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Kabul ediftm kanun IAyihalan 

Büyük Mili t Meclisi 
bir aylık t til yaptı 
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Asker ailelerine gardım 
kanunu kabul edildi 

Askerlik ve Ôrfi idare kanunu tadilatı 
Ankara : 11 (Türkaöz6 muha· ı 

birirıden) - Mecli• bufiin toplan· 
dı. E.retli ocakları İfletmeıi kanu· 
nu tefsirini, harcırah kanur unu, 
Devlet memurluk•arı aylıkları IAyl· j 
"-•• lcbeddülatıııı, lnhiıarlar müte· 
davu srrmaycsıı iu 36,500,000 lira· 1 

l't ihlA~ını, O .Jl. ın tnauplarına Er 
1 

1"H<ıı ve Sub~ yl ... ı .ı kaput ve çiz 
itle Verilnıeııni A~lc r ailekrine 1 

• 1 
Yardım kanunuıı u , ınültecıler hak· 1 
lr.uıdaki layıhay ı ve askerlik kanu· 1 
11

ll ile Ôrff idare kanunu tadililln• 
~•but etmifitr. M~clis Eylulün 15 t 
'~de toplaonı11k üzere içtimaa J 

laibayet vermiftır. 

--~I 
ı~,alprUlll 

--------------------

Sovyatlere göre 
__ .._... .............. -

ALMAHllR PEI BOYOK 
ZAYiAT. ESiR VE 
MALZEME VERDi 

/TALYANLAR CEPHEDE 

Smolesk 
galibiyeti 

Btıtlo dOoya matbuata Rus Al
man harbinin iakipf mı takip et
mek\eCLr. Bu anlharebe setdtinci 
haftaya ba•uttır. Gazeteler yedi 
haftalık bilançolar Df fl'etmektedır. 
Almanlar Ruayada lmidin l~kio 
de bir mukavemetle karra_laftıldara
itiraf etmekle beraber nıkbln aö· 
rüniiyorlar. Alman kaynaklarına 
ıclre, Kiyef ile Odeu dlfmelc 
ilaeredir. 

Amerikan ıaıeteleri ise Al· 
man iddialarman mlballt•h oldu
tunu ve harekltan oldatu yerde 
uydıtanı kaydetmektedirler· Eter 
Almanlar Ey16le kadar bir netice 
. ıtibul edemezse lnailiılere ıöre. 
~imanlar Napolyonu• akibetine 
utnywcaktır. Ver(en son hıbeıe 
ıöre, kalyan lı:it'alan Ukr••Y.•· 
ya ıelmiı ve cephede vaııfe 
f6rmete b11lamıttır · 

Moakovada bltün Slav aıillet-
ıerinin iftirlkile bir toplantı yapıl· 

l hararetli nutukıar söylen• 
pı mıı . A ,_ 
_,_.,. R s muharrirtennden lea· 
........ r. u : li k 
ıi Tolıtoy bir nutuk ıuıy ye.re . 

mittir. Alıaalllara ıöre ise ha· 
reklt p1An mucibince devam edil· 
mektedir. Aalafakyor -ki Alman· 
lar bu ileri harekat kaıdetmif de· 
fildir. Keu Simolenk'de de hare· 
kit şiddetini kafbetmittir. Şimdi 
Kiycfte mihim bareklt vardır. 

Moekova: 11 ( a. a. )- Sov· 
yet tebliti : 10 •tuta.ta kıtal•· 
nmıı Solti Palu , Smolenak , Be· 
layaçerkof ve Uman istikametle· 
rinde fiddotlo muhart belere de· 
vam etmiflerdir. Kara kuvvetle· 
rimiıle itbirliti yapan hava kuv
vetlorimtz dQfmanm zırhla ciıi· 

tamlarına ve piyadesine karıı ha· 
rekatta bulunmuttur. 

Hava kuvvetlerimiz dipnanm 
dokuz ajuıtoıta 45 tayyareıini 
difirmlt ve 25 tayyare kaybet· 
mittir. 

ld f lüzumunu ılerı 
Slavlıta m a ae l'\:ı1. 'ld't' .1:. 9 ıo al it 1 '-'K"renı ı ıne ıure , -
rmCe~:~letden ıelen haberlere atustoı ı~ceai Almanların Moa· 

-' Al •- bl·.Ak 1ayiat ver· kova Ozerıne yıpbklan akm es· • .,re, mu... ;,• _ _ 

11 ...................... ,, 
' ı 'l'BA&ı'A'DA 

J PAlln~TI 
ı , .. 
; f 11111 llAllBAT 
f IN81LIZ GAZETBLElllNIN 
ı YERDlll HABERLER 

ı Londra: 11 (a. a.) -

İ
ObaerO•P wa~•ainin aiya• ı 
., maAaPririn• w6re Paai· ı 
lilı, Tralıya ve Garbi Alı· ı 

· ı Jenis'Je yeni laarelıdt aa· ,
1 
ı halarının ortaya f•lımaaı 

, ilatimali laemen laemen laa· 
lıilcat olmalı üsereJir. 

1 Almanlar, oasiyetin ı 
bu ilatlınall.,.• Jofrrı inici· ı 

ı ıal etmuine af'Afa yar· f 
l l (&erıaı Oouncu ••Jf•d•) i 

........................ 

numda evvelce bildirilditi (ibi , 
10 dlfman tayyaresi dOfürilldltl 
anlqalm11tır. Ayrıcı dokuz •tu•· 
tos &ini avcalanmıı Moakova h• 
va dtfi hataryalannan bulundutu 
mıotaka Gzerinde bef Alman ke
ıif tayyaresi dQfllrmiılerdir. Te· 
tekldHlerimizden biri 312 nci Al
man piyade alaymm iki taburunu 
ve bir motörlil piyade taburunu 
imha etmiflir • 

Sovyet kıtalara dlfmaoa ait 
sekiz top , 11 mitralyöz ve iç 
kamyon tahrip elmİfler ve bin
lerce top mermisi , 500 bomba , 
biyik miktarda f lfellk ve bir ve• 
rici telıiı ıtetini ittioam etmif· 
lerdir . 

Almanlar harp meydananda 400 
den fazla 616 barakmıtlır ve 219 
esir vermiflerdir . Şimal donan• 
maaana mensup iki harp ıemimlı 
iki Fqist bataryasa tahrip etmit 
ve hiç bir huara utramadan ili· 

BOYOK SU 
PROJEMiZ 

Çukurovada feyezanların 
önlenmesi için tesisat 

Elli milyon lira ile yurdda 
yapılacak diger büyük işler 

vı•Aı.n Dm&L TATBlllATA aıÇTI 
Ankara : 11 (Türbözü Muba· 

Al 1 11 birinden) - Naht Vekaleti yeni· man ara uore den yapılacak •u. itlerine aarfedil· 
mek üzere 50 milyon lira dıtba --.. 

OOESA iLE llYEF 
SEHIRLERI OOSIEI 

OZEBE BIUIUYORLAR 

1 tahsisi hakkındaki kanunun der· 
hal tatbikına l'CÇmit bulunmakta· 

1 dar. Beı 11enede tahakkuk ettirile· 
1 

cek olan bütün au itlrrinin proje· 
. leri hazırlanmııbr. Ônüaıüzdekl 
t günlerde peyderpey bu işlerin 
' ihalelerine bqlanacaktu. 
\ Vekiletten aldıtım maldmata 

MOSKOVA YA AKINLAR nazaran bu SO milyon lira ile ya· 

1 
pılacak itler ıu tekilde hulba e· 
ctilmektedir: 

Ukraynada 
hakimiyet 

terine dönmilflerdir. 
Berlin : J1 ( a. a. ) - D. N. 

B. : Dla selen haberlere 16re , 
9 - 10 atuatoe ıeceai Moekova 
berine yapılan alunın ıimdiye 

kadar bu tehre tevcih edilen bil· 
camların en mleuiri oldufu an
lafalmaktadır • 100 kadar Alman 
tayyaresi tahrip bombaları ve 
binlerce yanım bomba11 atmlf· 
lardır. 

