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Ankara: ıs (Türksözü Muha
birinden) - Millf Şefimiz bugün 
saat lS,30 da, yanlamada Maarif 
Vekili Hun-Ali Vücel ve daha 
bazı phsiyetler oldutu halde, Er
kek Saaat okulunu ziyaret ederek 
muhtelif atelyeleri iezmişlerdir. 3 
saat süren bu ziyaretten sonra, 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydamla 
beraber toplanan halkın içten sev. 
ıi ve sayaı tezahürleriyle okuldan 
aynlmışlardır. 

miyetle ele alındı 
Toprak Ofise verilen vazife 

kilo un alınacak tekilde hazırlan
m811 baklandaki kararname dün 
resmi gazetede intipr etmiftir. 

Ankara : ıs ( Türksözü mu· 

)Grclın cı haılanacalıhr. -- -l o91etlere llN 

Budieni ordutan 
serbest halde 

Od•aa ıelarinin 
ihata edildfli 
laoberi yalantlır 

w 

iLERLEME 
. Budiyeni ordularının çevrildi• 

tırıi Ruslar reddc:tmektedir . Bir 
bıbere ıöre , Almanlar Moskova 
titerine yilrümeQ'e huırlanmakta· 
d!rlır . Ukrayna ccpheıinden bu
tlu yeni bir malQmat yoktur . 

Alman teblitine ıöre , Niko· 
layef ıehri ihata edilmiftir . Kri • 
~oy Roa maden bölgeli de i11al o. 
lunıııupur . 

•• 

1 

babiriaden ) - Ek8iek tetnisinin 
detfıtirilmesi ve yeni tip ekme· 
p.. ecneW maddMi 9kuilmış 
100 kilo safi butdaydan 89-9ı .............. 
Budienl orduları 

mahsur vaziyette 
Tr'Wflral, Pey1UUAotMlı 

6/Jp/eriyt. 111adeıa 
aalaaları iı,al dildi 

MUKAVEMET 

Hitler karargihmıo Ukraynaya 
teldi bildiriliyor . Bazı kaynak
ları ıöre , Almanlar Şimal cep-
beairıde taarruz. sistemini kaldar· t 
-~ ve ehemmiyeti cenuba ver • 

"1ttir . aADTO IAllT.lllDllf 
Saıoleosk crplıeainde Alman· •l•-iliıil--miiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiimiliiiiiiiiiiiiiiiimiiii5iliii .... -. ların baylk bir taarru yapması 

da llluhtemeldir . kadar bGflln cephe boyunca düı· 

2ı ttlmen mevcudunun yarııından 
fulumı kaybetmiftir • Sallhi· 
yettar mahfillerin beyanatına lfÖ• 

re , AllD8Dlar imha edilen kıtı 
larınan yerine diter kıtalar ıe
tirmek için miıkülAt çekecekler
dir • Hitler aeç kalmıftır . Zira 
Jtautoata Leningrad , Mo.takova 
ve Kitıef unacalitı • '9 uncu 
huık ~dllau , 8 • 18 , -ı6 ve 
19 uıacu ve 20 nci tank tlmen
leri ve X1 nci zırhlı timen ve 
68 • ııo ve ı37 nci piyade ttı
menleriyle ( öliim bqı ) denilen 
methur hücum tilaıeni imha edil· 
mittir. Ayrıca bet tank ve hüoum 
tGmeni d~ imha edilmiftir. 

ı4 - ıs atuıtoa ıeçeai kıta
larımıa Kekaholm , Sarayroaa , 
Smolenık istikametlerinde anu· M0akova : 15 ( a. a. )- Sov· mania tiddetli mıharebeler yap· 

~et tebUfi : ı4 atuıtoıta kıtale· •nıttr • Cenup iıtikametlerinde 
~ Beyaıdeniz.'den Karadeniı'e ~::~ir~:.f':i .. ;: p:fuı~: 

IZVELT-ÇiÇk 1 ı.rtt;; .._ 74 Aıı.u layy•· 

18llllTI AllSLERllBEI :. ·:~:·~~1~ ;~in~:-
cleniult•larımı&dan bin bır dltman 

Bu mülakat 
nasll oldu? 

denizalta11nı Wırmaıtır. 
Londra : ıs ( a. a. ) - Roy. 

ter : Alman Bqkumandanlatı , 
.__ ileri birllklerlaln Baa ha
licinde Karadeniı sahillerine var· 
......... ve bll ıarttle Odeıanı~ 
tecrid edilmif bulundutunu, aynı 
umanda da S<wyet mfldafauının 

Garbi UkraynaJa yıkılmata bat· 
ladıQ'ını iddia etmektedir . 

Odeıanın tecrid edilmiı olma· 
ıı ihtimalinin din M0tkovada bil· 
yük bir endife uyındırm•ına 
rataıen Budiyeni ciddi uyiat ver· 
mebizia bqhca kuv.etlerini mu· 
vaff akiyetle ıeri çebniıtir • 

Moakova : ıs ( a. a. ) - Sov· 
yet istihbarat barosu mldürG O· 
desanın zaptedildifi ve Sovyet 
cenup ordusunun .. nldıtı bak· 
kında Almanlar tarafından verilen 
haberi yaJanlamlftır . 

Moalıuva : ıs ( a. a. ) - Bir 
Alman tank kolorduau , 11 ti· 
men • ı3 alay imha edilmiıtir • 

( Gerisi üçiincü Nyifede ) 

Yurdun şehir ve kasabalarında 

Su Tevziatı 
Nizamname • 

Ankara : ıs ( Türkaözü mu· 

babüinden ) - Nw Vekiletişe
hir ye kauha .. rda abonelere ıu 

tevzi ye Ubfl hakkında bir ni-

Bag Hal zaınname hwrlamııbr. 

"~lt .. ~•terdaaı: ı5 (a. a.) _Ruz· Belediyeye ait bulunan ve •· 
~ ~orçu aı&tikatı hakkında At· bonelere su tevzi eden müesese-
S,11ll~fı~dan dGn radyoda yapalan lerin su tevzi ubtına ait ifler bu 
~'t ~ altkında lnıiliz latibba- nizamnamede yaDb uaul ve esaa-
,'-•t. °" tarafından Yerilen ma- lar dairesinde çevrilecektir. Su i-
~-"".. lôre, iki devlet adamı . . 

tGr -..c&a llllilakat .. 11 darelennden su almak ısteyen 
~-·Qg lllfilaltat uç sin d ~lf· ı herkes abone kaydolunmak ve 

......_İQ..__ eanaaın a ıqe b:ı.L ·mı . . t 
( ~ lı.tka uıak tark, bu "nizamname ~u erıne na~e 
~ ikinci 1qfwpa ) etmek fll'liJle telür auyundu 11· 

tifade edebileceklerdir. 

