çoktur. Balkan 
olaylarile beşlıyan hareketler lrak 
ve Suriyedeki gelişmelerle batı 
ve cenup komşularımızı muhare· 
be ve işgal alanı haline koydu. 
Ve birden bire bir dev adımı a
tarak Alman Sövyet silahlı ihti
lafını meydana çıkardı. Böylece 
şimal komşumuzda harbin yangın
ları içine girdikten sonra diğer 
komşumuz Iran işgal faciasını 
gördü. Memleketimizi bu kadar 
yakından alakalandıran askeri 
hareketler bizim uyanıklığımızı 
son derece arttırmış ve teahhütıe
rimize ve dostluklarımıza sedakat 
çerçivesi için de şerefimizi ve 
emniyetimizi koruyan sulh arzusu 
siyasetimizin mesnedini teşkil et
mişdir. Demin bahsettiğim Balkan 
hareketleri memleketimiı.ın emni· 

et ve masuniyeti bakımından 
~zerinde çok büyük hasasiyetle 

d du~umuı. bir mesele olmuşdur. ur & . 
Bilirsiniı. ki Balkan m~ lle.tler~n~n 
. t'klali cünıhuri)et Turkıyesuıın 
ısı . d 
takip eLtiği siyaset temellerın en 

biridir. . . . 
B güne kadar temennılerımız 

gu ayretlerimiz nasıl bu istik-
ve .. . d 
lallerin mahfuz kalması uzerın e 

k ılendiyıe gelecek zamanlar mer e . ı. . · 
için de hislerimiz ve dılew.lerımız 
ayni kalacaklardır. 

M·ııetin sayın Vekilleri 
ı . A 

Cümhuriyet hükumetı vrupa .................. : 
ı ................. . 
ı BİZİ YALANCI EMELLERE J 
f StlROKLEYICi TELKiNLER ORTAMIZ· f 
f DA YAYILMA VE TESiR ALANI ı 
i BDLAMAllıllŞLABDIB f 
-~ .... "" .. """ .. " .. """ .. "" ...... """" 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Büyük Millet Meclisi dün saat 15 de çalışmaya başladı 
• • 

Milli ·şefimiz ismet lnönü 
dün mühim bir nutuk söyledi 

"İçeride mevcud olan beraberliğe güveniyoruz,, 
harbinin son durumunda bitaraflı
ğını ilan etmiştir . Bundan başka 
muharebe içindeki bütün devlet· 
terle münasebetlerimiz eski ve 
yeni muahcdelerle tanzim edilmiş 
bulunuyorlar . Bu muehedelerin 
hükümleri tamamiyle mer'idirler. 
Bunları söyledikten sonra Türkl
yenin bugünkü harp önündeki 
durumunu iyice anlatmış olmak 
için karşılıklı saflarda bulunan 
başlıca devletlerle münasebetle
rimizi belirtmek isterim. Almanya 
ile münasebetlerimiz Balkan ha
reketleri esnasında en çetin im
tihanını geçirmiştir denilebilir. O 
zaman bizdeki alAka ve endişeyi 
Layik olduğu ehemmiyetle gören 
ve anlıyan :A.lman devletinin sa
yın reisi Hitler bana yazdığı hu. 
susi bir meldupla memleketimize 
karşı dostluğunu göstermiş ve 
hükumetin tasvibiyle kendisine 
vermiş olduğum cevap ve bir ker. 
re daha vaki olan mektuplaşma

mız 18 haziran 1941 tarihli Türk
Alman muahedesini vücuda ge. 
tiren karşılıklı itimat havasını ya
ratmıştır . Bu neticeyi memnuni· 
yetle kaydetmek isterim. Türk -
AJman nlünaııebetleri o tarihten 
beri hiç bir zaman bulanmıyan 
bir dostluk takip ediyor . 

18 haziran 1941 tarihli doıt
luk ve saldırmazlık muahedesinin 
hükümleri her şart içinde mahfu:ı. 
olarak devam ediyorlar ve devam 
edeceklerdir . Son günlerdP. im
zasına muvaff akiyet elveren ve 
yakında yüksek tasdikinize arze· 
dilecek olan Türk - Alman ti· 
caret anlaıması bu dostluk ve 
itimat siyasetinin hayırlı bir se
meresi olarak telakki edilmeğe 

layiktir. 
Sayın arkadaşlar 1 
1940 yaıında Fran111nın mağ· 

lubiyeti İngilizleri en müşkül bir 
vaziyete uğratmış bulunnrken Tür
kiyenin müdafaa ve masuniyet 
umdeleriyle takibetmiş olduğu 
siyasetin bir noktasına halel gel· 
medi ve Türkiye iltif ak muahe· 

.. .... """ .. " 
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ı 
ı Bütün Avrupayı, Afrikayı ıaran harp faciaır, ı 
ı memleketimizden bafka her yeri, her milleti rzhrap· ı 
ı la kıvrandıtfmaktadır. Yangınlar içiı:de inleyen Avru· ı 
ı pa ~~ A•ya kıta/arının bitifik noktaıında ıulh ve ılı· ı i kun yurdu yalınız vatanımızdır. i 
ı •• "" .. "" .. " .. "" .. "" .. "ı 

miştir. Ziraat Vekaletimiı istihsali 
arttırma çeşitlendirme ve vasıf -
larını yükseltme yolundaki çalış· 

1 malarına devam etmektedir. Ev 
velki sene faaliyete başlıyan ma . 
kineleşme işi geçen sene bir mis
li artırılmıştır. Türk köylüsünün 
anlayışlı çalışmaları da bu işleri 
Kolaylaşbrmakta ve zirai is· 

Ordumuzun vai~fe-
1 

sini yapacağına kuv- j 
vetle itimadımız var · 

DIŞARIDA VE IÇERiDE 
SiYASETiMiZiN DURUMU 

desine sadakatini açıktan açığa 

söyledi . 
Türkiye dünyanın en büyük 

clevletler:nden birine karagün dos
tu oldu~unu o zaman bir kere 
dahfl iabat etmiftir. Ayni müdafaa 
ve masuniyet umdelerine istinat 
etmiye devam edecek olan harici 
siyasetimiz taahhütlerine sadakati 
Türk milletinin şıarına tam teva· 
vafuk eden umumi menfaatleri· 
mize ve beynelmilel ahlaka ye
gane uygun olan bir prensip o
larak tatbik • edecektir. 

Aziz arkadaşlar 1 
Arzetmiı olduğum bu siya

set, memleketimizin co~rafi vazi
yeti ve harbin inkişaflarından do
ğan hususiyetler önünde artık her 
tarafta kabul ve takdir edilmek 
lizım gelen dürüst mahiyetini te· 
barüı ettirmiftir. Müstakil hare· 
ketlerine hakim ve kuvvetli Tür· 
kiye kimseyi tehdit etmiyen bir 
sulh yuvası halinde ve medeniyet 
için faydalı bir unsur kiymetinde 
kendini gösteriyor . 

Memleketimizin siyasetindeki 
asit hedefler ve gayretler taktir 
olunmaktadır ümidindeyiz. Cum
huriyet ordusunun Jcuvvetlenme
si ve ihtiyaçlarının tamamlanma
sı büyüle meclisin ve hükumetin 
en baş işi olduğunu bir kere daha 
belirtmek isterim. Türk vatanda
şının kendisinin de içinde vazife 

aldığı ve yarın da alacağı Türk 
ordusu için istenilen her fedakar· 
lığı ve yardımı tereddütsüz yap
tığını görmekle duyduğumuz se· 
vinç büyüktür. Kahraman Türk 

ordusunun verilecek her vazifeyi 
yapmıya ehil olduğ'un~ yakından 
itimadımız vardır. Münakalat ve
kaleti kendisine tevdi olunan iş· 
leri zamanın ağır şartları altında 

başarmiya çalışmaktadır. Sıhhat 
işlerimizde proğramlı çalışma de· 
vam etmekle beraber {ne mem

lttket dahilinde büyük salgın has· 
talıklar görülmüş ve nede diğer 

memleketlerdeki saliıınların hudut 
tarımızı aşmasına meydan veril-

tihsalimiz artmakta ve vasıfca 

yükselmektedir. Bununla beraber 
memleketin ve ordu ihtiyacının 

karşılanması için istihsalı arttırma

ya daha çok ehemmiyet vermek 
zorundayız. Türk köylüsünden bu 
gayreti bekleriz. Ayni zamanda 
müstehliktende kolaylık ve istedi
ği kadar bulabildiği nimetin kad· 
rını bilerek fazla istihlaktan son 
derece çekinmesini istemek hak· 
kımızclır. Bugünün şartlarını dün
yanın geçirmekte oldufu buhranı 

göz önünde tutarak yaşayışını O· 

na göre ayarlamak ve her vatan· 
daşa düşen milli bir borçdur. 