Haber ahndatana ıöre , bom· 
balardan biri Kremlinde ehem
miyetli haaara sebeb olmut • 
tur. Blyik yanranlar çıkmlf ve 
bular 100 kilometre uzaktan ıö 
riilmift6r • 

Helainki : 11 ( • . •• ) - o. 
N. 8. : Difman doku& atustOlta 
F'aa toprakları izoriDde faaliyette 
bulumnttur .. Din bir difmaa 
tayyaresi Finlandiya körfezinde 
Torbo ilıerinde uçmut ve ahfap 
iki evi bombalamlflır. Orta çat· 
lardan kalma ve Şimali Avrupa. 
nan en aizel kiliselerinden birinin 
kubbeline tam iılabet vaki olmuf· 
tur • ın..ana 1414 de bqlanan 
kubbe 1413 de bir Alman mimarı 
tarafından tamamlanmlfb . 

( Gerili lçlocl aayfada) 

1 

1 Gediz ısJAh ameliyabmn Utma· 
, li ve civar derelerin düzeltilmeli, 

sat sahilin sulanmaa, 
Büyük Menderea'in iki tara· 

( Geriai üçlocll sayifede ) 

--- --- - - -;:_-=::---- -- ---::: =-- -- =---==- ----:_ - - - - -

1 
.... lld ... , ••• 
.. da ...... , ... 

Vlş/YE ALMAN 
T AZYIKI ARTTI 

Avustralya 
hazırlanıyor 

~· • manevruına tetebbill • •• .......... 
'İll lfler1e , Rus Kurmay heyeti· Ş.hir HaınaamaaJa 
~~rb.ı ayni manevra ile mu- yapılan Harar•tli 
it ..._1e ıeçerek, Alman motör· 1 Yism• M•a6alıa· 
Ilı b.~nlerinin milnakale hattan· • • 
~, ~e ıayret ettiklerinden t.iı Talıilllı //ıincı 
"'"' it aıot6rlü tümenlerinin Al· 1 S 9t1f".. • J a J ı r. 
...... ,,•talara aerilerine aaıkmıy• 1 ........ -· 
~, " . "-' ........... -'e a olduklarandan .. ve, "1&1 

H 
abertere ıöre , lran vaziyeti 
fitlikçe ehemmiyetini arttır· 

maktadır . Almanya Tahran 
hlktlmeti nezdinde tqebbilıte bu· 
lunarak , eter Almanlar lrandan 
çıkarılırsa diplomatik minueba· 
tan keailecetini bildirmiflir . Şa 
vaziyete ıöre , lran hüktlmeti iki 
Atq araunda kalmaflar . Çlaldl 
diıer taraftan Ruılar ve lnıiliı· 
ler de Alman tebaamın lrandan 

( ıeriai 6çlnc6 sahifede ) Bölge Yüz e Birincilik 
müsabakaları güzel oldu J apon~ar 

· ... UmumıSe lttaik \'ta arasındaki kartahkb beD 
~, lllUharebelerin uzamUIDl 
'-'"-~lflllalaran çok tiddetli ol· 
l 

1 
intaç ettitinden., bablo1 

'"' ~ '6N'oru:ı. Kiytf böl· 
~ eketlerine temas eden bi· 
ti'-'<l~~I ıazete mdlalealan ile, 
~Y ı.,. olunan bu müı•ısı'.Jf 
' .::: edildiği vakit, uzaktan, 
ti" ile •t fikirli askeri hakemli· 
~ liİlt~dar tehlikeli oldu~ der· 
~ "1-ate çarpıyor Bu mQfkü· 
~i, en '-Yan ordu, aanmızın en 
~· -~ec~ibcli ve en milcehllez 
. ...._ •uıınıasıdır ve bu m~ 

(~·~~ ordu da ıilahı çi· 
tı11 üçiııcü sayifede ) 

• 
s.a. em, g&WH·. /erber lik 

:: : ..: ' ilan etti 
6alcotlo 

~:Bu gldcil Ku· 
,..,. HGVIUG at- 1 

larlcen 

• 

Ankara : 11 ( Radyo ıaıete· 
sinden ) - Gelea haberlere fÖ· 
re, Japonya buıfiıı umumi sefer
berlik ilin etmiftir . HilkGmet 
borsaya , veaaitinakliyeye ve ima
lita el kuyacaktır • 
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IGarP Edebiyatımn Meşhurları 
Nicol s Gogol 

1 
ı ! 1 

1 

İmtihan 
günleri 

VekAletln timimi 

-R· r : 
~ ' . 

Yüzıne birincilik 
müsabakaları 

SACLJK BAHSi 

CİLD İÇİN 
VİTAMİN 

C
ildi vitaminle beslı-me_k, ~ 
geoçleştirınek meselesı çı ~ 

• \/Clll 
ğındaııberi meyvelen ı. Ol~ 

ten başka suyunu yüze sur 
Nicolas Gogol ortd halli bir 

derebeyi ailesine mensuptur. Go· 
gol ailesinin kökl~ri ta Ukrayna 
kazaklarına kadar dayanır. Gogo
l'un babası Vasili Anasiyeviç Go· 
gol '1870 senesinde doğmuştur. 

Tahsilini Kiyef papaz mektebinde 
yapmıştı r. zamanının oldukça oku· 
muş bir adamı, sayılabilirdi. Gayet 
iyi korıuşur, Ruscadan başka da 
Latince, Yunanca, Almanca ve 
Lehçe bilirdi. 1808 senesinde Lizo
gul isimli bir asilzadenin kızını 

kaçırdı \'e bu kızla evlendi. Bir 
kaç s ene sonrada asalet ünvanını 

aldı. Fevkalade iyi ve asil bir ka· 
dın olan Gogol' un annesi çocuğu

nun doğmasını büyük bir korku 
içinde bekliyordu. Bulundukları 

yerde doktor olmadığı için dok · 
toru bulunan Soroçinl'~ gittiler ve 
işte orada Nicolas Vosilyeviç Go· 
gol 1809 senesi 18 Martında dün · 
yııya gddi. 

Bu doğuş aile için gayet şans 
lı olmuştu, Gog"I henüz bir ya 
şında iken Çar babasına asalet 
unvanını verdi. 

Gogolun çocukluğu zaif ve 
hastalıklı geçti. Küçük Gogol'de 
müzmim ve ağır bir saraca vardı; 
çocuk daimi bir tedavi altında ya 
şadı. Nikoşa (Gogol'ü çocuklu
ğunda böyle çağırırlardı). Çok 
şımarık büyüdü; annesı babası 

Gogol'ün üzerinde titrerler, en u 
fak bir arzusunu yerine getiı mek 
için adeta birbirileriyle yarışır

lardı. Gayet iyi bir anne olan Go
golün annesi daha küçüklüğünde 

oğlunu bir alim, bir dahi olarak 
göreceğini söylerdi. Gogol olduk· 
ça erken okuyup yazmayı öğren· 
di, bilhassa şiir okumakta pek 
muvaffak oluyordu. Bu kabiliyet 
ona babasından miras olarak kal
mıştı . Gogolün, denilebilir ki, ço
cukluğunun ilk kısmı bütün güzel 
manzaralarla dolu Viranko civa
rındaki çiftlikte g eçti. 

