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............. 
Türkiye'ye 

verilen haber 
Bulgar atansımn 
neşrettıtı tekzlb 

Sof1Ja : 1 O ( A. A. ) Tür-
kiııecleki Yııgos/mı Büyıik Elçili~i
niıı Yugoslatıyaya karşı Bulgar 
ıfo/arının mııhasemala faal bir 

•urette iştirôk elliRini Türk lııiku
eli11e bildirmiş olcluğu lıakkında

ki Rnyler telgro/ı lıakkında Bul· 
ur ajansı bu lıaberlerin iamamile 
alan o/dutunu bildirmele 5aliilıi
eJtardır . Dıin Baş-r•ekil Filo/un 
ebu an Meclisinde <le sö.qledigi 

ibi Bulgar kıta/arı hiç bir tarafla 
Yugoslavyaya karşı hıicuma işti-
ük etmemektedir . 

............ ı 
giliz- lspanyol ' 
anlaşması 

Anlara: 10 ( Rad,>O Guıete
ııd,.ıı ı lngiltt're ile l paıı a 
ra ırıda illi adı hiı onloşmn im
laııılı~ı bilılirılmd:teılir . Bu an
~nı t\a gcıı r lugilkre (ı;pon,>8\'a 
,5 ınıl) 1111 lııgıln liralık bu horç 
ete( cL.tiı. Bu pnı n ile 1 panpı 
Xİltt'rt'tıin ticuret ) oplı2ı mem-
lctıeı lrı•lcıı mübıt)&atlıt bulu

.1ıL.tır . Güı ütü) or ki l~pnn) 8 ile 
gıltc:re nı uı.ııı.to 011 wuıı\erddd 
ık ırılışmıt 1· ıııııı • anın lııtı p dışı 
hıutk ıarıuıiuııu ıanlntmakta<lır. 

1 BDO'ON ADANADA B'OYOK BiR TÖREN VAR 1 

Türk gücünü temsil eden 
gençlerimizin gösterisi 

BÜTÜN TÜRKİYE PEHlİYANlARI BUGON ATANIN ANITINA ~[lENK 
KOYACAK Y[ ~EHİR CAOO[l[RİNOE BÜYÜK TEZAHÜRAT YAPACAKlAROIR 

Hülün biilgeler len cçilerek 
şchrimiıe g elmfş ol n güreş ~ ııcr 

bu gün ant 16 da Be<len T c:rbi 
} e i Se} han Belge i bina ındn 
toplnnacnklnr \ e gü reş f'eclern -
} onu başknııı Bay Tn,>} ar yalaz 
tarafından verilecek lalımalı al
dıktan anrn Bölgemiz tarafından 
hazırlanan çelengi alarak bü} ük 
törenle Alaturk anıtına ko} acak
lar<lır. Gürt.'şçiler Bölge hurufu 

hecn ırn ınn göre Bölge binası 

ününde ırnlonncukll'lr en öıırle 

a keri Fırkoıını bando u ı;porcu

lar lofıle i ile hölgeıniı binnsı 
önünden hareket edecek tir. 

Şanlı Türk Ba.> r agının arkasın 
don çok temıı kıyafette eşofnıan
larını gi) miş olarak } üru) uşe iş 

tirak edecek TürVi.> enın her ta
rafından gelen güreşçiler ve Şeh
rımiz gençlik kulüplerin Ü}eleri 

.... ..----·----· . ...,..... _........... ~,.,,... 

Yunan Er\6nı Horbiyesı haret..atı t6klpfe 

mctlcrını aullmamıılar ve hatla-

Bölgemiı çelengini 1 !üHmıd ko
nağı önünden, nııt kul~ ı, Bde
diye caddesi, } eni otel, nsfnlt 
) olu takip ederek Atatürk anıt ıııcı 
götüreceklerdir. 

Atatürk anıtında mutat me
ra. imle çelenk lonulocak \'e 
Bölgemıı Beden Terbi) esi Müıiü -
rü Ba} ma Salih Sıırny tmafın
dan biı nutuk sö.> lenecektır . 

(Gerisi ikinci ahifede) 

İCRA VEKİLLERİ 
DfJN TOPLANDI 
Ankara : 10 (A. A.) - ll·ıa 

Vekilleri Heyeti bugün 'sunl 16 
da Başvekil Dr. Rt tık Snydnmın 
reisi ğinde 1 uplıu uınk rtıınıımede 
bııhııı.lC nıt'st·lelrr lt·tkık ve nıiiın
kere t'tm stır. 

IRAITA YAPlllN 
HOKOMET DARB[SI , 
EMiR ABDULLAHIN 

BEVANATI 

ı ...... ".. .. .. ~ .... , . 
f rı' k ada hareket i Balkanlarda l ~~~i~~m olarak muhafaıa etmiş-: . . ı Arnavutluk ccph~incle düı-

1; ohrı cıvarında: ~anı~ı mahallt hücumları püskür-

Amman : lO (A. A.) - Emır 
Abdullah Ba~dad hükümel darbc
ıi hakkında yakııtı bcyanııtta : 
Irak ordusunun sıyasi meselelere 
karışmasına teessüf cıtitini bildir· 
miştir. Yüksek Irak devlet adam· 
larmdan Nuri Essait, Ammanda 
yaptıtı beyanatta hükümet darbe
sinin gayri mesul kimselerden mü
rekkep bir irup tarafından yapıl
mış olduğunu, Irak halkınıd büyük 
ekseriyetinin lngilizlerdcn şıkayeti 
olmadığın ı ve bu gayri meşruti 
hareketi takbih ettiğini ilave el 
mişdir. 

OÇ YÜKSEK RÜTBELİ 
INGILlz SUBA Yl ESiR 

Kahire: 10 (a. a.) - Binga:d
farkında bulunan lngiliı as

rlcri mü takbel harekat için 
ha rnü ait bir mmtakada top
nı} Orlar. Çekilme harekatımıı. 
nasında düşmanı ağır ıaviala 
rattıl . Bir miktar esir verdik . 

6l ek rütbeli üç subaydan ha
~ alamadık. Bunlardan birisi 

•utorya nışanını hamil bulunan 
cral Ncan, i\dnci i general 
cr~arı, üçüncü ü general Gam· 
Vıwg dir Almanlar nC'şrettik-

1 tcblitdc •ll\IV\ esir aldıklarını 
l<i' . 4VVV 

1 rınışlcrdir. Vuku bulan çar-
~aların şeklane göre bu mik
ımUnsıı görülmektedir. 
Ka~ire: 10 (a. a.) - lngitil 
a Şark hava kuvvdlcri umumi 
targAhıııın tebliği: Habeşi!itan
tahrip edilmiş ve,>a hıısaıo 

ratıı mış olan 31 tayyare enkn· 
111 'kıtatınm Adi ebabın a gc-
dıf ' 
1 

1 ıanıaıı havcı meydanında 
r ur~dUQu şimdi le} id edilmekte
. u la}} arelerden on dördü 
rnur h ı · . a ıncle, dokuz.u da mıt-
Y<Jz at ·ı t . tıı e ıaıaru u"'raınış va-
tlt b l> e \llunu} ordu. 

1 
H?~ Fron11:r.larla 
rtgı/ı zlerin faaliyeti 

~llhırc : 10 ( A. A. )- lııgi
~c H~ 

1 
C ur Fransız hava kuvvet-

Ondar bölgesinde karargah
ı 8 lceri heddleri bombardı-
1 clrrıişlerdir. 

lOEN V[ Dil 
lOMDRAY l GELDİ 

4ıkara : I O ( Radyo Gazete
~ 11 

) - Edenle Dilin Orta 
ta u.ıunca süren bir seyahat· 
'?nra londraya döndükleri 
"'1rnlılir. 

