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N A!f1sterdıını : 8 (a 3) - D. 
it. B. : Loııdra Rıtdyofiunıs görı-, 
~ landaya büyiık mıldarda Ameri-

1 
an kıt'alar& gelmiştir. 
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UR SÖZ 

GÜ ND ELiK SiY A Si G A ZETE 

Milli Şefimizin Türk Tarih Kurumunu ziyareti intiba/arından f..: 

•• Sahip ve Bqmuharrirl 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluı Tarihi: t Klnunusani 1924 

OnJ•dlncl rıı - Sarı : 5089 _, 

Şefimizle lsviçre 
K onfederasyonu 
reisi arasındaki 

tebrik telgrafları 

~·········· ı--~· 
B. Ruzvelf ile ~· MiLLET •ıcLlsı •o•u111&Luı 1 

MWI 'eft•lzta Tiril Tarlll 
au .. aada dlül tetJdlrlerl 

REiSiCUMHURUN FRANSIZ ELÇiSiNi IABUlO 
Çörçil Kanadada Mühim birkaç liyiba 
dün konuştular 1 üzerinde müzakerat 

Ankara : 8 ( Türksözfi muha 

birinden ) - lsviçre konfederaa

yonu kurul~ıunun yıldönümü mü

nasebetiyle Millt şefimiıle kon· 

federasyon reisi arasında tebrik 

telırafları teati edilm iftir. 

