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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Ticaret Vekaletinin Yeni Mühim Kararları An koro 

Radyo ııa~etesi 

işleri bütün Romenler 
Macarlar 
arasında 

adını takip edilecekler gerginlik 

murakabe 
yurdumuz edilmekte 

M uhtekirler adı 1 
Ankara : 2 1 (Türksözü muhabirinden) - TicaT"t Ve

kaleti iafe müstefarlığı fi.:..t mure1kabe ve ihtikarla müca
dele iflerinin bütün memlekete teşm~l edilmesi için ~eni 
kaParlar vermektedir. Halen bütün Vı/ayet merkezlerınde 

Pinde tetkikler yapılmaktadır. Önümüzdeki bir kaı; ııün 
içinde bu maddenin kaç kuruıa şahlacağı hakkındaki ka
rarla ilan olunacaktır. 

Vekalet, diğer taraf tart etik et usulünü de bütan memleke· 

birer f iat murakabe k omisyonu kurulmuş bulunmaktadır. 
Pıınlar Vekaletten aldıkları salahiyet üzerine bilumum gıda 

te teşmil etmektedir. Her mağaza satmakta olduğu eıyamn 
fiatınr, tayin edilmif olan fia tlar üzerinden ilcin etmeğe 
mecbur tutulmaktadır. 

maddelerinin fiatlarını tayin etmekle meşgul bulunmaktadır. lstanbul ile A nkarada olduğu gibi diğer bazı yerlerde de 
Tic .ret Vekaleti en mühim gıda maddelerinin fiatlarını 

tayin etmiftİr. Şimdi de zeytin yağı ııe sabun fiatları üze· 
ihtikar yapan kimseleri ihbar etmek için müracaat yeTtleri 
ihdas olunacakhr. 

SOVY(Tlf RE GÖRE 

Sovyet ordusu 
mükemmeldir 
İyi manevra t~ 

1 

- · - J 
voroşllolon bltabesı f 

Leningrad, büyük bir tehlike 
karşısındadır. Smolensk ile Kiyef ! 
arasında Almanla ı ın büyük bir ' 1 

zafer kazandığ'ı haber verilmekte-!i 
dir. Ukrayrıada da Almanlar Ker 
son şdırini almışlardır. Burası J~ 
Kiyefe yakındır· Ruslar Odesa~ı ; Bir Sovyet bombardıman tayyaresi 
tahliyeye hazırlanmaktadır. Budı- 1 • 

1 
t 

yeni ordularının akibeti bütün dün-1 ~ • 
yayı alakadar etmektedir. Acaba ı RADYO GAZETESiNDEN 
bu ordular imha edildi mi? Kaç 

1
: 

mağa muvaffak oldular mı ? f tebliğ: omelin şimalinde yapı- tonilatoluk 3 üncü bir vapuru da 
Londra radJosu bu kuvvetle- • lan muharebe sonunda Sovyetler hasara uğratmışlardır. Bir çok 

rin kaçtığına ve çekildiği yerde l ağır bir mağlubiyete uğramışlar- bomba Sovyet kıt'alar ının Odesa-
her şeyi imha ettiğine kamıdir. i lardır. 17 piyade fııkası, bir mo- dan hareket için Üzerlerinde top-

Moskova: 21 (a · 8 ) - Sovyel törlü fııka, iki zırhlı fırka, beş su- in olarak buh.indukları rıhtımlara 
tebliği: 20 Ağustos günü b.ütün vari fırkası, iki hava livası kısmen isabet etmiştir. Bu mıntakalara 
gün Sovyet kıt'aları Kingısf'p, mağlup edilmiş, imha olunmuş ve kanlı zayiat verdirilmiştir. Bir çok 
Novogrod, StaJorussa, Gomel E.l' · 78 b' harp malzemesi tahrip edilmiştir. 
ve Odesa istikamellerinde anuda- • ya esir alınmıştır. ıınu:.e ırı 

. 1 d' esir, 144 tank, 200 top, iki zırhlı Berlin: 21 (a .a) _ Alman 
ne çarpışmaya devam etmış er ır. " 

treni geçmiştir. kumandanlığı Scıvyetleri üç yerde 
Paı.artesi günü 38 Alman tayyare- Berlin: '.ll (a. a.)-Alman bom- k k · t• k 
si dücürüimüctür. Alman hava : Dön er vaııye ı arşısında bırak· 

., ., hardıman t<lvyareleri 20 AX-ustos t Revalde Lado ··ı· d 
kuvvetlerinin Sah günkü zayiatı .; 0 mış ır. ' ga go un e 

ı. t ı günü bir kerre daha Odesa lima- ve Qdesa<la. Reval etrafındaki 
27 tayyareci ir. Kıı.ı l hava ıı.uvve ı' nıtHI hücum etmişlerdir. Bombar- Alman çeuberi gitgide daralmak· 
!erinin kayıplaı 1 ise yalrııı 8 tay- :, <lıman tayyareleri 6000tonilatoluk tadır. Ôyleki, Sovyetler ancak 

yaredir. t bir ticaret gemisi batırmışlar, di- Alman ve Fin donanması tarafın 
Berlin: 21(a. a.)-Alman ordu kJ b 

lerı Başkumandanlığının fevkalade ğer 6000 tonluk i ı vapurla 15 00 dan karşılanacakları Finlandiya 

ii '-.-:...._.,... . ,,. ': - •. q • ..._ .; , '~ :r • •, ' .. 
' 't ·tt ) ,. ~ 

ALMANLARA GÖRE 

Leningrada 
yürüyoruz 

Gomel zaferi 

Blylk kazançlar 
kOrfe:ıine kaçabilirler. Ladoaa 
gölü civarın<la Sovyetler şimal 
kıyısından cenup kıyısına kaç-
mağa teşebbüs etmişler; faltat 
küçük sandalları o kadar yükle· 

r mişler ki, binlerce (asker boğul

muştur. Gölün cenup kıyısındaki 

tren hattına doğru firara muvaf • 
fak olamamıştır. 

Moskova : 21 (a.a) - Mare· 
şal Voroşilof Leningrad halkına 
hitaben neşrettiği bir beyanna· 
mede ezcümle demiştir ki: 

<Sizleri şehri sonuna ka-
dar müdafaaya davet ediyorum. 
Kızılordu Leningrada varan yol
ları şiddetle müdafaa etmektedir. 
Sovyet deniz tayyareleri Alman 
kuvvetlerine karşı faaliyet ha. 
!indedir. > 

Londra: 21 (a.a) - Londrada 
öğrenildiğine göre, lngiliz hava 
nazırının Almanya'ya hücumlarda 
bulunan ta} yarelerinin hakiki 
miktarını bildiren son ifşaatı Rus· 
lan çok memnun etmiştir. Ruslar 
şimdi İngiliz hava kuvvetlerinin 

( gerisi t1çüncü 11ahifede ) 

Bulgarist anda 
büyük komünist 

hareketi var 
- -.... ~-·-

İRAH VAZİYETi 
Romanya ile Macaristan ara

sında büyük bir gerginlik hasıl 

oldu~ıı söylenmektedir. Mamafih 

her iki memlekete de Almanya 
hakim olduğundan bu ihtilafın iza· 
le edilece~i muhakkaktır. 