; tulmu.ş ve hücum edenlere a~ır 

ı norlna uozanl zayiat verdiı ilmiştir. 
ı D Atina : 10 ( A. A. ) - Atina 
ı İstlliametlnde rad.)O!;U Jün akşamki be)Ollatın-
ı da diyor ki bir Yugoslav ricali 
ı = YUNAN-INGILIZ= ve Trak) a ve Makedonyadaki Yu-

ı Mldalaa battı nan lruvvctlcrinin muva alalarının 
ı kati ihtimalleri evvelden düşünü-
: teelSll etti ııülmüş bulunu,> ordu. Katt muha-
ı - rebe evkulce} ş şortlarınııı icap 

ı [l[U _ YUGOSlAV ettirdiği yerde verilecektir. 
ı ft Muharebe devam ediyor ve 
ı devam edecektir. Na ıl çarpışa-

ı KAHRAMANllGWI cağımızı biliyoruı. Ve muvaffakı-
ı .>et izliklerin le iri altında kalını-
: .> ncngı7.. Nihai 1afere keder hiç 
............ • bir şey biıi sarsmıyacaktır. 

Atina : 10 : ( A. A. ) - Yu- Al" - 10 ( A A ) - At' . V d d' ına • . . ma • t bl t.1 • ar nr va ı· nan re mı e ı!i · ajansından : Bertin rad) osunun 
· ı ıınıc ve dün gcce}e l.:a- . . 

!lltlC en ı " Yunan lı anıle apmakta olduğu 
dar Kılkış mıııtakasında tutu.ımuş neşri) nttn Elen mı ileti lngilitleri 
olan Alnrnn zırhlı kuv\: etlen Se- kendi toprnklnrından tardetmeğe 
ıaniğe doğnı hücumlarına cle\:nm davet edilmekte ve her ıaman 
etmiş \e şt'lııe girmişler<lir . Şar- Yunıuıislnııırı dostu olmuş olım 
ki Makedonvadnki kıtalanmıı bu- Almnrıynnın peşinden gitme i is-
nun üıerine düştükleri güç vnıi- tcnilmekteclir. Ru tav iyeleri tam 
•ete rağmen öğleden onro\ n bir i lihkor ile bir kenara bıra-
kadıır alınan haberlt>re gore, hu kıp Alman,> anın daima Yunani ta-
dul bo) unca cephede muka\i e- (Geıi i uçuncu B) ferin) 

Türkiye 
Transit 

• - Iran 
Yolu 

ıa blylk yol iyice lslAll edlUyor 
Anlcara : 10 (Türk•öz.ü muhabirinden) - Trabz.on - / . 

ron tranıit yolu iıletmeıi, bu sene lııı Jolayı•iyle boz.ulmuf 
olan e•aılı ıelıilde ı.lahı ile bu meyanda bulunan köprü~e-

- .,0 LLafen ahıap olarak yaptırılma11na lıorar vnmıf· 
rın mu., "" _ 

- u ·•alar düz.elit düzelmez. ın,aata ba,lanocaktır. 
fır. na.., I h . Ôğrendiiime göre, yolun bu aene •• ô ve eıoılı relıılde 

alınan J;ı11mları meyanında Airı • Van lıı•mı da 
propama K - lı T 1 L L ö - ı · ·ı · 

J G•ne bu lr11ımda up ıran ve ı u a" " pru erı ı erı· 
varuır. d"I k - • ..1 ·ı ·L h de beton olarak y•niden İnfa e ı me uz.ere f lmuı '" o fap 

oltırolc yopılocolıtır. 

İNGILTIUYE 
DGNBfJ AKIN 

Landra bambardumanında Londrn 
ıtfalyeı.l calııırken 

Londra : 10 ( A. A. )- Hava 
ve dahili emniyet neıaretlcrinin 

bu ıabahki tebliA'i: Gece düşman 
(Geriıi QçQnçü ıayfıdı) 

Berlın'ln lngılıı tayyar lerl laralındon geçcnkl bambarbumanı 

Lonclra: 10 (rı. a.) 
- lng iliz lırıvn ne
rnretinııı hü tik teh 
1ık cttığıne göre ln
gılil ha\Clll kuvvet · 

O Li '[] )Ctlİ bir 1ıucum ER N E )Bpmışlaıdır. alı-
R0 C1JM ııan hahe~lt~rc göre 

oıı lııgılıı hum-
baı dmıuıları Berlın-

!erine mcııı.up homhnı ıtm ıı t t) • 

) nreleı i gert· lwı lıııe ınuvaffab:ı • 

ılc bü ük ha ar te\•lıd elmış ve 
aııgıııl ı çıkaı mıştır. 

--- -- - -- - --------------
General T anerin 
dün çalışmaları 

BEDEN TERBiYESi GENEL DiREKTÖRÜ DÜN VALiYi, 
KOMUTAN!, BELEDiYEYi, HALK PARTiSiNi ZiYARET ETTiLER 

Beden Terbiyesi Genel Direktörıi Tümgeneral Cmıil Tahir Tantr 
<lün sahalı Vali, Tüm Komıılanı, Belediye Reisi, C. Halk Pariİ•i ile 
Adana Halketıi Başkanını makamlarında z.iyaret ettikten sonra Be· 
den Terbiyesi Seylıan Bölge i binasrncla akşam geç vakte kaclar Böl
gemiz Başkanı Seyhan Vn/isi t.ıe Bölgemiz Beden Terbiyesi müdürı1 ile 
birlikle çalışmış/ar, Vilôyetimi:. Beden Terbiyesi t•e Spor işlerinde ka· 
rarlar uermişlerdir. 

MUÔLADA DÜN 
ZELZELE OLDU 
Yer sarsıntısı oldukça şiddetli 

geçti ; fakat hasar yoktur 
Ankara : 10 (Türk Ö7Ü mu· 

habiriodcn) - Bugün Anknrnya 
gelen maliıınalıı güre Mu~ladrı 
oldukça şiddetli bir :leh:ele ol
muştur. Gelen mülenııniın hnber
lere nazaran hiç bir hu aı ve zn· 
yinı olmadığı anlnşılmflktııdır. Dı

ğer taraftan alınan mfllüımı\a göı ~ 
muğla bölge inde ıiıaat için elve· 
rişli ynğımırlaı ya~nınklıı \:C çif-
çiyi se ... diı nıcktedir. 1 

IRAB VAzlYETI 
Londra 10 ( A. A . )- A-

\ am Kamarasında ıraktaki vali

~ el hokkında Ba,> Atli be anatta 
bulunarnk hükumetin buncfon mil
tües ıf oldu~uııu ve fak at lıül.:u

mctın Iralı: - lngılir. anlaşma ına 

adıl.: bulundu~unu anlotrnıştır . 

• 
I sveçle Yapılacak 

Ticaret konuşmaları 
STOKHOLMDAN ANKARAYA BİR HEYET G[llYOR 
Ankara : 10 ( Türk Oıu. Muha

birinden ) - Memlel.:etin her tür
lü ihti} açları} le nl5ko lar olan 
Ticaret VekAlelimiı 1 veçle } eni 
bir ticaret anlaşma ı } apııcal.:tır. 
Stokholmden hareket eden 1 -

veç ticaret he) eti bugüııleı de 1 tan
bula ve oradan Ankaraya adecc.-k 
ve milıakerelere batlınacaktır. 

EDIRNEDE YAPJLAN 
SINAN iHTiFALi 

Ankara : 10 (Türksöıu mu
habirinden) - Mimar Sinanın Ö· 
lümü yıldönürnü münasebetiyle 
büyük bir ihtifal merasimi yapıl· 
IDlfbr. 



