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Japonya 
A. ı··. erika 
lngiltere 

Gerginlik 
artmakta! 1 
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Bloke vaziyeti 

JA.PON GAZETELERi 
4 TEŞ PÜSKÜRÜl'OR 
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~4PONYA ÇENBER 
4LTINA ALINDI 
ı · 

1, . ok; o : 18 ( a. ıı . ) - Ro)• ter 
'&ıtt h Ctt, Ameı ika ve Sovyt>l Rus 

rtıij lltasırıı.Ja bir anlaşma akdine 
~'tıı~t:dair haberi er hakkında Oşima 

1 rııu ıın gaıetesi c.liyur kb.Rus -japon 
Ilı " 118sebt:tleri f eııalaşırsa bundan 
~ ·~rıhasıran Kıerııl ın mes'ul olıı
'i: .tıt · Mokovanııı lıaı p malzeme
llıijı ınihveı iıı düşrııanlaıı olan 
ku tttfiklt:ıin si lah l ı:ııı ile bir araya 
~6~1llağcı karar wı digi hakkındaki 
ttj·t do~ ı u ise bu çok teessüf 

1 
i!Cek bir habeı dir .. 

lzmir Fuarının Uzaktan bir görünuşü 

• lzmir Fu ı ız y rın 
büyü törenle açılıyor 

lımir : 18 (Türksözü Muhabi
rinden) - lzmir Fuarı 20 Ağus· 
tosta büyük törenle açılacaktır. 
Ticaret Vı:kilimiz Mümtaz Ökmen 
fuarı açmtık üzere şehrimize gel
miş bulunuyorlar. Ticaret Vekili
nin lzmire ilk defa yapmakta ol 
dıığu bu seyahat bilhassa istıhsal 
mevsimi b:ı~ıııa rastladığı için bü· 
yük alaka uyandırmıştır. 

raf edeceği muhakkaktır. 

ihracat biı !itinde üzüm ve 
incir asgari' ihraç fialları t>ir kaç 
g-ündenberi tetkik edilmektedir. 
Maoisa'dan gelen murahhasların 
da iştiraki ile y::ıpılan konuşmalar 

hiç bir netice vermemiştir. Buna 
sebep müstahsillt' tin pt'k haklı o· 
!arak üıiim mahsulüne yüksek sa· 
tış fiatı talep edişleridiı . Aranın 

"'-telifi, ancak bu akşam lımir'e gel
. ıı mesine intizar edilen biı lıkler u
; ~ mumi katibi B. Atıf lııan'ın müda
~ halesi ile mümkün olacaktır. ,, 

-~ 

~ıaıÇurıkiııg : 18 (a . a.) - iyi 
liııı llınat alan mahfillı::r Japonya
~a t Uıakşarktald Sovyd ordusu· 
~u ~ıtrruz etmek ııiydiııde oldu· 
rQ~ ıtkkındaki şıı.yitaları açığa vu
lııı a~ıı11 tahmin e<lıyor . Çin mah-

Üzüm ve incir piyasaları açıl
mak üzeredir. Tütün mahsiilü id· 
rak edilmiştir. Bu harp devresi 
içinde hiç bir istihsal mevsimi di
ğerine benıemediği ve dış ticaret 
şartlan da her gün değişmekte ol· 
duğu için tüccarlarımızın zihinleri
ni kurcalıyan bazı sualler ve me
seleler mevcut bulunduğu muhak
kaktır. Ticard Vekilimizin fuar ve
silesinden istifade ederek tüccar· 
Jarla yapacağı hasbih<ıl ve temas
larda bıı sual ve endişeleri berta· 

,~ incir için de vaziyet aynıdır. 
" Rekolte normaldır. Piyasa hazır

i hkları ilerlemiştir. 
trırıe .. J . ~ot gore, apon!ar l::iırmanya 

ı~,1~nu kesmek teşebbüsünde bu· 
rtı · Uğu lakdiıı.le Çine bu yolun 

1~dafaaa1 için lngiltere ve Ame 
ı~ a laıımgeleıı tedbirleri almak · 

trıeşguldur. 

i Borsa idare heyeti yaplığı 
bir toplantıda piyasanın ne zaman 
açılabileceğini görüşmüş, fakat bir 

~ ' k r1 arara varmamıştır. Yapılacak te· 
t;.,:mas tetkikler sonunda piyasa gün
~ leri tayin ve ilan edilecektir. 

tak l'okyo: 18 (a. a.) - cAla· 
e· ı~ . 1arırı bloke edilmesi> mücade· 

? •ıne b' .h k .. 
Jet~ ır 111 a)et verme uzere, SOVYETLERE GÖRE ec.lemiyecP,ğini kaydetmekte , bu 

iddiaya müeyyide olarak da ha
rekatın durgunluğu gösteri imek· 
tedir . Ve öyle görülüyor ki , 
önümüzdeki kışa kadar Şarki Av· 
rupadaki bu harp bitmiyecektir . 
Rusyanın Acil ihtiyaçlarını karşı· 
lamak üıere evvelki gün İngiltere 
ve Rusya arasında bir anla11m:ı 
imzalanmıştır . 

ALMANLARA GÔRE 
e 1 ~ 00Yanın Holanda Hindistan 'ı 

b :Yeniden ticaret müzakerelerine 
aşıarnııtlır 

ıı 

1' y • 

t1 rı 8
°kyo:lg (a . a,) - Alacakla· 

~~k loke edilm~sine dair Japon 
bil\ <ltneti tarafından verilen karar 
ilıtirbkadar lngiliz ve Amerikan 
ıj ı r . eratına müteessir etmekte-

Bay Ruzveltle 
Halin mülakatı 

t. Va · 'lctl 'R şıngtoıı : 18 (e. e.) - l:fay 

Bu harp 
bitmiyecek 

Almanlar Cenubi Ukraynada 
600 kilometre , Baltık bölgesinde 
700 kilometre ilerilemeğe muvaf 
fak olmuşlardır . Fakat bu vaıi· 

Alman • Rus haı bi dokuz.uncu yette Almanlar hedefe varmış 
haftasına girdi . Bütün dünya ga· değildir . Çünkü Sovyet urdusu 

