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Asker ailelerine gardıı ·ı 
layihası mq.vakf«ı.tencümerıd e 
müstat ele ik edilecek 

1 
ı " KaTaJal' Ja ~alan ı B • ~ I~ da " • 1 • 
ı fOI mühim /•yan, Ber· I ır ç~ 1 re amır erı 
f ıin'd• oltlulfa büyül bir ı arasında nakil ve tayinler 
ı enJiı• dofurmuıtur. Ba· ı 
ı nanla beraber, oraJalri S 1 Ankara : 6 (T~böıii muha
t /talyan lntalaru:aıra oa~i· S l birinden ) - Dahiliye Vekaleti 
ı yete la•lrim lrılacalı lra· ı Kaymakam ve idari lmirteri ara4 

etmiftir. N~trediyoruı : 
VeUl"t hukuk mü,avir m 

vini Saim Huer mahalU ida 
umum midür muavinlitine, n 
umum mi~lrJIAü dördünci 
miidiiri Zeki Köy.men nGfua u 
müdirHliil içindi ıube mi 
Jiijtne • Betikt .. kaymakamı 
Raaa Onal mahalli idarelH u 
müdürlüp birinci daire rt!illita 
Milu kaymak2'mı Mahmut Ned 
Aker mahalli idareler umum m 
dürJüjü üçliocii daire reiıliti 
Of lıay•alcaau Süleyman 
Sorgut mahalll idareler umum 

...... 
IÇbalaqı 

Falila Rıllu ATA Y 

Ankara: 6 (Tilrksöıü Dluha · 
birinden) - Türkiye Büyük Millet 
Mecliıi bualn ıaat 15 de Refet 
Canıteıin reiıliti altında toplan· 

auftw. 
Mecfiı hardrih •ararn8tneaine 

ek k ... an ltylh6an•d da birmci 
mliakere.ini ytıpmııllr. 

Btylk MHl~t ....,cttıl bun~an 
sonra toptant ... rd Côma ıoıui ya

pacaktır. 

"-m ..... ldr ,..kal•I 

.....--... .... .,,,,.,...-· _.....,__ 
İlil) Hel 

N'ev,-ork: 6ta. a.) - D. N. B. 
Amerillan~adyo\U ~lkeri ve J>aaı 
ıaaeteler DiuhaltirLMfor K~rttt 
Nevyork [)eyli Perol ıuetetfnde 
y~dıtı ıa~11ada, mevsuk 1PeD· 
~lfr~•:ı ~ Uberlere Fre. 
Amerıka barici_,e nazarı Hal 
~ıhhl ~~n ~life ecteccltir • 
Bu vuifeye bu ~nkll har~iye na· 
aaı.a SiaDP.OD 'un 8'tirilmeii thti
tnali vardar. Mtababir, bu tak~rd• 
ve Vilkinio laarb;ye oaım oladatuu 
tahinin etPltktedir. Bunun lıarİ::iy• 
,eı aretil'Cleki mevklioden ~ba 
setlam olmıyacatı ıannedi • 

mektedir .Simpıon eaaacn bil v "fede 
l (Gerili üçllıcü 11ylfeClo ) 

ı naati 11artlir.,, ! ı •ında yeni bir nakil hıteıi haı.ır· 
.. lamaıtır. 

ı.. ....................... ı Liıte yiiksek taadike iktiran 

dUfan 
Mir Alh9an 
tarı•r••lill 
va l•JJ•r•· 
nlnla•flH• 
ki lnglllz 11•· 
1111 Iİlldaf•• 
lutİı•tıntlan 
lalr ıru .. u 
11l•larme1C· 
ladlr • 

• 
' tJDılNlf• : ti~ • l. ) ....., Hava 

dQ· 
man • Wer· 
aittir. 8'r ı.aliyet daha aiyacte 
Şarkt hei'fere ve lakoçya sahil 
leri lıtettnde i6rllmilftlr . Bir 
kaç yetide bira huar ohauflur. 
lnsancm zayiat aadtr . 

Berlin : 6 ( a. •· ) - D. N. 

B. : lngiliı bombardıman tayya
releri aah - çartamba ieceıi Gar-

Soıyetları göre Almanlara Göre 
Alman 

Ord.,.=-·, n 
inlıilô.l a ı 

Halinde Kazandık 
ALllANt•D• VE 

ALMAN ÖRDUS UHDA 
KA• &AfALIK VAii 

DÖRT FEVllALADI! 
TEBLIAL BiR 

lcMlt: NE .. EDILDI 

....... ıslı 

'~Qj··~:.t 
Rti · Al9'1•n harbi en hara

retli bir iafh111na ıirmifken • iki 
mildleltetin de prô,aıaıtda faa· 
liyeti nimi ölçlye rirmiftir . 
Ruıllra 16~. ...ı .. n zayiatı çok 
atırdır. Utan ıa•an ert* Alman
letıa dayanmetı tahaıa•iilil yok 
tur. 

Raa iatihbarat dairesi ..... mu
atini rareteciler ~imaanda Al
manlarto yenilaıeı bir Orduıu ol· 
dupnun aanıldtfınl , fakat Ruı 
yada Atanantırtn yıtdıhm harbi 
yıpamadıfmı , Naıi otd1t1unun 

inbillle yGı tuttutunu, ıerek Al
manyada ve gerelı'.se Alman o~ 
duaunda bOı~unlar olcfupnu ıöy
lemittar . 

Almanlara gôre de, inhilll et
miı bir ordu varH o da Ruı 
orduıudur ve Almanlar ilerile· 
me1'te devam ediyor . 

Berline rar~. l<iyef, Leninırad 
ve MoslLovan'n \qali bir ıii• 
meaeluidir . 

Atman orduıu hıliilll etmtf 16· 
rütmlyor ve Afmıialar 'btl ıafer 

( Ge~Iİ Oçlncl ıaylfede ) 

bl ve Ceaıbl .A•PYI ilerine 
•k"1-f p~ MaQ,Jjf yer· 
~~ atdaq bir fO' i•f• ve 
yanaın bômbaı'ara bir çok evleri 
tahrip etmif veya huara utrat

yfik yaa.ı 
arasında 

1Wtt6a oldutu bil· 
an tayya• 

......... ~ .... - .. , 
. Vllfiaatob t 6 fa.a) - Riya

ıetacümhur yabaıd1D allDall biı: 
telıiıde M. RuıveUia fimal sula· 
ra~~· ı~ıiotiy~ devpqa ~i bil
dmlmeJde fakat ne a.tikamette 
· · i giq&, t lmaktadır. 
~ri ingtonda herkeı 
• Wa e ordu: Acaba in 

giltere bqvekili M. Çörçil Atlan
tik'i reçerek M. Rpıvelte deniz.de 
niilllkı olıacak mıdır? Mamafih 
iyi malümat alan mahfillerde bu 
huıuıta filpbe iıhar edilmektedir. 
Bunu teyit veya tebip edecek 
ne reımt ne de ıayri resmi ma. 
lftmlif yoktur. 

( Gerbi lkirtci •agif ede ) 

AMERIKANJN VAZIYE 

• 
S 

on relen haberler Japony 
Siyam 'hudutlarında blylk 

ker tahıit ettitini anlatayor 
lnJilir.ler ~ Singapura ıenif m 
yaata aıkf'r ıevkebacktedir • 

Amerika hariciye naz.ara Hal' 
çekiler~k, ferini harbiye nazıra 
terkedeceti söyleniyor . Bu 
fifıl1itin l>il•• Japonya m 
l~ıinclen ileri re~ditı tahmin e 
liyor . 