Toprak kanunu büyük mecli· 
se sunulmak üzeredir. Bir çok a
raştırmalardan anhyoruzki toprağı 
hiç olmıyan köylünün nisbeti mah
duttur. Devlet mali toprak dağıt· 
mak suretiyle bu nisbet yıldan 
yıla azalmaktadır. Bununla bera· 
ber Toprağ'ı olmayıp kendi başı
na ocak kurmak isteyenlere top· 
rak temini Cümhuriyetin en ziya· 
de ehemmiyet verdigi bir mesele
dir. 

Nüfusun ço~alması ve intikal 
suretiyle parçalanması suretiyle 
elindeki toprağı bugünki işleme 
kudret ve vasıtalanna çoğalan ya
şama ihtiyaclarına artık yetişme

meye başlayan az toprakh köyler 
ve köylüler vardır. Bunları kendi· 
lerine daha yüksek yaşama imka· 
nı verecek mikdarda toprak sahi ~ 

bi olmak ve bu topraklarda iç 
yapma kudretini tam kıymetlen

direcek verimli bir işleme için lu
zumlu araşlarla donanmakta acele 
etmek lazımdır. Yüksek bilgi ve 
incelemenizle en iyi şeklini alaca-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 
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PARTiMiZiN 

----Kaza Kongreleri----

HAZIRLIKL·ARI 
Kongre F3allyetlnden Abaaa Netice 

941 yılı : içinde yalnız ocak , 
nahiye ve kaza kongreleri yapıla 
cağına göre alınan tertibat muci
bince ~Vilayete bağlı mulhakat 
kazalarında temsil ocak kongre· 
teri birinci teşrinin 22 inci günü 
bitirilmiştir. 

Adana merkez nahiyesine bağ
lı şehir mahalle ocaklarının kong· ı 
relerine ise 25 - 10 - 941 tari
hinden itibaren . başlanmış olup 
bu güne kadar 12 ocağın kong · 
releri bitirilmiştir. :Geriye 8 ocak 
kalmıştır ki bunlar da bir kaçgün 
içinde bitirilecektir. 

hükümleriııe ve Parti buyurukla
rına tamamen uygun esaslar dahi
linde yapılmış ~ve partililer tara• 
fından yakın alaka ile karşılan· 

mıştır. 

Her ocak kongresinde kaza 
ve nahiye idare heyetlerinden bi
rer , ikişer müşahit bulunmuş ve 
kongrelerin ~tam bir serbeıti için· 
de yapılması dikkatle takip ve 
tatbik edilmiştir. 

Merkez Adana kazasına bağ
lı nahiyelerin kongrelerinde vilA· 
yet ve kaza 1. H. azalanndan da 
birer müşahit bulunmuştur. 

lngili~ hat.1a filoları Almanyaya yine akınlar yapmıştır. Buna 
dair haber üçüncü ıahi/emizdedir. Yukarıdaki resim bir lngili:z bomba 
tayyaresinin arka topunu göstermektedir. 

Vilayet dahilindeki tekmil o· 
cak kongreleri bu sene geçen yıl 
!ardan daha özlü ve daha canlı 
ve heyecanlı olarak nizamname 

Şu günlerde vilaye~imiz da
hilinde yapılmakta bulunan nahi
ye kongreleri de 10 - 11 - 941 

(Gerisi 3 üncü sayfad•) 
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Sanayi Hayatına dair RL 
Teknik Öğretim Kızılayda dünkü Belediye M eclisinde'suatktrm 11a1gu1111ı 

ve toplantı d ·· k ·· ko uşm alar M ~~~rM~~~:~. ·~~:s~::m~~ • • un u n dan, dinlenmeden çalışırken ek· 
•• v t e seriya karnını do} urmafı unutu-ogre m n ışı Seyhan Kızılay merkez heyeti yormuş. Bu büyük rtssam, bir 

D 
ün ya sanayiirıin inkişafı yir
minci asra tesadüf etmiştir. 
1900 senesinden ve bilhassa 

umumi harbten sonra Avrupa 
ve Amerika bütün varlığını bu 
uğurda sarfetmeğe başlamış, bu 
sanayi devletleri arasında baılı· 

yan rakabet günden günetezayüt 
ederken nihayet 1033 de umumi 
iıs'zlik buhranı her tarafta, maki
neleımenin neticesi olarak baş 

göstermiftİ. Fakat bunun gibi 
buhranlar dev adımile yürüyen 
teknik inkişafı durdurmamış. bila
kis buhran arttıkç tezayüt etmiş, 
d~urduçu ihtilatlar neticesi oltı· 
rak da ikinci cihan harbi, sana; i· 
in kudret ve azametine sırtını 
dayayarak, dünyayı kızıla boya· 
mıı bulunuyor. 

Birinci umumi harpten cok 
fakir ve yoksul bir halde, fakat 
cihan .. değer istıklalimiz~ kavuşa
rak çıktığımız gün cümhuriyet 
hükumeti mukadder olan bu gün
leri ta o zaman görmüş ve mem
leketimizi bir sanayi balgesı ha
line sckmak için ilk adımı ayak 
dokuma tezgahlarile atttrak bu 
günkü 1anayl Türkiyesini meyda
na :getirmeğe azmetmiıti . lıte 
son alınan kararlar bu hususta 
hükumetin ne kadar yakından ta
kip ~e alakadar olduğunu göster· 
mif ve memleketin ihtiyacı olan 
en luzumlu müesseselerin icabına 
göre inkisaf ve ihdasını n'zarı 
itibara almıştır. Sonsuz sevinçle
rimize yesile olan son kararla 
15 erkek sanat okulu, 43 akşam 

sanat okulu. 5 yapı okulu ve ti
caret liseleri gibi en mübremleri 
3 ıene zarfında meydana getiri
lecektir. Bu meyonda bir de 
yüksek teknik okulunun Ankara
da inşası vardır. 

Bir yığın fedakarlığa katla· 
narak meydana getireceğimiz bu 
müesseselerin verinde ve Azami 
randımanı verebilmeleri için bil
hassa fu noktaya temas etmeği 
faydalı buluyoruz ::Tedris denil
diği zaman ilk:h1ttıra gelen öğ

retmendir. Tedrisin: kiymeti öğ
retmenin bilgi ve r.ekasile ölçül
düğüne göre açacağımız hu okul· 
ların, bildirilen_ kndroların( göre, 
mevcud veya ... 3 sene:. zarfında 
Ankaıa:tdrnik:öğretiminde yetiş
tirilec k olan talel·eler, ihtiyacı 

karıılamağa UW gelecek midir ? 
Halihazırad mevcud ... okullarımı
zın ihtiyacı hakkile:temin edilme
diğini nazarı itıbara .. alırsak her 
ıeyden evvel bu hususa bir ça 
re aramak icap eder. Bılhassa 
teknik öğretimde tecrübeli öğret
menlere ihti.) aç vardır. Ankara 
teknik öA"retme mezunları adetçe 
kafi gelse dahi • aranılan evsafı 
haiz olabilmeleri için ameli saha
da da hrz.ırlanmaları icap eder. 
Mektc-p atelycsi ancak küçük bir 
lAboratuvardan ~ibarettir. Bunun 
için de ıu tedbir akla en yakın 
olanıdır : 

1 - Branşı dhhilinde, teknik 
öğretimin ilk tedris senesi nıha· 
yetinde talebenin bir sene stdja 
tabi tutulduktan sonra tahsile de-
vanı. 

3 - Mezun olduktan sonra 
tekrat aııari bir sene staj gör
mesi. 

3 - Fabrikammn, gerek 
resmi ve gerekse hususi, bu staj 
devrelerinde azami yardımda bu
lunmıları. 