Sovyet ordusu 
sağlam, ayakta 
zeteleti harbin mOtad blançosunu imha edılmiş değildir . Ve a}ni 
yapmaktadır . Mihveı ve Mı~ver zamanda kıf yaklaşmıştır . 
nüfuz.una dahil gazetder vuıyet · Moskova : 18 ( a. a. ) - Sov 
ten memnundurlar . lngiliz ve yet tebliği : 17 Ağustos günü 
Amerikan gazdeleri ise Alman anudane muharebelerden sonra 
kuvvetınin Rus ordusunu imha kıtalarımıı Nikola>ef ve Kı-iyo·Rog 
~~~~~==--iiiiiiii 

l\Jikolayef 
zaptedildi 

700 kilometre 
içeriye girildi 

şehirlerini terketmişlerdir . Ni 
kolayefte gemi inşaat teıgihla
rı berhava edilmiştir . 16 ağustos 
günü 19 düıman taHaresi dütü
rülmüştür • Bizim zayiatımız 12 
tayyaredir. Karadeniıde denizal
tılarımız iki büyük Romen nak-

(Gerisi üçüncü sayfada) 

t~r . 1-t Uzveltıe 2,5 saat göı ü.şmüş
'~t:i . a~. gazetC'cilere demiştir ki : 
ıakıtt~ıeumhur la yaptığımız mü· 
buıurı~ unıumt malumat teatisinde 
~il~~· () Uk. Ve birbirimiz.i enter· 
ı~tiıtı·tıal vaziyet hakkında bildik· 

'~deıı haberdaı ettik... ______ _______ ____.... _________ _ 
ı~ - -- ·--··-·--- .. 
ı ................................................ ı 1 Tahranda 
! KOLONYA i suikast 
ı ı ... r ' ,. 1 'do i ese[ • l lorı 6112 hava kuvvetleri Ko- • tün demıryolları "o on ya . a : m es l 
ı hut1 şehrine 99 uncu hava geçer. Bu müstesna vazıyet S 
\ lıınunu yaptılar. yüıürıden Kolonya ticaret ba· ı 
' f<oıo d ··h· b" ' saıı· 1 • nya Ren nehrinin sol kımın an gayet mu ım ır şe - ı 
' • ınd 7 A "h' l Aıtllan e 0~.~00 nüfuslu bir birdir.. lmanya'nı.n en mu ı.~ ı 

...,_ 
Haber asılsızdır 

Bay Çörçil 
İngilterede 

Jl.tloskova - Lond ra 
Vaşington Arası 

Görüfmasi yakında 
Yapılacaktır 

Oöbbelsln 
bir makalesi 

Antoni Edenin 
Rusya seyahati 

Berlin : 18 (a.a)-0.N.B. Al· 
man propaganda nazırı B . Göb· 

lbels Völkischer Beobachter gaze· 
tesinde neşrettiği bir makalade 
Ruzvel, : Çörçil deklarasyonunu 
insaniyet aklıselimine karşı bir 
suikast olarak tavsif ediyor ve 
diyor ki : 

Böyle bir blöfle acaba haki· 
katen bizi ~ aldatacaklarını mı sa· 
nıyorlar? Bolşevizmde Jngi!izler 
için Avrupa kıtasında henüz müm 
kün olan son müttefiki ezmek üze · 
re bulunduğ'umuz bir dakikada 
1918 komedisinin tekerrürü için, 
bır kağıt parçası üzerine manadan 

ati cümleler sıralaman ın hakikaten 
kafi geleceği kanaatinde midirler·~ 

Biz, o derece ~aptal değiliz. 
Bizi silahsız görmek iııtiyenler bu 
silahları gelip biz.den almak kü· 
çük zahmetine katlanmalıdırlar . 

Alman milleti 1918 te~rinisa
nisinde bir kere silahlarını teslim 
etti. Bunu bir ikinci defa yapmı
yacaktır . 

Milyonlarca seçicimize Ruz· 
velt ve Çörçille aarih bir cevap 
verebiliriz. Bunu yapmıyoruz. Çün· 
kü böyle bir cevaba layık de~il
dirler. 

Esasen , bu cevaba hürmet 
etmiyeceklerdir. Çünkü hakiki de
mokrad haysiyeti ile, bunlar, bir 
çok şeylere hürmet ederler, fakat 
millete değil . Harpten istifadeler 
eden bu adamla, en fazla Alman 
miHetinin yüzlerine tükürmesine 
ve sonra yeniden işiyle meşgul ol
masına layıktırlar . Biz insaniyeti 
bu beladan kurtarıncıya kadar 
çalışmak ve mücadele etmek is· 
tiyoruz. 

Londra : 18 ( a. a . ) - Dey· 
li Meyi gazetesinin siyası muhar
riri Atlantik görüşmesi ahbinde 
Çörçilin Moskovada toplanacak 
ulan Amerikan - lngi liı. - Rus 
konferansına iştirak edecek he
yeti seçtiğini ve heyetin reiı;li

ğine Edenin getirileceği ni ve Sta
linin teklifleri derhal kabul etmiş 
olmasının İngiltere ile Amerika
tım dostluğuna güvenmiş bulun-

(Gerisi üçüncü sayfada) 

l ~arşıs şehndır. Şehrin tam sanayı merkezlerınden birısı S 
ı ııa~ kında Ren'in olan Kolonya, fab- ı 
l tıUfı.ı 1

1Yısında 30000 rikalarının yaptığı ı 

Tahran : 18 (a. a.) - Pars 
ajansı bildiriyor: 

·. "~ 

°":>":<-·~'.,~ ~'-"' .. 7' .. ,,.. ~· . 
l bası s U Döç kasa- Harp Sahneluine çeşit çeşit eşyayı ı 
t Ya ~ ~~g.iln Kolon- Coirafi Yönden ( porselenler, ipek· ı 
ı haııee. tının bir ma- Kı•aca Bakı,lar liler, makineler, ko· ı 
t ~t. sı halini almış· lonya, kağıt, kimye· ı 
t 1\ vi maddeler, boyalar ) dün- ı 
ı ~<:rtıi olonya, Almanya'daki yanın her tarafına gönderir. ı 
t ~()llu;~ollatının ve bu demir- Kolonya, ayni zamanda üni- ı 
ı 11Hııaı?'~: Ren nehir yollannın versitesi, me~le.pleri, . ko~se.~- ı 
t Yoıı.:ı " ktasıdır Paris-Berlin tuvariyle muhım hır kultur ı 
~~ .. e Ren kı:y~larındaki bü- • - Gerisi 2 incide - ı 

~~~"""""""""""""""""""" 

Son zamanlarda bazı yabancı 
gazeteler ve ajanslar, sivil ve as
ker şahsiyetlerden mürekkep bir 
grupun, bazı yabancı ajansların 
yardımı ile, memleketteki statuko 
aleyhine bir suikast, Ağustos ar· 
talarına doğru tatbik rnevkiine ko
nacaktır. Fakat plan son günlerde 
meydana çıkarılmış, suikastçiler 
den bir kısmı tevkif olunarak giz· 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

=~u: ) G; ·ıo:..:. S@~. ~(L-.."""......:..t .. 

Londra : 18 (a. a.) - Bom· 
bardıtnan servisine mensup tay
yareler, dün gece Ruhr ve Ren 
havzalarındaki hedeflere hücumlar 
yapmışlardır. Ayrıca düşman işga-
li altındaki limanlara da hücumlar 
yapılmıştır. 

Kolonya, Düsseldorf ve Luis
ı berg üzerine şiddetli hücumlar 

lngiliz Tayyareleri Bir Uçuş Esna$ında 

AlMAN SEHİRlERINE 
HAYA AKINlARI 

yapmışlar ve birçok büyük yan

ıınlar çıkarmışlardır. 

B. Çörçil bir askerle konuşurken 

Ankara 

Radyo gCl%eteıi 

japonya büyük 
endişe içinde 
Tokyo k endisini 
çemberlenmiş 

addediyor 

AMERiKAN - lNGILIZ • 

SOVYET ANLAŞMASI 

lran'da 
suikast 

teşebbüsü 
şayiaları 

~AYIAlAR - YAlANlAR 

8 
uııfin Jsponyanın hakiki bir 
endiıe içinde oldu~u anlaıı

lıyor . Çünkü Amerika , ln
giltere ve Rusya anlaşmıştır . Ve 

Japonya , çemberleme hareketi

nin fiilen tahakkuk elrnelde oldu

Q-unu iÖrmüştür . 

* • * 
lranda bir suikast teşebbüsü 

olduğu şayiaları çıktı . Bunu aslı 

olmadığı anlaşılıyor . lı anlılar 

Majeste Rıı.a Şah Pehlcvtyi çok 
severler . Bunun için lranda Ma

jesteye kaı şı bir elin kalkmıya

cağı muhakkaktır . 

