
------------------------------------- • ÇARŞAMBA 

27 
AÖUSTOS Poşo Codduı 

1941 
1 

Telefon :.315 

iDARE YERi 
ADANA • .-.bidln VRK •• o 

l::sayısı her .yerde 5 kuru• GÜNDELiK SIYASJ GAZETE 

ı-A~iara - Loadra ara11Dda lkttıadl çab'8lalar ı 

Türkiye - lngiltere 
tica i münasebetle • 

1 

1. 
ı ı 
1 1 

' 

j 

Büyük mik~~~i~y~~i siparişler 1 

~ 

YANDAKi 
KLiŞEMiZ 
IRAN ŞA-

lH/ RIZA 
PEHLEVl
Nl!V TÜR
KiYEYi ZI 
YARETIN
DEN BiR 
iNTiBAI 

} GÖSTERi
} YOR 
:..~--.... _.._ ... ,.,,,...~, ~ 

Irana 
lngiliz 
Sovget 
Akını I 
---·~·-·-----

Çarptşma 
devamda 

lhtilAfl sulh 
yoluyla hal 
konuşmaları 

- , Ankara : 26 (Türksözü Mu 
. habirinden) - Memlek,.timiz ile 

!Jı ; lrıgiltı?rt' arasında mncııt ticaret 

ı 
anlaşm;m hükünıl~ıine göre, iki 
ı~emlekf.t, m~vcut imkanlardan is
tıfade ederek, eıı geniş manada 

1 tı cari nıünast'bellere devam et-

veriliyor . Rusların Tt'brize doğru 
ilerledikleri bildiriliyor . lrarı se
firi henüz Londrada ve İngiliz 
sefiri de halen Tahrandadır · 

Bazı habP.rlere göre , Ben
derşahpurda Alman ve ltaly~n 
gemileri vardır . Acaba Iran Mıh 
vere buradan yiyecek maddele
ri mi gÖnderiyordu ? Bu malum 

değildir . 
lngiliz tayyareleri bazı lran 

ıehirlerini bugün bombardıman 
etmiılerdir . 

Moskova : 26 ( a. a. )-Tass 
Ajansının Tiflisten öğrendiğine 

göre , Sovyet kıtal arı lran budu · 
dunu geçtikten sonra 40 kilomet
re ilerlemişlerdir . 

Tahran : 26 ( a. a. ) - lran 
parlanıentosu dün fevkalade bir 
içtima yapmıştır . Ve Başvekil 
bir nutuk söylemiştir . 

Vaşirgton : 26 ( a. a. ) -
lranın Vaşington elçisi dün Ame
rika hariciye nazır muavini Vels 
ile görütmüştür . lran elçisi bu 
görüşmeyi müteakip gazetecilere, 
Iranda Alman ajenlan bulunma· 
dığını, lngiliı. ve Sov)·et makam
larının istila için bir vesile ittihaz 
ettiğini söylemiştir . 

{ Gerisi üçüncü sayfada ) 
--------------

mektedirler. 
Geçen sene bu vakitte lngil · 

tere hükumeti namına, İngiliz tica
ret birliğ-i, Türkiye'den kuru mey
\'e mübayaa~ına başlamıştır. Bu 
sene de mt'zkur şirht. mübayaa 
programını daha geniş esas\; rda 
tanzim etmek için hazırlıklara de
vam etmektedir. 

Bugüne kadar lngiltere'ye ya
pılan ticari mübayaa yekunu 22 
milyon Türk lirasına bali~ olmuş
tur. Erik, armut, kaysı, incir, ku
ru üzüm, fasulye bu mübayaatın 
başında gelmektedir . Bunlardan 
başka tiftik, keten, kerıdır, zeytin
yağı ve konserve balık mübayaa
tı da yapılmıştır. Bu meblağın 

250 bin lirası konserve balık mü. 
bayaasına hasredilmiş, buna lazım 
olan teneke ve kalay Jngiltere ta
rafından temin olunmuştur . 

Yedi milyon sckiı yüz bin 
liralık ~üzüm, yüz bin liralık da 
kaysı satılmıştır. Zeytinyağı mü 
bayaatı 3 milyon 92 bin liraya, 
tifıık mübayaatı ise a milyon 275 
bin liraya baliğ olmuştur. 

Memleketimize, bu ihraç edi 
len maddelere mukabil, hayati e
hemmiyeti haiz, mamul madJeler 
temin edilmiştir. Memleketimiz için 
lngiltere'den lemin edilmiş olan 
maddeler başlıca üç katt>goriye 
ayrılmaktadlr: 

Birincisi, piyasa ihtiyacıdır ki, 
bunlardan bu tarihe kadar 580 
bin ııterlinlik mal Türkiye'ye gel· 

( Geriıi üçüncü aahifedft ) 

Mülga vergilerin 
tahsili' meselesi 
Ankara: 26 (Tfnkaözü muhabirinden)- Maliye 

Vekaleti, mül~a vergilerden henüz tahail edilmememif 
olanlaruıın en kı•a bir zamanda tahıil edilmeaini ala
kadarlardan iatemiıtir. Defterdarlar bu vergilerden 
terkin veya tenzil olunacaklarla tahail edilecekleri biz· 

Lizbon: 26 (a. a.)- Royter: 
Geçen cuma günü Kadis açıkla· 
rında düşmen tayyare ve denii
altılarmın hücuml aı ına uğramış 

olan 25 gemilik kafileye mensup 

olduğu zannedilen 15 ticaret ge· 
misi Tages nehrine ıirmiıtir. 

Gemiler lngiltere'den Cebelüttarıka 
gitmekteydi. 

Lizbonda intişar aden Diario 
1 Noticias gazetesine göre, hücumu 
1 
:takip eden muharebede 7 ticaret 
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Bir dafi batarya 

iş başıada 

Almaaya'ya 
bava blcama 
Bertin : 26 (a.a) - lngiliz 

tayyareleri pazartesi, salı gecesi 

Almanyarıın cenubi garbisi üze-

rinde uçmuş, bombalar atmıştır. 
Atilan bombalar ehemmiyetsiz 

yanwınlar çıkarmıştır Hasar yok

tur. Beş İngiliz tayyaresi düşüriil
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Bir deniz 
muharebesi 

gemisi batırılmış ve kafileye re 
fakat eden harp gemileri de ha
sara uğramıştır. Düşmanın sıkı ta 
kibinden kurtulan gemiler, kay-

r· .. ·~---·ı 
Gelen haber· $ 

lere gör~; Fili•
tin Ofıklarında 

oldulrça mühim 
bi" deniz muha· 
rebe.i olmuıtur. 

Buna dair ha· 
berleri aıatıda 

bulacaksınız. 

Reamimiz bir 

/,,giliz gemiainin 
güverte.inde biP 
kö,eyi göateri· 

bolan gemiler mürettebatının en 
büyük k: smını toplam11tır . 