* * • 
Bulgaristanda büyük bir komü-

nist hareketi meydana çıkanlmış 

ve tevkifat yapılmıştır. Alman rad
yosu, bütün Avrupada komünist
lerin faaliyette oldu~unu ve bun
ların hürriyetin en büyük düşman
lan bulunduğunu kaydetmektedir. 

... ... * 
İran vaziyeti günün mühim 

mevzuunu teşkil etmektedir. Bazı 
haberlere göre, Sovyet Rusya ve 
lngiltere İran üzerindeki tazyikleri
ni arttırmıştır. 

ı ........................ ı 
ı ı 

ı Adliyede ı 
i değişiklik \ 
ı Ankara : 2t (TOrk- ı 
ı s6zU m uhabirinden ) - ı 
ı Adllye Veklleti hlklm ı i ve mUd delumumtler ar•·i 

smda yeniden b•zı d• i Olflkllkler yapmaOa ka· i 
ı r a r .. ve rmlftlr. 
ı Bu husustaki karar- J 
ı name projes inin hazır- ı 

ı hAlna ba,ıanmı,tır. ı 

: ........................ : 
Tapulama Kanunu 
Layihası Mecliste 

Sibirya Rusya 
ile birleşmeli 

Çif tçige arazi 
tevzi meselesi 

- - .. --~-~l_ ... _ ...... _ .. _ ... ...-. 
Nevyork: 21 (a. a.) - Valter 

Lipman ?i; makalesinde şöyle 
diyor: <Sıbırya ne kadar büyük 
hır tehlikeye maruz bulunursa 
o derece geniş bir ehemmiyeti 

1 haizdir. Sibiryada Rusya ile bir· 
tikte hareket edere khasmın deniz 

Yeni Layiha Meclis Açılınca 
Tetkik Ve Müzakere Olunacak 

Ankara : 21 .. (Türksozü mu 1 
habirinden ) - Uzerinde bazı de-l 
ğ • ş ı klikler yapılmak üzere Büyük 
Mıllet Meclisinden geri alınmış 
bulunan tapullma kanun layihası J 

yeniden teşkil edilen_ '!lüteha_.ssıs 
bir komisyonda ve butun vekalet- ı 
terin mütalea0 alınmak ve kıs
men komisyo azaları iştirak et · 
mek suretiyla .. tadil~n hazırl~~an 
bu layiha Büyuk Mıllet Mechsıne 

doğacağına göre ikisinin de bir 
arada inkişaf etm sine engel yok· 
tur. Fakat, henüz anlıyamadığımız 
cihet, Amerika ve 1ngilizlcrin ya
kın sulh ümidini neye istinat ettir· 
dikleıidir: Sovyet hezimetine mi, 
Alman mağlubiyetine mi, cephele
rin, gaq:.ta ve şarkta istikrar bul

muş olması ihtimaline mi? 
aevkolunmuştur. 

kuvvetini felce uj!ratabiliriz. Rus
lar Japonya 'ya çok yakın bulun
maktadırl~r. Ve şimdiki halde Çini 
büyük Brıtanya'yı, Holanda Hin . 
distanını ve bizi ihtiva eden 
müttehit pasifik cephesine onlar 
da iltihak ederlerse kolaylıkla ümit 
edebiliriz ki, Japonya'yı da İtelya
nın bugünkü aciz vuiyeti kadar 
aciz bir vaziyete sokabiliriz. Fa
kat vaktinde hareket et mek 
ierektir. 

KOMİSYONLARIN fAALİYBT VAziYETI 
Ankara : 21 (Türksözü Mu

habirinden) - Alakalı makamlara 
gelen malumata göre, tevzii arazi 
komisyonları faaliyetlerine devam 
etmektedirler. Mevcut komisyon
lardan alınan müsbet neticeler Ü· 

zerine Maliye Vekaleti bu komis
yonların adedini arttırmış ve bu 

arada lstanbulda muhtelif komis· 
yonlar teşkil etmiştir. 

Diğer taraftan Maliye Veka· 
leti tapu ve kadastro mektebinde 
75 memurunu kursa tabi tutmak

(Gerisi üçüncü sayfada) 

ırana verilen 
mtlblet meselesi 
Loudra: 21 ( a. a. ) - Deyli 

telgraf gazesinin siy~s.t muharriri 
şöyle yazıyor: < lngılız, Sovyet 
teşebbüslerine cevap vermesi için 
Irana bir mühlet verildiği haberi 
doğru değildir. Mamafih mantıkın 
teşebbüs ettiği mühlet bitmek 
üzeredir. Irana cevap vermediği 
v.eya bu cevap memnuniyeti mu
cıp olmadı~ı takdirde alakadar 
iki devletin vaziyetlerini korumak 
üzere daha şiddetli tedbirler al
maları lazımgdecektir, 
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ı= TABiB TEDKIKLERI =ı 

aponya'ya 
bir bakış 

Japnn tarihi masallara ~örr-, 
dünyanın yaratıldı~ı günden baş· 
lar. Güneşin torunlarından hanagi, 
İzanami isimlerinde bir karı koca 
tarafından kurulmuşıur. Bugünkü 
Japon imr•aratoru da bu haneda
na :mensuptur. 

japonyanın hakiki tarihi Ja
ponya} a yazı yazmayı bilen kA· 
tiplerin geldiği günden yani mili· 
dırı :.. dördüncü asrından başlar. 

Bu yt:ni gelenler Japonyaya Bu· 
dizrni ve imparatorluk fıkrini sok· 

Tobiat Tetkikleri: 

YAZAN 

P. P. 
tular. Altıncı asırdan itibaren Ja

ponyada Çin ananelerine göre im· 
paı atorluk kuruldu . 

710 tarihinden 784 tarihine 
kadar Japon imparatorluğunun 
meıkezi Nara'da idi. 794 de mer-
kez Heyen'a nakledildi. 1192 de 
Japonya Mogolların istilasına uğ
radı. Bu istila 1281 yılına kadar 

·ıc-=m:ı~,aıa 
ikmal kurslan 
yarın kapamyor 

Maarif Vekilliği tarafından Or· 
ta tedrisatta 16 Temmuzda açılan 
ikmal kursları yarın kapanacaktır. 
Bütün talebelerimiz ve ebeveynleri 
bu kurstan fevkalade çok mem 
nun kalmışlardır. 

Blylk dal seyahati 

Gençlerin Hazırlığı 

llatayh Yüzücüler 
Şehrimize Geldi 

Pazar 
Blylk 

Oflal Şeblr 

Mtlsabakalar 
Ravazaada 
Yapılacak .......................... . 