Bu hususta Hava Nezaretinin 
tebliğinde deniliyor ki : 

Dün gece, fena havaya rağ
men, büyük miktarda lngiliz bom
bardtman tayyareleri, Ren ve 
Ruhr havzalarında hedeflere hü . 
cumlar yapmışlardır. Bu hücumlar 
bilhassa Kolonya, Düsseldorf v~ 

( ıeriıi üçüncil aahifcde ) 

/ 
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Askerlik Bahisleri 
KADIN KôŞEŞI 

~tıeyve &; Sebze 
Konservesi 

İngiltere başvt-kili Mi!ih-r Çör 
çil, lı r. r ŞP \:İ, her tdılikc} i sakla
mıyarak bütüıı dünyaya bildir
mek hususunda tekmil ciddiyetini 
ve samimiyetini kullanan bir 
adamdır. İngiltere lıınbiniıı baş
ladığı zaman büyük bir tehlike 
karşısında bulunduğunu , Atlantik 
harbıniıı lngiltereyi açlığa mah
kum etmek azminde olduğunu 

anlatırlct'n her iki te-şe bbüsüıı de 
lngillereyi dıı. çöktürecek derece 
ye varamıyacağırn , çünkü lrıgiliz 
azm 'nin karşı ı:ında kırılmış ve yok 
edilmiş yüz binlerce vakaların ln
giliz taribindı: misalleri oldu ğ unu 

da zikretmeyi unutmamıştır. 

Bugün Atlantık muharebesi
nin başladığı gündenberi hemen 
beş aylık bir zaman geçmiştir. 

Bu zaman zarfında İngiliz ticıuet 
filosu takriben dört milyonu müte
caviz bir tonajını kaybetmiştir . 
Bu kayıp, lngılterenin elinde bu
lunan toııajcı na1.aı an bugün için 
tclılıke doğuracak bir boşluk 
yapamaz. Faka t Atlarıtil.. muhare 
besinde Almarı} a uüLiin ~iddetle 
harbi idam~ ettirebilmd• imkanı 
göstert:'bilseydi, lngilterenin gele
cek scnelr-r için tonaj sıkıntısına 
uıfruyabileceğini düşünmek dnğ ru 
olabilirdi. 

Almanya harbe baş'adığı za
marı bütün kuvvetini lııgiltereye 
çevirmek ve lngiltercyi yıknı..ık 
maksadıyle kullanmak hu ,ufüuda 
karar veı miş ve doğrudan dağı U· 

ya evvda lngiltereye karşı. aske
ı i, havai , bahri hareketlere baş
lamış olsaydı v.tziyet bugün la· 
mamiyle başka bir şekle girmiş 

olurdu ve Almanya da harbi ken
Lli si ı ç in daha ıuüsait bir s:.ıflıaya 

sokmuş bulunuyordu . 
Hazırlanmamış b:r İngiltere 

Ü:tt!tine yapılacak kuvvetli ve he
nüı. sı rla rı anlaşılmamış Alman 
h~u eketl e ri karşısındıı lngilterenin 
biiyük endişe ler içinde gafıl av 
lanacağ ı ihtimali teemmüle değer 
ciddi bir mesele olabilirdi. 

Alman istihbarat nezeretirıiıı 

---- --------
TARiH VE GOCRAFYA 

iz/anda 
nasıl bir 
gerdir? 

Churcbill'le Roosevelt lzlanda a· 
dasında görüşmüşlermiş. 

Şimall Atlantiğin bu bü
yük buılu adası Danım ırkayla bir
l t> ırııiştir. 102,846 kilome tıe mesa
h .s ırııfodır. 110,000 nüfusu vardır. 

Mı· ı kai Peykiavik'lir. Volkan ara· 
zisi o lan adada bir çok gayzerler 
çıkar. lzlanda dağlıktır. Yüksek 
tepeler bilhassa volkanlardır. Hel
ka'ııııı iıtHaı 1553 ıntlrt'; salıılltr 

fıorlaı la doludur. 
Kanunusani haratel vasatisi 

- 2,'2, Temmuz vas.ıtisi .ı. 9,8 dir. 
Yagnıuı lar bilhassa kışın yağar. 

Alıali tkscriyelle garp kıyıla
rında, Peykiavikin bulunduğu ta
ralıarda oturur. 

lzlanda 1261 den itibaren Nor· 
veçe bağlıydı. 1537 de Norveçlc 
birlikte Danimarkaya bağlandı . lz 
Jaı ıda 1814 de Ki r. 1 muahedesiyle 
Daı ıınarkaya geçli, 1918 e kadar 
otonomi ile idare edildi . Daııimar

ka kralının idaresinde müslukil 
k ı allık ol<lu. Danimarka bu devle 
tin ancak harici siy;.ısetini idare 

etti. 
Memlekel tabiatçe f ,ıkırdir. Zi-

r aak el veı işli değildir. 600.000 at, 
sığır beslenir. Bilhassa balıkçılık 
maişet \'asıtasıdır. 

1" . 
~. Dl 

at 
ı Yüzme birincilik 
' müsabakaları 

Çiftçiye verilecek 
tohu11~luk "ıeselesi 

eli nıevsim sebzde ı iıı meyvala· 
nıı l.ıolluğundaıı btiftıde tde~ 
rek kış içirı konseı ve yapmak 

zamanıdtr. Kışın soğuk güıılerd~ 
~eflııli ve yeşil fasulye ~işdı:ı in• 
açarak terütaze sebzt' ve meyve 
yemek kabildir. Önümüzdeki Cumartesi ve hiç <ıff ~dilm;yecf k ttk batası in· 

giltereı i hakiki kuvvetinin fevkiıı
de görmesidir. Şimdi her güıı da· 
ha vuzuhla meydana çıkan bu 
hakikat, Almaııyayı aske ri planla
rının teıtibirıde _ tamanıiyle başka 
türlü düşünml"ğe sevketmiştir . 

Almanya gerek lngilterenin ve 
gerek Fransanın askeri kudretini 
layıkiyle bilmiş olsaydı Alm.ın 

yüksek kumandanlığı Polonya, 

Pazaı günleri Şehir Yü:ıme Havu 
zurıda yapılacsk olan Akdeniz 
Grup birincilikleri için Beden Ter
biyesi hazırlıklara haşlamıştı ı. Pa · 
zar günü Havuz boşaltılmış, te
miılenmiştir. 

ZİRAAT VEKALETİNİN YENİ BİR TAMİMİ 
Konserve yapmanın en bJsit 

usulü en iyi netice verenidir. . 
Fasulye konservesi yapmak ı· 

çio taze ve elyafsız körpe fasul· 
yeleri intihap etmeli. Ateşte kay· 
na yan su içerisine atrr alı, beş da
kika kayııadıktan sonra çıkartm~· 
lı, temiz, ağzı açık toprak küp ~-
çerisine istif etmeli, üzeri ni oı· 

Balkanlar, Rusya ve. daha dogı usu 
Şarki Avrupaya doğru yaptığ ı 

fedakarlıkları lngilterı::ye tercih 
ederek İngiliz idaresini f elct: uğ· 
ratmağa muvaffak olabilirdi. 

Hiç olmazsa Nmveç il e be
raber lzlanda adasına da hare 
kat yapmak imkan ve f ırııatı bu
lunmuş olsaydı, Almanya yukarı 

da işaret ettiğimiz lııgiliz idare si 
ni kırmağa bugünden çok daha 
yakın olurdu. Bu adanın aşikar 

olan se rgülceyşi ehemmi} etini 
Alman genelkurmayının takdir et
miş olmaması kabul edilmez. Bi-
naenaleyh ışgaliıı } apılmamış ol
ması, A!maıı genelkurmayının ken• 
disiııı bu işi başaı acak ve idame 
ettirec~ k vaziyette! görmediğine 
atfedecı::k mevkidey ı z. 