Nizamnamede umumt büküm· 
ler on beş madde içinde telhis e· 
dilmektedir. Abonelerle firket 
veya belediyeler arasında yapla· 
cak kontratlann ne suretle yapa· 
lacafl, paralann hanfi aylarda 
ve kaç taksitte ödenec:eji, akdin 

T aggorelere 6om6a nakil 

~mall Fransaya 
hava hücumlan 

başlang1ç ve mGddeti, sayaçlar, Londra: ı5 (a. a.) - lıtpiz 
bunlann takılacafl yer, ayan, iç avcı ta)yareleri dün öfleden son· 
tesisat, tesisatın bakım ve tamiri, ra ıimıll Fransa lıerinde seri bir 
tahakkuk ve tahsil sureti, tarifeler 1 bir hGcum y~pmıflardır. ı3 dif· 
ve iflenmesi memnu olan ifler man tayyar•i dlfirGlmQıtlr. 
baklanda mtıbtelif hükümler mev- lnıiliz bayyudleriııdeo Gçl iiu8ne 
c:ut bualumaktacbr. d&im•ipir. 

5 aj'ustosta meriyete konu· 
lan bu karara fÖre Toprak Mah
sulleri Ofisinin mubayaa mıntaka
lan De tanzim salıfa yapbfl saha· 
larda ve bunlar haricinde Ticaret 
Veklletince lüzum &'6rülen Vili
yetlerde ecnebr maddeai çıkanı· 
maş 100 kilo safi bufdaydan 89-9ı 
kilo un ahnmak suretiyle hazırla
nan undan yapdacak ekmekler is
tihlllt olunacakbr. 

Yukanda yazcbj'llluz mıntaka
lar dahilinC:le bulunan veya istihsal 
ettikleri w'1an tamamen veya kıs· 
men bu mıntakaJara satan bufday 
koruma kanununa tlbi bütün de
tirmenlerin bu tipten rayri un 
imaJ ve iatihWte anetmeleri me · 
nedllmittir. 

Sıhhatlan icabı fnncala ile ta
i•ddi olunmalannda zaruret rörü
len kimselerin ihtiyaçlanna tahsis 
edilmek üzere hazırlanacak fran· 
calalık unlarla daha düşük randı
manlı diter her neva unlar mün
hasıran Toprak mahsulleri Ofisi 
taraf .... ihzar olilNCl'br. 

Her manlakaya Tıcaret Vek•· 

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

A merika 
lngiltere 
Arasında 
Gizli pakt 
B azı Jnıiliz mahfillerinin eclalne 

bakılana , lnıiltere ile Ame-
rika aruında , Çörçil ıve Rua

velt beyanname.inden Mfk• 'liıli 
bir anlqma yapalmıttır. 

Alman matbuah Çörçil ve 
Ruıvelt için atq phkGrmektedir. 

Kn k 
letince tahai& edDecek franc.ıalık = Alnaan,.a'.l'• m;, ii:: 
unJann her tehir ve kasabalarda 
imli ve sabtının ihtiyaç ve icaba 
röre muayyen hnnı.,da yapdm811 
ve sabflD sadece ihtiyacı olan kim Makalesi 
aelere hunmn temini hususunda Nevyork : ı5 ( a. a. ) - Bab· 
maballt belediyeler sallhiyettar kı- riye nazırı Knokı bir mecmuada 
bnacaklardır. yaıdıta makalede diyor ki : 

Bu kararlann tatbikab mahal· c Amerikan milleti Hitler • 
il belediye memurlanndan bqka den evvel harekete aeçiJmeşini 
Ticaret, Dahiliye, Sdıbiye Veki· ı Hitl d .apbe ediaAai tak· 
1 ti . T ak .... _ ... __ 11_ • Ofi • ve er en ,.. -.. 
e ~rı ve ~pr IYUlllMlllCft • asa di.-de Amerilraaın oama IMırine 

imir, müfe~ı ve kontroıörterı ta- atılmuını istemelidir • Bahriye 
rafından daimt surette muralabe . ..&!Lbar_. LA---· tarihin 6· 
edil ktir ımuu - UUIV9UDUn e ı 

ece • re • pyed Hitler , Avnapayı ve . ... ..... 
11 .. ,. .., ... 

z.t,.ep : ı5 ( a. a. ) - D. N. 
B. : Boınada Prani civannda bir 
tecrid kampında wkubalan ilyan 
hareketi euıuanda mevkuflardan 
29 kifi ölmif , diter birkaç mev· 
kuf da divenıharp tarafındaıJ ida· 
ma •abkGm edilmiftir • DiYanı· 
harp, Saray·Botaada beyanname 
d8f1tan iki komlaiati de 61üm 
cezauna mahldlm etmif ve bun
lar kur,una dilillllittir • 

lnıiltereyi ele pçirir1e bizden 
dBrt misli falla remi İDfa etmete 
muvaffak olacaktır. Bundan bqka 
bütün Avrupa Hitlerin beaabuaa 
çallfaD bir tayyare fabrikua ha· 
line rirecek ve bilahare bi&im· 
kimdeD biyiik ve fimdiye kadar 
tasavvur edilmedik bir doaallma 
ve hava kuvveti vlcude pttrebi· 
lecektir. Fakat bu sahada biJh ... 

yükte• maneviyat ve askerlerimi
zin zekbı itibariyle HiUerden 

ilerideyiz • > 

Partimizin 

Müracaatlar tetkik ediliyor 
Aabh: ıs (Tlrbkl muha· 

biriBClen) - Parti G.ıel Sebeter-
litinin buailn n•ettiti bir tami
me ıare &ılml&deki derı yılı 
içinde Partiden yardım ıörmek 
isteyen talebelerin mlracaaUan 

tetkilE ed'ılmlftir. Bundan böyle 
yapalacak mirawtı.r kabul olun· 
ma71C"akUr. 

Taa•ta ....... 
Londra: 15 (a. a.) - Tunuı 

Askeri mllbiemeai bufln ı 2 kifi· 
yi oı•m ceıuına ıpahkdm etınif
br. Bwllar dlfman hiımetlne rir. 
mek bre Tunuı 'tan kaçmeta te. 
..,.._ cilrmite ıan altuaa •lanllllf
llrdar. 
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~ttmaı Meıeıeıer OıHlnde l YANKILAR 

Detı,en Ol ııer, 
Esrar perdesi, 
BAii o nıektap, 

----
Sevmek Ve 
Kıskanmak 

Ad~~ü:~~in j Ad~nada paraşütle 
müsabakaları 1 mucadele kıta/arı 

Bu2üne kadar bütün insımları 
sarsan bir hi vardır : Aşk ... sev· 
mek her insanın en tabii bir ihti
yacıdır . Niteldm bunu takdir 
eden ilk insanlar bile Adem ba
bamız ile Havva anamızı misal 
olarak almışlar • ve aşk rugüne 
kadar herkesin kalbini kurcala
yan bir his olmuştur. 

