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Mim Şefin ı Türkiye hakkmda çıkarılan asılsız şayialar il 
Kabulleri ı ı 

b Ankara: 8 (a.a) - Ankarada il ou·· n ' ru·· rk -Alman dek- ıl .:=rıan Bertin büyük elçimiz. • 
in- rev Gerede~i Millt Şefimiz. ı ı 

~~°"!=u'~:~=·ul e=tmif,=yem=ete=alı·, ı lirasyonu neşredildi 1 
"8T111111 uur.a 1 · 1 ı TlrlllJ•alD taıflll edlldlll , TlrklJ•J• taarruaa 11at1amalı ı 

YARDIMLA~ 

Devletin parasız 
okutacağı talebe 

MAARlf YEKAlETIMIZiN 

Adana öğretmen 
ahnanların tam 

okuluna 
listesi y APILlllSD 1 blN ....... Y8 Balgll'lıtaada Almaa talıtfdatı :vaplldlll 1 

Ferid Celal GÜVEN i JOIUdalll ballerler tamamen DJdarmadır ıı Ankara: s (Türksözü Muha· birinden) - Devlet hesabına pa· 

A
ın M k ( A A -r Ll ı raaız yatalı okuyacak talebelerden 
acı os ova olan yeni Alman I Anlıara : 8 • • ) - • eo ii : Son TiiTlı ve Alman h.ı:.'-~metl · b" Jı. ı ô lald - · d · haf """ erı ır ma Adana Q'retmen okuluna verilen-

=Ankara 

1.rr~ınm uzerın en bır ta ı laaltalar. ;a.-lında •cnehi lıaynalı/a,,dan ,.. •adı mah•a•la i a• edı·ıen b • J ı J • J 
L· tcçtı. Henuz ortada açıklanmıı h. b. I a rıoayenere erın istesi ıudur : Mahmut Tun· 
111r Jey yok. 

250 
kilometrelik bir ı len ma16aat ve radyo haberleri , mülıerre· ıç ır %~man en lıiıçülı bir ehemmiyet ı çer Adana, M stef a Başolıil Ada-

böıre üz.erir.de iki milyonluk bir ı ren oe mulat.ıi/ tar%ldrda Almanyanın bir atfetmemıı olmakla beraber her türlü a•ıl ı na, lsmail Bıke Adana, Orhan 

~an ordusu bütün yeni harp ı, talıım talepler ıerdettili, taz.yilıler yaphfı, oe eıaıtan dri olara ba neıriyahn iki mem· ı Yurdakul Adana, Aıım Üstün A· 
~ l&ıtalariyle Aman11z bir hücum ı l!ıı'6ariıtantla ta,.,idatta balııntlaia ve Tllr~ ~e~et araım.da 19 Haziran 1941 tarihli dana, Mustafa Karabulut Anlak· 

RUZVElT HARP iSTiYOR 
''Pllıaktadır. ı . . . ıtilalla teyıd edilmiı bulanan itimatlıdr ya, Ahmet Şen Antakya, Kemal 

Füh tk nd .,.••la lıiyey• lıarfl 6ııt taarraa harelıetin• ,eçmek 

1 

do•tlak mün b tın h" 6 . h"l h l l ! 1 Ôzer Antalya, Ali Kank, Antalya, 
h- rer, son nu u a ..,... • • l'J. __ .... _ ı•J cue a ı ıç u oeç ı • a e • F ·ı Aktü A 
""il bu harbin çok keatiıme ve ı.:• ~ o u'alu .--.a.,.,..ı teoııu etmeie çalıı· dar edemiyeceğini 6e7an etmelı huıaıanda ı 1 azı n ntalya, Kiıım Ka· 

SURIYEDEKI VAZIYET 

~t Verici bir hücum oldutunu, m11lardır • mutabılı lıalmlflardır ı )aycı Antalya, Sıtkı Oıren Diyar· 
~nda Alman mılletinin yüzünü • bakır, Sabri Arın Diyarbakır, Kim· 

lildürecek eyi sonunçlar abnıca· .............................................................................. J ran Çilonti Diyarbakır, CemaJettin 

Şark cephesi 

O 
ünya efk4rı umumiyeıinin sık 

l"ti Ruıyadalli harrkita çev. 

rilm'ı hulunmaktarlı r . Rü\ ülc 
Alman taıırrmu h11ş'ııvalı b•r lıRf 
ta o dı.. H tin hu 11 S? ç n h r 
tak i rıutkuıırlıt ııöyl nı ş tı G.-n·ıı 

cııışamhıı güııü tıırıh '' t-ı• hü ül.. 
muhRrt h,..si haş1arlı vr d vam 
ediyor t-uı kt ir. 

