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revkalAde Alman 1 ~ 
barp teblllllerlnde 
gize çarpan bazı 

noktalar 

Necmeddin Sadak 

A
lmanyanın 11eşrı!l!İği dört fetı 
kalcide tebliğ, Almurı - Sovyel 
harbirıin nasıl bir sa/lıada o/du

lunu gösteren kıymetli t•esikalar 
rtıalıiqelincledir. { , 

• 

Boğazlar 
dedikodusu 
Taıı Ataası bir 
tekzip ne,rettı 
Moskova : 9 ( a. a. ) - Tass 

Ajansından : Stokholm Sidingen 
adlı lsveç gazetesi Ankara mu
habirinin bilhassa Karadeniz ve 
Çanakkale Boğazları üzerinde bir 
kontrol tesis etmek hususundaki 
Rus müddeiyatının tanınmasına mü· 
tedair olarak Sovyetler Birlıği ile 
Büyük Britanya arasında gizli bir 

( Gerisi üçür.cü sa} if ede ) 

• 

Bazı çiftçilerimizin müracaatı 

Çiftçi Malına 
Fiat Zammı 

Yeni mabıaıını, zam kararından ince 
Ollıe ıatmı, olanlar dabl bir kara, 

ııat !arkını alacaklardır. 
Yeni mahsulünü hükümete 

bir en evvel teslim edenlere kilo 
başıııa, tesbit eciilmiş fıyaıtan bir 
kuruş fazla verilecf'ğini ve bu 
hu~uo:;ta Bnşvekaletiıı biı tebliğ 

nl"şrettiğini yazmıştık . 

1 

Evvelki gün gazetemize bazı çıft· ı 

~,~~: ;:~~ ::;::::~~.,,,~:,.t~~,~;~ Japonya çatacak 
kuruş fıat ıammınııı, eııi malı ı 
ııulüııü b~ karn~daıı önce . toprak 
nınlısulleı 1 orı ırıe de teslını t den· 
le rede şamil olup almadı~ı sorul
maktadır. Gerek bize müracaat 
} apan çiftçilerimize ve ger el. se cli
ğn çifçileı imize kati)- etle .sÖ) li~e-

\ ehilirizld bu bir kuruş fıat zam. 
mı, yeni mahsul olmak şarti) le 
bu kararın çıkmasından evvel da
hi olsa toprak ofisine satanlaı a 
ela ..şamildir. Ve bu gibi çiftçile· 
rimiz şimdi ofıstt'n kil•"l başında 

BaşveUlctin tebliğinde de bu 

vaziyette değil 
Vlfl blk1lmetı 

karar arlleılnde 

BERLİMİN TAZ YİKLERi 
YUGOSLAVYA 

AÇ BALDE 

Harbin, dışarclan, nisbelen dur
gun manzara göslerdiği ,bir sıra· 
da böyle uzun tebl gler yazılması· 
na lüzum göriilme!iİ, şimdiye J.:.a· 
dar lıer cephede çabuk neticelere 
alışnuş olan Almarı ef/.:.cirınrn toh· 
rtıinderı fazla uzagan bu mücade· 
leden bezginlik clııymasına engel 
olmak içindir. Esasen, gündelik 
tnülıim askeri neliceler ilan eden 
alelade ve kısa tebliğlere halkı 
memnun edebilecek pek sık zof er 
metızuları çıkmaması endişesidir 
ki, Alman erkanı harbiyesini birkaç 
haftalık. vakualı toplu ve ehemmi· 
Yeti; şekilde arzeden ve adına 
"'fetJkalade t~bliğ., denilen izahlı 
hülıisalar neşrine sevk.etmiştir. 

1 

bu bir kuruş zammı ayrıca ala 
caklardır. 

1 
. C h c/ı d- • -ı b' t k [ nakledilirken nokta gayet sarihtir. Tebligdt'n 

r - -~-, ~p e _e ~'"~ .. ~en _ır !!l'::.~-=y~n ~.. ... ~:.-.;;;;;,.--... ~ buna dair olan kısmı aynen ko· 

8 
ugün Japonyada hakim olan 
kanaate göre , İngiltere ve 

Amerika Japonya} ı çenber· 
temek istemektedir . Japonya da 
bu vaziyete karşı tedbirler almıı 

ve Mançu koda büyük mik} asta 
tahıidat yapmı~tır. ~ Sovyetle re göre Alman la ra göre ı ngilte re, Alman :::~~f ~.~:::~:i ~; .. ; k::~~'"~~:~ 

1 - fimdiye kadar mübayaa edilmiş japonyanın hanai cephede 
hareket edeceği suali artık ehem· 
miyetini kaybetmiştir . Ve anla-

Son dört f evkalôde tebliğ dik· 
katle okundulu vakit göze çarpan 

1 

hususiyet. elde edilen neticelerin 
f evkalôdelifinden ziyade Sov.11et 
ha b" · · ı r ının mü•tesna :zorlulunu sıv· 
riltecek bir usliıba ehemmiyet ve· 
'İ/rniş simasıdır. Meselci, tebliğler· 
de '"anudane mukavemet,. tabiri 
lam dokuz defa tekrar ediliyor. 
~Undan başka ••Alman ordusu. 
şımcJige kadar karşı/aşlığı bütün 
tnu.'ıasınıların en çetini olan bu 
cliişrnan karşısında ... ,. gibi cümle· 

~ere raslanıyor . Alman ordusunun 
" düşman karşısındaki cesaret ve 
~ukavemeti •'mucize,, atlclediliyor. 
011arın f enalığırıa, arazi t•e hava 

;iişkaı,;ıına sık sık işaret ediliyor. 
ulıarebelerin "son derece kanlı., 

0

1 
ldufu söylediııor. Dört numaralı 
ebJ· · ·" if • baştan başa, Alman ordusu· 
;"11 gösterdifi cesaret, mıharet ve 
eclakcirlıklarrn izahına hasredil

tni-•t. , " ır. Bu tarz ve bu edebiyat 
; 1111.dige kadar Alman harp tebliğ· 
erınde yer bulmuc Jelfildi. Bunun 

SelJe • • r • 
el bı, altı haf tada kati neticeler 

de edilememesini Alman efkarı· 
~ mazur göstermek oldufu ôşi
ardır. 

b' Tebliflerde gözı! çarpan başka 
cı" ~ususiyeı , muhtelif cepheler-
ekı k d .. l .. 

1 
uman an ısım errnın sıra 

ıra I .. 
d 0nı mış olmasıdır. Uç teblil· 

e ta b ~ ıe,. m eş mareşalın ve on uç 

/ı leralın ismi geçiyor. Harp za· 
ere b' d ıtmeden evvel bu da adet 
eıua· y k ,,. ı . ahut, ancak çok bü_qü 

m uvaff akiyetli hareketler başar· 
ıe'' kumandanların ismi bu suret-

lariJıe d' B · t lıerJc geçer ı. u yenı arzın 

~ eı~ şeref örnekleri vererek 
iiitl;v~IJa~ı yül"eltmek gayesini 

lu soylenebilir. 

lifi ı:~r halde, bir ay devam et· 
muh ıldirilen Smolensk meydan 
laflı°' ebe sinin laf si/atından da an 
der 'Yor lci, Almanya ummadığı 

eced • 
fıla e Çetın bir düşmanla kar· 
le,. $tnııtır · Bu f evkalide teblil · 
der~ elde edilen muvaf / akiyetler 

Cesin' ·•ın • düşmanın mukave-
( Ccriıi ilinci sahifede ) 

Beri ine 
havadan 
taarruzlar 

&arp bltmemı,tır 

SOVYET i H TiYAT 
KAYNA KLAR/ 
MUA ZZAMDIR 

iki Rus 
komutanı 
esir edildi 
103 000 eılr 

SMOLENS~TE 

iKiNCi BÜYÜK 
HAREKETE HA Z IRLIK 

j __ •_AD_Y_o ____ a_A_z_ıT_E_s_iN_D_E_N---.. t 
malıktir. Rus - Alman harbi bitmiş 
sayılamaz. Rur; mukavemeti zan
nedildiğinden çok kuvvetlidir. Sov
yet genel kurmay maharetle hare
ket ediyor. 

