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• 
iz ·İr Fuarı 
dün açıldı 

Dün açılan lzmir Fuarından bir görünüş • ,, -,..o. .. - ··~ .-... 

1'icaret Vekili Mümtaz Okmen 
bir nutukla büyük sergiyi açtı 

/ zmir : 20 (Türkaözü muhabirinden) - / zmir Enter
na•yonal Fuarı bu11ün saat 18 de Ticaret Vekilimiz. B. 
M ümtaz. Ôkmen'in nutku ile açılmııtır. Geçen senelere na-

zaran çok daha güzel ve eğlenceli olan fuar'a .ziyaretçi 
akını bir hafta önce baflamıftı· Oteller ve pansiyonlar ta-

mamen dolmuı bulunmaktadır. Bu arada Romanya Büyük 
Elci•i ve Mısır'rn /ştanbul Ba,konsoloau 11elmif bulun-

• 
maktadır. 

Küliür park, z.en11in ağaçlıklar ve Akdeniz çiçekleriyle 
bezenmiştir. Bir çok hayıJanlar, sani göller, teni• kortları, atıı 
poligonları, hayvanat ve nebatat bahçeleri, müzeler vardır • 

Lana Parkta binbir türlü eğlenceler tertip edilmi,tir. 
Bunlardan bafka bir çok Spor hareketleri de yapılacaktır. 

Mısıra büyük 
Alman taarruzu 
tasarlamyor! 
Londra: 20 (a.a)- Mançeıter 

Gardiyan Başmakalesinde diyor ki: 
< General Smuts'ın Akdenizin 

beşeriyetin şimdiye kadar tanı

madığ'ı en büyük meydan muha
rebesine sahne olacağı hakkın
daki kehaneti ancak Alınımların 
Mısıra karşı büyük bir taarru:ı 

derpiş ettikleri manasını ifade 
edebilir. Almanlar tarafıııdan Ak· 
denizde yapılacak CJlan herhangi 
bir harelcet ancak İtalyan do 
nanma ve ticaret filosunun ) ar
dımı ile tahakkuk edebilir. Bina
enaleyh, her ikisinin de imhasını 

tesrt edebiliriz. 

BULGAR/STANDA NiKEL 
TOPLANIYOR 

Sof ya: 20 (a.a) - Bulgar hü · 
kO.meti tarafından neşredilen bir 

kararnamede halk elinde bulunan 
nikel mevcudunu harbiye neıa· 
retine bildirmeğ'e davet edilmiştir. 

Sanayide nikel ve nikel halitaları
nın kullanılması menedilmiştir. 

BULGARIST ANDA YENi 
DEMiR YOLU 

Sofya: 20 (a.a) - Münakalat 
nazırı tarafından bildirildiğ'ine göre, 

demiryolunun inşaaı bitmiştir. Ve 
bu yol 15 Eyliilde işlemeke baş

hyacaktır. 
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Bay Çörçil tarassutta 

~lnston Çirçll 
-Pazar Günü-

SOVYETlERE 60RE 

Beşinci kol da 
iş göremedi 
Şimdi sıklet 
iki cephede 

Rus Alman habirıin ağırlığı biri 
şimaldt>, diğeri cenupta olmak 
üzere iki noktada his edilmekle· 

dir . Odesıt Şt:hri tecrit edilmiş 

bulunuyor. Odesadaki Sovyet 

askerleri ya ,şehra müdafaa eder
ler, yahut düşman çemberini ya
rarak kurtulurlar ve yahut deniz.
den ihracat suretile kurtulurlar. 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

-~--- -

ALMANLARA GÖRE 

Odesa çemberi 
gittikçe daraldı 

Leningrad 
kapılarında 

b11tUk verecek -------.-----·-- ·-·---- ___________ .... _ ---------------
l Loııdra : 20 (a .a)- M. Çörçil 
<l!O\ttıdraya gl')miştir. istasyo nda 

'•nd:-sj v~ lıüklımct azası tara-
n hararetle kaışılanmıştır. 

tupı_çörçil haı p kabinesinin bir 
<ıııtısına riyaset etın iştir. 

lngilizHariciyeNazırıEden'in 
TürkMilletine Samimi Mesajı 

'5ııu ~-ğrenildiğfoe göre, Çörçil 
q~ muz.deki pazar güııü saat 20 
tap (Creerıwich saati) millete hi-

usan zamanlarda dünyada bar ''' dellştl; takat 
edecektir. detışmeyen tek ''' var 

Tlrklyenın azmi, lstlklil 
: Asil ve kahraman 

~İtıi M. Çörçil, bugün öğle yeme
\tc 1 l<ralın misafiri olarak yemiş 
llıcs 0~iliı. Kralına Ruzveltin bir 

ve tamamlyetll., 

aıını takdim etmiştir . 

4lınanya lnbllll 
ettikten sonra ••• 

I 

Ankara : 20 (Radyo Gazete· 
sinden) - İngiliz Hariciye Nazın 
Eden, bugün İzmir Fuarının açıl· 

ması münasebetiyle Türk milletine 
bir mesajda bulunmuştur. B. An· 
toni Eden bu mesajında, Fuano 

·---------~ ----------
:""""""""""""""""""~"""""": 

ı k " t ı· ı ~ Stokh ı ı A 1 e ı . : N om: 2o (a.a) - D. N. ı s er r 1 ı 
bay6k 65Yonal Rivyu ismindeki ı ı 
clı~11111 l~~iliz mecmuasında yaul- ı ı 
llı1111Y R"or<", İngiltere ancak Al- ı 

1 
e h ı 

barba i11hi1at ettikten sonra e t azı ı (!Cıktı~ k~zanılmış nazariyle baka- :' 1 s esı r ı 
llın 13 M~cmuaya göre, Almanya· ! ı ı 
l~ııın kuçük devlete ayrılması ı 

2elmektedir. j ı Ankara: 20 (Türksözü ;:ıuhabirinden)- Alô~alı makam· ı 
eı ı /ardan aldzAzm malümata gore. !O a~ııst?s~a fer/ı edecek. olan ı 
qflteyşe h l CDm 1 ı subay ve askeri memurlara aitterfı lıstesını~ h~zırlılı. ~ıtmek ı 
n . ı üzeredir. ihtiyat subaylarından muayyen terfı mudd.etlerını dol- ı 

Aı erlirı· 20 ( ) O" ı l kt d D 'Jf t f ltı!ln · a a - un gece duranların terfileri ise peyderpey yapıma a ır. ı15er ara tan ı 
llırıı \t tayyareleri Süveyş lima- ı 1'andarma genel komutan/ılı da jandarma sınıfına mensup su· ı 
lt · e Siive k .. f · d ı.· · ı I k d llıııat yş oı ezın eıı;ı ıaşe bayların terfi listesini hazır ama ta ır. ı 
<I ırıı m ı ırtı&rı uvaffakiyetle bombar- ı 

hııllt etmişlerdir, Bir çok yan . :••"" .. " .. """ .. """" ................ """ 
Çıktıiı iörülmüştür. 

açıldığı bugünde asil Türk milleti
ne hitap etmenin kendisi için bü· 

yük bir zevk ve şeref olduğunu, 
böyle bir zamanda bir fuar açma· 

nın muvaffakiyetini anlatmış ve 
Türkiyeye yakın bir zamanda yap· 

mış olduğu ziyaretten hala duy· 

ma~ta olduğu memnuniyeti kay
deylcmiş ve lzmir Fuarının, Türki 

yenin tkonomik hayatında güzel 
bir istikbalin sembolü halinde bu· 

lunduğunu ve İzmir Fuarında yi · 
ne bir lngiliz pavyonunun mev

cut olmasının da Türk - lngiliz 

dostluğunun idamesinde bir delil 

olduğunu anlatarak şöyle ilave 
etmiştir: 

"Dünyada son zamaolardct 
çok şeyler değişti; herşey değiş- ı 
ti. .Fakat değişmiyen tek şey var: 
Asıl ve kahraman Türkiyeoin is· 
tiklal ve tamamiyeti azmi,, 

1 Genel Sekreterlikte Hazırlıklar 1 

PARTİMİZİN 
KONGRELERİ 
Parti Teşkilatına Talimat 
Ankara : 20 ( Türksözü mu· 

habirinden ) - Her sonbaharda 
yapılmakta olan C.H.P. ocak, na
hiye ve kaza kongrelerine hazır· 
lıklar başlamıştır. 