Tag~s nehrine giren gemiler 

arasında şunlar vardır: 

Switzerland 1291 ton, Lanah
rone 1221 ton, Palwing, Meta 

1575 ton, Spero 3619 ton, Ce
wantes 1890 ton, Ebro, 1006 ton • 
Petrel 1354 ton, Sterling 1329 ton 

F.mpire Strcam, Lyminge 2499 
ton ve Grelhead 5274 ton. 

Yurdda Kadastro 
işleri faaliyeti 

Adana'da kadastro işi 
bu yıl içinde bitiyor 

Ankara : 26 (Türksözü muha· 
birinden ) - :Memlekette Vatan- 1 
daşlar arasında arsa ve gayrimen
kul emlak ihtilaflarını önlemek 
ve mülkleri muntazam bir le.ayda 
almak gayesile yıllarca evvel baş 
lan1lan kadastro mesaisinden iyi 
neticeler alınmış bulunmaktadır. 

Yurdda birçok yerlerde kadostro 
işleri son bulmak üzeredir. 

Adana kadoıtrosunuo bu se· 
ne içinde ikmal edilmesi belden -
mektedir. Hataydaki kadastro iş . 

leri de İsviçre formülüne fÖre 
tanzim edilecektir. 

İnini Ue Amiral 
· Bortl arasında 

Ankara : 26 (a.a) - Macar 
Mill1 bayramı münasebetile Reisi 
Cumhurumuz ismet İnönü tarafın
dan çekilen tebrik telgrafına Ma· 
car Kral Naibi Amiral Horti ta
rafından telgrafla ve tqekkürle 

An koro 

Radyo gazeteai 

UZAK~ARKTAKİ BUHRANDA 
BİR SOKOH DEVRESİ 
• Japonya ve 

mihver 
Tokyo nezdinde 

bir teşelllllı 

U 
zakıark buhranı bir siikün 
devresine girmiş bulunuyor . 

zat takip ve temin eyliyeceklerdir. mü§tür. mukabele edilmiıtir. 
Japon gazetelerinin yazıları 

nazarı dikkate alınmıyacak olursa 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ! ortada hiçbir şey kalmıyor de· 

SOYYETlERE &ÜRE ALMANLARA GÖRE ~~~
1

;· ·,~;u~::i:p!:;: ~!::::: A de bir teşebbüste bulunmuştur . 
Demokrasiler Japonyayı mihver
den ayırmak istemektedir . ,, ........................ : 

il ı /SPANYANIN ı 

1 

i IMPARA TORLUK f 
: ARZUSUNA DAiR ı 
ı ı 

1 ı Medrld, 26 ( a.a) - ı 
/ ı 011 : Escorlal'da topla· ı 
ı nan Falan) gençlik kon· ı 

1 
ı greslnde sUyladljl bir ı 
ı nutukta, mllll delegeler- ı 

il ı den JuJlan Penmartln ı 
ı demlftlr ki : ı 

1 ı .. ispanya bugUn her ı 
1 
ı zamandan daha ziyade ı 
ı bir imparatorluk siya- ı 
ı seti takip etmelldlr. Ak· ı 
ı •I takdirde ispanya öl· ı 
ı mejie mahkOmdur.,, ı 
ı ........................ ı 
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Uzakşarkm zengin beldeleri] 

H rbin Pençesi Basma satışında Son Yağmurlardan 
Ve Hindistan yenibirusul Zarar Görülmedi 

İngiltere imparatorluğunun t"O 

büyük ve zengin parçası o lan 
Hindıstan müskmlt"kesi lngiliılcr 
ht"ıabına tehlikeye giı mek üze· 
redir . Süve}'f kanalının hi r aı. öt~

ıinde , lslamlar dıyarının yanı 
batında Hindistan ülkesi vardır . 
Orduları Süve\ ş kanalını elde e
debilırleı se İngiltere inıparatorlu 
tunun helkemi~ine basacaklar .. . 
Geniş , müııbit , bitmez tüken· 
meı. zenginlik kaynaklarına ma
lik , kirli ve esrarengiz bir ülke 
olan Hindistan üç yüz yetmiı 

milyon , }ani dünya nüfuıunun 

altıda birirıi barındırır . Hindis· 
diıtan , İngiltereyi idare eden 
sınıfın < Bankasıdır > denilebilir. 
Gandiııin Fransızların teslim ol· 
malarından hayranlıkla bahset
mesi ve < Kolu bükülemiyen kuv
vetin karıısında mütevekkiline 
e~ilmenin ender tesadüf edilir 
bir cesaret olduğunu > söylemesi 
ve sözlerinde samimi olutu birçok 
Hint liderlerini kendisinden ayır· 

mıı ve Hmt kongreııiııdc lnıiliı
lerle silihla mücadelf'ye devama 
karar verilmittir . 

Hindistan aerbeat bir demok
rasiden mahrumdur • Hint aha · 
lisi kendisine verilen bir iıaret 

üz.erine harekete ıeçer ve kar
gaıa~ık çıkarır ,fakat < Kütle > ler 
harekete geçmez . Birleimelerine 
imkin yoktur . Üç binden fula 
Al' ıha taparlar . Aralarında ay
rı lı' vardır , Sefalet son raddeye 
gr: ın iştir . Vaziyet böyle iken 
Hi, tliler dünya üz.erinde en en· 
tellektüel ve laa peygamb~rine ya 
kın bir millettir . Çok hayalpe
reıttirlcr . 

İngiliz. askerleri aulh zamanın 
da ıimaligarblde mütemadiyen 
harp etmek mecburiyetinde ka · 
hr . Hindiatanın bu kısmı onla· 
rın baş belisıdır . Muharebeler 
hiç kesilmez. . Buradaki lslim ka· 
bllcleri Mohmand'lılar, Afridi'leı, 
Vezirler , Mahıud'lar , Şinvart'
ler , Orakı.ai'ler ve Bittaaıl'lerden 
müteteklcil en cenıAver aakerleri 
sinelerinde toplamıştır . 

Bu Müslümanlar korku nedir 
bilmez . ölünceye kadar döğü· 

tür . On yatından itibaren her 
erkek silah tqır , göıilne çarpan 
heı feye ateı eder . Bunlar fakir 
v~ Pır'lcrin idaresindedir . Miaa
fi rperverliti reddetmek , kanlı 
bir muharebeye ittirik ctnıemf'k, 
unutmak veya affetmek Hintli 
Müılümanlar için en biiyik gü
nahtır . 