Alman) a , ileRus) a arasın· 

claki ınüradt'lı-, bir zamanclarıberi 
propaganda haı bine döıımüştü. 
Ruslar Alman ordusunun inhilal 
ettiği ni iddia etmektedirler. Al
manlar son hafta içerisinde hare· 
ketle cevap vermek teşf'bbüsüne 
geçm:şıerdir. lngilizlere göre, Al· 
mantarın Karadenize inmeleri bir 

emrivakidir. 
Rus tayyareleri Berlini bom· 

bardıman etmiş'erdir. Bu vaziyet 
lngilizleri pek sevindirdi . 

Rusyada çeteler lt'şkil edil
mektedir. Bir kısım çeteleri de 
Rus kadınları idare etmektedir. 
Tekson ctphesinde bü.>·ü1' savaş· 
lar oluyor. Smolenskte de Al · 
mantar ikinci büyük hare1'ete ha

zırlanmaktadır. 
Zürih : 9 (a. a ) - Didet ga· 

zetesine göre: Sovyetler kır mın· 
takalarında çok kuvvetli kıtalara 

Berlin: 9 (a.a) - Alman Baş· 
kumandanlığı tebliği: Son fevkala· 
de tebliğlerle bildirilen Ukrayna· 
daki yeni harekatın neticeleri şu 
ilk büyük muvaffakiyetlerie tahak 
kuk etmiş bulunmaktadır. Feld 
Mareşal Fon Runtberg'den alınan 
malumata göre, General Fon 
Lör'iın hava filosunun yardımı ile 
6 ıncı ve 12 inci Sovyet ordula · 
rile 18 inci Sovyet ordusunun bazı 
kısımları yani tahminen 25 piyade, 
dağ ve tank tümeni imha edil
miştir. 

içlerinde 6 ıncı ve 12 inci 
ordu Başkumandanları da dahil 
olduğu halde 103,000 esir alın· 

( Gerisi üçüncü sayfada) 

Yeni Ekmek bugün 
satışa çıkarılıyor 

Baıvekaletin tebliği üzerine yü•de 90 rand•manlı buğday 
ekmeği fehrimizde bugünden itibaren imal edilecek ve sa· 
tıfa fılıarılacakhr. Yeni fılıacak bu Ekmek hakkında h•r 
türlü ku•uru, halkımız, belediyeye bildirebilirler. 

.. sıe · ıne bı· ı·h a olan yeni sene hububat wahsul· u r r r ç 1ı terine de şamildir. Bunları teslim 
etmiş olanlara fi) at farkı toprak şıldığına göre, Japonya her han• 

gi bir tarafa çatmak istemiyor • 
mı düşünmekte? :~~~r~''.~' ol .. i tarafından ödene-

Tagoran ceıedl 
Gantda Jaluldı 

Çünkü nereye çatsa karşısına bır 
çok düşmanlar çıkacaktır . 

... * * 
lnwiltere parlamento müate· 

ıarının beyanatı 

Londra: 9 (a.a) - Nafia ne· 
zareti parlamento müsteşarı bir 
nutuk söyleyerek ezcümle demiş
tir ki: 

- lngiliz kıtaları şimdı Hitlerin 1 

ayağının altında ezilen kahraman 
müttefıklerimizden birinin topra· 
ğına ihraç edildıkleri g;jn bütün 

1 lngiliı. kalpleri s ·vinçle çarpacaktır. 
Nazıler tarafından ezilen.~ mağlüp 
edilmiş bulunan ve aç bırakılan, 

fakat sulha aşık bütün bu insan
ların yeğitlerimizi ne heyecanlı bir 
surette ve ne kadar minnetle kar
şılayacaklarını tasavvur ediyor· 
sunuz? 

Eski Suriye 
ali komiseri 

General Denz 

- Yazısı üçüncü sahifede -

Loııdra : 9 (a.a)-Büyük Hind 
şairi Rabinclraııad Togor'un cese· 
di , Hind adetlerine uygun ola
r ak Ganj nehrirıde } akılmıştır. 

Bazweltln ıeyallatl 
Vaıington : 9 ( a. a . ) - Ruz

veltin se} ahali "Snümüzdeki hafta 
başına kadar devam edecektir. 

AvaıtralJa Ba,. 
vekilinin aatlla 
Londra : 9 ( a. a . ) - Avus 

turalya Başvekili Menzis bir nutuk 
söyliyerek Avustr.ılyanın tehlikede 
olduğunu söyledikten sonra vahim 
bir ihtarda bulunmuştur. 

Vişi · Berlin vaziyetine gelince: 
Almanya Fransaya yeni bir teklıf 
yapmıştır . Bu teklifın mahiyeti 
henüz meçhul ise de Vişinin bu 
teklifine a} ak dirediği anlafılıyor. 

Viıide hir kabine toplantısı ol· 
muştur . Bu içtimaa Afrikadan 
gelen General Veygand da iıtir&k 
ctmi~tir. 

* * * 
Yugoslav) anın harpten somaki 

ıktisadi vaziyeti çok bozulmuıtur. 
Memleketin işgal altında bulun
ması ve bir kısım topraklarda 
yeni bir hüHımet teessüsü eko· 
nomik vaziyet üzerinde büyük 
tesir icra etmiştir . Berlinden ge-
len haberlerde , bazı bölgelerde 
açlık da baş gösterdiği anlaıılı· 
yor. 

ı"""""""""""""""""""""""""S 
ı ı 

1 Novgorod 1 
ı ı 
ı ı 
ı Harbin sıklet merke2'nin • kadar olan devreye ait eski ı 
ı Smolenskten ayrıldığını son Rus eserlerini ihtiva etmekle ı 
ı gelen telgraf haberleri söylü- meşhurdur. ı 
ı yor. Bu telgraflara göre, Al- Novgorodun merktz ol ı 
ı man orduları taarnızlannı da· duğu ayni isimdeki vilayetin ı 
ı ha şimalden yürütmeğe karar en mühim vasfı yarısının göl· S 
ı vermişler. Bu su- · terden ve yarısının ı 
ı retle Novgorod Al- ormanlardan ibaret ı 
ı man ordularına ilk Harp Sahn~lerine oluşudur. Bu vila- ı 

Cofraff Yönden t d h'l d ı ı mühim hedef gibi Kı•aca Bakışlar ye a ı in e 1575 
ı görünüyor. kilometre murabbaı 1 
ı Novgorod Le bir satıh ihtiva e- ı 
ı ningradm 208 kilometre cenu den 1200 göl vardır. ı 
ı bunda Volkof 'ıQQağının kıyı Novgorod ismine doku- ı 
ı tarı üzerinde yi1k.sekçe bir te- zuncu asra ait arapça coğraf- ı 
ı peye yapılmış 31 bin nüfuslu ya kitaplarında rastgeliyoruz. ı 
ı bir şehirdir. Bu şehir bilhassa • Ayn\ asra ait lskandinavya S 
ı 11 inci asırdan 17 nci asra - Gerlıl 2 ncide ı 

i"""""""""""""""""""""""""ı 



Sayfa 2 

Bi r Ye rli Hika ye 
·------

/ 

Yeşil Urba 

TORKSOZO 

1 '·HABERLE .. 
İNHİSARlAR UMUM T .. k . A l 

' HAYATA DAiR 

YAŞAMAK 
İHTIRASI 

?eçen teşrinievvelin güul gün
lermden biri . Hava 0 kadar akı
cı , o kadar hdfif ki , insan ken
dini ' adeta boşlukta } ürüyor 
sanmakta . Adanadan ayrılalı yir
mi dört saat olmuştu . Hala av 
peşindeydim . Kemerli köyüne 
girdiğim :zaman yorgunluğum son 
haddini bulmuştu . 