Sayfa 2 TORKSôZO 

ZiRAi BAHiSLER 

Çeltik ekiminde 
su ihtiyacı RL 

y U G O S LA VY A ~ ;~:~.~:.~~~- bi~Jt~~l~: ~:ı:;~; 11-k k ı ı . t t · ı il 'I ka~ar su. ıçınrle hayatıııı ıda- o u a r 1 n a 1 g u n-
me ettıren bır nebattır. 

· ıstanbul' 
ihtiyat ted BU TOPRAKLARIN HUDUDU - BU MİllETİN ORDUSU, 

DONANMASI VE HAYA KUYYETl(RİNE BİR BlKI~ 

Çeltik ekimine teşebbüs eclil
di~i zaman en evvel suyu bol ve 
araziyi sulayabilecek bir yerin 
iııtihabına zaruret vardır. susuz 
yerlerde Çeltikçilik yapılamıyaca
ğı ibi u su ile de geniş 1.iraat 
yapılama:r.. şu halde_ çeltigin su
lanmasında kullanılacak suyun 
miktarı ne olmalıdır? 

leri Kararlaşll 
Ankara : 10 ( Rsd 

:.inden ) - İstanbul 
bir tebliğ neşretmiştir 
liğe göre , lstanbulda 
işi olmayan ve tekaüt 
geçinenler ve e) tartl 
leleri , Trak) a , Erzll 
Ankara hariç olmak 
dikleri yerlere kadar t 

Beş gündenberi Almanya ile 
1 harp halinde bulunan Yugosldvya, 

umumi harpten evvel Sırbi~tan is
miyle maruftu. Balkan harbinden 
evvel mesahası 48.300 kilometre 
murabbaı, nüfusu 3 milyondu. Bal· 
kan harbini müteakıp mesahası 

s:u:ıoo kilometre murabbaı, nüfu
su 4,5 milyon olmuştu. Umumi 
harpte kamilen istilaya u~ramiş, 
Yugoslav ordusu Arnavutluk ve 
Yunanistana çekilerek orada harp 
etmişti. 

Müttefıklerin zaferi üzerine 1 
birincıkanun 1918 de Hırvat!ar n 
ve !:lovenlerin de iltihakiyle Yu
~oslavya Sırplar, Hırvatlar, Slo
venler krallığı namiyle yeniden 
kuruldu. Bu hükumetin me!\ahası 

248,987 kilometre murabbaı, nüfu
:.u 12 milyondu. Son nüfus tahrir
lerine göre nüfus miktarı on beş 
buçuk milyondur. 

Yugoslavyanın nüfusunun bii
yük kısmı, yani dokuz milyon ka 
darı Sırptır. Üç buçuk milyon 
l fırvat. 1,5 milyon Sloven iki mil· 
yon da muhtelir unsurlara mer.sup 
nüfusu vardır. Bunların arasında 

600 bin Alman, 500 bin Macar. 5CO 
bin Arnavud, 230 bin Rumen, 20 
Bın ltalyan vardı. 

Yugoslavyaııın muhtelif mem
lf'ketlerlt: çok geni~ hududu \'ar
dır. 

Hu hududun u:T.Unluğu üç bin 
kilometreden fazladır. Macaristan 
la 3:13, Roma.ya ile 557, Bulgar
istanla 5:l6, Arnavutlukla ~65, Al
manya ile 323, ltalya ile 290, Yu
nanistanla 262 kilometre uzunlu
ğıında hududu vardır. 

Yugoslav ordusu hazar zama
nında keptir. Bu 37 sınıf 3 kı~ma 
ayrılır: 

l - Hareket ordusu denilen 
asıl ordu ıı yaşından 40 yaşına 

kadar olanlardan mürekkep!ir. 
2 - ihtiyat 0rdusu denilen 

ıkinci kısım 40-50 yaş arasında· 
kilerden terekküp eder.J 

4 - Son müdafaa namı vtri· 
len üçüncü kısım 50-55 ve 18-20 
yaş ıırasında bulunanlardan mürek· 
keptir. 

Yuroslav ordu~u hazer zama· 
nında 120 bin kiş:den mürekkep· 
tir. Umumi seferberlikte bir buçuk. 
milyon asker çıkarabilir. 

Yugoslavyada .kolordu teşki
latı mevcuttur. Sulh zamanında 6 
ordu vardır. Bunların merkezleri 
Nevisad, Saray - Bosna, Ü~küp, 
Zağrep, Niş ve Mostadır. Bu 6 
ordu sulh zamanında 16 piyade 
bir hassa, 3 süvari tümeninden, 
2 dağ alayından terekküp eder. 
Her tümen 3 alaydan, her alay 3 
tapur piyade ve bir topçu alayın· 
dan mürekkeptir. 

Bundan başka her orduda 2 
ağır topçu alayı, istihkam taburla
rı ve fen kıtaatı bulunmaktadır. 
Piyadede, dağ, avcı taburları da 
mevcuttur. Her fırka seferberlikte 
mevcudunun ':! - 3 nıisli büyür. 

Yugoslav ordusu iyi müceh· 
hez, talim görmüş efraddan mü· 
rekkeptir. Bu ordu cesareti ile 
tanınmıştır. 

Yugoslav hava ordusu hava 
kumandanlığına tabidir. Sulh za
manında 42 bölüklü 6 alaydan, 7 
bölüklü tiususi 3 tayyare grupun· 
dan ve bir balon bölüğünden mü
rekkeptir. 

Yugoslavyanın bin kadar tay· 
yaresi vardır. Hazarda hava or· 
dusu mevcudu 7000 dır. Yugos· 
lavyada 3 pilot mektebi mütead· 
did hava meydanları vardır. 

Yugoslav donanması bir ~ü
çük kruvazör, dört torpido muh· 
ribi, 8 torpido, 4 denizaltıdan 
mürekkeptir. Bundan başke 8 çok 
süratli hücumbotu vardır. 

Datmaçya ismindeki kruvazör 
1926 da Almanyadan aabn ahn· 

mıştır. Mektep sremisi olarak kul
lanılmaktadır. Hacmi 2360 ton, 
sürati saatte 19 mildir. Silahları 6 
tane 8,3 lük, 4 tane 4,7 lik top
tur. Mürettebatı 300 kişidir. 

Torpido muhriplerinden Dub · 
rovnik 1932 de lngilterede Yar
rou tezgahlarında yapılmıştır. Hac· 
mi 1 ,880 ton, sürati saatte saatte 
37 mildir. Silahları 4 tane 14 lük, 
l tane 8,3 lük, 2 tane 3,7 lik top· 
tur. 

Belgrad, 1937 de Fransada 
Loire te1gahlarında inşa edilmiş

tir. 1210 ton hacmindedir. Silah· 
lan Dubrovnik gibidir. Ayni sis· 
te1ı1 Zağrep ve Liyubliyana torpi
do muhripleri Split'deki Yugos
lav tezgahlarında inşa edılmiştir. 

Torpidolara gelince T 1, 2, 3, 
4 işaretli olan dört tanesi 250 ton 
lıacmindcdir. Süratleri saatte 28 
mildir. Silahları 2 tane 6,6 lık, 2 
tane 4,5 lık toptur. Bunlar 1913 -
1915 seneleri zarfında yapılmıştır. 

Avusturya donanmasından Yugos
lavyaya geçmişlerqir. 

T 5, 6, 7, 8 işaretli di~er 

dördü 260 ton hacmindedir. Sü 
ratleri ve silahları ve inşa tarihle
ri evvelkiler gibidir. Bunlar da 
Avusturya donanmasından Yu
goslavyaya geçmiştir. 1927 sene
sinde yeniden tamir edilmişlerdir. 