Talebenin ilk tedris senesi 
nihayetinde yapacatı staj, branıı 
dahilinde.· muhakemesinin daha 
genif tetekkülfine yardım ve ihti· 
yacı bizzat hörerek hazırlanma· 
ıını henllr. mektep sırasındayken 

aıio eder Bö lelikle ıeriye ka-

lan tahsil se-nelerinde nazı.ri.} e
nin ameli sahadaki tatbik kabili-
yetini gt:niş mtkyasta elde etmiş 

olur. Mezun olduktan sonra ya
paçağı staj ise kendisini yalnız 

ve yardımş•z hissettimck ve kar
şılaşacağı büiün müşkülleri çöz
me fırsatını vermek, maddi ma
nevi mesuliyet zevkini tattırmak, 
vetiştireceği talebeleri. o günün 
ihtiyacını bir defa daha tedkik 
ederek, mevcud programı her 
fırsatta fabrikamız ihtiyacına uy
durarak; hazırlanması için bir fi
kir de vermiş olur. Hangi cebhe· 
den bakarsak bakalım bu iki st<ıj 
devreııi bugünkü şartlar altında 

zaruret halini almıştır. Diyebili· 
rim ki bu husus yalnız ilk öğ

retmenlik devresine girenler için 
dc-ğil aynı zamanda. öğretmenle

rimizin s~nede bir defa olsun, 
sanayi bölgemizde tetkik seyeha 
tine çıkmaları her bakımdan da 
faydalıdır. 

dün saat on altıda toplanmış, as· Bir ıeaeUk çab,ma rapora okaada akşam bir lokantaya ~girmiş. Ye· 

kerterimize kışlık hediye toplama ve Eaclmenler intihabı yapddı mek ısmarladıktan sonı a masanın 
işlerile meşğul olmak üzere Halil üıerine başını koyarak U}l1Jmuş· 
Savatlı, Avukat Feyzi Oldaç, be· Belediye meclisi ilk toplantı- liyoruz. tur. Garsonl ısmarladığı yemeği 
lediye azasından Hazım Savcı , sını dün saat 10 da Reis B. Ka · Azadan Rasih Özken harita getirip ö ıüne koymuf, fakat U) an 
Zeynel Besim Sun , lbrahim Bur· sım Enerin reisliği altında yap- ve su işleriyle veteriner hakkında dırmağa cesaret edememiştir. Ya· 
duro~lu , Ticaret Odası azasın· mıştıı . Bu toplantıdaki müzake- ki mutaleasını bildirmiş ve yine rım saat sonra ressam lcendiliğin-
da~ Gani Girici , Belediye aza· reler çok hararetli olmuş , Ruz. Reis Kasım Ener cevaben : c lç- dc-n uyanmış, yemeğe bakmış, 
sın dan Kerim Uluscutürk ve Çif- namenin birinci maddesindeki ri· me suyu mese-lesi hakkında Milli fakat yiyeceği yerde .} emeğin res 
çiler Birliği azasından Zeynel yaset divanı intihabına grçilmiş, Şefimiz lsmet İnörıü merkezde mini yapmağa başlamıftır. 
Biliciden mürekkep olmak üzere bir ve ikinci reis vekilleriyle üç emir buyurmuş olacaldar ki , bu Bir kere de Mentsel hasla· 
« Kızılay yardımcı komitesi .. ni katip seçilmiştir. Bu intihap gizli iş hususi bir şekilde bizden so- lanmış, kendini bilmeyerek yata-
seçmiştir. reyle yapılmış, birinci reis vekil- ruldu. Ve hemen tarafımdan yan ğa yatıyormuş, Gelen doktorlar 

Komite geçen sene olduğ'u liğine Hasan Ataş, ikinci reis ve- resmi bir şekilde cevap verildi . birer birer kendisini muayene et-
gibi hayırlı faaliyetine başlamıştır. killiğine Rıfat Yaveroğlu ve ka- Bu işin halli için ikı dilekte bu- mitler. Bir aralık göı.lerini açan 

tipliklere de Müveddet Altıkulaç, lunacağım : 
Bl)'llderımızıa 

tellrlll telgraDarı 
Kasım Ener Belediye Reisi 

ADANA 

Bılmukabele Cumhuriyet bay· 
ranıınızı kutlularını. 

Türkiye Büyük M. M. 
A. Renda 

I 
Kasım Ener Belediye Reisi 

ADANA 

En bü) ük bayramımız müna
sebetiyle vaki tebriklerinize teşek
kür eder mukabil tebriklerimi ve 

Salih Z::ki Boğay , Hazım Savcı 1 - Sondaj tulumbaları ıçın ressam, ) atağın yanıbaşında bu-
seçilmişlerdir. dövizin bilakayrlüşart Adana Be· lunan resim defterine elini uzata· 

Ruznamenin ikinci maddesine lediyesine verilmesi . rak doktorların resmini yapmağa 
geçilerek ri}asetin bir yıllık ça- 2 - Belediyeler imar heyeti , başlamıştır. 

tışma raporunun müzakeresine baş şefliğirıin şehrimize bir mühendis PATATES y APRACJNDAN 
lanmıştır . Kürsüye Hasan Ataş göndermesi . KACIT 
geçmiş ve geçen yıldan bugüne Eğer bu isteklerim yerine ge 
kadar }'apılan faaliyet raporu Zi- lir de ileri sürülen bir takım for-
ya Akverdinin isteği üzerine malitelerden kurtulursak o uman 

• okuıımuştur . Aıadan Ziya Ak· bu iş halledilmiş olur . > 
verdi raporun azalar tarafından Yine azadan Mahmut Barla-
tetkik ve mütaleası için gelecek sın rapordaki idari davalar hak-
celseye bırakılmasını isledi. Reye kındaki sualine, Reiı Kasım Ener 
bırakıldı. Fakat ekseriyet , müza- tarafından şöyle cevap verildi : 

K ağıt odundan, saman ve 
paçavralardan yapılır. Fa· 

kat son zamanlarda ki.ğıt yoklu 
ğu ve kağırta olan bül ük ihtiyaç 
yeni kağıt ka.> nağı aranmasırıı 

mucip olmuştur. 

Bu maksatla , Alman} ada 

Fabrikalarımızın ise bu staj 
devirleri esnasında azami yar· 
dımda·bnlunmaları şıfrttır. Staj
yer fabrikada bir metot dahilin
de müfkülaısız ve o müessesenin 
teknik adamlarının kontrol ve hi
mayt si altında devreıini ikmal 
edebilmelidir. Bu hal belki. bil· 
hassa başlangıçta müessese tara
fından hof garülmiyecek bir ma
kine- veaa tezgahın bu uğurda 

kullanılmaıında titiz davranıla 
caktır.iDüıünect"k olursak bu fe
regat ve tedris müessc:selerıoıizle 
işbirliği istikbalin oir değil bin
lerce işçi ile telafi edilecektır. 

1 saygılarımı sunarın. 
kerenin bu celsede devamını is · - Bu davalar şudur : Mevzii 
tediğinden Ziya Akverdinin bu tatbık planının ve şehrin imarında 

çok istihsal edilmekte o'an pata
tes } apraklarından kağıt imali <lü 
şünülmüştür. Bu yapraklardan 
tecrübelerle sellüloz elde edılebıl
miştir. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzuı um Mebusu 

Dr. F. Tuzer 
B. Mustafa Rirat Gülek 

t"klifi kabul edilmedi. Bunun üze· yapılan tadilatın Belediye meclisi 
rine Ziya Alı.verdi salonu terke· tarafından bu hususta verilen ka-
derci.: gitti . Bu raporda şehrin rarlann vatandaşlar taratından iti-

C. H. P. Vılayet idare 
Heyeti Reisi 

umumi haritası hakkında sual so- razı ve eski işlerin noksanlığı ıle 
ran Mahmut Barlasa Kasım Ener Şurayı Devlete müracaatı gibi 
şu cevabı verdi : şeylerden ibarettir . 

- 1918 de sakat bir ıelr.ilde Tatbik planının tahakkuku için SEYHAN 

Bilmukabele Cumhuriyet bay· 
ramınızı kutlularını . . 