YAZAN 

TANGtlNER 

MÜOÜRLOGO MÜTEDAVİL ur ıye- manya 
SERMAYESi AftTIRILIYOft ticaret paktı temdidiı 

Y
üz sene yaşamak için ne ya~· 
malı ? .. Bu mesele vakit vakıl 
ortaya atılır, birçok mütaleala~ 

beyan edilir. Bir Fransız gazete
5
• 

yüz sene yaşamak meselesini ye· 
niden bahis mevzuu ederek di· 
yor ki : 

Burada oturan bir çiftlik sa
hibi dostu ziyaret etmek üzere 
evine yaklaştığım zaman o , ka
pıdan çıkıyordu . Beni kÖrünce 
sevindi : 

- Biraz daha gecikseydin be
ni e~de bulamıyacaktın . Hoş 
geldın , dedi. Ve ilave etti : 

- Gel , evvela seninle bir 
hastayı ziyarete gidelim , ondan 
sonra eve döneriz . 

Müdhiş yorgun olmama rağ. 
men: 

- Peki, dedim, gidelim . 
Dvstum anlatıyordu : 
- Ziyaretine gittiğimiz hasta 

küçük bir kızdır . 13 _ 14 yaş

larında bir şey . . Çok güzel de
ğil ama, çok taşkın , şeytani bir 
güzellik var çapkında 1 • • Uzak
t~ki kırmızı tuğlalı küçük evi gö
ruyor musun ? Okaliptüs ağaç

larının bulunduğu yerin köşesinde. 
lşte orada bu dediğim köy me
leği 1 

Bir kaç dakıka sonra ku ı u 

t~şlarla_ çevrili bir avluya girmiş . 

tık · Çırkin bir köpek üzerimize 
atıldı · Dostum ona çizmelerini 
sallıyordu. Köpeğin havlaması üze 
rine ayaklarında takunye , si} a~
lar giyinmiş bır köylü kadını sa
manlıktan çıkarak telaşla >ürüdü: 

- Buyurun Sadık bey . . 
- Hacer kadın , Zehra na-

sıl oldu ? 
- Çok iyi değil , şehirden 

gelen doktor c: eğer ateoş düşmez

se fena > dedi . 
Kadın , bizi duvarları bem 

beyaz büyük bir oda}a almıştı . 
Köşede iki yatak vardı . Fakat 
bunlar bomboştu . 

Dostum sordu : 
- Zehra nerede ? 
- Yandaki odada . 
Dar bir kapıdan geçerek sağ 

taraftaki oda denen yere girdiği
miz ı.aman hayret ettim . Burası 
ahırdan farksız bir yerdi . Küflü 
bir rutubet ruhu boğuyordu . 
Köşede yatağa benzer bir şeyin 
içinde tir tir titreyen bir yavru
cuk vardı . Evvela onun ellerirıe 

dıHat ettim : lkisi de örtünün 
üzerinde uzanıktı . Narin , mü· 
lcemmel, hırçın .. lnsanııı bir güle 
dokunmak istediği gibi sevimli , 
mavi damarlı eller . .. Bunlar ("< 

tıanki küçük Zt'hranm zekasın; 
ifade ediyorlar • 

Bel~ i on beşinde de vardı . 
Fakat çok zayıf , çok ince . Göz· 
leı ini bize doğru çevirmişti . ı 
Doıtlum ona doğru eğildi : 

- Zehra hoş geldin demek · 
yok mu '? 

lnce dudaklarından bir mırıltı 
döküldü : 

- floş geldiniz 1 
- Yarın değil öbür gün şehre 

gidiyorum . Sana ne getireyim '? 
Seni ne sevindim Zehra ? 

Gözler inde menekşe rengi bir 
ş•Jle belirdi . Boğuk , kısık ses· 
ler boğazında kalıyordu . 

Sadık , Zehranın ani olarak 
fenalaştığını zannetti . Anne. 

sine : 
- Çabuk biraz su verin 1 Fe

nalaş~ı . 
- Hayır efendim . . • Fena

laşmak değil . . Onun öyle bir 
isteği var ki , kendi kendini } i
yip bitiriyor . 

Dostum yavaşça Zebraya ses

lendi : 
- Ne istiyorsun yavrum söyle! 
Zehra cevap vermedi . Dişleri 

muannidane sıkılmış , gözleri sa 
bit , annesine bakıyordu . 

- Sadık , kızın bu bakışla
rının derhal seımişti . Ona iyice 

eğildi 

- Hay di söyle yavrum . 
Zebranın gözlerinde , beliren bir 
ceAsa~eti ifade eden yalvarıştı bir 
mana vardı . Mırıldandı : 

- Peki söyliyeyim . . . Ge
çende şehre gitti~im vakıt büyük 
meydanlıktaki mağazada bir urba 
j_(Örmüştüm · . Güzel bir elbise .. 
Yeşil . 

Hıçkırır gibi devam etti : 
- hte baz.an annemin ya

nında ondan bahsederim . Rüya 
görür gibi 1 • • Ah , . o urba 
ne güzeldi 1 • • 

- Sana onu getireceğimi vad 
ediyorum Zehra . 

- Ne ıyi insansınız siz ı 

Bir hareket yapmadı . Fakat 
titriyordu . Dostum, Zebranın an
nesine döndü : 

- Çocuğu bu pis yerde bı 
rakmayın · Onu büyük odaya 
yatırın . 

- Orada oğlanlar var . . Son
ra işçilerde orada yatıyor . 

- Onlar başka tarafta yat 
sın · Sen muhakkak çocuğu bu 
radan kaldır . Ve sonra Zebraya 
sık sık istediği yeşil elbiseyi geti
receğimi tekrar et olmaz mıl 

- istemez efendim. 
Niçin? ne ehemmiyeti var bir 

elbisenini. 
- Madam ki doktor onun öle· 

ceğini söyledi! .. 
Dustumun, kadının boğazına 

sarılacağını sandım. Fakat kendıni 
uptetmeğe muvaffak oldu. 

Avlunun kapısından geçerken 
S~dı~.ın gözlerine yaş dolduğun~ 
gordum. Sessizce tve döndük. 

*** 
Günlerce, gördü~üm cKöy ana-

sı :.. nın bir canavar olduğuna hük
mettim . 

Bir kaç gün sonra öğrendım ki 
Sadık köye döndügü zaman küçük 
hasta gözleri~i hayata yummuştu. 

• Fakat dostum onun donmuş 
vucuduna olsun ~ Yeşil urbayı » 
giydirmiş ve onun cenaıesine bü
tün yakın köylerin güzel kızlarını 
iştirak ettirmiş . 

. Manisa Mebusa 
Dr. Saim Uzel'I de 

kaybetttk 
Manisa mebusu Doktor Saim 

Uzel'in lzmir'de ani b ı r hastalık· 

la vefat ettiğini dün, teessürle 

haber aldık . Doktor Saim Uzel 

bir müddetten beri kalbinden ra

hatsız bulunmakta , doktorların 

tavsiyesiyle altı aydanberi lımirde 
istirahat etmekte idi. lzmirdeki isti

rahat , tedavi ve deniz havasiyle 

hastalığı hafıflemiş bulunuyordu. 

3697 sayılı kanunla 31.500.000 
lira olarak kabul olunan inhisarlar 
umum müdürlüğü mütedavil ser . 
mayesinin 36.500.000 liraya çıka
rılması hakkında yeni bir kanun 
layihası hazırlanm ıştır . 