Deni1.altılara gelince, Hrabi, 
Nebojsca adında ikisi 1927 de in· 
şa edilmiştir. Hacimleri 975 ton, 
ı.üratleri suyun üstünde 15, içinde 
10 mildir.· lngilterede yapılmışlar
dır. Silahları 2 tane 10,2 lik top 
ve 6 torpido kovanıdır. 

Diğer iki deni1altı Smeli ve 
Osventik adındadır. 929 senesir.
de F~ansad 1 yapılmışlaıdır. Ha· 
t·imleri 630 ton, süratlf'ri suyun 
üstün<ie 14,5, içinde 9,5 mildir. 
Silahları l tane 10 luk, J tane .f 
lük top, 6 torpido kovanıdır. 

Yugoslavyanın küçük bir nehir 
filosu da, vardır. Avusturyalılardan 
geçen bu gemilerden Morova 1892 
de yapılmıştır. Hacmi 448 ton, 
sür'ati saatte 10 mildir. 2 tane 12 
lık, 2 tane 6,6 lık topu vardır. 

Sara 19p4 de yapılmışıır. 433 ton 
hacmindedir, Stır'ati 12,7 mildir. 
Sil!hlan 2 tane 12 lik top, bir 
tane on ikilik obüs, 2 tane 6.6 
lık toptur. Drova ve Vardar 1913 
ve 1915 senesinde inşa edilmiştir. 
Hacımları 450 ton, ı;üratleri 13,5 
mildir. Silahları 2 tane 12 lik top, 
2 tane 12 lik obüs, 2 tane 6,6 
!ık toptur. 

Yugoıdav donanmasının 11 sa-

Bu ihtiyac iki veche arz eder. 
biri yapılacak çeltik ekiminin da
imi veya kesik sulama usulü ile 
yapılmış olması. diğeri Çeltik eki
lecek tarlaların toprak teşekkülle
ridir. 

Umumiyet itibariyle daimi su
lamalarda tavalar kafi miktarda 
su ile doldurulduktan sonra te
nebbütün devamı müddetince Be
her. Hektara saniyede 2 litre su 
hesap edilir. E.ğ'er toprak taba
kaları, toprak teşekkülatı fazla 
kumlu ve:muhit çok sıçak ise bu 
2 litre 4 litre hesap edilmelidir. 

Nebat çiçekte iken suyun çok 
cereyanlı olması icap ettiğinden 

su miktarını çoğaltmak icap eder. 
Binaenaleyh bir metre kük su 
paimi sulamada ve normal ah
valde 2,50 Hektar çeltikliğe ka· 
fidir. 

Kesik sulama usulünde suya 
ihtiyaç bir ve hatta bir kaç mis
li artar. buna sebep olan günde 
48 saatlık su kesiminden suların 

süratle tarla içinden tahliyesi na
sıl matlup ise su tutum gününde 
de tavaların çarçabuk dolması 

matluptur. aksi halele nebat su
suzluktan müterarrız olur, Raııd

man noksanlaşır. 

Şuna nazaran daimi sulama. 
larda bir Hektar Çeltiklik için 
saniyede 2 litre su ihtiyacına mu
kabil kesik sulamalarda heher 
hektar için 4 litre be:.ap t:dilme
lirlir. 

Tarlanın tabiatı süzek , alt ta
baka çal.ıllı ve muhil fazla te
bahlıürata müsait ise bu ihtiyaç 
4 ten 8 litreye kadar artar . Bi
naenaleyh 1 m3 Su, kesik sula
maoa ancak 125 hektarlık çeltik
liği sulayabilir. Bu miktar ile da
ha geniş bir sahayı sulamak im
J..anını aramak hatadır . Bu tak
dircle Sıtma bakımından aranılan 

su cereyanları temin edi leme1 .. 

l.il muhafızı, müteaddit yardımcı 

v~ mayın gemisi vardır. 
Hücumbotları 40 mil sürate 

maliktir. Mitralyözler ve torpido 
lovanları ile mücehhezdir. Bun
ların hacimleri 15 tondur. 

Y~goslavyanın hudutları çok 
geniş olduğundan askerlerin ba11 
hudutlardan çekilerek muayyen 
müdafaa hatlarında toplanacağı 

ve münasip vaziyetlerde taaruza 
geçeceği tahmin edilmektedir. 

19 Nisan cumartesi günü ög
lec\en sonra vilayetin köy, kasa
ba ve şehirdeki bütün ilk okulla
rında derslere nihayet verilecek
tir. 21 Nisan pazartesi günü de 
ilk mektep mezuniyet imtihanla· 
rına başlanacaktır. 

Gelecek ders yılı 15 Eylı11de 

başlıyacak ve tedrisata ela ilk teş
rinin birinci günü başlanacaktır. 

İktisat Vekili 
Ankaraya dindi 
Ankara : 10 ( TürksÖ7ü Muha

birinden) • iktisat Vekilimiz Hüs
nü Çakır Trakyaılaki tetkiklerini 
bitirerek Aııkaraya dönmüştür. 

Çay ihtiyacı 
Memleketimize Seylan, Kal

kuta ve Cavadan ela çay getiril
mek ' için 60 hin sterliı;lik ttkre
ditif açılmıştır. 

Halkevinde konferans 
Yarın Aalkevimizıle konferans 

verecek olan Yüksek Ziraat ens
titüsü doçentlerinde Doltor Ne
cip Okay dünkü ekspıesle şehri

mize gelmiştir. 

Boşalan tarlayı çabuk doldurmak 
imkanı bulunma1. 

Bu mevzua girmekten maksa
dımız. bazı çeltik ekicilerinin suya 
göre ziraat yapmalarını temin ve 
teohih içindir. Bir çok çeltikçiler 
bidayette suyu fazla bularak ala 
bildiğine tohum atıyorlar . Tem
muz ve Ağustos aylarında sular 
azaldığı vakıt ektikleri çeltikler
den bir kısmını ya kurutmak ve 
yahut münavebe usulüne müra
caat ediyorlar . Her iki harekd 
zararlıdır. Bu va1.iyete düşmemek 
için yukarda izahettiğimi1. şekilde 

suların miktarını öncedt:n ölçmeli 
ve ona göre saha ekmelidir. Tec
rübeli çeltik ekicisi Nisan ve Ma
yıs ayında kanalına aldığı suyun 
daima üçte ikisi ile çeltikliğini 

eker ve üçte birini boş11 akıtır ki 
bu üçte bir su suların azaldığı 

aylarda çeltiklerin susuz kalma
masını temin içindir. 

iyi vasıfta f aıla mahsul ve foz. 
la randımanlı pirinç istihsal ede
bilmek için her şeyden t"vvel su
yu hesaplamak lazımdır . Çt:ltik 
ekicilerine tavsiyemiz bugün için 
budur. 

Bu yaııyı takibedecek ya1.1-
larımı:r.la fenııi, sıhhi ve iktisadi 
pirinççilik hakkında alakadar çel
tikçilerimizi tenvire çalışarag ız 

Harun Onuk 

- -1 Ankara Radyo Gazetesi 1--
Çörçilin nutku 

Günün en mühim siyasi hadi
selerinden birisi muhakkak Çör
çilin söylediği son nutuktur . 

Çörçil Bir :tanyalıların Binga· 
z.ıyı niçin terkettiklerini de bu 
beyanatında anlatmıştır. E.ıcümle 

şu ki Jngiliıler gerilemeği daha 
muvafık bulmuılardır . Yakında 

Habeşistanda eli boş kalacak olan 
lngiliz kuvvetleri hiç şüphesiz 1-i 
Traölus har~katına iştirak ·ede
cektir . 