Çünkü lzlandu adası açık de 
nize açılacak, Almaıı baıp gemi
ler inin kıymetli bir yatağı vazi
yetindedir. Buraya istinat edecek 
lıaıp gemileri lngiltereye ve İz
landaya karşı bir asker çıkarma , 
tehlıkesini düşünerek lngiliz filo 
sunun bir kısmını da bu ada ile 
İrlanda arasında . daimi karakol 
yapmak m· cbuı iyeli karşısında 
burakırdı, 

Norveç sahillerine dayanan 
Alman harp gemileri Atlanlık 
muharebesirıde daha uzun mesa-
felere gideuilmel kudretini de ka 
:tanmış olabilirler ve l:ılanda ada
sında yerleşecek olan Almanya-
nın Groeııland adasına hakim ol
mak fırsatını da kaçırmıyaca~ı ta · 
bii addedilebilirdı . 

İki s~nc::sini dolduran harbin 
içinde müteaddit defalar gördük 
ki Alman askerlerınin bulunduğu 
heı yerde lngili:ı askerleri çekil 
mekte ve onların bulurıdu~u s& · 
halaı a giderek kaışıla~maktan da
ima kaçınmaktadır . 

Şayet Almanya Noıveçle be · 
raber İzlarıdayı da işgal etmiş ol
saydı bugünkü Atlantik muhare
besini kısaltan bir mevki, bir va
sıta, ve hatta bir kuvvet kendi 
sinde bulunacak ve vaziyet o za
maıı İngiltere için daha tehlıkeli 
olacaktı ve Atlanti~ muharebesi 
de daha uzayacaktı. 

Halbuki hu adanın İngilizler 
tarafından işgali, sonra da Ame· 
rikan askerlerinin çıkarılmasl va
ziyeti İngil i zlerin lehine döndür 
müştüı . 

Atlantikte bugürıkü ve bun 
daıı sanı ak i sükunette lzlanda 'n ın 
bü}ük bir tesiri vardır ve bun 
dan da İngiltere iı:ıtifade etmek
tedir. 

30 Aftustos 
için program 

Haber aldığımıza göı e, 30 
Ağustos Zaft.r Bayramı münase 
betiyle Halkevimiı ungin bir 
program haıırlamakladır. 

Ziraat MldürO 
Bir müddettf"nbı:ı i rahatsız 

bulunan Ziraat Müdürü B. Nuri 
Avcı, İ}i ulmuş ve vazifesine 
başlamıştır. G '! çmiş o lsmı <le ı iz. 

Balkevı gençlerinin 
Pazar seyahati 
Şehrimi:ı Halkevı Te nıııil, Gü 

zel Sanatlar Vf'" Köycülük Kollaı ı 

gençlerinden 30 k şilik bir kc..fıle, 
Pazaı günü Kürçüle-r köyünr: git
mişlerdir. 

Gençlerimiz köylüler taı afın
du n sevgi i it> kar şılaıı mış; onlar la 
samimi konuşmalar yapılmıştır. 

200 cit:ıı fa:ı:la hastaııın sıhhi 

muayı-nderi 'yapılm ı ş ve ilaçlaı ı 

veri im iştir. 

Temsil I:' o lu gençleri de <' ls
tiklal _, piyesini temsil ttm iş ler, 

Halk Tüı kül,..ı i F.kipi muhtelif halk 
türki.ilerincierı nıürt"kkep konst"ı ini 
vermiştir . 

Kııfı le , geç vak it löyli.i le rimi · 
ıin alkış ları ve sevinçleri ic,~inde 

şehire dönmüşlerdir. 

Olgunluk vermlyen 
talebenin askerllQI 

Olgunluk imtihanlarında mu· 
vaffak olaınıy;ınlar hakkındaki ye · 

ni bir kanunn görı>, son yoklanıa 

zamanında liseyi bilirmiş oldukla-

rı ha lde yüksek bir mektebe gire
bilmt k için vermek mecburiyetin

de oldukları Olgunluk imtihanın

da muvaffak olamadıkları anlaşı 
lanların askerliklerine karar veri-

lecek ve sevkleri bir yıl gC'cıkliri 

lecektir. 

Sanat okuluna 
girecek talebe 
Sanal okuluna girecek talebe

lerin nıüsabaka imtihaıılaıı 20 
A~·uslos Çarşamba g·ünü yapıla
caktır. lyi rapor ı1 lan çocukları, 
ayni günde sa:ıt 8 de Maaı if da 
iresinde lopbnacak tır. 

Hataydaki 
imar faaliyeti 

Antakyada'da İnfa 

edilecek fırın ve frigo 

Antakya : 18 ( fürksözü mu· 
hab i riııden ) - Haber uldı~ımıza 
göre, belediye şehrimizde iki mü
him müessese vücuda getirmeğe 

karar veı mış ve teşebbüse geç
miştir. 

Bu iki mütıim müesseseden 
biri ası i fırın, diğeri de so~uk ha
va deposudur. Medeni bır şehir 

için başta gelen bu iki müessese
nin şe hrimizde de vücuda getiril
ll1t: Sİ memnuniyetle karşılanacak 

bi ı hadisedir. Gerek fırın \'e ge · 
rt:k soğuk hava dt"posuı,un ya
pılması içiıı bu işle alakadar fir
malaıla Belediye arasında temas
l&ı a geçilmiş ve esaslar Üıt rinde 
mutabık kalmıştır. 

ş~hrin bugünkü t-kml"k ihti· 
} acını zor lulda karşılıyan şehirde· 

~i boz.uk teşkilatlı ve iptidai fı · 
rınlarııı azlığı gözöııünde tutula
ı ak soğuk hava deposundan ev
vel farının irışaasıııa başhınma~ı 

kaı ar altına alııımıştır. Pt:k ya· 
kında faaliyete geçilecek vı: fmn 
ikıııal edildıkten sonra soğuk ha
\ a deposunun tesi<;lne başlana

ca ktır. 

Mlstalıslllerımızın 
· verecetı beyannaıae 

Vilaydimizde yeni mahsulden 
elde ed ı lt-n buğ<iay, çavdar, arpa, 

' yulaf, nohut ve mısırın hakiki 
miktarlarının bilinmesine lüzum 
hasıl olmuştur. Vilayetimizin idari 
hudutları dahilindl"ki tacir ve 

mü ~tahsil , bilumum hakiki ve 
hükmi şahıslar elinde bulunan ve
ya diğer bir mahalde olupta hn
di tasarrufları altında bulunan bu 
maddelerin ! ı eyaııa tabi tutulma
sına karar verilmiştir . 

Bu beyannamelerden kafi 
miktarda vilayetimize gönderil
miştir. Bunlann sürat ve intizam 
altrnda doldurulması lüzumu Vi · 
layet makamı tarafından lazımge 
len le re tebliğ edilmiştir. 

B«'yanname ver miyenler hak
kında şiddetli cezalaı tatbik olu· 
nacaktır. 

Hayvan bastaııtı 
Karataş nahiyesinin iskele kö

yündeki: Koyunlarda çiçek hasta
lığı görülmüş ve lazımgelen teda
bir alınmıştır. 
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Muharebe aletlerinin maliyet fiatları nedir ? 
Her gün harp tebli~lerinde, şu kadar harp l!e 

ticaret gemisinin batırıldığı, şu kadar taııyarenin, 

tankın, topun imha veya tahrip edildiAini okuyup 
duruyoruz. 

Bir harp gemisinin, bir tayyarenin, bı'r topun 
kaç mal olduğunu acaba lıesap ettiniz mi? Bir ln
giliz mecmuası lıer harp aletinin maliyet fiatını 
kaydetmek suretiyle, bu merakı izale etmiştir. 

Tayyare gemisi 20 milyon. saffı harp zırhlısı 

45 milyon, kruvazör l 0,5, torpido 1,050,000, son 
sistem torpido muhribi 1,700,000, denizaltı gemisi 
1,834,000, torpil 10.834 Türk lirasına mal oluyor. 