ı : · 
ı ı r ı 30 Ağustos ı ; 
: ı ' ı Bayramı : ! 

1 ı ı ı 

f Programı i i 
f 30 Ajius tos Zafer ! 

Yurdun muhtelif bölgelerinde 
yarın ve pazar iunu grup yüz
me birincilikleri yapılacaktır. 

Şehrimizde de Akdeniz grup 
yüzme birincilikleri, Seyhan, Ha
tay ve Urfa bölgelerinin iştirakiy
le yann saat 18 de Yüzme Havu
zunda başlayacaktır. 

Hatay'lı yüzücüler dün gelmiş
ler ve Urfa yüzücüleri de bugün 
gelmiş olacaklardır. 

22 Ağustos 1 ~ 

FIKRALAR 

Kim Atlasın '1 
~uır 

K
auuı ·İ Sultan Sült-.yman, 
nasıııa ben ö 'dükten sorırs ~ 
çt:kmecenıi benimle b~rııt, 

kabrime gömünüz, diye vasıye d~ 
der. Vefatında kabrin başııı tf 
Ebussüud Efendi de içlerinde. bı 
duğu halde vaktin alimleri. b•;,~ 
terine girerler. Çekmecenıo bl 
re konulup konulmamasına ·n 
türlü karar veremezler. Bu ıııııdt 
kaşa esnasında tutanın elifi 1,1 

3Çl 
çekmece yere düşer, kırılır, 81 
ortaya bir sürü kağıt saçılır· 01 
de bakarlar ki, Ebussüud f.feıı_ff 
verdiği fetvalar !.. Bu hali gocı) 
saray adamlarından birinirı 8 

tazelenir, hıçkırmağa başlar. . ~ 
Bekta<>i erenlerinden birı . ._ ıs · 

kahkahayı basar. Ağlayan ıa d 
- Ne ağlıyorsun be 11 ~ 

Merhum Hakan mahşerde. ııt 
yaptımsa fetva ile yaphm, ıe-<~ 
ni silsilesini Ebussüud yiye~ 
Sen sus ta o· a~lasın. ~ er 

Der ve alimleri düşuıı111 

mecbur. 

AY YtlZLO 
İNS ANLAR 

devam etti. 16 ıncı asrın başlan
gıcında Japon gemicileri Çinde 
görünmeye başladı. 1542 de Av
rupalı mısyooerler Japonyaya ya
} ıldılar. Fakat Japon hükumeti 
bir müddet sonra misyonerlerin 
Japonyaya girmesini menetti. Ve 
hinstıyanlar aleyhinde tak.ibaht 
başladı. 

Da~cılarımmn, Bed~n Terbi
yesi Umum müdürlüğünün faali
yet programına göre, 28 ağustos
ta Bolkar Dağına bir çıkış yapa
caklarını yaımıştık. Umum Mü· 

dürlük Bölgeye Bolkar dağından 

maada Medetsiz. ve Aydos dağ

larınıt çıkmalarını ve bir program 
haurlamaların ı bildirmiştir. 

ı Bayramı için c. H. P. i 1 
ı Dumlupmarda yapılacak ı 1 
ı m er as im için zengin bir ı , 
ı p r o g r a m hazırlamıştır. ı ! 
ı Da 11rograMa göre, ı j 
ı Dumlupınardakll merası- ı 1 

ı rne saat 11.30 da bafla- ı ı 

ı nacaktır. Meçhul Aske r ı ı 

ı Abidesine Millet Macllal , ı ı 
ı Bafvekllet, YakAlatler, ı 
ı Ordu, Pa rti V. S . namı· ı 
ı na çelenkle r konacaktır. ı 

Gazetecllerla teazı. . Mardlnde Akr•' 
IAtlı kartları mlcadeleıı deva.O 

A
nası ve babası sağ-lam oldu~u 

halde bir çocuk altı parmaklı 

doğabilir, ve kekeme olabilir. 
Bu bozukluk mayasıııın çocuğa 

aile Şt'Cert·siııiıı hangi dalından 

veya kökürıdtn miras olarak gel
diğini kestirım·k bazan mümkün 
olamaz. Denill bılir ki, her birimiz 
anamız ve babamızın çocuğu ol
makla beraber heıkt!s, beşer ha
yatında uzun bir tarıh ifade eden 
birer örnektir. Onun içindir ki, 
ıı.ilyarlaı ca insan arası n d a , 
her bakımdan, birbirinin tam !Jen
zeriııe raslanaınaz. 

••• 

Ateşli silahların ve topun Ja· 
ponyaya giFişi Japon ft>odalıtt-sini 

ortadan kaldır<.lı, ve merkeziyete 
bağlanan Japon ımparatorluğunuıı 
kuruluşuna sebep oldu. Japonya 
bu tarihlerde dünya ile hiç mü
nasebette bulunmadan yaşıyordu. 
1855 de Amerikan filosu Japon 
sahillerine dayanarak Amerikan 
sahılterine dayanarak Amerikan 
ticaretıııe yol açmaga kaltı. 

1858 de İngilizlerin, Hollanda
lıların, Fransızların ve Ruslann 
müdahalesi Japonyada bazı liman· 
ların Avrupa ticaretine açılmasına 1 
sebt"p oldu . 1838 de Japon pa. 
yitahtı Tokyoya naklolundu. 1877 
de Japon meşrudiyeti kuruldu. 
Japonyada içtimai inkılap çok 
çabuk oldu. 

1872 de ilk şimendifer yap.1-
dı. 1873 de garp takvimi alındı 
ve lııgilizce resmi dıl oldu. 1880 
de kanunu medeni çıktı. 1876 da 

8. Halis Kadri Tokkal'ın ha
zırladığı ve Umum Müdürlüğe 

göndereceği programa göre, böl
gemiz dağcıları 28 ağustosta A. 
danadan hareket edecek ve 29 
ağustosta Po:ıantıda diğer dağcı

larla birleşeceklerdir. 30 ağustos 
ta Gökoluk mevkiinden dağlara 

çıkış başlıyacak; sırasiyle Toros
ların en yüksek tepesi 3585 mct
telık Me<letsiı, 3379 metrelik Ay
dos ve Balkar Dağlarına çıkıla· 

caktır. 

Tallminen 9 gün sürecek O· 

lan bu çıkışın müntehası Çifte
han olarak intihap edilmiştir. 

Dağ"cılarımız her üç tepenin 
en muvafık kaya "ovuklarına bi· 
rer mahfazalı hatıra defteri ko
yacaldardır. 

Devlet demiryolları umum 

müdürlüğü teıkilcita dün 
tamim yaptı 

Türkiyed~ çıkan siyasi ve 
gayrisiyasi i&zete ve mecmuaların 
bazı mensublarına, Matbuat Umum 
Müdürlüğü tarafından verilmiş 

Türk Basın Birliğinin k.artını ha· 
mil olmak suretile ve Türkiyede 
bulunan ecnebi gazeteler muhar· 
tirlerine de Matbuat Umum Mü
dürlüğünün vereceğ"i f otoğ"raflı bir 
vesika ile müracaat etmek şartile 
halk ticaret biletleri üzninden 
% 80 tenzilAt yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğü bu hususu bütün teı· 
kilatına tamim etmiştir. Kartlar 
da b ugünlerde gazetecilere veri· 
lecektir. 