• • • 
Eden buiGn Avam Xamar 

11Qaa beyana\ta bulunarak, ha 
t~n lbnr• Almanyanın iktisad 
'ıilmeırinin ln;iliı. menfaatleri 
u~gun olmid•Qınl ıöylemiıtir. 
gösteriyor ki , lnrilterenin bar 
sonunda Almanyaya vaıiyeti ı 
-eren y1Hardakl vaılyetlnin ay 
olacaktır. 

i"" .... " .. """"""-""" .. """"""""I 

! Dinyester ~ 
ı o· 1 . anyester nrhrl 1939 har· • rasında 1api 8...,-abya ile 
ı bı baflamadaq evvel Sovyet Podoli mı-.tak~ araanda 1 
I Rusya ile Rom~nya arasında il tabii hudUdu teıkil eder. Ho-
ı hududu teıkil edep bir nehir· tfn, }fOhlle(, Sorokl~ Bender, 
ı dir. Bunlann kayDatı l>olonya Tre~ tehirleri Dlnyeıter 
ı t6prd.lannch, Gafiçyada Kar- nelıri i1zerindedir. I 
ı pat ötlaruuo İ~ Dinyester nebri ı 
ı y~ç)anftcf~~ıı: • Mvp ~- uzun bir haliç ya-
ı Dınye~u ((üpa' · Cofrıl/11 Y&aclen parak Karadeniıe 
ı ~~ Sam~••· k,_ B.ıu,Jar dök~lür. BU pniı 
I zasuu ~-~ k~ halicin bir .tenann- ı 
ı sonra ~- 11111\: [~ da AkkeımU, di-
l ~ •ınJır. :iOI kayts• ıı ter kenarında ve Akkermanan l 

üıeriıPden ~ret IUJ~ ile bir· . 1 le .. 1:t 'n"T. p-•-- t prkında OvıdpaJ vardır 
fili' en ~nnı """'ya op 1 r,ıc~~ sakar. Polonya Son zamMlarda Dinyeıter I 

S .jaNCl..d•"'4ı!ın aynla aehir' hududluktiln çak-.tar. Uzun· 1 1 Sovyet R.ıya ıi&e Romanya a· • lutu 1380 kUome-tredir. l 
ı ...... " .. """ .. "............ .. .. " .......... ı 
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._Ankaradan Notlac:] 

Çankırıkapı 
Hafriyatı 

Gençlik Parkı 
Dlnya millr.tlerinin biribirine 

sirditi ve medeni uluılann vah· 
,et yarlflna çıktıkları fU iki yal 
içinde , biıim temkinli ve uyanak 
alldlnumuu , medeni fuUyetimi· 
ıin her cephesinde fahit olmak 
mbıklndlr. Yurdu yeni haftan 
fethetmeye çıktaf'lmıı ilk tinler· 
deki yapıcı faaliyetimiıi, buain 
dahi normal seyrinde yilritiyo
ruı : Yol , baraj , kanal , mek· 
tep V. S. Bu hal • kendine si· 
Yenmenin ve ıelecete inUUDanın 
IU iÖtilrmez delilidir. 

Ankarada , Oç ay önce yeni· 
den bqlayan bir hafriyat devam 
etmektedir . it Bankasınan &liln
den Ziraat F.nıtitialne aiden yol 
lıerinde ve aol taraftaki Ortao
kulun yanında klçOk bir tepecik 
vardır. Bu tl"pecik t'fİ aı bulunur 
bir blylktir . Buradaki hafriyat 
bundan btı yal önce ecnebi bir 
Arkeoloa profnörOn reiıt;tinde 
bqlamlflı . Biı. o ı.aman bu uı· 
tanın çömeı.leri idik . Şimdi haf. 
riyatı 11nıf arkadqlaramııdan biri 
idare etmektedir • Hafriyat , T. 
T. Kurumu adma yaptlıyor. Roma 
çatına ait ve Karakalla hamamı 
denilen bilylk bir hamam bitin 
teferruata ile meydana çıkm11tır . 
Dinyada eıi pek aı olan bu ha
mam, Ankarayı aiyaret edenlere 
ıeadirilecek ve bu labada Tirit 
ilminin muvaff akiyeti ıcllterile -
cek • 

Hafriyat f uliyeti yalnıı. An
breda defil, Tlrkiyeain bir çok 
yerlerinde devam etmektedir • 
Sumunda Karaotlnda, Konya
da Alaca Hiyükte , ıenç Arke
oloalar , topratuawn albndaki 
ıenıin kllUlr katlarmı, kitap yap· 
ratı çevirir sibi açıyorlar • Mui
mizi, tarihimizi okumata çahfl· 
yoruz. 

Yuan: Nurellln CangUleldl 
ce bul ... k ıuyunu dinlendirile din
lendirile bet on defı kullanıldıtını 
bilenler pek çok ... Cumhuriyet 
hOkılmeti, timdi Ankara halkına 
ainde on on bef defa suya ıir· 
mek imUıuna verdi ... 

ilk tindi. Su benOı diz boyu 
bile yol. Çevreli yarım saatte ao
lqalabilen havuaun içi çocuklarla 
öyle dolu .ki, itne atsanız suya 
dGfmeyecek ... 

Tilrk ırkı, asırlarca 1U pefinde 
kotta. Volra, Tuna, Seyhan far· 
ktlarımıun nakarabdar. lalamJ ina
mılar aruanda en fallıtım feY· 
&erden biriı"aaman ç6pln6 tqıya· 
cak miktardaki IU)'llD piı olmadı· 
t•.. hakkındaki hikllmdi. Bi&e 
böyle okuturlardı, fazlaıı neye 
ilzam? .. Ba, Arap ç6llnün telkin 
ettiti kaide, bisi amrlarca ıuya 
dÜIBlan etti. Ancak biai Cumhuri· 
yet HlkOmetiniD yapacı ve yara· 
tacı eli, blylk buretimiıe _.kavut
turdu. Aakarada bavuı, :;eyhaa· 
da Baraj ve kanal yaranan yeıil 
Tlrkiyelini mlldelemektedir. Ye
til, mwattır. 

Tn..UY•U .. ••• 
CladMJlllatl 
Antakya : 6 (Türka6zii Muba· 

birinden) - TunceU VaH ve Ko· 
mutanı Kerreneral Abdullah Alp 
dotan dün Diyarbakırdan isken· 
deruna plmiıtir .• Sayın Korrene
ral Halayda bir kaç pn kalacak
br. .... ,. ....... ........ 

Antakya : 6 (Tibb6sü Mu
habirinden) - Ticaret Vekil•ti 
taradan Yil&yetimiziD acil ihti 
yaçlanm karplamak üzere dört 
ton çivi .... ittir. Ba flYilerin ') ,S 
tonu merkeze 1,S tonu da isken· 
deruna mıhluatur. 

Çiviler ihtiyaca pe allka

·I ··. HAB· RLER .. 