1 - Bu talimata göre en çok 
şu esalara önem verilmiştir : 

a) Teşkilatın temeli olan o
caklardan başlıyarak kongrelere 
bütün partililerin gelebilmesini ko
laylaştıracak tedbirler almak, 

b) Geniş ölçüde dilek ve şi
kayet konuşmalan yapmak, 

c) Teşkilaan faal vazifelerini 
memleketteki umumi ilerleme ve 
terakki hamleleriyle ahenkli bir 
şekilde çalışabilecek elemanların 
elinde görmek, partinin en esaslı 

umdeleı inden birini teşkil ettiğ'İn· 
den gerek olgunluklariyle ve ge· 
rekse iktidar ve kabiliyetleriyle 
muhitin sevgi ve saygısını kazan· 
maş olan ve bilhassa şahsi ve mes· 
leki meşguliyetleri kendilerini ta· 
mamiyle parti faaliyetlerine ver· 
miye müsait bulunan gençlerin 
iş başına ıelirilmesi, 

2) Kongre müzakerelerine Par-

Şang Kay Şek 

MARE~Al ~AN-KAY-~EK 
MOSKOYAYA GiDİYOR 
Tokyo : 20 (a. a.) - Ofi : 

Çan· Kay-Şek'in Moskov'l'ya gi 
deceği haberini tefsir etmekte 
olan salahiyetli mahfiller bu hava
disin doğru olabileceğini söylii· 
yorlar. Bu mahfillerde Sovyetlcr 
Birliği, Büyük Britanya ve Birleşik 
Amerika devletlerinin işbirliğinden 
istifade ederek Çunking hükume
tinin daha müessir bir imdat iste
mek üzere olduğu zannedilmekte-

( gerisi üçüncü sahifede ) 

- · 

ti nizamnamesinin 69 uncu mad· 
d~sinde tasrih edildiği veçhile 
hukumet mümessilleri iştirak ede-
cek, dilek ve şikayet konuşmala-

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Ankara 

Radyo ga~eteai 

DÖRTLERiN 
KONFERANSI 
Amerika, /ragiltere, Ruaya 
ve Çinin Moalıovada akte
deceii konleran•a büyük 

ehemmiyet veriliyor 

.JaponJada endı,e 

JAPONYA SALDIRACAK 

BİR VAZİYETTE DEGiL 
i 
1 FRANSADA VAZIYET 

ı M oskova konferansının dört ta· 
raflı nlaca~ı anlaşılıyor. Çünkü 
Amerilca, İngiltere , Ruayadan 

sonra Çınin de bu konferansa İŞ· 
tirak edeceği görülüyor . Çan Kay 

Şek le Moıkova seyahatini bu se
beple yapsa gerek. 

**"' 
Japonya son günlerde çem. 

berleme siyasetinden acı acı ıi -

kayet etmektedir. Şu muhakkak
tır ki, Japonya uı.akşarktaki bü

tün devletlere ve kuvvetlere mey· 

dan okuyacak vaziyette değildir. 

*** 
Vişi vaziyeti de İtalyanın altı· 

kasını çekmekte devam ediyor. 

Bilhaua bugünlerde Dakar limanı 
meselesi dildedir. Amerikalılar 

Dakar'ın Almanlar eline geçmesi

ne mani olmak için tedbirleı al
mıştır. 

Diğer taraftan Fransada ko· 

münist hareketleri genişlemiştir. 

Bu hareket Almanya aleyhinedir. 

Garp cephesinde hava muharebeleri devam etmektedır. Buna dair 
Ajans telgrafını üçüncü. _sayfada bulacaksınız. Yukarıdaki resim lnıiliz 
tayyarelerine uçuşdan evvel bomba m;ıklini ıöstırmektedir , 



Sayfa 2 .TORKSOZO 

-
Amerikadan Mektup 

= 

Gazetecilerin 
BDZVELT BElsLiOINDI 

Yeşil limon 
sevkiyat ı yasak ı 

ZiraatAlüdürlüğü 
Ç/FTÇIMIZE---

Konferans) rı Piyasan ın ihtiyacı ve talebin 
fazlalığı sebtbile normal büyüklü
ğü olmadan yeşil olarak limonla· 
rın hasad edilerek piyasaya arz 
edildiği naıarı dikkati celp ede
rek Ziraat Vekaletince bu husus 
menedilmiştir. 

selektörler verdi 
: ........................ : 

Ruzveltin insana hayret 
ı ALrA UN ı 

\ llEIELEll J 
veren bir hafızası var Yeşil olarak sevkiyata Ziraat 

müdürlüğünce sevk vesikası ve· 
ri!miyeceğinden limoncuların bu 
hususu göz önünde tutarak yeşil 
olarak hasad yapmamaları men· 
faatleri icabı bulunmaktadır. 

ı Şehrimizdeki bazı tat ı 
ı hcılar kendllerlne Alfa ı 

Amerik anın meşhur m: tbuat 
konftr<'nsları r.asıl loplıınıı? Bura· 

larda neler konuşulur? 
Matbuat konferansında bir ga· 

zeteci neler görür? Bu yazım!zda 
bunları anlatacağız 

Her hafta Salı günleri saat 
dörtle dört buçuk arasında Ame· 
rikan Cumhurreisinin oturduğ'u 
Vaşingtondaki "Beyaz ev., in kış 

bahçesi önünde büyük bir faaliyet 
göze çarpar. Amerikan gazetele
rinin muhabirlerinin Beyaz evden 
içeri giıdikleri görülür. Gazeteci· 
lerin bir kısmı haridye nezareti 
bahçesinden hiç sokağa çıkmııdan 
doğrudan doğruya 8eyaz Sarayın 
kış bahçesiı e gı•çerler. 

Hariciye Vekaletiııin bahçe· 
siyle Bey(lz sarayı birleştiren bir 
ikinci b:ıhçe varJır. Burası yalnız 

cumhurresinin g~çmesine tahsis ~ · 

dilmiştir. Ruzvelt icabında hiç so· 
kağa çıkmadan Hariciye Nezare· 
tine geçebilir. 

Matbuat konf eransınııı tor-la· 
nacağı Salı günlerinde ga:11'leciler 
Ct~m~·:rrei!:ine mahsus olan bu 
yol !..ın hiç kimseye sormadan İs· 

tıfa t! edebilirler. Çünkü matbuat 
koıı. eı ansına giden gaıett. cilerin 
heıı ı.:: n çoğu bütün diğer vakitle
rini Hariciye Nezaretinde gtçirir· 
ler. 

Bütün siyasi haberler, önün
de Amerıkanın istiklal zamanına 

ait bir top duran Hariciye Veka· 
leli bina::ının kalın duvarları ara
sındadır. Ve Amerikalı gazeteciler 
de mühim havadis avlamasını çok 
iyi bilirler. 