Bu mütedavil sermayenin he
nüz temin edilmemiş olan kısmı 

inhisarlar umum müdürlüğünün 
1938 ve 1939 mali yılları varidat 
fazlası ve 1940 mali yılı varidat 
fazlasının henüz hazineye öden
memiş miktariyle karşılanacak , 
mütebakisi 1941 ve müteakip ma· 
li yıllar varidat fazlasından mah
sup edilmek üzere Maliye ve 
gümrük ve İnhisarlar Vekaletince 
müştereken tesbit edilecek esas
lara göre temin olunacaktır . 

ı. Bacı Hafız 

öz,abln 

100 ya,ında olduğu halde 

dün öldü 

Çukurovanın büyük ve en 
eski çiftçilerinden, Be!ediye azası 

Rıza Ôzşahin ve Avni Ôzşahin'ın 
babaları, ve genç doktorlarımızdan 
Midhat Ôzşahin'in büyük babası 
Hacı Hafız Ôzşahin yüz ya 
şında olduğu halde evvelisi gün 
Gülek yaylasındaki sayfiyesinde 
ölmüştür. · 

Merhumun cenaze merasimi 
dün Adanada büyük bir dost ve 
arkadaş kalabalığının iştirakiyle ya
pılmış ve aile mezarlığına defno- ı 
lunmuşlur. 

Bay Hacı Hafız Ôzşahin memle . 
ketimi:ıin çok lectübeli ve çol>: 
sevilen çiftçilerinden biri idi. 

Dürüst, uzun ve şahsi mesa· 
isile Lüyük bir servet yapmağa 

muvaffak olmuş idi. Toprağa olan 
sevgisi, c-iddi: çalışması ve tec
rübeli çiftçiliği ile Çukurova çift-
çilerine güzel bir örnek olmuştu. 

Kendisine Allahdan bol bol 
rahmet diler ailesinin kedeı lerine 
ortak oluruz. 

Flat MOrakabe 
komisyona kararları 

Fiat Mürakabe komisyonu, kuru 1 

çayır otları mercimek ve fasulye 
fıatlarını tesbit etm iş bulunmakta
dır. Bu karara göre, Kuru çayıı 
otunun kilosu toptan 6,5: fasulye· 
nin toptan 20 22, perakende 23-
25,S; marcimeğin toptan 15 20, 
perakende 17-23 kuruş arasın 

dadır. 

Mtlkelleller için 
atıcılık dersleri 
Bugün mükelleflere mahsus 

atıcılık kursunda dördüncü ders 
verilecektır . :Bu dersin müfreda
tında atış talimleri de bulunmak 

tadır . 

bölge yüzme 
birinciliklerine 
dün başlandı 
Dün saat 18 de yüzme havu

zunda Demir Spor, Malatya Men
sucat, Milli Mensucat ve Adana 
Gençlık Kulüpleri arasında Bölge 
Yüzme Birinciliklerine başlanmış 

tır . Bırincilikler bü}ilk bir intizam 
ve heyecanla geçmiş; kalabalık 

bir misafir ve sey irci kitlesi ta 
rafından takip edilmiştir . 

Bugünkü dereceler şöyledir: 
1 - Küçükler arasında 50 m .ı 

de: 
A - Hamdi birinci, Ahmet 

ikinc i. 

B - Celal birinci, Reşit ikinci. 
2 - Küçükler arasında sa· m. 

Kurbağalamada LCıtfi birinci, Ha
mit ikinci. 

3 - Küçükler arasında . 4 x 50 
bayrakta Alemdar birinci 

4 - Ortancılar arasında 100 
m . serbestte. 

A - Yakup Tüter birinci 
Sacit Akman ikinci, Lu ı fi Buldu; 
üçünçü 

B - Özer Bağlan birinci, 
Mustafa Timur ikinci • 

5 - 200 m . Kurbağalamada 

Muharrem 3.'.l4 (yeni rekor) ile 
b irinci, Mecit ikinci, Kazım üçün

cü, 
6 - 400 m. serbestte Dı.imdar 

7, 15 ( yeni reko r) ilt! birinci , Adil 
Giray ikin ci, Ha mit üçüncü , 

7 - -4 x 200 ba} ralda (Ihsan, 
Dümdar, Mecit, Kazım Güç) takımı 
13.32 ıle birinci , (Hamdi, Adıl , 
Rıza , Muharrem) takımı ıkinci , 

8 - Tramplen atlamalarda 
(mecburi ve ihtiyari atlamalada) 
160 puanla Kemal 1 ci, 141 puanla 
Necdet 2 c i, 137 puanla 3 cü gel
mişlerdir. 

Biril)ciliklere bugün saat 18 de 
devam edilectktir 

Bugünkü progı anı şöyledir : 
1- 200 metre serbest 
2- 100 metre sırtüstü 
3 - 1500 metre serbest 
4- 100 x:. 200x 100 Tüık bay· 

ı ak yarışı . 

5- Kule atlamaları 
6- Su topu 
7- 100 metre serbest. 

Vau Muavini 
Vali Muavini B. Ali R11a Taı 

han bir ay mezuniyet alm ış ve 
mezuniyetini kullanmak üzere So 
ğukoluk'a gitmiştir. Kendilerine 
mektupçu li. Agah Akkan veka 
let edecektir. 

----•I- UZAKLARDAN HABER -ı;ııı--------
Elbiselerin ısıtma Kabiliyeti-En büyük Teleskoplar 

Londrada muhtelif kumaşların sıcaklığı muha
faza kabiliyetini ölçmek için mühim bir tecrübe 
yapılmıştır. Bu maksatla çinko ve mantardan bir 
insan vücudu modeli imal edilmiştir. Modelin içi 
boştu, buraya sıcak su dolduruluyordu . Bu suretle 
ıs_ınan modelin üzerine muhtelif kumaş1 ardan el 
bıseler giydirilerek kaloi miktarı ölçülüyordu. 

Erkek elbisesi olarak yünlü bir elbise, bir 
yelek ve poplin bir gömlek , kadın elbisesi ola-. 

r~~ h~fi! yünlü~en bir elbise ve kombinezon giy· 
dırılmıştır. Tecrubede oda içinde erkek elbisesinin 
kadın elbisesine nazaran ancak yüz.de iki daha sı
cak tuttuğu anlaşılmıştır. Rüzgarlı açık havada 
bu fark yüzde yediyi bulmaktadır. 

Tecrüh , eıkimif elbisenin yenisi kadar iyi 

ısıtmadığını göstermiştir. Sıkı elbiseler bol elbise
lerden fazla ısıtmaktadır. En faıla ısıtan, doğru 

dan doğruya tP.n üzer ine geyilen yün faniladır. Bu 
fanila vücudu soğuktan çok muhafaza ediyor. 

* * * 
Dünyanın en büyük teles~opu Amerikada Wil . 

son rasathanesinde bulunmaktadır. Bunun kutru 2 
met~e 54 santimetredir. Camı bir parça olup 34 
santıme.tre kalınlığındaciı~ ve dört buçuk ton gel· 
mektedır. Camın traş edılmesi için beş sene uğra

şılmıştır. 
. Amerikalılar şimdi kutru 5 metre olacak yeni 

bır teleskop yapmak için uğ'raşmağa başlamışlardır . 
Bu te!eskop Kaliforniyada San Diego civarında 
Palamor dağındaki rasathaneye konacaktır. 

Ankara: 9 (Türksözü muhabirin 
den- Türkiye-Almanya arasında ti 
cari mübadelelere dair 25 tem. 
muz 1940 tarihli hususi anlaşmaya 
bağlı protokolda tayin edilmiş 

olan müddetin iki ay daha uza 
tılması hakkında hazırlanan ka
~un layihası Meclis umumi heye
tıne sevkedilmiştir. 