Kooperatitler 
BirliQi seçimi 

Pamuk Tarın Satı 
Kooperatifinde 

Çukurova Pamuk Tanm Sabt 
Kooperatifleri Birliti Umumi he
yeti Adana Birlik binuanda 
Seyhan Valisi Bay Faik Üstünün 
huzurları ve Sabş Kooperatifleri 
delere1erioin iftirlkiyle Doktor 

..... ,. ....... 
lbaan Ballt6rkün bafkanlıtı albn· 
da toplanarak birinci faaliyet se-
nesine aid hesabatı tetkik ve ka 
bul etmiftir. 

Birlitin bir senelik faaliyetinde 
ortak mahsullerinin sahşından te
min eltili yüz aeksen bin lira 
kirdan masraflann tenzilinden son-
ra kalan yüz yetmif dört bin lira
nın nizamnamesi mucibince tevzi-
ine ve aynca ortaklann sermaye 
taahhütlerinin kırk bir bin lirası· 
nan kir bakiyesinden karplanma· 
sına karar verildikten sonra yapı 
lan seçimde Doktor Ihsan Bali

türk, Hasan Çoıkun ve Ômer Bi 
çerle Gayyur Smbay Birlik ida
re mecliıi asil aıabklanna, Mehmet 
Olrun ve Ali Ôztürk yedete, or· 
taklardan Kiıım Akçal ile Muıta· 
fa Ekener mürakiplildere seçil mit· 
lerdir. 

Karaisalı, Kozan, Kadirli ile 
Hatay Villyeti dahilinde Dörtyol 
ve Reybaaiye kaıalannda yeni 
kooperatifler açalmua karar altana 
abnarak toplanbya nihayet veril· 
tir. 

At•••·•enbl .,.. ......... , ... .. 
1 

Adana'da Bono 
Satışı Devamda 

MiUt müdafaa ihtiyaçlanmaza 
karphk olmak üzere çıkınlan ta
sarruf bonolan sabşı hararetle 
devam etmektedir. 

Halknmı bilbasaa büyük meb· 
latlı ve uzun vadeli 100, 500 ve 
1000 liralak bonolara ratbet rös

termiı ve bu bonoların mncudu bit
miıtir. 

Aldıtımaz mal6mata iC>re. 
yalnaz Ziraat Bankasandan 10.000 
liralık bono salılmafbr. ••.• , ..... 
tlllrlrbl• ......... 

Antakya : 6 (Türksöı.ü Mu
h~birinden) - Villyet dahilinde 
yapelıcak olan bina tahriri ifine 
bu ubalı b•ılanmıttar. ilk olarak 
bır numaralı merkez komisyonu 
bu sabah Cumhuriyet mahallesin· 
de ite bqlamıt ve ilk tahrir Be· 
tediye binası olmUflur. Cumhuri
yet mahallesinin tahriri iti bittik
ten 10nra aıraıiyle diter mahalle· 
lere bqlanacaktu. 

Mülbakata ve köylere ridecek 
olan komisyonlar da bupn mü· 
rettep y•rlerine hareket edecek
lerdir. 

Beden Terbiyeli Seyhan Bal } Yl•ıell ell.ı tale 
pli, mecburi sporlardan olan yüz- llMI• Ilı•, ld181tl 
meleıe 10D derece ehemmiyet ver
mektedir. Önümüzdeki cumarteıi 
ve puar ~ Atatürk Parkın· 
daki Yüzme Havuzunda Bölre 
Yüzme Birinciliklerinin yıpılacatı 
na yallDlfbk. 

Haber aldatamııa fÖre, 17 
atuıtoı puar pnü Adanı· Mer· 
ala pnçleri 1ra11ndı yüzme mü· 
aabakalannın yıpllma11 temin 
eclilmit bulunmaktadır. 

Lise ve yüksek okul talebesi
nin her sene yapmakta oldutu 
yirmi rünlük askeri kamp bizme· 
ti Maarif Veklleti tarafından bu 
sene ıörülen lüzum üzerine umu· 
mi bir tecile tibi tutulmqtu. 

Vekilet, en son verditi bir 
kararla bunlardan yalnız yükstk 
okul talebelİDden askeri kampa 
t&bi allnlmn 20 Aptc>atan 10 

Bu suretle rençlerimiz 23 ve EylGle kada alrecek oı... 20 pn 
24 atustosta yapılacak Akdeniz milddeUe L.ı kampı yipmalannı 
fl'UP birinciliklerine iyi bir suret· kararlqbrmış ve bu hususta ha-
le buuianabileccklerdir. wbklara bqlUUfbr. 

Bugün Aat 15 te Adana 
Pamuk Tanm Sabt Koopera· 
tifi genel kurul toplanbsı, Halk· 
evi saloolaranda yapdacalmr. 
Bu toplanbda Kooperatft ait 
meseleler üzerinde konuıula· 
cıkbr. 

•••alu AtllJI .............. 
Feke sorru hlkimi Naci Ba· 

yıkh, lslihiye hWnıi Hüseyin Oı
tel, Cebelibereket hikimi Ramiz 
Türkay, Bahçe hakimi Selihattin 
Okurotlu birer derece t e r f i 
ehniflerdir. 

D1•11ıre v.-aı.a ......... . ... ................. 
(Birinci aayfıdan artan) 

dOrliltü ıube müdilrl8t0oe, Mar
mariı Kaymakamı Rıfat Bınıöl 
lbahalU idareler umum miidlrlü
tü ıube mldOrlQılne , Bıoaöyik 
hymakamı Naci RaUaı nilfuı 
umum mOdilr muavinlitine ve bi· 
rinci ıube mildlrllatne Dizce 
kaymakamı Fahrettin Onal nifuı 
umum mOdilrliltB ikinci tube mü
dlrliltlne, Sunprlu k•ymahmı 
Nurettin ôzcebey nilfuı umum 
mid6rl0til dördbcl tube mf1d0r
Ultlne. Mllkiye ıalfettifi Selim 
imece memurlar ıicil ve nıname
lit umum midürliltQ birinci tube 
mlcllrllttae, K~ .. ka. 
......... Palf* Iİ• 
cil ve muamelit umum müdilrliı
tii ikinci tube müdilrHitlne, Em· 
niyet umum midir muavini Emin 
Kırıı Hatay Vali muavinlitine, 
mahalU idareler umum midir mu 
avini Hilmi Yurdahl S6ke kay-

Toprata d6klle:n ılın terimiıin 
her damlaıı , atalarımıım yürek
lerinden 11zan kan damlaları ribi, 
topratı bize , biıi toprata bat· 
hyor. Arkeoloalarımıs, bir blyflk 
divl için aef erber oldular , elle
rinde kaı.ma ve kafalarmda ilmin 
ıııtı . . . Step ortasında unutul· 
mut bir bilyik medeniyetin, Tlrk 
medeniyetinin bilyf1k merkule
rini ketfederek , Adanadan Er
suruma, Malatyadan lımire bitin 
bir Anadolu ve Trakyaya uunan 
Vatan alanında , demirle ıuyun 

kavuemı törenine , yapıcı Ata 
larımısın ruhlarını davet ettik . 
Yarını kurmata çal11ıyoruz. 

darlara tevzi edilecektir. 
--------------------~~~--~--~~--~----~----

makamhtına , mahalli i~areler 
ıube mldtlrlerindeo Baha Koldq 
Olsce kaymakamlıtına, mahalli 
idareler birinci daire reiıi Belim 
Tıs•Y He.dek ~J-•mhtına , 
maballl idarelet D'çlrd daire re
İli Fuat K .. ll f.rkal lakilip kay· 
mahmlatına, maballl idareler fU. 
be mldlrlerindea ~ufl Gerıer 
Milli Uy.alıal.bİIM, nifua 
umum aaidlrlltl ikiDci euhe mu. 
diri Dilher Arıun ~kay· 
mabmhtma, nafua .... midir· 
1611 içindi fUbe mldlr6 Nec
meddin Silem K1Jcat1a byata 
kamhtana, me......, aicil we mu· 
aınelM ••um .adlrlltl birinci 
.. be •idari .... Kabyaotlu 
Edremlt kayeakamh .. a, memur· 

Ankeraya ıetiraeaiz , Çaok!
rıkapıyı 16rinilz, Tilrk tilcllnün 
Heri olan Orman çiftlitinin ve 
Barajın ihtifam&nı daha iyi kav-
ranımı. . 

