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RUZVELT-ÇCJRÇİL 
~~Itl'LAKATI 

Ahmet Şükrü ESMER 

H 
itler ile Mu:.u ıı ııi aı ı.tsındaki 
mülak:ıtl an aıı<lııan esıaıerı

giı. şaı tlı.tr 11ltında Birleşik 

Amerika Cuınhuı ıdsi Ruzvdt ile 
Büyük Bıilanya Başvekili Çörçil 
buluşup Lgöıüşınüşlerdir. Mülakat 
Londra'dan bildiıildiğiııe göre, 
Atları tik meyı.Jarı muharebesine 
sahne olan deni:ıin bir noktasın
da Prince of Walcs zırhlısında 
Vukubulmuştur. Aııglo-Sakson mil 
letlerioin mukadderatını idare eden 
iki liderin bu mülakatları gizli tu
tulınakla bernbe ı, her ıkisinin de 
ayni zamanda arısııın ortadan 
kayboluvermı:leri , şjjphcyi uyan
dırınıştı . 

l<uı vdt, aı rı s ı ı u, yatı içinde 
İıııivaya çekılmı·U~ is,.. d r:: Çor· 
<;iliıı sahrı r. d l· ıı ll laklaştığ ı vakı 
değ-ild i. Esast· ıı ~üı,lıt·} i uyaııdı
rao va,.i yd de bu u l 1ı1u~tur . . 

Ru:ıvdt Çöı ;il ıı uı akııtıııdakı 
göıti~m eler i ıı uı e vtı . u u h şf, il e d erı 
lUc l)e ltlc· ı , lıaş 11' 11 ık. İ kı ~ ıı ıa y
tılır . 

1 - lııgıll t ı •·) ~ • Rtısyaya 
Ve mihver <lcvletleı inin t :ıarı uzu· 
na hedef olan devletlere ve.rile· 
Cek harp levazımı mes~lesi. Yani 
harb ı n kazanılmasını temin için 
Yapılacak işler . 

2 - Harp kazanıldıktan son-
1 a kurulacak olan dünya niı.auıı

rıın dayanacağı prensipler. · 

Ankara : 16 (Türksözü mulıahirirıden) - Baltkesir vilci.get içinde 
Edremit kör/ezi11deki Ilıca iskelesinden clalıilde 25 kilometre mesaj ede 
Palamutluk mevkiine kadar imtidat eden llrca·Palamuiluk demı'rı;olu 
dar haltı dı1n Münak<i.lat Vekili ile şirketin salahiyetli mümessili ar 0 . 

srnda imza edilen bir mukavele ile bilumum hukuk, menkul ve gayri 
menkulü ile Devlete i11likol etmiş bulunmaktadır. 

Bu hal. geçliği mıntakamn eşya ve insan nakligatından başka 
bilhassa Balya şirketinin madenlerini nakletmekle idi. 

Balye maJe n şirketinin tatil faaliyet ıize1 ine nıü.'dm hir nakliyat 
meuzuunu kaybeden bu şirket masrafını korumadığından iki seneden
beri faaliyetini durdurmuştu. 

Şirket, 1339 senesinde 40 senelik bir iştefme imtiyat.ı ile teessüs 
etmi§ bolunugordu. 

Kıymet oe maliyet itibariyle ufak hir mevzu olmakla beraber Pala
mutluk hattıma Devlete intikali suı etiyle bu enkazida ortadan kalkmış 
ve bu suretle artık Türkiye imtiyazlı demiryolu şirketleri tamamen 
tarihe geçmiş bulunmaktadır. 

ı İkinci Klevland 67,5 ı 

ı Kapımah M ı 
ı Piyasa parla ğ'ı 58,5 ı 
ı Piyasa temizi 56 ı i Birinci Akala 75 i 
ı lkinciAkala 71-75 : 
ı Üçüncü Aka l:ı 69 ı 
: Egede yerli 62,5 ı : ............ .......... ı 

Ankara : 16 (Türksö:zü Muha· 
birinden) - Ticaret Vlkaldi Pa
muk fİ3 tbrıııı tt sbit ve ıJan elmiş 
lir. Bu karara göre, 941- 942 Pa
n ıuk mü baya :t fiatları şudur: 

Birinci Klevland 70 kuruş, ikin 
( gerisi üçüncü ~ah ifeclc- ) 

Amerikadan gelen uçan kalelerden bir filö lngiliz topratında 

Londrıı : 16 ( a. a. ) - Ha- Bu yangınlar , harp malze-

va nezart'tinden : Geçen gece ALMANYA os1u· N[ mesi istihsaliyle uğraşan fabrika-
300 tayyarenin iştirakiyle Alman - ı, !arın bulunduğu yere hücum eden 
ya Üzerine yapılan akın şöy~.e tayyareler taı afından bile görü-

olmuştur : En büyük teşekkul BÜYOK AKINlAR lebili}Ordu . Ma~debuıgda di2er 

Sahip ve Başmuharriri 

FERID_CELAL G0VEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyadlncl yll - Sayı : 5096 

su İŞLERİ 
U .. M.· REiSi 
ADANA'DA 

Nafia Vekaleti Su işleri reisi 
B. Selahattin. Mebus B. Kazım 
Duru ve daha bazı şahsiyetler 
dünkü Toros ekspresiy e şeh

rimize gelmişlerdir. Gelen ze
vat Su işleri dairesine giderek 
orada meşgul olmuşlardır. Su 
işleri reisi Selihattin bölgemiz
deki bazı su faaliyet sabaları

dı teftiş edecektir. 
Su işleri reisinin bir kaç 

gün şehrimizde kalması muh
temeldir. Sanıldığına göre 
Reis, Tarsusa da gidecektir. 

B. SeJahattin dün refaka
tinde Bolge 6 ncı işletme mü
dürü olduğu halde su tesisatım 

ı gezmişlerdir. 

l ı::::::::::::::::ııııııııı 
1 ~i lli Şef 

talebe ile 
baş başa 

Ankara 16 : ( Tüıksöı.ü mu· 
habirindrn ) - Milli Şdiıııiz <lün 
15,30 <la yanlarında Maarif Vekİ · 
li • Tt:knik öğretim müdürü ol
duğu halde yapı usta okulunu zi
yaret etmişler ve atelyelerfe sıh
hi tesi•at çalışmalarını. okul alet 

1 

ve makinelerini, olrnlun ileri yıl
( Gerisi üçün sahifede ) 

1 ıııııı:ıııııııııııııııııııı 

Kara bük fabrikası 
Unıun Müdürü 

BU VAZlfEYE MOHENOİS SEDAT ETKER G[TİRİlOi 
Ankaı a : 16 (Türksföü mu 

hahirinden ) - Haber aldı~ ınıa 
göre Karabük demir ve Çelik 
Fabrikaları Umum Müdürlüg-füıe 
Siımerbımk tarafıııdan yüksek 
mühendis Sedat Et ket 'in ta} in 
olunmuştur . 

Sedat Etker loymetli ve genç 
mühendislerimirıdendir. 1900 da 
doğmuş, 1916 da Almanya'ya 
tahsile gitmiş , 1921 den 1925 e 
kadar Borsik lokomatif fabrikasın· 
da Konstrüktör olarak çalışmıştır. 