Matbuat konferansları saat 
tam 5 te Beyaz Evin kış bahçesi
nin üzerindeki Ruzveltın çalışma 

odasında toplanır. 

Bu odanın önünde çok geniş 
bir salon vardır. Saat beşe kadar 
bu salon gazetecilerle tıklım tıklım 
dolar. Sa~ taraftaki küçük bir 
kapı ile ayrılmış odada Ruzvelt 
150 milyona yakın insanın mukad
deratı ve en mühim dünya mese· 
leleri etrafında düşünml'kte ve ça
lışmaktadır. Halbuki gazeteciler 
bu küçük kapının önünde öyle 
gürültü ederler, öyle hızlı konuşur· 
lar, kahkahalar savururlar ki, on
ları görenler dersten henüz tenef • 
füse çıkmış yaramaz bir sınıf ta
lebesi zannederler. 

Bekleme salonunun eşyası or· 
tadı gnyet geniş bir ruaı-a ve t"l 
rafında maroken koltuklardır. La· 
kin bu koltuklar o kadar eskimiş· 
tir ki, üzerine oturduğunuz zaman 
içlerindeki yaylar kalın sesli bir.:r 
kıtara gibi ötmeğ"e başlarlar. Bt·k· 
itme salonunun en dikkati çeken 

yerleri duvarları ve buraya açılan 
kapıların üstleridir. Çunkü bura
larda içleri samanla doldurulnıut 
bir tcakım iri balıklar vardır. Bun· 
lar bizim bilmediğimiz şekilde ba
zı ,iri Atlan tik balıklarıdır. Ruz. 
veltin mesai odasının kapısının 

üstünde de bir balık durmakta. 
dır. 

1 
Ruzveltln ~ahfma odası 

Nihayet tam saat beşte Cum· 
hurreisinin çalışma odasının kapı· 
ıı açılır. Herkes içeriye girer. 
Ruzvelt uzun bir m ısanın başında 
oturmuştur. Matbuat konferansına 

ısenelerdenberi ayni gazete muhar· 
rirleri gittikleri için Cumhurreisi 
ile gazeteciler arasında dehşetli 

bir samimiyet, bir ahbabhk tees· 
ıüs etmiştir. 

Ruzvelt, aşağı yukarı onların 
hepsini isimleriyle tanır ve ayrı 

ayrı "Hello"larla onlara iltifat e
der. Aralarında her zaman gelen· 
lerden birini görmezse Ruzvelt 
sorar. Mesela: 

- Cim nerede? Aranızda O· 

nu görrmiyorum .. 
O zaman orada bulunmıyan 

Cim hakkında izahat verılir: 

- O, bugün nişanlanıyor .. O· 
nun için gelmedi. 

Böyle bir söz hükumet reisi· 
ni, en mühim meseleler içinde bi· 
le alakadar eder. Neşeli nefdi: 

Yaa.. der, bak habersizce 
neler de yapıyormuş. Gelecek 
hafta ona biraz takılayım. 

Ruzveltin insana hayret vere· 
cek bir hafızası vardır. Zaten 
matbuat konferanslarında bir şey 
pek ziyade nazarı dikkate çarpar. 
Ruzveıt muhavereyi neşelı bir 
safhaya, gazetecilerin hususiyet
lerine dökmek ister.. Gayet gü
zel nükteler yapar. Ahbapça bah· 
setmek azı usunda oldu~u bellidir. 

Gazeteciler de ona mühim, 
ağır sıyasi mevzular etrafında su
aller yağdırırlar. 

Bu konferanslarda ekseriya 
Ruzveltin men'>up olduA-u demok· 
rat partisinin umumi katibi Mis· 
ter Kinson da bulunur. Ve cum· 
hurreisinin arkasında oturur. Hü
kumet erkanı arwnda matbuat 
konferansında bulunmak zevkli, 
eğlenceli ve dinlendirici bir şey 

olarak addedilir. Bazen hemen 
bütün nazırların, bir kabine i~ti · 
maından sonra matbuat konferan · 
sında bulundukları a-örülür. Ruz· 
veltin çalışma odası ve önündeki 
uzun masa da pek dikkate değer. 
Etraf ta şöminenin üzerinde küçük 
yelkenli gemi modelleri göze. çar-
par. Bu modeller bir yelkenli ge· 
minin en küçük teferruatına ka· 
dar gayet sanatkarane bir tarzda 
yapılmıştır. 

Masanın Gzerindeki eşya da 
bir geminin belli başlı alet
lerinin küçük nümuneleridir. Me· 
seli Ruzveltin tam karşısında bir 
g-emi dümşni göze çapmaktadır. 

Sanki güler yüzlü hükumet adamı 
buradan bu dümenle bütün bir 
Amerikayı idare etmektedir. 

Masanın üzerinde hepsi de 

Adana'da açdacak 
kadınlar karın 
Önümüzdeki ders yılı içinde 

bazi değişiklikler yapılacak olan 
Olulları, Vekillik alakadarlara bil
dirmiıtir. Buna göre-, Adana Orta 
Ticaret Okulu, Ticaret lises ilıa
line getirilmiştir. 

Bundan baıka Adaııa'da bir 
de Köy Kadınları G~zici Kursu 
açılacaktır. 

ZIRAA T ENSTiTÜSÜNE 
GiRECEK TALEBELER 

Aııkaı a Yüksek Ziraat Erıstitü 
sü Ziraat, Orman ve Vtteriner 
Fakültelerine talebe ka} dı başla· 
ınıştır. Kabul ve kayıt şaıtları 

Vilayet Ziraat, Oı ınan ve Veteı i 
ner Müdürlük lt:riııdt:ıı tedaı ik 
edilt bilir. 

yeşil renkte· toparlak değil, köşeli 
köşeli şeklinde bir sürü kurşun 

kalem durur. 
Cnmhurreisi sözlerini söyler· 

ken bir gazetecinin masası üze· 
riııd~ bir şeyll· r araııdığmı fark 
ederse: 

- Kalemiııiz mi yok"? Buyu 
run .. 

Diye önündeki sayısız kurşun 
kalemlerinden birini uzatır. 

Gazetecilerin bır kısmı <ld ha· 
tır.s olsun diye ondan kalem alıp 
saklamayı severler. 

GAZETECiLERiN ZIY AFETi 
Matbuat konferansına gelen 

gazeteciler bazan aralarında top· 
lanıp cumhurreisine ziyafet çektik· 
leri de olur. Ruzvelt bu ziyafetlere 
gelir ve her defasında da yeme· 
gin sonunda gayetecileri memnun 
edectk havadislerle dolu mühim 
nutuklar söyler. 

Nitekim bundan evvelki mih· 
ver devletlerine dehşetli surette 
çatan nutkunu ve Amerikanın in· 
giltereye yapacağı yardımı anlatan 
mühim sözlerini Beyazeve gelen 
iazetecilerin kendisine çektıkleri 

ziyafette söylemiştir. 
Buna mukabıl cumhurreisi de 

bazan matbuat konferanslarını 

Potomak nehri üzerindeki kendi 
yıtlında yapar Bu suretlegazete· 

i un verllmedlllnden ••· I 
ı klyet etmekte ve bu va· ı 
ı zlyet karfısında tatil ve ı 
ı börek imal aıetmda bu· ı 
ı lamıyacakların1 söyle· ı 

J mektedlrler. i 
ı Allkadarlarm me••· ı 
ı leyl hal edeceklerlnl ı 
ı Umlt ederiz. ı 
: ........................ : 
Yabancı ve a:ınlık okulları 

me:unları 

Yabancı ve aıınlık okullarının 
oı ta kııımlarını bitirmif bulunan· 
larııı devlet orta okul mezunu 
aa\ ılmamalarına Maarif Vt:kale
tınce karar verilmiştir. 