Çörçil son deniz zaferlerinden 
ve Balkan hadisatından bahset
miıtir. Çörçil nutkunu şöyle bi
tirmiştir: Hitler ne yaparsa yap
sın biz elimizde adalet ve tec1i
ye kılıncı olduğu halde Almanya 
nereye giderse gitsin onu takibt'· 
dec~ğiz . 

Bulgar radyoıu 
Bulgar radyosuna göre, Yunan 

ve Yugoslav Makedonyasında ya
ıayan Bulgarların bütün kuvvet 
leriyle Almanlara yardım edect"k· 

lerini bir telgrafla Göringe bil
dirmişlerdir . Göı ing bunlara ce
vaben Makedonyaya istiklal ve· 
rileceğini bildirmiştir. 

Yine Bulgar radyosunun ver
diği habere göre , Belgrad bom
bordımanında ölen Hırvat Nazırı 
kuya bombardımanın tesiriyle de· 
ğil bir Sırp jandarmasının kurşu
niyle ölmüştür. 

Hır\latlarla Sırpların arasını aç· 
mak için bunun gibi daha bin 
bir çeşid yalanlar dolaşmaktadır. 

Sovyet gaz.ete/eri 

Bir Sovyet gaıetesi Almanla· 
rın İngiltereyi istiladan vaz geç
tiğini ya1.maktadır . 

Sovyetlerde imalat 

Yeni sanayi planına nazaran 
Sovyetler Birli~i memlekette ye
niden 1213 fabrika kuracaktır . 

Balkan cephe.inde 
Alman motorize kuvvetlerinin 

geldiği }erlere Alman piyadt: 
birliklerinin henüz ielınediği an· 

!aşılıyor. Yugoslav ve Yunan or
dularının asıl mücadeleyi bu pi
yade birliklerle yapmak kararını 

verdiği anlaşılıyor. Bütün Yugos
lav ordusunun Yunan ve İngiliz 
kuvvetleriyle hiç bir alakası kal
mamıştır . Fakat Yugoslav kuv· 
vetleri müttefiklerle irtibat temini 
için Alman şeridini yarmağa te
şebbüs etmesi beklenebilir . 

Yugoslav ordusu bazı hatalar 
yapmıştır. E.ğer köprüleri yıkmış 

ve ileri hatlarda düşmanı biraz 
meşgul etmiş olsaydı Almanlar 
şimdi bu kadar süratle ileri gide
miyecekti. Nitekim Polonyada da 
vaz.iyet böyle olmuştu . Maalesef 
Yugoslav ordusu da bu hataya 
düşmüştür . ' 

Bir müdafaa halt< 
Gelen haberlere göre , lngiliz 

ve Yunan kuvvetleri Selani~in ce
nuh batısında Öhrü gölü civarın
da bir müdafaa hattı tesis etmiş
lerdir. Buradaki dağlarda bu kuv
vetlerin uzun müddet mukave
met iÖiıtermeıi umuluyer. 

-----

ı ........................ : 
! TÜRKİYE GÜREŞ ! 
i BiRiNCiLiKLER/ i 
ı YARIN BAŞLIYOR ı • • • • 
: TUrklye Güreş birinci- : 
: ilk mUsabakalarma ya· ı 
ı rın Adana stadında baş- ı 
ı lanacaktır . Bu musaba· ı 
ı kalara bUtUn TUrklye gU-ı J reşçllerl iştirak etmek· J 
ı t e dlr • Müsabakalar Pa- ı 
ı zar ak,amı bitmiş ola- • 
ı caktlr. i 
: ........................ : 

Ceybanda bir 
kadın flç çocuk 
birden dolarda 
Ceyhan: 10 (Türksörü ınulıa· 

birinden) - Ceyhanın bir köyün
de bir halında bir kadın üç er
kek çocuk doğurdu. Bir kaç' gün 
sonra biri öldü diğer ikisi ile a
naları sıhlıattedir. Aldığım mnlü
mata nazaran, Ceyhanın havrani
ye köyüne bağlı Vayvaylı köyün
den asker Süleyman karısı Cemi
le bir kaç gün evvel vücuduna 
arız olan kaşınmayı gidermek 
maksadiyle, Yılan kala civarında
ki .. Kokar'a araba ile gitmiş ve 
kokarda yıkandıl.:tarı sonra evine 
dönmüştür. Cemile gebe olduğun
dan, 1öyüne araba ile dönmekte 
iken Erkek bir çocuk dünyaya 
getirmiştir. E.vine geldikten sonra 
ise iki erkek çocuk daha doğ

muştur. 

Yolda ve araba üzerinde do
ğan çocuğun adı "Yolcu Mehmet, 
konmuşsada ne ya11kki talihsiz. 
yolcu mehmel bir ili gün sonra 
ölüvermiş, diğer çocuklarla anne
leri ise hala sıhhatledirler. Cemi
lenin locası halen clörtyolda as
ker olduğundan, sağ kalan ço
cuklarını yalnı1. başına em1.irerek 
büyütmektedir. Cemilenin bir ta
rafdan bölgede çocuk doğurmak 

bakımından rekor kırdığına sevi
nirken, di~er tarafdan ela ölen 
Yolcu Mehmediııe acıdığı süy
lenmtkdt:dir. - M. SELÇUK 

Mersindeki 

Mt:rsin : 10 ( Türksföü mu
habirinden ) - Adanaıla Türkiyt: 
güreş birinciliklerine iştirak için 
gelen lstanbuı:güreş takımı şeh· 
rimize dün gelmiş ve bugüıı Mer
sin idman Yurdu güreşçileri) le 
bir müsabaka yapmışlardır. 

Ticaret ofisi iıe baıladı 

btaııbul : 10 Husu~i - Tica
ret Ofisi işe haşladı . 

Kıyafet,tc chizat nizamnamesi 

Emniyet teşkilatı memur ve 
müstahdemlerinin kıyafet ve tec
hizat niz.amnamesirıin bazı fıkra 

purla Meccanen 
ceklerdir. 

Bu kararın biç 
tarafı yoktur. Jsteyen 
bilır. Bu, hükuınetiıni 
karlar aldığı tedbirli 
den rliger biridir. N 
memlekette herkes 1 

keleme kararı üzerine 
rine birer si) ah perde 
bugünkü tedbir de b 
değildir . 

ilk okul 
müsabalı 

lık okul okunıa ki 
sabnku~ına • iştiriik e 
taplnrı tdkik c::tınek. 
vekilligi tarafından :;' 
teşkil edilmiştir.· 
müfettişlerinden Neci 
Bora ile Ali Ulvi f. . e 
Zeren Bayan f evııY 
elan ~üteşekkil lsı1l811 
tacıoğlunuıı :-iyasd1 

komisyon dil tarih 
f akülte~irırle topla il 
snbnkuya on kada• 
etmiştir. 

Deva 
•• 

Oğr~ 
Veklletln Sif 

Ôğretmenlerin 
rak devamsızlıkları ''f' 
dirde sür'atle tecıt 

111 
kararlaşrnışlır. Bu ~ 
ler hakkında takibll 

Devamsız öğret 
s 

aşları kıstelyevm 

cektir. 
b
., 

Bu lıusustn 1 

rak okullara gönder• 

Tamime göre: -1, 
J - Kabule ş_• 

olmadan derse gı 
girdiği halde sınıfla 

tın•"· şeyle meşgul o. ~ 
2 - Disiplın 1 5' 

menler kurulu ve ısi' 
misyonuna maıert 
vam etmemek. . i""' 

3 - Bir ay'\ 
dan fazla okula 1~81 
hallerde kararın 

ceklir. 