Almanlar tarafından yapılan ıeh- asıarl ilci buçuk sene lizımdır • 
rin umumi haritası Fransızlar ta· Vaziyet böyle devam ederse bu 

İşte kurulmasına karar veri· 
len okullarımızın temelini tt'şkil 

erlen bu hususlara htr Şt'} rlen 
evvel ehemmiyet v~rilmesi, te
menniyi memleket namına can- ı 
dan dileriz. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa 

Ahdulhalik Renda 
Bay Mustafa Rif at Gölek 

rafından tekamül ettirilmişti. Uzun mühletin uıııması ihtimali daha 
zamanlardan sonra beş sene için· çoktur. Sonra sermayesi Beledi· 
de bitirilmek üzere bu harita pro· yeye geçt!n Elektrik Şirketi hak-
fesör Yansene yanlış bir tekilde kındaki sorgunuz da yerindedir . 

C. H. P. Seyhan Vilayet İdare 
Heyeti Reisi 

verildiğinden onun cezasını ç e- Bu Şirkete kırk taksitle ödemt'k 

B. Selablttla laaı 
Ormacılık sahasında ihtisas 

ve doktora yapmak üzere Alman 
yaya gönderilen Adananın yetif· 
tirdiği kıymetli gençlerden Sela
hittin inal beş buçuk senelik tah
silden sonra doktora imtihanları· 

nı ıayanı taktir bir derece ile ve· 
rerek yurdumuza dönmiiftür. 

Bu kıymetli gencimize yeni 
alacağı vazifelerde muvaffakiyet-

ler dileriz. 

GÜREŞ TAKIM/ DÜN 
H AREKET ETTi 

Dün akşam Greko Romen 
güreş takımımız ayın yedisinde 
lstanbuldaki müsabakalara iştirak 
etmek üzere hareket etti. 

Beş kişiden ibaret olan· genç 
lerimize muvaff akiyetler dileriz. 

ADANA 
En büyük bayramımız müna

sebetiyle vaki tebrikleriniz~ te
şekkür eder mukabil tebriklerimi 
ve saygılarımı sunarım. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzurum Mebusu 
Dr. A. F. Tuzer 

BUGÜNKÜ MAÇ 
Gelecek hafta başlıyacak olan 

bölgemiz şilt maçlarına hazırlık 

yapmakta olan kulüplerimiz sık 

sık futbol maçları yapmaktadır. 
Bugün de Adana Stadyomun· 

da Milli Mensucat ve Malatya 
Merısucat gençlik kulüpleri arasın· 
da hususi bir futbol maçı yapıla

caktır. 

TEVKiF EDiLEN ADAM 
Toros Fabrikasında çaycılık 

eden Mehmet Aliyi yaralamaktan 
suçlu lbrahim 1 inci sulh ceza 
mahkemesinde yapılan duruşma 

sonunda tevkif edildi. 

KURUMLARIMIZA 
YARDIMLAR 

Şehrimizde Türk Maarif ve 
Çocuk Esirgeme Kurumlan için 
yardımda bulunanların listesine de
vam ediyoruz: 

1000 lira Fabrikator Gilodo, 
30 Mustafa Karabucak, 25 Zeke· 
riya Bakır, 10. Hasan Ağa, 10 
Ahmet Abuzar, 5 Saip Ôzbilen, 
1.5 Mehmet Ôzdoğan, 2,50 Osman 
Sipahi, 2,50 Duran Delibaş, 5 Ye· 
niceli Mehmet, 5 Cırıkh Osman, 
50 Tüccardan Ziya Kurttepeli, 15 
Tüccardan Ömer Arıcı, 5 lbrahim 
Kayadelen. 

ÔLÜM 
Seyhan Orman Çevirge Mü

dürü Mithat Sezer dün saat 15 
de vefat etmiştır. Cenazesi bugürı 
saat 11,50 de Duğumevi karşısın
daki 4 numaralı evinden kaldın 
lacaktır. Ölüye Tanrıdan rahmet 
diler efradı ailesine baı sa~lığında 
bulunuruz. 
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Uyutulan ağaçlar üzerinde yapılan tetkikat 
Nebatlarda sinir sistemi bulunmamakla bera· 

ber, her nebatın tabii yaşayışında bazı maddelere 
kaı şı az çok hassasiyet gösterdikleri tesbit edilmiş
tir. insan ve hayvanlann üzerinde uyutucu, uyan
dınca, gözü yaşartıca, ıfildürücü tesirler bırakan 
kimya maddeleri, ayni tesiri muhtelif şekillerde 
ne'>atlar üzerinde de gösterir. Bilhassa yapraklan 
nı kışın dökmiyen ataçlann bütün yapraklarını 
birden döktürüp ağacı sükQnet devresine sokmak, 
yapraklarını dökenleri de sükunet devresinden faa· 
liyet devresine döndürmek mümkündür. 

yapılan müteaddit tecrübelerde eter, klorform 
gazlan aQ'açlann yapraklarının dökülmesine ve ay
larca uyku halinde kalmasıH sebep olur. Amon-

yaklı ve azotlu gazler yaprakların bükülmesine, 
klor gazi yaprakların solmamasına sebep olur. A
taçlann bu gazlara karşı mukavemeti pek azdır. 
Eter ve klorformla uyutulan ataçlar, sıcak ve rütu
betli yerlere götürülecek orada ziraat şartlarına gö· 
re bakılırsa, yeniden yaprak ve çiçek verirler. Hat· 
ta gül, leylak, yasemin, çiçek eriti çiçek elma ve 
ıeftalisi üzerinde yapılan tecrübeler bu fidanlann 
yapraktan evvel turfanda çiçek açtıklann! göster
miştir. Bundan çiçekciler istifade etmekte ve kııın 
çiçek yetiştirmektedirler. 

· Amerikalılar bu usulü çiçek sovanlarına da tat· 
bik etmiye baılamışlardır. Fakat henüz kati netice 
malum değildir. 

üzere borçluyuz . Ve bu Şirket· 
ler geçen sene çıkan kanunla ma
halli }jclediyelere devredildi. Fa
kat bu Şirketin tamamen bize 
geçmesi için beklenen kanun he
nüz çıkmadı. Bugünlerde bu ka· 
nunun çıkmasına intizar edilmek· 
tedir. Şimdilik Şirket, Şirket ola
rak idare edilmektedir . 

Şunu da söylemek isterim ki, 
burayı idare eden komisyon ara
sında bizim de arkadaıımız var
dır . Hakkıhuzurla ziyana giren 
Şirketin bu mahzurlar halledilir 
edilmez derhal önüne geçilmete 
çalıtılacaktır. Zaten işletme hak
kında kanun çıkınca Şirketin se
nelik altı bin küsur lirası tasar
rufumuz olaOllktır. 

Şehir kenarlarında görülen 
hayvan iaşelerinin ve hastalıklan

nın önüne geçilmesi için Vila 1 et 
Veterinerine meclis bir direktif 
tevdi ederse o zııman bu iş hal
ledilmi' olur. • 

Kasım Enerin beyanatından 

sonra belediyenin bir senelik f aa
liyet raporu ekseriyetle kabul 
edildi. 

Ruznamenin üçüncü madde
sine geçilerek belediye encüme
nine üç aza intihabı gizli rey ile 
yapıldı ve bu balıklara Hazım 
Savcı, Kerim Ulusçutürk, Mahmut 
Kibaroğ-lu seçildi. 

Bundan sonra ruznamenin 
dördüncü maddesi ele alınarak 
ihtisas encümenleri ( Büdce, ka
nunlar, kat'i, hesa~ tarifie, sıh

hat, imar, tezyin, iktisat enciiaıen
leri) seçimleri işari reyle yapaldı • 
Bu encümenlere seçilen zevat şun
lardır : 

Kanunlar Encümenine: Macit 
Güçlü, Rifat Yaveroğlu, Müveddet 
Altıkulaç, RaQ1p Sepici, Memduh 
Pckbilgin • 

Katihesap Encümenine: Ha
san Ataş, Salih Zeki Botay, Hak
ka Salih Bosna, Fazla Meto, Basri 
Arsoy. 