P. T. T. iDARESiNE 
AL/NACAK MEMURLAR 

Seyhan P . T. T. idaresine 
alınacak Ortaokul mezunu memur· 
laı ııı imtihanları dün yapılmııtır . 

ciler yatta pek güzel vakit g-t·çi· 
riı ler, hem de Ruzveltle görüşür
ler. 

Mister Ruzvelt gazetecilerle 
yııµlığı bu matbuat konferansla
ı ıııdan bir dostuna bahsederken: 

- Amerika dünyanın en de
mokrat meml"ketidir. Dünyanın 

trı demokrat ve en etiketsiz İn· 
sanları da gazetec lerdir. Ben 
matbuat konferanslarında adeta o 
günün yorg-unluklarını çıkarırım 

ve gazetecilerle konuşmağı pek 
severim ... Dediğini herkes bilir. 

Matbuat konferansına gelen 
gazeteciler arasında Ruzveltin 
mensup olacağı demokrat partisi
nin rakibi cumhuriyet hrkasının 

taraftarları da var. Ruzvelt icra
atından bahsederken bazen onlar 
dan birine ismiyle hitap ederek: 

- Sözlt:rim seni memnun 
etmiyor değil mi? içinden kim bi· 
lir neler söylüyorsun? ... 

Tarzında takazalar da eder-
miş... Matbuat konferansı tabii 
zamanlarda kırk beş dakika SÜ· 

rer. Bu müddet bitince gazeteci· 
ler odadan çıkarken Ruzvelt on· 
lara arkasından seslenir: 

-Güle a-üle... Haftaya .. Haf ta· 
ya ... işte meşhur matbuat konfe· 
ranstarı böyle g-eçer. 

-------l::_u_z_A __ K_L_A_B_D_A __ N __ •_A_ı_ı __ •.:~ı~-----

j a po n Gençleri Nasıl Evlenirler? - Nakodonun Evi 
Japon kadını pek sabırlı bir kadındır 

ve güler yüzünün arkasında büyük bir enerji gizli 
dir. Daha genç bir kızken, gördüğü talim ve ter· 
biye sayesinde evlenmenin ne demek olduğunu 

ötrenmiştir. Ve aile hayatının geçireceği ve gö
receti güçlükler hakkında oldukça derin bilgisi 
vardır. Her memlekette olduğu gibi, Japonya'da 
da evlenmek keyfiyeti modern adetler ve usuller 
meyanında, asırlardanberi bu memlekete yerleşmiş 
olan bazı an'anelere tabidir. 

istedikleri vakit, akrabalarından birinin refaka· 
tinde de Nctkodo'nun evine gidebilirler. 

Evlenmtk arzusunda bulunan genç erkek ve 
kadın birbiriyle ilk defa olarak Nakodo'nun evin· 
de buluşurlar. Bu adam, evlenmete tavassut eden 
bir nevi tellaldır ve birbirine bakışan çiftle· 
ri araştırmak ve bulmak hususunda büyük bir mü
marese ve maharet sahibidir. Fakat buluşmalar hiçbir 
taahhüt manasını ifade etmez. Erkek ve kadın, ilk 
defa olarak tanışırlar ve görüşürler, birbirinin ho· 
şuna gittikleri zaman, ancak o vakit birbiriyle 
evlenmete karar verirler. Mahcup olan kazlar, 

Nikah güııü gelin, eski Japon adetine gö· 
re, elbise giyer, erkek de resmi bir elbise ile Na· 

kodo'nun evinde gorunur. izdivaç mukavelesi 
imzalandıktan sonra, San · San - Kudo yapılır. 

Yani, erkekle kadın, parmaklannı üçer defa pirinç 
şarabiyle doldurulmuş olan tasa batırırlar. Bunun 

manası, üç kerre üç dokuz demektir. Bu merasim 
yapıldıktan sonra artık karı koca olmuş sayılırlar 
ve bütün hayatları müddetince birbirine, bağlanmış 
sayılırlar. 

. Bütün şarkta olduğu gibi Japonya'da da 
evvela evlenmek, sonra sevmek prensipi aile ha· 

yatı için bir esas olmuıtur. Netice, yani, saadet 

veya felaket, başka memleketlerde başka şekilde, 

vüdcude gelen izdivaçlaı ın verdiği neticelerden 
farklı değildir. Ve bu neticeler aşatı yukarı ayni 

kalmıştır. 

Çukurovada Ziraati makineleş· 
tirrne faaliyeti devam etmektedir. 
Bu faaliyetler meyanında olmak 
üıere Kadıköy, Solaklı, Kilise 
köylerinde 3 selektör faaliyete 

geçirilmiştir . Bı.ı ıelektörler, leyl(i · 
le kadar mevaddı müıteilesi ken
dilerine ait olmak üzere Ziraat 
Müdürlüğünden büyük çiftçileri· 
miıe verilmiştir. 

Bir diğer selektör de bugiin 
Abdioğlunda faaliyete geçirile· 
cektir. 

YURD MOOAf AASI 
TAUMLERI Bl$LIYOR 

Miikelleller pa:ar 6Ünü 

doku:cda toplanacalıhr 

Şehrimizde bulunan Beden 
Terbiyesi oıükelltfleri, önünıüıdc· 

ki pazar aününden itibaren yurd 
müdafaası talim ve terbiyelerine 
baılayacaklardır. Düo, bu husus· 
ta a 'akadarlara tebliğat yapılarak 
paıaı güııü 11aat 9,30 da Beden 
Terbiyesi binasında hazır bulun
oıalıtrı bildirilm iştir. 

Yük.ek mektep me:unlarmm 
imtihan•ı: alınacalıları 

daireler 

Maliye ve Dahiliye Vekalet
leri gibi devlet dairelerinde ihti· 
sas:ı dayanan memuriyetlere imti
hanla Siyaıal Bilgiler ve Hukuk 

Fakültesi mezunları abnıyordu. 

Divanı muhasebat her iki yüksek 
mektep meıunlarınııı Maliye ve 

Dahiliye Vekiletlerine ait menu 
atı da görmekte olduklarını göz 
önünde tutarak Siyasal bilgiler 
okulunun bütün şubelerıyle Hu· 

kuk fakültesi mezunların ırı ın bu 
Vekaletler ribi dairelere alınma
larında ehliyet ve müsabaka im. 
Lihaııına tabi tutulm larına karar 
vermiştir. 

EMNiYET TE$Kllİ TINDl 
YAPILACAK Of Si~İKLİILER 

Emniyet işleri umum müdür
lüğü , emniyet müdürleri ile mer
kez teşkilitında bazı detitiklıkler 

yapacaktır. 
KaymalLarulıkla 8} ı ılanların ye 

rine baıkaları tayin edilecektir. 

Bu arada Münakalat Vd.atctiniıı 

lskenderun limanı reisliğine tayi-

ni mukarrer bulunan birinci daire 
reisi B. Sabrinin yerine de bir 
baıkası getirilecektir. 

Z•JtlDJ•lı lllraç 
edllmt1ıcell 

Ticaret Vekileti, Zeytinya~ı 

f i atlarının teıayüdünü ve istihsal 
fiatlarını nazarı itibara alarak 
yeni mahsulün idrakine kadar 
Zeytinya~ı ihracının durdurulma· 
sını kararlıaıtırarak alikıdarlara 

bildirmiştir. Bu sebeple lisans 
istihsali hususunda vukubulacak 
talepler iıarı ahire kadar isaf 
ulunmıyacaktır. 