Gogolün sakin ve münzevi 
çiftlik hayalı. Gogol ailesinin ak
rabaları olan Tronçiski'ye misafir 
gitmesiyle tamamen değişti ... Tron
çiski, Mirogorod vilayetinin bir 
köyünde otururdu. Fevkalade zen
gin bir adamdı. Zamanının her 
türlü eğlencelerinden istifade et· 
mcsini bilir ve severdi. G ezintiler, 
mehtap alemleri, av partileri, ge· 
cc şenlikleri, kumar oyunları , şar

kılar, danslar, envaitürlü şarkılar 

Tronçiskı 'nin başlıca vakit geçir
me vasıtaları idi. Tabii. Gogoller
d.: bu eğlencelere iştirak ediyor
lardı . Küçük Gogol ve Tronçis· 
kinin adıyla Vikoşa babasının e
vindeki ölü sükuneti ile burada 
hüküm süren neşeli yaşayış ara
sındaki farkı görmemezlık edemez
di. Acaba hangisini teı cih etseydi, 
fakat o bütün bunlara hem o ölü 

sükı1ta, hem de bu bitmeyen sefa 
ve eğlencelere okumayı tercih 
etti. 

işte küçük Gogol 1819 sene
sinde küçük kardeşiyle beraber 
Poltova'ya gitti. Poltovada iki 
kardeş bir sene kadar vilayet 
mektebinde okudular .. 1821 sene
si yazında Gogol, yaz tatili müna· 
sebetiyle evine geldi. Bu esnada 
küçük kardeşi öldü, Gogol da bir 
daha Poltovaya dönmedi. Babası 
orıu yeni açılan Weiin idadisine 
vermek istiyordu. Kont Bezborods
ki'nin parasiyle açılan Wejin ida
disi asilzade çocuklarına mahsus
tu. Gogol sonraları Lise ismini a · 
lan bu mektebe amcası Tıonçis
kinin yardımıyla bedava olarak, 
devlet hesabına kaydedildi. Mek· 
kbe girmtk için müsabaka imti

hanına girmek Uizımdı. Gorki bu 

imtihanı güçlükle verebildi. 
Hasta ve şımarık Gogol mek

tep şartlarına güçlükle alışabili
yordu, evi ve ailesi bir dakika ol

sun aklından çıkmıyordu. Fakat 
bu duygularını da ailesine bildir
mek imkanını bulamıyordu. Çün· 
kü mektepte Goiol'un nezaretine 

YAZAN 

SUAD BAYDUR 
modası başlamıştır. 1 

Bütün meyve :ııuları cil·~e 
faydalıdır. Fakat en mües~·ı 
den biri kavun suyudur. ~~ 

memur olan Alman mürebbi çocu 
~un evine yazdığı mektupları kont· j 
rol ediyor, bu hislerinin eve sız· 

masına imkan v~rmiyordu. Gogol 
koca mektepte kendini yapayalnız 
duyuyor, ve hastalığından dolayı 

hiç bir arkadaşı onunla oynamak, 
şakalaşmak istemiyordu. 

Maarif Vekilliği , bütün lise , 

ortaokul ve ticaret olrnllarının 

bütünleme , bitirme , olgunluk 

imtihanları ile tedrisata başlama 

günlerini tesbit ederek alakadar-

Adanab1ar pek hararetli , gtlzel bir 
su iporıarı g8n8 yaıadı 

mizlenip yıkandıktan son~a ·sın 
bir parça kavun 8\ uç ıçert) 
ezilerek suyu ile beraber ~ 
sürülür, bir çeyrek saat bıra 

lara bildirmişti. ilk olrnlların açı

lış ve imtihan günlerinin tesbit 

işini vilayet ilk tedrisat mf'clis· 

terine bırakmıştı . 

Müsabakalar çok hararetli oldu 
1 k - · ı tt tan sonra ı ı gulsuyu ı e 

leııirse cılt çok istifade edt~İı 
mizlenir, beslenir ve messJll 
kışır. , 

Vilayetımiz ilk tedrisat mec 

lisi de toplanmış ve vilayetim iz de 

bulunan ilkokulların bülüıılem e 

imtihanlarına 24 eylfild~ , tedri · 

sata 1 birincıteşrinde başl ama. 

sını karar altına almıştır . 

Mihman darda 
yeni bir eser 

Dün Mihmaııdarda, başların· 
da B. Zeynel , köy muhtarı o:d u· 

Bundan başka kavun m~ 
geçtikten sonra g ene yüze 
nılmak üzere losyonu da )-a 

bilir. . e 
Porselen bir kar içeric;ııı 

gram saf vazelin, 250 granıt 
dekleri ve kabukları ayı~,~ 
kavun içi, ( kavun s ulu ) 
olmalıdır, topatan olınaı ıe 
gram kabuklan ile rende 
hıyar, 65 gram limon suYılı 
gram süt ve kabukları ile 
lenmiş yarım ekşi elma ~oı 

Arkadaşları onunla eğleniyor· 
lar, onu kızdırıyorlar, onunla alay 
ediyorlardı; fakat genç Gogol bu 
alaylara daha keskin alaylarla 
cevab veriyor, onların sö:ılerine 

karşı gösterdi~i hazırcevablarla 

onları hayretlere düşürüyordo. 

Gogol tahoıilinin son sınıfında iken 
babası air kaza neticesi öldü, bu 
Gogolu çok üzdü, fakat çalışmayı 
bırakmadı, ve niha)'·et 1928 senesi 
haziranında Nejin idadisini bitir
di . Birincikanuna kadar annesi · 
nin yanında Vasilyevkada kaldı, 

sabırsızlıkla Petersburg'a gitme 
gününün yaklaşmasını beklemğe 
başladı. Bu özlenen gün de bir 
türlü gelmiyordu. Kah parasızlık 
kah arzu edilen tavsiyelerin bu
lunamaması, bu gidişi mütemadi
yen geciktiriyordu. Nihayet bu 
beklenen gün gelip çattı. Gogol 
ayni ıene içinde iki mektep ar
kadaşı Danilevski ve Yakimle bir· 
likte Petersburg'a hareket etti. 
Petersburg'a gitmek için Moslco . 
vadan geçmek lazımgeliyordu, 

fak at gerek Gogol gerek arka· 
daşları , büyük bir şehir ve hü· 
kCımet merkezi olmak itibariyle 
Petenburg'un kendi Üzerlerinde 
bırakacağı ilk tesiri ona benzer 
bir şehirle bo:ımamak için Belo· 
rusya . üzerinden gitmeğe karar 

verdiler. iki arkadaş bütün yo l 
uzunluğunca derin bir heyecan 
içinde idiler, sabırsı:ılıkları her 
dakika artıyordu . Nihayet uzun 
süren bir yolculuktan aonrıı bir 
akşam uzaktan Petersbur'un ışık · 

larını gördüler . 

ı ~u halde bütün Mıhmaııdarlılann 
gayretiyle meydana getirilen Jan · Yüzme müsabakalarını takip eden seyircilerden bir köıe 

Bu kabı sı cak su dolu bir ıe 
içine oturtarak ( hain - ~8 9 
sulünde iki saat pişirmelı· , 
ince kıl ince tülbentten \ 
küçük şişelere taksim edert 
hafaza etmeli. ~ 

Bu losyon yatarken, Y1 ııt1 
tan sonra yüze sürülür, "ı.ııı 
beklenir ve yıkamadan ya 

Müthiş soğuğa rağmen, Gogol 
fehri biran evvel görebilmek için 
arabadan sarkıyor ve dakikalarca 
arkadaşların ihtar ve israrlarına 

rağmen öyle gidiyordu. Gogol 
P~terburg'da derin bir hayal su · 
kutuna uğradı. Şehir taşralı tale· 
beyi ıoğuk karşıladı . Hayalinde 
itim, fıkir ve ııanat merkezi olarak 
büyüttüğü Peteraburg . Bürokrat 
ve acayip hayat tarı.iyla Gogolu 
şaşırtmıştı. Gogol'un kendilerin· 
den kaçtığı o taşralı o basit in
sanlar burada adım başında kar· 
şısına çekiyorlardı. 