Balı ııatıarı 

insanların bahsedilen kara"· 
teı l ı ri, birçok amiller aıasrnda 

biı Je Dahili ifraz bezeleri deni· 
leıı azanın hükmüne tabidir. Bu 
bezeler, Hormon denilen bazı 

cevherleri kan vasıtasiyle bütün 
\-Ücude yayarak insanın maddi 
şeklirıi ve ruhi hfüini tanzim eder· 
ler. 

ı Japonlar Koraya girdiler. Bu ta-

Şebrlmlzde bir 
yangın başlangıcı 

ı Maraaln ae m uhtelif ı 1 

ı 28 Vlll yetln. UmıJml m &c· ı 1 
ı Us ve Paril ve Halkevl ; 
ı adma lkl•er kl.flllk .h e - ı 
ı yetıer gidecektir. Ask a· ı 
ı r l kllalann. Afyon, Kon· ı · 
ı ya, l zmlr lzcllarl ve yUk- i ı 
ı sak okul mUmesaJIJerl· ı 
ı nln va es ki m Ucahhlerln ı 
ı ı,tıraklyle askeri bir me· ; 1 
ı raslm yapılacaktır . Abl- ı . 
ı d e de ordu, Parti, Ha:lk· ; 
ı evleri. gençlik namları - ı , 
ı na nutuklar ver ilecektir- ı 

1 ı Ylllyetlmlzl tenısllen ı 
ı lfllrak edecek mOmea· ; l 
ı slllerln intihapları d Un ; ı J yapılmıf va Zeki IA.k\-:all ; 
ı ile seçllml, tlr. ı 

ı Şehrimizde de yapı· ı 
ı lacak merasim için zen· ı 
ı gln bir program hazır· ı f 
ı lanm••ltr. ı 

Son zamanlarda halı piyasa-
sında ehemmiyetli surette bir 

Dahilf ifraz bezelerinin bo
zuk bir düzenle çalışması in· 
sanda birçok hastalıklar meydana 
gdirir. Beze hastalıktan, son yir· 
nıi beş yılda o kadar ilerlemiştir 

ki, bunlar bütün tababet şubele· 

rioi kavramış, hatla tıb sahasını 
1 

aşarak, sosyal bakımından idarecile· ı 

ri lıile işgal eden bir mevzu teşkil 

etmiştir. Ay çehreli insan, bu ba
kıından hekimhk kadar estetiği 

de alakalaııdıran bir mevzudur. 

*** 
Ay çehreli insan, dahili ifraz 

bezt:leıinden kafa ıçinde beynin 
altında yarım gram kadar, küçü· 
cük hipotiz denilen bir bezenin 
hım yolunda çalışmamas.ndan ile-
ri g·elen bir tiptir. Bu tipi, bun• 
dan sekiz yıl önce Amerikan a. 
limleı inden Cushirıg { Kaşing oku- I 
uur ) larif ve tesbıt etti. lleri de· 
recesine, Cushiııg- hastalığı denir. 
Fakat, beze o kadar mütenevvi 
şekılde bozulabilir ki, daima has· 
talık şekhnde tezahürler göstermez 
tle iıısaı.ın yalı . ız. şeklmi bozar. 
Hu lip insan, bilhassa kadınlar 
aı asında nadır değildir. 

Bunlar ilk bakımda şişmandır. 
Beze bozukluğu mircıs olaıak ço· 
cukıukta, bazana d 30 - 40 yaş· 
hırı arasıııda başlar. Çt.hre ayın 
on dördü gibi yuvarlak, çene kü
çücük, ve yağ tCJplaııhsından ikin
ci çeneli uyluklar ve arka aşuı 
deı t.Ctde dolgun, ayak biltkleri 
nisbeten inl:erek, tombul yapılı o 
lan Ay Çehreli kadın, kanlı, can· 
görüomesıne rağmen, çevik bir 
insan deği l dır. Melankolıktir; fizik 
yapıb~ına rağmen derin bir zayıf

lık hisseder. Kol ve bacaklarda 
romatizmayı andıran ağrılar çe· 
kerter, kalp çarpar. idrarlarında 
albümin ve çok defa şeker var· 
dır. Bundan dolayı, Ay Çehreli 
bazan kalb hastası, bazan roma· 

zmalı, ( baza n şeker hastası, ba
Gerisi üçüııcü sayfada) 

rihten itibaren Çinle Japonya ara. 
sında sessiz bir mücadele başla
dı. 1895 de bu mücadele bir harp 
halini aldı. Çin mağlup oldu. Ko. 
rayı terk.etti ve Liyao·Yunk mın· 
takasını kiraladı . Fakat Avıupa 
devletleri bu kiralayı§a razı ol· 
madılar. Bu mıntaka Rusyaya ci· 
ro edildi . 

1904-1905 de Kora ve Man-
çuri meseleleri yüzünden Japonya 
ile Rusya arasında harp başladı. 
Ruslar mağlüp oldu. Potsmut mu
ahedeııiyle Liyao Yunk ve Saha
lin adasının yarısı Japonyaya ve· 
rildi. Bu muahede ile Koı a ve 
Mançuride serbestçe hareket et
mek imtiyazını alan Japonya bu 
memleketleri 1907 de himayesi al· 
tına aldı. 1910 da iltihak etti. 

1914-1918 harbinde Japonya 
Almanya aleyhinde haıbe girmİf · 

ti . Bu haı bin sonunda Alman ya
nın pasifikteki adaları Japon man • 
dası altına bırakıldı. 1921 den iti 
bar en Japon-lııgiliz ittifakı bozul-
zuldu, o tarihten itibaren Japon 
ya Çinde kendisine geniş toprak 
tar aramaya ve Hattıistüvanın 
cenubuııdaki Amerikan ve Hol· 
landa müstemltkt leri üıerinde 

iktisadi ve siyasi emeller bc:sle
meke başladı. 

Dün öğle üzeri Abidin paşa 
caddesinde Ankara oteli karşısın· 
da yeni inşa edilmekte olan bina· 
da talaşların tutuşması } üı.ücıden 

bır yanğın başlanğıcı olmuş, itfa
iye derhal yetişer~k ateşin büyü
mesine meydan verilmemiştir. 