~?' söyledi. Bu sözler, hücumun (Gerisi ü~üncü aahifed':!__ 

't 1 hazut .. ndıtını, vasıtalann eyi 
it çıldı~in , pıanlarm düzenli ve Türkiye 
tatırme y ... pııdıgana işaret eder. 

11 
Bu harb ı ıı &lacatı şekli ötre· 

~hilınekl t mız için sa .. tıerden, 
turıll' rdcrı zıyade haftaları bekle· 
~k lbıındır. Çil kü Abııan ha· 
hirı. r, asıl kuvvetlerin henüı dö 
t f bôlg-t-sine ıokulmRdıtını fÖS· 
'tıtıek ledir. 
~ Anıaşıld tına fC)re Almanlar, 
ti •radeniı ve Leninrrntl cebbele· 

111 şi,, • ilık ihmal fü ttk, Temo-

~t •da..,,,..~*'8 ~ 
) )\lkarıdan bir luüaç hareketi 
~Pftıak tasavvurundadırlar. Eter 
lb inan ordulan bu dütünceterinde 
Ct~"•ffak olabilirlerse, RUllann 
lb he ortasındaki orduları Nnl· e:. ve Moskova yolu açalmıı ola· 

h Halbuki bu harbe dair dün 
~ tttccilere söylediti ıözlerde 
~· ıözcüau Lozoski •bu bir 
" flanrıçbr. deıniş ve tunlan ili· 
t ctrniıtir. 

lıi. .. Eter Almanlar birkaç yüı· 
'"&anı daha ölüme rötürecek
lltr bunda muvaffak olacaklar· 

•• 
~ 8ir taraftan Almanlar m~ai-

• ~ 01acaldarını, diter taraftan da 
'1t 1•r Almanların bu hücumların· 
~ ... lbu\1affak olamıyacaklannı IÖY· 

tlttedirler. 

'ttı. 8iıe kahraa Almanlar bu ta· 
tt)" llarında kaz.anmak için her 
~:· her türlü f edaklrlıt' yapa· 
'•rdır. Çünkd muvaffak olmak 
'lldadırlar. Fihrenin söz.Ü ye· 
11._\I lelaıeııe , Alman milletinin 
~Ct~arı büyük mikyasta 11rsalmıt 
~il ö lır · Bu def aki ıaldartf, kıt · 
~t • ~cc yapılması ıerekli olan 
)ı ~tır · Almanlar için Moıkova· 
~~ınık , Leninıradı almak, 
'-tı>ı ~ta dayanmak, relecek 
"taeı'"n haıırlıtı için eNslı bir 
~tir~dir. Bunlar yapılamadıtı 
bitir 't\e, zorluklar çok ıenif ola· 
,. af1taıyaya dotru yol almıı 
~.~ Alnıan orchılan retllerini 
1:1,._. 0 "•ya dayayan bir Ruı or
'-'•ıı:'Uı tehdidi altında bıraka· 

r. 
8 

çlltt~,~layan bu harbin ortaya 
~il Al olan durumu ne oturaa 
licSt,.~•nlar nerelere kadar 
' . litainler , Ruı oıdu'a· 
)'o,, r:;~•da. lurdmayacat• beoı.i· 
~. 111,:kika Ruılar insan_ fab· 
:"Gl it, en bakımından çak mi· 
~l'be~~~ar kaybettiler, Fakat 
ti c." ordu crı bu kaynaklara ret· 
-~1 'le h \'e ~alk henüz. ceaare-

'ttir. •rı, ııtelderini yitirme· 

8-. ıı.ı 
'Chrl.a öntı~doki aylarda ..... ..,...., 

:_- U%akı!rJ:!t{2.üylk:mulıareMlır oluyor.' ~una •ait~habuler 
3 nca .ay/a"iltidır. Retmimn Yanıt- Çingten bir sokafı] gösteriyor.-:: 