"Dört senelik plin .• mecmu· 
asının son nüshası patates yap· 

1 raklarınöan elde edılen kağıda ba
sılmı~tır. Kalite itıbarile , bu pa· 
tates .kağıdı bıldıfimir. U~ıttan 

aşağı değıldir. Yapılan hesaba 
göre , evvelce atılan patates .} ap 
raklarından isıifade ile senede 
675,000 ton sellüloz tasarruf edı· 
lecektir. 

Tarife Encümenine : 
Salih Bosna, Nihat Oral, 
Akdağ' , Ekrem Avni , 
Gülmen . 

Hakkı 

Hulusi 
Kamil 

Sıhhat Encümenine : Şevket 

Çekmegil, Salih Diblen. Basri Ar
soy, Mustafa Özgür, Rasih Özgen. 

imar, Tezyin Encümenine: Coş
kun Güven, Nihat Oral, Fazlı Me
to, Vehbi Necip Savaşan, Ekrem 
Avni. 

iktisat Encümenine : Hulusi 
Akdağ, Kamil Gülmen, Ziya Ak· 
verdi, Ziya Kurttepeli, Vehbi Ne
cip Savaşan seçilmişlerdir. 
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Ruznamenin 5 inci maddesin-
deki belediyenin 940 mali yılı kati 

hesabının tetkikiee geçildi ve bu iş 
kati hesap encümenine bırakıldı . 
Ruznamenin Altıncı maddesi ka~ 

naraca istenilen fasıllar arasında 

münakale işi idi. Bu da büdce en· 
cümeninin tetkikine bırakıldı. 

Ruznamenin 7 inci maddesin
de yazılı imar planında gösterile
cek okul yerleri hakkında evelcc 
belediye komisyonu tarafından ha
zırlanan rapor reye bırakıldı ve 
ekseriyetle kabul edildi. 

Ruznamenin sekizinci madde
sinde yazılı olan 4081 sayılı kanun
mucibince çif çi mallan koruma 
komisyonu teşkili hakkında Tica
ret ve Ziraat Odalan mümessilleri 
çatnlamadığ'ından bu iıin pazar
tesi günü saat 15 de toplanacak 
meclisde müzakere edilmesine ve 
bu komisyona beş asli, beş yedek 
olmak üzere on Azanın seçilmesi· 
ne karar verildi. Bundan sonra 
sıhhi sebeplerden ve işinin çok
luğundan dolayı istifasının kabu· 
lünü ri,ca eden C. H. P. Başkanı 

Mustafa Rif at Güle tin istif anam esi 
okundu ve kabul edildi. Bundaııt 

sonra Rasih Özgenin, Rif at Yaver 
ottunun elektrik şirketi hakkında
ki teklif takriri okunduktan sonr• 
içtimaa son verildi. 



TORKSOZO 

- -Mecııı Riyaset 
(Birinci sn.} fa dan artan) Jüıumlu gördüğü değişme ve ek· cevher ihtiyatları bulunmuşdır. Ke- DIV8DI Seçimi 

emin olduğum kanunun bir lentilere . ait tekliflerini yakında banda Bolkar "dağında iş:etmeye Ankara: 1 ( a.a. ) - Büyük 

Nutkun Tam Metni 
'vvel çıkaıılmPsını arzu edi- büyük meclise arz.edecektir. Dış verilen kısımların dışarıı-ında ara· Millet Meclisinin bugünkü toplan-
z. ticarette esasımı1. l.ıütün memle· malara devam edilmiş. Kure Bakır tıs:nda, Mareşal Fevzi Çakmak, 

• Arkadaşlarım! vatandaşlarımın 

1 

ketlerle hakıld fıli bir mübadele madenide ümit verici bir safhaya hükumet erkanı, büyük tıe orta 
Zden uzak tutmamalarını isle teminidir. girmişdir. Şeken :ihtiyacını geniş elçiler lıazır bulunmuşlardır. 
ki dünya harbinin bütün millet · Bundan başka ihtiyacımızdan hadlar dahilinde: karşilamak gaye- Yapılan "intilıahalta: Abdüllıa-

rin iktisadi hayatındaki tesirleri fa:ı.la olan çıkacak maddelerimiı.i siyle bu senede yaptırılan pancar lik Renda 371 reyle Meclis reis-
niş ve derindirler cihan piyasa- girecek eşyanın temini vasıtası o- ekimi şimdiye kadar yapılanın en li~ine ve Dr. Mazhar Germen, 

11
' milletler arası yollar bizim tarak kullanmaktayız. Yeni Üc a · yüksek haddi olarak 44000 hekta· Re/ el Canıtez, Şems•ddin Güna/-

lllleketimiz içinde y.:m yarıya ret anlaşmaları bu esaslar içinde ri geçmişdir. Bu mikdar 1935 se- tay rei:s vekilliklerine, irfan Ferid 
Panmışdırlar. Yurt müd,ıfaasını yapılmakta ve eski mukave!eler nesi ekimine nazaran yüzde yüz Alpaya, Halid Bayrak, lrf an Do-

.illin karariyle memlekelimi1.dede bu esaslara çevrilmektedir. lhra· nisbetinde bir artış bildirir bu ne- lan idare Amirliklerine, Necmed· 
r Çok insan kuvvetleri istihsal cat maddelerimize müstahsili mem ticede köylümüzün pancara garşı Sahir, Bekir Kaleli, Hamdi Sel· 
nından çekilmişdirler. Başka nun edecek fiatlar temin edilmiş gittikce artan alakasının ve bu çuk, Kemal Turan, Velid Özgö-
'ınleketlerde oldnku gibi bizde· tir. Ancak burada müstahsilimize ekime gösterdiği uyum kabiliyeti- ren, Cavid Oral katipliklere seçil· 

serbest piyasa bazi ihtiyaç bir tavsiyede bulunmak isterim. nin büyük ölçüsü amil olduğunu m!şl~rdir. Gelecek toplantı Cuma 
eldeleri üzerinde menfi roller Bugünkü fiatlar daimi olamaz. Harp memnun olarak görüyoruz. Köy- . gunu yapılacaktır. 
namak temayülünü giisteımek· 

1

1 sonrası devresinde fiat düşmesini lümüzün pancar tarimindan elde ===============! 
ir. beklemek lazımdır. Bu itibarla ettiği faydanın parayla ifadesi şu- ii 

Bugünün şart ları içinde iaşe müstahsilin buna şimdiden kendi- dur. 
litikamızın esas hedefi halkın ni alıştırması ve çok tasarruflu 1935 senesinde 3,000 000 lira 
Milli Müdafaanın ihtiyaçlann ı hareket etmesi ve harp sonunda iken bu miktar 1939 da 6,000,000 
rşılamak ol nuştur . Hükümet ki ,buhraııı karşılayacak bir ihti-• a ve geçen sene 8,000,000 liraya 
. hedefe erişmek için istihsaldan yatla mücehhez -0:ma111 icap eder. yükselmiştir. Bu sene çiftçinin eli 
hlaka kadar uzanan iktisadi ı 1941 senesinin d ış ticaretimiz. için ne geçecek para ise bu yekunu 
liyetler silsilesine müdahale tt· geçen iki harp yılına nazaran daha dö geçecektir. 
k ve bu f aaliyetleı i düzenleyici ağır münakale şartları arz.etmesine Bu sene 90,000 tonu geçerek , 

r mürakaba altında bulundurmak rağmen hükümetin aldığı tedbir· bağlıyacagımızı ümit ettiğimiz ve-
rarını almıştır . istihsalin arttı- terle girecek ve çıkacak madde- rim halkımızın ihtiyacını olaga-
lllası tedbirlerin başında g<'lir . !erimizin ta;ınmasına imkan ha- t 1 

1 

nus u şart arın devamına rağmen 

li varlığın ve milli istiklalin sıl olmuştur· sıkıntısızca karşılıyabilecektir.Dev· 
kçisi olan ordumuzun cihazlan- Sanayi . ve maad n sahasında- tetin alakalı oldu~u .!lanayi kurum-
ıtılması iaşesinin emniyet altına ki istihsal faaliyetlerimizin içinde tarının kendi satışlarını mutedil 
nrnası hiç eksilmiyen ve daima bulunduğumuz fevkalade hal ve bir fiatta tutarak piyasada na-