Bütün bunlara ratmen , in· 
ıiliz. ordusuna bu kabilelerden 
yımlarılar vardır . lngiliz ordusu 
hunlara iyi para verir . Kabile· 
lerden biri isyan ederse , orrlu
dıtki bu kabileye mensup aıker· 

ler he men terhis olunur . Kabile 
bu şekilde ordu tarafından elde 
t:ttiği gelirden mahrum kalır . 
Kahi l~ efradının orduya tekrar 
al ı nması ve gelire kavuımaaı için 
isyan kısa bir ı.aman zarfında ni· 
hayct bulur . lngilizler , kabile
INin hirtey i yapıp veya } apma
malaı ını temin için muayyen bir 
para verirler . Mesela , bir kafi
lenin Afganistana himaye altında 
ıötürülmesi , yolları emniyet al· 
tına almak , ipi kabilesinin iıya· 
nına iıtirik etmemek , telefon 
hatlarını kesmemek fibi . 

Datlarda büyük bir isy1ın 

paralı askerler tarafından butı· 
rılmauıs lngilizler ufak tank ve 
tayyarelerle harekete geçerler 
İngiltere geçen haziran ayı ba
tında bilyümek istidadını göste
ren bir iayanı bu tekilde baatır
mak mecburiyetinde kalmıttı. 

Şimali garbi eyaletinin diter 
kısmı sakin bir çiftçi mıntakaııdır 
ve lngilizleri uğ'raftırmaı.. Garp 

YAZAN 

P. P. 
kısmına gelince, yollar yalnıı. in· 
gilizlerin, da~lık ve bayırlık arazi 
iae haydutlukla gt:çinen Hı ntlilt-re 

aittir . lr.ıiltere bu kısım tarda, ıi · 
yaat ajanlar kullanmakta, kabile
leri para ile tutmaktadır. Ufak 
bir isyan kokusu alınır alınmaz 

hemen siyasi bir ajanla kabile 
reiılerine para datıtılır. 

Bu eyaletin merkezi tahkim 
edilmit Petaver tehridir. Şehrin 
kapıları ıece ihtiyat tedbiri ola· 
rak kapatılır. 

Hindiatan kalabalık oldutu 
kadar pis bir memlekettir . Hint· 
lilt:r, inek gübresini kurutur ve 
odun yerine y•karlar. Hiç olmaz· 
sa hayvan pisliti Hintlilt.rin isti· 
fadesine olarak ortadan kaldır&I · 
maktarlır. Hintlilerin yüuie dok· 
sanı okumak yaımak bilmn, et 
yemez, ineğe tapar. Gandi di· 
yor ki: 

<inek benim için acıklı bir 
fİİrdiı .> Ve büyük filozof i1've 
eder: <Kendisine bundan dolayı 

taparım.> 

Hintliler üç bin kasd'a ay· 
rılmıtlardır. Her kaldın kendine 
göre kaideleri, yasağı vardır. 

Muayvcn bir kasda mensup Hint 
li istedifi muleii tu•amaı, iste· 
diği yerde y8f8yamaz, Hintlilerin 
çoğu pislik içinde yatar. Hint 
çiftçisinin kullandı~ı sapan üç bin 
sene evvel kullanılan sapandan 
farkaııdır. Hintliler vasati olarak 
yirmi Oç yaıına kadar yafar. 

Meseli Hintli bir kadın 

ıatülcemden ölmüttür. Batı U· 
cundaki Hintli ufak bir dükUn 
sahibi olan kocasıdır . Karısı öl· 
mek üzu..- ykfD kocası onu yata· 
tınrlan indirerek topratın üzerine 
yatırmııtır. 

Bunu da karısının <Ana top· 
rajtın tötaünde> can vermesi için 
yapmııtır. En ıyı elbis"lerini 
riydiı miştir. Kadının erkek alır•· 
baları aaçlarını ustura ile kestir
mitlek, ölüyü Ganj nehri sahille · 
rine ıetirmitler ve cesedi, yakıl· 
mık için odunların ilıtüne koy
muılardır . Ruhun, vücudü yanar
ken aeyredilebilmesi için üstü 
açık bırakılır. Kocaaı eline bir 
m~tale alarak karıaınm ıaçını tu
tuıturur ve ölünün külleri nehre 
atılır. 

Hindiıdan 1 S.000 lnriliz (yüz 
dli biıı) tarafından idare olunur. 

( ıeriıi OçüncO 111lıifC"<1t' ) 

BallleYlndea kapoa 
verilecek 

YEl'tLI MALLAR PAZARI 
M0D0R0N0N OAZETEM.ZE 

YERDlil MALOMAT 
Sümerbank Yerli Mallar pa· 

ı.arı Müdürü B. Muhlis, kendi· 
si ile ıörüşen bir arkadatıınıı.a, 

basma aabfhtrı h11kkında tU iı.a· 
hatta bulunmuıtur : 

"Şehirde tam manasiyle bir 
basma buhranı yoktur. Elimizde 
genit bir basma stoku mevcut 
oldutu ribi ' baıma siparitlcri· 
miz de peydeıpey gelmektedir. 
Ancak bir kısım halle kendisine 
lAı.ım olandan f aı.la basma alması 
ve maiaı.anın önünde büyük bir 
kalabah~ın toplanmaaı , halkta 
bir basma buhranı fikrini veriyor. 
Hakikatte bütün Adanalılara ye
tecek kadar basmamız mevcuttur. 

"BHma satışları için de yeni 
bir usul ihdas etmeyi düşünüyo. 
ruz . Bu usulle halka, Halkevin
de kurulacak bürodan bir ku· 
pon verecek ve bu kuponu himil 
olan kimıe : mağazadan basmayı 
veya diA-er eşyayı alabilec~ktır. 

"Baımadan baıka birçok yeni 
çetitlerimiz ıelmiı bulunmakta 
olup bunlar pek yakında satıp 
çıkarılacaktır.,, 

llallkemeler ı 
ırıtıdı Açdlror 

Bütün yurdda oldutu gibi 
Adana mahkemeleri de S eylülde 
faaliyete rrçeceklerdir. Müddei
umumi ve hakimlerin terfileriyle 
meşıul olan bir ve iki numaralı 

adliye ayırma meclisleri de ıs 
eyhlle dotru toplantılanna baş

layacak ve terfi müddetlerini dol
durmuş olanlann defterlerini ha· 
zırlıyacakhr. 

111rut1111e1 
...., .... 1111 
Adananın Kızılbaş köyünden 

Ahmet otlu Musa Gökçeni, meses 
ve zelve ile kasten öldürmekten 
suçlu yine ayni köyden Osman 
otlu Hüseyin Güney ve otlu Meh· 
met Güney haklarında şthrimiz 
AQ'ır Cna Mahkemeı:inde nakz 
üzerine yapılmakta olan duruşına· 
ları bitmiştir. 

Neticeten suçlulardan Mehmet 
Güneyin, müktesep hakkı gözeli· 
lerek S sene atır hapsine, Hüse· 
yin Güneyin de 8 ay hapsine ve 
Hüaeyin Güney ceza müddetini 
ikmal ettitinden tahliyesine karar 
verilmiıtir. 