Şehire g~lir gelmez hayatını 
kazanmak mecburiyetinde kaldı. 
Gogol Pctersbu.rg'un güzelliklerini 

elbet te fark edemedi getirdiği bir 
yığın tavsiye mektubundan hiç 

darına Karakolunun resmi küşadı 
yapılmıştır. Binanın resmi küşa-

dını yapmak için oraya gidilmiş 

ve Yarbay Nazmi Sevgen hayırlı

lar temennisiyle lcordelayı keamiş· 
tir. Bundan sonra köylüler ta

rafından bazı oyunlar oynanmış 

ve misafirler izaz edilmişlerdir. 

Binfl, köylülerimizin çalışma
lariyle meydana getirilmiş güzel 

bir binadır. Mihmandarlıları tebrik 
ederken , kendilerine yf'ni mu

vaffakiyctler dileriz. 

bir fayda göremedi . Cogol 'ün 
icat ve romantik heyecanı mer
kezin, Bürokrat memurlarının so
ğukluğu karşısında kaybolu}ordu. 
Yavaş yavaş Petersburg'uda ma:t.· 
lum ve elemli bir şekilde görme
ge başladı . 

Gogol için, çiftlikteki köşk 
hayatından , amcas nın yanındaki 
eğlence!eı den ve asil zadeler 

mektebinden sonra Petersburg,un 
dördüncü icat mahallelerinden bi· 
rinde durması ona pek acı geıdi. 

lşte bu sıralarda da evinden ge
tirdiği paracıklarda tükenm~k irli. 
Bütün didinmelerine rağmeıı bır 
türlü iş bulamıyordu . Nihayet 
aktör olmağa le arar verdi . 

imtihana girdi, fakat Gorkinin 
realist hareketleri , okuyuşların· 

daki sadelik , suni harek.!tlere 
alışmış tıyotro idarecilerinin ho
şuna gitmedi, bu suretle aktör ol
mak ümitleri de suya düşü . lm · 
kansızlık içinde kalan Taşralı ta· 
lebe en sonunda bahtını edebiyat 
yolunda denemeğ'e karar verdi. 

- Sonu Var-

.......................... 
ı . ı 

i YENi EKMEK i 
l ~IKTI, f AKAT . . i 
ı ı f Pişirme ışıne hiç i 
ı dikkat edilmiyor ı 

ı ı 
ı Şehrimizde güzde 90 ran· ı 
ı dımanlı bufday ekmefinin ima ı 
ı /ine başlanmıştır . Bu ekme· ı 
ı Rin /iatı , 950 Jlramı 14 ku ı 
ı ruşlur . ı 
ı Dün yaptıtımız tetkikatta ı 
ı bazı fırınların pişirme işine ı 
ı dikkat etmediti neticesine var· ı 
ı dık. Alakadarların dik/..at na- ı 
ı zarını çekeriz . ı 
ı ı .......................... 

Şehirde kadaz 
vakaları var 

Son günl~rde şehrimizde ku 
duz vakalarına sık sık tesadüf 
edilmektedir. Alakadarların dikkat 
nazarlarını çeke rken halkımızın 
da müteyakkız olmalarını ve böyle 
bir hal vukuunda derhal sıhhi 
tedbirler almalarını tavsiye t:de-
riz 

BiR DOCUM 
Tanınmış Adliyecilerimizden 

ve Şehrimiz müddeiumumi mua
vinlerinden arkadaşım11. B. Şeref 
Gökmen'ın bir erkek çocu~u dün-
yaya gel miştir. Ana ve babayı 

tebrik eder , yavruya uzun ömür
ler dileriz. 

UZAKLARDAN HABER 

Gramofon Pl8Qı Nasıl Yapılır? 
Bir gramofon plağı huzurumuzda sade 4 dakika 

dönerek bizi eğlendiriyor. Fakat çok kimseler, bir 
plağın meydana ıelmcsi için ne kadar zaman ener
ji ve para sarfedilditini ve onu vücuda getirenle 
rin ne zahmetler çektikleı ini bilmezler. 

Bir plak nasıl vücuda getirilir ? Bir salonda 

musıkişinaslar, şarkıcılar, teknisyenler, ses mühen
disleri toplanırlar. Mesela bir radyo şirketi, Berlın 
konservatuvarı akademisinin ses almağa çok elve · 
rişli olan salonunu kiralamıştır. Sesin plağı alınma · 

sından evvel herkes telaşta. Salon döşemesi üze
rinde de ses nakleden teller var. Şirketin ses mü
hendisleri plak çevrileceği sırada şarkıcılara, mü
zisyenlere hep emrederler. Mühendisler, ses alınan 
salonun altında başka bir salonda bulunarak kon
ser saloniyle mikrofon vasıtasiyle temastadırlar. 
Müstakbel platın kafilesinden ses mühendisleri mu· 
uldür. Onlar, orkestranm vaziyetini düzeltmeğe, plAk-

ta sesin kuvvetli ve hafif tarafını da tashih etmeğ~ 
ve binııetiçe orkestra heyetine de dirijanlık etmeğt! 

mecburdurlar. 

Bütün bu zahmetlere rağmen , radyo, gramofon 
plağını gittikçe öldürmektedir. Fakat gramofon pla· 
ğı istikbalde de işe yarıyacaktır. Netekim Ameri· 
kada tababette, tıbbi teşhislerde kullanılmağa baş· 

lanmıştır. Şöyle ki, kalbin vurJlşunun tesbiti kulakla 
dinleır.ckle ekseriya doğru çıkmamakta olduğu gö
rülmüştür. Bunun için kalbin darabanlan, evvela gra-

mofon plağına alınır, sonra bu plak gramofona 
konarak kalb vuruşları ve normal çarpıp çarpma· 
dığı tesbit olunur. Diğer yandan plak meşhur adam-

ların nutuklarının zaptına da yaramaktadır. Bu plak
lar müzelerde muhafa1.a edilir ve istenildiği zaman 
o ölen veya henüz sağ bulunan meşhur adamın 
nutku dinlenebilir, sözleri işitilir. 

ı 
1 

1 

Cumartesi günü başlamış olan 
Bölge Yüzme Birinciliklerine , 
pazar günü de devam edilmiş ve 
bitirilmi§tir . 

Pazar günü , aralarında vali
miz Bay Faik Oatün olduğu halde 
büyük bir kalabalık Yüzme Ha
vuzunda hazır bulunuyordu • 

Müsabakalar güneş battıktarı 

sonra projektörlerin ışıklaı ı aJ. 
tında devam etmiş ve saat 20,30 
da hitam bulmuştur . Çok hara
retli olan müsabakalardan alınan 

tl'knik neticeler şunlardır : 
100 metre serbestte : Lutfi 

Erden 1,20 ( Yeni rekor ) ile bi
rinci , Ahmet Turuz 1,24 ile 
ikinci . 

200 metre serbestte : Mah
mut Güvenç 3,29,1 ile birinci , 
Bedri Tatlıı;eı t ikinci . ( Yeni 
Bölge rekoru ) 

100 metre sırtüstünde : Ali 
Rıza 1,44 ( Yeni rekor ) ile bi
rinci, Mecit ikinci . 

1500 metre mukavemette : 
Muharrem Güleri(in 28,17 ( Yeni 
rekor ) ile birinci , Dündar Bi
bina ikinci . 

100 x 200 x ıco Türk Bayrak 
yarışında : ( Ali Rıza , Muhar
rem , Lutfi ) takımı eski rekoru 
lcıı arak 6,40,5 ile birinci , ( Bed
ri, Mecit, Dündar ) takımı ikinci. 

Mecburi ve ihtiyari kule at
lamalarında : Necdet müşte

rek p~vanla birinci , Ke-mal ikin
ci , Abdullah üçüncü • 

Orta büyükler arns ı lu 100 
metre serbestte : Neşet 1,45 ile 
birinci , Mustafa ikinci . 

Orta küçükler arasında 50 
metre serbestle : Ramazan 44 
saniyede birinci , Uıtfi ikinci 

Orta küçükler arasında 50 
metre kurbağalamada : Hakkı 55 
saniyede birinci . Lutfi ikinci • 

En küçükler arasında 50 metre 
serbestle : Adil birinci , Hatuk 
ikinci gelmişlerdir . 