= Ankoro_ 

Hrı .. eıere 
~~~------ · --------~--•ıt1ru edelller 

Vaşington : 8 (a.a) - Mr. 
törçil ile Mr. Ruıvelt'in rörılf· • 
IQclcri ihtimaline ait ıayialar diln 
hılnc konuşma mcvz.uunu tqkiJ 
~bniose de hiç bir vüksek mtmur 

Su projesi 
daha bazı 

munzam tahsisatı ve 
meseleler görüşüldü 

Ankara : 8 (Türbözü Muha· 
birinden) - Milli _,Şefimiz burün, 
yanlarında Haaan·Ali Yücel oldu-

tu halde, Türk Dil Kurumunu şe· 
rcflendirmişlerdir. Kurumda lurat, 

terim, tercüme ve yayım mesele· 
leri hakkında izahat aldıktan son
ra Kurumdan scvri ve saygı do· 
lu alkışlarla aynlmışlardır. 

Tuu llarlllallea ..... , ..... 
Uzakşarkt akl 
lnuiliz -Japon 
asker tahşidatı 

QQ • 
d lbesele etrafındaki esrarı ay· 

1111ttmamıttır. Mr. Ruı.veltle Mr. 
JÖrçHin hareketleri şimdiye ka· 
~ •r hiç bir zaman bu kadar ıiz. 
tutuımamıotır. Halk iki ıah•iyet 

:l'lıında mülAkatan vukubuldutuna 
t.t'hidir. En umumi kanaate röre, . 
tir. Ruı.velt tayyareye binmedi

Ankl'ra : 8 (Türksöıü Muhabirinden) - Büyük 
MiJlet Meclisi burün ıaat 15 de toplandı. Mardin 
mebusu Edip Erfin'in, memurin muhakl'mat kanu 
nu hükümlerine nazaran hangi vazife sahiplerinin 
memurin muhakematı hükümlerine tabi tutulacakla 
nnın tefsiri hakkında takriri ve adliye ve dahiliye 
encümenleri mazbatalan, Ankara şehri kanalizasyo· 
nu hakkında kanun layihası ve Nafıa, Maliye, 

yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kısım subaylara 
ve seferde bütün subaylarla askui memurlara elbi
s~. kaput ve çizme verilmesi hakkındaki 2811 ve 
2962 sayılı kanunlann detiıtirilmesine dair kanun 
layihası ve Milli Müdafaa encümeni mazbatası, Si· 
yasal Bilgiler Okulu hakl<ındaki 2777 sayıla kanuna 

Ankara : 8 (Türksözü Muha

birinden) - Reisicumhur ismet 
lnönü, burün saat 17 de Çanka
yadaki köşklerinde yeni Fransız 
elçisini kabul etmifler 've elçi iti
madnameaini takdim etmiştir. Ka· 

-
Aıt ilden bir harp .remisiyle gitmif 
cı:· Çclrçil ise bir tayyareyle ri· 

b ü t ç e v e dahiliye encümenleri mazbataları, 

Arttırma, eksiJtme ve ihale kanununa bir mu· 

ek kanun layihası ve dahiliye, bütçe ve Maarif en
cümenleri mazbatalan, Yeniden yapdacak su işleri· 
ne 31.000.000 lira tahsisi hakkındaki 3132 ve bu 
paranın sureti teminine dair olan 3483 sayılı ka· 

bul esna11nda Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçottu da bazı bulun· 
muıtur. 

GENERAi OENZ 
ENTERNE EDiloJ t.t tek ~endisine müliki olmUflur · 

,..;ın•f~h .' ~bir çok kimseler ~e t 
vakkat madde eklenmesine dair kanun liyihası, 
bütçe ve maliye encümenleri mazbataları, Hazarda 

nunlara ek kanun liyihası ve bütçe ve Nafıa tn· 
cümenleri mazbatalan Muzakereler yapılmıştır. 

b · Çorçılin ne de Mr. Runeltın ------
lldndun ötesinde ve Kanatta SOtJttllrl lllrl 
~raldannda bulunan Campabel· 
~ dtlr.~ sayfıyesine ıittitini v_e 
l · Çorçilin de tayyare ile bır 
tç •aat içinde buraya ıelebile· 
~ .. 11.· • 
~1nı ileti sürmektedirler . 

,. Vaıinfton : 8 (a.a)- Royter 
ltııaı bildiriyor : 

Stalin haffl 
denen bir 
sey yoktur 

r Vqinıtonda söylendiA'ine 
b~re. Ruı.velt ile Çörçil arasında 
~~rlÖrGpnenin vukobulm111 ihti· 
"-

1 •rtık bir ıır olmaktan çık· 
ti~ buıunnyor. Umumiyet itiba· 

lct L tannedilditine aöre, iki dev Z A YIA TiMiZ 600.000 
ciirtt •damı halıhaz.ırda beraber· Berlinden relen haberlere fÖ· 

r, 
H re, Almanlar yeni bir hamleye 

1' •riciye neıarc:tinin bu mü· haz.ırlanmaktadır. Fakat cepheler-
L,, •tttn haberi olmadıtma ve 
Q'"llu de büyük bir durrnnluk ta müfa• 
'ltk ~cak üç kifinin yani Ruz· 

•ı ç- hede ediliyor. 
~ orçil v~ Hopklns'iıı bildi· Sovuetlere ıöre, Atman z.ay.ı · 
&er delilet eden bir çok sebep- J k b 

"•rdır. tı ölü, yaralı ve esir olara ır 
Jie, Nevyork : 8 (a.a)- Nevyork buçuk milyondut. Fakat Almanla· 
~-b~l.d Tribune'ün Vatiııgton mu · ra ıöre yalnız Sovyet esiri ~ekiz. 

ırı b"td· . yüz küsur bindir. Ruslar za~ıatla· 
a· 1 ırıyor : nnın altı yil& bin oldutunu bılhas· 

'tk ırleıik Amerikanın çok yük· 
lrle lı: b •a kaydetmektedir. 

( Ge" l ıde bulunan dört su a- Moskova: 8 (a. a.) _ Sov· 
~~ikinci •ayifede ) 

! ........ ~ ........................................ ı 
~ ı 

i Onega - limen 1 
' ı ı -'• R öl- N vaorod ı ıı tG ~rnan • Sovyet harbi bü· • Bu us f u 0 

• ı 
9 t dn. Şiddetiyle devam etmek· eyaletindedir. Suyunu Ladoga ı 
' ' ır c lü - "'· •I d si olan ~ İQ • ephelerde muazzam fÖ nun .,.., ıca ere ı 
ı 1)6~ kütleleri harcanıyor. Volkh~v·~n alır. _ . . . ı 
' ti .l'• efkinumumtyesini bi- llu mülhak ,Olu de bırlık· ı 
~ h ~ ~linda meırul eden bu te 918 kilometre murabbaı· ı 
l 'il~ u ~ cephenin d.ıı. S 
l ~~elif köşeleri . ON E G A S 
' dik ilde sırası rel· Harp Salınelerıne S 
~ ille:' ~ümat ver· Colra/i Yönden Hareka_tta . bu ı 
~ () leYiz. Buiün de Kı.aca BakJl!or rölün de ısmı ge· S 
l t~~ _ve limen çiyor. Şim~li Rus- ı 
' böıK"esini ele alıyoruz. yada, Olenetz eyaletind~ bu- ı 
l lunan bu fÖIÜn sulan Svır va· ı 
~ I L MEN 11tuiyle Ladoia'ya akar. Su- ı 
4 ~rı.~n ~skeri harekatta "il- lan çok ~ıkhdar. Ga!~ınd~n ı 
ı Çi) ıölunün ismi sık sık re· reçen demıryolu mühımdir. ı 
~ Ot, • Meiabası 9450 km. mrb. dar. ı .. 

.... ~~""""""""""""""""""""ı 

yet sabah tebliti : 7 Atustos ıe· 
cesi lut'alarımıı Smolensk, Belaya 
Çerkof iıtikametlerinde ve Eston· 
yada şiddetli muharebeler verdi· 
ler. Diter kısım ve istikametlerde 
kayda deter büyük askeri hare· 
kit olmamıştır. Tayyareltrimiz 
düımanın motörlü ve zırhlı kıt'ala· 
rile piyade ve topçu kuvvetlerine 
ve tayyare meydanlarına hücum 
etmiflerdir. Bir nehir yakınlannda 

cereyan eden muannidane muhare· 