Hazır elbise 
llmerllallll 30.100 
tak•• dllltlrerek 
acaıa ıataaall 
latanbul: 26 (Türksözü mu· 

habirinden;- Sümerbank yerli 
mallar pazarları, kumat fiatları 
ve teı :ıilik ücretlerinin yükseliıi 

karıısında halkın kolayca elbise 
tedarik etmesi ve ucuz ıiyinmeıi· 
ni temin için hazır elbiıe satıtının 
temimine karar vermittir. 

Devlet fabrıkaları lrnmaııa. 
rından her boy ve cinsten hazır 

elbiseler ihzar olunacak ve bu 
elbiseler seri halinde imal oluna
catı için azami derecede ucuı.

lukla •atılabilecektir . 

Ôğrendia-ime töre, ilk parti 
olarak önümüzdeki sonbahar ve 
kıt mevıimlcrinde ıiyil~biltcek 

devlet fabrikaları mamulltından 
kumaşlardan 30.000 takım elbiıe 

imal edilecektir. EyUU batında 

imaline batlanacak bu elbiseler 
bütün memlekette yerli mallar 
paı.an vasıtaaiyle piyasaya çıka

rılacaktır . Ayni ıekilde ı.arif, fa
kat ucuz paltolar da imal oluna
rak ıahta çıkarılacaktır. 

Yerli mallar pazarlarının btı 

hazır yeni tip elbiıelerinin köylü 
elbiaeleri ıibi çok ratbet ıöre· 
ceti anlatılmaktadır. 

lhDDAltK 
•ltıTl'lfl 

SCimerbank mifettitlerinden 
8. Klmil , Şehrimizdeki tcftifle · 
rini b itirdikten ıonra , dün An 
kara tarikile Sivasa hareket et. 
mittir . 

B. Tüa Tonı 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

odası umumi Utibi Taha Toroı 

terfian Ticaret Vekaleti iaşe 
MüfettifliQ'ine tayin olunmuıtur. 

Mumaileyh iki üç güne kadar 
yeni vaıı:ifeıine bqlamak üzere 
Ankaraya hartk"t edecektir. 

Kendiıini tebrik ederiz. 

Menlaı gide• 
latllolclllar 

Fnar maçlarına iıtirak edecek 
Seyhan - lçel - Kayseri muhte
litinde yer alacak olan Seyhan 
Bölguindeo Selihattin, Mahmut, 
ve Bedri, lçel gençleriyle beraber 
çalışmak için dün Menine gitmiı
lerdir. 

------~ı~:_u_ı_A __ K_L_A_B_D __ A_N __ B_A __ B_B_B_-_•~1-------

Müthiş Bir Tıbbi Hata -12 Soğan, 4500 Lira 
Nevyork'ta günin meselesi, ortayı. çıkımlan 

müıhiı bir tıbbi hatadır. 

Nevyork'un tanınmıı bir eczayı tıbbiye fah· 
rikasında ihzar edilmekte olan ıı:atüıreye kar~ı 
500.000 adet hapın içine yanlışlıkla çok tehliktli 
bir uyku ilia doldurulmuştur. 

F abn'ka bunun farkına sonradan varmıı-
tır. 

Sahhiye müdürlütüne müracaat edilmiş, bu· 
nun üzerine doktorlar cemiyeti radyolar ve ıaze
telerle bilfimum doktorlar ve ecucalara mesaj 
göndermiş ve bunların toplaıtırılmasını istemiştir .. 

Bu ar ada bu haplardan istimal eden iki 
adam ölmüştür. Haplardan bir kısmı Şikaro'da 
ele reçmiş, mütebakisi bir türlü bulunamamııtar. 
Şimdi araıtırmalara devam edilmektedir. 

••• 
Nevyork'un en mühim remi mücehhezle· 

rinden Franklin Cowdpen, çok büyük bir çiçek 
merakhsırlır. Sümbül ıoQ'anlan kollek<ıiyonu çok 

meıhurdur. Her sene Felemenk'ten bu sotanlar · 
dan getirtir. 

Franldin Cowdpen, harbe ratmen, bu sene 

ilkbaharda Felemenlr'ten 12 sotan retirtmiı ve bu 
sotanlar ona 4.500 liraya malolmuştur. 

Fakat adamcatız, bir dalranlık neticesi, so· 

tanlan yazıhanesindeki dolabın üzerine koymuş, 

hidise de bu yüzden çıkmııtar. Bir rün remici· 

lerden biri, onu rörmiye relmiı, yazıhanesinde 
bulamayınca beklemiye koyulmuştur. Ôtle vakti 

relmiı, remici aakmış, cebindeki ekmeli çakar· 

mıı ve dolabın üzerinde bulunan 12 sotana birer 
birer yemiıtir. 

Biraz sonra avdetinde Franklin Cowdpen i· 

tin farkına varmıf, fak at centilmenlik röstererek 

remiciye hiç bir şey söylememiftir. 

Bu ayın 19 ve 21 inci sinle· 
rinde Merkez ve Karatq , Tuıı:Ja 

nahiyeleri ile diğer pamuk saha· 
larında yağan ıidde-tli yağmurlar

dan dolayı koı.aların henüz açıl· 
mamıt olmuı ha~bile tayanı 
dikkıst zararlar vuku bulmadığı 

Ziraat müdürlüğünün ve jandar· 
manın tahkibatından anlaıılmıttır. 

Rüzıir dolayısile yere düten 
bir kıaım pamukların da , hava· 
nın derhal açılarak güneıli ıitme· 
sinden dolayı pamukların kirlen· 
mediii ve kalit~sin i kaybetmediti 
de anlqılmııtar. 

&adm••"kO•lar 
Adliye Vekaleti. erkek mah· 

kumların çahttırıldıtı fibi kadın 
mahkfimlann ds çahttınlma11 et 
rafında tedkikler yapmaktadır. 
VrUlet bunun için ceıa evlerin· 
de bulunan :mahkf1miyeti:katt1eı • 
mit lcadmlann, yqları, ceıa mtld 
detleri ve aıhht durumları hakkın· 
da alikahlardan malumat ist~· 

mittir. 

ıtaıırerlerlll •••· 
llatldl .. tlllıw•ın 

Yeni avukatlık kanununa tev
fikan avukat olmak üzere hilen 
staj görmekte olan hukuk mezun
larından ıtaj müddetlerini doldu · 

ranlann avukatlık imtihaı ları b ir 
heyet huzurunda birinci t~frin 

ayı içinde yapılacaktır. 

Dewlıte alt ••I 
n11a1199ıer 

Şehir ve belediye hudutlan 
dahilinde bulunan devlete ait bat, 

arsa, zeytinlik ıibi gayri menkul· 
lerin tasfiyeıine karar verilmittir. 
Bu kabil yerler en kısa bir H· 

manda taliplerine satılacaktır. 