SOVYElLERE GÔRE ALMANLARA GÔRE 

A••ıalar çek 
zayiat werlfor 

DOKUZUNCU SOYYET CEPHE BOYLARINDA 
ORDUSU 8ARICDI ANUDANE MUKAVEMET 

Ankara : 8 (Radyo ıaıete· Ankara : 8 (Radyo gazetesin· 
ıinden) - Sovyet söı.ciıil Lo· den) - Varıova Radyosu halkı 
ı.oıki matbuat\ mlm•siUeane Bol,evik rejimine karşı ayııklan 

- VE-

Rusya 
, ............... .. 
ı Lozoekl Hltlerln J 
ı lddl•lerın• cevap ı 

t::~k- ve TUrk-BOVJ•~ ..... ,~ ..... 
•111atmaktadar ı 

......... J 
Molkova : 8 (a.a) - Royter 

diln raı.eteciler top&antaamda bir 
muhabir HıtleıiD IOP nutkunda 
Molotofun reçen ıon tqrinde 
Berlin seyahatinden bahsedeı ken 
ileri sürdü~d.. ithamlar hakkında 

Sovyet ıöıcüsü Loı.oski Finlandi
ya ve Romanya hakkınd" Sov· 
yetlere atfedilen ithamlara red· 

dettikten 10nra .bahıi Türkiye'ye 
naklederek demiıtir ki :: "1941 
martanda Sovyetler birliti Türki· 
ye'ye , hficuma utradıtı taktirde 
Sovyetlerin tam .bir anl8f111a ve 
bitaraflıtına rüvenebilecetiui te
min etti~i zaman, bu, Almanya· 
nın hoıuna ritmedi.,. 

(Sonu 1 üneü uy/ada) 

( Geriıi Oçlncü aahifede ) ( Geriıi üçincü aayf ada ) 

Meb'us Gn. Cemal Ç~~ÇA 
Mersinli V~f.'!..~c~ıtc~m~ EKELİM 
nmaıı.n 
YOLCU TRENLERiNDE 

TAHTA KURUSU 
TrınZ. ııun bir çolc okaguca· 

larım~ ,,,/c.aJa,larım~ , Jostlorı· 
mu trınl.,-Jılci talat• kuruların· 
dan aılc ~ılc ılltôyet ıtmıye baı· 
ladılar. Hattti. Torn Elc•presin~e 
6ilı handan kurtulmaya imfctin 

olmugormUI . 
Unn hir golculalcta 6a ar.u, 

aoını laiç 6ir .saman f Ö%den lca· 
"rmagtuı bu lıa!Jflanlarla Jöfüımı 
oı 6unlorı gole ıtmı ıüç bir ııg 
olmtU4, ıır,lctir. 

DaitnG temislill , ralıatlıfı ilı 
ötıdınl>eri lılıindı iyi f ilcir topla· 
mıı olan D1t1let Dcmtrgolları Md
Jıırlyıtinln 6a menle Ilı .falcından 
ilıili olorak yalcın aamanda talata 
/nırularının kölcln• ldhrit wgu 
M/c'*"1* iıtflllUllS wnJır • 

Mersinli'nin evvelki gece geç va· 
kit Ankara'da Yeniıehir'dcki evin· 
de ansızın hayata gözlerini kapa· 
dıtını teessürle haber a!dık . 

Rahmetli lıpartanın eıki bir 
ailesinden olup 1873 yılanda Mer· 
ıinde dotmuı , harbiye ve kur· 
may tahsilini tamamladıktan son· 
ra ordunun bir çok hizmetlerinde 
bulunup reçcn umumi harpte Su· 
riye ccphuinde kolordu ve son· 
raları ordu kumandanı olmuıtur. 
Mütarekede ikinci ordu müfcttiıi 
iken 1919 yılı ilkteırininde Ali 
Rıza Paıa kabinesinde Harbiye 

Naıırlıtına setirilmiş ve Kuvıyiimil 
liye ile lıtanbul (hüldimetinin te· 
maslarına dclilet etmif ve o ıı· 
rada yapılan intihapta Jıparta 
mebuıu seçilmiştir. 