••• 
Henüz açılma töreni yıpılma

mıı olan Gençlik parkındaki yh· 

me havuzuna bef aündlr IU dol· 
maktadır. ilk rtn, sannettik ki, 

step'in batrana bofalan ıuya top. 
rak dipais bir kuyu ıibi içecek. 
Göklerde aineı ve toprakta çat
lak, boıkarda suyun iki bat dlf · 
manıdar. 

Su, yavq yavq bavasun be· 
ton ıeminine yayıldı, aerildi, Şim · 
di, akfamlara latuyon tarafana ba· 
kınca, :ıöılmlzl ve röallaaGzü, 
bir Botu p111lb11oın doyurctutunu 
biı ediyoruı. Ankara, Bozkır orta-
11nda insan emetinin yanttatı 
f8heaer bir tablodur. Bu bavuı 
yapalmadan 6Dce, bana 6yle plir
di ki, bu ıiisel tablonun çerçeve
ıinden bir çıta ekliktir. 

Aabra'ct.,C..•bllriyettea 111· 

Halkımızı Tanıyalım 1. 
Sayın Profea6r A d a m, 
"Ulaa'un 2 8·941 tarihli sayasan· 

da çakan yazınızdı Ulusal Ekono
mi ve Artbrma Kurumunun meaa.· 
isinden bahaetmiı olmuayduuz, 
belki bu sabrlan yazmak lüzumu· 
nu duymıyacaktam. 

Faaliyetini Hitfen takdir buyur· 
dutonuz bu Cemiyet, kuruldutu 
pndenberi, yani l 2 senedir, yal· 
mı .. Halk" a bitap etmiftir. 
Eter halk, uadıtuuz fibi, a6z 
dtnlemez bir vurdum duymez ol
saydı, o vakit bu Cemiyetin ve 
onun fibi faaliyetlerinin mihveri 
Halk olan diter bütün tqekkülle
rin, büyiik bir yeis içinde, çabf
malanna derhal tltil etmeleri icab 
ederdi. 

Bu Cemiyetin faaUyetini takdir 
etmekle, tezinizle mütbif bir teza 
da dOeaMil oldutunuzu babrlatmak 
isterim. ÇGnkil eter. bu Cemiyet 
hakikaten muvaffak olabilmipe, 
bunan yerlae IUTIDI, Halkm i y i 
telkinltre U,.. f6aterditi canb 
a 11 k ada anmalııdar. 

Sizi biru ferahlandırmak ve 
içinde bocılad•tmaz bedbinlik çu
kurundan tutup çakarmak için. bu 
Cemiyetin propaıaada faaliyetin· 
de tenelerdir çallflDlf bir vatan
dapaz llfatiyie temin edebilirim ki, 
Tlrk balkı, koodiliain ve milleti· 

nin menfaatleri iyice anlahhnca, 
derhal bunlaun icaplanna ayak ve 
rclnül uydunnuuu pekli& bilir. 

Mesel& 1929 senesi sonunda 
Türk paraunın kıymeti bir çıt ri· 
bi bat ...... yuvarlanıp riderken, 
o zaman Bqvekil bulunan Millt 
Şefimiz ismet ln6nü'ain Büyük 
Millet Meclisinde irat buyurduktan 
taıibt nutuk üzerine baflamıı olan 
11Y e r l i m a 1 ı., hareketi, pek 
kaa bir zamanda, bir milli halk 
divam halini alabilmiflir. 

Eter Türk halla, iddia ettitiniz 
fibi, fedaklrbtı yanıf191yan bir 
halk olsaydı, bilhassa ilk zaman
larda. daha pahala ve evsafça da· 
da dqük olan yerli mallanna kar· 
11 o candan ve ıuurlu alikays rös· 
terebilir miydi ? 

Ve eter burfin Türkiye'de, 
Devlet endüatriai yanında, bir de, 
kiçük ifletmeler halinde bile olsa, 
oldukça pniı buauıl endüstri var· 
sa. buna, Devletin teıvik tedbir· 
leri yananda, balkın yerli mallara 
karp ratbeti saik olmqtur. Müte· 
,ebbili, piyasadaki "t a l e p.. ce
aaretlendirmiftir. Talep de, sadece 
halktan plmiftit. 

AyDI suretle, T a s a r r u f ha· 
reketi de, memleketinüzde büyük 
inkifaflar psterebilmipe ve Ban· 
kalardaki tasarruf hesaplara yaldan 
yıla yükselen bir hareket seyri 
takip eclebilraipe, bunun da suf 
Halkın i y i ve d n t r u telkin· 
lere karp mütavaatana borçluyuz. 

Cemiyetin iç paıarlanmızda, 
kuru yemi ı istibllkini artbr• 
mak hususundaki propapnda fa
aliyetinin m6spet teairterini biual 
kuru yemİfÇİ)erden tahkik edebi· 
lirliniz. Kuru renilte ra"'t etmi· 
yen Halk, birdenbire ve seneden 
seneye artmak f8rtİyle, kuvveti 
bir kura J.ait müstebliki oluverdi! 

Türkiye•de son senelerde ı e · 
k e r istibllldnin ümitleri •fan bir 
niabette artmuanda, Ulusal Eko 
nOIDİ ve Artbrma Kurumu tarafan· 
dan yapalan · telkin faaliyetlerinin 
ne derece miieuir oldutunu da 
yine biuat Şeker Şirketi Müdür· 
tütünden aorabilİrliniı. 

Sayan Pıoleaör, bu misalleri 
daha çotaltmakta mlna yok. Türk 
Halkının i y i, b a y ı r 1 ı, f a y • 
d a l ı telkinlere karp kayıtuı ka· 
lacatına sanarak kendinizi bot ye
re üzmeyiniz. ve deterli kalemi· 
niıi Halka daha pzel yannlara 
ıötürecek m ü ı b e t ve a y d ı n 
mevzularda yürütünüz. Sayplar. 