R adyo gaze tesi 

Ron1a'da 
bedbinlik 

Birinci kısmı teşkil eden mc
Stlder hakkındaki kaı aı luı ın ma· 
hiyeti rıe oldu~u • bildirilmemek
tedir. Yalnız lnguteı e Levazım 
Naıırı Lord Beaverbrook ' un Ame· 
tikalılarla biı !ilde bu işl~ri tanzim 
E:trnek için Amerikaya gittiği ha
~tr veriliyor . Amerika hükunıe
~1 • lngiltt:ı c ve müttdıklerine 
1llıkan dairt:s;l de: her yardımı 
HPınıy;,ı hazır olduğunu tekrar 
tekrar bildiruı iştıı. Bınaeııaley h 
}'apılacuk iş, olsa olsa , malze

~eııııı imaliııi ve t ı. slİmini lt'sıiden 

Havı e hücum etmiş . fakat diğeı büyük. bir saııayi merketi hücuma 
iki Alman vilayet m~rkezi olan ~..... ..- U2'ramıştır . Rozvikte iki Britanya j 
Brumsvvick ve· Magdeburgda şid · I . . grupu havaııın bulutlu olmasına 

1 

Sedat Erkcr 1924 derıberi 
Devlet Demiryollarında çalışmış, 
demir1'öprüler DlQntajiyle meşgul 
olmuş , Kuılırmak ve Dicle köp-

ÇÔRÇIL - RUZVEL T 
M ÜLAK A Ti A'KISLER/ 

1 8 rt-ltir. 
Harp heddleri hakkındaki b~ 

'Yan aıneye gelıııce ; müşkr, k be 
yi anııaıne ile ile ri sürük·n preıısip -
f!r w ,. . ı ·· t • w ılson'urı mt ı;;hur mı uoı 

~~ddelik progıamıııı hntırlatnıak
liİ ır. Hutırla ı dadır ki 1917 sene
b lıd1: eski c umhurre- isi Wılson da 

tı~11:ra benzer preıısıpl r ileri si.ır
tı 'llŞtu. O zamarı itilaf <levletleıi 
ltı d" ı İtıa uşrnl\nları, bu prensip ere 

~a/'~tak silahlannı ter keltıler. Fa
l?et· ış sulhun tanzııni meselesine 
lrı 1.rıce; bu prensipler unutuldu. 
~ılte . F J V sa rı' ransa ve talya, er-

~a~ konferansında .Wilson'un bile 

lllu ~dar olmadığı bir takım gizli 
ınu~ edeler ileri süıdüler. Wilson, 
ırı\iz lefıkteriyl~ Versay'da çetin bir 
ka• ake.reye giıişti. Fakat Ameri
clc Y~ d_ôn~üğü zaman beraberin· 
<lrı d _etırdığ-i sulh muahedesinin 

bir a~-rt maddelik program ile hiç 
\1 Ctsa akası yoktu. Amerika ayanı 
eli. V Y muahedesini tasdik etme

bir sı~hAmerika Almanya ile ayrı 
l:latılrn rnuaheJesi imzaladı . Al 
kı.ıtu Aş olı~aktan doğan hayal su-
1\e k ıtıerıkalıJn rı, Avrupa işleri-
v arşı 1:-k . e bu a ayt kalmıya sevketmış 
laYtı kayıtsızlık ı 939 harbi baş 

ıcıy k 
{ G a . :ıdar sürmüştür . 

1.:ı· ısi üçüncü sayif ede ) 

ddli Hücumlaı; ınaruı. kalm ıştır . detlı bır yangın müsellesiııin gö rağmen taarruzu muvaffakiyetle 