Anllat llolllerl 
Adliye Vekaleti, Cumhuriyet 

müddeiumumlliklerine bir tamim 
yaparak, avukatlar kanununa tev· 
fikan avukatların sicillerinin tutul-

! mıya bqlanıp batlanmadı~ını ve 

1 
bu hususta vaki tetcbbüa ve ya· 
palan muamelelerin safahatının 

! Vekalete bildirilmesini iıtemiftir. 
1 

1 EMNiYET KA DROSUNDA 
Şehrimiz Emniyet Dairesi A· 

mirlerinden B. Yaşar Banı, iıteti 
üzerine, tekaüde ıevkedihrıiştir. 

NiKAH 
Adanamızın yetiıtirditi münev

ver ve ıenç tüccarlanndan arka· 
daıımız Hüseyin Gandan ile emek· 

li yarbay Cemal Gülün torunu 
Bedrünnisa ilhan Akselin niklh 

merasimleri bir çok fiizide zevat 
ve akrabalannın iftirlkile lstan 
bulda icra edilditi haber alanmış 

tır. 

Genç evlileri tebrik eder ve 
saadetler dileriı.. 

Nl$ANLANMA 
Genç ötretmenlerimizden 

Suphi Mutlu ile Çiftçi B. Etemin 
kızı Hamiyet'in nipn1arı, aile 
dostları arasında yapılmııtır. 

Çiftlere meıut yıllar dileriz. 

Ad••• Aall••llll , .......... : 
Askeri hesap ve muamele me· 

murlutu okuluna yedek ıub•ylarla 
yedek subaylıta nasbedilmiı lise 
mezunu olmıyanlann kaydı kabul 
teraitini ötrenmek için ıubeye 
müracaatlan ilin olunur. 

PORTRELER: 

MADNll KiNi 

G 
azdelt"r Kıuı r!a haıvekili \ a
kcnn Kinı üç a.) ka lmak üıe 
re loıiltereye g ... ldığıni ) •1 

dılar. 

Makenıi King 1874 t arıhi ndt. 
doj'muıtur. Tahsilini Amcrikıd• 
yaptı . Şıkaıoda siyasal bilgiler 
okulunu biti rd i. Malcen ı.i King ta· 
lebelik ~hayatından beri içtinıal 
sefalet mevzuu ile a llkadar ol· 
mut ve bu sefaleti Qrtadan kaldı· 
racak çareler aramııtır . 

Çok rerıç Yatında siyasi h• 
yata ıirdi. 1900 de İngiltere il 
nezaretini üzerine aldıiı vakit he
nüz yirmi altı yaşında idi. 

Makenzi King bet Kral ıs· 
manında devlet itleriyle uğraflflıf 
ve beı d efa Kanad a batvekili ol· 
muttur. İlk bqvekılliği 1921 de· 
dır • Son defa bir kaç ay e\'\'tl 
bcfinci olarak tKanad a başvekılı 
olmuttur. 

MOtemadiyen siyası sabıd• 
çahf8D bqvekil valn ı z 1914· 1918 
harp yıllarında ;iyasi hidiscdell 
çekilmiş, Kanada iktisadiyatııı~ıı 
harpten müteessir olmaması içil 
kurulan tecdit \'e arattırma 111• 
euesesinin batına reçmiştir. 81' 
mleuesenin Kanadanın harp sD' 
nundaki iktisadi kallunmaıı içiJI 
ettiti hizmet sonsuzdur. 

Makenzi King bekirdır. f a· 
kat bekArh~ı evinde miaafir kabll1 

etmesine, onlara 1'0fra hatınd' 
zarif hikayeler anlatmaaına rn•P' 
olmaz. 

Makenıi Kını içtimai me5'" 
lelerden batka kitap ciltıeıntr 
de merakı vardır. Evinde milktıll 
mel bir atölyesi ve kitaphane•İ11 

de eliyle ciltlenm iı bir çok k1 

tapları bulunur. 
Muhakemeıi kuvvetli, karf 

aın lakini ikna eden mükeınoıel 
bir hatiptir. 

1918 de "Sanayi ve inıaııh~· 
iıminde bir kitap ya:ımıt \'C b-'" 
tırmıt olmasına ratmen edebi)at· 
la arası pek iyi detıldir. 

TtlRKIYE Ratlvo

ANKARA RaJ!J°" 

ÇUf8mba 27 .8.94 ı 

7.~ Prorram ve memleket 

at ayarı 

7.33 Müzık : Hafıf Parçalar 

7.4.S AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif proır•ııv' 
devamı 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12.30 Proıram ve saat ayarı 

12.33 Müzik : Kan11k 14rkl 
türküler 

12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Kan11k prkl 

türküler 
13.tS/ 
14.00 Müzik : Kanıık proır~ 
18 00 Prorrana ve memleket 

at ayarı 

18.03 Müzik : Dans 
18. ıs Serbest 10 Dakika 

t8.2S Konuıma (Dıı politik• 
diseleri) 1 ~ 

19.30 Meml~ket saat a)'•11 

ajans haberleri. <l 
19.4.S Müzik : FASIL ~ 

2C.J.S RADYO GAZETEsl 
20.45 MüzilC : Bir Halle r-

Otreniyoruz - t-1 
Türküsü : EMMILE~ 

21.00 Zirut Takvimi ve 1 
Mahsulleri Borsası 

21. 10 Malik : Solo • .rl 
21.2S MGzik : Violonsel ~ ~ 
21.4S Müzik : Mozart -

timento 

22.10 Müzik : Solo şarkalJI 
2:l.30 Memleket saat ayarı~ 

haberleri; Esham • 1 
Kambiye . Nukut 
(Fiat) 

22.4S Müzik : Dans 

T.!.SS/ 
23.00 Yannki proıraıa \'C .... 
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~TOYADİNOVİÇ BİR 
ADADA HAPİS 

Be ı· B .. r ın : 26 ( a. a. ) - D. N. 
Sto. ~abık Yugoslav:~ Başvekili 
bi Yadınoviç Hind Okyanusuoda 
t,~1;dada göz altında tutulmak-

Bovyetıere gire 
lbnanıara göre 

nı b(Birinci sayfadan artan) 
atırnııştır . 