.... aicil ...... be mldlrl Şlk. 
rl Alptelda Bayramiç ~m· 
bflna , alfu amam ...., mua
vial ve birlncl .. be mlcllrl Fuat 
Yarttat Ma,..;e kaymakambtı· 
u, emaiyet u... aildGrlltl 
lçlDCI ~e reili N,cli> Lnde· 
•ir f.oeabet .. , em. 
Diyet u ............ dakuıun
ca tabe mldlrl T..t.k Beaim 
Karabl Of kapaalwnbtma Nal
bhan kaymakamı Arif Deyanaç 
Suaprhl kaymabaalaiuaa. Balya 
kaymakamı Sabri Söıer Beıiktq 
kaymakamhtana, Hatay vali mu· 
avini Akif ltcan 0.aıaniye kay· 
makamllfana , Söke kaymakamı 
lzaet Ora Mıbabççık kaymakam
htına, Haran kaymakamı Mehmet 
Ata Aksoy Boz6ylk kaym.U. 
htına, Mllkiye mtıfettifi Faat Çn-
ruh Balya kaymakamllfma, Edre· 
mit kaymakamı Şadan Altıok 
Şemdinli kaymakamllfana, Sem· 
dinli kaymakamı Nari Altaok Ar. 
tuva kayma .. mbflna, O.aniye 
kaymakamı lbrahim Vasfi Bat•· 
tur Kaymakamhftna, Eceabat kay· 
makaDM Muhsin Kelottu Haran 
kaymakamhtına naklen tayin edil 
miflerdir. 

Harp-Kadm 
M illl mldafaa bakımından u: 

dına dG,en vaıif e ıeçen hl 
yOk harbin aon ıeneleriade ••; 
ıan dikkate alınmıflı. Daha ı9l 
senesinde her memlekette, ı6rl· 
len lizum üıerine iıtihbarat ~· 
levaıamat dairelerinde iltihd~~ 
n için tefkillt yapdmıfb. 111"" 
o vakit çok ıeç yapdmat ol•• bll 
tefkilltın pek blyik bir f aydll' 
olmamlflı. 

Fakat buainkil harpte bdt'• 
laran ve kızlann millJ mldafaa if 
terinde kullanılıaalan için dibi 
vMI mikyutat-illt yıpıl111ıf., 
harp baıbyalıdan beri yOzbioıet" 
ce kadınlar eakiden erke~ 
J•pbkJarı ifleri 16rmiye hafi••" 
tardır. Tarihi veıikalardan ald~ 
mıs malümata röre kadınlar, .,..... 
e.ki harplerde de mühim raJ}ll 
oyaamat&ar ve memleketin rai4' 
faa11 için her tirUl fedak~ 
yaparak erk~klerden hiç de ıtJ' 
kalmamıflardı. 

Zaten aulb umaaında da V 
danlar, erkeklerin yapama)'~ 
lan itleri ıörmek buauıllDd• 
yük bir maharet ve iıtidat .,,, 
bidirler . 

Bir harp devam ettıkçe ' 
nayi imalltının da artmaaı ~ 
ıelir. Bunu temin için de bu r.' 
imalltla me11uı olan fabrikal.,., 

biç durmadan çallflllalırı iCıl' 
der. Harp qhasına aiden bil ,, 

keklerin yerine kedanlan ç~ 
mak auretiyle fabrikalar mOICI""" 
diyen itliyebilmcktedir. 

Elki<len yalnıı ev ifleıi 
meflU) olan kadınlar, ıimdi,_..r 
llh fabrikalarenda , Urlfık ~ 
Deler batında, kontrol iıle~ 
çahfarak kendileri için bir . 
olan vatan mOdafaaıma 

ediyorlar. 
Bir taraftan erkekler, ce~ 

de al•t içinde nefialerini -' 
ederlerken difer taraftan da 
kinelerin, çekiçlerin 1iriUtaal1 

dumu içinde, kadmlar büy• 
ı•yret ve dikkatle fabrik.ierd' 
mle11aelerde çah11yorlar • 

Kaç bir kadın ba aibi v,jl' 
den lrkmemektedır. Zaten ~~ 
cakları İfİ kendilerine lol•Y~ 
.U için lhamreıen tedbir 

11 
m11 ve tqkillt meyanında, ~ 
retmek • çalıtacak f abrik '-. 
tekli, ifçihkten elde edeceti ~ 
f aat ve ifçiler , analar bak ,,JI! 
yapalan eoayal kanunlar, bU 9' 
da blyik neticeler ve mu~ 
kiyetler elde etmek için 
teeçi eden lmiUer olmUflU'· lı' 

Fakat kacha için tcdt' ~ 
ıibi iflerde, siraat ve ev ., 
kadıaa daha ziyade allkad~ 
ubalarda warı ibbare ,ı ~ 
Kendileri için alç olan ve k~ 
lerine biç yaklfmıyan ıtır ' 
ka işlerinde kuUanalmaları ~ 
flnil&memiftir. . ~ 

Nlfua artırmak ıiyase*i t' 
mandan baıa tedbirler al...-.,-
bu auretle çocuk aahibi ~; 
dmJar için kanualar tanulll 
muttur. ~ 

Kadm ve erkek yaJeıS :.ıl 
aamanmda delil, ayni ..,,... ıl 
harpte de biribirinin ·~~~. 
mUflar ve 6yle kalaca.,..~ 

Tıp tahail ede• lu ..... ~ 
•hh1 t.tlıilltanda çalaflll~ ~ 
blylk anu bealedikleri ,,.... fi' 
imalMmda ve hattı ta)')'~ ~ ~I 
rikuuada da çallfaD pek F 

d...._ mevCtlddur. _. ı1. ~ı 
Cephe ıerilinde ~r:.; ~I 

veuilili yapan kadıa. ~ 
,..umde, tayyare ~~ ~ 
..,. .. , iflerinde, ter~ ~ 
lerilllle fevkallde bir 

1 
~ ~ 

_......_ Fabrikalafda " ifl". 
tddarı m6e11eı•rde yat~ "" 
hat daireleri ve batt• blll ılfİ .,; 
lan da yaplmak .aretiyl-.. 
dınlaran iatirahetJeri de 411 _-' 
•it bulundupodan bu,.~., ır.1 
llfaD lıadmlar, blylk bı~ 
vuifelerine •rıl•1f b• ... 
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İ~GAl ALTIHDAKİ 
MlMllKETURIH IASESI 

~&tnlorıdra : 6 (a. a. ) - Avam 
Daıtasında bir suale cevap veren 
ni,t on şunları söylemiştir: "Yuna· 
İfi ~n Alman makamlarına ltalyan 

01,a k.ıt'aları tarafından getirilmiş 
'l.t~ Y.1Yecek maddelerini ve mal· 
llı&Ji~Yı aşırdığına dair delillere 

bulunuyoruz ... 

ki h İngiliz hülciimeti işğal alhnda· 
"e atkın iaşesi hakkındaki kanuni 
ter ~~nevi mesuliyetin düşmana 
"'ııc· tup ettiği noktai nazarında 
••• 81td' 
dıııı . ır. Avrupanın düşman tara-
kısııı ışgaı edilmiş her hangi bir 

01
11 

•na karşı ablokayı gevşetecek 
ltıi;sak düşmanı takviye edeceği 
l•n~ Ve harbi uzatmış olacağımıza 
'lo~:'l.· Almanlar ellerinde büyük 
~ıu i~da etmişlerdir. 

11atb1n Oçtlnctl k••• 
re Qfmakaleden artan ) 

Qr:ıet 
~ . r'llektedir. Ekmek parçalarının 
Qcırnı 

ltk l erince paraya satıldıfı mem-
et er b ~/ utnumuzı.ın ucundadır. 