belerde bir Sovyet teıekkül6 Al· 
man ordusunun yirmi ,ci tank fır· 

ksınS: a§'ır z.ayiat vtrJirmittir. 
Nehri geçen kıt'alarımıı. mukabil 
taarruza geçerek Alman f ırka1ının 
müdafa'ıl mevz.ilerine hücum etoıiı 
tir. Alman topçusunun, mayin atı 
cı makinelerilv ve mitralyözlerin 
mütemadi atefi kıt'alanmıun hü· 
cumu durduramamıılardır. Şiddet· 
Ji bir ateşi müteakip Sovyet tank· 
ları dütman mevzilerine yürümüı· 
lerdir. Cereyarı eden kanlı muha· 
rebede A lman tankları tahrip edil 

miş, yüz.lerce Alman askert atır 
tanklarımızın zincirleri arasında 
top ve mitral) ÖZ mermileri altında 

kalmııtır. 112 inci va 59 untu Al· 

man tank alayları atır zayiata ut· 
ramıfdır. Sovyet birlikleri 28 Al· 

Türk - Buıgar 

Hududunda 

Tahşidat 

Kahire : 8 (a.a.) - Tass : Ge· 
neraJ Rommel'in Afrikadan alın· 
masını takiben kütle halinde Al· 
man kuvvetleri Türle • Bula-ar sı · 

nınna yıtılmaktadır. Son günler· 

de Afrikada alınan rsirlerin hep· 
sinin ltaJyan olduklan ıöriMmek· 
tedir. 

....... ,. ..... Amerika da 
grevler! .. 

man tankı itfinam etmiılerdir. 
Aynca 6 top, 28 mitralyöz., 30 
motoaiklet, dört kamyon ve bir 
çok malı.eme alınmıttır. 

Stokholm : 8 (a. a.) - Finlan· 
diyahlar taarahndan Sovyet hatları· 
na yapılın tazyikı az.altmak mak· 
aadile Finlandiya körfez.i sahilleri 
boyunca Sovyet kuvvetlerinin 
yaptıtı hilcumlar fidcWiai kayip 
etmiıtir. Mamafih körfezdeki ha
va ve deniz faaliyeti çok ehemmi· 
Yetlidir. SovyeUer Estonyad aki 
üslerden iıtifade etmekte, körfez.· 
de serbestce dolqmakta, ve ıam 

botlarlarla takviye edilmiı bulun
maktadır. Bu remilcr t iddetli bir 
meydan muharebesi cereyan eden 
Sorkadanın müdafaasına müessir 
surette yardım ediyor. 

Alman kadını 
altı ay daha 

hizmet görecek 

Tlrklre we 
lallltere 

Şimdi verilen resmi malUmata 
ıöre-; lnr\litler Yunaniatana 57 ,000 
asker sevketmiıti. Bunların büyük 
bir kısmı aeri çekilmiı • 26,000 i 
ölmfift6r • 

VEZEMBERG AUNDI Söylendifine ıöre , General 
Şarktaki arazinin müstakil mülki 
idaresinin ortaya koyduta mesele
ler hakkında buailn Alman hari
ciye nezaretinde ıazetelere her 
hanri bir beyanatta bulunmaktan 
lmtioa edilmittir. Burada beyan 
edilditine ıöre, earkta cereyan 

eden muharebelerin vüaati ve mez.
kür muharebelerin muzafferane 
bir neticesinin Almanya için haiz. 

Veyvel Şimali Afrikadan asker çı
karmak niyetin<ıe detildi ve bu
nun için Afrikadan çekilerek Hin· 
distana aitm:ıtir. 

• • • 
Uıakearkta lngiltere aaker tah

tidatı faaliyetine devam etmek· 
tedir . Ve Japonlara göre buna 
kartı tedbir almak liıımdır . Ve 
Japonlar da bir taraftan aıker 

Berlin : 8 (a. a.) - O, N. B. : { Gerisi üçüncü sayifede ) ( Gerisi ikinci sahifede ) 
.... -----·-

D010ff C:BLIB 
• 

llô.nı aşk saatim : 
10 Ağusto , saat 20 

R 
adgoda • Yurd saati • açıldıfını haber aldıfım 
gündenberl , 6eni , saman saman , humma 
halinde yoklayan bir ihtirasım cıar : Yurdun 

•evdiflm, baflandıfım eı•iz w henÜ% her/ceaçe 61· 
llnmiym ır&elUJclerlnl , 6ir çırpıda olsun , içimden 
ta,tıfı tl6i ıöylemelc • anl"'mak .•. Ne edebiyat, 
ne hitabet • ne ıeoeseli/c merakı • • Bu, dofrudan 
dofruya 6ir ilıiiras : A,,lc olclufu bir ıüuü arka
da,larına anlatmak idigen 6ir iMan, na.ıd Mı6ırau, 
na•ıl COJkun , nuıl muhteris olurıa öyle , . Ben 
de ô,.Jc oldufam yurd fÜ%ellüclerini gurJd111larıma 
anlatacafım . . . 

ille de/tuında, Alcdeni6 lcıyılarından : Marma· 
risten, MUtbtan , Bodrumdan , Fdldg.Jen , SUlf-
lceden • Tarıwtan , Merıinden •• B""-d•"'"" : 
T oroılardan • Çulcurooadan , portalcaldan , çam· 
dan , lıarmadan .. Konuıacafım •• 

Ya.zan : Belaf.t Kemal Çqlar 

lıtiyarum Jel , oraların dofları, to,ltuı da 6eni 
tluyıan . Hele haller mutlalctı memleketlerinin hu 
dafınılc , mensur f alcat içten dHtanların.ı dinlerin ... 
Oraları nasıl sevdiflml oralar '6lhlİI w niçin .eti· 

tllflmi oraı:lalciler tınla.ıın • • Ben alnı ak olmanın 
,,, laaluultla kafa tatmanın örnefini TorOllarda 
ı&rtlilm • Milli ananelerin tarilcat lclnesi altında 

huffne icatlar .aldandılını : Tahtacıların , Şaman· 
ların toraıaları olduldarını o daf larda anladım . 
Dart mn.uni 6ir arada fÖrmelc oralarda lcumet o/
da , V,,Jctigle mı1cerret bir ilim ıagdıfım tarllale 
6en allCiıd oralarda yalnızlılın doıtu t1e muhayyel• 
arlcoJop oldum • 

/çim içime sıfmayor ; Snıilime ilanı aılc ede 
~ filit yalc.ın : 10 ofu.tos saat yirmide, cenu· 
6un lcıgıları cıe daf ları , ak,amın ıarlplik cıe en . • 
ffnlllc wren FJzellifine ıömillilrlcen , ben kendile· 
rlne ıealenecefim • 



Sayfa 2 TORKSOZO , 

i ,_HABERLER iÇTiMAi BAHiSLER 
, _ _...~-- --------· 

Cemiyetin 
asil insanı 

YOZME BİRİNCiliKlERi 
- Şehir havuzunda -

BUGHO BAŞLIYOR 

Çif içi makinelerine 
yedek ô.let temini 

Ben şöyle düşünüyorum ki ; 
insan , tabiattaki her şeye gem 
vurmak ihtirasında olan ve bun
ların büyük bir kısmında muvaf · 
fak olmuş mahlQUur . İnsanın , 
üstünde ha\cimiyet tesisine tama
men muvaffak olması gayri müm· 
kün tek şey varsa o da c ken
disi ~ dir . 

Tabiat kanunlarına ve bunla
rın zaruretlerine büyük hir yer 
vermiş olan insanlar • bir de ta
biate tahakküm etmek isterler. 

Evet , rüzgardan lrnvvct almış
lar; buhardan kuvvet almışlar ; 
dağları delmişl~r; denizleri emir
leri altına almışlar . . . Bunların 
hepsi güzel . . Fakat tabiat asıl 
kendi ruhunu ve kanunlarını insan 
sosyetesine hakim kJlmış ve ce
miyet hayvanların, nebatların ta
biat kanunları hükmü altından 
bir adım dışarı çıkamamıştır. 

insanlar tabiate tahaklcüm için 
tekniği yarattılar . Fakat bence 
ı.sıl tahakkümlerini cemiyeti ya