Sevmek müstakil bir his de· 
ğildir. Seven insan daha bir çok 
ihtirasların, ihtiyaçların teairi al· 
tında kalır. Fakat evginin yanın
da daima bekçi gibi bulunan di . 
ğer bir his daha vardır : Bu da 
lmlcançlıktır. 

ilk bakışta sevgi ile kıskan
lığın gayet }'akın rabıtaları göze 
çarpmaktadır. Acaba kıskanmak 
için muhakkak sevmek lazım mı
dır? Yahut da, her even muhak· 
kak kı kanır mı? Evet her seven, 
sevgi kelimesile içi titreyen her
kes muhaHak kıskanır, fakat kıs· 

kanmak için muhakkak sevmek 
lazım değildir. 

SevmediğimiL kimseleri de 
kıskanıru.., hatta tanımadı~ımız 
kim elerin saadetlerini kıskanırız , 
hiç alakamız olmıyan bir kadına 
başkasının sahip olmasiyle içi
mizde manasını tahrif etmeğe çe
kindiğimiz bir his duyarız. Burı
lar birer nevi kıskançlıktır; fakat 
biz. buna daha ziyade haset de
meQ-e mecburuz. Bu da bizim bir 
ı.aaf ımızı gösterir. 

Mamafih kıskançlıktan kendi
ni kaybederek karılarını döven 
erkeklerin • mevcudiyeti de inkiiı 
edilemez bir hakikattır. 

Erkek kıskançtır. Esasen cins 
erkekte dişi ini kıskanan erkektir. 
Erkekler bu hu usta hazan haşin 
oluyorlar ise buna sebebiyet ve
ren karılarıdır. 

Bilha a genç karısı olan er
kekler daha kıskançtırlar. Bu his 
karılarına olan itimatsızlıklarından 

değildir, hayır.. Erkek kır düş· 

müş saçlariyle, yorgun vücudiyle 
karısının canlı vücudunu mukaye
se eder, sonra etraftaki gençlerin 
ateşli nazarlarının, dipdiri varlık· 
larının daha caı.ip olduğunu gö· 
rür, ufak bir ızd1rap duyar ve 
kıskanır. 

Erkeği kıskanç yapan karısı· 
dır. Bu ate~le O} namak gibi teh . 
tikeli bir O) undur .. ,Kadın isterse 
erkeğine rahat bir yuvada temin~ 
edebilir .. 

Kadınlara gelince; kadınlar 

mohakak ki erkeklerden daha kıs· 
kançtırlar .. Kı kançlık kadınların 
Layıf asablarını harap edt:r. 

Kıskanç olmayan ,kadın yok
;..tur. Fakat bu his hepııinde ayni 

tezahürü göstermez ... 
Bir kısım kadınların kıskanç

lıkları hiç bir esasa müstenid de
ğildir . Bunlar sebepsiz kncalarını 
kıskanırlar. Tahakküm etmek is
terler, türlü hırçınlıklar, daimi 
kavgalar ile saadet yuvası olması 
icap eden aile ocağını zindana 
çevirirler. Bu tipteki kadınlara J 
lmkanç demekten ziyade chasta> 
demek doğru olur ve erkekte sev· 
gi yerine nefret uyandırır.. Eğer 
erkek bu tipteki kadına ba~lanır
sa, bu sevgiden değil, ancak mer
hametten ileri gelmiştir. 

Bazı kadınlar da yüksek bir 
gurura maliktirler .. Kıskanırlar fa
kat bu hislerini katiyen erkekleri
ne belli etmek istemez.ter .. Bu hu
susta makul bir gurura malik olan 
ve lüzumunda kocasiyle her şeyi 
açıkça ve sükünetle konuşan ka
dınlar erkekler tarafından tercih 
olunurlar. 

Diğer bir kısım kadınlarda 

haklı oldukları bu kadınlık guru
runu fena bir şekilde istimal ede
rek birçok kereler bilasebep saa
detlerine mani olurlar. 

Kıskançlık hissini belli etme· 
yi büyük bir dü~künlük telakki 

[

YAZAN J 
P. P. Bu haf ta yapılamıyacak 

teşekkül etti 
eden bu kadınlar guruı !arını lü
zumsuz ve had bir şekilde vardı
rarak her vak'ayı kendi düşünce
lerine göre izam ederler; kıskanç· 
lık hissile sarsıldıkları için maku· 
liyetini kaybetmiş olan düşünce
leriyle kocaları aleyhinde · birçok 
haksız planlar hazırlarlar ve böy
lece saadetlerinin, aile yuvalarının 
yıkılmasına sebebiyet vermiş olur
lar .. 

Sevmek ve kıalc:anmak bah
sinde aıle yuvuının idare edecek 
olan merkez kadındır .. Kadın er
keğine ehemmiyet verir ve ona 
ihtimam gösterir ise kıskançlık 
kat'iyen tehlikeli bir vaziyet al
maz .. Bilhassa çocuk aile saade
tinin temelidir. 

KAdın cAnne> olduktan son -
2ra artık erkek nazarında başka 

bir varlıktır . 
Çocuk aile saadeti için lazım, 

fakat kafi değildir . . Sevgi ke
limesi de yalnız. başına bir şey 
ifade etmez •• Ancak erlceğine 

ihtimam eden ve - açıktan açı

ğa hiç bir işine karışmamakla be
raber - kocasının bütün işleriyle 
alakadar olan kadın aile saade
tini emniyet altına almış d~mek
tir . 

Erkeğe gelince: Muntazam bir 
hayat yaşaması , karısiyle meş

gul olması ve her zevkini evinde 
araması kadındaki kıskançlığı iı.ale 
etmesine kafidir. 

Görülüyor ki , sevmek ve kıs
kanmak birlikte bü} üyen iki his· 
tir . 

Aile hayatında sevgiyi kabul 
edince kıskançlıka de katlanmak 
icap etmektedir . 

Mamafıh kıskançlığı saadeti
mizi sarsan bir tehlike olarak ka
bul etmek de icap etmez . . Hat
ta kıskançlık aile hayatı için bir 
dereceye kadar elzemdir de . 

Kıskançlık aşkı körükler , fa
kat sebepli bir kıskançlık aşkı 

alevlendirmekten ziyade , asabı 

ateşlendirir ve fena neticelere so· 
bebiyet verilebilir •. Aile saadeti 
için lazım olan kıskançlık değil , 
fakat her hangi bir tekilde kıs· 
kanmak ihtimalidir. 

Bu ihtimal sevgiyi kurcalar. 
küllenmeğe yüz tutmuş aşk ate
şini körükler ve aile yuvasına ye· 
ni bir sıcaklık verir . Fakat dik. 
kat etmeli, bu ihtimal bir kıvılcım 
olduğu müddetçe saadet müem
mendir. Fakat ihtimaller ufak se
bepler tahtında şüpheye tah -
vil ederse işte o zaman bu kıvıl

cımdan yangın çıktı demektir . 
Bu takdirde kıskançlık yapıcı ol
malı: vasfını ka}·beder , bilakiı. 
yıkıcı ve yakıcı olur . 