Yeni Dotamevl 
aa,beklml geldi 

Cild beyazlaşır ve yo 
Sabah yüz, ılık gülsuyu ilt 
dikten bir müddet sonra 

malıdır. ~ 
Bu aylarda yüze ( ~s 

yıkandıktan sonra ) şeftah·f$ 
ve Ü7.Üm suzu da sürmek 
dır. 

TÜRKiYE Rad11osu 
0 

ANKARA l'o 
SALI 12.8. 941 ~eı 

7 .30 Program ve merrılt 
at ayarı ~,r 

7.33 Müzık : Hafif PafÇ 

7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif pro 

8.30/ 
8.45 

12.30 
12.33 
12.45 
13.00 
13.15/ 
14.00 
18.00 

18.03 

18.30 
18.40 

19.00 
19.15 

devamı 

Evin Saati rl 

Program ve saat ~ı~ı; 
Müzık : Tüıkçe P 
AJANS haberleri !~~ 
Müzik : Türkçe P 

Müzik : Karışık ~e~· 
Program ve meııı 

at ayarı 5,1 
Müzik : Radyo 
kestrası 

Serbest 10 Oaki~,ıo' 
Müzik : Radyo 
kestrası 

Konuşma 51-I 
Müzik : Radyo 
kestrası o) 

19.30 Memleket saat 
ajans haberleri. ıefl 

19.45 Müzik : Saz esf~ 
20.15 RADYO GAZf- ~ 
20.45 Müzik : Klarirıet 1 . . ,.e 
21.00 Ziraat Takvıın1

11sı Mahsulleri Sors 
21.10 Müzik : Şarkılar 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik : FASIL >"r-
22.30 Memleket saat ~. 1r 

haberleri ; E!~31'11ı 
Kambiyo - 1,o 
(Fiyat) 

Konya Doğumevi Başhekim- 22 45 Müzik : Oarıs 
liğinden şehrimiz Ooğumevi Baş· 2~.55/ •" 
hekimliğine naklen tayin edilen 23.00 Yarınki proi'raf1l 
Dr. Süleyman Kuntalp, şehrimize ms. _/ 
gelmiş ve vazifesine başlamıştır. ~--.. .,., 
Kendisine hoş geldin der, yeni T8•8~ ei~ 
vazifesinde muvaffakiyetler dileriz. Babamız ve aile ~ d 

D B h ddl Y 1 1 Hafız Ôzşahin'in vefa ~1ıı> r. a ae • ••ı • le dost ve akrabalartıtl' 
Rahatsızlığı dolayısiyle iki ay- 1 fahen ve g-erelc . ~;::":Oe 

danberi Ankara ve lstanbulda bu· grafla acılarımızn ıştı #. tı" 
ı . rnk1J11 ' lunan Doğum ve Çocuk Bakımevi ayrı teşekküre 1 _ 0ıııil 

Doktoru Bahaeddin Yengin şeh- ğımızdan teşekkk~~te~ııe 
rimize avdet edip vazifelerine yın gazetenizle kerı 1 

başladıklarını memnuniyetle ha- nı rica ederiz. Ô' 
ber aldık . Kendisine hoı geldin Ali ~ıırde~' 
ve geçmi~ olıun deriz . a 
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lranıa Abaaayaya 
Bitarallıtına Jair 

verdlll nota 
Berlin : 11 (a. a.) - Hususi 

muhabirimizden : Alman hariciye 
rı~:ıaretinde, resmen bildirildiğine 
~ore. Iran hükumeti, bitaraflı~ını 

1 
er hangi mütecavize karşı silah· 
a ın-udafaaya karar verdig-ini Al-
ınan hükumetine bildirmiıtır. Al· 
illan hükumeti Tahran hüktimeti· :c itimat etmekte ve hadiselere 
d~ıuru kalp ile intizar eylemekte· 
t ır. Berlinde bugüne kadar lngil· 
t~rerıin Tahran hükumetine bir ül
hınatom verdiğine dair hiç bir 
aber alınmamıftır. 

Peşaver: 11 (a. ıı) - Şimali 
iarbı eyaletinde Ferhat adlı islim 
i~zetesi diyor ki: lr<tn hükiimf'ti· 
rıbın takibetmesi ~n do~ru olan yol 

üt-Un Alman tab'c.ılarını lran hu· 
dudu haricine çıkarmakdır Iran 
tarafından yapılan beyanat Al· 
rrıanyanın Iran için bir tehlike teı 
kıl ettiğini ıınlatıyor. Henüz vakit 
larken t~hlikeyi tJl!rtaraf etmek 
ran menfaatlerine uygun olur. 
-----·-------
'arlr lelerlala 

laJrlpllan 
( Baımakaleden artan ) 

r-'-Uıı;, kumandası sıfır addolunan , 
kuru bir insan ve malzeme kala· 
bahQ'ından ibaret oldutu iddia 
olunan , Finlandiya'daki mAcera· 
•ı . mızah gazetelerine aylarca ser· 
:ayc teıkil eden Kızılordudur. 

Ugün biızat Almanlar, yukarıda 
ll~klettitimiz neviden ve büyİk 
hır, kısmını henüz bilmeditimiz 
lnücadele ve taktik hareketleriyle 
l<.ıı.ırordunun hem silAh, hem de 
kumandası hakkında ilk defa iyi 
lahadette bulunmaktadırlar. 

. Ôyle anlaşılıyor ki Sovyetler 
Bırlia; bqkumandırnlıtı, modern 
harbin hususiyctlerıni anlamakta 
Franııı. mütehassıslarına çok te· 
kaddüm etmiı olduktan batkı, 
2 aenedenberi devam eden muha· 
tcbctcri pek 1 yakından takip etmit 
~c ordular:yle kumıındanlarım mü· 
cmadt bir intıb.sk hilinde tut · 

,!!uıtur. 

a· . ~iç ıüphe yok ki, Sovyetler 

1 
ırlıiı , yeni Avrupa harbinin 

t 94o ıeneıaindeki inkiıafları iÖs • 
. crecciine 1939 eylQI ayında asli 
~~nmam11tı. Fransanın baı dön· 

Utiicü sukutu Moskowı'da o ka· :•r bq döndalrücü bir hayal IU· 

1 
utuna sebep olmuştur. Sovyet 

er. Birlitinin ondan sonraki siya· 
~tı, bitin sanat lcuvvetlerini IC· 

berber ederek biran durmaksızın 
~ırlanmak, ve bu bazarhlı: tam 

() aunluğunu buluncıya kadar • 
~eınıckcti harp dıtı tutulabilmek· 
~· Almanlar bu orduyu, belki de 
a nunla bqa çıkabilecekleri son 
Ylarda yakalamı.şlardır. 
~ Bu ordunun 1942 yılına kadar 
~rlıklanna devam etmiş oldu
r u, Anglo· Sakson hava ve ka
dı hOtdulannın Almanya aleyhine 
ın' 1 _müessir müdahalede bulun-

ak ımkinını elde ettiklerini, Av· 

~Pa havasının kıtlık ve bekleme 
ınuı.unden daha ekşidiğini ve Al· tii: Ordusunun daha yorgun düş· 
diy nü .tasavvur edenler, Finlan
arı: mısali ile büyük bir tehlike 
ile t~cditi söylenen Kızılordunun 
taca ll'ıuthiş bir ehemmiyet almış o-

tını şimdi anlamışlardır. 
l'etı Almanlar büyük muvaffaki· 
bu er kazanmışlardır. Bugün için 
l\ıı.ı~Uvaffakiyetlerin en büyütfi, 
Pek ~~d~nun taarruz kabiliyetini 
~. S~Yuk bir zaafa utramakta· 
Qjala Oylendifine göre, aksine id
ilin ra rıtmen, Sovyetler Birlıti· 
•irıin~I harp sanayii Ural bölge· 
tapr k u tarafındadır. Gerçi Asya 
itala 