ratarak yapacaklardı . 

Bugün, maalesef , fertleri te
kamül etmemiş - Düşünce ve 
telalddler bakımından - bir cemi
yet mevcuttur ki , bu sosyetenin 
nüveleri demek olan fertlerini 
mütekamil bir kademeye ulaştır
mak için - Yaklaştırmak demek 
daha doğru olur - çalışmak 18-
zımdır. 

Bu büyük işte muvaffak olmak 
ve ideal bir cemiyet yaratmak 
için her fert evvela kendini bi
lecek , yoklayacak ve aksak ta· 
raflarını tamir etmiş bulunacaktır. 

Bu işe evvela temiz düşün

mek, cemiyet arkadaıı olan di
ğer ferdin iyi taraflarını kopya 

MUHABiR MEKTUBU: 

ANADOLUNUN KIRMIZI 

BlBERI lHTIY ACINI TE

MiN EDEN YER : 

MARAŞ 
Maraı: 8 (Türksö:ıü Muhabirin

den) - Maraş'ın Çukurova gibi 
vasi ve münbit toprakları olmadığı 
cihetle burada gerek hububat ve 1 

gerekse pamuk mahsulatı -bilhassa 
pamuk pek azdır- mahdut miktar
da istihsal olunmaktadır. 

Maraş'ın, suyu bol ve arazile
rinin de kısmı küllisinin düz ve 
her tarafına su akıtabilmek kabil 
olduğu cihetle bol çeltik yetiştiril· 
mektedir. Bu yetiıen çeltikleri 
çekmek ve kabuğunu ayıklamak 

üzere bir:de ç~ltik fabrikası mev· 
cuttur. Maraş havalisinde yetişen 
çeltiklerin bir kısmı bu fabrikada 
ve diğer kısmı ise Ceyhandaki 
üç çeltik fabrikası sahipleri, çel
tikçiler tarafından angaje edilerek 
orada çekilmektedir. 

Diger taraftan Maraş'ta hek
tarlarca araz.iye yeşil l::Siber ekil
mektedir. Maraş ve havalisi halkı
nın fa:ılasilc acı biberi sevdikleri 
için halk çokça biber yetiştirmek
te, bunun bir kısmını hem kendisi 
yediği gibi hem de harice göndere
rek para kazanmaktadır. Ôgrendi
ğime naz.aran: Marafta se.nevi kır· 
mızı biber istihsalatı hır milyon 
kiloya yaklaşmaktadır. Şehir da. 
hilinde ikisi su ile ve biri de mo. 
torla müteharrik üç değirmen 
mevcut olup (Diğer un değirmen
leri hariç) Maraş ve havalisinde 
yetiştirilen ve kızartılmış olan kır
mızı bıberleri bu değirmenlerde 
üğildülerek toz haline getirilmek· 
tedir. Bu itibarla, Maraş'ta yeti
şen gerek Pirinç ve gerekse kır
mızı biberlerden' mahalli istihlak
ten faz.lası (ki bu yüz binlerce 
kiloyu bulmaktadır) Narlı istasyo
nundan vagonlara yurdun diQ'er 
köşelerine sevk olunmak.tadır. 

M. Selçuk 

YAZAN 

P. P. 
etmek, onun izahatlarına , iyi te 
Jakkilerine kulak vermek ve her 
kes tarafından sevilecek meziyet-
lere teıahup etmekle başlamış 
olmak lazımdır . 

Bu ferdi tekamülü temine gi
riştikten sonra bu mesaiyi < çatı 

altı > cemiyetine . yani aile ef · 
radmıza ve ondan sorıra c Göle 
altı '> cemiyetine, yani millet 

1 
cemiyetine ve en nihayet millet· 
ler sosyetesine tahsis etmek la
zımdır. 

c Kendini bil > sö:ıü , cemiyet 
fertlerine hit&fl eden en kıymetli 
vecizedir . 

Evet , kendinizi iyi biliniz , 
iyi yoklayınız . insan oğlu daha 
kendini iyice anlayamamış ki , 
karşısındakileri nasıl anlayabilir ? 
Şeklinde düşününüz • 

Dostlannızın tavsiyelerine, ikaz
larına kulak veriniz.. Bunlar, sizin 
ve sevdıklerinizin aksaklıklarını 

tamir için yapılan ihtarlar dahi 
olsa, bunu çok dostane karşılaya
nız. Siz yalan söyliyebilirsiniz, ya
lan söylemek itiyadınız olabilir, 
fakat karşızdakinin yalan söyledi
ğine nasal hüküm verebilirsiniz. Ve 
yine, şunu da not etmeli ki, sizi 
cemiyet içinde bayağ'llık mertebe
sine düşürebilecek bir skandili ön-
lemek gibi temiz bir niyetle yapı· 
lan bir ahbap, bir dost, bir kom
şu ikazına asla kızmayacak, bilakis 
muhatabanıza teşekküre borçlu ol
duğunuzu hatırlıyacak, ona kızıp, 
adi hüviyetlere yakışan jestlerle 
yüz çevirmiyecek, selamınızı, te
masınızı kesmiyeceksiniz. 

Şu bilinmeli ki, insan, tabii 
kuvvetlerin tesiri altında kalmıyan 
bir cemiyet ferdi olmalıdır. 

Bütün hayvanlar sevki tabii 
ile, istifa ile tabiale kllrşı müca
dele edecek en muvafık azayı 
meydana getirmişler, karıncalar 

bile kendilerine en uygun olan 
teşkilath cemiyeti kurabilmişlerdir. 
Halbuki insanlar bütün tabiat kuv· 
vetlerine karşı her cephesi açık 
en kötü cemiyeti meydana getir· 
diler. 

iyi bir cemiyet teşkilinde rol 
alacak bir ferd olmak isterseniz, 
evvela ihtiraslannızı uyutunuz, hor· 
monlannıza gem vurunuz, dostla
rınıza kendinizi sevdiriniz, muha· 
tabınız.ı iyi karşılayınız, etrafımz
dakilere kulak veriniz ve size ge-
len her sesin yalan ve fena olma
dığ'lna itimad ediniz. işte o zaman 
ideal cemiyete girmeğe l~yık asıl 

insanlığa yaklaşmış olduğumuzu 

görece tiz. 

Şehrimiz. kulüpleri arasındaki 
Bölge Yüzme Birinciliklerine bu
gün saat 18 de Yü:ıme Havuzun
da başlanacaktır. Bütün kulüple
rimiz bu birinciliklere günlerderı
beri hazırlanmış bulunmak tadır . 
Bu arada bazı yeni ı ekoı laıın 

kırılacağı ümit edilmektedir . 

Bugünkü program : 

1 - 100 Metre serbest 
2 - 200 Metre kurbağalama 
3 - 400 Metre serbest 
4 - 4 x 200 bayrak 
5 - Tramplen atlamalar 

Müsabakalara yarın da devam 
edilecektir . Gençlerimize muvaf • 
fakiyetler dileriz . 

Ziraat kongresine 
gidecek Adana 

marabasıarı seçildi 1 

Bu yıl lzmirde toplanacak 
olan Ziraat kongresine iştirak et-

mek ü:ıere şehrimiz Ziraat lisesi 

zootekni şubesi şefi B. Tahir ve 

Ziraat şubesi şefi B. Semih iz. 
mire hareket etmişlerdir. 

Parasız yatılı talebe 
kayıt ve kabul 
Bu yıl Ortaokul ve Liselere 

alınacak parasız leyli talebe kayıt 

ları başlamış olup bu ayın 20 sinde 

nihayet bulacaktır. Kayıt olmak 

isteyenler Erkek Lisesine müra

caat etmeleri lazımdır. 

Mersin ıporcaıarı 
Oazlantepte 

Mersin : 8 ( Türksözü muha · 
birinden ) - Bölgemiz sporcula-

rından on beş kişilik bir kafile 
Gaziantep Valisi Burhan Tekerin 

daveti üzerine spor temasları 

yapmak üzere dün akşam Gazi· 