Aıle yuvası kurmuş olanlar 

Bugün ve yarın için Adana 'lı 
yüzücülerle bazı temaslarda bu
lunmak üzere Mersin'li gençler, 
Bölgemiz tarafından davet edilmiş
ti. Fakat Mersin bölgesi Mersin 
yüzücüleri arasında bu hafta bi
rincilik maçları yapılacağından 
gelemiyecelclerini, bildirmiştir. 

Atletlerin bugün 
bareketı mubtemeı 

Haber aldığımıza göre , 23 
ve 24 ağustosta lstanbulda yapı
lacak Türkiye Atletizm Birincilik
leri için şehrimi:ı:den davet edilen ı 

Kemal Ôzdilek , Mu taf a Ôzçe
lik , Nihat Calba ve Ôkkeş Be- . 
den terbiyesi müdürü B. Rız.a Sa
lih Saray'ın nezareti altınrla bu. 
gün lstanbula haı eket etmeleri 
muhtemel bulunmaktadır . l 

AtletlcrimİL düıı Karataşa gi- ı 
derek orada da aııtı eıınıanlar yap. 
mışlardır . 

Amerikadaki 
ı büyükmanevra 

Fortlevis·Vaşington , 15 (a.a)
Amerika Birleşik Devletlerinin garp 
sahilinde , tarihe misli görülme
miş . büyühlükte manevralar dün 
başlamıştır. 

Manevraların temi şudur : 

Loli Angele sahil muhafoza 
gemilerinden biriı.i , açıklarda bir 
istila filosunun ilerlemekte oldu· 
ğunu görmüş ve buna karşı ha
rekete geçilmiştir. Fakat daha 
evvel, iki gündür bir sinir harbi 
başlamış ve mütearmlar, bu iki 
gün , müdafilerin J..uvvetleriııi da 
ğıtmak maksadıle, müteaddit şa· 
şırtıcı hücumlar yapmış bulunuyor
lardı. 

Yarden kalesi ateşe başlamış, 
fakat hakemler bu kalemin 16 da-

kikada tahrip edilmiş olduğunu ka
bul etmiştir. Bunun üzerine mev
hum istili filosu , Seattle'e ka
dar ilerlemeye dtvam eylemiştir. 

Muazzam Mochard tayyare 
meydanı ve müdafaa hava kuv· 
vetlerinin yarı ının tahrip edildi· 
ği kabul olunmuştur. 

dikkat etmelidir . Ateşle oyna· 
mak daima tehlikelidir . 

Kıskançlığı tahrik için kulla· 
nılan usııllN baıırn çok acı neti
celer verir ve aadetinizi yıka· 
bilir . 

Eşlerini sebt•pli veya sebepsiz 
kıskandırmak doğru dcğıldir. An· 
cak onları kıskançlığa layık oldu · 
ğunuza inandırmak kadar kafidir. 

l\Jaziler ve 
Arjantin 

Buenos • Aires : 15 (a. a.) 
Royter: 

Ayan meclisi Salı günü öğle
den sonra Arjantirı'e Nazi hululü
nün tehlikelerini müzakere etmiş 
ve parlamento aleyhinde hakarct
leı i ihtiva eden ve Nazilere atfo
lunan vesika hakkında tahkikat 
y~pılmasını kabul eylemiştir. 

Ayan azasından muhafazakar 
M. Rodı iguez, bir Alman prensi
ııiıı idare ettiği bir Nazi partisin· 
den bahsetmiş ve bunun ismini 
parlamento teşkilfitı esasiye encü
menine bildireceğini söylemiştir. 

Sosyalist M. Placios, bu be· 
yanalı tasvip etmiş ve Cenubi 
Amerikanın diğer devletleri gibi 
h:ıreket etmek lüzumunu bildirmiş
tir. 

Razveıt • ÇörçU mı
IAkatı akislerinden 

( Birinci sayfadan artan ) 
Dakar meselesi ve Sovyet Alman 
harbi de görüşülmüştür. 

Vaşington : 15 (a. a.)- Ame
ri1'a hariciye nazırı Hal, Ruıvelt
Çörçil deklarasyonunu cumlimi 
tasvip sahasında cihanşumul um
deler ve umumi siyasi hatlar> 
suretinde tavsif etmiş ve demiştir 
ki :cBu prensipler şimdiye kadar 
bütün medeni milletlerce kabul 
edilmi~ ve bazı memleketler, me· 
deni milletler aıasındaki medeni 
münasebetler sistemini yıkmalc ve 
fetholunacak milletlere karşı vah
şet ve barbarlı~a dayan&n bir ta· 
hakküm usulü kurmak yolunda 
cihanşumul harekete tevessül edin-
ciye kadar da şiddetle müdafaa 
edilegclmektedir > 

Vaşington : (a. o.) - Ruı.velt· 

Çörçil mülakatı 35,000 tonluk 
<Prens Vales> zırhlısında l'ercyan 
etmiştir. Riya eticumhur sarayı 
tarafından matbuata verilen bir 
fotografta Ruzvelt ile Çörçil yan 
yana görülm,:ktedır. Reı;im de şu 
ibare vardır: cPrens Valcs> zırhlı
sında 10 Ağustos 194 J ruhani 
a}inden sonra, 

Vasington: 15 (a. a.) - Beyaz 
sarayda ifşa edildiğine göre, Ruz
velt ile Çörçil konuşmasında aşa 
ğıdaki şahsiyetler hazır bulunmuş-
<lur: c: lngiliı. donaıımasınırı baş 
kumandanı Amiral Sir Tuvlez, im
paratorlu!.: Genel Kuı may reiıoi 

General Sir O:> Birleşik Ame
rika Genel Kurmay reisi General 
Jorj Maışal, Deniz harekat şube· 
si ı ei i Amiral Spark, Harri 
Hapkin, Hariman, ve Birleşik 
Amerikanın Atlantik donanma ı 
baş kumandanı amiral Ersting. 

-------ı~:_u __ z_A_K_L __ A_•_n __ A_N __ B __ A_•_E_P _______ ı ~w ........ --
Müthiş Birkaç Rakamrn lfade teri 
Avusturalyanın hava kuvvetinin harpten ev

velki kuvvetinin tam 16 misli olduğu söylenmekte
dir. Yalnız gönüllü olıtrak hava kuvvetlerine giren· 
lerin adedi 200.000 i bulmuştur. 

lngilterenin büyük tayyare fabrikal:ırından 
biri olan Dourlas tayyare kumpanyası 1941 sen·c i 
haziran ayı imalatının 1940 senesi haziran ayı ima
latından O/o 27 fazla olduğunu bildirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Müdafaa Vekale
ti müdürü Mister Sydney yaptığı beyanatta de· 
miştir ki : 

Bir sene evvel müdafaa vasıtalarını imal e
den sanayilerde 400 bin kişi çalışırken bu sefer 
bu i~lerde çalışanların miktarı tam 2.700.000 e çık-

• mıştır. Bu adedin gelecek sene 5.700.000 e çıka· 
cağı tahmin edilmektedir. 

john Camp isminde Tczxa lı bir petrol 
kumpanyası sahibini Amerikan petrol istihsallerini 
lngiltereye 1.300.000 fıçı petrol vermeye davet et
mi~tir. Bu rakamı takriben Avrupanm yansı olan 
Texas devletinin bir günlük petrol istihsalatıdır. 
Mister Camp kendisi lngiltereye 5 000 fıçı petrol 
teberrü etmiştir ve birçok arkadaşlarıııdan da o· 
nun gibi yapacaklarına dair söz almıştır. E~er bu 
adamlar da sözlerini tutaılarsa diger bir 7.500 fı
çının garanti olduğu söylenmektedir. Mister Cam
pın bu faaliyetini Mister Roosevelt şahsen hima· 
ye etmektedir. 