( Gerisi üçüncü sayfada Erı son tayyaıenin pilot u çok şid- __ ~ülmı>ğ'~- başlad~!~~ bildirmiştir. neticelendumiotir . 1 
~~~~---~~~~~~~~~~~~~ 

Adana Ziraat 
Bankası mOdflrO 

Bay Ramiz Tamer 

Beş alh senedenberi şehrimiz 
Ziraat Bankası miidürlüğiinde bu
lunan ve Jzmit Ziraat Bankası 
müdürlüğüne tayin edilen Bay Ra· 
miz Tamer , bugünkü Toros eks
presiyle yeni vazifesine hareket 

edecektir • 
(Gerisi üçüııcü sa} fada) 

Razveıt Deniz 
SeyabaUnden Döndfl 

Vaşington :16 ( a a. ) - Ga
zetele~io verdiği habere göı e, 
R uzvelt bugün saat 17 'dt> karaya 

ayal. basacak ve otomobille Va

şington ' a hareke t edecektir. 

- . ...._ .. ..... - - ~ . 
. . 

Sovyetıere göre 

Odesa Şehri 
Tecrit Edilmedi 

Krovograd 
Tahliye Edildi 
Alman · Sovyet harbinin irıki· 

şafı hakkında yeııi bir haber gel· 
memiştir. Fakat Cenup bölgesinde 
tehlike olduğunu Sovyetler de 
bildirmekte dir . Ve aşağı yukarı 
Ruslar Odesanın tecrit edildiğini 
anlatmaktadır . Almanlar Vkray
narıın işgalı ile en büyük hubu · 
bat anbarını ele geçirmiş o lacak
lardır . Fakat bu hububatın bir 
kısmı taşınmış , di~er kısmı da 
imha olunmuştur . Fakat Alman
lar en büyük Rus kömür maden
lerini ele geçirmişlerdir. 

Harp ilerledikçe heı iki ta
ı afta da yorgunluk görülüyor . 
Sovyetletde yoı guııluk faıladır . 
Çünkü askeri mütehassıslar sevki 
idare noksanları görmektedir . 
Binaenaleyh bütün siklet kahra -

Radyo gazetesi 1 

maııca dögüşen Sovyrt neferi 
üzeı ine yüklenmiştiı . 

Moskova : 16 ( a . a. ) - Roy 

••••••••••••• 
S TALINE ÇÖrtÇIL 
VE RUZ VEL TTEN 
BiRER M ES AJ 

Ankara : 16 ( Radyo ga• 
zetesinden ) - /ngiliz ve 
Amerik,m elci/eri tarafın-• 
elan bugün S taline , R uzvelt-
le Çörçilin biTer meaajını 
tevdi edilmiıtir. Ruzvelt me· 
ıajırıda bir cok Amerikan • 
vapurlarının yardım dolu 
olarak Sovyet Rusyaya ha· 
reket ettiğini bildirmiftir. 
Ruz velt, Moıkovada umumi 
bir İf limanın yapılmasını da 
teklif etmiştir. 

Stalin A m erika ve /ngi· 
Üz büyük elçilerine t rfekkür· 
lerini bildirmi,tir. 

............. 
. . . . : · . . ' . .. . . ' ' ... .. 

Almanlara gire 

Kareli' deki 
İlerlemeler 

Maden Sahası 
işgal Altında 

ter ajansının hususi muhabirin
den : Sovy~t kuvvetlerinin Kro
vogradı terkettikleri itiraf olunu
yor • Buranın ;smi evvelce Eli
:zabegrat idi . Bu göııteriyor ki , 
Odesadan giden büyük demiryo
lunu Alman kuvvetleri geçmiş ve 
Nikolayef giden anahat ta Al
manların tehdidi altına girm iştir . 
Almanlar Rus madenlerinin büyük 
bir kısmını te min eden Krivoya 1 

Rogu işgal ettildcrini bildirİ}'Or . 
Fakat Moskova , buranın işga
lini tekzip etmektedir . 

Ruslar endüstri mıntakaıını hi· 
ma}·e etmek ü.ıt:re Dinyeper dir
seğinin iki müntehasına dayanan 
bir hat üzerinde Almanları dur- 1 

r durmaya çalışacaldardır . Bu müıı- l 
ı. (Gerisi üçüncü sayfada) J 

! 

ı 

VİŞIDE HAYltET 

Zehirli gaz 
harbine doğru 

R 
uıvelt , Çörçil mülakatı ııh!t

leri devam ediyor . Bu mü-

lakatın nrşredilen beyan na
meden çok daha şamil oldu~u 

Amerilc.an gazeteleri tarafın ılan 
kaydedilmektedir . 

Vişi hükümeti bu mülakat ha 
berini duyar duymaz şaşırmış bir 

vaziyette kalmıştır. 
Diğer taraftan Romada bir 

(Gerisi üçüncü sayfada) 



Sayfa 2 TORKSOZO 
•-=w sw : w 

Bir Yerli Hikaye 
__ .,..,,____ --==-=-=-......, 

• 
GURAY Halkevlilerin ehirdeki Meyve 

k" - Bugünlıhü fı . ihtikarı önlenmeli 
Onun için en kasvetli bir ge

.::eydi . . . Ay , baL:ır bir tepsi 
halinde da~ların koyuluğuna yaa
lanmış gihi ... Kötü ıeytanların 
cehennemi gülüşlerini andır an tik· 
ıindirici ulumahsr gecenin mefum 
sükununu yırtıyordu . Kö} ün her 
.>oluna , söğütlerin hayalt-t gibi 
gölgeleri dökülmüş . 

Kadriye Güray babasi.> le lw· 
nuŞU)OI ; fakat gö.derini doldu
ran tatlı hayallerle meıguldü : 
Çılgınca lıalay ç~lct"O L.öy <leli
kanlılaı ı . . . Sarı , mavi , moı 
ve lı.:ırın1L1 entarili ~öy luzlaıı . 
Bunlaı , asıl sevdiği adamla , 
Mchmdle evlendiği bir düğünde 
raks et.elerdi 1 • • 

Bu gt-ce saatinin garip mırıl
danışları arasında babasını din
lemi} or gibiydi . Fakat nihayet , 
aıyah parlak bir ipek } umağını 
andıran güıel batını mütevekki
lane büktü : 

- Peki baba , dedi , madem 
ld ıen böyle istiyorsun 1 •• 

Bu cevabı verirken , iri , ko
yu "8dife gö:ıleri yaıla dolmuştu. 
Onun bu dakikadaki hali , küçük 
bir } avrunun hırçınlıktan uıak , 
masum a~luyışıııı canlandırıyordu. 

Biçare Kadriye . . • Köyün 
inciıi 1 • • Aylardanberi hasret
ten döktü~ü göz yaşlarından baı 
ka , timdi de dem yaıtarı dök
me~e mahkumdu • 

- O artık gelmiyecek . Meh· 
medi unutmalısın 1 •• diyorlardı. 
Ne inıafsıı tescllilerdi bunlar . 
Hem bunu söyliyenler de kendi 
jİbi gt nç lmlardı . 

- Bunu söyliyenler sevgi his 
ı ııden mahrum insanlaı mı ? di
) e düşünüyor ; hepsi , bütün 
köy • biricik babaaı ve anası bile 
ııözünden düıüyordu . 

Biraz evvel babası , ona 
pe ki > dcdirmiıti . Ne ıalimce 

bir ILaraıdı bu . Artık , yıllar· 
daııberi ILalbinde yer alınıı bü
) ük ~~vgisini koparıp ıttacaUı ; 
kanmadan , doymadısn onu gÖ· 
mt·cekti demek 1 • • 

Harp 1 •• Bu mef'um, kur. 
kurıç isim, yalnıL cephed~,hudud
da öldürmekle kalsa . , . Cephe 
Jııındalıdleri, hudud gerisiııdeki· 

leride götürmelde. 
Mehmet artık dönmiytcekti. 

Çürıkü hududdan bir köylü uıak 
bÖ) le hıtber getirdi. 

Hasan bir ay evvel Sınırda 

) apılan büyük bır manevrada ka
zaya u~ramıştı. Fakat Kadriyenin 

liçi lı:anmıyordu .buna. 
Çünkü rüıgArlar, kutlar, fırıl 

tılıır, bütün sesler ona < inanma # 

<li_>orlar. 
Önünde üç kısa gün vır. Üç 

gün sonra, acı bile olsa, yine bir 
:r.evk veren bunları düıüoemiye

celr. artık .. ÇfinlLü evlenece~ i de
lil.anlının kolları arasında Meh
medi hatırlamak, temiı vicdanı
nın işliyemiyeceQ'i bir günahtı. 

• • • 
Köy yerinden oynuyor ... 

Kadriyenin düğünü var. Komıu 
köyler çoluk çocuk gelmif. Tar
lalardaki bütün harman yetlcri , 

ı ........................ ı 
i Yarın Akı•• i 
ı - RADYODA - ı 
ı. A ı 
ı vtreaecı111111z ı 
ı Tir ki ı 
ı ı 
i HAY DARDA i 
J At• bln••lm geldl, f 

H•Y d•h dal ı J Köye gld••lm geldll ı 
H•Y dah dal ı 1 Ela gllzlU r•rlml, ı 
H•r deh d•I ı J Yine ıllreelm geldl ı 