_tan milli çalışmak suretile müm- şartlardan mümkün olı.luxu • kadar ı ._ t ı · d _ 5 zım ııı; e me erın en ve yapt.kla-
rıııı mumıı;un o uğu kadar <loğ-lln olur. Ziraat ve sanayi saha- az müteessir olması için devam - '- - ld 

rıda devletin istihsal organları lı bir surette : ve bil) ük bir gay· 1 uca mqstehlik kitlesine verme-
v terinden u sene de memnun edi-adar her yurttaşında muhitine retle çalıcılmaktadır. b 

~nek olacak şekilde çalışması bu işlemekte bulunan istihsal mü ci neticeler alınmııtır . 
il vazifeleı inin en kutsalı ol- esseselerimizin mühtaç oldukları 
llştur . lstihlakın tanzimi istih- ham madde, yedek parça ve sair iş kanunu tatbikatı hasebile 
İn arttırılması kadar ehemmi- techizatın karşılanabilmesi için her çeşitli sanayi şubelerinde memle-

~tlidir . la~emiz için çok ehem· türlü imkanlardan istifade yürü- ketin iş hayatını bugüeün isterle-
ıyetıi olan toprak mahsullerimiz· rütülmeııi de hususi bir ihtimamın rile ayarlamak bakımından ve 
tn bazıları bugünkü geniş ihti- mevzuunu teşkil etmiştir . Bu sa- milli kerunma kanununa göre a-
açlara gitmek bakımından ciddi yededir ki, milli iktisat cihazımız iman kararlar çerçivesi içinde yü· 
Cdbirlere zemin olmak layıktırlar. memleket ihtiyaçlarından bü} ük rümektedir. Bu suretle lüzumlu iş 
aıi girecek maddelerin nıemle · bir kısmının karşılPnması husu- yerlerinde çalışma müddetleri sıh· 
ete girebilen mikdarkın tesadüf- 1 suıı da ) üksek ve ta~ rlire şayan hi ve fenni içapların müsaadesi 

;re bağlıdırlar . Bu sebeplerden· bir kabiliyet gösterebilmesidir . nisbetinde artırılarak istihsal haç· 
•1rki girecek ve istihsal maddele· istihsal f aaliyetlerimiıden alınan mının ihtiyacımızı karşılamasına 

~llllizden bazılarına hükümetçe el bu neticeler daha bir çok ihti· 
1 çalışılmaktadır. Bundan başka bu 

t'Onularak bunların ihtiyaç nisbe· yaçlarımııın temini~ bakımından j güne kadar hukuki müsasebetler 
~ilde dağılılması yoluna gidilmiş- da geleceğe emniyetle bakmamıza ve sıhhi icaplar cebhesinde tan-
r · Giyecek maddelerinde şimdi· ha verlr.mektedir. zimine çalışılan işçi hayatının iş 

~~ kadar istihlakı tahdid eden Ereğli kömür havzasındaki kazaları mesleki hastalıklar ve 
ır karar alınmamıştır . Ancak ocakların devletçe işletilmesi hak- analık hallerine karşı maddi ceb-
loklarımızı korumak ve gelecek- kındaki kanunun tatbikinden bek- hede teminat altına alınmasını 
d~ emniyetli bulunmak için gü- lenen müsbet neticeler alınmak - sağlıyacak olan işçi sigortalarına 
~un birinde bu maddelerde dahi tadırlar. Bu tatbikat kömür ihtih- karşı kanun projesi vüks~k mec-
ıatihlaki tahdit zaruretile karşılaş· sal ve tevı.iiııin verimini ve inti- lise arzedilmiş bulunmaktadır. 
~ak zarureti vardır . Hükümetçe zamını arttırmakla kalmamış . Q. Bu kanunun kabuliyle işçi haya-
Urası daima göz önünde bolun· rada çalışan binlerce işçinin ge- tında daha ferah verici neticeler 
:~•ulmalıdır . insan yaşayışının çim ve sağlıklannı rahatça çalış· elde edileceğini umuyoruz. lıçite· 
lllün şartlarını temelinden sars- malarını da emniyet altına almış rin elverişli oldukları işlere yerleş-

llıış olan büyük buhran içinde tır . Ayni zamanda işçi}i işine ve tirmeleriııe ve türlu işler için el-
hırdumuzun selameti yurttaşları· iş zerine ısındırmaya yarayan ve verişli işler bulunmasına araçılık 
ltııza yeni vazifeler ve feragatlar verimi arttıran bu tedbirlerden edecek bir kğrumun kurulmasına 
~İiklerse memleket çocuklannn bu alına iyi neticeler bu yoldaki ça- dair olan kanun projesi aynca 
Çetin imkanın şartlarına da seve, hşmanın devlet elindeki diğer iı- yüksek meclise sunulmuş bulun-
'tve katlanacaklarına asla şüphe- tihsal müosseselerine de ya} ılma- maktadır. Türk köylüsünü ziraat 
llıiz yoktur . sına yol açılmıştır. alet ve aracları yanında bir de 

Sulhun ve hüriyetin temiz. ha· 
'vıısını en geniş şekilde teneffüs 
Cdcn bu müstesna memleketin 
tvıadı olmak şerefini taşiyanların 
"~ onun nimetlerinden büyük öl · 
Ç(ide faydalanan insanların bu 
ltıcmteketin kanunlarına niı.amla
tırıa hürmet etmelerini istemek 
be icap ederse hürmet ettirmek 
U milletin en tabii bir hakkıdır. 

lidkümet ihtiUrla mücadeleye e · 
~ts olan fiat tesbili muamelelerin
~. a_raciya tüccara emeginin bil-

, aısının ve sermayesinin karşılığı 
°'•n hakkı vermektedir. 
~ Fakat_bu hakkın hududu fev
h •iade hallerin yarattığı bulanık 
'"ayla değil milli gelirden bu 

~Ganreye düıccek hissenin nor
~•l_ ölçüsüyle tayin edilmelidir 
f·e ~le tayın edilmektedir iaşe ve 
1•t mürakabe iflerimizin düzenle 

he baaariyla yürütülmesi yalnız. 
~maksatla vücuUandırılan teı-

tla- mümkün olmaı.. 
h Bütün devlet .teşkilatının ve 

1 
U~usiyle Viliyetlt rde idare amir

~rınin bu konuyu bugün için baş 
Relen bir devlet vazifesi ola

ttk ele simalarına kesin lüzum 
"•rdır. Hüldimet ağırlığı hergün 
~llllıkta olan ha bin ı.ararh te· 
krlerini önliyebilmek için milli 

<>runma kanununda yapılmasını 

istihsal ile istitilaki birbirine 

bağlayan aracılarda harp havası 
nın en çok tesiri altında bulunan
.Jardandırlar. Bunun neticesi olarak 
yurttaşlarımızca harbin en çok 
hissedilen tarafı hayat pah"lılığl ol
muştur . lhtikarcının cemiyet bün· 
yesine yaptığı fenalığı bütün yurt· 
taşlanmızın bilmeleri ve bu gibi· 
leri süzgeçten geçirmek için şuur· 
Ju bir şekilde yardım etmeleri la· 

zımdır. 
Bakır istıhsalimiz artmakta de

vam etmiş ve artış nisbeti geçen 
yıla nazaran üçte bir gibi yüksek 
bir terime varmışdır. Petrol ara
malannda geçen alınan ilk müs
bet neti.s;e üıcrine sondaj faaliye· 
ti Raman daği bölgesinde devam 
etmekte ve teşvik edici bir mahi· 
yet göstermektedir. Diğer taraf
tan memleketin muhtelif kısımla
rında yapılan istiksaflar Urfa Eğir· 
dir ve Boyabat bölgelerinin pet
rol bakımından esaslı tetkike de· 
ter olduklarını göstermişlerdir. 

Maden arama faaliyetimizde 
sene içinde en mühim neticeler 
soğıJtozu kömür ve Adapazarı 
demir alar.ları ile turhal antimuvan 
görüntü ııünde ve ödemiş civa ma 
deninde alınmışdır. 