Şehrimizde paraşütçü inme ve 
indirme lcıtalarına kartı , beden 
terbiyesi mükelleflerinden < Pa· 
raşütle Mücadele Kıtaaı > grup
ları teşkil edilmiştir . Bu gruplara 
her hafta muntazaman jandarma 
tabur komutanı B. Kerim Kızıl· 
kaya tarafından silah ku11anma 
der teri verilmekte ve talimleri 
yaptırılmaktadır . Bundan başka 

bu teşkilAtın komutanı Osman 
Seval ve komutan vekili Cevat 
Yalnız tarafındarı , c: Paraşütle 

Mücadele Kıtası > nın vazifeleri , 
naı;ıl çalışacakları hale.kında bir 
konf t:rans serisi hazırlanmııtır . 

Böyle çok mühim bir vatan 
müdafaa ı içiıı verilen derslere 
bütün mükellefleı seve seve koş
makta ve vazifelerini çok iyi an
lamaktadırlar . 

MAARif MOOORüNON 

BÖLGEDE TETKiKLERİ 
EKREM GÜRSEL GELDi 

Maaı if Müdürü B. Ekrem Gür
sel , Ceyhandaki maarif işlerini 

teftiş ettikten sonra dün dönmüş
tür . Ceyhan da geçen } ıl açılan 
husu i ortaokulun bu }'il da bi
rinci ve ikinci sınıfların ikişer 
şube halinde açılması kararlaştı

rılmıştır. 

Maarif Müdürü , ayrıca hali in
şaatta bulunan lcöy okullarına ait 
meı.eleleri de göıden geçirmiş· 

tir . 

Adana lçel 
Kayıerı Mabtelltl 

/z mir Fuarına böyle 

bir tahım gönderilecek 

Bl'şiktaş . Gençler Birliği ara . 
ııında Ankarada yapılan son maç
ta çıkan hadiseden dolayı, Beşik· 
teş takımının lı.mir Fuar maçlarına 
iştirak ettirilmem•·si karar altına 
alınmıştı. Beşiktaş takımı yerine 
bir Adana-içe! Kayseri mulıteliti· 
nin maçlara iştirak ettirilmesi Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğün
ce kararlaştırılmıştır. 

Franıa•da karaıacak ı 
1 oıan adalet konıeyl 1 

Vichy : 15 (a. a.) - D. N B. 
Ekseriyetle iyi malumat alan bir 
ını:ııbadan öğrenildiğine göre, Ma· 
reş 1 Petain tarafından kurul ıcağı, 
geçen günkü nutkunda haber ve
rilen siyasi adalet konseyi, Rion 
yüksek mahkemesinin vazifelerini 
üzerine almayacaktır. 

Bu konseyin tesisi, daha doQ'· 
rusu Mareşal Petain'in Fransız fe
laketi müsebbiplerinin muhakeme· 
sine şahsen müdahale edeceğini 
göstermektedir. 

Bu konseyin vazifesi, devlet 
reisine, muhakemenin çabuk yapıl
masını ve lazımgelirse, kanuni 
muamelenin ikmalinden evvel ce
zai · tedbirler alınmasını mümkün 
kılacak vesaik vermek olacaktır. 

ZA YI - Şahsıma ait mühürü
mü bundan bir ay önce yitirdim. 
Bu mühürle kimseye borcum yok
tur. Yitik mühürün hükmü olma-
dığını ilan ederim. 13141 

Ceyhenın Sadiye Karamezaar 
köyü azasından 

Ahmet oA'iu 316 do~umlu 
Emin 

H
ayat ve hadiseler değ"iştikçe 
ölçüler de değişir. 

T o· Mesela Aın~rika'nın ra 
satlantik tayyarelerinde yemekler 
kilometre ile hesap edilirmiş. aır 
tabak çorba: bilmem kaç kitorııel· 
re; bir porsiyon makarna: bılırıetıl 
kaç kilometre! 

Dün hava bombardımantarırı' 
dair verilen haberlere dikkat el· 
tim: Bunda da bombanın ölç05 

tondur. 
Falan memleket tayyareleri fa· 

!anca şehir üzerine şu kadar ıo(ı 
filan memleket tayyareleri de 
lanca şehir üzerine şu kadar toD 
bomba attılar, deniyor. 

• • • 
Bir havadis başlığı: "Ruzvell' 

in yatı bir esrar perdesi arkası 
da.,. 

Düpedüz torpido ve kruvaı 
ler, kendi dumanlarının perd 
arkasına gizlenirler. Yenidünya' 
en büyük devlet reisi de Y' 
esrar perdesi arl asına gizle111 
çok mu? 

• •• 
Smolensk şehrinin yanar~ 

alınmış bir resmini gördüm; b• 
rıma Hamid'in Eşber'deki şu tıt 
ti geldi: 

Ateşler içinde şehri Penc8P 
Guya ediyor semaya ıihlet! 
Büyük lskender'e asırlarca 

ce söyletilen bu beyitten s 
zamanımızı düşündüm. ı ıaıa 
mektup! 

lskender'e verilen bir m;sr 
tık cevap da hatırlanacak ol 
o zama fena! 

Malum ya, o mısra~ şudııf. 
Mahvolmuş onunla bir del 

millc:I 
Bu cevap karşısında lskendel 

in sızlanışı hazindir: 
- Ey nefsi haıts, acep ıı; 