ı Har deh dal ı 

ı ........................ ı 

YAZAN 

TANOONEB 
1 

çıft çubuk ya"ayalnıı , bomboı . 
Başını almıt ııQ'ır sürüleri, her 
tarafta, lwrkusuı, girip otluyor· 
lar. Döğenler, kumalar kızgın 

cenup aüneıinirı altında kanı Çl'lil· 
uıiı gibı yatıyor. 

Yalnıı. şehre gidt'rı )·olun 
lı} ısında küçük bir harmaııda ıki 
~öylü var. Konuşuyorlar : 

- Haydi Ahmet çıabuk ol . 
- Sen yüı Ü yetiıirim 1 
- Olmaz beraber gidelim. 
- Eh öyleyıe . . . 
Ahmet yüz.ünü ıilip ceketini 

omuı.larına aldı . Ve harmana ıon 
bir iÖJ. attıktan sonra ilerledi : 

- Çabu~ yürü, dükünü ka· 
çırmayalım. 

ikisi de adımlarını açmıılardı 
ki, uz.aktan, geriden gelrn bir ıe

ıe kulak vererd: durakladılar . 

- Bak bir gelen var. 
- Kim acaba? 
Dakikalar geçiyordu. Falı.at 

meçhul yolcu hili yaklaıamadı . 
Pek ıağır yürüyordu. 

- Ahmet, bu adamı bekli
yecek hilimiz. yok, gidelim. 

- Dur hele. Kimdir bakalım. 
Yüz. elli metre kalmııtı. Ah· 

met, göılerini yolcudan ha} retle 
ayırdı: 

- Oıman 1 •• 
- Ne var? 
- Kim bu gelen biliyor 

muıun ? 
- Kim? 
- Mehmet . . . Mehmet 1 .• 
- Deme Ahmel 1 
- Billihi. 
Dönmü$lerdi. Bu ıırada genç 

topal bir adam ahaya aksa} a 
yanlarına yaklaştı. Ba~ırdı : 

- Osman ... Ahmet 

iki i birden haykırdı: 
- Mehmet. 
Uçüdc kucaklafmıılardı. Meh

met demek ölmemiıtı. Manevradan 
yalnız bacaimı kayıp etmiş ve 
timdi onu terhi etmiılerdi. 

Mehmet'in bundan ıonı a ilk. 
söıü: 

- Haydi köye!.. 
Demek oldu. 
Oımanla Ahmet bakıştılar, 

şimdi ne diyeceklerdi ona. 
- Ne öyle duruyorsunuz. ? 

yoksa topalhtıma mı acıdınız.? 

- Allah Allah, ne duruyorıu· 
nuz. canım . 

Ahmet, atlar iibi lı.ekeledi: 
- Mehmet 1 .. 

Ne var yahu? 

oy seya a erı ,. ··-------------... lfü kaç gün evvel yazdık ve 
Halkevi gençleri, bugün Kürle:· t ded ık ki, şehirde meyve ihtikarı alıp 

TARl.f ( M(S(l(SI. yürümüştür. Manavlar kilosunu on çüler 'e gidecekleı dir. Köylüleı in 
l • kuruşa \'e hatta daha ucu1a aldık· 

ıhııi muayeneleı i yapılacalc:, kon· t 

f • ları şdtaliyi 30 kuruştan satmak· 
eraııslar verilecek ve oı ı laıla has- t Dün bir okuyucumuz nıat -

b .h ld b t tadıılar. DiMeı meyveler de bunun 
ı ıt e ulurıulacaktır. Bıından baş baamıza kadar gelerek decli ki: 

1 gibi. 
ka Halkevi tt"msil l\olu, " stiklfil,, - Selıircleki lıemen bütün 

· · · t · t Mev'iinı yazdır. Meyve bir ale 
pıyesını cmsıl edı ct:llerdir. '"abacı/arda far if e bulunmu· 

o;ofrasınırı fantazisi de~i!. su &ibi 
Olre•~llerlmlz ~ l/Ot'. Olanlardaki tarifelu de ekmek gfüi lüzun lu bir madde· 

TY * yırtık pırtık, ele alınmıyacak .d 

I• mi idi d Si İr. z re g yor kadar kirli 'Ve tiksin irici .. t Adarıada hemen her cins mey· 

1 

Arabacıların tarife taşımama · 
lzınirde yapılacak fuar giite:j 

müsabakalarına hölgr.miıd~n da
vet edilen Bekir Taş ' la gür ş aja
nı Şeref Çetin , bugün hmire ha
reket edc::cl'klerdir. İyi yolculuk· 
tar, kıymetli baş.ırılar temenııi 

cderiı.. 

Ylzme 6tretmenl 
Hataydal..i gençlere yüırne 

ö~ntmek için orayıt giden uıüte
has ıs Rıtuf Aı dahan şelıı im İte 

••• 
Şımdi tıuı maııııı kıyısında üçü 

de donmut gibi idi. K 11.gın güne· 
şin enselerini dağlayan yalaza:.ını 

hiıı etmiyorlaı dı bile. Oııa h~ı şeyi 
ıöylemiılerdi. 

Ahmet Lird~ıı fırlısdı : 
Daha ııe duı uyuruı. Köye 

gidip düğünün l.111 akıluıasıııı söy 
liyelim, 

Mehmet, dolu ~öılerini silc::ıek 
atıldı: 

- Dur! İkiııize t.lc } ı:ıl" arı · 
rım. Fakat } apaca~ınıLa ) emin 
eder miıiniı.? 

- Senicı için heı şeyi yaparız . 

- Peki öyle ise ... Benim ) • · 
Şddı~ımı, beııi göı<lüğüııüı.ü lıuı:ıt:· 

ye ıöyleme} iıı. Ve şimdi gidip 
dü~üne katılın! . 

- Ya sen '? .. 
- Beni .. 
Uıakları:ı <.lalııHştı . Topallı 

~ 1111 düşünüyordu . Başka bir dt:li
lı.aıılıınn saaddini hatırlıyordu: 

- Ben, dedi, :ırtılı. lı.Ö}e gd
miyecc~im . Kadri)~ b~rıim sa~ ı 

olduğumu bilmemeli! .. . 
Ahmet'le Osrııaıı yalvardılar, 

} akaı dılar, oı ıu tutmak istediler. 
Fakat o, bu ısrarlara hm;ıııluş:uıtlı. 

bağırdı: 

Y cm in ettiniz. ... liır akııı 

beni. 
••• 

Güneş b:ıtmalı. üuıe idi . llı.i 
köylü, tepeye doğru uza) an yol
da bir yolcuya, nokta oluncaya ka- ı 
dar nefessiz bakıyordu. 

1 

ve yetişiyor. Hariçten ıdcnler dt-
/arı yolcuların zararrnı mucip 

yakın bölgeler mahsulüdür ve nak
olmaktadır. Bugün evimden !iye ücretleri pek cüı.'idir. Bunnn 

• clolum et1ine t1e oradan Ja . 
t içın şehrimizde meyve fiatlarının 
• memleket lıasiaha11esine git· • A L , n ... ara piyasasından daha yüksek 

1 

miştim. Arabacı t1erdi~im kırk ı olmasını hiç bir havsala kabul 
kuruşu az buldu. Tarife.IJİ çı· • t:deınez. Bu i~e el koyulmalıdır. 
karmasını söyledim. " Yok • t 
dedi. Belediyeye gittik, mukez ' Terk • Almaa 

* karakoluna müracaat ettim. t Ucaret BDla,mall 
* Fakat orada da tarife .IJoklu. , 
t Yukarıdan sordular, şehir da- ' lstanbul : 16 (Türksözü mu-
t lıilindeki seferlerin 25 kuruş ı habirinden ) - :Dün saat 11 de 

ltdiyenin 28 11941 Tarih ve ve şehrimizde bulunan ticaret ı 
o/dutu söylenildi. Halbuki be- Mıııtaka Ticaret Müdürlü~ünde 

149 numaralı kararile tesbit t müsteıarı Halid Nazmi Kışmir'in 
edilen binek arabaları tarife· riyaseti altında bir toplantı yapıl-

ı 
sinde şelıir dahili seferler 20 mıştır. Ticard Vekaletini alAka· 
kuruş olarak gösterilmiştir. dar eden bn.ı hususları iÖrÜşmelr. 

Bu mevzuda .l/aptılımız Üıt"re yapılan bu tOJ•lantıda iç ti· 
talıkikat tJe tetkikat neticesi caret Umum Müdürü Cdil Ger-

t
' ol:.uyııcumuzun çok haklı oldu· man, iç Ticaret dairesi reiıi Ca-

lunu tördük. hit Z11man2il , Ticaret Vekildi t Belediye bu tarife mesele teftiş heyeti reisi Hakkı Kamil 
t sini halletmelidir. Vf': lstanbul Mıntıka Ticaret Mü-
t Alcikadarların taı ife mese dür Ü Necmettin Mete buluııınuı-
1 lesini yeniden tetkik v• halkın tuı. Toplantıdan sonra Halid Naı-

!
, menfaatleri bakımmdan ilcin nıi Kiımir şu beyanatta bulun-

etmeleri pek lüzumludur ıa· muştur: 

nırı.ı. "İstaııbula Ticaret Vckiletini 

h - -- .... - ------------· alAkadar eden ba1.1 ifler için ve 

Atletlerimiz 
dün gitti 

lstanbul Kadıköy stadınd11 
} ıtpılacak Türkiye atletizrn birinci 
liUeriııe davet edilen atletlerimiz 