Bırm Kalla 
Ceyhan : 20 (Türksöı.ü mu· 

habirinden ) - Ceyhanın bay 
ram yerinde ıaraçlık eden Niya
zinin dükkanına saraç kalfası Veh· 
bi adındaki ıahıs a-irerek araba 
kayışlarını çalmıı ise de z~bıtanın 
tahkikat ve taharririsi neticesinde 
suçlu Vehbi çaldıfı kayıılarla be· 
raber pek lıı:ısa bir zamanda ya. 
kalanarak Adliyeye tevdi ve tev

kif edilmittir. 

21 Ağustos 1941 ~ 

Coif ali Bahiller : 

Loı Angıleı 

8 
irleşik Ameı ika ııııı garp salıı · 
liııd~ t ıu ihte t'Şl görülmemiş 
bü} üldükte manevralar bıış•nrlı. 

Manevral:ırırı m~vı.uu , Los An· 
gelC"s Los Anreles'in istilası tı>şeb· 

büsü ve müdafaasıdır. 
Los Angeles, Birleıik Ameri· 

kanın garbinde California Kali· 
forniya hülıı:umetinin büvük bir şe· 

hir ve limanıdır ve San Fransisco 
San Fransisko'nun 765 ldlometre 
cenubi şarkisindedir. Nüfusu 1930 
istatistiklerine göre 1.238.048 dir. 
Hava , demir ve denizyollarıııırı 
son iskelesidir . iki buçuk mil uzıııı· 
lu~unda bir mend ireğin meydana 
getirdiği sun'i bir limanı vardır. 

Muhtelif endüstrilerin ve bu nıe
yanda sinemacılığın merkezidir. 
ayni zamanda turist şehridir . Et· 
rafındaki sahalarda mebzul Limoıı 
ve portakal yetiıtiği gibi bir çok 
petrol kuyuları da vardır. 

Cenubi California Ünüverıi · 
teıinin merkezidir. 1933 yılınd• 
ehemmiyetli bir yer sarsıntısına 
maruz kalmıştır. Şehrin suyu içe· 
rilerden ıu bendleri vasıtaııile te· 
min edilmektedir. 

Bir istila teıı:bbüsüne karşı 
müdafaa manevraları için buraıı· 
nı intihap edilmiş olmaıı şehir ve 
ve limanın Jısponya tarafında bu· 
lunması , turist merkezi olması 

itibarile Beşinci Kol faaliyetine 
müsait sayılması ve civarında oıO· 
him petrol kuyularının mevcudi· 
yeti olsa gerektir. 

Tara ldecell 
Ka1ma11amıar 
Dahiliye Vekaleti, müddetleri· 

ni dolduran kaymakamları terfi 
ettirmişti. Vekalet Lu defa da bO 
liraya terfi edecek kaymakamla· 
rın terfi listelerini hazırlama)'• 

başlamıştır. 

imar ltWea Yerleri' 
Puaaa TelDllld 

Devletin hüküm tasarrufu al· 
bnda bulunup da ammenin hiıoıe· 

tine tahsis edilmeyen sahipsiz a· 
raziden bat, tarla ve bahçe hi· 
line a-etıriJen ve henüz tapuya 
batlanmıyan yerlere: idare heyet· 
!erince bedeli misil takdır ve taha1'· 
kuk ettirilmiıti. 

Malıye Vekaleti aldıtı bir ka· 

rarla bu i'ibi yerlerin ışletenlc:f 
ve imar edenler namına ıska•' 
haddi dahilinde meccanen tcınlı1' 
edilmesine karar vermiştir. 

idare heytlerince tahakkıı~ 
ettirilen bedeh ıııisıllerin bu karıı! 
üzerine terkini cıbetine i'idilece1'· 
lu. 

TÜRKiYE Rad_yoıu 
ANKARA Radyo•" 

Perşembe 21.8.941 

7.30 Program ve memleket 
at ayarı 

7 .33 Müzık : Haf ıf Pım;alar 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif proaraf11
111 

devamı 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12.30 Program ve saat ayarı 

12.33 Müzik : Fasıl şarkıları 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Fawıl Şarkıları 

13.15/ 
14.00 Müzik : Karışık prograıtl 

18 00 Prorram ve memleket fi 

18.03 

18.30 

. 18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

at ayan 

Müzik : Radyo Caz 
Tango Orkestrası 

Serbest 1 O Dakika 

Müzik : FASIL 
Konuşma (Dış politik• b•' 
<liseleri) 

Müzik : Radyo Caz ~ 
Tana-o Orkestrası 'il 
Memleket saat ayarı 

•ı 
ııı 

h 
~ 
Ilı 
1 

~I 
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lnglltereye 
bava hlcamıarı 

c, A.~Ondra. : 20 (a .a)- Dün ge
de 

11 
rnan fıloları İngiltere üzerin. 

~itrrı i~~uş fakat pek az içeriye 
muvaffak olmuştur . 

Bovyetıere g6re 
41nıanıara göre 

...... B· .. 
t~er ~rıncı Sahifeden Artan -
So~y Unlar yapılmazsa buradaki 

L et kuvveti esir edilmic olur 
0 Udi . y • 

bunı erıı ordularına gelince, 
A arın d b - - k b' "'trı a uyu ır kısmının 
dıı~:nlara esir olmaktnn kurtul-

a 11.nleşılmaktadır. 
•itıd eşınci kol Rusya mücadele
. e tol 'nen oynamam ştır. Paraşütle 

h;ı ed· Alman askerleri im· 
A.ıro ılıniş ve hiç bir göprü beşı 

anları r d" . . llı eııı e ıne uşmemışıır. Al-
ı arın L . d - k' t k enıngı a a yuz ılomet-

dır. ada Yaklaşd ıkları bildirilmekte· 

~tt tfoskova : 20 ( a. a, ) - Sov-
~ eb]i.1'.j • B"" t"' - s ıtaı 5 · u un gun ovyet 

<ltı c h . h . e ttıi ~ ep enın eyetı umumi-
~lrp,llzerirıde anudane bir surette 
~~tp Ştrıata devam etmişlerdir. 

e ~in ışmalar bilhassa Novoarod 
~se G o ' ii· llı ~ıı . P, amel ve Odesa istika· 
erınd 'dd . 

1• ~ ~ e şı etlı olmuştur. 

~"~llt ut~~.mim malumata göre, 
~~}' gunu 22 degil , 28 Alman 
'tsi ~Csi düşürülmüştür. Pazar ge· 
1ad;ı •zıı hava kuvvetleri Roman-
~atd Pıoesti petrol bölgesini bom· 
~r ,,.'lll~n etmiştir. Büyük yangm
~~Şt e ınfılaklar müşahede olun· 
~}'~lir. Pazartesi günü 30 Alman 
't :resi düşürülmüştür. 12 Sov· 
~iıı:Yy.a~esi kayıptır. Baltık de· 

~lıttl e ıkı düşman nakliye gemisi 
tlq trıış, diğer ikisi de batar 

e bırakılmıştır. 

111 Be~lin : 2u ( a . a. ) - Alman· 
elıne . l . ı · b' ~ geçmış o an gıı ı ır 

'tkt:m.ri yc:vmisiride şöyle denil· 
I· ve ~~: 118 inci, J l inci, J 80 in· 
e· ı11t ıncı fırkalar kumandan· 

ına . 
a• oliıa rıcatirı devam etmekte 
.. sına b· a: ~: ınaen şu emri veriyo-

ya ı _ R 
t • t L cate nihayet vermek 

~Şekk·· ı 
1'· tlt i . u lerde nizamı tesis et· 

tcıktÇın her şey seferber hale ko· 
ır. 