buldun 
- Ey Şahı cihan, muzaff c:f 

oiduJI 
Dcdım ya, hala o mektıır 

'f. 
~~~~~~~--..-/ 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA RaJY 

7.30 

7.33 
7.45 
8.00 

8.30/ 

PAZAR 16.8.941 

t ~et Program ve mern e 

at ayarı 
Müzik : Hnf if Parçal•' 

AJANS haberleri 
Müzik : Hafif pro 
devamı 

8.45 Evin Saati 

13.30 

13.33 
13.45 

14.00 
14.45 
15.00/ 
15.30 

18 00 

18.03 

18.30 
HS.4G 

r!\1 
Program ve saat 8) 

Müıık : Türkçe pta1'' 
AJANS haberleri 
Müzik : Karışık pr0~ 
Müzik : Türkçe pti1' 

Müzik : Dans 

Program ve memJc:1'' 

at ayan };! 
Müzik : Karışık şar 
Serbest 10 Daki"8 ı 
Müzik : Radyo C~ 
kestrası 

19.00 Konuşma 

19.15 Müı:ik : Radyo 

19.30 

19.45 
20.15 

20.45 
21.00 

21.10 
21.40 

21.55 

22.30 

kestrası 

Memleket saat 
ajans haberleri. 

Müzik : FASIL cSI 
RADYO GAZE'fr;. 
Müzik : Şarkı ve 'f 
Ziraat Takvimi ve 
Mahsulleri 8orsa.s1

•
5
t 

Müzik : Dinleyicı 1 

~il 

Konuşma ( GünU 
teri) 10 
Müzik : Radyo sı 
kestrası 

Memleket saat a'i,rı 



1941 

41nerUıa barptea 
ıoara da Çla'e 
rardlal edecell 

ti . Çunging : 15 ( a. a. ) - Ha· 
cıye encümeninin toplantısından 

:
11.ra Çan-Kay Şek'in siyasi mü· 
\'itlerinden Owen Pattimore, A· 

:'rika'nın Çin'e yaptıtı yardımın 
b uvakkat mahiyette olmadıtı ve 
\ı u Yardımın harpten sonra da de-
aın edeceğini söylemiştir, 

t M. Pctttimore, Birleşik Ameri
! •rıırı Çin dahili işlerine müdaha· 
c ttıniyeceQine ve Çini alakadar 

~n meselelerin bizzat Çinliler 
afından halledilebileceQine işa-

ret .. 1 . • .. y emıştır. 

lagWz lırab 
laavataa ıııoıaaa 

teltlı etti 
.\ Londra 15 (a . a.) - Royterin 
rıavatan filosu nez.dindeki husuıl 

llluhabiri bildiriyur : 

Kral 6 ıncı George şimal ıu
latındaki Britanya anavatıın filo· 
•unda üç gün kalm ııtır. Kral, 
'llliral gemisinde yatmış ve yakın 
~anlarda baı.i muharebelere 
~İtik eden tan aı e gemilerini, 
~Uvaıörleri vt: tor pito muhriple-

llı O>e • t ' • zm14 ır. 

h Bütün bu z.iyaret esnasında 
her aemi filosunda çarpıım•A'a 
•ıır bir vaziyette bulunıyordu. 

lowretıere gire 
A•ma•ıara gire 

- Birinci Sahıfeden Artın -

ISurigede 
istiklal 

Kahire : 15 ( a. a. ) - lngiliz 
devlet nazırı Liyeııon ile Dögol 
arasında 7 ağustosta teati edilen 
ve dün neıredilen mektuplarda , 
Suriye ve Lübnaua isliklil ver
mek hususundaki lngiliz · Fransız 
kararı teyid edilmekte ve mama
fih Fransanın bu memleketler~e 
birinci derecedeki rolünü lngıl
terenin tanıdıtı ehemmiyetle kay-
dolunmaktadır . . 

Berut : 15 ( ı. a . ) - Surı~e 
.1 Lübnanın Filistin ve ErriOn ıle 
ı e . 'd 
ticari münaıebetlerinı yenı en 
tanı.im edecek bir anlaımanın 
husulü için halen Şamda müzake
reler yapılmaktadır . 

lzadrde incir aran 
1 YI mallıalla llalltell 1 

lzmir : ( Hususi ) - Kuru 
meyve ihracatçılar birliti incir ko
mites, tarım satış kooperatifl~ri 
mümessillerinin de iştirakiyle dun 
birlikler binasında ıoplanmıll~rdır: 

Toplanbda incirin dahıldekı 
abm vaziyetiyle ambalij m~dde~-
. ı·n yüksek fiyatlarla tedarık edıl-nn . t 

mesi yüzünden hasıl ola~ vazıye 
müzakere edilmiş ve harıce sa~~ 
lacak incirlerin fiyatlannın tesbıtı 
meselesi rörilşülmüıtür. . . 

Mlzıkerelere mlıtıbsıllerın 
mümeuili olarak Tarım Satıı K~: 
operatifleri blrliti. idı~ e . meclıaı 

. . Doktor Sabrı de ııtırik et· 
reıaı . d'l k mif ve m6ıtahııllcr namına ı e • 
lerde bulunmuştur. 

d•ne t 1 G hava Ticaret Vaki.letince tesbit edil· 
çarpıt ı ar . ece " , h l 

~uvvetıerimiz kara kuvvetlerimizle ditine ıore bu ~ıl Eee. de ma su 
lfbirJia-i halinde düımanı darbe- 1 vaziyeti bereketli ve bılha~ ea· 
ler indirmete devam etmiıtir . j yet nefistır. Pamuk rekol~esı 100 

L b" balya üzlm 50 bın ton, 
oıovski Smolensk 'in Almanlara . ın. 

40 
bla ton palamut da SO 

Pelc Pahalıya mal olduğunu bu· ıncır ' 
tadaki her metre murabbaı top· bin tondur. . . . . 
tak için bir Alman harcandıtını Ozüm ve ıncır pıyaaalan ~O 
&ôytenıiıtir süne kadar açılacaktır. Bu ma · 

ıullere hariçten o kadar f ~zla 
Bttlin: 15 (.a.a.) - Yarı re•· 

~I bir kaynaktan : Alman makam· 
~ının elinde Molotofun son Ber 
lırı ziyareti esnasında çok aalAhi· 
Yetti atıından çıkan ve azimı de· 
recede sarih ve müspet vesikalara 
d, . 
~ Y•nan deliller vardır. Bu vesı 
•lır Türk topratı üzerindeki Sov· 

Yet emelleri reddedilmez bir tarz· 
dadır. Eter Sovyetler birliti böyle 
tıneııer beslemediğini zan ettir
~ete utrqıyoraa, Alman mahfille· 
tiı ~anaatince bu, zamana uymak 
lt~ı en •<>tuk bir harekettir. Tür· 
~!Yenin bazı mıntakaları hakkında 

1 Cllıelleri hali Ve daima &enİflc· 
lrıe h · t · t• • 1 b· •rıc sıyase anın ayrı maz 
t ır Parçasını teıkil etmektedir. 
~er lnriltere Tiirkiye'ye kartı 

vyctterin Türkiye mümeısilinin 
~~PtıQ-ı beyanata büyük bil' ehem 
b_ı.Yet atfolunmamakta, bunda 
t ır tibiye manevrası görülmek-
edir. 

... Cephede Sovyetlerden 20,000 
~•ır 1 a •nmııtır. 
b lserlin : 15 (a. a.) - Odesa 
l\()ırı . 
ta en ve Nıkolayef de kıt'aları 
Qı;•fından çevrilmiı ve mühim 
ltd~e~ havzası olan Kuvodraf zap· 
~11lını1tir . Şark cephesinin diter 
)et~elerinde barekit muvaffaki· 

e devam etmektedir. 