~ 1'1Q11Ya. evtJda yalnız kendi or· 

fj:lUrıu ve halkını düşünecektir. 
i.· rıurı/a beraber, açlık ıstırapları 
rinde k 
tı~ • ıııranan uf acık kıtanın ha· 
6ıı 1 tımitsizce zehirlenecek olursa, 

d,~?11 cıksülamelleri o kıta üstün-
•ı;ı b·· 

'll)ı Utiin memleketleri alakadar 
le,. 'rnek imkansızdır, Bazı millet· 
llıfl tıega milletler içinde bazı sı· 
fiı,.1°" ıimdiderı bitkin bir halde-

er A fııı · vrupanın 1942 kışının ba· 
Q b~ 

koc' Uliin kötü miinalariyle, kos-
ll)Q~ bir "kara" sıfatını yapı,tır· 

1Ctrı • 
ıso6et vardır. 

lt:kı·~~ 
1' 
ORKIYE Radyosu 

).30 

ANKARA Radyosu 

Perşembe 7.8.941 

Program ve memleket sa· 

at ayarı 

Müzık : Hafif Parçalar 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif programın 

a.30/ devamı 
&.15 
b E.vin Saati <.3u 
l<.33 Program ve: saat ayarı 
l< 15 Müıık : Saz eserleri 

13.0Q AJAN"> habı:rleri 
13 l Müı.ik : Hafif türküler · sı 
ltoo 
ıa Oo Müzik : Karışık program 

Program ve meınlekd sa· 
16.03 at ayarı 

~Üzik : Radyo CAZ ve 
l&.30 ANco Orkestrası 
1&.~0 Serbest 10 Dakika 
ı M·· 9.o0 Uı.ik : lncesaz faslı 
19. ıs ~~tıuşına (Derdleşme) 

'f Uı.ik : Radyo CAZ ve 
19.30 ANco Orkestrası 

~eınleket saat ayan ve 
11\ aıan :ıı.15 s haberleri. 

~~· ls Müıik : Dünya şarkıları 
<o.15 llA..nvo GAZETESi 
~l ~Üıik ·Oo 2: : Solo şarkılar 

Mtaat Takvimi ve Toprak 
<ı· lQ ahsulleri Borsası 
~ Müı·k 1·<s l\. 1 

: Solo şarkılar 
< k:nuşına (Sanatkarlarımız 
l.10 .. nuşuyor) 

«.3,. M~tik s 
v M : P-nfonik program 

Cıtılek t h b e saat ayarı, ajans 
.,}· erleri; Esham- Tahvilat 
l'\.atnb· ' 

· (F'i 1Yo - Nukut Borsası 
~< <ts Yat) 

<~.ss, fvıüzik . D 
~ · ans 

·Oo 
Yar,nk· 
lllf. 

1 Program ve kapa-

Asar adaları 
meselesi 

Baı•ın beyanatı 
Vaşington : 6 ( a. a. ). --: .A· 

merika radyosunun bildırdığıne 
göre , Amerika harici~e. nazırı 
Hal Amerika bükumetının Asor 
adaİarının himayeaini Brezilyay~ 
teklif ettiği hakkındaki habe~lerı 
beynelmilel vaziyet dolayısıyle 
son zamanlarda çıkan şayialardan 
biri olduğunu ve bu gibi habere 
fada itimat beslememek lazım· 
geldiğini söylemiştir. 

Lizbon : 6 ( a . a. ) - Por
tekiz hükumeti Madera adasın· 
daki garnizonu büyük mi~y~sta 
takviye etmeğe karar vermıftır. 
Bu yeni tedbirin Asor ve Yeşı.1-
burun adalarındaki ask.er tahşı 
datı ile alakası yoktur . 

•i·Jil·'·ı:mt.1 
Londra : 6 (a.a) - lngiliz ha

va kuvvetleri dün j't:Ce Manhaym, 
Fraııkfurt ve Karlsruha büyük 
akınlar yaptılar. Buralua şimdi· 
ye kadar atılmayan en ağır bom
balar atılmı§ ve ağır hdsar ıJ...a ' 

edilmiştir. 
------·--

Taymlıla bir 
makaleıı 

(Birinci sayfadan artan) 

tabiri hakkındaki lııgiliz ve Al · 
man telakkileri birbirinden ayndır. 
Jngili:ılere j'Öre bu tabir farki Av
rupaya Rusya'nın ve her hangi 
bir devletin hikim olması mana · 
ıını taıammun etmez. Böyle bir 
fey istemeyen camiaları vesayatı 
altına sokmak lngiliı. devle adam
laruun zihninden geçmez. Şarki 
Avrupadaki hazarı küçük milletle
rin yakın tarihi başkalarından ıiya 
de haricin böyle bir ıevk ve ida· 
resine muhtaç olduklannı göster
miştir. Kudretli Türkiye geniş ara-

ıisi ve yüksek ananelerile böy~e 
bir ıeye muhtaç değıldir. Bilikıs 
Türkiyenin şarki Avrupada ~e 
iarbi Asyada böyle bir gay.e ıl.e 
lüıum iöıülecek her hungı hır 
ıevlı. ve idare faaliyetine iştirak 
edece~ böyle üoıid edilebilir. 

Türkler böyle bir role layık 
olduldarını göıteımiflerdir.,, de

mektedir. 

Amerika llarıcıre 
aaıırıma ııtııa 

edeceıı ıayıaıı var 
{Birinc.i sayf ad arı artan) 

bir kukla vaı.iyetinde kalacaktır. 
Yioe hatta wuhabere iÖre, Ruzvclt 
hariciye nezareti için daha genç 

bir adam arıyor. 

Cihan vaıiyeti daha mühim bir 
safhaya j'irdi~i .zaman böyle b~r 
adamdan da he faıla istifade edı-
lecektir. 

Dal BaperlD 
reni vaılleıı 

Şanj'hay : 6 (a. a.)- D. N. B. 
itimada ıayan menbadan verilen 
haberlere j'Öre, sabık logiliı istih
barat naııı ı Daf Kuper lngiliı ~ıt· 
alarmın Singapura naklini temin 
etmekle tavzif edilmiftir. lngili'Z 
Başkumandanlığının bu arı.usuna 
diplomatlar şimdiye lı.adar muha
le{ et elmioti. Uzak şarktaki Ame
rikan kuvvetleri Baıkumandanı 
Mak Artor da Singapurun müdafa
ası kabil olm,yan Hong Kong ka
leıinin Hrarına olarak takviyesine 

taraftar bulunmaktadır. 

Sovyetıere gire, 
Almanlara gire 

( Birinci sayfadan artan ) 

halı:kında en uf ak bir tereddüde 
düşmüş değillerdir . Şimdi Rus
ların Moskova gerisinde bir cephe 
tesis etmesi bekleniyor . lngiliz 
lerin de en çok ümit ettikleri 
budur . 

Almanlar bugün dört fevkal
ade tebliğ neşretmiştir . 

Bir habere göre , Sovyetler 
lngiliılerden mukavemet için ge
niş bir yardım istemiştir . Bugünkü 1 

Sovyet tebliğlerinde harekat hak
kında hemen ~iç bir şey söylen
miyordu. Alman başkumandanlı
ğının dört tebliğine . göre , hare
kat bilhassa üç Ct:'phe üurinde 
inkişaf gösteriyor . Baltık arazi -
sinde Müttefik kuvvdler Natva 
kapılarına kadar ileıilemiş 35,000 
esir alınmıştır. 