Mersin, Hatay 
Mtlkellefterı 

Ankara : 9 (Tüı ksözü muhabirin· 

den) - Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü atıcılık federasyonu yal
nız beden terbiyesi mükelleflerine 
":'ahsus olmak üzere Ankara, Mer
sın, Balıkesir, Konya, Hatay böl
geleri arasında Ankara'da bir mü 
sabaka tertip etmiştir. 

Bu bölgelerin beşer kişilik a
tıcılık ekipleri başlannda muallim· 
leri olduğu halde dün şehrimize 

gelmişler ve istasyonda federasyon 
başkanı Hakkı Ugan, Ankara a
janı Mükerrem Keymen ve Anka· 
ra mükellefleri tarafından karşı . 

!anmışlardır. Poligonda bir tanış

madan sonra misafirler kendileri
ne hazırlanan otellere yerleştiril
mişlerdir. 

Dün öğleden sonra, poligonda 

~apılacak müsabakalar hakkında 
ızahat alan mükellefler, bugün sa
at 9 da poligonda toplanarak 
müsabakalarına başlıyacaklardır 

Müsabaka, yarın da Sarıkışla atı; 
meydanında ordu mavzeri ile ya· 
pılacaktır. 

Adana Atletleri 
hazırlanıyor 

23, 24 Ağustosta l.,tanbul'da 
yapılacak Tüı kiye Atletizm birin
ciliklerine iştirak edecek bölgemiz 
atletlerinden Kemal Öıdilek 
Nihat Calba, Ökkeş Koşkun Mu : 
lafa Özçelik, antrenmanlara de
vam etmektedirler. 

.. ~ölgemiz bederı tubiyesi mü
d~~u B. Rıza Salih Saray da bu 
~~sabakalarda hakemlik yapmak 
ıçın davet edilmiş bulunmaktadır. 

NOVGOROD 
(Birinci sayfadan artan) 

masallarında da bu isim geçer. 
Coğrafi mevkii yüzüııdtn Bizans 
ve Arap dünyası ile şimal ır.uhit 

1 leri arasında iltisak yolunun en e
hemmiyetli şehri idi. 11 ve t 2 .nci 
a_sırlar~a Alman ve İskandinavya 
lıcaretı bu şehire çok para kazan· 
dırıyordu . Servet kültürü ve sana· 
tı doğurdu. Bugünkü Rus üc;lubu 
il.~ defa ~ovgorod'da görülmüş
tur. 15 ınci asırda Novgorod, 
Moskoya'ya ilhak edildi. 1570 de 
l~~n .ı~ ve 1616 da İsveçliler şeh 
rı ıstıla ve tahrip ettiler. Yanın 

milyona kadar çıkan nüfusu 17 
nci asırda 2000 e kadar düştü. 

Şehirde Bizans üslübunda 
1045 yılında yapılmış Ayasofya ki
lisesi ve 1913 de kurulmuş eski 
Rus eserleri müzesi vafdır. 

Mizanın yeni 
bir hafriyatı 

Haber aldımıza göre, maarif 
Vekaleti Silifke bölgesinde Mer
mer eserler araştırılması için son
dajlar yapılmasını kararlaşdırmıştı .. 
Bu hnsustaki emir şehrimiz Müze 
müdürlüğüne gelmiş ve bunun 
üzerine sondajlara başlanmışdı. 

Yapılan hafriyatta Mozayik zemin· 
!ere rastlanmış ve Silıfkenin Ber
ğama kadar mühim bir harabe 
üzerinden kurulduğu anlaşılmıştır. 
Bu sondajlar dcrinlcfdirileoektir. 

• Yüz sene yaşamak için rıe 
yapmak lazımgeldiğinde bir tür 
lü ittifak edilemiyor. 103 yaşında 
iken vefat eden Fransız doktorJ:ı· 
nndan ve tıp akademisi azasın· 
dan profesör Guenit insanla

110 

fazla et yediklerinden bahseder 
ve sıhhati koruma için et dtğ'.1 • 
fazla sebze ve mf'yve yemek ıa· 
zımgeldiğinda israr ederdi. pro· 
fesör az içmek şartiyle şaraP d3 

vücud için faydalı olduğunu söf 
!erdi. 

Geçen asırdd Frarısada, Chaııı
bery civarında bir Y..adın 121 ys· 
şmda ölmüştü. Bu kadın herllet1 
yalnız kahve ile beslenirdi. GiW 
de 30 fincan kahve içerdi. 

Sırbistanda bir karı koca e\· 
lendiklerinin yüzüncü yılını kutlil' 
mışlardır. Koca 1 ">3 kadın ıı9 ' ·r yaşında idi. Bunlar hususi hiç bl 
rejime tabi olmamışlar her~es 
gibi yemişlerdir. Koca 'her gii

0 

beş on sigar" ve bir kadeh de 
içki içerdi. 

120 yaşında olan Torııst~ 
Garga adında Meksikalı uzun Oliid 
det yaşamasını çok soğan yeııı" 
sine atfederdi. 

Yüz yaşını geçen Anna l,.urıg 
hi adında bir ltalyan kadını uıııP 
müddet yaşamak için hiddeııerı· 
memek lazımgeldiğini iddia ede' 
di. Bu kadın : " insan hiddeııe· 
nince ömrü kısalır .. derdi. Je80 

Maulny adında bir Fransız da tı~ 
fikirde idi. " 120 yaşıma hiç tıid' 
dellenmemek sayesinde geldif1l -
derdi. Yüz seneden fazla yaş~· 
mak için daima neşeli olmak ış· 
z1m geldiğini iddia edenler ço~· 
tur . ., 

revkalAde Aıaıa• 
barp tebllftlerıad• 
gize çarpan 1ta-' 

noktalar 
( Baımakaleden artan J 

met kudreti ile ölçülerek takJİf 
d ·ı . ı· ~, e ı mesı azım geldi~ini .uzun. ıl· 

dıya anlatan tJesikalardır J:.ı, 9, •kil' 
dırım harbinin akametinderı şı , 
yet edenlere bir nevi ceııop ıti 
kil ediyor. 
_ _ B~ teblitlerde dikkate çar~, 
uçuncu, daha mühim ve J 1 
müsbet nokta yeni askeri horetA' 
/erin başladıAmı ve.ı;a başlıyo~~ll 
nı haber tJermesidir. Fi/hak1

• , , 

b . · · t b/~x· b d •• şıtfl ırıncı e ı1;m aşlara/ın a: Jd' rıı 
di yeni harekıtler başlamış ot ~ a 
• d ı·1t/e'' 
5 un an ... ,. deniliyor. Teb tı ~fi· tıı 
en sonunda da '•Alman ordusıırı gr 
zaferden emin olarak mücadelt ıı ~ 
yıni bir hareket sahasında Je<·/i ~~ 
ma hazırlandıfı .. ,, Jıaber <'er' Ilı 
yor. ~ ~ 

Alman ordusunuu korşıloi ./ 3 
(I• L' 

müşkülat ne olursa olsun. et' 9ıı '\ 
ce de yazdıtımız gibi, Al111~" r~ ~~ 
bütün kuvvet ve kudretini ~j,ıı }-
cephesine dökerek kış geltTle 11• A.ı 
mücadeleyi bitirmek mecburi!le

1'ff. ve 
dedir. Zira nihayet allı ha/la f~r' 
ra bugün ilci.n edilen kısmi ~o hal 'l\ 
lere bunlara benzer yeni/eti• Ji· 1

11 ' 

ta daha mühimleri de ilO"e ~1/1 llı~ 1 
lirse, ortada bir cephe k0 ılı t\~ 
takdirde Almanya yalnız So~~ı· A.ı~ 
harbini detil, bütün Avrupa k/lr' v\ 

bini kaybetmek tehlikesi ile · tl bırı 
şılaşır. Almanyonın sarfe!t~t ~1kl 
gayretleri bu bakımdan olf ~it 
lazımdır. ,/ ı 