Sanat okuluna 
girecek talebeala 
ımtlbaaı yapılllı 

ı .............. ~ ........ ı 
............................ ~-----

Nlbetçl ecaane 

f UAT ECZAHıAltESİ 
Sanat okullarına girect:k ta- Yanı postane Yanmda 

!ebelerin imtihanları dün Gazi oku liiiiiii _
1 
___ _ 

tunda yapılmıştır 

------------------·----------
ı .................................................. ı 
i Sizin IÇID i 
i T asarruf i 
J Aıker lçla i 
1 Çelik zırhtır. i 
J Bir Taıarrul Bonoıu alınız f l 
: 13362 (5764) ı 
ı ................................................ ...ı 

.... --·--

--~UZAKLARDAN HABER ... ı ..... --= 
Fransanm en genç kadın askerine nişan 

Fransızlar en büyük askerl nişanları lejion d'Ü· 

nör (Legion d'honneur) dur. 
1871 senesinde F ransanın Jejion d'Oınör ar.şiv· 

leri yanmış olduğundan ilk defa lejion d'Onör ni· 
şanını kazanmış olan Fransız kadının kim olduğu 
malum değiıdir. Maamafih bu hususta safah.iyeti -0-

lan kimselerin söylediklerine göre, ilk defa: olarak 
göğsüne bu nişanı takmak şerefini kazanmq olan 
kadın ya Mari · Jan Şelliog'dir ve kcı:ıdisioe 1808 
senesinde birinci Napolyon tarafmdan venHnniştir. 
Veyahut la bu nişanı ilk olarak alan kadm Madam 
Abiko dö Rajes'tir ve nişan 1852 senesinde .ken
disine 3 üncü Napolyon tarafmc',mn verilı Jiği -şöy
lenmektedir. 

Bu nişanla g-öA-sünü süslemek her Fransız için 
büyük bir iftihar vesilesidir. Bugün Fransa işgal al
tında olduğu halde bu nişan kıymetinden en uf ak 
bir şey kaybetmiş deQ'iJdir. . 

Fransada lejion d'Onör nişanına en genç yaşta 
sahip olan kadın bu harpte ve 24 haziran tarihinde 
büyük kahramanlık göstermiş olan jorjet Garjil'dir. 

Matmazel Jorjet Garjil aym zamanda Fransarun 
en iCnç kadm askeridir de. 

yükselme başlamıştır. Fiatler harp 
ten evvelki normal zamanlara nis
betle yüzde 30 derecesinde art· 
mıştır. 

ltalya, Almanya, İn giltere ve 
merkezi Avrupa memltketlerinden 
külliyetli miktarda siparişler o!du
ğu halde na"liye imkanlarının az
lığı yüzünden talepler yerine ge· 
tirilememektedir. İmalatta harpten 
evvelki :yıllMa niı.bt. tle aıalma 

mevcuttur. Çünkü halı imalatında 
istimal edilen boyalardan tasar
ruf edilmektedir. 

Memarıarıa 
ııaıerl 

Dahıliye Vekaleti mcmurlaı ın 
tahdidi sinleri hakkında"i kanunda 
yapılan • tadilatı Vilayete tebliğ 

etmiştir. 
Kanunda yapılan bu tadilata 

naz.aran, Nahiye Müdürlerinin tah
didi sinleri bütün oereceler için 
55; müfettiş, kaymakam ve cmni· 
yet müdürleri ilk deı eceleri için 
56 , bir yu"arı dereceleri için 58 
mülkiye _ müfettişleri için 60 yaş 
olarak tesbit olunmuştur. 

Mafevklerinin verecekleri ka
rarlara ve ihtiyaçlara göre bu 
müddet 5 sene temdid olunabi
lecektir. 

aemlclllk lllr ıuat 
ballne geUrllecek 

Münakalat Vekaleti denizcili· 
ği bir meslek haline getirmek için 
tedkikler yapmaktadır. Bütün ge
milerde çahfao gemici ve kömür
cüler, günün birinde işini bırakıp 
köylerine dönmektedırler. 

l Bunlar gemiciliği bir meslek 
halinde g örmemekte, kısa bir 

1 
müddet para birikt irmek için ç a· 
lışmaktadırlar. Daimi olarak ııe· 
nıici ve gemi kömürcüsü yetif ti
rilmeıi için birlikler kurulacak 
ve gemicilerin sigortalan temin 
edilecektir. 

Mardin : 21 (TürksöıÜ ııı~~ 
birinden) - Üç yıldanberi p.~ı ~ 
lerle şiddetli bir surette rııii~: 
lede bulunan (Akrep imha ıj~ 
yeti) bu yıl üç ay içinde 
adet Akrep satın alarak iıJlha 
miştir. Her gece halk tararın 
tutularak beheri iki kuruşa '~ı 
yete satılan bu Akreplerderı 3u ~ 
adedinin kuyrukları kesilere~~ 
rom yapılmak üzere Sıhhat~ 

11 
!etine gönderilmiştir. Veldil~~ 
bu kuyrukların içindeki ıeb1 

den imal edilen yerli AkreP J 
romlarından mikdarı kafi Mıı~, 
gönderilmiş ve eczahanelere 
tılmıştır. A 

Beheri 125 kuruşa satılııll 
1 . • tı.ıtll' rupa serom armm yermı ~ı 

olan yerli Akrep seromunufl ,1 
henüz tesbit edilmemişse cfe ~ 
nız 25 kuruş gibi az bir fial

18 

tılacağ'ı tahmin edilrnektedit· 
~ahhat Müdürlütümüıe de~, 

derilen bu yerli seromlar, !o C" 

tarafından sokulacaklara ı11t 
nen şırınga edilecektir. 

• • • t 
Vilayetimizin bir çok ~ r 

rinde salgın bir surette ıu~~I 
den Şap hastalığına karşı 

1 
ner teşkilaumız tarafından s 
tedbirler ve yapılan şiddeıl1 ~ 
cadele neticesınde hastalı" 
bir zamanda önlenmiş ve ııı ~ 
dele teşkilatına yardım için ~ 
ra, Eskişehir ve Sivastan i.1 
olan Veterinerler yerlerıne i' 
lerdir. 

TÜRKiYE Rad.11osu J 
ANKARA Ra 

CUMA 22.8.941 
1 

7 .30 Program ve meınte"' 
at ayarı 

1 
7.33 Müzık : Hafıf Parçıılll 
7.45 AJANS haberleri r" 
8.00 Müzik : Hafif P1 oi 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 

13.00 

13.15/ 
14.00 

18.00 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

devamı 

Evin Saati rı 
Program ve saat a'/81• t.;ı' 
Müzik : Karışık şar 

AJANS haberleri V 
Müzik : Karışık şarP 

gr' 
Müzik : Karışık pr0 

1 ı.;e 
ve ınemle Program 

at ayan 

Müzik : FASIL 

Serbest 10 Dakik.il. 11 

Svıııa 
Müzik : Radyo 
arteti 

Komışma (iktisat) ·ıı$ 
Müzik : Radyo svı 

arteti aY'~ 
Memleket saat 

ajans haberleri. ·rr~ 
Müzik : Klasik 11 
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itan Şeltala dllllll 
aatlla 