antebe hareket etmişlerdir. 

Allkaraya giden 
Mersin atıcıları 

• 

Mersin : 8 ( Türksözü muha • 

birinden ) - Ankarada bölgeler 

arasınôa yapılacak Beden terbi

yesi mükelleflerinin atış müsaba· 

katarına iştirak etmek üzere böl· 

gcmizden atıcı Muharrem Okşarın 

riyaseti altında beş kişilik bir mü

kellef ekibi evvelki gün Ankaraya 

hareket etmişlerdir. 

B. RUZYEl T İlE ~ÖRÇİl 
KANADADA DON KONUSTUlAR 

(Birinci sayfadan artan) 

yı Mr. Ruı.velte mülaki olmuşlar
dır. Bazı delillere göre bunlar 
Mr. Çörçil ve lngiliz heyeti hası 
ile görüşmek üzere gitmişlerdir. 

Filhakika ~General Marshall, 
Amiral Stark, General Arnold ve 
Bahriye naz.ıı ı Albay Knox'un 
Vaşingtondan uzaklaşmalarına 
ancak bu derecede mühim bir 
konferans sebep olabilir. 

Telgrafın tebarüz ettirdiğine 

göre çarşamba günü Yorlc Maiie 
limanında bulunan Albay KooX 
Mr. Ruı.veltle buluştuğunu tekzip 
etmemiş yalnız "izahat veremem,, 
<lem iştir. 

Gazele, Vaşingtonda halkın 

onda dokuzunun Mr. Ruzveltin 
Mr. Çörçille görüştüA-ünü zannet· 
tiğini ilave etmektedir. 

Vaşington : 8 ( a. a. ) - Po
tomak Riyaseticum~ur yatından 

alınan resmi bir telsizde bildiril
diğine göre , Ruzvelt donanma 
telsizi vasıtasiyle beynelmilel İŞ· 

lerle sıkı teması muhafaza etmek· 
tedir . 

Hava güzeldir . Balık avından 
iyi neticeler alınmaktadır. Bu tel
sizde Ruz.veltle Çörçil arasında 

yapılması muhtemel mülakat şa. 
yiaları hakkında hiç bir kayıt 
yoktur . ' 

Bertin : 8 ( a. a. ) - Yarı res
mi bir menbadan : Bugün Alman 
hariciye nezareti Çörçille Ruz
veltin bir mülakat yapmaları ih
timali hakkında yabancı gazete
lerde bilhassa Amerilcada neşre-

dilen tahminlerle meşgul olmuş 

tur. Bu hususta tahmin yürütmek 
ten imtina edilmektedir. 

Bu hususta oldukça lakayıt 

davranan Berlin siyasi mahfilleri 
iki devlet adamının buluşmasının 

hadiselerin cereyanı üz.erinde te
siri olmıyacağı fikrindedirler. Ber
lin mahfilleri Çörçille Ruzvelti a
lakadar eden meselelerin de ara 
larında vukubulacak mülakatla 
hal edilemiyeceğfoi tahmin etmek
tedir . 

NiŞAN TÔRENI 
Ziraat lisesi memurlarından 

Nihat Uysal ile Mediha Koç'un 
nişanlaı ı aile dostları arasında 

yapılmıştır. Çiftlere saadetler di
leriz. 

------~ı::_u_z __ A~K~L __ A_B_D_A __ N __ B_A __ •_ı_n __ -_ ..... ı ------
Kömür yerine güneş smakllğı -Topraksız ziraat 
Yazın güneşin faz.la sıcaklığını toplıyarak h 

şın bundan istifade etmek vakit valdt birçok kim
seleri meşgul etmiştir. Fakat şimdiye kadar hiç 
kimse buna muvaffak olamamış, bu iş bir hayal 
addedilmekten ileri gelmiıtir. 

Amerikadan gelen son haberlere bakılırsa 
doktor Albert adında bir fen adamı şimdi bunu 
temine muvaffak olmuıtur. Bu adamın yaptığı he
&aba göre bir evin damına bir gün zarfında gü
ne~in verdiği sıcaklık o evi bütün kış ısıtmağa 
kafi gelebilirmiş. Bu enerji depo edildikten sonra 
diQ'er günler damdaki sıcaklık ile mutfakta ye~ek 

pişirilecek, banyonun suyu 111tılacak, hulasa ateş 

yerine her tarafta bundan istifade edilecekmiş . 
Evin damına ve duvarlarına akseden sıcaklığı 

toplamanın başka bir faydası da olacakmıı. Bu sı
caklık toplanınca evin içi ıerio olacak, yazın ar· 
tık terlemek, 11caktan bunalmak olmıyacakmış. 

Bu aynı umanda odaların tozunu kendiliğin· 

den çekip alan duvarlardan ziyayı aksettiren baıı 
tertibat ta keşfetmiş. 

Bu haberi Avrupa gazeteleri veriyor. Fakat 
onlar da inanmıyarak ( inşallah doğrudur) diyuı lar. 

* * * 
Amerikada Carneige müessesesi erkanından 

doktor Blakeslee topraksı:ı ziraat usulünü keşfet· 
tiğini ilan eylemiştir. Gerçi şimdiye kadar su için· 
de bazı nebatların büyüdüğü görülmüştür. Fakat 
bunlar daha ziyade süs mahiyptinde ıeylerdir . 
Doktor Blakeslee topraksız sebze yetiştirmektedir. 

Amerikalı mütehassas tohumu bir su içinde 
atmaktadır. Bu suda tohumun büyümesi ve mey
ve vermesi için lazımgelen bütün maddeler bu· 
ıunuyor. Tohum gıdayı topraktan alacak yerde 
suyun içindeki bu maddelerden alıyor. 

Doktor Blakeslee bu suretle domates yetiştir
miş bol mahsul almıştır . Doktc;;r dört ay zarfında 
dört defa domateı mahsulü elde edebHmiştir. 

Vaziyeti hazıra dolayııile çift· 

çilerimizin ellerinde bulunan trak

törlerin yedek parçaları buluna

mıyordu. A!dığımız bir habere 

göre , çiftçilerimize li:ıım olan 

muhtelif marka traktörlerin yedek 

parçalarile yeni alınacak traktör 

ve farmallar Çiftçi Birliğince te•· 

bit edilmeye başlanmıştır. Bu tes· 

bit keyfiyeti nihayet bulunca Zi

raat Vekaleti lazım olan traktör 

farmal ve yedeklerini buraya gön· 

derecektir. 

ŞEHRİMİZE GElEH 
MERSiN öGR(JMf NlERI 

Mersin : 8 ( Türksözü muha

birinden ) - Maarif Vekaletin

den gelen emir üzerine Vilayeti· 

miz Maarif müdürü B. Şefik Er. 

gündüz.ün riyaseti altında ileri 

okul başöğretmeni Niyazi Arı~. 

Çankaya başöğretmeni Akif Ha· 

yırlıoğlu, Cumhuriyet l-aşö~ret

meni Salih Timoçin Tarsuı Dev

rim okulu başöğretmeni Ahmet 

Aygen dünkü trenle Haruniyede

ki Eğitmen kursunda tedkikatta 

bulunmak üzere Adanaya gitmiş . 

lerdir. UğretmenlerimİL burada 

bir hafta kalacaktır. 

Vakıf Gayrimenkuller• Dair 

Yeni Bir Karar 
Temyiz Mahkemesi Vakfa ait 

gayrimenkulün yol için istimlaki 

halinde taviz bedeli verilmesi la-

zımgelt>ceğine dair yeni bir tev-

hidi içtihat karan vermiştir. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
(Birinci sayfadan artan) 

tahşidine başlamıştır . Fakat bu 
tahşidatın bilhassa Rus cephesine 
olduğu muhakkaktır . Şimdi şu 

düşünülebilir : Japonlar ya Uzak
.şarkta lngiltereye ve yahut Rua-

yaya saldıracaktır. 

* * * 
Son dakikada alına habere gö. 1 