Kara harp vasıtalarına gelince, sahra topu 
7860, orta büyüklükte bir tank 78,600, hafif bir 

tayyare dafi topu 15,700, uzun menzilli tayyare 
da fi topu 31 ,440, aUır mitralyöz 1834, hafif mitral
.lJÖz 524, Işıldak 7860, askerin teçhizatı 104 Türk 
lirasına mal edilebiliyor· 

Şimdi lıava silahlarına gelelim : Son sistem 
bombardıman tayyaresi 393,000, avcı tayyaresi 
68,120, orta büyüklükte tayyare bombası 235, infi-

lak bombası 524, dip bombası 250, küçük bomba 5, 
paraşüt 314 ve tayyare motörü 15720 Tıirk lirasına 
alınabilir. 

Bu rakamların ne dereceye kadar doiru oldu 
ğunu bilmiyoruz ve sadece malUmai kabilinden 
yazıyoruz. 

1 

Ziraat Vekaleti Toprak Ofisi 
olan yerlerde çiftçi elinde to
humluk olarak bırakılan hububa· 
tın elden çıkarılmaması hakkında 
vilayetlere bir tamim yapmıştır. 

Bu tamime göre , bir kısım 

çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından tohumluk olarak ken- I 
dilerine terkedilen hububatı ileride 
ihtiyaç göstererek tohumluk alı~ 
ı ım ümidiyltı elden çtkarmakta
dırlar . Vekaletçe tohumlukları 

ellerinde bııakılııır çiftçilere to
humluk yard ımı yaµılmıyacalctır . 
Esasen her muhite uygun tohum
luk tedari~inrte de müşkülat çe
kilmektedir . Binaenaleyh şimdi 
den tohuqılukları kendiler ine bı -

ı akılmış olan çiftçilerim i ı soma· 
dan tohumsuz kalmamak için bu 
tohumlukla~ı elden çıkarmıyarak 
ıııulıafaza etmelidirler . Alakalı 
çıttçıleı in bu hususa nazarı dik
katleriııi çekeı iz . 

Bataydan raara 
glnderııen eşya 
Antakya : 18 ( l'üıksözü Mu-

habirinden) - Beynelmilel lımiı 

tünceye kadar salamura He dol· 
durmalı. 

Salamurayı yapıuıık için bir 
litre suya yüz gıam tuz koyma~ 
lazımdır. !stenirse salamuranın ü· 

•zerine bir parmak kadar zeytin
•yağı koymak iyi rıetice verir. Kö· 

pün ağzını kapadıktan sonra ro· 
tubetsiz bir yerde muhafaza et· 
meli . 

Bu fasulyeyi pi şirmek iı;iıı 
bir çeyrek saat kadar soğuk • u· 
da bffakmalı , sonra istenildiği gi· 
bi pişirmeli . 

Mt:yve konservelerini yapma!< 
için iki usül vat dır : 

Birisi şekerli, diğ'eri sade. 
Bunları yapmak için şeftalile· 

ri ortadan ikiye ayırmalı ve çe· 
Virdeğini çıkartmalı, ağzı açtk, k 
kat bira ~işderi gibi sıkı kapaııarı 
şiştlt'ri dizmdi ve tam:ımiyle dol· 
durmalı. Şişeleri bez yahut sa· 
mania sarmalı ve derin bir teııce· 

ıe içine, yanyarıa dizmdj, tencere· 
yi su ile doldurmalı. 

Tencerenin kap, ğını kapa· 

Fuaıında teşh i r edilmek üzere sa· 

na ı karlarımız tarafından lı<ı rırl aııaıı 

eşyalar bugün yola çıkarılacaktır. 

Gönderilen bu yerli mamUlat 
arasında bilhassa mobilyecileı imiz 

tarafından yapılan çok zarif ve 

şık mobilyell'r vardır. 

dıl.tan sonra üç saat ateşte k;,)' 
natmalı. Soııra tencereyi indiı ırıe · 

' li, tamamiyle soğuyuncaya kada1 

ı şişeleri öylece bırakmalı, sonra su· 

dan çıkartarak rafa dizmeli. 

Kolonya 
(tfüinci say fadaıı aı taıı) 

merkezidir. 

Kolonya Almany<:ının garp 
ceph,..sindeki mfü.lafaasıoııı ikinci 
esaslı hattını teşkil eder. 1322 yı
lında yapılmış olan Kolonya kili· 

.sesi şehre tamamiyle hakimdir. 
Bu kilisenin kulesi 1380 yılında 
bitirilmiş olup l40 metre yüksek
liğindedir. 1049 tarihinde yapıldığ-ı 

için dünyanın erı eski kiliselerin· 
dt:n birisi sayılan Sent Meri kili · 
sesi Kolonyanın en esaslı abidele
rindendir. 

Kolonya eski bir Roma şdı
ridir. Bu şehir orta çağda, Al
man yanın en esaslı ticaret müs 
tem lekesidir. Din muharebeleri ve ' 

Amerıkanın keşfi bu şelı İ ıı Llisa 
di ehemmiyetini azalttı. Fakat Al
manya imparatorlanrıı in ti hap e-

den seçicilerinden yedisinin bura 

da bulunması şehre siyasi bir e~ 
hemmiyet vermiştir. On dokuzun- ı 

cu asırda Almanya t'ski iktisadi 
ehemmiyetini tekrar kazandırmış
tır. 

Kolonya Almanyanın tarihinde 
de mühim bir şehirdir. Mistik te -

mayülleri olan en eski Alman res
samları Kolonyada bir meklep te-

sis etmişlerdir. Şarlman zamanın
da Kolonyalı sanatkarlar ı:-ümüş 

işlerile ve minyatürlerile çok meş
hurdu. On dördüncü asırda Ko-

lonyada mine üzerine yapılan re
simler moda oldu. 1378 tarihinde 

ölen Vilhelm fon Herle bu çeşit 
resimlerin unutulmaz üstadıdır. 
Kolonyada yetişen ressamlar seri
sini 1452 de ölen Stefan Lohner 
kapadı. Bu zat Klaman ressamla
rının eserlerini taklit ettiği için e

serlerine bir yenilik getirememiş · 
tir. 

Kolonya on beşinci asır zar
fında yaptığı fağfur ve porselen 

eşya ile de sanatkarane bir şöh
ret kazanmıştır. 

Koııserve şekerli yapılacııkS3 

şi~elere meyvalar dizildikten soıı

ra üzctrini koyu bir şeker şurul.>Ll 
ile örtmeli, kapayarak diğeri gi· 
bi kaynatmalıdır. 

TÜRKiYE Radqosu 
ANKARA Radyosıı 

7.30 

7.33 
7.45 
8.00 

8.30/ 
8.45 

12.30 
12.33 
12.45 
13.00 
13.15/ 
14.00 
18 00 

18.03 

SALI 19.8.941 
Program ve memleket 53 

at ayarı 
Müzik : H;,fi( Parçalar 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif prograrnıfl 
devamı 

Evin Saati 
Program ve saat ayarı 
Müzik : Türkçe plaklar 
AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe plaklar 

Müzik : Kaıışık prograrll 
Program ve memleket sa 

at ayarı 
Müzik : Radyo Salon oı-
kestrası 

18.30 Serbest 10 Dakika ot· ı 8 40 Müzik : Radyo Salon 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
2G.I5 
20.45 

21.00 

kestrası 
Konuşma 

Müzik : Radyo 
kestrası 

Memleket saat 
aians haberleri . 