Tahran: 21 (a .a) - Dün yük · 
•ek harbiye okulunun ders kesimi 
ltıcra · · 

IHGiLTERfYE 
- Kanatla' dan -

GELEN KUVVETlER 

ıovreoırı gire 
A.llDaaıara gire 

- Birinci Sahifeden Artan -

ı; sımı Şehinşah ve Veliaht 
~ıretterinin huzuriyle icra edil. Londra: 21 (a.a) - Redyonun 

~•ıtir. Halıhazır vaziyet dolayı· bildirdi~ine göre, bütün Kanada 
kendilerine yaptığı yardımın dere

cesini daha lı:at 'i olarak anlaya · 

bilmektedirler. ~1Ylc tatiller kaldırılmıftı. Okul· kıt'alarından mürekkep yeni bir 
110 1073 subay mezun olmuıtur. kafile lngiltereye gelmiştir. Yeni 

. Şehinşah Haırctleri bir nutuk gelen kıt'alar araaında muharip 
;rad ederek dem'ştir ki: <Bu ıene cüı.6tamlar ve sıhhiye tetckköl-

Hava nezaretinin son tebliğ

lerinin bazı vak'alarda Almanya 

üz.erine yapılan harekatta kayde

dilen adetçe yüksek tayyare ka
yıplarını ifıa etm"kte olmaıına 

ra~men bu kayıpların kullanılan 
tayyare mikdarlarına niıbeti ıon 

iki veyıı üç ay içinde fazlalaımıı 
değildir. 

alcbeye senelik izinleri verilme· 1 Jeri bulunmaktadır. 
lllittir. Sebeplerini bilahare anla· l ,_.... _ _;_ ___ _.._._ __ _ 
Yacaklardır . Bu ıeheplerin onlar
daki fedakarlık hislerini takviye 
edeceği fikrindeyiz. Vazifeniz ve 
Y.8fadığımız saatın hususiyeti üze· 
~~rıc dikkat nazarınızı çekme~e 
·Uıuın görmüyoruz. Ordu ve ıu · 
---~~~~~~~~~ 

Çiftçiye arayl 
tevzi meıeıeıl 

(Birinci l6a) fadan artan) 
tadır. Bu memurlar bir buçuk ay 
11o ııra imtih :mlarnıa başlıyacaklar 
\'e ınezun olduktan sonra tevzii 
arazi işleri dalı:ı vni nıli bir hale 
80kulrnuş olacaktır. 

Bara laıalye ve pi· 
•laç ıatıa allllacall 

lcra Vekilleri Heyeti, koordi
rıaıyon heyetinin yeni bir kararı
ııı lı:abul etmiıtir . Bu karar ile 
Toprak Mahsulleri Ofiıi emrine 
bir mılyon liraya kadar bir kredi 
tahsiı edilmektedir. Ofis bu kredi 
İle Ticaret Vekaletinin lüzum gö· 
tcceği ahval ve mahallerde kuru 
fasulye ve pirinç mübayaA ~de· 
Cek ve bunları gene Ticaret Ve
kaletinin tcıbit cdt'ccği ı.aman ve 
ll'lahallerde ıatacaUır. Ofiı, mil· 
bayaa ve aatııı fiııt mürakabe ko• 
ll'liıyonlarmca teıbit edilen fiatlar 
Üzerinde nyapacaktır . 

Ar ,azıı ıaıa•lar 
( ikinci sahifeden artan ) 

zen de albüminlidir 1 
Çehreleri on dördünde ay gi· 

Yuvarlak, ve yüz ölçüleri, nonnal 
insana nisbetle detişiktir. 

••• 
Çocukluk yaşında ihtimam ve 

tıbbi tedavi ile düzelebilen Ay 
Çehre tipi ileri yaşlarda ancak 
Yatları erimek ve tombulluk gi· 
derilmekle detil, fakat şekeri ve 
•irıları kayl:>olmak suretiyle kabi· 
li tedavidir. Tedavinin esasını yu 
ll'IUrtalık hormonu, hipofiz bezesi· 
ni yatıştırarak tesir ediyor. 

ı ·~ ............ ..,._..~ .... ., .... ~ ... i 
• • 
! 22 ACUSTOS CUMA ! 
• • 
i S E Y H A N P A R 1 O A! 
••••••••••••• i 

. O GECE i . 
Büyük Piyes (3) Perde ı . 

KOMiK HÜSAMEDDiN ı 
Geldi... Sahnemizde. . i • • 

•• • -·~·~•-9'•._ • ._. . ._ • ._ .............. ,. ------
ziti Korosu 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Solo şarkılar 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak · 

Mahsulleri Borsası 

21.ıo TEMSiL 

21.40 Müzik : Radyo Salon Or· 
keıtrası 

2230 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri; Esham - Tahvilat 
Kambiye · Nukut Borsası 
(Fiat) 

22.45 Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası 

22.55/ 

23.oo Y annki proiram ve kapa· 

Qlf. 

baylar hAlıhaı.ır vaziyetine pek 
biyilk bir dikkat ve alika röster· 

melidirler. Ve lüzumu takdirinde 

her fedaUrlı~a haıır bulunma

lıdırlar. > 

aoz ldTıBAısııı 

Dr. Mesud Savcı 
Baıtaıarım Ballale aa,ı ... ,tır. 
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• 
iş Bankası 

Biçili taıarral beıapları 

1941 
bıramlyepıuı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Afu.ıo•, 3 lkim:ilefTİn 
tariJal.,.ind. yapıla 

iMi blra•ıreıer1 
1 Adet 2000 Lirahk 2,000 Lira 
3 .. 1000 • 3,000 > 

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

3S > 100 , 3,sor , 
80 > 50 > 4,r.oo • 

300 > 20 f,<XX) , 

TUrklye lf Bankasın• par• yatrrmakla yaln•z par• 
biriktirme olmaz, aym zam~n.:" t.ıııllhl11lzl 

denemlf oluraunu~ 

TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• l•rihl : t888 

s.rmaye•i : 100.000.000 Tarlı Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplanna en 
t 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

1 8 aıatıdaki plina göre ikr.llmiye da~dllacaktır . 

4 
4 
4 

40 
ıoo 
120 
160 

Adet 

• .. .. 
.. 
" .. 