Smolerısl.. meydan muharebesi 
tamamen Almanlar lehine neti~ 
celenmişti r . 310,000 esir , 3205 
tank , 3120 top ve muaızam 

malı.eme iğtinam edilmiştir. Yal
nız bu cephede 1098 tayyaıe 

imha edilmiş , cenup Ct'phesırıde 
de Staliıı hattı yarılmıştır . Bu-
rada 150,000 esir alınmıştır . 

Bedin : 6 ( Beı lin radyosu sa 
at 20,45 ) - Resmi tebli~ : Alı
nan Sovyct esirleıiııi miktaı ı 
895,000 e baliğ olmuştur . 

Berlin : 6 ( a. a . ) - Pa · 
zartesi günü Alman hava kuvvet
leri kant muharebelerine mühim 
kuvvetlerle iştiı al.. t. tııı · şti ı . Smo
leıısk şarkındö yaı Jııu c:,ııcısında 
tayyarelerimiz 11 Sov} et ta11k1 
ve 120 kamyon tahrip etmişler

dir. 
Sovyetlerin topçu ve mitralyöz 

mevzileri de yere sürünürcesine 
uçan Alman tayyarelerinin hücu· 
mune maruz kalmıştır . Tam isa
betli bombalaı la ve tayyarenin 
diğer silahlariyle bazı bataryalar 
harp harici kılınmıştır . Bir cep 
hanelik ve cephane yüklü iki 
zırhlı da cephenin ayni mıntaka
sında uçurulmuştur. 

Helsinki : 6 ( a. a. ) - D. 
N. B. : Cephenin merkcıindeki 

Fin hücumu süratle iııkişaf etmek· ı 
tedir. Ladoga gölünün Şimaligar

bisinde büyük kuvvetlerle yapılan 
bir sovyet hücumu düşmana çok 1 
ağır :ıayiat vertlirilerek tardedil
miştir. 

Bazı Sovyet taburlaı ı imha 
edilmiş ve Finlerin eline büyük 
miktarda top , mayo atıcı ve tank 
geçmiştir . Finlandiya körfeıinde 

düşman bir taarruz teşebbüsünde 
bulunmuştur. Bolşevikler ağır za
yiatla püskürtülmüştür. Finlandiya 
bava kuvvetleri Ladoga gölünün 
şarkında ricat halinde bulunan 
Sovyet kıtalarına muvaffakiyetle 
hücum etmiştiı . Harekat sahası 

ve Finlandiya üzeı indeki Sovyet 
hava faaliyeti hemen lıemt!n ta
mamiyle durmuştur. 

Berlin : 6 (a.a)- Resmi teb
liğ: Sovydlerden 400.000, 7615 
tank, 4423 top ve 6235 tayyare 
alındığuıa dair eski rakamlar ar· 
tarak 895,000 esire, 10388 topa 
ve 9884 tayyareye baliğ olmuş

tur. 
Mos1'ova : 6 (a.a) - Resmi 

tebli~ : Almanlar dün akfam 
Moakovaya bir hava akını yap· 
mış , yalnız bir kaç tayyare ıe· 
hir üstünde uçmağa muveftak ol 
muştur. Bazı yangınlar çıkmıştır. 

1 -

ı BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

~- -~l KiLO FIAT/ 
CiNSi En az En çok · 

__ K. s:J K. s. I 
Koza \ 10.181 
Klevland Ç. ı 0~00 
Klevland 1 , 00,00 

Klevland (( --1-00,001 
M. Parlağı - OÜ,00 --00,00 

P. Temizi oo,oo oö,oo 1 

Kapı malı l-oo,oo Y. Çiğidi 

1 K. Çiğidi 0,00 

Susam 1 
- •I 

Buıtday yer:ti 7,68 l 7,75 
Arpa 5,70 5,75 --- -ı--ı Yulaf 6,43 6,50 

1 

6 . 8 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 
Is bankasından alınmıştır, 

j (Frank) Fransız 
(Frank) isviçre _____ 

~Sterlin) ingiliz ı 5.20 
Dolar) Amerik_a~ _ 129.20 _ 

Sovyet • Norveç 
ılyaıl mtlnaıellatı 
Lorıdra : 6 ( a. a . ) - Sov;et 

Rusya ile meı keıi Londr ada bu

lunan Norveç hükumeti aı-asıııda 

siy ast münasebat } en iden tesis 

edilmiştir . 

Siyam Mançakoyu 
resmen tanıdı 

Tokyo : 6 ( a. a. ) - Siyam 

hariciye nazırı , Siyam hü1'ume· 

tinin Mançukoyu resmen tanıdı

~ını Japon elçiliğine bildirmiştir . 

Yutosıavyadaa 
alınan malzeme 
Bern : 6 (a. a .) - Noye Say

tong gaıetesi muhabiri yazıyor : 

Yuğoslavyadıuı alınan dt!miryol
lar mab.emesinin taksimi ıçıo 
Amerikan, Alman, Hırvat, Bulgar 
ve M&car murahhasları yakında 
Viyanada toplanacaklardır, 

ZA Yl - 937 senesinde 3 ün
cü ordu 7 inci Kolordu 221 inci 
alay ve altıncı hudut ağar makine· 
li takımında askerlik yaptığıma 
dair aldığım askerlik terhis tezke 
remi kayıp ettim. Yenisini alaca 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Adananın Adasokağı ma

hallesinden olup ihtiyat a· 
lay 251 tabur 1 bölük 4 

askeri post:ı No: 1569 da 

Miriç Raııp oğlu 328 do 

ğumlu lbrahim Işık 13314 

ZA YI - Dün cüzdanımla bir 
likte Devlet Demiıyollarında çalış 

hğınıa dair vesika ilt: milli piyan
gonun 7 inci tertip birinci keşide 
biletlerinden 168293 ve 331994 
Numaralı yarım biletler ilr. 938 
den bu seneye kad ır olan yol 
parası makbuzlarını kayıp ettim. 
Demiryolları vesikanın yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü ol 
madıA-ını ilan ederim. 13315 

Devlet Demiryollannda 

Adana Şt!hir ieçid bekçisi 

Ali Demiryol 

~UKUROVA HARASI M0D0Rl0GOHO[H : 
Müeessesemizin ihtiyacı bulunan kırk ton mazot, beş ton 

Benzin iki ton gaz 1/81941 tarihinden itibaren yirmi iÜn müd
detle kapah zarf usuliyle eksiıtmeye Çlkanlmıştır, 

1 - Bedeli muhammenesi dokuz bin dört yüz liradır. 
2 Teminat muvakkatası 705 liradır. 
3 istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ile birlik-

te teklif mektupları 20/81941 gününe rastlayan çarşamba günü 
saat ı 2 ye kadar Hara merkezinde ahm satım Komisyonuna 
vermeleri ve daha fazla izahat almak isteyen er de Hara mü· 
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 3-7- 11-15 

13304 

1 LAN 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MODORlOGONOEN: 

1 - Aşağıda evsafı yazıh gayn menkul açık artırma ile 

satışa çıkarılmıştır. 

V - Artırma 941 Ağustosunun 14 üncü Perşembe gunu 

saat onda kaza artırma eksiltme komisyonunda muvakkat iha

lesi yapı1acaktır. 

3 - Şartnameyi Hususi Muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin ihale saatinde ·Osmaniye satış komisyonunda ve-, vı

layet daimi encümeninde hazır bulunmaları. 