Müzik : FASIL 

0'" Salon 

RADYO GAZE.TESl ... jjl: 
Müzik : Taylar - Kııç 
konser suiti ı; ı 
Ziraat Takvimi ve Toprıı 
Mahsulleri Borsası 

21.10 Müzik : Fasıl Şarkıları 

21.30 Konuşma 

21.45 Müzik : Klasik Tüı k NJii· 

2).30 

22.45 

22.55/ 

ziği programı 

"ı"s Mcınlt!kt:t saat ayarı , al ·ıat 
haberleti; Esham TahVl 

sssı 
Kambiye Nukut Bor 
(Fiat) 
Müzik : Dans 

23.00 Y armki progıam v~ 
nış. 
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~~ustos 1941 

~ltlde Komlnlıt ı 
'-•lll'ıarıa mlcadele 
'1tııı~İfi : 18 ( a . a. ) - işgal 
ıııa, · a bulunmayan Fransada Ko-

ııst fa ı · 
llıtk , a ıydlerine rıihayd ver-
Ctp·Uıere çok şid<ldli cezaların 

~ Urııı4 eylediği ve tıazı haller de 
CNI· Cezasının da tatbik edile-
-,, IÖ 1 

• Y ~nmekttdir . 

• Çlrçu lngllterede 
Ilı (Birinci sa11/adan ar lan) 
asıııı ~ . . .. 

~İt. iOııterdığıııı kayddmekte· 

Çıl t?lldı il : 18 ( a. a. ) - Çör
Qa. ır lııgiliı. timırnıııa çıkmıştır . 
""1\ıc:k·ı 

~c 1 Yolda hlarıdaya uaramış 
OraıJ b o 

iİI' il ulunan Amerikan ve 
l ıt kıtalaı ını t .. ftiş dm iştir . 
Oııct 

'tıtilct· ~n : 18 ( ıı. a. ) - Zan-
lı, M 1~1 ıı: ~öıe , lııgiliz Başve
~ltı Çurçıl , ) ukında lııgiliz -

~tıkıaıı <lddaı aıı oııu hakkında 
'
111

tuk irat edı·c .. ktir. 

lovyetıere gire 
4bnanıara gire 
l~ırırıcj sa~ i f r-d t'n artuıı) 

Ye 
ı:.it-ınisiııi bıttıı mıştır. 
llcrr 

'lııhab 11
_1 : 18 ( Anadolu Ajönsı 

"b· ırıruJ~ıı ) Varşuvada kı
a~ıt rııüddt-t kbldıın . Mühim 
" 1lar 1 
1 . 1:1 ı a nı <" rı lıet) ıtt norma 

41 ~ıııi ctlnııştı . Fıutlıu dehşetli 
' t:loı · ~ '}' .. ııtı . Bır çıft ayaklöbı 

~rl U~k ı : rası , hir yemek on 
'ıt ~ı ası , bir paket sigara 
l l'urk lirasıdır 
t~kııııtalaı a giclcııleı işgal kuv 
~t tt!nensuplaııd ıı . Varşovada 
d Urk vuı el ıı . Bunlar lıalle· 
tıı ... . t .. t . 1 

1, a· ... emııurıı) t: gos ermış er. 
u ıt Türk tıı ırıı şehrin iaşe-
.il~ fJ\ühim rııl O) ııamaktadır . 
,'.1 \1 Yalıudiııiıı göz ıtltıııda 
"rıu~ G İfıı gu e•toyu gezdim . Bu-
~111 keııdine nıah~us Lir lıüku-
~t '. trarnvayluı ı , taksileri ve 
b tık santrali vardır . Ölüm 

ıı~tı Yükselı:tir . Her gün 300 
~n Öldü~ü tahmin ediliyor . 

"vad~ıllJ~a : 18 ( a. a. ) - Mos-
1 1 hır konferansın toplana

ıtı t&klı:ırıda Ru:ıvelt ve Çör
'1ırıJ8Ptıkları teklifin Stalin ta
~ıı1 an kabul edilmesi ü:ıeriııe 
L a;ı 
ıttı a 1 tıia Londrada bulunmakta 
111~ 1: ~avcrbrook'un Moskovaya 
tırı e lngili:ı. heyetine ve Ru:ı-

• o'\ lıuııusi mümessili Hopkinsin 
i tltıeri~a heyetine riyaset ede· 

>.t &nııedilmektedir . 
L lıı()~:lı:ova : 18 ( a. a. ) -
'llıc.\ıtlt Untııı gazetesi olan Greıaa 

0 .. Ve Çö•çil tarafından Sta
ııCJnd ·ı ı.~(.ıt k· erı eıı mesaj hakkında 

~lcr it~·: <Hıtıeıcilike karfı , mil-
'tıtltı •hadıııın kuvvetlenmesi , 

••ı,111ie· 8alebe edilnıeııinin bir 
lıı~~ııı:1 ·~~iı . Faşistliği tahrip bu
t ler fıf 1 büyük vuifesini ıan 

lıı e le ' f K ıJ'liu 1 a etm~kte olan ı-

r· ~\ıY~t ·~ Ruıvdt ve Çörçilin 
lı,t' hukuuıet ıt:isi Staline vcr
~llıy 

1 
ltrniııatı hususi Lir mem

ctıc ı. 
l ıt8tfılar , o . 

11~ • lldra : 18 ( a. a. ) - ln
ıı.ı Rus r 
"a t f . ıcaıet anlaşması hak-

'let~,: ~•rıttta bulunaıı Tıtymis 
Ur ı •tıın . • h .. d' tti· sıyası mu arrırı ı-
t ı ... (ıo -·ı ı· ., .. " 
1 "llçiilı: ~ .. ,, yon ster m ı ıı; on-
tttc h iOtilküyur . Çünkü ln-

~t ~iiıı ~ ıneblağın ilı.i mislini 
ltı~ktcd' aı P ihtiyaçları için sarf ·s ır 

f) • 

tkı "Yetı"r . 
't Cti l · • parasını veremıye · 

ıf il ilgili . h . tk de et 1 
' racatmı kredıderı 

1~1eıdir lllek surt•tiyle ödeye
l!a~ · Sovyct Rusyaya ya· 

''· l'ard " , Ilı 1ında esas tutulacak 
c~ıl aıı 1 
ita , R. arı &fmaların metni 
u t:rıka Usların ihtiyaçlarıdır . 
,/'detcc .. ~c lrıgiltı·reııin Rusyaya 

ı a "ıtler· 
'' &kcr1 ~ nıalumeniıı mik-

tlfilc bıı sır olduğundan 
1'a llleı -> 

-~ç Yllıia 1 '. 
t11.· lık ı rııılterf"nin Rusyaya ''11· ' "illa 1:,t 1 \ıc R. Y • elmas ihraç ede-
\ ,1t;, "e ı Us.> adan platin , ke- 1 
,, u~ ıteteıı 'th . . 

3 Ur ı al edeceğını 1 

LONDRA-MOSKOVA 

irana yeni 
bir nota 

Londra : 18 (a.a) - Royter 
bildiriyor : Selalı'yı·tlıtr Lon?.ra 
mahfılleriııden ön rt!ııilcl ıgiııe gore 
İngiliz ve Sovyd hükümdlerinin 
Tahran'daki ınüm-ssilleri, lran 
hükumeti nezdinde yeni bir teşeb 
büste bulunmuflar v~ Iranda bu
lunan Almanların fevkalidc fazla 
miktaroa olması dolayısiyle iki 
hülıumetin hissettikleri endişe üztı 
. Iran hükumetinin nazarı dik-
rıne . d' 
katirıı yeniden Ct'lbeylt'.~ışle~ ır. 
lran hükümeti. mt'selenın nıusta-
celiyenini anlamamış!ır. . . 