OKULLA 
İFTİHAR' 

. disİ 
1939 tarihlı 

mesi hükümlerine 
. - iftı 

<lers yılı içinde . ı 
girecek talebele~~ v 
yısa kadar M88 r1 

işleri müdürlüğii"" 
tir. 

ve maddelerinin değiştirilmesi hak · 
kındaki nizamname Vekiller He
yeti tarafından tasdik edilmiştir. 

Bagllll 
btlylk ti ~ Dünk ü ihracat 

Aldığımı:r. malumata göre ı .... 
tanbuldan dünkü ihracatın yekünu 
bir milyon 200 bin liradır. Dün , 
lngiltereye bir mil yon liralık ti f. 
tik , Yugoslavya . Bulgaristan \'e 
ltalyaya balık satılmıştır . 

Balkevlnde glsterl
ıen ııumıer 

Genel sekreterlik tarafıııdan 

gönderilen filimler dün: akşamdan 
itibaren evimiı. sinema salonunda 
halka g<>sterilmege başlanmıştır. 

Bu filimler hıılk tıııafındaıı 

çok rağbet görmektedir. 

. . vfB 
( Blrıncı s!IJ 

Çelenk kO) Jll' ~ 
teakip sporcoııır 
. · t .... edt 

nı zıyare a 
güreşler Ada" 
tam saat 14 tet 
Türkİ) enin her 
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na E.rkek M08 m . e • 
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11 Nisan 1941 

Melez bir 
Amerikan kızı 
Anlataca~ımız vaka 1921 )I· 

lında Anıerıka Birleşik dcvletle
ıındc cereyan etmiştir. 

Luı Lively adında olan bir 
melez ikamet etliği Burlington'da 
iki çocuk öldürdükten sonra firar 
etmişti. Şehir zabıtası derhal onun 
eşkfılini bütun Birleşik Devletler 
zabıtasına yaydı. Dığer taraftan 
da mahallı polıs müdüı ü, mnsası· 
nın başından, rakamlara ve elde 
elliği malümata istinat ederek a 
rnşlırmaları sevk 'c idareye baş
ladı . 

Başka cinayetler de işlemiş 
olduğundan şüphe edılen Lively'in 
bazı garip adetleıi vardı . Bu ara· 
da bir çocuk gibi tatlı, çikolata 
ve şekerlemeye bayıldığı malüın 
bulunmakta idi. 

Cinayet işlemekten korkmadı
ğı halde hırsızlık yapmadığı kuv
vetle bil iniyordu. Hapishanede ol· 
mndığı zam:ınhır hayatını fırça 
fabı ikalarında çalışarak mükemme
len ku1.anma\.. ta idi. 

Bu malfımalı elde eden polis 
şeri katilin uzaklara kaçabilmek 
ıçin para temin etmek mecburiye
tırıde bulunduğunu ve hırsız'ıkta 
ınahir olmadığı için çalınağa ce
saret edenıiyeceğini düşünr rek 
çalışarak parn kazanmağa çabiJlı· 
yacağı ı a ıaatine vardı. 

Fakat har gi sahada çalışabi
lirdi'? Mevc ı istatistıklere daya · 
ııarıık hiç bir işte ihtisası olmuyan 
bir adamın kola)'Ca hangi sahada 
hı'Zla kazanç h!nıin ede ek ça'ışa
lııkceğiııi ögrenmeğe çalışlı . 

BAlKANlARDA OHRİ 
CiVARINOA 

(Bıriııci sn) fadan artan) 
na dostluk gö termiş olduf:u hnk
kınd!iki irldıa üzerinde durabiliriz. 
Binat ron Rihentrop bugün Şe· 
lnnı~m mihvere iltihak ctmesıne 
mukabil Yugo:slmı)ll) a vadedilmiş 
1'1ciuğununu Ö\ IÜ) or. 

Atina : 10 ( A. A. ) - Yugos-
lav.) anııı Ati na elçiliğe Yugo lav 
ınıtıetinin medeni dünya) n ) nptı
gı bir hitabını almıştır. Hitohııı 
llletni şudur : 

Almanlnrın işlediği korkunç 
cinayetlr.ri bütün milletlere bildi
tı) oruı . Açık ~elıir olarak ilan 

1lilen Belgradı elini ayin için hal· 
kı kilisele dıhet edt!n çanlar çn· 
larken Alman hava kuvvetleri 
vcıhşice, her türlü tasavvurun fev
kınde olan bir bombardımann 
baştamış'arclır. Yangın ve infiltik 
hombaları tufanı şehri bir lınrn
be ) ı~ııııııa vn , nngınlar ocagına 
~e\ İrmiş ve Belgrndın bütün so
kakıarı çocuk, kndın ve ihti)nr
~nruı cesedlerile örtülmüştür. En 
ıptidni mü tevliler devrinde bile 
l - B >o) le vahşetler vnpılmamıştır. u 
Vahş t kendi i- için kiittürlü 
lllİlletler arasında hirinciligi i ti
} en bir milletin hava kuvvetleri 
taraf ındnıı ) apılmıştır. Bütün hns
tııhan,.leri, bütün kili eteri, bütün 
llltktepleri Belgraclın bütün kül
lür nıües~eselerini tahrip eden 
Alınan hava L:uvvetleri enterrnas· 
) oııaı hukukun bütün kaidelerini 
v bütfin ın ani) et kaidelerıni 
~aktar altında çignemişlerdir. 
raı ara) ı otuz bomba ile tah

rıp e<.lilmıştir. 

1 Londra: 10 ( a.a.) - Yugos· 
~.VYanın Londra Elçisi Londrada 
s~ylcdiği bir nutukta ezcümle de
ınıştir ki: 

-"Karşılaştı~ımız tehlikeyi in· 
:anıile nıüdrikız. Bize hücum eden 
uvveti ve bizim maddi bakımdan 

dun \•az· ı · · b"l" o-ş ıye ımııı ı ıyoruz. u · 
rnan hava kuvvctleı inin hançerle· 
~ı~i paytahtımız alevler içindedir. 

akat aynı zamanda şunu da bıli· 
Yoruı ki yalnız hürriyetimiz kanı 
•le v 1 • -d e ev adlarının hissiyatıle mu· 

afaaya ham bir mıllet hür kal· 
~aya layıktır. işte bunun için 
arpteyiı. 

Atina: 10 (a.a.) - Alınan tay· 
Yareı · b. b" · · erı gece saatlerce ır ırını 
hıkıbcdt n dort dalga halinde Pire 
tltıntıkası üıeriı.cle uçmuşlar, hasar 
Ve ltlefatı mucib olmadan bomba· 

t •tmıılardır. 

iNGil l[R[Y[ DÜNKÜ AKIN 
(Birinci 8) fndnn artan) 

tn.> ~ arclt•rıııın hücumları bilho sa 
Midlcıtt'da bır şehre ve lngiltere
nin şımalişarl.:i mmtaknlarıııa tev
cıh etmiştir . Bu hücumlar nctı

ce :nde ölen 'e ) arnlannnlo rın 

miktarı henü:ı tcsbıt edilmemiştir. 
Fakat bu mık tarın ) ük ek olmn ı 
mümkündür. Hasar ikı mıntakada 

da mühım olmu~tur. lngilterc gar
bintlt: bir şehir üzcrıne şark \c 
cenubu şarki mıntakalarındo baıı 
n oktalarn bırbirinden çok uzak 
me afelercle diger baıı noktalara 
da bombalar atıld ı . Avcılarım ıı 
on düşmoıı ta)) arcsi tnlıı ib et
mişlerdir. 