Ali Rıza pafa kabine1iyle bir· 
likte nazırlıktan ayrılan ıeneral 

(Otrlll • iMi •rtm) 

. ' •.. .... ..,.. 
~ ~ 

Ankara : 8 (a.a.) - Ziraat 
Vekdlıtl CJitagetlen ıöndırdifi bir 
timim Ilı 60n6ahar elciminı bal· 
lanma•ını CJI eldeki her kuClf1ıt· 
ten /agdalanmalc •urıtlylı çokça 
ılcim yapılmıuını 6ildirmlJtir, 

Butıar KraJı Boriı çoculdariyle 
bir arada 

••• 
Lonnrıı rıı .!\ o"u' 11 gön . Sıı 

riyNıin ilk ııh 11st müm•·Hi i 11 
11ra gönılcrilm i ftir. 

••• 
Ru1.vt it Mıhvl"r O vldlerıne 

isal.fi fidlfeWe Micadele t11rafta 
nrfır. Ve Ruıvelt t-ınar"f ık lca 
nur unun tar:fılini düfiinmeıini beı· 
!emektedir. 

Bulgar kralının ı ,_' .... - 1 

tahta çıkışı Şehir otobüsleri 
Ankara ı 8 (a .a) - Butıar 

kralının tahta çıkı11aın yıldooOmO 

milnaaebetiyle Reiıicumbur ismet 

lnönü ile Kral üçüncil Boriı ara· 

sanda tebrik ve teıelddlr telaraf. 

ları teati edilmiflir. 

llllAIDIA 1181 

bügün işliyor 
Viliyetin röıterditi lüzum 

iz.erine ıehir otobaıleri bürdn . 
den itibaren hikftmetle iıtasyon 
ara11nda ıef erlerine baılayacak
lardır. 

KARA DON 
Yaıaa: B. o. 
"-·-·-·-........._·~ 

.Epeyc:e bir zaman oluyor, Adana Belediyesi tehir içinde Kara 
Don ~ymeyı yasak ~t~işti. Şüphesiz bu "kıbk11 yasak edilmete de· 
ter bır kıhk oldutu ıçın Belediye böyle yapmışb. 

Bu yasata h~ı~z. uzun zaman hörmet etti, pantolon reydi. 
Ne oldu, ?erden esdı bıl?1ıyoruz ?.. Şimui hemen hemen fObrin yüz· 
de seksem tekrar bu eskı kalıta ıirmiştir: 

• Bu kıllk masrafsaz bii kıbk olsa, haydi ; harp yibdır, deyip 
ıoz yumabm. Fakat Don bir pantolondan daha ucuz defildir. 

Rahatl~k mese.lesine gelince ; üç etekli entari, Şam Hırkası, 
daha rahat bır şeydır· Rahatbr diye bu kıbkla bir adımın ıokakta 

dolaımasına röz yumabilır miyiz ... 
Biz bütün bunları bir tarafa bırakarak, asıl bir mesele üze

rinde duracatız. Faydası, temizliti, edebf "Ve terbiyesi oldutu için 
yasak edilen bir şeye karp aldını etmezsek, uzun yıllardanbcri ıü· 
rüp gelen ve kanunlarla, amirlerle yasak edilen eski devirlerin bir· 
çok idetlerini, alııkınlıklarını bayajı dıaklamıı oluruz. 

lnkillp müeueaelerinin kararlan bir defa icra mevkilne konul· 
duktan sonra, geri dönülmez. ileri ablan ayak reriye alınmaz. 

Mademki vaktiyle bu kalak defiımesi yapbk, bunu çirkin 
oldutu içia, filzel olmadıtı için. faydasaz ve kirli birıey oldutu 
için yapbk. Neden sonuna kadar bu itin üzerinde durmuyoruz. 

Alııbtımız fe)'lere reri dönmek yoktur, ve bb nevi priye 
dönmelere, kü-;ük te olA, ehemaıiyetsiz de ıörünse, rcri dönmemek 
reriye döaOJet Iiir oldutllDU tikirlerde uyandırmamak için yapmamak 
l&zımdar, 

Pantolon dururken, Kara Don'a reri dönmek ve bunlar~ 
r6zyummak dop birtcr ~ ... terçk. .. 