düıı :saat 16.05 treııile ve Ankara 
huikile lstımbula hareket etmiş 
leıJir. 

Davet edilen atlt:tlt'rden Öl · 
leş Koşkun 800 metrede, Nihat 
Calha 100 mı>tredc koşacak, Ke
mal ÖzcJild. atldma ve Must;.ıfa 
Ôıçelik cirıt atma müsabakalaı ma 
iştiı ak edecektir. 

idareci ve hakem olarak ka · 
file ile beraber Beden terbiyesi 
müdürü B. Rıza Salih Saray git
melc:tedir . Beden terbiyesi mü 
dürünc B. Recep Tümerkan veka
let edecektir. 

bilhassa istirahaı; için ııeldim. Tür~-
Almaıı ticaret müıaltıeleri bu
güıılerde lstaııbulda deQ'il, E}IÜ· 
lüıı or talaı 1111& doir u Ankarada 
y ııpılacaktır. GiiLdelcrin Alm:ın · 
yadan geldikler ini yudıklan ti
c rt!l mümessilleri resmi mümet· 
silleı olmayıp batı husu:ıi firma · 
l11r ııamıııa gelmişlerdir., 

Diğer taraftan şehrimize gc . 

leıı 7 kişilılı. Alman ticaı et mü
messilleri piyasada ıahst temeıı . 

ı ırıa devam etmektedirler. 

Mektep kitapları 
bazırbtı batladl 
Önümüı.deki ders yılı için 

mele.tep kitaplarının hazırlanması 

itlerine baılarımıştır. Maarif Ve· 
kalcti kitapların ıüratle ve mü
lc:emmel bir surette haıırlanmaıı 

için ıaıım gelen tedbirleri al
mııtır. 

-----l::_u_z_A_K_L_A_B_D_A_N_B_A_ı_z_•_-=.:llıeliiliı=ailii= ·-=lioııiii=-
Kitaplar eylUI başında hazıı · 

lanmış olacak ve yayınevlerı va · 
sıtasi} le deıa yılı batında aatııa 

arzedilecektir. 

Ruhlann seyahat ı-Sessiz motosikletler -48 sene sonra 
Amerikada Şikago üniversitesi ruhiyat profesö

rü Edward Car ten ruhun bazı def al ar ortadan kay
boldu tunu ve en akıllı insanlaıın bile aldanarak t-n 
inanılmaz şeylere inanabilecekleı ini söylemektedir. 

Profesör, meşhur Aristonun fevkalad~ kuvvetli 
muhakemesi ve geniş malümatı ile gayri kabili te· 
lif bir çok hareketlerini ruhların seyahati diye tav · 
sif ettiti bu hadiseye atfediyor ve diyor ki: 

- Katolik kilisesinin en büyük azizlerinden bi 
ri olan Saint Thomas bile, devrinin en akıllı adamı 
telakki edilditi halde merkebin uçtutuna inanıyor 
du. 

• • • 
Amerikada Los Ana-eles şehrinde, seyrederken 

hiç a-ürültü çıkarmayan bir takım motosikletler İlile 
mete başlamışlardır. Bu motosikletler pek hafiftir. 
Yani 28 kilo olup bizim bilditimiz bisiklt:tlerden 
biraz aQ'ırdır. 

Bu motosiklet, bir motosiklet makinisti tarafın· 
dan icad edilmiştir. Bunu yapan makinist, hayatin · 
da motosikletten başka bir nakil vasıtasına binme 

miş olduğunu söylemekle öğünüyor. 

Bu gürültüsüz motosiklet ancak 40 iı tifaınd.ı 

ve tekerleklerinin kutru da 20 santimelrtdir. Saatte: 
70 kilometre sürat kateylemekte olup, en büyük 
mt-ziyeti sı:yrederken katiyen gürültü çıkarmamakta 
olmasıdır. 

• * • 
Aıııerıkada Kuls vil kasaoarıııda oturan mis Ste 

valgon ile Silbt> ry 1893 s :- nesinde .. vıenıneğe karar 
vermişlerdi. Fakat nikahlarının kıyılacağı günün a 
rife~inde müstakbel kaıı koca arasında şiddetli bir 
münazaa çıkmış ve evlenmeleri akim kalmıştı. 

Mis Stevalgon başka bir erkekle~ Silbery de 
ba~ka bir kızla evlenmişleıdir. Aradan seneler geç· 
miş ikiside dul kalmış ve son zamanlarda birleşmiş· 

ler ve 48 sene sonra kkrar evleıııneğc karar ver· 
mişlerdir. 

Şimdi yeni karı koca, yaram asır evvel niçin 
kavga ettiklerini lıatırlayaınıyoı lsı. Hatırladıkları ve 
bildikleri bir şey varsa, o ı:ımlndanberi birbirini 
çıldırasıya st: ~ dikleridir. 

BiR NiŞAN 
Bayan Halet Ramazarıotlu ile 

Doktor Saim Erko'rıun nişan tö 
renleri lstanbulda Parkoteli'nde 
yapılmıştır . Gençleri tebrik eder, 
saadetler dileriz . 

NiŞANLANMA 

Beden Terbiyesi Sekreteri O man 
Seval ile Nezahat Soydemir niıan 
!anmışlardır. Çıftlere meıud yıllar 
dileriz. 

BiR DOCUM 
Sabık Adana tıusust muhase· 

be müdürü B. Kini Akgün'üu bir 
torunu dünyaya gelmiftir. Yavru· 
ya uzun ömürler dileriı.. 

Yeni Neıriyat : 

BEDEN TERBiYESi 
VE SPOll 

Beden Terbiyesi ve Spor mec· 
muasının 32 inci sayısı ıüzcl ya· 
zılarla dolu bir halde çıkmışbr. 

Okuyunuz. 
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GOCRAF/ BAHiSLER 

ÇIN NİZ ı 

C
t:ııulJi Çi11 der.i iııio oıtösınd:ı, 
ya ı i Hirıdiçirıi'derı be~ ) üz l.i· 
lometı e nıesaf ede fosnn yaş • 

mayan Spartley adalan vardır. 

Eğer bu adalardan iki bin kilo· 
metrelik bir daire çizersek, cenu· 
bf Asya adalan, Hindistan'uı bir 
kısmı, cenubi Çin ve Fornıoza bu 
daire içinde kalır. Daire-, Avustu· 
ralya kıtasının şimali a-arbisinde 
kain Darvin limanını içine almaz. 
Maamafih bu liman JngilizJeriıı da· 
ire içindeki sahayı nüfuıhuı altı · 

na alabilıııeleıi için nıülıiın ve stra· 
tejik bir mevkidir. Çizdiğimiz d:ı· 

ırede, çok büyük, ayrıca orta ve 
küçük, sayısız adalar vardır. Adil· 
tarın eb'adı, Amerika veya Avru· 
pa devletlerinden bazdarırıııı bü· 
yüklütünü bull!r, hatta ieçer. Eıı 
büyüklerinden olan Borneo ada· 
sı 740.000 kilometre murabbaın· 
dadır ve 194 l se ı.csinden evvdı..ı 

Almanya'nın mesahai sathiyesin 
den 200.000 kilometre murabbaı 

büyüktür. Su matı a adtssı da bü·; 
yük bir Avrupa devletinin mesa · 
hasına kıyas edilebilir ; mesahası 
420.000 kilometre murabbaıdır. 

Bu iki büyük ad:ıya, ceııubi Çin 
adaları ırrupunun en ıririntili ve 
çıkmhlı olan Salep adası da ila· 
ve olunabilir. Cava adası ise çok 
kalababktır. Saydıtımız bu ada· 
lardan maada, Fılipin adalarını 

teşkil eden Luzon ve Mindanao· 
larla Hainan ve Formozayı dıı 

ilave etmeliyiz. Volkan krateıJe· 
rindcn ve mercanlardan husule 
gelen binlerce ufak ada sayabili· 
riz. Tonkin ve Siyam körfei, Ca· 
va, Sulu, Sonde, Sclcb, Malak• 
botazı, Makasa botaz.ı, Kııı imatıt 

ıeçidi,Ballintani kanalı ve Sa~i 
kanalı denizlerini ihtiva eder. Gı· 
rinü ve çıkıntıların mebzul bulun· 
dutı.ı böyle bir sahada gerıiş de· 
nizlerdeki strateji tatbık t:dıleıneı· 
Buradaki sahiller 500 - 600 kilv· 
metrelik bir denizle ayrılır. Büyil~ 
muharebe ırt:mileri dar dt:niılerdc 
faaliyet ıöstcremez. Denı.llerd~~ı 

mercan kayaları deniz harekituııı 

büyük bir mini te~k.i1 eder. De· 
mek oluyor ki, tayyareler, tahtel · 
bahirlere muvazi olarak cenubi 
Çin denizinde çok mühim bir ıvl 
oynıyıtcaktır. Cc:rıu~ı Çın denizirı 
de patlak verecek bir harpte ta)'· 
yareler esas rolü ifa edecektir. 