1000 
600 
250 
ıoo 

50 
40 
20 

Liralık 

.. 
" .. 
" 
" 

4000 
2000 
1000 
4000 
sooo 
4800 
3200 

Lira 

" 
" 
" .. .. .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 

20 fazluile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikinun, 

1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. " 
iLAN 

Seyhan Defterdarhğından : 
Taalluk ettlli P. Cezası Nüfus P. C. Mükellefin Adı ve Soyadı Köyü veya Müfredat 

Mahallesi Defteri sene uerıisi uerıisi YEKÜN 

Zeynel oA-. Hakkı 
Mustafa oQfo Bürhan 

Ocak 
.. 

lsrafil kızı Emine ,, 
Nezir oğ. Şaban Adana Ş. 
Hasan oğ. Abidin ., 
Ali oğ. Abuzar ., 
Mehmet oA-. Süleyman .. 
Mehmet ot. Mustafa ,, 
Yusuf oğ. Hasan ., 
Ratıp otlu Raif ., 
Şükrü ot. Muharrem .. 
Süleyman ot. Ahmet ., 
Mehmet ot. Kemal .. 
Mehmet oğ. Mustafa ,. 
Maruf ot. Halit .. 
Abdülkadir ot. Ali ., 
Kerim kızı Emine San Y akup 
Mustafa ot. Hüseyin Döteme 
Ali ot. Mehmet .. 
Ali ot. Mesut Sarı Yakup 
Mesut kansı Cemile ,, 
Kasım ot. Mehmet ., 
Ahmet ot. Yusuf Mirza Çe. 
Ali ot. Şerafittin Döşeme 
Abdürrahman ot. Mehrret San Yakup 
Muammer ot. Kamil Sucu zade 
Recep kızı Fitnat Döşeme 
Mustafa ot. LuUi ,, 
Nuri kansı Hatice ., 
Ali ot. Rifat Reıat bey 
Süleyman otlu Ihsan Adana Ş. 
Mehmet kızı Zeynep Mirza Ç. 
lbrahim ot. Mustafa ,, 
Esat ot. Ali ., 
Silleyman kıza Fatma ,, 
Mahmut karısı Fakiye ., 
Haydar ot. Bedir ., 
BilAI ot. Salih .. 
İsmail ot. Süleyman .. 
Mehmet kızı Göçer Döşeme 
Aziz kızı Fatma ., 
Hüseyin Zorlu ,, 
Süleyman ot. Recep ., 
M. Kimil ot. Muharrem .. 

Reşit ot. Hamit ,, 
Şükrü ot. Fuat .. 
Hüseyin ot. Abuzar ,. 
MU8tafa ot. Nevzad " 
Mahmut otlu Rif at .. 
lsa ot. Ziya Sucu zade 
Abdürrahman ot. Mehmet Rqatbey 
Muhittin ot. Yusuf •• 
Zeki kızı Sı<lıka 
Halef ot. Süleyman 
lsmail ot. Ali 
Salih ot. Recep 
Ahmet kızı Ayşe 

Halil ot. Veysi 
Süleyman ot. Şiho 
EvlAt kızı Ayşe 
Evlit ot. Ahmet 
lbrabim ot. Mehmet 
Ômer ot. lsa 
Süleyman ot. Bedrettin 
Salih ot. Mustafa 
Ahmet kansı Hamide 
Mehmet ot. Sakıp 
Salih ot. Recep 

" 
.. .. 

San Yakup 

.. .. .. 
" 

Mirzı Ç. 

" 
•• .. 
,, 

Adana Ş. 
Döşeme 

Suo No. ..,.. 
390 
393 
859 
863 
864 
870 
874 
875 
816 
893 
905 
900 
923 
935 
941 

1898 
2245 
2246 
2669 
2670 
2676 
2796 
491 
831 
940 

1079 
1085 
1087 
1470 
1628 
1724 
1726 
1727 
1728 
1814 
1818 
1819 
1824 
1897 
1898 
1899 
1903 
1904 
1907 
1908 
1911 
1919 
1921 
2056 
2281 
2282 
2283 
2285 
2286 
2288 
2378 
2379 
2380 
2382 
2383 
2576 
2577 
2580 
2581 
2584 

533 
492 

9S7 
938 
.. 

940 .. .. 
" 
" 
" 
•• 
" .. 
" .. .. .. .. 
" .. 
" .. 
" .. .. .. 
,, 

" .. 
.. .. 
" .. 
" 
•• 
" ,. .. 
" .. 
" 
" .. 
" 
" .. 
" .. .. .. .. .. .. .. 
•• 

" .. .. 
,, 
•• .. 
.. .. 
,, 
,, 
.. .. 

Lira K. 

1 00 
1 ()() 

5 00 
2 so 
2 so 
1 50 

16 60 
2 00 
6 00 
s 00 

68 
2 50 
l 00 
1 00 
2 50 
2 00 
1 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
1 00 
2 00 

(Askerlik P. C .) 

.. " 

lira K. lira K. 

15 00 
ı 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
J 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
1 ()() 
1 00 
ı 00 
ı 00 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
5 ()() 

u 00 

1 00 
1 00 
5 ()() 
2 50 
2 50 
1 50 

16 60 
2 00 
6 ()() 
5 00 

68 
2 50 
1 00 
1 00 
2 50 
2 00 
1 00 
2 00 
2 ()() 
2 00 
2 00 
1 ()() 
2 00 

15 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 ()() 
1 ()() 
1 00 
1 00 
1 ()() 
1 ()() 
1 00 
1 00 
1 ()() 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
t 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
1 00 
1 00 
s 00 
ıs 00 

141 78 

Yukanda yazıb 68 mükellefin ikametf4h adresi meçhul bulundutundan isimleri hizuanda müfre· 
dab rösterilcn 141 lira 78 kuruş mahkeme ve nüfus P. cezası borçlanna ilin tarihinden itibaren 15 filn 
zarfında Maliye Tahsil Şubesi veznesine teslimi lüzumu teblit yerine kaim olmak üzere Ceza Uıulü 
Muhakemeler Kanununun 141 inci maddesine tevfikan illnen teblit olunur . 

PAMUK TARIM SATIS 10- j 

OPERA lif LEHi BIRLIGINDEN: 
Bamroa abllacü 

939 veya 940 modeli olmak 
fartiyle az kullanılmıı, tamire ih· 
tiyaç röstermez bir halde beş 
tonluk uzun şase F ord, Doç, 
Enternuyonel, Şevrole, Opel, 
Blitz marka kamyan alınacakbr . 
lastikli veya listiksiz olabilir. is
teklilerin Pamuk tanm Sabş Koo· 
peratifleri Birliti Umum Müdür
lütüne müracaattan. 22-24 13364 

Z A Y 1 - Adana bi· 
rinci orta okulun 3 üncü ıınıfın· 
dan aldıtım 369 Nolu ve 3/8f940 
tarihli taıtiknameyi kayıp ettim. 
Y eniıini alacatımdan eıkiıinin 
hükmü olmadıtını ilin ederim. 

Ceyhanda Çiftçi Rifat otlu 
Rauf ÇetiDIOJ 

1 ıan 
SEYHAN P. T. T. MODOILOIONDEI : 

1 - SS lira eıki ve 200 lira aylık muhammen bedelli A 
na - lıtuyon arası posta nakliye müteahbitlijine teklif edil 
155 lira baddiliyık görülmedijinden ebiltme 18181941 tartbiaiı• 
den itibaren bir ay müddetle pazarbta konulmuştur. 