Hayata Dair Notlar 

Evlenenlerin 
Katlanacakları 

~~~------··--------~~-

Delikanlılara ve 
Kızlara 10 sual 

Uzun kış gecelerinde, vaUi 
nizi etlenerck, hoı sıeçi rınek is· 
termiıiniı. ? Ôyle sanıyoruz ki, 
bunu istersiniz 1 Bir Viyana m(C· 
muaaı. etlendirici bir mevzu O · 

larak, aıatıda okuyabileceklerini
zi ortaya koymuştur. O yazıyı 

naklediyoruz . işte : 
<Evlenme, birçok kişiye eri

tilmek için yorulmağ'a deter bir 
hedef, bir gaye gibi görünür. 
Bilhassa genç kızlara l Delikan
lılar, umumiyetle pek okadar 
mütemayil detildirler. Bununla 
beraber, delıkanlılar arasında da, 
balık gibi evlenme limanına at
Jıyanlar vardır; suları, daima, ol
ması istrnilditi gibi sakin olma
yan bu limana 1 

Diter taraftan. ıüphe ve te
reddütten azade bir katiyetle 
teıbit edilmiştir ki, evlenme, er
kek ve dişi çiftlerin her tekine 
de ayrı ayrı, türlü icaplara uy 
mak lüzumunu yükletir. Taraf, 
taraftan baıı ıeyler ister ve tec 
rilbe aöstermiftir ki istenilen fey 
ler, mütekabil olarak kusursuzca, 
tekı eksik olmadan yerine actiri
lemez. Dolayısıyle de . .. 

Dolayısi} le de, gayri ihtiyari 
olarak ve hatta otomatik bir ı•· 
kilde bu vaziyet .şöyle bir aözden 
ıaçirilmekle, bir nericeye varılır. 

Bu netice, nedir ? Eıter evlene
cek olanlar, birlıkte geçinmek 
için birbirleı inden ne gibi ıeyler 

iıtiyeceklerinden ve ne gibi tart
lara katlanmak zorunda kalacak
lırını ve bunlara katlanıp kat
lenmıyacaklarını evvelden kesti 
rebilseler, evlenmenin olgunluk 
imtıhanına Uf ı derecede hazır· 
lanmış bulunup bulunmadıkları 

hakkında evvelinden her biri bir 
kanaat edinebilıeler, evlenme 
.bayıhnda hiç dctilıe .şimdikinden 
daha az. niıhtte kaydedilir 1 

Fakat birçok L:işi, bukadar 
miihim ve müıkül bir .kararı ver
meden ne gibi ıeyler üzerinde 
diifünmek ve bir hnaat edinmek 
yerinde olacağını belir temedik
Jerinden, bir aerek kadınlar 1 ge
rek erkekler için. ayrı ayrı ıual

ler haıırladık . Kıı. da, delikanlı 
da ıki ayrı liste halinde 10 ıual 
karıısında düıünecekler, bu basit 
ıuallerin cevabını dürüst olarak 
verince; hemen hemen matama· 
tik bir katiyetle, kendilerini ne· 
ticeye varmıı bulacaklardır 1 

dan cınkulatıyle dinliyebilirmi
siniı. ve kocanızın akşamları saat 
7 den sonra iıe müteallik bazı 

toplantılarda bulunacatı yo
lundaki sözlerine inanabilir mi
siniz ? 

3 - Çorap vamamatı, ço· 
cuk bakmatı' hoıa gid~r ıeyler 
sayar mısınız ? 

4 - Senede 2 - tertip ve
ya tashih yanlışı delil: iki t -
yeni ıapkaya memnuniyetle ka
naat edermiıiniz ? 

5 - Hiçbir çocuğunuz ol· 
mıyacak yerde 6 - tashih veya 
tertip yanlışı değil: altı! - çocu
ğunuz olması arzu edilir telAkki
sindc: misiniz ? 

7 - Biribirine benzemekle 
beraber, baıka başka iki şeyi, 

biribirinden ayırabilir misiniz ? 
8 - Sürmesiz kipritinizi öf

keyle oynatmadan, sürmeli kir
pikten, yani kirpiıderinizc sürme 
çekmekten vazgeçebilirmiıiniı, 

Ama öfkelenmeden ? 
9 - Evlenditiniz zamana ka

dar hararetli bir briç oyunu me
raklıııydımz. , farz.edelim. Kocanı
zın hoşuna gitmek için, bu oyunu 
bırakıp da batka oyunlarla oya
lanabilir misiniz ? 

10 - FedaUrlığ'ınıı. , hodbin