TÜRKiYE Rad.qoıı.ı 

8.30 

8.33 

8.45 

9.00 

9.30/ 

ANKARA Radgosıı 

PAZAR 17.8.941 

Pro2ram ve memleket s•' 
at ayarı 

Müzık : Hafif Parçalar 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif pı ogra111111 

devamı 

9.45 Evin Saati 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 

13.30 

13.45/ 

14 30 

1800 

18.03 

19.00 

Proıram ve saat ayan 

Müzik : Karışık şarkılar 

AJANS haberleri 
11 

Müzik : Türkü ve 0)
11 

havaları 

Konuıma (Dereden -
pedcn) 

,.,. 

or 
Müıik : Radyo Salon 
kcstrası ti 
Proıram ve memleket 

at ayarı Of' 
Müzik : Rad) o CAZ 
kestrası 

Müzik : FASIL 

ı~.30 Memleket saat 
ajans haberleri. 

19.45 Müıik : CAZ 

ayarı 

20.00 
2C.J5 

21.00 

21.10 

Konuşma 

Müzik : Solo r~ 
Ziraat Takvimi ve foP 
Mahsulleri Borsası _ kiil'' 
Müzik : Şarkı ve fur 

21.40 At yanılan 1,~ 
21.50 Müzik : Sabahattin !<• 

der - Piano ıonatı 

.. ..., 
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ll11zveıt-Çörçll 
Pt!aıakatı 

( Bq,makaleden artan ) 

<let Arııerikalılar bu dcfaki müca
<li. ıe de karı~ınak i ~ternemişler
dehl e 1914 hat binden alınan acı 
rııt; er, hala infıratçılığın başlıca 

tıedidir 

ler,t Fak at iı ıfiı atçılık lehiııde söy-
Ct<k .. l 

aleyh· soı t:r vaısa, iııfiratçılık 
ç0~ 1 inde söy1<!ııecek sözler daha 
li tı.ı lir. Ye şüphesiz daha kuvvet
~s/lllığa dayanmaktadır. Bu se
va1 e~ır ki Birleşik Amı:ıib, ya
dir ~avaş lıaı be .ürüklenmekte
~~ .<tkat adım atmazdan evvel, 
rıı~~t~kalılar iki şeyden emin ol
tılıy ısterleı: Evela kan1Jrını akıt· 
r1rı ~ .. davet et.iilı:ctkleri preıısiple
~ti oyı~ bir fedakarlığa değip 
~~ ~edığini ve ıkhcisi lngiltere'
ltrıı e bu pcn .;ipleri kabul edip 
~aı/eceği V>! orılar3 bağlı kalıp 

ıııyacag-ı 
R ıı tlt 

1 

ç·· · b ·k· h 11 11 ve o ç ı ı ı ı ı e em· 
b~ ~llı ı ıoktaıfa Arııt::rıkalılara ve 
lt,~'ada bütün dünya ya teminat 

ek İ.o;temiş olac::ıklardır. 
lGrilı~iiştert:k beyanname ile ileri 
~Ja en Prensipleri kimse müna
r~il t:denıez : lngiltere ve Ame
l(r ' arazi ilh.:ıkırıı düşünmüyor
hud "'1illetlerın arzularına uymayan 
ttı. 111 l değişmesini kabul elmiye-

11 l!td' 
~t ır. Her mıılc:t kendi dev-
i.. Şekr · VCSt 1nı seçmek noktasında ser-
~lle t~r. iki memleket, bütün dev-
~1 ~il iktisadi refahı için ihtiyaç-

ta dtte .ulunan Dünya iptidai mad-
~şi ltkttıne iştiraklerini ttshil ede· 
i· •l\ttı erdir. Herkese daha iyi ça-
n- ~ııııa .iartıarı, ikli~adi terakki ve 

l'dı a'. eınniyel lemini için ikti
itJı;,.·sahada milletler arasında iş-

e-

111 .. o· ttd Vu..:ude gc:tırılecektir. Za 
~k 'ııııı~n her millete hudutlan içinde 

e 4~ 1YeUe yaştmıak imkanı veri-
L·i ktit D . 1 . b t• . "' Ytt · eıuz crııı ser ts 1 '>I em-

keu altına alıuacdktır. Silahlar 
liy ılecekler ve kollekktif bir em-

tt s· t a ıs enıi kurulacaktır. 
~ltt ~nlar yüksek insanlık dü~ün
~ıt, ~~lirı ilham ettiği prensipler
~~ k ak<ıt tatl.>iki kolay olmadığı 
ı,~e:bul edilmelidir. Bununla be

~tş~bb -~ ~ 14. harbini . takip eden 
'ııııt . Uslerın neıicesıne bakıp da 

Sl:tl'l'r 
~~ıı 1 .ıı:e kapılmamalıdır. O za 
~il ınuvaffak olmaması buaün· 

il) • o 
~•ltr llvaffakiydinin bir amili ola-

~~l~tG~~en harp göstermiştir ki, 
bıt 

8
. Uzetine müesses olmıyan 

sıı 11ııc:i ı~teın paydar olamaz. Bu bi

A.rııe .~rs. ikinci ders de şudur : 

58
• ~t. ~ a gibi büyük bir memle· 

•reti eynelınilel vazife ve. mesu
~ıı b:den kaçınamaz. Ruzvelt Çör
ttt at Yannamesi bu derslerden ib· 

ındı~ını anlatmaktadır. 
A. Şükrü ESMER 

l'amnk ııatı 
teıbıt edildi 

f (Bi · 1 kı .. 
1 

rırıcj sayfadan artan) 
~- "va d 
51hsa ~ 67.5, kapı malı 64'. 

1
6, hı .Pcırlağ"ı 58.5, piyasa teınizı 
l, ' r:ııci akala 75 ikinci akala 

yıı~ 6~ ltçu11 •• • 
o ·S ~ cu akala fı9, Eg .. de yerli 

B \!tuştur. 
'f e' ~ ı.ı fiatı 

ıtı~'d.e b' ar, Adana, Tarsus ve 
dı1t rakıı;r kilo pamuğun çirçırlan-

O" ~ batyalanınamı~ fiatları-,, --. . . _ 
tı lpotei senedi 

or lqfil Ç;~ıtganlı köyünden Mus
f ittıde eri_n 940 Eylillünde le· 
tot~k tesıs ettiği 2500 liralık 

rı \' t ~kq., Senedi çalındığından 
ıf·ı. .. ına "b 
<l ll"ttıü ı razı takdirinde 
ttittı olamayacağının ilan e· 

:--..._ . 13346 
<~.ı?----- Rağıp Mağden 

oP,# ~~3Q Müıik . D 
Mellllek. ans 
ha et saat ayarı, ajans 
S herleri 

Por 

ve kapa-

Moskova 
Ve üçlü 
konuşma 

__ ,__:.-.. -·:.r.··-
&arp Vaziyeti Ve 
Sovyet Baıya'nın 

Harp Sonrası 
Durumu Konleranıta 

Tesblt Edilecek 1 

Londra : 16 (11.a) - Sovyd
lngiliz .Amerikan konferansı bu· 
günlerde Moskova da toplanacak
tır. Bu konferansta bugünkü harp 
vaziyeti ve tedbirleri konusula
cağı ı:ilei harp sonrası Sovyet 
Rusyanında vaıiycti tayin edıle-
cektır. 

sovyetıere göre 
Aımaaıara göre 
(Birinci sayifeden artan) 

tehalar biri Krt>meııçug civarında 
bir yerdir . Di~eri de Nikola~ef 
veya Kersondur. Almanlar Dm
yeperin dırseğine vardıkları ı:a
man müdafaaya elverişli olmay~n 
garbt Ukrayııadıuı çekikn ve şı~n-

1 
di kuvvetli bir müdafaa yapabı· ' 
lecek olan Budieni ?rd~larından ı 
baıkaca oradaki endustrı mınta- ' 
kasında bir halkla karşılaşacak- 1 

lardır , bu halk . yalnız_ fevkalade I 
vatanperver de~ıl ' ayrıt zamanda 1 
rejime de bağlıdır . . . . 

Çünkü rejim sayesmdedır kı , 
bu mıntaka inkişaf etmış ve re· 
faha kavuşmuştur . Büyük. bir 
kısmı meıhur Kazaklaı dan gelen 
bu halk, hürri} di seven ve asır- · 

larca müstevli Türkleı e ve Po
lonyalılara karşı harp eden Rus- J 

ıarııı ahf adıdır , Dinyeper dirseği 1 
.. dt:"ki mıntaka mecmuu Ukra}na 
ıçın . . . 
endüstrisirıiıı üçte bıııııı teşkıl 
eder . Diğer kısmı daha şarkta 
ve Don havzasındadır . 

Helsinki : 16 ( a. 8 • ) - D. 
N. B. : Kalf alepi gazetesi , ~-ün 
"ğleden sonra bir fevkal!de ııus
~a neşrederek Vira ıle f.lisen~a 
aıasının Fin kıtaları tarafından ış
galini bildirmiştir . Fin kıtaları 
düşman müdafaa hattını yararak 
'k' mühim zafer kazanmışlardıı. 
ı ı . ·ır Burası mühim bir demıryolu ı ı-
sak noktasıdır . 

Berlirı: 16 (a. a.) -Alma hava 

k tleri merkez cephesindeki 
uvve k" b" 

Alman ordularının hare atı~a u,-
yük bir ölçüde yadım etmışlerdı~. 
Cereyaıı eden hava muharebeler.• 
esnasında dört So11yet tayyaresı 