ş iıı Bcrlin : 26 ( a . a. ) - 24 a· 
h· atoata Alman hava kuvvetleri 
~ ııc.unııarım Şark cephesinin mer

t'! }Ctınde bulunan Sovyet demir-
oıu t . 'h lı tt . esısatına ve yollarına tevcı 

t ll'lıştir . Alman bombaları rnü
eac.ld' • bG • ıt demiryolu istasyonla1 mda 

8 h Hık tahrıbat yapmı,tır . Birçok 
ıı ı:tlar kesilmiş , Rone bölgeıinde 

1ıı ~ YYareler zırhlı trenlere bomba-
iP ~{k.attrHılardır . Birçok isabetler 
jj p~ olrn uştu r . 
ıı t •rılandiya körft:zinde iki mayn 

'ranıa · · · k' t ı o· ıır . gernısı ve ı ı pe ro ge· 
ill "'~8•1 batırılmıştır . Bir ticaret ge

··1ıa1 ·ı b .. q ı e ir mayn tarama gemısı 

fa· e ağır hasara uğramıştır . 
tııı ı Cd' Fin lcörfezindeki bir üs işgal 
dS /lıtıiştir . Top malzemesi ile 

8111 rıı~kıu 5000 ton tuk bır ticaret ge· 
rıı'•i batırılmıştır . Müteaddit düş• 

5,. lltı gemi ve m..ıvnalan hasara 
e11e ~~~atılmış ve atr-şe verilmiştir . 

b ~b . 
eıt' ilam edilen h qrp malzemesı at11 . 
iP , ~ 1nda sekiz adet 120 lık top , 
~i · /tıı Çapta diğer toplar , cepba

~ Ve müteaddit kayıklar vardır· 
rf ,1'okyo : 26 ( a. a. ) - Benzin 

Yukı· · · oıel Yi u. üç Amerikan petr?I ~e~ısı 
Q ladıvost0k limanına gırmııtır · 

11~,, Ilı eıni Yunan bandrasını taşımak
&ktadır 

~ Gazetenin ilav~ ettiğine göre , 
Ukian ve Foy boğazlarının Ja
~rıya için olan ehemmiyeti, Pa
~~rrıa kanalının Bırleşik Amerika 
J'tı olan ehemmiyetinden çok 
llha fa:ı.llldır , 

~ Bitleoilc Amerika , Panama 
J flllalını bloke ettiği müddetçe 

o>'' 1 "'Ponyanın da kendi deniz yol· 
lltını bloke etmesi tabii görül
llıcktcdir 
() Bcrlin ·: 26 (a.a)- Fon Klayd 

~~ td 
~ Usu Dnekerepetrovsk aehrini 
ı: köprü başını aldılar. Bu suret· 
'~t'Ruslar Kiyef cenubunda son 
~11

10at noktasını kaybetmişlerdir· 
afili ı~lardan 83596 esir, 465 top, 

l'ıı Tank ve sayısız ganaim alın
'~tır. 

lnlıara • Loadra 
1
{ '"•11nda 11ıtlıadl 

ÇabfDlal&r 
1 

illi (Birinci sayifeden artan) 

liıı~k but~nmakta ve S?O bin . ster· 
U~ Siparişler de ıcra edılmek 
oı:re bulunmaktadır. Bu gelecek 
'ilf~ eşyalardan bir kısmı imalat 
hc:i a.sında, bir kısmı sevke mü
bit Yka bir halde beklemekte ve 
~il ısrnı da Türkiye'ye mütevec-

''tıı ., ~ I ~olda bulunmaktadır. 
tcs ~kınci kategoride, hükilmetin 

• lc11 'llı. makamları tarafından veri· 
11 tı11 ~1Parişler gelmektedir. Runla· 

deli .aşında büyük baş hayvan 
tt11c~' iç ve dış otomobil lastiği, 

oe !ev ha bulunmaktadır. 
lıt Çuncü kategori ise Tüı k a
~t sanayi fabrikalarını ve nakli· 
clir ';bekesini alakadar etmekle· 

of ~()~ 50 bin sterlin kıymetinde va· 
()(!alQve lokomotif siparişi, maden 
hııilb atı levazımı , demiryolu teç

ıoıl ~İtıc ' fabrika yedek aksamı, ma
Oi' clır. ' lllat ve edevat ve saire var· 

~ilte~i~er taraftan Türkiye ile ln
bilı111 arasındaki ticari münase· 
till'tlesid~~a verimli bir hale geti-
1tt a.lı •çın yeni bir takım tedbir
~ttsirı rı~aktadır. lskenderun ve 
tcıerj hrnan tesislerinin ıslahı ça · 
~il iki ~fanınaktadır. l:lu suretle 
li~ttirıd rnanın ticari faaliyetimiz 
eqtı e daha mühim rol oynıya· 

l'tıuhakkak görülmektedir. 

= 

...----~-~ 
llirvatıstaada 
yeni tensikat 

Budapeşte : 26 ( a. a. ) -
Hırvat hülcumeti jandarma kıtala 
rmm yeniden tensiki için iki ka
rarname çıkarmıştır . Tüm g~ne
ral olan bir kumandanın emrı af. 
tında beş jandarma alayı bırakıl-
mııtır . 

lraaa iagıuz s ovyet 
akını 1 

_ Birinci Sahıfeden Artan -

Londra : 26 ( a. a. ) - ln · 
giliz ticaret nezaretinin ~irM teb- , 
Jiğine göre , Jrana her turlu mal 
ihracı 26 ağustostan itibaren ya

sak edilmiştir . 
Kahire: 26 ( a. a. ) - Irana 1 

karşı müşterek lngiliı - Sovyet 
hareketi haberinin yayılması Ü· 

zerine Kahirede büyük bir heye 
can hüküm sürmüttür . Kral Fa· 
ruğun kız kardeşi Iran veliahdi 

ile evlidir . 

1 

-
BOR SA 1 ' 

1 
1 

PAt1,1UK - HUBUBAT 
---~ 

KiLO FIATJ_
1 CiNSi En az En çok l 

K. s. K. S. 
= 

Koza \ 10.18 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 69,00 70,00 
Klevland il 00,00 
M. Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım ah 50 
Y. Çiğidi 05,00 
K. Çiğidi - 0,00-

SÜsam 
--- -

. Buğday yerli - 8-,43-

~ ı Arpa 6,59 5 
-Ylııat - 7,36- 7,50 

1 - ~ . - -

1 

26 - 8 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

l /ş bankasından alınmıştır. 
- -·-··--

1 (Frank) Frans~ı 
(Frank} isviçre 

1 (Sterlin) İngiliz ı - - 5.2.4 . 
\ (Dolar) Amerikan - 130 02 .. 

ilan 

1 L A N 
Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 

MUHAMMEN! 
Lira Kuruş Cinsi Mevkii Vakfı 

BELEDiYE 
NO 

48 00 Mağaza Ulucami Civarı Bey dairesi 140 
250 00 Kasap. Dükanı Kalekapusu Cafer paşa 4 
60 00 Sebze ,, ,, ,, 5 
60 00 " " " ,, 6 
90 00 " " ., " 7 

100 00 Mağaza Karasoku Camiiatik 15 
300 00 Arsa ,, Vakıflar (Orozdibak arsası) 

Yukarıda evsafı yazılı akaratı vakfiye 29/8/941 Cuma günü saat 10 da ihale edilmek üze· 
re icarları üç gün için uzatılmıştır. isteklilerin Vakıflar idaresine müracaatları. ı 3389 

ADANA İSMET iHONO Kil 
1 EKSTITOSO VE AKŞlM KIZ 1 

: SANAT OKUlU MU.DEN: ı 

,----------------~--------, aGz MOTEBASSIS 1 

Dr. Mesud Savcı 
Haıtaıarını Kabule Ba ,ıamı,tır. 