8 ~•nnda da bir takım f abri· 
tay: Urulmuşsa da, bilhassa Uk· 
r...1 a. düştükten ve Almanlar Ka· 
'""'erııı k 1-rın ıyılanna ve Kafkas dat-

l'tt : . vardıktan sonra, bu kabili· 
ır daha avdet etmez bir hile 

, .......................... , 
İ lnuilizlerin 1 
i Avrupayı 1 
ı 1 ı ı stili Haznllğı ı 
ı ı 
ı Nevyork : 11 ( a.a ) -1 1 Buıines Wcek adınd~ki mev · ı 
ı kut risalede çıkan bır maka· ı 
ı lede deniliyor ki : ı 

ı lngilterenin kıtayı istili S 
ı hususunda plinlar haı.ırladı- ıı 
ı ~nın son alameti İngiliz hü· 
ı kumet~nin istihs~IAt mfldOri- ıı 
ı yeti burosuna muracaat ede 
ı rek tank imalAtının bombardı · i 
ı man tayyaresi imalitına ter· 
ı cih edilmesini ta lep etmf'sin ı 
ı de mindemiçtir. ı 
ı ı !. ...................... .. 
SO•retıerı gire 
Almalara gire 

- Birinci Sahifeden Artan -

Londra : 11 ( a. a. ) - Dünkü 
Sovyet tebliQ'inde Ruılar tarafından 
esir edilen Alman askerlerinin 
arkadaılarına teslim olmalarını 
tavsiye eden bir hitabeleri neı
redilmiıtir . Teblit Narvikten Fin· 
landiyaya gönderilen 67 nci tü
mene men11up 307 nci alayın bir 
Ruı alayına hOcum ettitini, topcu 
ve mitralyöz itqiyle atır zayiata 
utrayarak pflskürtüldiltfinü ve son 
ra da çevrilditini bildirmiftir . 
Bir çok Alman askerleri kaçmata 
teıebbüı etmişler ve karşı sahile 
ytlzerek varmak için &öle atla
mıtlardır. Fakat hemen hepsi bo· 
fulmut ve ya Sovyet askerleri 
tarafından 61dflrillm0,tür. Bir kıı· 
mı da teslim olmuftur. Esirlerden 
ba1111 63 üncü tOmendeki arka
dqlanna bir mektup srclndererek 
tealım olmalarını tavsiye etmif· 

tir . 
< Norveçten sonra Akibeti bi-

zim için meıum olan bir harbe 
atıldık . Manner haym ve hempa
larının Karelide müstemleke elde 
etmesi için ölmek istemiyoruz . 
Fin milleti bizden nefret ediyor . 
Rus milleti bizi öldürücO bir iteı· 
le karfllıyor. Hitler mahvolacak
tar . Mukadderatımızı , ikibcti 
ıimdiden belli olan bu macera· 

per~ıte batlama!• detme:ı . Ha-
ı · yatımı:ıı ailemiz ve Allllanyanın 

btlrriyeti için korumak fırsatını 
kaçırmayınız . 

Londra : 11 ( a. a. ) - Çe 
koslovakya hariciye nazırı Sov· 
yet Rusya da Çekoslovak kıtaları 
tefkil edilmekte oldutunu bildir· 
mittir. Bu kıtalar Çek subayları 
tarafından sevk ve idare edecek 
ve Sovyet kumanda heyetine 
batlı bulunacaklardır. 

Bir lagllll 
ıam11111attı 

Londra: 11 (a. a.) - Bahriye 
nezaretinden: Desende, torpito 
muhribi batmııbr. insanca zaziat 
yoktur. 

gelecektir. Bununla beraber kışa 
kadar tam bir tasfiye ihtimalinden 
bahsedenler, Almanlar arasında 
dahi rittikçe azalıyor ve içinden 
çöküp datıtılmıyan bir Rusya'nın 
bir taarruz kudreti fÖstermek için 
çok uzun senelere muhtaç olsa 
dahi, topraklannan bir kısmında 
mücadeleye devam edeceti söy· 
leniyor. iki aya yaklaşan Alman 
gayretleri büyük olmuştur. Fakat 
Alman ordulanrun önünde daha 
atır müşküllt oldutu da inkir c· 
cilemez. 

NecmeJdin Sadalı 

TORKSOZO 

Amerika da 
Çellll meıelell 

Vaşington : 11 (a. a.) - lstih
salit müdüriyeti bütün Çelik 
iılerinin hükOmetin tam kontrölü 
altına alınmasını kararlaıtırmııtır. 
Hükumetin çelik sipariıteri di~N 

sipariılere tercih f'dilecektır. 

lngllterede llarlllye 
aezarett llıteıı 
Londra : 11 (a. a.)- Harbiye 

nezareti bugün 297 isim taııyan 
bir zabıtan listesi neşretti. Yaralı 

26, esir duşen 18 Subay'ın ismi 
ile ölen 82, yaralanan 50, ve esir 
düten 141 askerin ismi vardır. 

Trür•'da, Paııı111, 
A"dealzde, Yeni 

BarellAt 
( Birinci sayfadan artan ) 

dım etmişlrrdir. 

Zira Almanya'nın Akdeniz'de
ki Fransız üslerinin kendisine ve
rilmesi husu!\unda ısrar etme si ü. 
zerinediı ki Darlan ile Weygand 
bu mesele hakkında görüşmekte· 
dir. 

BIJlll ıa projemiz 
(Birinci sayfadan artan) 

fındaki bataklıkların kurutulması, 
feyezanların önlenmesi ve denize 
kadar olan ova kısmının sulanması. 

Adana'da feyezanların önlen· 
mesi ve sulama şebekrsinin lamam. 
!anması, 

Silifke ovasında bataklıkların 

kurutulmasa, 
Malatyada'da Derme sulaması· 

nın ilk kısmının ıslahı suretiyle bu 
sulamanın emniyet altına alınması 
ve Sürgü suyunun Sultansuyuna 
katılması, 

Erzincan ovasındaki batakhk 
ların kurutulması, 

ltdır'da Serdarabat barajından 
suyun ovaya alınmasına ait tesisa
tın yapılması, 

Nitde'de Gebere barajının in· 
şası, 

Tokatta Kazovası sat sahilinin 
sulanması bu işler arasındadır. 

ANKARA RADYO GAZETESi 
(Birinci sayfadan artan) 

çıkarılmasını istemekte . 
lran matbuatına göre , lran 

bitaraflık siyasetini devam ettire
cek ve icabedene kakkını ıilihla 
müdafaa edecektir. 

••• 
Almanların son günlerde Viıi 

hüktimetinden yeni yeni dilekler· 
de bulundutu muhakkaktır . Vi· 
tide hararetli müzakereler devam 
etmektedir. Veygand hilen Vitide 
bulunmaktadır. 

Bir İngiliz gazetesi diyor ki , 
Viti Fransa delildir ve Franıız 
halkını ve hükömetini temsil ede· 
me:ı. . Almanyaya verilecek Cf'• 
vap hakkında Vişide yapılan mü· 
zakereleri Amerika büyük bir 
alaka ile takip eylemektedir. 

••• 
Avustralya Baıvekili ıüratle 

Avustralyaya avdet etmiftir.Avus· 
tralyada büytlk hazırlıklar var· 
dır . ln2iltcrenin sabık istihbarat 
nazırı Daf Koper Amerikaya git· 
mittir . 

• • • 
Almanların Finlandiyada bir 

Krallık kurmak istediQ'i ve Man· 
nerhaymin de buna taraftar o!du.~u 

bildirilmekte ve Kralhta eıkı bır 
Alman Prensinin ietirileccQ'i ilave 

edilmektedir. 