Nlbetçı eczao• 

TAHSİN ECZAN[Sİ 
Yeni Otel yan111d~ 

t,YJ 
}ti} 

llııı ij 
'ııaı 
I~~ 
ıs.Q 
~4 1 
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UZAKŞARKTA 
JAPONYANIN 

VAZiYETİ NEDiR 
hiik·Tokyo: 9 ( a. a. ) - Japon 
ı,11 Uıtıeti namına beyanatta bu 
ki .lll~~a mezun şahsiyet demiştir 
nı,· Eden tarafından avam ka
hıı::s•nda yapılan beyanatın 
ktıı •na ularak lngiltere ve Ameri-

•rı Jap b . '<>ld onyayı a luka çenberıne 
Yarı Ullarını Japon hükumeti be
l:',, ttnıek mecburiyetindedir. 
l:.\ltn" 
bir t •n. beyanatı Japonyada derin 
k,1 {

1~1~ mevzuu olacaUır. Fa
hy n~ılız büyük elçisinin japon
•rl 

1 hıç bir suretle tehdit etmek 
btyUıunda olduğu hakkında kat'i 
llıı" anattcı bulunduğunu zan et-

" Otum. 

İilc ~apon donanması dün Yangse h/'0dc bir limanda bulunan Me
llı ~ adlı amerikan petrol gemisi-

"cv· · llıiiı •rınıı ve 2000 varil petrol 
~~ere_ edilmiştir. 

Çın °zcu, Amerikan gemısının 
r.ııd Çetelerine Petrol götürmekte 

llQ-u .. 
ııı111 •• •çın vapurun tevkif ve ha-
~'P tsının müsadc.-re edildiğini bu 
İ•<t lltun Sokoni kumpanyasına 

c Cdilecegini söylemiştir. 

lov1eoere gire 
, lbnaaıara gire 

l Birinci sayfadaıı aı tan ) 

~!lı~ 317 tank, 8 top, külliyetli 
~'ııd arp malzemesi ve bu me
tr,111 a .5250 kamyon ve · yüklu 
~'ııltr •atinam ~dilmiştir. Düşman 
~00 1 

Ve vahim zayiatı şimdiye 
tdiı'OOo raddesinde tahmin edil· 

llltkttdir. 

~bıi~~skova: 9 (a a) - Sovyet 
~tk~ı. 8 ağustos güuü kıt'alarımız 
c :.lrn, Smolenı.k, Koyotscm 

•t\: 'Yaloçerkov istikamellerinde 
~ili stonya cephesi kısmında düş· 
~11\ı" a harp etmektedirler. Hava 
~la Ctlerim;z düşman motorlü cü· 
llıt)~larana, piyadesine ve tayyare 
~r İtı •~lar.ında tayyarelere darbe

L dıtınışlerdir. 
llı;ı11 °ndra: 9 (a.a) - Uzun Al· 
~~I tebliğinde, ilk göze çarpan 
~., a tebliğin hiç bir yeni hava-

Ji' ltbıi;.crmemiş olmasıdlr. Alman 
~'~tf 1 

h Moskova, Leningrad ve 'k e.deflerine doğru göze çar· 
Ilı. .. . bır ileri hareket kavdede
ı~1tı · . 
~, •çın halkı Almanların Rus· 
~t "'~dirdiği zayiatla teselli et 

Cdır 
~ ı;-ak ·t 
r 'ila a bu rakamlar iki tarafla 

~'hı. 
0 

htar • Eğc:r Nazilerin 13, 14S 
'-~)ar tomobil, 10288 top, 9082 
it;, d' tahrip veya ittinam ettik· 
"~tı 0.lru ise ilerlemenin imkan

/Jf ~~lt~~a~ ~dilemf'Z veya Ruslann 
,,~ t1t111ar •htıyatının bu zayiat Rus 
~ !llcjlıtu~~ı .bozmayacak kadar geniş 

tef' ~ .\ıarı ısbat eder. 
u, t •nların 9000 elen fazla 

~t b,';'Ya~esi tahrip ettikleri bal 
~ t'-'•t a Ustünlüğünü elde ede
l 'rıdır .A,01tnaları da dikkate şa 
~Ooo.~manların t a k r i b e n 
~ 11

• ~ay· kadar tahmin ettikleri 
~tr iilıı •atına gelince bu rakamın 
1.'ta1ı I' 11

'frcdilen uzun ölü ve 
"'ııı ••teı · " arı h etınden endişe duyan 
ttııdi.-.· •llunı teselli etmek için e s•ne -
~, •r tloktfUphe yoktur . 
~-ll<ta h ada Rus yüksek ku
~ ij~"lic1 '~etinin haftalar geçtikçe 

'11 '"'" t ' . . . t'k 1 tıııı ne ıcesı hakkında ıtı-
4ıı ~"'• •~tına•udır. llk defa ola

"• ltıaııı,t~:la~k kumanda heyeti 
~ırı' lenin goz koyduğu Mosko. 
llıkb·titı arı·ıırad Ve Kiyef gibi ıe
dır •ıı bir Udafaa edilebileceğinden 

eda 'I b lic ı c ahıetmekte-
t,}' tlitı 
~t!'11teler·: 9 ( a. a . ) - Alman 
~.. l y d' 

''"- "'""•• e 
1 ağuıtoıta Oin

"'ıa h&curn bınd~ Uçakof lima-
~k b~ıııt, n etmıılerdir . Alınan 

~ ls,~ tiı,;ı.aran 3000 tonilato
~, l tanı Yalulmıı ve ceman 

•ıa, Uk d 't 
''' u 

1 
er dört vapur 

tratdrnııtar . 

lngiliz hava 
faaliyetleri 
Bir kafileye. akın 

Londra : 9 ( a . a. ) - İngiliz 
hava nezareti tt".bliği : 

Tayyarelerimiz Ak denizde 
Eyameperoza adası açıklarında 
altı torpido muhribinin refa~atında 
olarak ilerlemekte olan 6 tıcaret 
vapurundan mürekkep bir dü! 
man vapur kafilesine muvaffakı
yetli bir hücum yapmışlard.ır: 
Sekiz bin ve altı bin tonluk ıkı 
ticaret vapur batırılmıştır· 

8000 tonluk diğer bir ticaret 
vapuruna iki ağır bomba isabet 

etmiştir. 
Berlin : 9 ( a.a. ) - Düşman 

hava kuvvetleri dün gtce Alman
yanın şimali garbisi ile şimal 
bölgeleri üzerinde f aaliyett.e bu
lunmuştur. Berline kadar ılerl~
mek h ıebbüsünde bulunan bır 
k•ç düşman tayyaresi dafi batar
yalarımız tarafından ge_ri .lö.nmeğe 
mecbur edildiğinden hıç bır ha
sar olmamıştır. lki düşman tay
yaresi düşürülmüştür. 

Garp Çlllnde 
ıoa vaziyet 

TEŞEBBÜS ARTIK 
/NGILIZ ELiNDE 

Londra : 9 (a. a .) - Londra 
salahiyetli mahfillerinde beyan e
dildiğine göre garp çölünde le
ştbbüs şill)di tamaıniyle lngilizle· 
rfo eline geçmiş bulunmaktadır. 