re, eski Suriye Fevkalade Komi
seri General Denz , refakatind~ki 1 
35 subayla Suriyede enterne edil· 
miştir. 

* * * 
Amerikada dün gece 16,000 

amele grev ilin etmiftir. Bu gre
vin hayat pahalılığı yüzünden ol
duğu söyleniyor. 

* * * 
Edenin nutku hakkında bugün· 

kü Ulusta Falih Rıfkı Atay yaz
dığı makalede diyor ki : 

Harbin iki seneye yaklaşan se
yir tarihi içinde , Türk • İngiliz 
münasebetleri , iki devlet arasın· 
daki ittifakın mahiyet ve makaa
dını kavramış olanlar için daima 
vuzuh bularak inldşaf etmittir. 
Biz, giriıtiğimiz. teahhütlerle kaıt 
ve tasavvur ettiğimiz hizmeti yap· 
mıJ olduğumuza kaniiz. Bunun 
lngilterede en yüksek selAhiyet 
sahipleri tarafından teyid edildi
ğini görmek • bizi ancak ıevindi

rir ; vazifemizde teıvik ve takvi
ye eder. E1&sen bu hiı.met ve va· 
zife icaplarını yerine getirirken 
bunlaı ın karşılıklı menfaetlerimize 
ancak uygun olduğu ve tt-ahhüt
lerimizle hiç bir tezat teşkil et
mediği hususunda, Türk devlet 
adamlarının İngiltere hükumetiyle 

daima mutabık kalmıf oldukları da 
unutulmaz. 

9 Ağustos 19~ 

iKTiSADi MESELEL_E!. 
--------------------

Sani Kauçuk 
imali Meıeıesl 

·k M- hid t ··korneti(' 
Amerı a utte ıu 'dl 

topraklarında, AlmanY3 ı.ıe 
olduğu gibi, kauçuk yetişme~eteJl 
ve Amerika bu maddeyi harıÇ te· 
celbetmektedir. Denizaşırı ıneın d· 
ketlerden bu kaymettar tabii 1Jl

3 

8 
denin getirilmesi bilhassa harP ışı 
manında türlü türlü zorluk ı-a:~o 
sında kalmaktadır. Bunun di 
Almanya kauçuk ihtiyacını ıcerı~· 
memleketi dahilinde suni kaıJÇ~ 
tan temin etmektedir. dl 

Son zamanlarda Amerika i' 
bu mesele ile meşgul of rrıBıt 
başlamıştır. Amerika ticaret ne\r 
reli de Almanyada Buna adı ~. r ha~ 
rilen suni kauçuğun ima ı dJ! 
kında tedkikler yapt11mal<l3 ~' 
Bu işe memur edilen ( AırıeJ 
Müttehid hükumetleri starıdınıı 
milli bürosu ) raporunu ver ., 
tir. Raporun esas noktaları ş 
tardır: ~' 

Almanya'da ilk defa surı\,ııı 
uçuiun imaline 193'1 senesi rJ 
başlanmıştır. O sene ancak 
ton istihsal edilmiştir. Her .~ 
istihsal artarak 1937 senesi ıs 
sali 4000 tona baliğ olmuştur· rJ 

O sene hariçt~n .~t~~l ol;ıf 
tabii kauçuğun gumruğu ar.~ 
mışhr. ilave edilen resim sun•.~ 
uçuk imal eden fabrikalara 111ıı ~ 
fat olarak verilmiştir. Bu sıır 1 

1938 senesinde 10.000 torı si 
1939 eenesinde 25.000 ton si 
kauçuk istihsal edilmiştir. (J) 
dan sonraki yıllarda vasati (:jJ. 
ton istihsal olunuyor. ~ı~ 

Suni kauçuk tabii kauÇ~ıal 
imal edilen her türlü maJ'fl0

1 
kullanılabilir. Bundan otuı 

madde yapılıyor. Bazı abC 
suni kauçuk tabiisine faiktir. 1• 
kü tabii kauçuk sıcağa ve pC: r 
le karşı pek mukavemetli dt f 
dir. Amerika'daki suni 1cı~,~ 
fabrikalarını devlet tesis ve 
edtcektir. / 

~~--------~--~--___.../ 
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ANKARA RoJ!I 

CUMARTESr 9.8.94 1 _, 

1 ı.et • 
7 .30 Program ve mem e 

at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Par~1'' 
7.45 AJANS haberleri 

ar• 
8.00 Müzik : Hafif pr0 • 

8.30/ 

8.45 
13.30 
13.33 
13.45 
14.00 

14.45 

15.00/ 
15.30 
18.00 

18.03 

18.30 
18.40 

devamı 

Evin Saati 
st• 

Proa-ram ve saat a'/ 
111

, 

Müı.ık : Türkçe pla1' 
AJANS haberleri !# 
Müzik : Karışık proi 

al'''' Müzik : Türkçe pi 

Müzik : Dans 1 9 
Program ' ve memlc:1'e 

at ayan 
Müzik : FASIL 

Serbest ıo Dakik8 ı C1 
Müzik : Radyo CA 
kestrasa • 

19.00 Konuşma p..Z 
19.15 Müzik: Radyo C 

19.30 

19.45 
20.15 
20.45 

21.00 

21.10 
21.40 

21.55 

22.30 

22.45 

22.55/ 

kestrası şl'I 
Memleket saat B'f 

ajans haberleri. 1'1111ı1 
Müzik : Piyasa ş~sl 
RADYO GAZE1' ııır 
Müzik : Solo şark• 'fO 

Ziraat Takvimi ve 
Mahsulleri Borsası ~ı~ 

. ·stt" 
Müzik : DinJeyicı 1 .,~ .. rı )'fJ 

Konuşma (Günu 

leri) S 10ıı 
Müzik : Radyo ıı 
kestrası 

1 
ş .ı; 

yar• .,. 
Memleket saat a • 'fıı~~ 
haberleri ; Esh311l 0'1 
Kambiyo • Nukut 

(Fiyat) 
51110

11 ~ 
Müzik : Radyo 
kestrası 

23.00 Yarınki 

IUf. 

1 
l 
Q 

~ 



• 

Drtaşarkta 
hava faaliyetleri 

Kahire : 8 ( a. a. ) - Orta
:ıı~k İngiliz hava kuvvetlerinin 
t c li~i: Tayyarelerimiz 5 - 6 ağ-us· 
bos &ecesi düşman işgali altında 

Ulunan limanlara ve tayyare 
~.eYdanlarma hücum etmişlerdir. 
ınga.z.ide ağ1r bombardıman tay

Yııreıe . . lt rımıı merkez katedral ve 
~1Yan mendireklerine isabetler 
v Ydetmişlerdir. Demede limanda 
'i.e tayyare meydanlarında yan · 
b'lllar çıkarılmış t nakliye kolları 
trı0ınbardıman edilmiştir , Gazala 
,ttakasında Gambu üzerine de 
d~•nlar yapılmıştır . Misuratada 
t Uşınan kışlaları ciddi hasara uğ-
ııınıştır 

t' Düş~an tayyareleıi Malta üze· 
•ne b t ombalar atmışlardır . Avcı 
tııy~arelerimiz üç düşman tayya-
esı d ~ ~ - - T 1 . . a . uşurmuştur. ayyare erımız 

: 111 ~ece Sicilyada Agutsa is
h~lldc bir düşman denizaltısına 
t:cum etmişlerdir. Alçaktan uçan 
a/Yarelerimiz tarafından atılan 
<Itır_ b~mbaların isabet ettiği kay
tıhdılrnış ve denizaltılara mahsus 

4 
hında bulunan petroller ara

t'llda çok büyük bir yangın çık· 
<11~1 görülmüştür . Bir tayyaremiz 
01lrnemiştir . 

tak Dun gece Süveyş kanalı mın· 
11 asında yapılan hava akını es· 
~ 11

•1nda 30 kişi ölmüş , 35 kişi 
• llraıanmııtır. Binalarda bazı ha· 
•<it 1 0 muştur. 

"•car Ovasında 
Petrol Menbaı 

ltı BudapeŞte : 8 ( a.a. ) - Al· 
yan • Macar şirketi tarafından 
;Pılan araştırmalar neticesinde 
b acar Ovasında Toklmlos kasa· 
laasırıın 3 kilometre kadar yakm
t ;

1nda oldukça kuvvetli bir pet
k~ rnenbaı fışkırmıştır. Macar hü 
tali.illet nıakamlaıı bu kuyuyu, her 
h ttftan gelen meraklılardan mu-