1.. ............... 1.33.53 ........... 5 .. 15 .... ..J 
Londra: 26 (Radyo, 21.10)

Resmi tebliğ: İngiliz tayyareleri 
lrana beyenname atmışlardır. 
Ruı kuvvetleri, lran topraklarında 
lOO kilometre içeri girmiolerdir. 

Londra: 26 (a. a.)- Royter: 

lran Şahinşahı İngiltere .ve So~
yet hükumetleri nezdmde bır 
müdahelede bulunmuş ise de, 
bunun mahiyeti hcrıfü malum 

SEYHAN MAARif MOOOR
ı LOGOHDEK : 
ı Dairemize (60) lira ücretli ı 

25 Ağustos 194 t tarihin· 
den itibaren Enstitü ve Akşam 
kısımlannın talebe ICayd ve ka
bulüne başlanmıştır. Her iki 
kısmın kabul şartlarını anla
mak isteyenlerin okul idaresi
ne müracaatları. 

27 29 13388 

Kayıp Av Klpell 

ilan 
ASKERi f ABRİKAlAR UMUM MUOORlOGO MERKEZ 

SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 bir memur alınacaktır. Muha-

sebe işlerine vakıf lise dere
cesinde tahsili bulunan istek
lilerin üç gün zarfında müra· 

3 - 4 Aylık , beyaz renkte , 
başında ve vücudunun muhtelif 
yerlerinde kahverengi benekler 
bulunan bir Av köpeği yavrusu 

değildir. .. 
Londra mahfillerine gore: 1 

İngiliz, Sovyet elçileri Şahin!ahı 
ıiyaret etmişler ve ~unu Mmuza
kereler takip etmiştır. Muza ke
relerin cereyanı hakkında henüz 
hiç bir malumat alınamamıştır. 

------
uzalı şarkın Zengin 

beldeleri 
( ikinci sahifeden artan ) 

lngilizler Birinci Teşrinden Mayı· 
sa kadar Delhide bulunur. Sıcak 
artınca Simla'ya taşınırlar; Simla
da Mayıstan Eyhile kadar kalırlar. 
Simla Hindistanın şimalinde lngi

li:ılerin sayfiye yeridir. 
Hindistanın sesi Gandidir. Fa

kat Gandi seksen milyonluk müs· 
lüman ve altı milyon hıristiyan 

1 

Hintliyi temsil etmekten uz..8ktır. İ 
Gaııdinin lngilizlerle olan mucade· 
lesi silahsız bir mücadeledir. Gan· 
di Sevagram köyünde ikamet e
der. Halk arasında görünmesi es· 
rarengiz bir şekilde ve iyi muha
faza altında vukubulur. Köyünde 
telefon hattı vardır. Onunla beş 

dakikalık bir görüşme yapabilmek 
için bir balta evvel haber gönder· 

ek IAzımdır. Keçi südü. meyve, 
m bzt> ekmek yer. Gandiye mali 
se ' h H' r ardımda bulunan meş ur ınt ı 
y · terden Delhi'li Birladır. Mu
zengın b' . . 
solini Birlaya imzalı ır resmın~ 

. t"r Gandinio arkasındakı 
vermış ı . . . l . 
diğ'er enteresan şahsıyet hır ngı· 

1. Amiralının km olan Madlen 
ı:ı G d' 

Slade'dir. Madlen Slade, a~ _ı· 

caat etmeleri ilan olunur. 
13387 

kaybolmuıtur . Bulanların İdare· 
hanemize haber verdikleri tak
dirde memnun edilecekleri ilin 
olunur . 

----· -
Klprl Betonarme Dl•••• ve Parke 

Kaldırım iaıaab 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Seyhan vilayetinde Ceyhan köprüsünün betonarme 

döşeme tecrid ve parke kaldınm inşaatı ( 26800 ) lira keşif 
bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 10/9/941 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 de Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği. eksiltme 
ve artırma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden ( 134 ) kuruş 
mukabilinde alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en az 3 gün 
evvel bir istida ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu gibi 
işleri yapabilece\c:lerine dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ile ( 2010 ) liralık 
muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı artırma ve ek· 
siltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 
zarfları ikinci maddede yazılı saattan bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukte· 
zidir. (5878) 27-30-3-6 13385 

i LAN. 
T. c. Ziraat Baallaıı Pamuk Mleııı

ıeılDden : 
Hükumetçe el konan kozaların çırçırlanmasına muvakka· 

ten fasıla verip sayın müşterilerimizin getirmekte oldukları küt· 
lüleri Çiftçi Birliğinin tesbit ettiği dört kuruştan çırçırlamağa 
başladığımızı ilan ederiz. 1-3 

nin şakirtlerini tahrik etmek ıçın 
saçlarını kestirmiştir. . . 

Hindistan çelik istıhsahnde on 
- •• Ü gelir. Kalküta ve Bombay uçunc 

1 
.d. K .. 1 

Mobilya Yaptmlacak 
ı c:.B.P. Genel Sekreterllllnden : büyük mensucat merkez erı ır. o-

mür, altın, boksit, ına~ganez de
mir ve bakır madenlerı vardır. ~ 

Hintliler arasında en me~enı 
kütle, müslüman kütlesidir:. Dığer 
Hintlilerle mütemadi bir mucadele 

halindedirler. 
Büyük lskender ve Napolyonu 

cezbeden bu koca ülke bakalım 
şimdi kimi cezbedec~k? ~un~ u 
nutmamalı ki, Hindiçınl Hındısta 
nın burnu dibindedir. 

Zayi tezkere 
Maraş 2 inci Alay 11 inci Bö· 

lükten 938 de aldığım askerlik .t~r: 
h. tezkeremi kaybettim. Yenısını 
ıs M l 

alacağımdan eskisinin hükmu o • 
madığını ilan ederim. 13389 

Adananın Kayahbağ mahalle- ' 
sinde Abdullah ot. 329 doğumlu 

Mehmet Lutfi 

ı - Adana, lzmit, Çankırı ve Kayseri Halkevleri tem
sil salonu koltuklariyle kütüphane mefruşatı ve lzmit gazino 
mobilya aksamı yaptınlmalan ayrı ayn açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale İstanbul C.H.P. idare He· 
yetinin Cağaloğlundaki binasında komisyon huzurunda 28-S.941 
tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeller : 
Adana 33387 Liradır 
lzmit 32717 ,, 
Kayseri 21663 ,, 
Çanları l 7906 ,, 