7-9-11-13 13316 

BEHER DEKARIN 
MUHAM vı E.N BEDELİ 

Mahallesi Mevkii Lira Kuruş Dekar 

Rızaiye Dikili taş 30 00 28 

--------------·-------

ilan 
ADANA OOGUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ BAŞTABiPLiGiNDEN: 

Müessesemizin 941 Mali yılı sonuna kadar ihtiyacı olan 

Koyun eti 7/ Ağustosı 941 tarihinden itibaren açık eksiltmeye 

konulmuştur. lha1esi 22/ Ağustos 1941 Cuma günü saat onda 

Sıhhat Müdürli.iğünde yapılacaktır. Şeraitin Müessesemize mü

racaatla öğrenilmesi lazımdır. 

isteklilerin kanuni vesikalariyle ve ilk teminat makbuzunu 

tayin edilE"n günde komisyona vermeleri ilan olunur. 13317 

Aşağı Yukarı Muhammen l ık 

Kilo Kilo Cinsi Bedeli Teminatı 

2000 2300 K. Eti 1150 86.25 

7-11-15-19 

-- -----·-------------------·-------

ilan 
iHHISARlAR ADANA TOTON f ABRİKASI MOOORlOGONDEN 

Fabrikamızda yaptırılacak sandıkhane binası 26-7-941 ta
rihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat teminat 567.92 lira
dır. Bu işe ait keşif , şartname , ve projel~ri görmek iste
yenler her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz 
olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat teminatı fabrika 
VE"Znesine yatırmaları şarttır. 

ihale 9-8-941 tarihine tesadüf eden cumarte~i 
9da yapılacağından isteklilerin inhisarlar tütün 
müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

26-30-3-7 

günü saat 
fabrikasında 

13290 

·--· ------- -- -- -----------------

! 
1 
! 

• 
iş Bankası 

Ktlçök tasarr11I beıapları 

1941 
ikramiye plAnı 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aiudo•, 3 /lıinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 .. 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 > 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 , 6,000 > J__;.;,........-~----· 
TUrklye ı, Banka•ma para yatırmakla yalnız para 

birik t irme o lmaz, ay111 zamanda lallhlnlzl 
danamı, olur•unuz 
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.. . •••••• -. 
' ' P H 1 LI P S TÜRKSÖZÜI 

Kaynak Makineleri 
AZ CEREYAN SARf IYATI, SE.SSİZ İ~lEME, UZUN öMOR. 

Gazete ve Matbaası 
' i 
~ 

' OKUYUCUlARIHA OOHYAHIN HER TAR~# I • F 1 LI P S Türksözü 
Gazetesi 

flNDA VUKU BULAN HADISEURİ GONO &0 .. ! 
NONE VERİR. TORKSOZONO IAKIP EOiNil. I Kaynak Elektrotları 

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

Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı11 · j 
plAn, Jıarlta, bllumam matbaa T •• k •• •• 
l•lerlnl Tlrklyede mevcat mat- UT S 0 z U J 
baaıara rekabet eder derecede M t b j 
tall ve sO.raUe elden çıkarır. Q QQS l 1 Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Türksözü Cilt Kısmı 

' - ~ ·- . - - -- - ------~ - -

R 
A . 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N DİŞ MACUNUNUN YARA ITl~I SIHHAT, 

CAZjBE VE GOZElllKTİR 1 

H 

" H 

" H 

" H 
H 
H 
M 
H 
H 
il 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
il 
H 
H 
H 
R 
R 

" R 
R 
H 

"Radyolin,, harikulade mües
sir terkibi, daima taıeli~ ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

de parlak neticeler veren : 
"Radyolin,, siıi terkibi meçhul H 
ve birkaç misli pahalı ecnebi R 
müstahzarlarından da müstağ· H 
ni kalmıştır. H 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıf zıssıhhasında ve güzelliğin-

• 
RADYOLIN 

.. 
il .. 
" N 
Si 

~·::wz~u=:v~#~A~«~»~i~C'=i~#=#~*~' #~A=:#~#=*~#~#~V=A~#~#~fi=:gg:~* 
l l 

Yeni Çıktı 

Bu ~arbin Kitabı 

TORKİYE · iHGİl TERE iTTIF AKI VE 

BOYOK, BRİTAHYA IMPARATORLUGU 

YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK ::= 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermay••İ: 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaQ'ıdaki plana göre ikn.mıiye da~ılalacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 

"' 2000 " 
4 

" 
250 

" 1000 " 40 .. 100 " 4000 .. 
100 " 

50 
" 5000 

" 
120 " 

40 
" 

'4800 
" 160 ti 20 il 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aş~ğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirdf" yüıde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylill, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 1 J Haziran tarihlerindft çekilecektir. 

~----------------~--~....--...----~---
\-"'----~__........_._.....__....,.........._.__.~--~-

M ÜT EH ASS/S 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIHI HER GON MUSTAf A RlfATECZAHAH~I 
0ST0HOEKİ MUAYENEHANESiNDE KABUl EDER 

""""""""*""ttff""""*""ttff ........ 
· Alloae ve uan ,-rüaH:sözü I: 

. ıartları GÜNDELiK ~E • AD~NA :~ 
Sahip ve B~muharriri l: 

Sene/ili . · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
I Aylıfı . . . 125 • -

_ Umumi Ne§riyat Mi1dürü 1 
hAnl•r için idareye MACiD GÜÇLÜ 

ı~racaat etmelidir . BasıldıOı yer~ TORKSOZO Matbaa:__ ı 

.. ffffff•••••• ........ ff ...... ff .. t! .. ffffffff .... H 

ile geçer . 
d"t' Havalarm serinle 1 1~ 

günlerde alacağlllıı 

tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundurMak olmalıdır· 

- ' 

~ Kalbi bozınadan, mide ve böbrekle'
1 

= yormadan_ ıstırapları dindirir. , 
M l:üzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sak1111111ı .. 
" 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

•::ıuxcz~xz:21:::a::ac21:zlr.ır::2c:::21ac1Ca:S'~ 

SEYHAN YILA YETi DAİMi EHCOMEHiNO[N: , 
' 1~ 

1 - Adana - . Kozan yolunun 46 -l-700 - 48..f- \ifş 
lc!rt arasınlaki şosa ve imalatı sınaiye inşaatı (29398) 
rinden kapalı zarf usulü ile ek~iltmeye iconul~uştur: br $ 

2 - Eksiltme 14/8/941 tarihine müsadif Perşelfl 
11 

~ı 
saat 1 1 de vilayet daimi encümeninde yapalacağındıı ,t ıY 
zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar 

511 

bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. ıe'İ • 
3 - istekliler bu işe ait keşifname ve şartname 

mek için Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. t te 
4 - isteklilerin (2204) lira (85) kuruş muv.akka ııbW' 

vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu işı yaP ""; 
ierine dair bonservisleriyle Ticaret ve Sanayi Qda5~ t (D 
rını, iki adet fotograflarını ve bir adet (38), bir a erıl 
ruşluk damga bir adet ( 1) kuruşluk uça~ pulunu 1 Jile 
ikinci maddede yazılı ihale gününden üç gün e\f\'~dı'· 
lerine bağlamak suretiyle vilayete müracaatları Jaıı h ~1 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış ıar 
mumu ile ıyice kapatılacaktır. 

3
2sl 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1 

23-28-3-8 

l 