b~ aza etmek için zaruri görülen 
llt'" 

t· k~n tedbirleri almıştır. Bu me· 
ııo. ılar siyah altunun topraktan 
i':~ıı . çıktı~nı görmek için koşup 

ınışlerdir. 

llnıaaıar 32.855 
s' l'ransız eılrlnl 

Serbest Bıraktılar 
SerbParis : 8 ( a.a. ) - D. N. B. 

~~ tsirj est bırakılan 32.855 Fransız 
Ve Chalons • sur Marne sevkiyat 
a

11 
~evı.i kampına gelmişlerdir. 

biy~ ar, Y.a sıhhi vaziyetleri sebe· 
()(Ilı'\ Ve yahut kalabalık aile reisi 
kıı, a arı dolayısiyle serbest bıra· 
~ift;ı esirlerdir. Bir kısmını da 
'!lıtı ·' er ve her iki harbe iştirak 
ledi~~ olan yaşlılar teşkil etmek-

lo1131' ahliye edilen bu esirler Cha· 
lerirı • sur-Marn'e dan memleket· 
<:le ~I sevkedileceklerdir. Hepsi 
anıeıe ~anya'da gördükleri iyi mu-

Yı kaydetmektedirler. 

:~Jetlere g6re1 
"llllllara gire 

( Bi · 
()\ııca~, rın~i ~sayfadan artan ) 
Y~,A tarıhı ehemmiyetle muka -

.. td'l 
lliabet 1 ccelt olursa bu meseleler 
~ıt il en ehemmiyetsiz kalmaktan . Qu . 

ilt .d ıtibıırla bu toprakların de· 
"•ıı hı aresinin tanzimi meselesi 
c lltbi 
1
.'cle k n yanında ıali bir dere-
· 'lletiıı ~~ıt, Bcrlindeki ıliyasi mah· 
%~t ılcrine göre mevzuu bahis 
11 ltı s~1,?Cak harpte~ sonra Avrupa· 
tıı J as· 

cia but: teşkilatı kurulacağı sı. 
~-~ ltıe \ln ~hemmiyetilc ele alına
Ilı n~ci:cıe teşkil etmektedir. 
r 'hfillcrPe4te : 8 (a . a.) -Askert 
~'-~t ha~kUkraoyadaki askeri ha
{ı~tıtetrıiy 1nda şimdilik malumat 
~ır ece,ır,.· · b b · M ısını eyan etmifler-
~ lıl1ırıciu~lllafih Macar kıt'alarının 
ı~~e.ltıetj~ cephedeki Sovyet mu . 
~ 'lır. lJ e kırı lnuı nazarile bakı
~!t~k;lt kr~nyada cereyan eden 
ı °'Qıseı ... . ııctıcesinde j mühim yeni 
''t "tııı ,\! '' açıla v~ Sovyet kıt'alarına 
tt~ıtı M. n Cıdalde en büyük his-

1~İtıirı ha~ar ordusuna terettüp 
tld' . ırı)mesi muhtemeldir. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO Flliff 
CiNSi 

J P. Temizi 00,00 00,00 

Kapı malı 
Y. Çiğidi 05,00 

K. Çiğidi •--- - 0,00 
Susam-- ___ 

1 
Bliğdayyerli 7 ,65 __ 7 ,7?__ 
Arpa - 5;40 5, 75 ı 
Yulaf 6,35 j 6,50 ı 

~ 
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KAMBiYO VE BORSA 
( J ş bankasından alınmıştır. 

= 
(Fra~) Fransız 

TÜRKSOZO , ___________________________ , 
Sanat Sever Sayın Adana Balkı 

11 AGUSTOS PAZARTESi AKŞAMI 

SEYHAN PARKTA 
----------------~ 

~ ~~: :.:.~~! 
OTELLO ROLOHDE HURi GEN~ 

1 2-3 

-----------------·· 
13319 

ilan 
ADANA DOGUM Vf ÇOCUK BAKIMfVI BA~TABJPlimNDfN: 

Müessesemizin 941 Mali yılı sonuna kadar ihtiyacı olan 
(Frank) isviçre 
(Sterlin) ingiliz . --5.22-
-~ Amerikan ! 30.00 -, 

' Koyun eti 7/ Ağustos, 94 l tarihinden itibaren açık eksiltmeye 

konulmuştur. lhalesi 22/ Ağustos 194 l Cuma gür.ü saat onda 
Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. Şeraitin Müessesemize mü
racaatla öğrenilmesi lazımdır. 

ATLI SPOR KULOBÜNDEN : 
isteklilerin kanuni vesikalariyle ve ilk teminat makbuzunu 

tayin edilen günde komisyona vermeleri ilan olunur. 13317 

Aşağı Yukarı Muhammen l ı k 
Kilo Kilo Cinsi Bedeli Teminatı 

------------------------------------~------------2000 2300 K. Eti 1150 86.25 
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KUHU ÇAYIR OTU fİATI HAKKINDA illN 

2 Ağustos 1941 tarihinde 

yapılan fevkalade umumi 1:fe
yet içtimaında müzakere w nıs~
bı kadar aza toplanmadıgı cı· 
betle nizamnamemizin 14 ün· 
cü maddesine tevfiken ikinci 
ve son umumi heyet içtimaı· 
nın ı 5 Ağustos 1941 tarihine , 
rastlayan Cuma günü saat 18 
de Halkevinde toplanması te-

karrur etmiştir. 

RUZNAME: 

1 

1

, Seyhan VllAyetı rıat Mlrakabe Komlı· 
yona Riyasetinden:] 

ı) idare heyeti namına bir 

senelik faaliyet raporu 
2) Kulüp hesaplarının tet 

kik ve tasvibi ve idare heye· 

tinin ibrası 
3) Yeni idare heyeti seçı-

mı 

4) Makamı vilayetçe tadili 
talep edilen bazı maddelerin 
nizamnameye derci. 

Sayın azaların teşrifleri ri-

ca olunur. 133l5 

HAlKEVİ REİSlİ~İNDEH : 
Dokumacılık kursumuzun 

noksanları ikmal edilerek pa· 
zartesi , Çarşamba ve cuma 
günleri saat 14 ten 16 ya ka
dar ders veri mektedir. Bu kur 
sa kayıtlı olanların o günlerde 
Halkevine gelmeleri ve arzu 
edenlerin yeniden kaydolun· 
malan ilin olunur. 13319 

1-2 

Kur\l çayır otunun beher kilosuna toptan azami 6 buçuk 
kuruş fiat tesbit edilmiş olduğu ilan olunur. 13317 

MERCİMEK VE f ASUlYE fiATlARI HAKKINOA İlAN 
Seybaa VllAyetl Flat Mlrakabe Komlı

yona Rlyaıetlndea: 
29 Sayılı Koordinasyon kararına tevfikan Ticaret Vekaletin

den Komisyonumuza verilmiş olan selahiyete istinaden kuru 
fasulye ve mercimeğin çuvalsız azami toptan ve perakende fiat-
ları aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 13318 

FASULYE FIA Ti: 
TOPTAN PERAKENDE 

C(NSl KURUŞ KURUŞ 

Maraş, Elbistan 20 23 
Ereğli 21 24,5 
Niğde, Nevşehir 22 25,5 

MERCİMEK Fi A Ti : 

TOPTAN PERAKENDE 
CiNSi KURUŞ KURUŞ 

Yeşil 15 17 
Kırmızı 20 23 

1 LAN 
Kozan Ziraat Bankasından : 

MESAHASI 

Kazası Köyü Mevkii Cinsi Metre M. Hissesi HUDUDU 

Kadirli Azabh Çapraz Tarla 6892,5 1/3 Şarkan yol, Şimalen kerim 
oğlu mezarı, Garben koca 
kandak, Cenuben Hark. 

" 6892,S 113 Şarkan Saz, Şimalen Gök 
" " " Ömer evlatları, Garben 

Yol, Cenuben Şahin oğlu 
Artin efendi. 

Vadesinin geçmesine ve yapılan tebliğata rağmen borcunu ödemiyen Kadirlinin Azablı 
köyünden Kötü Omer oğlu Mehmede ait yukarıda mevki, Hud.~d ve mesahası yazılı iki tarla· 
daki üçte bir hissesinin Tahsili emval kanununun 9 ve 13 üncu maddeleri mucibince satılmak 
üz.ere 1 O/ Ağustos 941 tarihinden itibaren Bir ay müddetle s~ı~ artırmaya çıkanlmıştır. 