HAlK[Yİ R[İSlİGiND[N : 
(Konferans- Sinema) 

12-4-941 Cumartesi günü 

ak amı saat 20.30 da evimiz 
salonunda, Yüksek Ziraat Ens
titiisü doçent erinden Bay Ne
cip Okay tarafından ( Kimya 

batımından gıda nrndde eri ) 
mevzulu bir konferans veri e
cek. müteakiben de Donaıı
ınaımzın Malta seyahatı ) adlı 

filim gösteri ccektir. 
Giriş kağıtlmınm Halkevi 

bürosundan alınması rira o u

nur. 

Zayi Askerlik 
tezkeresi 

Dört)ol 41 ınci Aln)dnn al· 
rhğım a kt•rhk lcrlıiş kiiğıdımı 

ka) bettim. Yeni ini çıknrnl'ağım

dnn ce ki inin hükmü olmadığını 

ilfın ederim. 
Elazığın Ak nray mahalle in-
sinrle 26 numarada ka) ıtlı 
şımdi Adanncla Cilodo fab · 

kn ında bekçi Hıısıın oglu 
325 doğumlu 

Mustafa Çellker 

:············ .. ·· ........ : 
ı ı 

TORKSôZO 

Yeni bir deniz de
vi suya indi 

Vaşington : 10 (A.A.)-

35,000 tonllatoluk yeni 

bir harp gemisi servise 

girdi. Bu dUnyamn en 

kuvvetli gemisidir. Al · 

bay Knoks bu münase

betle bir nutuk söyle
mlştlr. 

Beden Terbiyesi Sey. 
han bölgesi başkan
lığından: 

Adana Stadyomundn ya

pılacak Türkiye Serbest güreş 
birinciliklerinde çalışacak ga

zete ve fotoğrafçıların Serbest 
dühuliye kartı almak üzere 

birer fotoğraf ve 16 kuruşluk 
damga puliyle Beden Terbi
yesi t' Ürosuna müracaat arı 
rica olunur. 

Bundan ewelki bütün ser

best dt'.ihuliye ve vesikalar ip
tal edilmiştir. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 

Korn 
Ma. Parlağı 

P. Temiıi 

1 -K~pımalı 
Y. Pamuğu 
Klevlnnô 1 
Susam 
K . Buğday 

KiLO FIATI-
En az En çok 
K. S. 1 K. S 

49,25-1 50,00- = ' 
47,00 4i00, 1 
52,00 52,00 1 

Sovyet-Japon 
konuşmaları 
MOLOTOFLA MA TSUOKA 

ÜÇ SAAT KONUŞTU 

Moskova : 10 ( A. A. )- Ja
pon harici) e nanrı Bay Matsuoka 
Sov) etler Komi erler reisi Ray 
Molotof tarafından kohul olunmuş 
ve üç nal üren bir görüşme 

) apılmıştır . Bu mü1akcreler e • 
na ında Japonların Mo kova el
çi i de haıır bulunmuştur. 

SOVYET PETROLU 

Lnııdra : 10 ( A. A. ) - A
vam Kamara ıııcla görüşüldüğüne 
göre Sovyetler bir Marttan beri 
Alm~nynyo pek 01. petrol gön
dermişlerdir · 

ı ı-4-4C)41 CUMA 

S.00 Program, saat ayarı 
8.03 AJANS lınberleri J>t) 

8 Müzik : 1 f ııfif Parçalaı l · 8.1 
845, 
9.00 Ev kadını-Yemrk listesi. 

12.30 Progıaın, Sııaı ııynrı 

12.33 Müzik : Hafif Şarkı ve Tür· 
killer. 

l'2.50 AJANS habf'rlcri 
12.05 Mü1ik : Karışık Şarkı \'C 

Türküler. Programının devamı. 

13.20/ 
14 00 Müzik : Kaıışık Prngıam 

(Pi.) 
I 

IS.OO Program, ve Memleket snı ' 

Aynrı. 

lt<.03 Müzik : Radyo "Swıng" 

• 

Kuarteti (1. Özgün ve Ateşi 
Böceklen) 

18.30 Müılk : Meydan Faslı 
19 30 Mcmlekel Saat ayarı, ve 

Buğ"day To., 
-,. Yerli 
Arpa -5,55 
YUiif-- 6,375 

19 45 
f 19.50 

20.15 

AJANS Haberleri. . . 
Konuşma : Ziraat Takvımı. 
Müzık : Seçilmiş Şarkılar. 
Radyo ga7.etesi. 

20.45 Temsil. i Satılık Buz i 
i Dolabı i Ra)işmark 
ı k k ! Frank (Fran ı:ı) 

ıo 4 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 
iş Banka ından alınmış~ 

2 l.30 Konuşma (iktisat Saati) 
21.45 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası 

22.30 
ı Kelviııntor mnr ·a. ço • + 

d ı Sterlin (İngiliz) 5.24 
ı az kullanılmış bir buz o- • Dolar (Amcrika~) --ı---ıc:-1=32.2 

Memleket Saat ayarı, A

JANS Haberleri; ve Ajans 

Ziraat, Esham Tahvilat Kam· 

biyo Nukut Borsası (Fyat). 

Müzik: Radyo Salon Orkest
rası Programının Devamı. 

ı labı a~e~e satı.lıktır .• ·Satın i Frank(iıviçre) - -

ı almak ıstıyenlerın Eskı ha- ı 1 =-============="' 
ı marn mahallesinde dökmeci ı i Mükrimine müracaatları. ı 
ı 4-5 G. A. f :. .... .................. ~ 
- Kahire: ıo (a a) - Ortaşnrk 
lngıtiz hava kuvvetleri . karargahı 
tebliğı: Balkanlarda .lngılıı: ~om
bardınan toyyarelcrı . Yunanıstan 

Yugoslavy.ıyı ıstıla etmekte 
ve d- d 
olan düşman noktnlnnna un e 
şiddetle kaışı koymağa de~nm 
etmişlerdir. Tanklara \ e motorlu 

k·ı vasıtalarına şiddetle tnarnız na ı 
0

. f 
edılmiştir. Oevelice şimen u er 
köprüsu tam isabetlerle hasara 
uğratılmıştır. 

lngilız tayyareleri Habeşi tan 
ve 1..ibyada da faaliyetlerine ~e· 
vam ederek duşmaıın ağır 7.<I) ıot 
verdirmişlerdır. 

Budapeşte : 10 (n.a.) - D. N. 
B. ajansındnn : Hudutta horekfitla 
bulunan Sırp kıt'alaıı snlı akşamı 
Macar topraklarına sılahlı taarruz 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. Sırp 
kıl'aları Bortoconiya mıntakasına 
\'C Nazıkalitsa 'nın cenubuna gır
nıişlerdır, Macarlar bu kıtaları taıd 
etmişlerdir. 

Atıno : 10 ( A. A.) - Yana· 
. tanda bulunan lngiliz ku\ \'elle· 

nı . F f . karargahının teblıgı : eııa ıa-
rı 1 ·ı · ceraıtleriııe rağmen ugı ız 
va y • d" 
bombardıman ta.>) orelerı un şı 

1. şarki mıııtakalarında faah· 
1118 ı , 
) ette bulunmuşlardır. Kılkış mın-
takalarmda Almaıı kıtaatı nak~e: 
den motörlü nakli) c kollorı ıkı 
defa bombardıman edılmişlir. Bu· 
tün ta)) arelcrııniz ü terme don· 

müılerdır. 

22.45 

N6betçl eczane 
Müzik : Cazband (Pi.) 