Darıaa•m 11a11.ıı 
b Vi~i: 15 (o. a .) - Amiral 

lltlan d ~ v· . h" '-Q t• . b1~ un ııı u" me ının sa-
lt,b Moskova büyük elçlıi Gastonu 

uı etın· t' ----= lf ır. 
-----~-------------

haberleri ; Esham- T ahvilit, 
Kambiyo • Nukut BorsasJ 
(Fiyat) 

Müzik : Radyo Salon Or
kestrası 2'.tssı 

~.oo v 
annki prorram ve kapa· 

Dlf, 

"bet vardır ki tilccırlar alıvre 
ra5 d ' l 
satışa cesaret eedememckte ır er. 
Müıtahıil gayet memnundur:___ 

ZA YI _ Adana Erkek Lise
sinin 1 inci sınıfından 1939-19_40 
senesinde almış oldutu~. ~sdık
namemi zayi ettim. Yenı~ını ala
catımdan eskisinin hükmu yoktur. 

Çınarh mahalle$İnden 
Naci otlu 

13140 Ahmet Kayadelen ..... , ....... 
ISTlllMET ECllHAIESI 

HUkOm•I Yanında 

--------
ı 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 
~- - - --- "--

K]LO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K S K. S. ,_ · ~-~ ~~-= 

Ko;;- \ 1 10.18 
00,00 Klevland Ç. -58,00 

Klevland 1 ·-oo,oo 
Klevland il ·-oo.oo M. Parlata 00,00 

·- 00,00 P. Temizi 00,00 -
Kapımab 

·-05 oo Y. ÇiQidi ' -
K. ÇiQidi -0,00 --
Susam 

8,75 Butday yerli 8,45 
- 6,75 Arpa 6,73 

-7,36-ı- 7,50 Yulaf 

-
ıs . 8 • 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
lı 6anJuwndan alınm11tır. 

(Frank) Franmz 
(Frank) İlviçre 
(Sterlin) infiliz 5.22 

CDolar) Amerikan ,- !32.20 

TORKSOZO 

1 l AN 
KANARA MOOORLO~ONOEN: 

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

1 - Beher tulum ve kasket muhammen bedeli 7 liradır. 
2 Beher muşamba önlük ı: ,, 250 kuruştur. 
3 - Bir cift lastik çizme ,, ,, JO 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 makbuılariyle Ticaret O· 
!dası vesikalariyle birlikte Belediye encümenine müracaatlar 
ilin olunur. J0-14-18 1 22 13325 

i 1 an 
C. H. P. SEYHAN VilA YET İDARE HEYETi REiSLIGINDEN: 

Konferans salonunda yaptınlacak (6635) lira 28 kuruşluk 
sahne tesisatı ile noksan inşaat talip çıkmadığı için tekrar ek· 
siltmeye çıkanlmıştır. 

ihale 4-9-941 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
( 17) de C. H. P. Seyhan vilayet idare heyeti binası salonunda 
yapılacaktır. 

iştirak etmek isteyenler muvakkat teminat olarak (497) lira 
67 kuruş vermeleri ve bu gibi sahne tesisatı yaptıklanna dair 
vesika ibraz eylemeleri lizımdır. Keşif ve şartnameleri görmek 
isteyenlerin parti kalemine müracaatları ilin olunur. 

16-25-31-4 

• 
iş Bankası 

1110111 talUTal llenpları 

1941 
lllramre plbı 

KEŞi DELER 

4 Şahat, a Mayı•, 1 Ala•to•, 3 llıincit•f"İn 
tarilalerinJe yapılır 

1941 l11ram11eıer1 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lire 
3 , 1000 , 3,000 , 
2 , 750 , 1,500 .il 

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

35 , 100 , 3,500 , 
80 , so , 4,000 > 

300 , 20 > 6,000 > 

TUrklye lf Bank••ına para Y•tırmakla yalnız par a 
biriktirme olmaz, aynı z•m anda lallhlnlzl 

denemlf oluraunuz 

................. 
,z~~:---: ••~w••www•ı 

n 1 
a ı 
i _Bl~A~:P~~·: : ~ ı 
n Beyhude ıstırap.:çekmeymız ~ 
= BIB TD KAii il 

1 NEVROZIN ! 
" Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla- ~ 
it nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro- i 
il matizma evcaı, sinir, mafsal ve 

il adele ısbraplan NEVROZIN'le 

= tedavi edilir. MüessirilAç : il 

! NEVRNÔZiN TERCiH EDiNiZ 1 
i ...... ~:::::~:::;:;u.:. ..... J 

Sayfa 3 

• A 

i LAN 
Devlet Demiryollan Konya talebe pansiyonunun 1941 - 42 ders yılı 

ihtiyacı olan cins, azami mikdar ve muhammen bedelleri aşağıda yazılı 
ekmek ile 7 kalem et, 35 kalem taze sebze, meyve, süt ve yoturt açık 
eksiltme usulile ve 52 kalem kuru erzak da kapalı zarf usulile 5/9/941 
cuma fiinü saat 14 de Konyada Devlet Demiryolları talebe pansiyonu 
müdürlütünde toplanacak komisyonda birbirini takiben satın alınacak 
tır. Bu işe girmek istiyenlerin, aşajıda mikdarlan yazılı muvakkat te· 
minat akçalarını gar veznesine yatırmalan; teminat makbuzu ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar ko
misyon reisli tine ( Konya istasyonunda hareket müf ettişliQine ) verme
leri lazımdır . Şartnameler parasız olarak, Konyada talebe pansiyonu 
müdürlütünde ve Adanada 6 ıncı işletme komisyonunda görülür. 

Ekmek 
Et 
Kuru erzak 
Taze sebze 

Muvakkat Teminatları 
Lira ~ 

86 
159 
448 
172 

25 
04 
51 
95 

( I BMIB ) 

C 1NS1 

Tek tip ekmek 

Erkek koyun eti 
Kuzu eti 
Sıtır eti 
Dana eti 
Citer ( koyun ) 
Paça ,, 
işkembe ,, 

adet 
.. .. 

Kr. Mubam· 
Mikdan men bedeli 

Kilo Kuruş 

10000 

( i T) 
3500 

100 
300 
500 
250 
500 
200 

11,50 

50 
50 
30 
30 
25 

2 
4 

Yekun 
Lira Kş. 

1150 00 
• 

1750 00 
50 00 
90 00 

150 00 
62 50 
10 00 
8 00 

2120 50 

( B UB U IB Z AB) 
Ararot 
Badem içi 
Amasya çiçek bamyası 
Aşurelik butday 
Bulrur 
Ceviz içi 
Çam hsbtı 
Çay 
Erik kurusu 
Barbunya fasulye 
Beyaz fasulye 
Fındık içi 
incir 
irmik 
Tel kadayif 
Kakao 
Karabiber 
Kaym kuruıu 
Kırmızı biber 
KUf üzümü 
Limon : 
Makarna ( İrmik ) 
Nitasta 
Nohut 
Patates 
Pekmez 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Pirinç 
Pirinç unu (Torba) 
Reçel 
Beyaz sabun 
Yetil sabun 
SadeyaQ' 
Salça 
Sanmsak 
Sirke 
Satan 
Ş~hriye 

Şeker (Toz) 