düşürülmüştür. Dü.şm~ın topçu mev 
ı.ilerine pike hücuınlatı yapılarak 
sekiz top iskat edilmıştir. Allı 
Sovyet tankı yakılmış ve tahrip 
edilmiştir. Alman bombaı<lıman 
tayyareleri bir Sovyet zırhlı tü~e
nini mitralyöz ve bomba ateşıle 
imha etmişlerdir. Bu mıııt~kada 
13 Sovyet tayyaresinin düşürüldü
ğü bildirilnıektedır, Almanlar ta
ı af ından Odesa üzerine yapılan 
bir akında bir Sovyet torpito 
muhribi bombalanmış, ve hasara 

uğratılmıştır. 

Moskova : 16 (a. a.) - Bu· 
rada beyan edildiğine göre, Ode 
ıarıın hakikaten tecrid edildiğini 
söylemek için heııüı • vakit erken
dir. Böyle bir ihtimal tahakkuk 
etse bile Sovyet garnizonunun 
merkeı yoluyla tukviyesi her za
man mümkündür. Ve bu takdirde 
de Qdesa Alman cenahında ra. 
hatsız edici bir diken olacaktır. 

Budapeşte : (a. a.) - Macar 
Telgraf ajansından: Alman birlikle
rile hareket eden Macar kıtaları 
düşmanla tekrar sıkı temasa gel
miştir Düşman Ukranyanm cenubu 
1ıarbtıinde artan tazyik ve hasıl 

TÜRKSOZO 

!.ANKARA RADYO GIZETESİ 
- Baştarafı birincide -

bedbinlik hav11sı estiği aıılaşılıyor. 

Roma gazeteleri ltalyan halk111a 
harbin çok uzun süı eceğini söy
lemekte ve tahammül :t.aruretirıi 

tavsiye etmektedirler . 

* * * 
Pravda gaıetesi lrıgiliz · A· 

merikan müşterek be} an namesi 
halckıııda stayişkar ııeşriyatta bu
luıımaktadu . Yine Pravda gaze
tesi Almanluı ın ıı::hirli gaz kul
larımağa hazırlığını kayddmekte 
ve Rusları ihtiyatıı. teşvik etmek
tedir . 

Milli Şal talebe 
ile başbaşa 

- Birinci Sahıf t>den Aıtan -

lar projt!lerini te<lkik etmişlerdir. 

Gördükleri çalışmadan Mılli Şef 

memnunluklarını ifade buyurmuş
lar ve ükul defterine el yazılaıını 
kaydttmişleıdır. Milli Şef Gazi 
eııstitüsürıü de ziyaret etmişler ve 
talebe ile konuşarak, müstakbel 
öğretmenlere kıymetli direktifler 
vermiştir. Akşam 19,30 da Milli 
Şef talebelerin saygı ve sevgi te
zahürleri arasıııda buradan ayrıl
mışlardır.I 

Ziraat Bankası 
Mldflrl 

(Birinci say/ adan artan) 

Adana gibi , Türkıyı:-ııin en 
büyük ziraat mıntakalarından bi
rinde vazife gördüğü müddetçe 
bir çiftçi bankasını idare etmek· 
teki yükst•k vukufu , dürüstlüğü 
ve nezaketi ile memleketimizin ge
rek çiftçi ve gerek ticaretle meş
gul bütün halkına kendisini sev
dirmiştır . Bay Ramizin muhiti 
mizden l;u ayrılışı hepimizi çok 
müteessir etmiştir . Hayırlı yolcu~ 
luklar vt: yeni vaıifesinde de mu
vaffakiyetler dileriz . 

Karablk 
Umum 

labrlkaıı 
mldlrtl 

(Birinci sayfadan artan) 

ı üleı i nıontajlarıııı , yapmıştır. 
Bundan sonra Sivas-Samsun 

Sivas hattuıda cer baş müfettişi 

olarak vaıife görmüş, 1929 dan 
1931 senesine kadar Eskişehir fab· 
rikası müdürlüğünü mu vaffaki} et
le başarmıştır. Bundan sonra cer 
reis muavini olmuş ve 1935 d~n
beri de cer reisliği yapma"b bu
lunmuştur. 

ilan 

ADANA BİRİNCİ iCRA ME

MURlUtUNDAN : 
Gayri menkul malların açık 
artırma ildnı madde: 126 

D. No. 941·1384 

Açık artırma ilt: paıaya çev· 
rilecek gayrı menkulün ne olduğu: 
Bahçeli bir Ev 

Gayrı menkulün bulunduğu 

mevki mahallesi, sokağ'ı, numara· 
1 

sa : istiklal mahallesi, ada sokağı 

Takdir olunan kıymet : Eve 
"1500" lira Bahçeye "300., lira 

Artırmanın yapılacağı yı::r, gün 
saat : 17-9- 941 Çarşamba saat 
10-12 Birinci Aıtırına 27- 9-94l 
Cumartesi saat 10 - 12 ') İlıci 

artırma 

ı-lşbu i"ayıi menkullerin arhr· 

ma şartnamesi 16/8/941 tarılıinden 
itibaren 1384 num.,ra ile Ada-

na Birinci icra daiıesirıin muayyeh 

numarasında herkesin iÖrebilmesi 

için açıktır. ilanda yazılı olanlar

dan fazla malumat almak istiyen

ler, işbu şaı tnameye ve 1384 dos· 

ya numarasiyle mernuıiyetimize 

müı acaat etmelidir. 
2 ~ Artırmıya iştirak için yu· 

karda yazılı kıymetin °/o 7 ,5 nhbe- ı 

tinde pey akçasiyle \•eya milli bir 

bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir. (124) 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğ'er alakadarların ve irtifak hak-

kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren oobeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 

te mcmuriyetimize bildirmeleri ica

beder. Aksi halde haklan Tapu 

siciliyle sabit oldukça satış bede• 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Göskrilen günde artırma 

ya iştiı ak edt:nleı aı tırma şartna

mesini okumuş ve lüzumlu malu
mat almış ve bunlaı ı temamenka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda , 
gayri menkul üç defa bağnldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammı:n 

kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· 

ya satış istiyeııiıı alacağına rücham 

olan oiA"iı· alacaklılar buluııupla 

bedel bunların o ırayri menkul ile 
ternin edilmiş alacaklarının mecmu 
undan (azlaya çıkmazsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak Ü· 

zere artırma 10 iÜn daha 

temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be 

deli satış istiyenin alacağ'ma rüc
hani olan diğer alacaklıların o 
gayıi menkul ile temin edilmiş a
Jacaklan mecmuundan fazlaya çık4 

mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil· 

mezse ihale yapılmaz. Ve salış ta-
SEYHAN HUSUS{ MUHASE

BE MOOORLO~ONOEN: ' lebi diiler. 

Hususi Muhasebede açık 

o!an (40) lira ücretli üç katip
lik için 18/8/941 Pazartesi gü
n Ü (10) da müsabaka imtihanı 
yapılacağından isteklilerin ev 
rakı nıüsbite!erile birlikte mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

13345 

olan nazik vaıiyet neticesinde 
ümitsiz bir mukavemet göstermek· 
tedir. Düşman kara kuvvetlerine 
müzaheret için mutat olmıyan 

1 
şiddette hava faaliyeti,.de göster· 
miştir. Macar harekatı munta:ıa · 
man devam dmektedir. Macar I 
hava kuvvetleri düşmanın ric'at" 1 
hattında şimendöfer göpı illerini 1 

ve mühim bir istasyonu iyi neti
celerle bombalamışlardır. 

Berlin : 16 (a. a.) - Alman 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya· 

verilen mühlet içinde parayı ver
mezse iha 'e kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lHle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle alınağa razı olursa ona· 
razı olmaz, veya bulunmazsa he-

men 10 a-ün müddetle artırmaya 