MUSTAf A Rif AT [CZAN(Sİ 
23.00 
23.25/ 
23.30 Yarın ki Program ve Ka· 

Kale k•pusunda 
panıs 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf H[SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞIDl<:LER: 

4 Şu\.nl, 2 Mnyıs, 1 Ağustoıo, 3 lkincil .. şrin 

lııriblerindc yapıl ır. 

~ 9 4 1 tKRAMIYELERI 

1 AJc:t 2000 Liralık 2.000 l..ira 
s 

" 
1000 " 3.000 

" 2 il 750 il 1.600 
" 4 ,, 600 " 2.000 il 

8 
" 

2:;0 " 2.000 il 

85 il 100 il 8.500 ti 

o 
" 

fıO " 4.000 il 

MOO il 20 il 6.000 il 

Turkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnıı: para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Sıyfa 3 

r•••••••••••••••••••••••-a 
1 ASRi SiNEMA I 

• 
BU AKŞAM SUVARE 

8.30 8.30 1 iıtaabal Belediyesi Şeblr Tiyatrosu 

1 
1 
1 • • 1 
1 • • 

BiRiNCi TEMSiL 

:""" ...... " ...... " ...... "" .. "": .. : ............ " .. " ........ """"" .. ": 
i i KİRALIK ODALAR fl .. : ...... " .......... " ............ " .. " .. :" 

ı" ........ """" .......... " .... ""ı 
Vodvil : 4 perde 

TÜRK~ESİ : ~EMSEODİN ZİMCİRKIRAN 
Localar ve numarah koltuk hergUn kl••d• 

satılmaktadır. istical ediniz 

Telefon: .... . . . . . . •...... 250 

• 
SİNAMADA : Pek yakında 

1 • 1 • 1 • 1 

1 
1 
1 

Gençler Sevişiyor 
1 ........................... 

,_.._......,_,,......., _____ .......... ___ ..., __ ... ___ ... ______ ...,_ .......... _.,,..~~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI ff(R GON MUSTAf A Rlf AT 
(CZAHAN(Sİ ÜSTONO(Kİ MUAY(N(ff AN(SINOE 

KABUl [0(8 

DOKTOR j 
Yalçın Musafa Ozel 'Zalıir) 

Dahiliye MütehaH111 

l DiKKAT: ı 
Pazar glnlerı ( ıaat 9·12) ye kadar 
muayene parasızdır. 30~~ 

1 
) 

t Kadın, erkclt idrar yolları (böbrek, meıane ue erlte/ı ~ 
tenaıiil haıtalılılarını) 1 

Kızllay Caddesinde, latlklll Okulu k•rfıaındakl ( 
muarenehanealnde tedavlre b•fladı. ~ 

12778 '..l6-30 Telefon : 183 

S(YHAN YilAY[Tİ DAİMİ (NCOMENiNOfN: 

1 - Adana Reşatbey mahallesinde on dershaneli ilk okul 
binası ikmali İnşaatı keşif tutarı olan (25000) lira üzerinden 
kapalı zarf usulu ile eksiltmeye koAülihiştur. 

2 - Eksiltme 28/4/941 tarihine müıadif Pazartesi günü sa
at 15 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından kapalı zarf
lar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat 14 de bu 
encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve fartnamelerini gör
mek için Nafia müdürlüğüne muracaat etlebilirler. 

4 - isteklilerin (1875) lira muvakkat teminat vermeleri ve 
ehliyet vesikası almak üzere bu miktar İş yaptıklanna dair bon
servisleriyle iki adet vesika fotograflarmı. bir adet (38) • bir 

adet (8) Kuruşluk damğa ve bir adette bir kuruşluk Tayyare 
pulunu yukarıda 2 ci maddede yazılı günden 3 gün evvel di
lekcelcrine bağlanmak suretiyle vilayete muracaatlan lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların taş zarfı mühür 

mumu ile iyice kapatılacaktır. Poıtada olacak gecikmeler labul 
edilmez. 6- Jl-14-11 ıl870 



Sayfa 4 

··-·-.. =r ··k kı i azeveyu se i 
9 d 1 • i ran ıman ı i 
1 ANOT 1 
lbataryalarımızi 
i gelmiştir al- f 
f makta acele 1 
1 ediniz : 
J I Muharrem Hilmi Remo f ı 

Abidin paıa cad. No. 112 Tel~raf : R emo - Adana 

- Telefon : 110 
12755 

, ....................... __________ , 
FEMiL 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde göstt>nlikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık

lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı , her sa
yın bayan, adet za-

manlarında bu gibi .hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMJL ) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN VE TUHAf İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Mmtakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneıi L Yaicamii ciuarı No. 1!..I 

rMM~M~~MM, 

1 TIMOFÜJ 
... -
1 Bu~~~~(~~un~~~.?.1d~r~D~G!t~~~n $~~~~e~~~ye kadar 1 
1 olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek İştihayı ke- 1 
1 ser, karında" ağrılar, sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman· ı 

sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü-
1 cuttan atılmazsa, insana ölüme kadar götürür. 

1 TIMOFÜJ 
1 

ı . 
1 
I~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

UZUNLU~U 4 -10 METREYE KADAR 
OLAN{ABDEST BOZAN) OlHIUN lERİTLERI 
ÖLOURUP V.UCUOTAN Ol$4Rt ATAN 
TAM TESİRLİ BiR M0STAhZARDIR. 

S. "• / . ~. \l•A•.'-~V'l!lf 8/n N~ / 11 we • 
14 - ~ - •#• l•t'tlh rul.,.h nt ı.,.~,; 

' r . - ~l!ÇETS , , • .SArlLlllt - ' 

CAN lABORATUA!N-/STANBUL-Kutu.su ?Sl<l . 

1 Bu kurtlann en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul-

1 lanış tarzıbazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale-
nin müsaadesini haizöir. 12761 

TORKSôZO 

1 TORKIYE CUMHURİYETi 
1 Ziraat Bankası 

Kurulu• ta r ih i : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şuh<" ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari lıer ııevi baııl.:u ıııultındt:ler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı.:.Hankasında kumbaralı ve ihbarsı;ı: tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara .senede 4 dda çckiltcek kur'a ile 

:ışa~ıdaki plana göre ikramiye cJa~ılılacaklır. 

4 Adet ıono Liralık ·1000 Lira 
4 .. fi (J(} ~000 " 4 

" 
250 

" 
ıuoo 

" 40 
" 100 

" 
4000 " 

ıoo il 50 
" 

5COO 
" 1 '20 " 40 

" 
4800 

" 160 ' 20 3200 " " " 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhil, 11 Biriııcikanun, 
11 Mart ve 11 Haziran~tarihlerin<le çekilecektir. 

------------------------' 

ÇAPA MRK 
Sebze ve hububat koınpriınesiyl~ 24 saatlik 

kalorinizi temin edebilirsiııiı 

Her bUyUk bakkaliye ma6az a a 1nd• bul 

T 

A b on e ve l 1 a n 
Şa rt la rı 

Sencliğ-i 1200 Kr. 
Altı aylı~ı 600 .. 
Üç aylı~ı 300 .. 

Aylak la abone edilir. 

lıanıar için idareye 
mUracaat etmeHdlr. 

ô z 
GAZETE veMATBAASI 

• 

o 

T .. k .. .. M tb KiTAP, MECMUA ~EK, BllET, Afi&, Plll 
ur sozu a ası BILOMUM MATBAA iŞLERİNİ TORKIYEOE 

MATBAALARA REKABET EDER DERECEDE l 

• 
cnot -

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksöz 
•• 

Mücellithanesinde Yapılır. 