Bu mintakalarda ehemmiyetli 

el tezgahına sahip kılmak ve bu 
suretle boş zamanlarını kıymet · 
lendirmek gayesile ge~ sene 
yalnız 17 vilayette tezgah ve cık
rıklar gönderilmişdi. Memleketin 
her tarafında gösterilen büyük ve 
memnun edici alakaya bu sene 
imkan nisbetinde cevap verilmesi
ne çalışılmaktadır'. 25 vilayette 
her birine yüzden aşağı olmak 
üzere toplu olarak ayrıca 61 vila· 
yet ve kaza bölgesine ve örnek 
mahiyetinde olmak üzere topu : 
3923 takım tezgah ve çıknk gön
derilmiştir. El tezgahı dokumacıiı

gın çok bulunduğu yerlerden baş

lıyarak daha geniş bir ölçüde de
vam edilmişdi. Bunun neticesidir 
ki geçen sene yekunu ancak 8 e 
varan el tezgahı dokumacı koepe· 
ratiflerinin sayısı memleketin bir 
çok bölgelerinde bu yıl 25 «i çık
mışdır. Bu suretle kurulmaları bit· 
miş ve çalışmata başlamış bulu
nan küçük sanat kooperatiflerinin 
sayısı 34 dü bulmuştur. Bu koo
peratiflerin artmasında içinde bu· 
lundua-umuz şartların ve hükü
metce ele alınmış olan ham matl
de dağıtma işlerinin tesiri olduğu 
açıktır. 

Arkadaşlar f 
Fakültelerimiz.in ve yüksek 

akullanmızın ihtiyaclan ve çalış· 

Almanya'ya 
hava akını 

Londra : 1 ( a. a. ) - Öğ
renildiğine göre, dün gtce lntiliz. 
bomba tayyareleri Almanyanın 

Şimal batısında bulunan hedeflere 
hücum etmişlerdir. 

Londra : l ( a. a. ) - Ha
va ve dahili emniyet nezaretleri 
tebliği : Dün akşam düşman tay · 
yareleri lngilterenin Doğu sahiline 
bir kaç bomba atmışlardır . Hasar 
yoktur. Bir düşman ta} ya resi dü
şürülmüştür. 

PartlmlzlD kaza kong 
releri bazırbkları 

(Baştararı Birincide) 

tarihine kadar tamamlanmış ve 
bitirilmiş olacaktır. 

Kongrelerde yurdclaşların ar:ıu 
dilek , istek ve şikayetlerine ge· 
niş yer verilmiş ve mutlak bir ıer 
besti içinde açıkça söylemeleri 
esas olarak gÖ7. önünde tutulmuş · 

tur. 
. VilAye~e ba~lı kaza kongrele
rıne 25 - l 1 - 941 tarihinden 
itibaren baılanacak ve 1 12 -941 
gününe kadar bitirilecektir. 
. Kaza kongrelerinde de vilayet 
ıdare heyetinden müşahitler bulu
nacaktır. 

malan dıkkati gözlerimizin önün
dedirler. Bütün güzel sanatlerle 
yakından ve candan alakalıyız. 

işlerinin her sene yenileşen 
ve ~eni~li~en mevzuları karşısında 
malıyemızın ~azif esi daima şu ol . 
muşter : Gelışme bizini kesmeden 
memleketin verim kabiliyetini as· 
ma~an _ve milli paranın kıymetini 
zayıf duşürmeden muhtac olduğu
muz karşılıktan temin etmek if
ti~arla söyliyebilirim ki başta bü . 
y~k meclisimiz olmak üzere bütün 
m!lletce_ yapılan elbirliği siyasetinde 
cumhurıyet hükümeti bu şartları 
topl.ıyan verimli ve sağlam bir 
malıye kurrnağ'a muvaffak olmuş
tur. 

. Türk milletinin değerli vekil · 
len! 

Bizi hiz t' ·1 - _ me ı ı e şereflendiren 
buyuk milletin emanetini hepimiz 
canımızdan üstün tutarak vazife 
yapıyoruz. Büyük medlisin aynl
~aa:_a a~~ırlığa asla yüz vermiyen 
ıecrubelı ıdaresi milletimizin başlı · 
ça da.yancıdır. Millet mukaddera
tını~ ıdaresi çok nazik olduğu bir 
devırde yaşıyoruz. Siyasette ana 
temellerimizin sa<le k 1 

d 
ve açı oma· 

sın an kuv t . . • ve atıyoruz. lçerıde 
mıllı l>erabeı liğe göveniyoruz. Bu
nu korumak • · ıçın srerekli olursa 
!ıer tedbiri almaktan sakınmıyaca· 
ğız Vatanzaşların selametine ay-
kırı olarak doğru ve kanaaatli 
valdan sapecaklara bulanık za· 
mandan siyaset v. ya ticaret kan 
arayacaklara kesin, kati olarak 
karşı koyacağız. Dişarı ile müna . 
sebetlerimizde siyasetimizi d d " - uru 
~ru~t ?l~rak söyliyeceğiz ve a-

hıtlerı~ızı? samimi yolunda yürü
yeceğız hıçbir şart altında ( zor 
kabul etmiyeceğiz ). 

Sevgili arkadaşlarım ı 
H~r ve ıserefli vatana fayda 

lı olabılmek hepimizin tdt bah
tiyarlıtınuzdır. 

SOVYETLERE GÖRE 

Moıkova cepbeılnde 
tlddeW mabarebe 

devam ediyor. 
Moskova : 1 (a. a.) - Dün

~ecek i Sovyet tebliği : 31 l lkteş· 
rınde muharebeler bü tün ccbhc 
boyunca.devam etmiştir. 

Kuibişef : 1 (a. a .) _ En son 
haberlere göre, Moskova cebhe
sindeki en şiddetli muharebeler 
Volokolanifk ile Tula bölgelerinde 
Cereyan etmiştir. Valokolanifk 
bölgesinde Sovyet kıtaları hafif 
bir 2"erileme yapmaya mecbur 
kalmışlardır. Ürelin şimalinde Al
man tank birlikleri Moskovaya gi· 
den bir yolu tutmuşlardır. Tula 
etrafındaki durum vahimdir. Şeh
rin varuşlarında muharebeler ce
reyan etmektedir. 

Burada Almanlar, şehrin dış 

müdısf aalarına kadar gelmişlerd ir. 

Mojaisk cebhesindeki kesimlerin 
bir çoğunda düşman, Romen ve 
Fin kıtaları kullanmaktadır. Bu 
kesimlerde Rus ordusu mukabil 
hücumlar yaparak mahalli muvaf
fakiyetler elde etmiştir. 

Rus tank birlikleri bu bölge
deki bir şehire kısmen girebilmiş

lerdir. Maloroslavesk cebhesinde 
Rus kuvvetleri müll;emmel surette 
harp etmektedir. 

Alman tank tümenlerinden bi
rine ağır kayıplar verdirilmiştir. 

General Hemenko'ya göre Keli
nin müdafaa edilmektedir. Gene
ral, Almanlara verdirilen kayıplar 

hakkında tafsilat vermekle bera
ber Alman kumandanlığının bu 
bölgede bir çok Avusturya ve bir 
kaç Romen ve Macar kıtası da
hil olduğu halde ihtiyat kuvvetle
ri topladığını bildirmiştir. 

Londra : 1 (a. a.) - Londra
da çıkan "Sovyet harp haberleri., 
Gazetesi şöyle yazıyor : Rus ceb
hesine gönderilecek yeni ihtiyat 
kqvvetleri Baykal havzasından Ce
nubi Siberyaya kadar uzanan top· 
raklarda devamlı Talim görmek
tedir. Bu talim, harekat esnasın
da alınan tecrübelere göre yapıl
maktadır. 

Londra : 1 (a. a.) - Alman· 
lar bu son günlerde Rus ceblıe . 

sinde hissedilir bir netice elde 
edememişlerdir. 

Askeri durum hakkında Mos
kova radyosu şu malumatı ver 
miştir : Almanlar dün Moskova· 
nın Şimal batısında Valokolanifk 
bölgesinde yeni bir taarruza baş
lamışlarsada yalnız pek hafif bir 
ilerleme kaydedcbilmişlerdir. Mos
kovanın batısında Almanların Mo
jaisk istikametindeki taarruzu te
rakki kaydetmemiştir. O ıha Ce 
nupta Donet havzasında Alman
lar son 24 saat zarfında Rostof 
istikametinde yalnız pek eız ilerle
meye muvaffak olmuşlanlır. Fası
lasız yağan yağmurlar yüzünden 
Donet nehri taşmıştır. Bu vaziyet
ten dolayı Almanlar müşkülat çe
kiyorlar. Rostof cebhesindeki bir 

Say!a 3 

SiYASi ve ASKER/ 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
-_ Ankara Radyo Gazetesi 

Sovyet cepbeslnde 
son vazıyet 

. 