Mihver kuvvetleri Mısır'a kar
şı bir hücum tehdidinde buluna· 
caklara yerde lngilizlerin Libya'ya, 

Sicilya'ya ve Yun~n. ~dal~rı'na 
karşı hücum etmelerı ıhtımalınden 
asabiyetle bahsetmek te~irler. _ 

Japonya Sinrapur a hucum 
ederse bütün Japon kaynakları 
son haddine kadar faaliyete geç· 

miş olacaktır. . 
lngilizlerin Sollum cephesın· 

de yaptıklaıa son taarruz esnasın · 

da o kadar çok Alman zırhlı oto· 
mobili tahrip edilmiştir ki, Tobr~k 
mukavemete devam ettiği takdır· 
de Almanların bu cephede bir ta
arruz yapmalan kabil olsa bile bu 
taarruzun yakan bir atide yapılma· 
sı imkAna bertaraf edilmiştir. 

lngilizlerin Suriye'yi işgal e!· 
meleri, Hıtl~r'in Ortaşarkta bır 
koldan Libyadan diğer koldan d.a 
Balkanlardan yaptığı taauuzun şı · 
mal kolunu bertaraf etmek sure· 
tiyle Alman planlarının tatbiki im· 
kanını tamamiyle kaldırmıştır. 

Şarki Afrika'daki lıalyan mu
kavemeti şimdi yalnız Gondar ve 
Volşefit ceplerine inhisar rtmiştir. 
Gondar'da 3000 kadar ltalyan ve 
6000 kadar da yerli asker bulun 
duğu tahmin edilmektedir. Volşe· 
fit'te ise 3000 ltalyanla 1000 ka 
dar yerli asker bulunduğu zanno 
lunmaktadır. Bu vaziyet karşısın· 
da lngiltere Şarki Afrika'dak! te· 
mizleme harekatı için bir mıktar 
kuvvet bulundurmıya mecbur edi· 
liyorsa da muhasara altında bulu 
nan düşman kuvvetleri iaı,e mad· 
deleıi Plamıyacaklarandan ergeç 
lngilizlerin eline düşeceklerdir. Ser· 
but kalan diğir kıtaat Ortaşarkta 
başka mmtakalara gönderilmiş ve 
lngilizlerin Mısır'ı Türkiye'ye bağ
lıyan toprakları ellerine geçirmiş
ler ve bu suretle Kıbrıs emniyet 
ve Irak da himaye altına alanmış· 

tır. 

Berfin : 9 la.a)-Bugün neıre

dilen Alman tebliği : Alman kı · 
talara , Pripet bataklığı cenubun 

dıtki mühim bir iltisak noktası 

olan , Koresteni zaptetmişlerdir. 

TORl<SOZO 

BAY HALE GÖRE 

ALMANYANIN YENi PllNI 
Vaşigton : 9 ( a . a . ) - Hal 

gazeteciler toplantısında, Alman . 
yanın yeni fütuh&t düşünerek batı 
yarı kürresinin peşinde olduğunu 
bildirmiş, Japonyanın Pasifikde 
çevrilmesinden bizzat kendisinin 
mesul olduğunu söylemiştir. 

Japonyanın Ru•yaJan 
taleplerde bulunduğu 

hakkında çıkan fayialar 

Tokyo : 9 ( a. a, ) - Resmt 
bir menbadan bildirildiğine göre, 
Jaµonyanın Moskovadan talepler
de bulunduğu hakkında dolaşan 

şayialar tamamen asılsızdır. 

Atlaatlllte bir 
kallleye blcam 
Berlin : 9 ( a. a. ) - Alman 

denizaltıları Atlantikte kuvvetli bir 
himaye altında seyretmekte olan 
bir vapur kafilesine mensup altı 

lngiliz vapuru batırmışlardır . 

= 

BOR SA 
PAMUK - HUBUBAT 

- - --,- -
KiLO FMTI 

1 
CiNSi EnazEn çok 

il K. s. K. s. 
·~-

~ 

Koza \ 10.18 
Klevland Ç. 00,00 

ı Klevland l 00,00 - .--
Klevland 11 00,00 
M. Parlağı - 00,00 00,00 -
P. Temizı 00,00 00,00 

Kapım alı 
05,00 Y. Çiğidi 

IJ<:-Çiğidi 1 
-0,00-

,, Susam 
Buğday yerli 7,65 7,75 

Arpa S,40 1 5,75 

Yulaf 6,35 6,50 1 

_ı ! 

- - ~ 

r 9 - 8 - 1941 
i KAMBiYO VE BORSA 
1 

/ ş hankasından alınmıştır. 
-

! 
1 (Frank) Fransız 

sviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.22- '' 

t30.00 1 - (Dolar) _Amerikan -
ilan 

SEYHAN VAKlfllR MO
OORLOGONOEN : 

ıoıazıar dedlkodaıa 
- Birinci Sahifeden Artan - 1 

Han Kurbu mahallesinde 
( 464) lira 1 O k. bedeli keşifli 
Mahmut Paşa hanı tamir edil
mek üzere (20) gün müddetle 
Münakasaya konulmuştur. iha
lesi 20/ Aiustos/941 Çarşanba 
günü saat 10 da Vakıflar ida
resinde yapılacaktır. isteklile
rin teminat akçesiyla birlikte 
ihale gününde, Şartnameyi an
lamak isteyenler her gün Va
kıflar idaresine müracaatları. 

anlaşma imza edildiği hakkında 
verdiği bir haberi neşretmiştir . 
Bu gazetenin verdiği bu haberin 
Alman propagandası tarafından 
tasni ~dilmiş olduğunu beyana 
Tas<> Aj:rns• mezundur. 

ESKİ SURİYE ALİ KOMİSERİ 
1 

Vişi : 9 (a. a .) · General Denz
ve 3Sde Fı ansız Subayı Suriyede 

lngiliz makamları tarafından Enler
i ne edilmişleı dir. Bunların tahliye 

c dilecekleri bildirilmektedir. 
Vişide bu vaziyet infial uyan· 

dıracaktır. 

SEYHAN İSKAN MOOOR
LOGONOEN: 

10-17 13322 

HAlKEVİ REiSLitiMOEH : 
Dokumacdık kursumuzun 

noksanları ikmal edilt>rek pa· 
zartesi , Çarşamba ve cuma 
günleri saat 14 ten 16 ya ka
dar ders veri mektedir. Bu kur 
sa kayıtiı olanların o günlerde 

1 Ha kevine gelmeleri ve arzu 
edenlerin yeniden kaydolun· 

1 maları ilin olunur. 13319 

2-2 

Sayfa 3 ,,. ________________________ , 
Sanat r ever ıa11n Adana Balkı 

l 1 AGUSTOS P AZARTESl AKŞAMI 

SEYHAN. PARKTA 
-------------~ 

~<!_!_!_ ~~-~~j 
OTELLO ROLONOE HURİ GENÇ 

3-3 

1 LAN 
SEYHAN P.T.T. MOOORLOGONDEN : 

13319 

lkiyüz lira aylık muhammen bedelli Adana-istasyon arası 
posta nakliyesi için teklif edilen bedel haddıliyık görülnıedi· 
ğinden ihalesi 18/8 94 l pazartesi günü saat ı 1 de yapılmak 
üzere eksiltme on gün daha temdit edilmiştir. Taliplerin mu
vakkat teminat makbuzlarile ihale gün ve saatinde Seyhan 
P.T.T. Müdürlüğündeki Komisyona müracaatları. 13320 

1 1 " an 
Adaaa BeledlJ• Blyaıettaden : 

(Şose Yaptırllacak) 
1 - Adanada Askeri debboy-Taşkarakolu arasında mü· 

ceddeden yapılacak şose inşaatı iki defa ilin edildiği halde ta
libi çıkmadığmdan artırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 ün
cu maddesine tevfikan bir ay içerisinde pazarlığa konulmuştu. 

2 Keşif bedeli (7061.40) Liradır. 

3 Muvakkat teminatı (529.60) Liradır. 

4 Şartnamesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. is-
teyenler orada görebilirler. 