1os6?3 ,, 
4 - Bu iş için ihzar edilen projeler, şartnameler ve di

ğer evrak Ankara'da C.H.P. Ge~el Sekreterliğine ve lstan
bul'da C.H.P. Vilayet idare heyetıne, Adana, İzmit, Çankırı 
ve Kayeri C.H.P. Vilayet idare heyetlerine müracaatla 
görülebiıir. Eksiltmeye iştirak esenler bunları makbnz mua-k 
bilinde alabilirler. 20 • 23 • 27 13354 

Askeri Fabrikalar için linters pamuğu satın alınacaktır. El
lerinde Linters pamuğu mevcut olanların nümunelerile birlikte 
Merkez Satın Alma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

13362 21-23-25-~7 

• 
iş Bankası 

&i çik taıarral lleıapları 

1941 
ikramiye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•,, 1 Aju.to•,, 3 /kincİt•frİn 

tarihlerinde yapılır . 
1941 llıramlyelerı -

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 ) 1000 > - 3,000 > 

2 ) 750 , - 1,500 .> 

4 .> 500 > - 2,000 
8 il 250 il - 2,000 l 

35 , 100 > - 3,5()f > 
80 ) 50 ) - 4,ClOO , 

300 > 20 ) - f,000 ·' 

TUrklye ı, Banka•ma para yatrrmt.1kla yalmz para 
biriktirme olmaz, aynı zan.~m:~ t.~Uhlnlzl 

denemlf olursunua. 

NEVR O ZIN 
~ n 

Bitin Atrııarıa panzehiridir. A 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BiR TIK KA'I 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 

nm sür'atle izaleye kafidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir, mafs~1 .,t 

adete ısbraplan NEVROZ ' 1 
'• 

tedavi edilir. Müessirilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiNi TERCIU EDiNİZ 
lca6mda Günde .i Kaşe Alınabilir 
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PHILIPS 
• 1 • • • • • • • • • • 

•• . •••••• ., 
TÜRKSÖZÜ I ~ 

Kaynak Makineleri 
AZ CEREYAN SARf İYA Ti, SESSİZ l~lEME, UZUN OMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

' 
Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARIHA OONYlNIN HER TARA· 1 
flNDA VUKU BUlAN HADİSElERI BONO 60- 1 
HONE VERİR. TORKSöZONO TAKIP EOlff iZ. i 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • 

Kitap, mecmua, çek, bllet, alış, 
plAn, barlta, bUamam matbaa 
işlerini T8rklyede mevcut mat· 
baaıara rekabet eder derecede 
talt ve ıflratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

1 

1 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

' ı Türksözü Cilt Kısmı 
Muharrem Hilmi Remo 

ABIOiNPAŞA CADDESİ ND. 42 - TEL68Af: REMO AOAHA - TElEfON: 110 

• • • • • • • • • • • 

l 
SAGLAM, TEMİZ, ZARif CiLT İ$lERINIZI ANCAK TORKSOZU ! 

MOCEUITHAHESIHDE YAPTIRABILIRSINIZ 1 

·---·--

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube vt aıanıı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamde!eı 

Para bil·iklirenlere 28 .800 lira ikramiye veriyot 

Ziraat l:fankasımfa kumbaralı ve ilıbıırsız tasarruf hesaı larıııa cıı 
aı 50 lirası bulun~nlara senede 4 defa çekil~cck kur'a il ~ 

aşağıdaki plana ıröre ikrnrniye daQı•lacaktı r . 

t 
40 

100 

l'.20 
160 

Adet 

.. 

" 

1000 
500 
.')O 
lt)O 

50 
40 
20 

Liralık 4000 Ura 
2000 " .. ı uoo 

-lOllO 
5000 
-4800 
3200 

DİKKAT : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlert> ikramiye çıktığı takdird t' yüzdt1 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl. 11 Birincika nun. 
1 Mart ve 1 1 Haziran tarihlerindf! çe kilecektir. 

j_........___.......,._.....,...,..._M,.....Ü-T.,...'EH-A_,.S....,,S...._IS ~~ 

!Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 

OSTÜHOEKI MUAYENEHANESiNDE KABUl EDER l 

1 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin· Kitabı 

TORKIYt - iNGİlTERE iTiif AKI VE 

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUGU 
=== YAZAN: ===: MÜMTAZ FAiK FENiK ====: 

• • ...................... . •••••••••• ~ 

-----·-·~·---- ------
.............. ~_ ........ -:fi~~ .... ....... ~~~ 

l
ıı Abone t'8 ilin rJL"'UHK§ÖZiJ if 

,artları GONDELIK ~E - ADANA i 
Sahi1~ t1e Başmuharriri 1 

1 

SeMlili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ! 
ı 1 Aylıtı . . . 125 • - • il · _ Umumi Neşriyat Müdürü ı 

hlnlar için idareye MACiD GOÇLU 
mU':'caat e~elldlr Basıldığı ye r : Tl:JRKSOZO ~atb~a-" _i .... ~ ................................ ~ .......... .. 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 

Diş ve adele 
a ğrıları 8 

En seri ve en kati şe · 
kilde yalnız kaşe 'il 

GRi PiN ;; 
l \ 
t ~ 

ile geçer 
Havaların serinle di~ ~~t ~."' ~ günlerde alacaA'ınız 1 6 

~ 
tedbir C\ İ!lii:.de birkaç GRlPlN bulundurwak olmalıdır. tı 

~ Kalbi boz :~;ıdan, mide ve böbr~kter i 
~ yormadan ıstırapları dindirir. ~· 
M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ~11 

" " 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

•:~:zzaca::::mcz:21:::.:ccıcc:mcz::2.1~v 

-·--- -

i 1 an 
Kömür ahnacak 

BElEOIY[ RiYASETiNDEN : 

' ~ 
ı 
ı 

f 
t 
l 
l 
\ 

l - Şehir halkı ihtiyacını temin için Belediyece sııt~~ i 
nacak yüz bin kilo odun kömürü kapalı zarf usuliyle eıcsı i 
kor.ulmuştur. ~ l 

2 - Kömürün beher kilosunun muhammen fiatı atı ı 
olup muvakkat teminah % 7,5 hesabiyle 450 liradır. 

1 
l 

3 - ihalesi , Eylulün 9 inci Sah g ünü saat onda ae \ 
Dairesinde Belediye Encümeninde yapı' acaktır. ~ l 

4 - istekliler kanunun 32 inci maddesindeki tarif 3\ ı 
sinde hazırl ayacakları teklif mektuplarını ve teminat uıa~.\ ı 
nnı ihale günü eksiltmeyi açma saatından bir saat e'ır t 
kadar makbuz karşılığı Belediye riyasetine veı·meleri lit1~ t 

5 - · istekliler bu baptaki şartnameyi görmek ve i':,' 
1 

l 
izahatı a lmak üzere her gün Be lediye muhasebt•sine ın°' l 

· ları ilin o lunur. 24-28-1-5 l 3374 