~ - p . 
t ve k. anığe sebebiyet veren-
'rhaı kı2.11 hizmetlerini bozanlar 

3 urşuna dizilecektir. 
aı}' (i ll - Bütün hafif ve ağır mit· 
. lecc~r derhal ateş hattına sevk-
~ Ilı h ve emniyet altında bulu
lt~e~ ~~terdeki tank dafi topları 
11 ~ k.uııer ehemmiyetli ve teh-
k i°Ot "' I lit. Mu t'Cek yerlere g-önderile -
~1t ıtı · uhart!l.>e halları gerisine 
t ıtraı ·· 1 \~il . Yoz er yerleştirilmeli ve 
~ Ctıni t k darı .e.r edecek olanlar kur· 

d R'eçırılmelidir 
f l - • 1 ııı~1 Müdafaa hattının derin-

ıı ~lı ve e~~dit merhalelere ayrıl
~Siı l ır karışlık toprak müca

. 5 _ erkedilmemelidir. 
B '•e l Siya ~ k s ~U ter k sı umandan ve ko· 

etc:ıe . uınanda ettikleri teşek-
~ •ntiza 14 • Ve 1 . mı saat zarfında 

ij~ ~lti.kıe:~ıs etme~!dirle~ . . Kuman
tı t'tıı)q leşekkuller ıçınde bü
ıor~ı"tda intizamsızlık unsur

" ecek . olan siyasi kuman-

ajans 1 
l\ıt ~ ıaberleri. 

llzik . o-
~I\ · unya şarkıları 
l\ıt .. DYo GAZETESi 

IJ.Zik • K Ut t • • anun • Tanbur • 
rıosu 

Ziraat 
ıll l\ıt<lb Takvimi ve Toprak 
ca h.. suııeri Borsası 
" •Yll.ızik • 

1(
0 

· Solo şarkıları 
'- nuşll'l ve t.10 11.onu a (Sanatkarlarımız 

'~-' ı. ~ şuyor) 
~ 'YIUz'k 

~errı
1

ı k: Senfonik program 
hab .. el et saat ayarı, aı·ans 
ı.- ... r er· E 

ll'' "'<ı.nıb· ı; sham . Tahvilat 
·1s (t:"iat) ıye · Nukut Borsası 

"' ·Ssı l\ıtuzik . 1 ·Oo . Dans 

"' y <ltıtıki 1 '111. prog-ram ve kapa· 

' Japonyada bulanan:· Bulgarlstanda tuta. 

ilan 
CEB(LIBEREKET SULH HU

KUK MAHKEMESiNDEN : 
Sayı: 202 ecnebiler meselesi lan casuslar 

Tolcyo: 20 (a .a) - D. N. B. 
ajansından: Japon sözcüsü yeni 
nizamname mucibince Japonyada 
yaşayan bütün yabancıların Ja· 
ponyayı terketmek niyeti takdi
rinde Japon hükumetinden hususi 
müsaade almaları lü7.umunu teyit 
etmiştir. Japonyada ikamet eden 
Amerikalılara bu müsaadenin ve· 
rilip verilmiyeceği sualine sözcü 
cevap olarak: 

"Her vak'a hakkında ayrı 
bir karar verilmiyeceğini, söyle· 

miştir . 

dan ve komiserlerin cümlesi harp 
divanına sevkedılmelidirler. 

Rütbe işaretlerini çıkarmış olan 
bütün siyasi kumandan ve komi

serler saat 17 ye kadar bu işa
retlerini yeniden takacaklardır. Ak· 
si takdirde bu kumandanlar birer 

hain gibi kurşuna dizilecektir. Bu 
emri yevmi 41 inci kolordu ku-

mandanı Tuğ General Kosa But
zokskinin imzasını taşımaktadır. 
" Aslına mutabıktır ,, cümlesinin 

altında da birinci teşekkül şefi 
kumandan Stesanov'un imzası bu

lunmaktadır. 
Budapeşte : 2o (a . a.) - Ma-

car umumt karargahından : 10 
Ağustosa kadar zayiatımız şudur: 

Subay 16 ölü, 34 yaralı, 2 kayıp, 
Asker 297 ölü 907 yaralı, 107 ka· 
yıp. Geçen harpte cereyan eden 

muharebeye kıyasen zayiat ehem
miyetsizdir. 3 Temmuz.'la 10 Ağus
tos arasında kıtaatımız 600 kilo
metre katletmiş, müteaddit mu
harebeler vermiştir. 

Helsinki: : 20 (a. a. )- Resmi 
tebliğ : Sot~ava 'nın cenup garbi
ııinde vücude getirilen çenber Fin 
kıt'aları tarafından daha ziyade 
daraltılmıştır. Dütman anudane 
mukavemet ediyor. Fin topçusu 
düşmanı tahliyeye çalışıyor ve 

mevzilerini fasılasız ateş altına 
alıyor. Külliyetli miktarda ganaim 
elde edildi. Bunlar meyanında her 
türlü harp malzemesini muhtevi 

Kamyonlar, Otomobiller, Atlar, 
Toplar ve Otomatik silahlar bulun· 
maktadır. Harekata muvaffakiyetle 
devam edilmektedir. 

Zayiatımız mühim deiildir. 
Helsinki: 20 (a. a.) - Sovyet 

tayyareleri dün Rauma'yı bomba
Jamışlarsada hasar olmamıştır. 
Fin tayyareleri Buoksie üzerinde 
cereyan eden hava muharebele
r inde 6 Sovyet tayyaresi düşür
müştür . Finler iki tayyare kayıp 
etmişlerdir. Fin bombardıman 
tayyareleri Murmaıısk demiryolu 
üzerinde bir merkezi bombardı· 
oıan etmişler ve Ladoga gölü üze· 
rinde nakliye yapan kayıklara 
ttım is11betler kaydetmişlerdir 

Bükreş : 20 (a . a.)- Eski Yu· 
goslavya topraklaı ından 700 Ro· 
men gönüllüsü Bolşevikliğe karşı 
yapılan mücadelede Romen ordu · 
su ile birlikte haıp etmek üzre 
Namura Morabitsada hududa gel 

miştir. 

ıware,aıçaagkay,ek 
(Birinci sayfadan artan} 

dir . Çan·Kay Şek'in Stalin nez· 
dinde şahsi bir teşebbüste bulun· 
mayı derpiş etmesi, gittikçe daha 
tesirli olan Japon ablukasının ve 
hava bombardımanları yüzünden 
Çunking hükumetinin müstacel 
bir yardıma ihtiyacı olduğuna bir 
delil telakki edilmektedir. 

Aynı mahfillerde, Japonya ile 
Sovyetler Birliği arasındaki müna· 
sebetlerde bir değişiklik olmadığı 
beyan edilmektedir. Mançuri ile 
Sovyetler Birliği arasında bir hu· 
dut anlaşması aktedilmek üzere 
olduğu zannedilmektedir. Pek ya· 
kında beklenilen bu anlaşmanm 
resmen neşrini geçiktiren şey tet· 
kik edilmekte olan baza teknik 

meselelerdir. 

Sofya: 20 (a.a) - Stefani 
ajansından : Bir yabancı devlet 
hesabına çalışan 12 casus Bulgar 
polisi tarafından tevkif edilmiştir. 

Partimizin kongresı ı 
(Birinci sayfadan artan) 

rında icap ederse ma!Gmat vere
ceklerdir. 