çakarılıp ençok artırana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve di~er za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memur:yetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Ev ve Bahçe yukarıda gös
terilen 17- 9 94 t tarihinde Ada· 
na Birinci icra Memurluğu oda
sında işbu ilan ve a-österilen artırma 
şartnamesi dairesinde sahlacağı 
ilan olunur. 13344 

hava kuvvetleri Lenin~rat, Loga, , -------------
Navog, Belaya mıntakasında Nlbetçl eczane 
Cuma günü de fasılasıı olarak M • • 
demiryollannı bombalamışlardır. , Rlf AT ECZAHANESI 
Fin körfezinde 3000 tonluk bir 
Sovyet ticaret gemisi iki bomba 

iaabetile b&tmıştır. 

Kalekapl•ı Yamnda 

":~~::::~:zı::u:=ıcz:uuvu=::zz:~ 
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#NEVROZIN 
Bitin Alrııarm~panzeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla

rım sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsıo' ·•c:. 

adele ıstırapları NEVROZ .• •· 

tedavi edilir. Müessirilaç 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROziNrrnciu EDİNİZ 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarrul be13ptarı 

1941 
ikramiye pl2nı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayu, 1 Ağadoı, 3 lkinciteırin 

tarihi.rinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liı alık 2,000 Lira 
3 • 1000 , 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 
4 > 500 > 2,000 
8 > 250 > 2,000 

35 > 100 > 3,50f 
80 > 50 • 4,<'00 ,, 

300 > 20 > f ,000 

Türkiye it Banka•m• para yat•l"rn.~kla yalmz ıusra 
biriktirme olmaz, ayru zan • .:ı-na.:~ t.'llM•tl;ırl 

deneml• olureunuı. _ _.'"""-.----~----------.._.,..._,,;::an=ı::: --nen -· ' 

1 LAN 
KANARA MOOORlOGOHDEN: 

Kanara işçileri için 50 adet Tulum ve kasket, 40 adet 
Muşamba önlük, 30 çift lastik 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 temiııah 26 )j. 

ra 2S kuruştur. 
S - 40 adet muşamba önlük muvakkat teminah 7 lira 

50 kuruş. 
6 - 30 adet lastik çizmenin 

50 kuruş. 
,, ,, 22 lira 

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

8-Taliplerin ihale günü teminat makbu2.lariyle Ticaret O-
ıdası vesikalariyle birlikte Belediye encümenine müracaatlar 
ilan olunur. 10-14-18 1 22 13325 

B[lEDIYE RiYASETİNDEN : 
1 - Hacı Bayram - Aziz Pamukçu Fabrikası içinden ge-

çen parke yol inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
2 Keşif bedeli 5304.37 liradır. 
3 - Muvakkat teminata 387.85 liradır. 
4 - (halesi eylUlün ikinci salı günü saat onda B~lediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu parke yoluna ait keşif, şartname ve projeler 27 

kuruş mukabilinde Belediye Fen işleri Müdürlüğünden alınabi
lirler. 

6 - ihaleye iştirak edecek olanların ihale tarihinden en az 
bir haf ta evvel bu işin ehli olduklarına dair Belediye Fen lşleri 
Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları şarttır. 

13347 17-21-15-29 
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P H 1 LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfİYATI, SESSİZ İŞlEME, UZUN öMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

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

=·· ır PREE>W n x un smiwhb 

Muharrenı Hilmi Remo 
ABİDiNPA~A CADDESİ ND. 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfOH: 110 

, . ' ı, .. '~. ·~. '• :~ ,..., ~'\ '.1: ' ' ' 

a 
H 
M .. 

"Radyolin,, harikulade mües- de parlak neticeler veren U 
sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,. sizi terkibi meçhul w 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi !" 
kişinin tercih etliği yegane diş müstahzarlarından da müstağ· 
macunu haline gelmiştir. Diş 

h f 
hh d _ 

11
. . ni kılmıştır. 

ı zıssı asın a ve guze ığın- M 

RADYOLİN i 
•xu:u=~nv=n:uuuuuux~uuu:scır~ 

Yeni Çıkb 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iNGİl Tf RE iTTif AKI Vf 

BOYOK BRİTANYA iMPAHATORLUGU 

- YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK == 

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

" 
250 il 1000 " 

40 ,, ıoo " 4000 " 
100 " 

50 il 5000 il 

120 " 
40 " 48Uü ,, 

160 .. 20 .. 320tl 
" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyeulen" ikramiye çıktığı takdirde yüıd~ 
20 fazlasile verilt"cektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh1l, l 1 Biriucikanun, 
1 Mart ve 1 i Haziran tarihlı: rind~ çekilecektir. 

-· .. - ·-·=·----..... ..----.. .au----·----....,. ... ~-.. ..... - .. --.,· .. -· --·-
~...___.....,....____....__M~,..,...~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GUN MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 

OSTONOEKi MUAYENEHANESİNO[ KABUl EDER 

.................................................... 
fi Abone ve- ili;--- 'J['Ü HJKsöZül f 
ı şartları GÜNDELiK ~E • ADANA i 
ı · Sahi;l ve Başmuharriri ı 
ı Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı 1 Aylıtr . . . 125 • ı 
ı _ Umumi Neşriyat Müdüru ı 

ı hanlar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı i müracaat etmalldlr Ba,,ıldığı yer : TüRKSOZO Motbaosı i 
" ............ ff ...... "~ffff .... "ff .... "ff .. ffH 

17 Ağuztos 1941 

" Kalbi boı.naJan, mide ve böbrekleri 1 

" ~ Jf yormadan. ıstırapları dindirir. b 

= Lü~umunda günde 3 adet alınır. Taklitlı!rinden sakınıuıı 
H her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız . 
n ı 

1 
1 

•:zc::z::ra:::X'#'XK'U'X#2VO'#~'!Sr u:::-X:S,'JS 

İ L A N l . . . ı 

ADANA BElEOIY[ RIYASETIHDlN : i 
(3000 metre mlkAp çakılh flam aııa•0~ l 

1 - Şehrin muhtelif yerlerine dökülmek üzere 30~~0,e ~ 
re mikah çakıllı kumun mübayaası açık olarak ek51 

} 

konulmuştur. 1 
2 - Muhammen bedeli (4500) Liradır. 1 
3 - Muvakkat teminatı (337.50) Liradır. t 1 
4 - ihalesi 29-8-941 tarihine rastlayan cuma günü sıtll i 

da Adana Belediye Encümeninde yapılacaktır. ee ı 

5. - lstf"k~.il~~ ~.~ ~.şe ait keşif ve Ş<lrtnam~~ini Adan~lirlt ı 
diyesı Fen mudurlugunden 12 kuruş mukabılınde alab 1~ i 

6 - . B.u iş h~kkmda fazla m~um.at alm~k v.e ş~rt~;ı~!~ l 
görmek ıstıyenlerm Adana Beledıyesı Fen ışlen mudu sB' t 
ve münakasaya gireceklerin de ihale günü muayyen 
Belediye Encümenine müracaatlan ilan olunur. 

14-18-22-26 13335 