Bunun içindir kı ' lrıgılız ve 
Sovyet hükümtılleri , halen ~e~· 
cut vaziyete karşı koymak _ıçııı 
fiil tedbirlerin alınması tavsıye· 

lerini tekrarlamışlardır. 

Alman ,ehlrlerlnı 
bava akınları 

_ Birinci Sahifeden Artan -

D . bura'daki h deflere tevcih 
~ıs 6 

1 
.. 

olunmuş ve hıı h<'ddlr.r ağıı ıu· 

cumlar:ı ıığrntılrnıştır. . 
Biı boınbardıman tl) )'aremız, 

bir düşınan avcısını düşürmüştiir. 
Rotlt:ıdaın ~e Osteııde'de 

doklara da hücuml:ıı yapıl~ı!_tıı. 
Tayyarelerimiıdeıı 1 i u usle· 

rine dönoıcmi~tir. 

Tahranda ıallıaıt 
meıelell 

(Birinci say/adan artan) 

tice idam edilmiş ve hadisenin giz
li tutulmasına çalıplmışhr. 

•lrart" gazetrsi bupnkü baş
makaleııinde, böyle bir hayali sui 
kastin mevcudiyetini kati suret.le 

!anlamakta ve şöyle demektedır: 
ya l -k- ı· lranhlar arasında, ıu umc ın 
prensiplerine bağlı olmı~~n ve ba~ 
kanlarının fena niyetlennın ta_t~ı~ 
mevkiine konması için. kendı~ını 
alet yapacak bulunan bır tek kım· 
se yoktur. Bu tahrikle~, .lra~hla~ın 
birliA'i ve vatanperverlığı uzeıın
de en ufak bir tesir bile hasıl et· 

memektedir. 

lıpaaroı topratı 
98 Almın allıerl 

Madrid : 18 ( a.a ) - F~ı:a 
. k Ü e Alman tümenlerının 

ııtme ıer . 
lıpanyol topraklarından v.e. denı.ı 
!erinden geçtiği haberlerını ~a~ı · 

. . 1 •·alem mudu-ciye nezaı etı sıyas " . 
rü M. Sandoval ' gaıetecıler top· 
lantısırıda tehip rtmiıtiı. 

Çörçil - Ra:zvelt 
ıörü,me•İ aki•leri 

Toyo : 18 (a a.) - Japon 
Adrojıso gazetesi Çöıçil·Ru~· 
velt göriişmesi hakkında di}or kı'. 

ld · ·ı ·enı < Vilsonun 14 mac eıu ı e )' 
lngiliz· Amerilıan deklarasyonu ara
sında fena hadiselerin alameti ol~
rak sayılabilt-cek bir benı.erlık 
vardır. Vilsonun deklarasyonundan 
aı :ıaman sonra Birleşik Amerika 
harbe girmiştir. Şimdi ayni hadi· 
se tekerrür edecek mii» 

Mek•ika-lnıiltere 
•İya•i mürıaıebetleri 

Meksika : 18 ( a • 8 ) 

Meksika Senato aıbından bir 
grup lııgiltere ile Meksilıa ar~sın· 
daki siyasi münasebatın yenıd~~ 

tesisini der piş eden bir kaı anuretını 
imzalamıştır. 

Nankin ve Holandtı 
Nankin: 18 (a. a.) - Dani

marka hıikumeti, Çin hükumeti 
hariciye nazırı Suleyeng'~ N~ıı~in 
hükumetini tanıdıkını bildırmıftır. 

TÜRKSOZO 

Kalllıyı hlcam 
Londra : 18 (a. a.) - G,.mi 

kafilelerimh~deıı birine karşı evvel
ki akşam düşman tayyareleri taar
ruzda bulunmuşlar ve kafile va
purlarının ve refakat gemilerinin 
ateşi ile karşılaşmışlardır. Bir Al 
man tayyaresi ta hı ip edilmiş, 
ikisi de hac;ara u~ratılmıştır. Ge
milerimizd~ ne ölü ne de yaralı 

vardır. 

·- - - ------ ----
Pamak tahmin 

heyetleri 
Yeni yıl pamuk ı~koltesiııin 

tahmmi için bölgeı ı in muhtelif 

köşelerine heyetler çıkaııldı~ını 

yazmıştık . Bu heydleı vazifele
ı ine dev11nı dmt:ktt'dir . Met kez 

bölgesindeki bir heyet dün va:ıi 

fesini bitirerek şehrimize avdet 

etmiştir . 

ZAYi - Döıtyol 41 nci alay, 
10 uncu bölüğünden 935 sene
sinde aldığım teı his lı.ağıdının 

yazılı olduğu ıı Ü f u s kağı • 
dımı ka) bettiın . Yenisini alaca · 
ğımdan eskisinin hükmü olmadı

ğını il:in t:derinı . 13348 

Adananın Alidede ma
hallt:siııden lbı ahim oğlu 

327 doğumlu 

Ômrr cıııhaşı 

Zayi aılıerllk 
vızlllaıı 

938 sen~sinde filt hiımetimi 
Adana askeı lik şubesinde ifa et
tim . Yedime almış olduğum ve
sikamı zayi dtim . Müracaatla 
yenisini alacağımdan eskisinin hiç 
biı kıymeti kalmadı~ını ilin ede
rim. 13350 

Ceyhan Narlık kö}ünden 
Selim oğlu Salim 
Oğu:ıhan 315 

Zayi aılıerllll 

vılllla11 
lsken<lerurıdıı bulunan 41 inci 

alayda fiil hizmetimi ifa ederek 
yedime almış olduğum vesikamı 

her nasılsa zayi ettim . Müraca
atla yenisini alacağımdan eıkisi

ııin hiçbir kıymeti kalmadığını 

ilaıı eder im . 13351 

Kayseri : Felayha Ala

baş köyünden Sarı oğul 

laııııdan Mehmet oğlu 

Seydar Kıyak 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO F/AT/ 
CiNSi En az 

K. S. 

i Koza \---
I Klevland Ç. 
· Klevland l 
I Klevland il ---~-·• 

M. Parlağı 00,00 
P. Temizi 00,00 ---
Kapımah 
Y. Çiğidi 05,00 
K. Çiğidi 0,00 
Susam _ __ _ 
BUiday yerli 8,45 8,75 
Arpa 6,73 _ _ 6;!2_ 
Yulaf - 7,36 7,50 

18 - 8 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş hankasından alınmtşltr. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz 
(Dolar) Amerikan 

--5.22 
130-:-00-

-----------
ZA Yl - lslahivede ikinci alay

dan aldı~ım askeri terhis tezki
remi ıayi ettim . Yenisini alaca
~ımdan hükmü }oktur . 13349 

Elbistan kazasının Cela 
köyürıdt"n Deli Ômeı 

o~ullanndan Hacı Ali 
oğlu Hıı.lil do~umu 321 

illH 
Badaıtro mldlrll· 
tinden: 

Eski ( Şeyh Mustafa, Yor
tan , Hürriyet ) yeni Hürriyet 
ve eski ( Sugediği , Mestan
zade ) Yeni Mestanzade ma
halle~erinin Kadastroca tarihi 
ilandan onbeş gün sonra tah
didine başlanacağı ( 2613 ) sa· 
yılı kanunnn ( 19 ) uncu mad
desine tevfikan nihayet bir ay 
zarfında alakadarın müracaat
ları lazım geleceği ilan olunur. 

13352 

l ı an 
ADANA ASKERllK ~UBE

SİNOEN: 
Ankara Yüksek Ziraat Enüıti

tüsü Veteriner Fakülteıi Askeri 
kısmına bu yıl sivil tam devreli 
liselerden iyi ve pekiyi derecede 
me:ıun olan ve olgurılulı: imtihan
lımn vermiı olmak şartile talebe 
kabul edilecektir. isteklilerin tali
matnameyi öğrenmeleri için şu· 
beye müracaatları ilan olunur. 