Parti nizamnamesine göre kon
grelerin başlangıç tarihi eylUI ip
tidasıdır. Ancak., her vilayetin, 
mevsim, iklim ve iş icaplarına 
göre mahalli teşkilat, ocak kon
grelerinin, başlama tarihlerini ken· 
dileri tesbit edecekler ve netice 
den Genel Sekreterliği haberdar 
edeceklerdir. 

Davacı Osmaniyenin Ali Be-
kirli mahallesinden Gök Ali oğul
larından Musa oğlu Hüsey in Ge
'dik ve eşi Sultan Gedik. Ali Be
kirli mahallesinde doğusu Gök 
Halil oğlu Ali bahçesi , batısı yol, 
kuzeyi Hacı Musa oğlu Mustafa 
bahçesi, güneyi Alkın oğlu lsmail 
babçesiyle çevrili 6000 metre mu
rabbaı tarlayı 20 seney i müteca
viz bir zamandanberi malik sıfa
tiyle tasarruf ettiğinden namına 

tapuya tescilini talep etmi§ ve 
cari muhakeme neticesinde müd
deilerin hüsnü niyetle tasarruflan 
sabit olduğundan 21-5-941 ta
rihinde namlarına tapuya tescili· 
ne karar verilmiş olduğundan bu 
yere ait alakadarların ilan tari
hinden itibarım bir hafta zarfın
da kanuni yollara müracaat et
medikleri takdirde hükmün kati-
leşeceği ilan olunur. 13361 

~-------------------------, aoz MOTEBASSIS i 

Dr. Mesud Savcı 
Baıtaıarıaı Kabala Baflamııtır. 

1... ............... 13·3·53 .......... 1 .. l.5 ... ~ 

ilan 
ASKERi f ABRiKAlAR UMUM MUDORlü~O MERK(Z 

SATIN AlMA KOMİSYONUNDAN: 
Askeri Fabrikalar için linters pamuğu satın alınacaktır. El· 

lerinde Linters pamuğu mevcut olanların nümunelerile birlikte 
Merkez Satın Alma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

13362 21-~3-25-:!7 

i LAN 
KARSIYAKA TAPU SİCİL MUHAflZUGINDAN: 

Köy Mevkii Cinsi Hududu: 

Aflak Köy içi Bir bap hane Şarkım : Çeşme. Garben: 
Ahmet iken şimdi vere
sesi , Osman hane ve hef
keresi. Şimalen : kah, cenu· 
ben: yol. 

. Evsafı sairesi yukarıda yaı.ılı gayrimenkul bu kerre Ahmet oğ-
lu Abdülbaki ve ı.evce11i Fatma veresesi Emine Gül ve Niyazi ve 
Fethiye taraflarından senetsizden tescili talep edilmektedir. Sözü ge· 
çen gayrimenkul ile alakai taıarrufiye ve ayni bir hakkı olanlar vana 
ilan tarihinden itibaren on gün zarfında Karşıyaka Tapu Sicil Muha
fız.lığına veya keşif günü olan 30 ağustos 941 cumartesi günü mahal
line gelen keşif ve tahkikat memuruna ellerindeki veıaiki taıarrufiyc-
lerile birlikte müracaatları ilan olunur . 13363 

1 

·-··· ... 

BORSA 
1 

PAMUK - HUBUBAT 
- -

1 

CiNSi 
KiLO FIATI 
En az j En çok 
K. S. K. S. 

ı : -

Koza \ 10.18 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 58,00 
Klevland il ' 00,00 
M. Parlağl 00,00 00,00 ı 
P. Temizi 00,00 00,00_1 
Kapım alı so 
Y. Çiğidi 05,00 
K. Çiğidi 
Susam--

- 0,00 

1 Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,59 6,75 
Yulaf - 7:43 7,50 

~ 20 - 8 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

= ~ (Frank) Fransız 
(Frank) isviçrc 

' (Sterlin) ingiliz 5.24 
ll<Dolar) Amerikan 132.20 

........... '49ı • .-. ............ ~t~ .
~_. ..... ~ ..... _ 
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!SEYHAN PARKDA; 
••••••••••••• ! 
• • 1 O GECE ! 
• • 
ı Büyük Piyes (3) Perde ! 
• • 
ı KOMiK HÜSAMEDDiN ! 
! Geldi... Sahnemizde... J 
• • ..... ZA. -v·1~ ........... t._,, • ..,",...,.. • .., .... ' 

. - 338 senesinde Dil 
lskelesınde fırka 61 alay 190 tb. 
2 c~p~a!1e kolunda bir sene as
kerlı~ımı y aparak 339 tarihinde 
terhis_ edildim. Yine 340 tarihin
de Kurt isyan Harekatına iştirak 
ederek Adana 7 nci fır kasında 
sıhhiye bölüğüne mal olarak Di
yarbakır ve Silvana gittim. Bu 
fırkalardan aldığım terhis tezke-
remi k.a~a~n zayi ederek bu ker
re ye~ısını alacağımdan bu tez
keren ın her kimin elinde bulu· 
nurs~ bulunsun, hükmü olmadı· 
~mı ıl!n ederim. 1330 

Adanın Kızıldcre Kürt 
Bayramlı köyünden 

Süleyman oklu 312 dk.lu 
Haaan 

iLAN 
Devlet Demiryolları Konya talebe pansiyonunun 194 ı . 42 ders yllı , 

ih tiyacı olan cins, azami mikdar ve muhammen bedelleri aşa~ıda yazıh 
ekmek ile 7 kalem et, 35 k alem taze sebze, meyve, süt ve yoğurt açık 
eksiltme usulile ve 52 kalem kuru erzak da kapab zarf usulile 5/9/941 
cuma günü saat 14 de Konyada Devlet Demiryolları talebe pansiyonu 
müdürlüğünde toplanacak komisyonda birbirini takiben sabn alınacak
hr. Bu işe girmek istiyenlerin, aşağıda mikdarları yazılı muvakkat te
minat akçalarını gar veznesine yatırmaları; teminat makbuzu ile kanu· 
nun tayfo ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar ko . 
mi~y~n reisliğine ( Konya istasyonunda hareket müfettişliğine ) verme
le~ı ~azı_m~ır. Şartnameler parasız olarak, Konyada talebe pansiyonu 
mudurluğ"unde ve Adanada 6 ancı işletme komisyonunda görülür. 

Muvakkat Teminatlan 
Lira Kş. 

Ekmek 86 25 
Et 159 04 
Kuru en:ak 448 51 
Taze sebze 172 95 

(IKMIB) 

C l N S 1 

Tek tip ekmek 

Erkek koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Ciğer ( koyun ) 
Paça ,, 
işkembe ., 

adet 
,, 

" 

Mikdarı 
Kilo 

10000 

(ET) 
3500 

100 
300 
500 
250 
500 
200 

Kg-. Muham· 
men bedeli Yekun 
Kuruş Lira Kş. 