2 - Taliplerin - mesai dahilinde - her rün saat 11 
Seyhan P. T. T. Müdürlütü binuındaki komisyona müracaa.tlAl'lım 

13366 

1 LAN 
ÇIUROll HllAI IODORLOGOHDEH: 

Müessesemizin bir senelik ihtiyacı için 1181941 gününd 
itibaren kapalı zarf uıuliyle ve yirmi rün müddetle ebiltme 
çakanlan brk ton Muot, beş ton Benzin ve iki ton da gaza 
lip zuhur etmeditinden 2490 sayılı kanunun 40 ncı ma • 
iltinaden bir ay zarfında pazarlıkla •bn almmuma karar veri! 
mit oltlutu ilin olunur. 1336~ 



Sayfa 4 

PHif!IPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARF lY ATI. SESSiZ iSLEME. UZUN . OMOR. 

f · ltIPS 
K agniık Elektr.otliırı 

.TÜRKSôZO 

ler' madene~göre ve tier işe göre 
en muvafik kaynali çul>uğu. 
Mufassal teknik" izahat isteyiniz 

n NT?tl'3JIT 5!5E7 ! t 

M uharreın Hilmi Renıo 
\1 

ABİOimSA tcADOESI HU. 4~ TElGRAf : REMO 1AOAHA - TElEf ON : 110 

! 00 .. .._.._ - ,._ ~~ -- , 

'~r.~-,,. . ~·\ .ı·. /·· ~.'r: #-~·ı. ~·~~ 'I :·r. ;., 

iLAN 
,ilan Pamuk beneme, iılAb ·ve 
çııt ıti M d ruııaadea : 

1 - Teahhüt genedi ile müessesemizden bu yll 
k tohumluğu almış bulunan çiftçiler e 'de ettikleri 

, 1 1 

)erini Adana 'da Sümer bank Pamuk Alım ve Sahm şu
müdü,.ı:lüğüne devredecekler ve kütlü bedellnini mezkur 
seseden a1acaklardır. 

2 - Akala kütlüleri Sümerbank emrinde bulunan Şi

fabrikasrna devr ve teslim edilecektir. 
3 -... Teahhüt senediyle Akala tohumluğu almaş olan 

er, herhangi bir suretle Akala kütlülerini başka fabrika
, ötürüp çırçırlatamazlar. 
4 - Elde edilen( Akala kütlüleri hiçbir suretle çiftçi 

e ve anbarında muhafaza edilemez. Derhal Sümer
Şinasi fabrikasına devr ve teslim etmeleri iktiza eder, 
5 - İşbu ilan ve teahhüt senedi hükümlerine aykırı 
d edenler hakkında 2903 sayılı pamuk islah kanunu 
ezaı hükümleri tatbik olunur. 13356 

20 • 21 - 22 - 23-24 

1 LAN 

KAMARA MOOÜRlDGÜNOEN: 

ınara işçileri için 50 adet Tulum ve kasket, 40 ' adet 
nba önlük, 30 çıft lastik çizme eksiltme suretiyle satan 
aktır. . 

Beher tulum ve kasket muliammen bedeli 7 liradır. 
- Beher muşamba önlük ,, ,, 250 kuı:-uştur. 
- Bir cift lastik çizme " ,, 1 O liradır. 
- 50 adet tulum ve kasketin muvakkat teminatı 26 li-

22 Ağuztos 1941 

1 -;; ı, -, '. .· ~ •. 1 • ' .. 1 , • ' ' • ' • ••• • , .~~ .. 

Gazete ve Matllaası • • • • 

Fürksözü 
• • 

OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- : 

Gazetesi 
f INDA VUKU BUlAN HADİSElf Ri GONO GÜ- : • 
NONE VERİR. TORKSÖZOHO TAKİP EDİNİZ. : 

Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, 
plAn, harita, bilumum matbaa 
işlerini Tlrklyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve slratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

1 

Türksözü Cilt Kısmı 
.......................................... mnrr .. •zr•-e• 

SAGlAM, TEMİZ, ZARİF Cil T i~lERİNİZİ ANCAK TORKsDZO 
MOC[lllTHANESINDE YAPTIRABiLIRSINIZ 

• • • • • 
• • .. • • • • • • • • • • • 

..ııllJIC::ız:::a:xz:::az::zc::a:::u: # :ıt: :zc := "#"ft'XO:::rw:r:>' 

= N E Z L E ~ 
" " ~ Kırıklık,Baş, M 

ft Diş ve adeJe = 
~ ağrıları = 
Jt En seri ve en kati şe- tf 
ft kilde yalnız kaşe H 

: GRIPIN: " ~ = ile geçer ~ 
N Hav<ılann !ier irıled i~i lıı · R 
N günlerde alacağınız ilk ft 
~ te<llıi ı eviııizde birkaç GRIPIN bulundun.tak olmalıdır. = 

M Kaıbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 

" " N yormadan ıstırapları dinClirir. " 
" n N Lüzumunda günde 3 adet alınır. TakliUerinden sakınınız ve N 
N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. it 
M R 
11:::::z:zc "i::'xt OU:#:X:'11!''"Jl:%#";1!!::0:X*::~:w 

İLAN 
ADANA BElEOİYE RİYASETİNO[N : 

-

(3000 metre mlkip çakılb kum alınacak) 
1 - Şehrin muhtelif yerlerine dökülmek üzere 3000 met

re mikab çakıllı kumun mübayaası açık olarak eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4500) Liradır. 

kuruştur. .... ~ ............ ~.~ ............ ~~_ ........... .. 
Allone -ve ilin 'li"'ÜHKSôzü lf 

3 ·- Muvakkat teminatı (337.50) Liradır • 
4 - ihalesi 29-8·941 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 

da Adana Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
- 40 adet muşamba önlük muvakkat teminatı 7 ljra 
ruş. 

- 30 adet lastik çizmenin 
" 

,, 22 lira 

ruş. 

- İhale Ağustosu 26 ıncı Salı günü saat 1 t de Beledi
:ümeninde yapılacaktır. Şartnamesi Y. 1. k~emindedir. 
,_Taliplerin ihale günü teminat makbuı.lariyle Ticaret Ü· 
vesikalariyle birlikte Belediye encümenine müracaatlar 
lunur. 10-14-18-22 13925 

şartları. GÜNDELiK GAZETE - A0'1.NA ' ıı 
Sahi1; ve Başmuharriri 

Senelili . .. 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
l Aylıtı . . . 125 • 

Umumi Neşriyat Müdürü ı 
MACiD GÜÇLÜ ı 

ı nlar. için idareye ı 
: racaat etmelldlr Basıldığı yer : TORKSOZO Mat~oosı ı 

.............................. ~fftt 

5 - lst~kliler bu işe ait keşif ve Şı\rtnamesini Adana Bele· 
diyesi Fen müdürlüğünden 12 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin Adana Belediyesi Fen işleri müdürlüğüne 

1 ve münakasaya gireceklerin de ihale günü muayyen saatte 
. Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 
1 14-18-22-26 13335 