Rlllıtçl eauı 

HALI ECZAHESI 
T•r•u• Kapuaund• 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 ,_ 

KiLO FIATI 
CiNSi En az J En çok 

--- K~ S~ K._Ş._ 

Koza 10.18 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 oo.oo 
Klevland il 00,00 -M. Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 OOf>O 1 
Kapımalı 

Y. Çiğidi l 05,00 
1 

K. Çiğidi - o.oo-
Susam 1 

- ·-
Buğday yerli 7,6Ç , 7,75 

Arpa 5,40 5,75 
,_Yuiaf -6,35 - 6,50 

ı-- -..,. - -
11-8-1941 

KAMBiYO VE BORSA 
/ ş hanka•ından alınmıştır. 

= 
(Frank) Fransa:ı. il 
(Frank) iıviçre 

JSterlin) İngiliz ] 5.22- 1 
(Dolar) Amerikan l30.00 ; 

= 777 

CellıUllırıllet ( Oı· 
maniye ) icra 

Memarıataadaa : 
94/462 

Borçlu Erzincanlı Müftü 
oğlu lbrahim mahdumu Ömer 

Lutfiden haczedilen bir adet 
perminot roston markalı pa
toz namı diğeri harman maki
nesinin paraya çevrilmesine 

karar verilmiş olduğundan ta• 

lip olanlann 29 - 8-941 cuma 

gunu saat 9 dan 12 ye ka

dar Cebelibereket icra daire
sinin önündeki Çakal otlu 

Mehmedin kahvesi önünde ar

hrması yapılacakhr. Birinci ar

brmada mahcuz pat0 zun mu
kadder kıymeti olan yüz e li 
liranın yüzde yetmiş beşi bul· 

madığı takdirde ikinci artırma
sı on ıün daha temdit edile
rek 8 - 9- 941 tarihine müsa
dif pazartesi günü ayni aaatta 
artırması icra kılınacağlndan 
taliplerin mezkur günde hazır 
bulunmalan ve fazla malumat 
almak isteyenlerin memuriye· 

timize müracaat eylemeleri 

ilin olunur. 13328 

c:erlWI c:. Mlddll· 
ama•Ullladea : 

Ceyhan Cezaevinin 1-6-94 l 
tarihinden 31-5-942 tarihine 

kadar bir senelik ekmek ibti 

yacı açık arhrma ve eksiltme

ye konulduğu halde talip zu

hur etmemiştir. Pazarlıkla sa· 

hşa karar verilmiş olduğun
dan 15-8-941 tarihinde son ka

ti satışı yapılacağından o gün 

saat l O da Müddiumumilik 

makamına müracaatları ilin 
olunur. ~ 13329 

SEYHAN iSKAN MODOR
LOGONDEN: 

60 Lira aylık ücretli Sey· 

han iskan !Litipliği münhaldır. 
20/8/94 l tarihinde müsabaka 

imtihanı yapılacapdan istek

lilerin 3656 sayılı kanunun 17 
ııci maddesi mucibince gere

ken veaikalariyle Vilayet ma

kamına müracaatlan. 
10--12 13323 

ADANA MINT lllSI IKTISl T 
MODORLOGOMDEN : 

Orta mektep mezunu olup 
Zonguldak maden teknisyen 

mektebine girmek isteyenlerin 

kabul şartlarını ötrenmek 

üzere Müdürlütümüze müra
caat etmeleri lüzumu ilin olu· 

nur, 8-10-1.1 

Sa fa 3 

i ı an 
KlR~IY AKA TAPU SiCiL MUHAflZLIGINDAH : 

1 - Şarkau : Kısacık Hüseyin tarlası. Garben: Kısacık Hüseyin otul· 
tarı Hüsnü ve Hasanın tapulu on dönümlü tarlası. Şimalen: Hacı 
Ali, ve Emir Ali tarlası. Cenuben: işbu tarladan'ifrazen ve taksi· • 
men Hasan Kıaacık hissesine düıen tarla. Dö. 65. 

2 - Şarkan : Kısacık tarlası, Garben Kıaacık Hüseyin oQ-ulları Hüsni 
ve Hasanın on dönilmlü tapulu tarlaları Şimalen : iıbu tarladan 
ifraz.en ve taksimen Hüsnü Kısacık hissesine düşen tarla.Cenuben: 
Ali kahya tarlası. D. 65. 

3 - Şarkan : Hüseyin $Harı Hüsnü ve Hasanın on beı dönümlü ta
pulu tarlalar Garben: Vezir ve Mame tarlası. Şimalen Yeniceli 
Durmuf ata vereıesi tarlası. Cenuben : İfbu tarladan ifrazen ve 
takılmen Hüsnü Kısacık hissesine düıen tarla. Dö. 75. 

4 - Şarkan : Hüseyin oğulları Hüsnü ve Hasanın on bef dönümlü ta· 
putu tarlalar. Garben Vezir ve Mama tarlası iken şimdi Vezir 
oğlu Hasan veresesi ve hacı Bekir vereseleri. Şimalen : İfbu tar
ladan ifrazen ve taksimen Hüseyin Kısacık hissesine isabet eden 
tarla. Cenuben : Kısacık Halil tarlası iken ıimdi: Kısacık Mehmet 
veresesi tarlası. Dö. 25. 

5 - Şarkan Hacı Hasan otlu Şükrü tarlası. Şimalen: Sahibi senet Hüı 
nü tarlası. Garben : Kotur tarlası. Cenuben : Hasan Kısacık tar• 
lası ile çevrili. Dö. 75. 

6 - Şarkan : Beıirlik rül ve Kısacık Mehmet veresesi tarlası. Garben: 
Köy sınırı Şimalen yol. Cenuben: Kısacık Mehmet vereseleri tar· 
lası ile çevrili. 

Yukarıda hudut ve evsafı sairesi yazılı alta parça aayrimenkulün 
bilA senet Kıaacık HOseyin uhdesinde iken 334 de vefat ile evi Atları 
Halil, Mustafa, Ali, Hasan, Hüseyin, Abdfllkadir ile ölü kızı Aytcnin 
oğlu Dursuna ve Alinin 325 de ölümü ile k rdaşları Halil, Mustafa, 
Hasan, HüınO, Abdillkadir, ve ölü kız kardeıi Aytenin otlu Durıun'a 
ve 336 da Duraunun ölOmü ile babası:Abdullaha ve 338 de Mustafanın 
ölümü ile kızı Fatmaya ve Fatmanın 340 d& ölümü ile kocası Halil 
oQ'lu Ali ve kızı Mevhibeye ve Halilin 327 de ölümü ile otlu Mehme· 
de, Mehmedin 938 de 616mfl ile karıları Hamide ve Htısniye ile evtla· 
lArı Hamide'den dotan Meryem, Halil Mustafa, Seyit, Ali Riza, Hasan 
ve Lutfiyeden doQ'an Neriman, Perihan, ve Şükrana münhaıir oldutu 
ve bunlar 25 sene evvel aralarında yaptıklar ri:ıal taksimde bu tarlala· 
rın Hasan, Hüınü, ve Abdülkadir uhdelerine isabet ettiğinden ve di
ter vereıeler başkılca gayrimenkul aldıklarından baha ile mezkür tar
laların intikalen ve taksimen Hasan, Hüsnü, ve Abdülkadir tarlalarına 
tesçilleri talep edilmit ve tapuda kayıtları bulunamamıı oldutundan 
23 AQ'uıtos 941 Cumartesi günü mahalline memur gönderilecektir. Bu 
gayrimenkuller üzerinde mülkiyet ve aair bir hak iddia edenlerin mez· 
kur &fine kadar karflyaka tapu sicil muhafı:ıhtına veya mahalline 1re· 
lecek keıif ve tahkikat memuruna ellerindeki vesaikı taaarrufiyclerile 
birlikte müracaatları ve hemhudut komıularının mahallinde bulunma· 
ları ilin olunur. 13326 

1 ıan 
C. H. P. SEYHAN YllAYET iDARE HEYETi 

REI SLIGI NDEN : 
. 1 - Parti ve Halkevi konferans salonunda yapılacak (6635) 
lıra (28) kuruşluk sahne tesisatile bir kısım noksan inşaat 4 8 
941 tarihinden itibaren (10) gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - ihale 14-8-941 tarihine müsadif Perşembe günü sa
at (17) de Adanada ufalt yol üzerindeki G. H. P. Seyhan Vi
llyat idare heyeti salonunda yapılacakhr. 