Tahin helvası 

Tarçın 

Tereyatı 
Tuz 

.. 

Un ( Böreklik, tatlılık ) 
Çekirdekli üzüm 
Çekirdeksiz üzüm 
Yumurta 

" Yenibahar 
Zeytin tanesi 
Zeytin yatı 

3 
30 
15 
15 

300 
100 

5 
8 

50 
100 
600 

30 
200 
40 
80 
3 
1 

100 
1 
5 

20()g 

300 
3 

200 
1500 

so 
500 

20 
700 
30 

150 
500 
300 
900 
150 
30 

200 
700 

15 
1000 
150 

1 
200 
250 
600 
200 
200 

12000 
1 

300 
400 

100 3 00 
150 45 00 
100 30 00 

30 4 50 
22 66 00 

100 100 00 
130 6 50 

1000 80 00 
45 22 50 
18 18 00 
18 108 00 

150 45 00 
25 so 00 
40 16 00 
35 28 00 

1so 4 50 
500 s 00 

70 70 00 
85 30 35 
30 1 50 

7 140 00 
50 150 00 
50 1 50 

20 "° 00 
10 150 00 
25 12 50 
80 400 00 

120 24 00 
45 315 00 
45 13 50 
50 75 00 
60 300 00 
50 150 00 

145 1305 00 
50 45 00 
50 15 00 
ıs 30 oo 
10 70 00 
55 8 25 
48 480 00 
75 112 50 

350 3 50 
160 320 00 

7 17 50 
( f' iat verilmemiftir ) -

25 50 00 
50 100 00 
3 360 00 

300 3 00 
4S 135 00 

100 400 00 
5980 10 

(Tuı lellıe, Mıpe, llt n Yotut) 
Armut 200 40 80 00 
Ayva 100 35 35 00 

Bakla 250 25 62 so 
Bezelye 200 20 40 00 
Dereotu : demet 200 6 12 00 
Dolmalık biber 200 20 40 00 
Domates 400 10 40 00 

Elma 500 35 175 00 
Barbunyll fasulye 200 18 36 00 
Aytekadın fasulye 400 18 72 00 

- Lütfen sahifeyi çeviriniz -

• 
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Sayfa 4 TORKSOZO 

P H 1 LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSİZ ~lEM(, UZUN ÖMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotlarl 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 

• -~ . ' - ~ - . i - ·- ~· 

ilan 
SEYHAN VAKlfLAR MOOORLOGONOEN : 
Muhammen 

bedeli 
Lira Cinsi Mevkii Vakfı 

Belediye 
No. 

45 
15 

250 

Mağaza 

Oda 
Ulucami civan Bey dairesi 140 
Ankoğlu camii C. Arık zade 6 

Kasap 
dükkanı Kale kapısı Cafer Paşa 4 

60 Sebze dükkanı ,, ,, 5 

60 ,. " " 6 
90 " " " 7 
24 Dükkan Karşıyaka Emir Ali oğlu 6 

100 Mağaza Karasoku Camii atik 15 
300 Arsa ., U. M. D. O 

Yukanda evsafı yazılı akarah vakfiye 25-8-941 pazarte· 
si günü saat 1 O da ihale edilmek üzere icarları müzayedeye 
konulmuştur. isteklilerin Vakıflar idaresine müracaatları. 

13331 

Kg. Muham-
Miktarı men bedeli Yekun 

C 1NS1 Kilo Kuruş Lira Kş. 
..____ -

Havuç 500 6 30 00 
Hiyar 500 20 100 00 

lspanak 600 10 60 00 

Taze kabak 300 15 45 00 
Kestane kabaQ-ı 200 2S 50 00 
Karne bahar 200 25 50 00 

Karpuz 800 10 80 00 
Kavun 800 10 80 00 
Kereviz (Kök) 300 20 60 00 
Kiraz 100 20 20 00 
Lahana 500 500 10 50 00 
Göbekli marol : adet 1500 6 90 00 
Salatalık marol .. 1000 6 60 00 
Maydanos : demet 500 3 15 00 
Patlıcan 500 15 75 00 
Portakal (80 lik) : adet 3000 6 180 00 
Prasa 

700 10 70 00 

Semizotu 
200 20 40 00 

Soğan 
200 10 20 00 

Süt 
1300 15 195 00 

Siyah turp 
100 6 6 00 

Dimit Üzümü 500 15 75 00 

Üzüm yapra~ı (Taze veya salamura) 50 15 7 50 

Yer clmast 300 ıo 30 00 

Yoğurt 1500 15 225 00 

2306 00 

16-21-26-31 13339 
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Kurulu• tarihi : t888 

Snmayesi: 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticarf her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirast bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa~ıdaki plana i ·öre ikrn.miye da~ıtalacal...tır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 il 

4 il 250 " 1000 " 
40 .. 100 " 4000 " 

100 " 
50 " 5000 " 

120 ti 40 " 4800 .. 
160 .. 20 " 3200 .. 

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

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

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHAN~i 
~uru 

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

İÜoae ve UAa 1 1L"'ÜJRKSÖZÜ li 
şartları GÜNDELiK GAZETE • ADANA ıı 

· Salıift tte Başmuharriri 1 
i Senelifi ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

1 Aylıfı . . . 125 • --
Umumi Neşriyat Müdürü ı 

lllnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ rı 
• mUracaat etmelldlr Basıldığı Y"' : .;;JR;<Sozo Maı::__Jt 

' TT ...... .. ...................... ...ı 

16 Ağuztos t941 

it Kalbi bozmaJan, mide ve böbrekleri 1 
ft yormadan. ıstırapları dindirir. 1 
n Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız .;e J 
= her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ) 

•:ıaı::V#VVX&###tt*AV##*#~ 

İLAN 
ADANA BElEOİYE RİYASETİHD[N : 

(3000 metre mlkip çakılh kum alıaac~ 
1 - Şehrin muhtelif yerlerine dökülmek üzere 3000 111 ke 

re mikab çakıllı kumun mübayaası açık olarak eksiltıtle 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4500) Liradır. 
3 -- Muvakkat teminab (337.50) Liradır. ıO 
4 - ihalesi 29-8-941 tarihine rastlayan cuma günü saat 

da Adana Belediye Encümeninde yapılacaktır. ıe 

5 - lst~kliler bu işe ait keşif ve şartnamesini Adana 13er 
diyesi Fen müdürlüğünden 12 kuruş mukabilinde alabilirle ;0i 

6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak ve şartna~e~ııe 
görmek istiyenlerin Adana Belediyesi Fen işleri müdürluk1\ıe 
ve münakasaya gireceklerin de ihale günü muayyen saıı 
Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

14-18-22-26 13335 