11,50 1150 00 

50 1750 00 
50 50 00 
30 90 00 
30 150 00 
25 62 50 
2 10 00 
4 8 00 

2120 50 

(KURU EBZAK) 
Ararot 
Badem içi 
Amasya çiçek bamyası 
Aşurelik buğday 

Bulgur 
Ceviz içi 
Çam hstığı 
Çay 
Erik kurusu 
Barbunya fasulye 
Beyaz fasulye 
Fındık içi 
incir 
irmik 
Tel kadayif 
Kakao 
Karabiber 
Kaysı kurusu 
Kırmızı biber 
Kuş üzümü 
Limon 
Makarna ( lrmik ) 
Nişasta 

Nohut 
Patates 
Pekmez 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Pirinç 
Pirinç unu ( T orbı ) 
Reçel 
Beyaz sabun 
Yeşil sabun 
Sadeyağ 

Salça 
Sarımsak 

Sirke 
Soğan 

Şehriye 

Şeker (Toz ) 
Tahin helvası 
Tarçın 

Tereyağı 

Tuz 
Un (Böreklik, tatlılık ) 
Çekirdekli üzüm 
Çekirdeksiz üzüm 
Yumurta 
Yenibahar 
Zeytin tanesi 
Zeytin yae-ı 

u 

" 

3 
30 
15 
15 

300 
100 

5 
8 

50 
100 
600 

30 
200 
40 
80 

3 
1 

100 
1 
s 

2000 
300 

3 
200 

1500 
30 

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 
150 45 
200 30 
30 4 
22 66 

100 100 
130 6 

1000 80 
45 22 
18 18 
18 108 

150 45 
25 50 
40 16 
35 28 

150 4 
500 5 

70 70 
85 30 
30 1 

7 140 
50 150 
50 1 
20 40 
10 150 
25 12 
80 400 

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

145 1305 
50 45 
50 15 
15 30 
10 70 
55 8 
48 .. 80 
75 112 

350 3 
160 320 

7 17 
( Fiat verilmemiştir ) 

25 50 
50 100 

3 360 
300 3 
45 135 

100 400 

00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
35 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
25 
00 
50 
50 
00 
50 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

5980 10 

(Taze Sebze, Meyve, sat ve Yolart) 
Armut 
Ayva 
Bakla 
Bezelye 
Dereotu : demet 
Dolmalık biber 
Domates 

Elma 
Barbunya fasulye 
Ayşekadın fasulye 

200 
100 
250 
200 
200 
200 
400 
500 
200 
400 

40 
35 
25 
20 
6 

20 
10 

35 
18 
18 

80 00 
35 00 
62 50 
40 00 
12 00 
40 00 
40 00 

175 00 
36 00 
72 00 

- Lütfen sahifeyi çeviriniz -



Sayfa A ·TORKSôZO 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARf IYAII. SESSiZ ISlEME, UZUN OMOR. 

F 1 LI P S 
Kıagnak Elektrotları 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABIOiNRAŞA CADDESİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADAMA - TElEf ON : 110 

.. ~ . . . -
- . ' 

iLAN 
Seyhan Pamuk Deneme, lllAb Ve lret
me Çlltllll Mfld8rlGOGaden : 

1 - Teahhüt senedi ile müessesemizden bu yıl Akala 
pamuk tohumluğu almış bulunan çiftçiler e'de ettikleri Akala 
kütlülerini Adana'da Sümnbank Pamuk Alım ve Satım şu

besi müdürlüğüne devredecekler ve kütlü bedellerini mezkur 
müesseseden ala~klardır. 

2 - Akala kütlüleri Sümerbank emrinde bulunan Şi
nasi fabrikasına devr ve teslim edilecektir. 

3 - Teahhüt senediyle Akala tohumluğu almış olan 
çiftçiler, herban~ bir suretle Akala kÜtlülcrini başka fabrika
lara götürüp çırçırlatamazlar. 

4 - Elde edilen Akala kütlüleri hiçbir suretle çiftçi 
evinde ve anbannda muhafaza edilemez. Derhal Sümer
bank Şinasi fabrikasına devr ve teslim etmeleri iktiza eder. 

5 - işbu ilan ve teahhüt senedi hü1'ümlerine aykırı 
hareket edenler hakkında 2903 sayılı pamuk islah kanunu 
uun cezai hükümleri tatbik olunur. 13356 

20 - 21 - 22 • 23-24 

------ --
Kr. Muham-

Miktarı men bedeli Yekun 

C l N S 1 Kilo Kuruş Lira Kş. 
----- -

Hcıvuç 500 6 30 00 
Hiyar 500 20 100 00 
lsparıak 600 ıo 60 00 
Taze kabak 300 15 45 00 
Kestane kabaQ't 200 :ıs 50 0-0 
Karnebahar 200 25 50 00 
Karpuz 800 10 80 00 
Kavun 800 10 60 00 
Ketevi7. (Kök) 30G 2-0 60 00 
Kiraz 100 20 20 00 
Lahana 500 500 10 50 00 
Göbt:kli marol : adet 1500 6 90 00 
Srıtlatalık 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 l!Jzümü 500 15 75 00 

Üzüm yapraQ't (Tazt veya salamL ra) 50 15 7 50 
Yer elmast 300 10 30 00 

Yoğuıt 15CO 15 225 00 

2306 00 

16-21-26-31 13339 
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" Dl~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, ! 

CAZİBE VE GÜZElliKTiH 1 ~ 
"Radyolin,. harikulade mües

sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz elmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliQin· 

de parlak neticeler veren il 
"Radyolin., sizi terkibi meçhul ~ 
ve birkaç misli pahalı ecnebi ~ 
müstahzarlarından da müstai· 

ni kılm1ştır. 

• 
RADYOLIN 1 

a ...... :P:fi#'IZ'AXZC*'Cfifi#)IU#:D:X:U#fifi#n 

.... .tt ............ ~ .......................... ~ i Alto~~!..UAll i T'?a,§~?.~ü jJ 

1 Sahiıl ue Başmuharriri ıİ 
S«nelifi . · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Ayltfı . • . 125 • --

ı -- Umumi Ne§rigat Müdürü ı 
ilanlar için idareye MACiD 00ÇL0 ı 
m8rac•at etmelldlr Boııldıl)ı yer : TORKSOZO Matboası i 

" ................ .. 

- ----

21 Ağuztos 1941 '71"""' 
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Ka\bi bozmadan, mide ve böbrt!kleri 1 t~i· · 1' 1(: 

N yormadan ıstırapları dindirir. 1 ııı~1:r 
N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklıtlerinden sakmınıı ~ ı:t 8<t 

= her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ ı~;~:~t . ~ a=m:uuzrvnxu:u:uu:uu:«a::n::'# b1ıte 

/tlj~i 
---------·-----------------~- ~ ho ır.~ So 

ilan 
BElEOİY( RİYASETiNDEN : 

''tıı 
tlt . 1 

tı . 
\t 1 

~a e lrı r,, b 

f
ır • ı • ı.: 
~rıs ıra. 
r·ı 1ı>ler 
... Q' 
ı~ ~il}' 

d fl '~~ bit 
1 - Hacı Bayram - Aziz Pamukçu Fabrikası için e . eıı a 

çen parke yol inşaata açık olarak eksiltmeye konulmuşt01" , 

2 - Keşif bedeli 5304.37 liradır. ~ ~e1t:.k 
3 - Muvakkat teminatı 387.85 liradır. 

1 
J ııt't:k 

4 - ihalesi eylfilün ikinci salı gÜnÜ saat onda 6t e "ltıes~Vv 
Encümeninde yapılacakhr. f ~. ~orıek 

·ele ~ ~ 
S - Bu parke yoluna ait keşif, şartname ve prol 

1 
"' 1 \ıl oı<ı 

kuruş mukabilinde Belediye Fen işleri Müdürlüğünden '
1 ~ buıu 

lirler. ~ lı 'rıe:ti~; 
6 - ihaleye iştirak edecek olanların ihale tarihindeıı İr l&ı~<ııır: 

bir hafta evvel bu işin ehli olduklanna dair Belediye fen 1~uıı Yetıi 
Müdürlüiünden ehliyet vesikası almaları şarttır. 1 Sô~'nu 

13347 11-21-1s-29 edı 