5 - Fazla malumat almak isteyenlerin ve pazarlığa gire· 
ceklerin bir ay içerisinde her hafta sah ve cuma günleri saat 
10 da Belediye encümenine müracaatlan ilin olunur. 13321 

11 an 
SEYHAN P. T. T. MOOORLOGONOEN: 

1 - idaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere (9) hammal 
alınacaktır. 

2 - Bunlara aylık otuz lira ücret ve ayrıca da prim ve
rilecektir. 

60 Lira aylık ücretli Sey 
han iskan katipliği münhaldır. 
20/8/941 tarihinde müsabaka 
imtihanı yapılacağından istek
lilerin 3656 sayalı kanunun 17 
nci maddesi mucibince gere· 
ken vesikalariyle Vilayet ma· 
kamına müracaatları. 

10-- 12 13323 
1 LAN 

1 

AD AHA MIHT lKlSI İKTISl T 
MODORLOGONOEN : 

3 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 5 inci 
maddesinde yazılı evsafı haiz olmakla beraber okur yazar ol
masa ve yaşının otuzu ıeçmemesi lazımdır. 

4 - isteklilerin evrakı müsbiteleri ile birlikte 16 81941 
tarihine kadar Seyhan P. T. T. Müdürlüğüne müracaatları. 

Çlf TÇI BiRLIGiNOEN : 
.fttuhtelif marka traktörlerin 

yedek parçalarile bedeli mu· 
kabilinde yeniden traktör ve 
Farmill almak istiyen çiftçile· 
rimizin bu ihtiyaçlarını marka· 
larile birliğimize kaydettir· 
meleri ehemmiyetle rica olu-
nur. 8-10 

Orta mektep mezunu olup 
Zonguldak maden teknisyen 
mektebine girmek isteyenlerin 
kabul şartla'"lnı öğrenmek 
üzere Müdürlüğümüze müra· 
caat etmeleri lüzumu ilin olu-
nur. 8-10-12 

1 LAN 
KANARA MOOORlOGONOEN: 

Kanara işçileri için 50 adet Tulum ve kasket, 40 adet 
Muşamba önlük, 30 çift laJtik çizme eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

1 Beher tulum ve kasket muhammen bedeli 7 liradır. 
2 - Beher muşamba önlük ,, ,, 250 kuruştur. 
3 - Bir cift lastik çizme ,, ~· 1 O liradır. 
4 - 50 adet tulum ve kasketin muvakkat teminatı 26 li-

ra 25 kuruştur. 
5 - 40 adet muşamba önlük muvakkat teminatı 7 lira 

50 kuruş. 
6 - 30 adet lastik çizmenin 

50 kuruş. 
" 22 lira 

7 - ihale Ağustosu 26 ıncı Salı günü saat 1 t de Beledi
ye encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi Y. 1. kalemindedir. 

8-Taliplerin ihale günü teminat makbuJ.lariyle Ticaret O
dası vesikalariyle birlikte Belediye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 10 - 14-18-22 13325 

10-13 13324 

• 
iş Bankası 

lllçlll taıarral beıapları 

1941 
lkramlJ• plAlll 

KEŞi DELER 

4 Şuhat, 2 Mayı•. 1 Aiu•to•. 3 llıincitepin 
tarihlerind• yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 , 1000 , -',000 t 

2 • 750 • J,500 • 
4 • 500 • 2,000 > 

8 • 250 • 2,000 • 
35 • 100 • 3,SOO , 
80 • 50 • 4,000 , 

300 , 20 , 6,000 , 

TUrklr• it Bank••ın• 1111r• J•tırmakl• ız P•r• 
biriktirme olmmz, •Jnı zam•nd• telllll11lzl 

denemlf olureunuz 



Sayfa 4 

P H 1 LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfİYATI, SESSİZ i~lfM(, UZUN ÖMÜR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

TCRKSOZO 

:··············· .... ••••••• .. ········., 
1 TÜRKSÖZÜI . ' . ' 

· • Gazete ve Matbaası ' 

: Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA· ı ! f IHDA VUKU BUlAH HADİSHERi GONO 60-
: Gazetesi NOHEVERİR. TORKSöZONO TAKİP EDiNil. 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

• • • • • • • • • • • 

Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 
plAn, harita, bilumum matbaa 
işlerini Tlrklyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve sflratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaa,sı ' Mufassal teknik izahat isteyiniz • • • • Türksözü Cilt Kısmı 

Muharrem Hilnti Remo 
ABİDİNP'-~A CADD[Sİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEf OH : 110 

• • • • • • • 
SAGlAM, TEMİZ, ZARif Cil T i~lERİNİZİ ANC~K TÜRK SÖZ O 

MÜCEllİTHANESİNDf YAPTIRABiliRSİHİZ 

Yelli Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİl TERE iTTif AKI VE 

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUGU 
= YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK -

• • • .................................... !.-
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube vt ajnn adedi : '265 

Zirnf ve ticari her nevı lıarıka muamele!c:r 

. Para biriktirenlert': 28.800 lira ikramiye veriyor 

A:::::::::nz:uu u u;::::::-«~ 

= NEZLE 
N n Kırıklık,Bıtş' 
= Diş ve adelt 

~ ağrıları 
ft En seri ve en kati 

" kilde yalnız ıcaf 

= GRIPI~ 
" " ile geçer 
" ~::::;:~~:::::::::= 

Ziraat Bankasında kuınbnra:ı ve ıhbarsız tasarıuf nesaplarına en " Havaların serinted•g 
günlcıde alacağ 1"11 

:ıl 50 lirası bııhınnnlara senede 4 defa çekilı cck kur'a ile 

1 
~ 

aşağıdaki plan.• g-öıe ikt mivc d.ıı ıtı •'":ıktıı " 

1 M 
1 dbir evinizde b ' aç GR1PIN bulundurı.ırık olınatıd•' 

4 

4 

~o 

10) 

120 
160 

Adı>t 

• .. 

.. 

l(lllO 

250 
ıoo 

Su 
40 
20 

Lırnlık 4000 Lııa 

2000 il 

11100 
4000 
)1) ı 

.. -\8110 

3201 

DIKKA T : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzdf' 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eylı'.il. 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarih terinde çekilecektir. 

~_..................,..,........._................_ ...... MVTiiiASSiS-~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT[CZAHANESİ 

-~LillLl 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

1 

. 
~ Ka bi boımada ı , mide ve b öbr .:k'e'' 

~ yormadan ıstırapları dindirir. 
" ti tıj 
M Lü7.umunda günde 3 adet alınır~ Taklitlerinden saı.: 1111 

" lô = her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyinız. ~ 

•:::::a::::ıı:r::::::a:~u :u :u u :u :u u: u: u:::& ~i 
S[YHAN P. T. T. MODORlOüGNDfN: ~, 

1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli mepı:, 
ücretli stajyerliklere orta mektep mezunları müsaba 
nacaktır: 1 

'" t 2-Müsabakada 10. 9. 8, 7. numara almak suret1;. 1 .. d d k . 6()lil' ve ıyı erece e azananlar 15 lıra maaşlı veya de 
memuriyetlere, 6 ve 5 numara almak suretiyle orta ...1 

··ıeı· 
muvaffak olanlarda takdir hakkı idareye ait olmak lJ rJ 
ve 30 lira aylık ücretli stajyerliklere tayin edilecekle i' 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı ve 
memurluklara geçirilecektir: klif 

4- Müsabakada muvaffak olanların idarenin te 

yerde vazife kabul etmesi şarttır; 
1
, 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 o: 
desindeki şartları haiz olmakla beraber devlet 111~11,flı 
i k defa gireceklerin otuz yaşını geçmemiş olınası ı~ı 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler l 9 8 941 .s~kıtt 
şanıma kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle bırh 
P. T. T. Müdürlüğüne müracaat etmelidirler: 

10 
7 - Müsabaka 208941 Çarşamba günü saat J 

lacaktır. ı-s-ıo-15 