-------

ilin 
ADANA OGRETMEN OKUlU OİREKTORLOGONDEN: 

Muhammen fiat Muvakkat teminat 

Erzakın Cinsi Kilo Kuruş S . Lira Kuruş 

Ekmek 30000 14 315 
Koyun eti 8000 50 300 
Maraş pirinci 7000 40 210 
Kuru fasulye 3000 23 50 70 50 
Sadeyağ 2000 160 240 
Zeytin yatı 1000 ıoo 75 
Zeytin tanesi 500 40 15 
Peynir 1000 70 52 50 
Kuru soğan 3000 11 24 75 
inek sütü 3000 13 29 25 
inek yoğurdu 4000 15 45 
Milas sabunu 1000 35 26 25 
Maden kömürü 40 Ton 28.70 86 10 
Kırılmış mercimek 1000 23 17 25 

ı - Adana Öğretmen Okulunun Mayıs 942 gayesine kadar yirc
cek ve yakacak ihtiyaçları 19-8-941 Tarihinden itibaren 20 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. _ " .. .. 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif Mudurluğunde 8-9 - 1941 tRrih Pıt· 
teıi günü saat 9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

zar 2 3 .. .. dd · d 1 3 _ Taliplerin 2490 sayılı kanunun • ~ncu ma elerın e yazı ı 
'k ve 0/7 5 Nisbetindeki teminatlariyle bırlikte ihale saatinden ev-

vesaı / o • . . .. . . 
vt"l ·komisyona ve şeraiti görmek ısteyenlerın de her i"n Okul ıdaresı-
ne müracaatları ilan olunur. 19 26-31-7 13353 

s 
Sayfa 3 .. 

, ' a6z ld'TEBASSIS. 

Dr. Mesud Savcı 
Baıtaıarıaı Kabala aa,ıamı,tır. 

13353 1~15 

----·------------' ·------·----

i 1 an 
SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE M000Rl060NOEN: 

CiNSi HACMi 
M3. 03. 

Kayın 127 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Dumanlı kayın devlet ormanından numara
lanmış 127 Metremikap muadili adet kayın ağacının bedeli 
dört tahsitte ödenmek ve (12) ay İçerisinde çıkarılmak üzere 
14/81941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle Açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Artırma 29/8 1941 tarilıinf" miisadif Cuma günü saat 
t lde Seyhan Orman Çevirge Mü<lür,ügü Li ıı .ısında yapılacak
tır. 

3 - Beher gayn mamul metremikiibın muhammr.n brdeli 
250 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 23 lira 81 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan Or. Ç. Mü

dürl üğöden ve Bahçe Orman Bölge Şefliği ile Orman Umum 
Müdürlüğünde görülebilir. 

7 - Teklif mektuplan 29/811941 günü saat 11 e kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli 
olan gün saatte ihal~ komisyonuna müracaatları (bu v sika köy· 
lülerden istenmez) 15-19-23-26 13338 

~ 

• 
iş Bankası 

Klçllı taıarral heıapları 

1941 
lllramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat. 2 Mayı•, 1 Aiu•to•, 3 /ltinc:İt•ırin 
tarihlerinde yapılır 

1141 l11ram111ıerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

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

35 > 100 > 3,50" > 

80 > 50 > 4,r.oo , 
300 > 20 ) f,000 

TUrklye ı, Bankasına para yatr.rm01kla yalnez para 
biriktirme olmaz, ayn1 zan.~n..ZI' t.:.llhfnl71 

denemlf olursunua. 

NEVROZIN 
Bitin Atnıana • paazıblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BIB Tlll KAŞI 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla-

lca6ında Günde .i Kaşe Alınahilir J 
zs:m:::as:ggzz . ·•· . ·•· . ·····-···-···~· 



........................................ 
: 1 

PHI L IP S • • 
1 TÜRKS Ö ZÜ 1 • • • • Kay nak Makineleri 

AZ CER[YAN SARfiYATI, S[SSIZ iŞlEML UZUN ÖMÜR. 

1 ti p 
K agnak Elektrotları 

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

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABlniNPA~A CADDESİ ND. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfOM : 110 

TORKİYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurul u• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 T ürk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

• 

M~::zıı::a:uw A * #"l'CJXX• A #'*':X#'JS.~ 

: NEZLE ~ 
~ -, ,. Kuı klık,Baş, ~ 
ff · · Diş ve adele ~ 

= · ağrıları ~ 
M Eıı seri ve en kati şe· " 
M kilde yalnız kaşe -
N ~ 

: o GRIPIN ~ 
n ~Y auTütııi 1 " = ~.::~~:::~:-"AR~ ·--;;_~ · ~- 1 ile geçer ~ 
M ~~:f~~\~~?~~-==:'Jj Havaların serinledi~i bt1 ~ M . ..,_ .... ,,_..,.,_ . ....,..._,,._ .... _ .• _..,J 2'Ünlerde alacağınız ilk ~ 

1 ~ ted!Jiı C\ iııi ;·.dı.. birkaç GRlPIN bulundurıııak olmalıdır. ~ 

"Radyolin,. harikuUide mües
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve oııbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

Yeni Çıkb 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE · iNGİlTER[ iTTif AKI VE 

BOYüK BRİTAHYA iMPARATORLUGU 

- YAZAN:===:: MÜMTAZ FAiK FENiK -

ıouo Liralık 4000 
WCı 2000 
250 ,. 1000 
100 .. 4000 

50 )()(}O 

" 
40 " 4800 .. 

.. 20 3200 

~ .............. .,_,_.._,,._...._..._._M.._Ü ......... TE-'H ........ A-SS.,...lS-.....~~ 

!Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rlf ATECZAHANfSI 

~H~!U!!!!L!!!!_l 
----- -·--- -.................................................... 
f Abone -v~-uan 1eöJRJ~sQZül i ,aroarı GONOELIK ~E • AD~NA 1 

i 
. Sahiıl tıe Başmuharriri j 

Senelifi · · · I 400 K.r. FERiD CELAL GÜVEN 
I Aylıfı . • . 125 • - i 

ı - Umumi Neşriyat Müdürü 

ı hanlar için ld11reye MACiD GÜÇLÜ ! mUracaet etmalldlr Bcısıldığı yer : TORKSOZO Matbaası ı 
ı_tt .................................................. ~ 

~ Kalbi bozm .. dun, mide ve böbrekleri 1 
İl yormadan ıstırapları dindirir. 1 
tC Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve~ 
= her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ 
•m:uuv::uuuvxz:xcv auxu1* 11«~ ---

ilan 
ADA HA DOGUM VE ~OCUK BAKI MEYi BASTABIPLl~IN~I 

Müessesemizin 941 Mali yılı sonuna kadar ihtiyacı ol•:; 
Koyun eti 7/ Ağustos/ 94 l tarihinden itibaren açık eksiltJlle~, 
konulmuştur. ihalesi 221 Ağustos 1941 Cuma gücü saat oıı il' 
Sıhhat .Müdürlüğünde yapılacaktır. Şeraitin Müessesenıiıe ıJJ 
racaatla öğrenilmesi lazımdır . 

ıı~ 
isteklilerin kanuni vesikalariyle ve ilk teminat mı.kbı..tı~ı 1 

tayin edilen günde komisyona vermeleri ilan olunur. t3
3 

Aşağı Yukarı Muhammen i·1' . ,v 
Kilo Kilo Cinsi Bedeli TeJJlııı/ 

'.:;_,,; 

2000 2300 K. Eti 1150 s6.25 

7-11 -15-19 