3 - Eksillmeye iştirak etmek isteyenler eksiltme tarihin· 

den bir gün evvel bu gibi sahne tesisah yaphldanna dair vesi

kalannı Parti İllf&at kontrolörüne ibraz edüp işe iftirik için ve

~ika almalan ve keşif bedelinin %7,5 buçuiu nisbetindeki (497) 
bra (67) kuruşluk muvakkat teminah vermeleri lizımdır. 

4 - Proje ve keşifnameleri görmek isteyenler her gün Par-

ti kalemine müracaat etmelidir. 12-13-14 13330 

inhisarlar Adana tütün fab
rikası müdürlüğünden : 

Açık eksiltmeye konulan fabrikada yapılacak sandıkhane 
binasına ihale günü olan 9-8-941 tarihinde istekli çıkmadığın· 
dan müddet on gün daha uzatılmışhr. 

ihale 22 8-941 gününe tesadüf eden cuma günü saat on 

dörtte yapılacağından isteklilerin tayin edilen günde eksiltme· 

ye iştirak etmek üzere fabrikada bulunmalan ilin olunur. 

-13327-

ilan 
ADANA DOGUM YE ~ocuı BlllMEVI BISTABIPUllHOEN: 

Müessesemizin 941 Mali yıh sonuna kadar ihtiyacı olan 

Koyun eti 7/ Apıtos/ 941 tarihinden itibaren açık eksiltmeye 

konulmuştur. ihalesi 2'}) Atust09 1941 Cuma gücü saat onda 

Sıhhat Müdürlüiünde yapılacaktır. Şeraitin Müessesemize mü

racaatla öğrenilmesi lizımdır. 
isteklilerin kanuni veıikalariyle ve ilk teminat makbuzunu 

tayin edilen günde komisyona vermeleri ilin olunur. 13311 

Aşağı Yukan Muhammen lık 
Kilo Kilo Cinsi Bedeli Teminab 

2000 2300 K. Eti 1150 86.25 

7-11-15-19 
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P H 1 LI P S 1 • • • • • 

TÜRKSÖZÜ t 
1 
1 

Kaynak Makineleri 
AZ CEREYAN SARflYATI. SESSiZ ISlEME. UZUN OMOR. 

•• • • • • • • 
Gazete ve Matbaası 

OIUYUCOllBINA DONUNIN HER TABl· I 
FINOI VUKU BULAN HADiSELERi GONO 60-
NONE VERİR. TORKSOZONO TAKİP EDIHiZ • 

F 1 LI P S • • • • Türksözü 
Gazetesi K agnak Elektrotları • • • • • Her madene göre ve her işe göre 

en muvafık kaynali çubuğu. 
• • • 
• • 

Kitap, •ecmaa, çell, bllet, an,, 
plia, barıta, bUamaaı matbaa 
işlerini TlrldJede mewcat ••t· 
baaıara rekabet eder derecelle 

Türksözü 
Matbaası 1 

Mufassal teknik izahat isteyiniz : tab ve ılratıe elden çıkarır. 

• • • Türksözü Cilt Kısmı 
Muharrem Hi/11 i Remo 

ABIOİHPAŞA CADDESi HO. 42 - TELGRAf : REMO AD AHA - TELEf OM : no Sl~lAM, TEMİZ. ZARif CilT l$lERINIZI ANCAK TORISOZO 
MOCELLITHANESIMDE Y lPTIRA~URSINIZ 

En Bü~ük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N DIS MACUHUHUH YARATTIGI SIHHAT. 

CAZiBE YE GOZELLIKTIR 1 
il .. 
il 

"Radyolin,, harikulade mües- de parlak neticeler veren a 
sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin., sizi terkibi meçhul 

1 
temayüz etmiı ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 
kişinin tercih ettiti yegane diş müıtahzarlanndan da müstat· 
macunu haline gelmiştir. Diş . 
hıfzıssıhhasında ve güzellitin· nı kılmıştır. 

RAO~OLİN 
ÇUKUROVA HARASI M0001988NOEN : 

Müeessesemizin ihtiyacı bulunan kırk ton mazot, beş ton 
Benzin iki ton gaz 1/81941 tarihinden itibaren yirmi gün müd-
detle kapalı zarf usuliyle eksi tmeye çıkanlmıştır. 

J - Bedeli muhammenesi dokuz bin dört yüz liradır. 
2 - Teminat muvakkatası 705 liradır. 
3 - istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ile birlik· 

te teklif mektupları 20/81941 gününe rastlayan çarşamba günü 
saat ı 2 ye kadar Hara merkezinae alım .satım Komisyonuna 
vermeleri ve daha fazla izahat almak isteyen 'er de Hara mil· 
dürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 3-7-11-lS 

13304 

ı-
1 

TORIİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

SamayHi: 100.000.000 Türlı LiTaaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikraıniye veriyor 

Ziraat Banka11Ada kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
aı SO lirua buhananlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikrl}miye da~ıta'acakhr 

4 Adet ıuoo Lirahk 4000 Lira 

• 
4 

40 
100 
120 
160 

• 
" 
" 

.. 

500 
250 
100 

50 
40 
20 

" .. 

2000 " 
1000 
4000 " 
)()()() 

4800 .. 
3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağ"i düşmiyenlere ikramiye çıktıkJ takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

• 
MÜTEHASSIS 

Dr.. Ekrem Baltacı 
HASTllARINI HER GON MUSTAfA RIF ATECZAHAN~i 
.Jın!~!H~!~ 

---- -- --r ~--.I -: __ .. ~ .................. ~~ 
1
Alloae ve llAD "l"ÜRKSÖZİJ lı 

........ GÜNDELiK GAZETE. AD•NA ı . 

Salıip ve Başmuharriri 
Senelili ... 1400 Kr. 
1 Aylıfı . . . 125 • 

FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Ne§rigat Müdürü 

' lllnla .. için idareye MACiD 80ÇL0 r 
ı ".'Uraca•t etnielt'dl.. Basıldığı yer : TORKSOZO Motboo.:Jı 

......................... ...... .. ............ .. 

NEZLE 
Kırıklık, Baş. 
Diş ve adele ı 

ağrıları 
En seri ve en kati fe' 

kilde yalnaz ka~ 

GRIPIN 

= Kalbi bozn1~dc..n, midee ve böbrekleri 

= yormadan! ıstırapları dindirir. ~ 
il Lüzumunda günde 3 adet ahnır. Taklitlerinden sakının•' 

" her yerde pullu kutularına ısrarla isteyiniz. 

" •:1D1::11:2C111Cacııt:K8z:mcacı11CK:ICll~CllCI~~ 
- --·------

1 LAN 
SEYHAI HUSUSi MUHASEBE MODOBLOGONB(t ,.,, 

1 - Aşağıda evsah yazılı gayn menkul açık artır' 
satışa çıkanlmışbr • 

V - Artırma 941 Ağustosunun 14 üncü Perşeınbt t 
saat onda kaza artırma eksiltme komisyonunda aıu~akk' 
lesi yapılacaktır. .. bil 

3 - Şartnameyi Hususi Muhasebe kaleminde gore .;e 
isteklilerin ihale saatinde Osmaniye satış komisyonunda 
layet daimi encümeninde ha~ bulunmaları. 

7 -9-11 -- t 3 13316 

Mahallesi 

Rızaiye 

BEHER DEKARI~. 1 
MUHAMMEN BEDt.V 

Mevkii Lira Kuruş 

Dikilitaş 30 00 