8 
ugünkü haberlere göre , cep-
hedeki durum şudur : Alman
lar Mos\rnva cephesine şid . 

detle hücum etmekte devam edi
yor. Cenup cephesinde de hare
Ut hıı.la devam ediyor. Mojayisk 
cephesinde Almanlar Fin ve Ro
men kıtaatını kullanmağa başla
mışlard ır. Tule şehrini Almanlar 
tehdit etmeğe başlamışlardır. Ay
ni kuvvetleı Donet nehrinin bir 
çok noktala rından geçm işlerdir . 
Harkof düştükten sonra bu böl
gede Alman harekatının inkişafı 

ıaten bekleniyordu. Şimdi Alman 
Don havzasında Li r cephe teşlcil 
etm iştir, ki bundan bir müddet 
evvel de ayni hareketin takıp 

edilmesi lüzumundarr bahsetmiş

tık • 

Sovyetlerin bazı hatları tak
viyeye mu\'affak oldu klan sÖ} le
ni) or. Fakat hangi hatların tak · 
Vİ.} e edild iği henüz malpm deR"il
dir. 

ÔLÜM 

Merkez Postahanasi Kişe me
muru Bay Hakkı Oktay'ın anne
si evvelki gün vefat etmiştir. Ö
lüye Tanndan rahmet diler, aile 
elradına da başsağlığında bulu
nuruz. 

1 KARASOPU OCIGI REİSLİ 
\ GINDEN: 

Ocağımızın yıllık kongresi 
4-11-941, Salı günü akşamı saat 
20.30 da yapılacaitndan Ocağa 

kayıtlı azanın o saatte Kızılay 

merkezindeki Ocak binasına teş· 
rifleri rica olunur. 

DOKTOR 

Çocuk Ha.talıkları 

Mütehaa•ı•ı 

Nlbal Bayat 
Evini Kız lisesi karşısında 
Vakıflar Seyhan apartımanının 
2 numaralı dairesine naklet
m4tir . 

c. 

kesi.nde 360 Alman kamyonu su
lar a! hrıria kalmıştır. Başka bir 
kesimde diğer Alman kamyonları 
da ayni akibete uğramıştır. Kırım

da Ruslar, düşman tarafından ya

rılan müdafaa hatlarını takviyeye 

muvaffak olmuşlardır. 

İLAN 
SEYHAN YilA YETİ MURAKABE KOMİSYONU REISllGiHOEH: 

Ticaret Vekaletinin 20/ 101941 tarih ve 617782 sayılı tebli
ğine atfen ve Tip Statüsünün muvakkat maddesi hükmüne gö
re merkezi Mersinde olmak ; Antalya ve lskenderun limanla· 
rını da ihtiva eylemek üzere ( 1 - Manifatura, 2 - Madeni 
eşya ve malzeme. 3 - Çay vr. kahve. 4 - Deri kösele ve 
deri sanayii yardımcı maddeleri, S - Çuval kanaviçe jüt ve 
mamulatçı ithalatçı Birliklerinin 28/ 1 O 941 tarihinden itibaren 
teşekkül etmiş olduğu ilin olunur. 13558 

ZiRAAT BAHIASI ADAMA $UBESI MODORLOGONOEN: 
Bankalanmızın muhtelif Şube ve Ajanslarında çalaşhnlmak 

üzere lise ve orta mektep mezunlanndan memur namzedi alı-

nacakhr. 
Orta mektep mezunlan için 11, 12 lkincitcşrin, lise veya 

daha yüksek mektep mezunları için de 13, 14 lkinciteşrin 941 
tarihlerinde Bankamızda müsabaka imtihanları yapılacaktır. 

lsteklilerin girme ve imtihan şartlarmı öğrenmek ve daha 
fazla izahat almak için imtihan tarihlerinden bir tün evveline 
kadar Banka Müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur, 

28~2 13552 
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R. C. A. • • 

i TÜRKS Ö ZÜ Is • • • • • • 1 Gazete ve Matbaası : 
BRODWAY 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 

• • • • . . ~ . . i i Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- : :: 
• · f IHDA VUKU BUlAN HADİSElERİ GÜNÜ 60- : ~ 
. il Gazetesi NÜNEVERİR. TORKSÖZÜNÜ TAKİP EDiNiZ. i ~ 

I 

limba, sekiz .dalgalı tj t 

:
1 

Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, "ı 
Brodvey tipi radyoları 

mutlaka görünüz 
pıan, harita, bilumum matbaa Türksözü 

• işlerim Tlrklyede mevcat mat- • 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve ılratle elden çıkarır. : 

• • • • : Türksözü Cilt Kısmı ı • • • • Muharrem Hilmi REMO 
: : 

ABİDİNPAŞA CADDESİ NO : 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 • SAGlAM, TEMİZ, ZARif CilT İ$lERİNİZİ ANCAK TÜRKSôZO • 
İ MÜCELliTHANESİNDE YAPTIRABillRSiNiZ İ 

.. 2C:# # ###:::##:OX:# # ### #:AIA:XC :U::ZC##;I 

• 

1 

MÜTEHASSIS 

·ar. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANfSİ 

1 
OSTOHDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 1 
~ 

• • • &J' 
~······· ............................... ~ 

• • 

iş Bankası 
Klç8k tasarruf besapıarı 

1941 
kramlye planı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Aiuatos, .J lkincitefrfo 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lire 
3 , 1000 , - 3,000 , 
2 > 750 , - 1,500 > 

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

35 , ıoo > - 3,sor , 
80 • 50 > - 4,COO • 

300 > 20 ) - f ,000 > 

TUrklya l• Bankaema para yat,,rmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, ayni zam~n~i' taıllhlnlzl 

danamlf oluraunua. 

i 

:""""""""""""""""""""""""": 
::: AKA GÜNDÜZ'ün 1 
ı : :: :: :: :: :: :: :: :· :: = :: = .. :: :: :: :: :: :: : ! 
ı • 1 Türk Duygusu 1 
: ı i Veni Çıktı i 
ı 75 KURUŞ i : : 
:""""""""""""""""""""""""": 

• 
ir.:""""""""""""""""""""""~" 
ıı Abone ve Din TÜJR lh\:SöZlQ ıi 
ı şartları GÜNDELiK ~E • AO<\NA if 
ı Salıi1l fJe Başmuharriri 1 

ı Senelı}i ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1 
ı 1 Aylıtı . . . 125 • 
ı - Umumi Neşriyat Müdurü 

l
lıınıar için idareye MACiD GÜÇLÜ Ji 
mUracaat etmelldlr , Bosıl dıii ı yer : TIJRl(SOZO Molboosı i 
"""""""""""""" .... """~""""" 

~-·-·--- · - · - ·- ·- ·-·- ·-·- ·-·-·-·- · - ·- ·- ·-·- ·- ·-·-·-~ • • 
; N A l A R 1 O i K K A T E f.. i ' . ! osmanlyede "CUMHURiYET,, lsmlle açtığım Otelde J 
! m Ufterllerlm har tUrlU is tirahat vasıtaaını bulacaktır.i 

! • ' i 

j CUMHURiYET OTELi 1 1 
i ::-:; :: :: :: # :: :: :: = = = # :: :: = ::...: ! 
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~ NEZLE ~ n . M 
: Kırıklık,Baş, M 
M Diş ve adele ~ 
~ ağrıları ~ 
tf En seri ve en kati şe· Jı 

tf kilde yalnız kaşe ~ 

! GRIPIN !' 
" M ~ ile geçer ~ 
N -~' Havaların serinlediği buR 
N günlerde alacağınız ilk f' 
n tedbir evinizd e birkaç. GRıP.N bulundurı.1ak olmalıdır~ ~ 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrek leri ~ 
it yormadan ıstırapları dindirir. ~ b, 

U Lüzumunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakırunız ve ~ 
~ her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ; ı 
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