Birinci ihalesi 1/Eyliil 941 Pazartesi günü ve kat'i ihalesı 12ıEylOl/941 Çarşamba günü 
saat 16 da Kadirli kazası idare Hey' eti tarafından yapılacaktır. 

Dellaliye ve bilumum masanf alıcıya aittir. Talihlerin teminat akçasiyle birlikte Kadirli 

Ziraat Bankası Seyyar Ajanlığına müracaatlan ilan olunur. 13316 

T. C. Ziraat Bankası 
Ko~an Ajanı 

SEYHAN P. T. T. MOOOHLÜGONDEN :-
1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlerle 

ücretli stajyerliklere orta mektep mezunları müsabaka ile alı

nacaktır: 

2-Müsabakada 10, 9, 8 , 7, numara almak suretiyle pek iyi 
ve iyi derecede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ürretli 
memuriyetlere, 6 ve 5 numara almak suretiyle orta derecede 
muvaffak olanlarda takdir hakkı idareye ait olmak üzere 20,25 
ve 30 lira aylık ücretli stajyerliklere tayin edileceklerd:r. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli 
memurluklara geçirilecektir: 

4- Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği 
yerde vazife kabul etmesi şarttır: 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü mad~ 
desindeki şartlan haiz olmakla beraber devlet memuriyetine 
ilk defa gireceklerin otuz yaşını geçmemiş olması lazımdır: 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 19/8 941 Sah günü ak- · 
şamına kadar diJekçe ve evrakı müsbiteleriyle birlikte Seyhan 
P. T. T. Müdürlüğüne müracaat etmelidirler; 

7 - Müsabaka 20/8/941 Çarşamba günü saat 10 da yapı· 
lacaktır. 1-5 - 10- 15 13298 

ÇUKUROVA HARASI MOOORLOGONDEN : 
Müeessesemizin ihtiyacı bulunan kırk ton mazot, beş ton 

Benzin iki ton gaz 1/81941 tarihinden itibaren yirmi gün müd· 
detle kapalı zarf usuliyle eksi tmeye çıkarılmıştır. 

1 Bedeli muhammenesi dokuz bin dört yüz liradır. 

2 - Teminat muvakkatası 705 liradır. 

3 - İstekliler 2490 sayıh kanunda yazılı vesaik ile birlik
te teklif mektuplan 2018 '94 I gününe rastlayan çarşamba günü 
saat 12 ye kadar Hara merkezinde alım satım Komisyonuna 
vermeleri ve daha fazla izahat almak isteyen'er de Hara mü· 
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 3-7-11-15 

13304 

• 
iş Bankası 

Klçtlk tasarrul hesapları 

1941 
ikramiye plAnı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağuıto•, 3 /Jıin<:ite,rin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
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 > 

TUrklya ı, Bımka•ma para yatırmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

danamı, olursunuz 

" Bitin Alrıların paazeblrldlr. " 
~ Beyhude ıstırap· çekmeyiniz : 
= BR TEK KAŞE = 
= NEVROZİN = 
= Bu muannid BAŞ ve Df Ş ağ"rıla- : 

H nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro- , N 
H matizma evcaı, sinir, mafsal ve ff 
il adele ıstırapları NEVROZIN'le M 
M tedavi edilir. Müessirilaç : fi 

= N E V R O Z 1 N 'dir : 

= NEVROZiN TERCİH EDİNİZ ~ 
" " n icabında Günde J Kaşe Alınabilir. = 
-A#S2Dl'SSXZXZ:A#X:XX~XA##4~ 



TORKSôZO 

r••••••••••••••••••••••••• • 
P H 1 LI P S 1 • • • • 

TÜRKSÖZÜ 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SIRFIYITI. SESSiZ ISlEME. UZUN OMOR. 

·• • • • • • 
Gazete ve Matbaası 

11 F 1 LI P S • • 1 Türksözü 
Gazetesi 

OIUYUCULllllA OOIYlllN HER TARA· 
flNOA VIU illi HADiSELERi soıo GO
NONE VERiR. TORISOZOIO TlllP EOlllZ • K agnak Elektrotları 

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

• • Bitap, mecaaaa, flll, llDet, allt, 
: plb, llarlta, 110.... ..t-.a 
• ltlerbd Tlrlllrell• ••wnt .. ı. 
1 ltıalara relllltet eder lleNGMe 
: tall we ılratıe elllea _...... 

Türksözü 
Matbaası 

Mufassal teknik izahat isteyiniz • • • • • • • 
Türksözü Cilt Kısmı 

Muharrem Hilmi Remo 
llllllPQA CADDESi 18. 42 - TEUBIF : IEMD ADDA - TWFDI : 110 

! SAIAM, TEMiZ, ZUIF CiLT ISLUliZI llCll Tllil8 
: MOCELLITHINESllE YAPTllUIURSlllZ 

uH 

- YAZAN: - MOllTAZ l'AIK nNIK -

• • 
----------~------................. -. 

TORllYE ~UMHURIYETI 

Ziraal Bankası 
llurulue l1ttllll ı • -

S.mayai : 100.000.000 Tiırlr LirtUll 

Şube ve ajana adedi : 2M 

Zirai ve t icari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye venyor 

Ziraat Bankuanda kmnbarall ve ihbarsız tasarruf baaplanna en 
az SO liram bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 1 

qatıdaki plana röre ikAJDiye dat*'ıcaktır. 

.. Adet 1000 Urabk 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 .. 
' .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 .. so " sooo .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 

" 
20 .. 3200 " 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan qatJ düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 1 - Eylül, 1 1 Birincikinun, 
1 Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

............ ~~,.,_,,_.~ 
MOTEHASSIS 

Dr. Ekrem· Baltacı 
HASTlllRlll HER GOi IUSTlfl RIFlTECZlHllfSI 
hTlmt MUl YEHEHAIESllOE llBUL EDER 

DıM weU• ........ 
S...lifl ... 1400 Kr. 
I Aglıfı • • • 125 • 

l•nlaP lolft .... ...,. 
•llncll8t ......... p 

1"'ÜHKSÖZ0 
GONDIJ( caADtl • ADANA 

Seltlp w .,_alaarriri 
l'ERID CIELAL aOvE• 

Umamr Ne,..lgat Mlddrd 
MAclD 80çL0 

Bo111dt6ı yer : TDRKSOZO Matbaası 

NEZLE 
Kırıklık, 
Diş ve ade 

ağrıları 
En seri ve ea kaU f' 

kilde yalnıı kafi 

ile geçer 
Havalana ser1nledll'' 
,onlerde alacaft-' 

tedbir eYinizde birkaç GRlPIN bulmduruıak olmabdd· 

• 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekle11 

yormadan ıstırapları dilKlirir. 
1 

Lüzumunda (Ünde 3 adet allnar. '[alditlerindca ~ 
her yerde pullu kutulanm ..,.ula iateyiniı. 

Mahalleıi 

Rızaiye 

1 LA 

BEHERD~ıJ 
MUHAMMEN~ 

Mevkii Lira Kurut 
1 1 

Dikilitq 30 00 