litiniz.e niıbetle daha mı büyiik
tür ? 

Eter bu 10 sualden yarısından 
fazlasına veyahut da topuna bir
den verdiQ'iniı. cevaplar <hayır!> 
sa evlenmemeniı. , evlenmenizden 
dahıa hayırlıdır 1 
Evlenmek latlyen dellkanll· 

ıara 10 tecrUbe auall 
1 - Pul veya kibrit kutusu, 

veya kelebek veya böcek veya
hut da: pantılon dütmesi vs. kol
leksiyonu yapmak hususlarında 

vaıreçemiyeceğiniz. drrccede me
rakınız var mıdır ? 

2 - Rastgelditiniz. sılzel bir 
yabancı kadınla maceraya atılmak
tan kendinizi alamıyacak derecede 
iradenize az hikim , bu ı.Afın 
tesirinde, hilisa bu itiyada zebun 
bir kimse misiniz ? 

3 - Sizce, boyunbaQ'larmmn 
rcnsıi, müstakbel karınızın saçının 
renainden daha far.la mı mühim
dir? 

4 - Mesletiniı. itibariyle kah
raman rolünde teaanni eden tenor 
musunuz , dansör müsünüz , aey-

TETKiKLER: 

i ·. HAB lllZ KULESiNDE 
BULUNAN FINBR 

Parti Ocak 
kongreleri 

Cümhuriyet Halk Partisi Yü
reair Nahiye Ocakları kongreleri 
dün sona ermiıtir . Yukarı ve A
şaQ'ı Canip tehir nahiye Ocakları 
kongreleri de ayın 12 sinde baı

layacak ve ayni giin bitecektir • 
Merkez Kazaya batlı olan yedi 
Nahiyenin l'°ngreleri de 25 ve 
27 tarihlerinde olacaktır . 

Bunlar Karataı, Tuzla, Yür(gir, 
Misis , Karahacılı Nahiyelerinin 
kongreleri kendi merkezlerind~n 
ayın 25 inde yapılacaktır . Vila-
yet merkezi Nahiye Ocak kon· 
grelerinde ayın 25 inde başlaya

caktır. 

...... mallaıellı 
mldlrlerı arasmda 

d•lllllllllder 
Muş hususi muhasebe müdü

rü B. lsmail Vakti Niğ'de hususi 
muhasebe müdürlütüne, Hakkari 
hususi muhasebe müdürü Süley
man Öner Muş husust muhasebe 
müdürlütüne, Ankara Maliye mes· 
lek okulu mezunu Rauf Yücel 
Hakkiri husust muhasebe müdür-
lütüne Veklleten tayin edilmiı· 
terdir. 

Çeltik mltella11111 
Seyhan bö:geıi çeltik müte· 

hassısı ve 1.iraat müdür vekili 8. 
Harun Onuk Bahçe kaz.ası ve ci
varındaki tetkik seyahatlerinden 
dönmüıtür. 

yah mısınız , veyahut da teganni 
etmek, dansetmek, aezgin utmak 
suretleriyle meşhur \'e zentin ol-
mak heveslisi miıiııiı. ? 

5 - Kaynananıı.dım, karını.ı.ın 
sevditi kedi veya köpekten ve 
misafirlerden korkar veya çekinir 
veyahut da hoılanmaı. mısınız ? 

6 - Bir kedi veya köpeti , 
küçük çocuklara tercih eder mi
siniz ? 

7 - Resmen evlendikten son
ra, haftada bir gece olsun karı
nızı evdr. bırakıp da dostlarınıı.la 
etlentiye gitmeti şimdiden aklı
nızdan reçiriyor musunuz ? 

8 - Sizin için spor havadisi 
kannıı.ın bir mağazanın vitrininde 
aörup de hayran kaldıtı bir Pariı 
modelinin tarifi yolundaki malu· 
mattan daha ziyade mi ehemmi
yeti haizdir ? 

9 - insanın hayatında boıan
m ının icabında iyi bir rol oynı· 
yacatına, böyle bir imkAnın mev-
cudiyetinin hayırlı ve iaabetli bu
lundutuna kani misiniz ? 

10 - Hodbinlitiniz, fedakir
lıtınıza nisbet le daha nu yüyük
tfir? 

Eter bu 10 sualden yarısından 
fazlasına veyahut da topyekun 
hepıine birden verditin :ı cevap· 
lar c evet 1 > se, bekir lıalımz. , 
daha iyi 1 ? 1 

Toprakofise sallştan i 
kaçırılan arpalar 

K
ızkuleai'nde 1718 e kadar fener 

yoktu. Geceleyin Marmara'dan 
ve Botaz'dan gelen gemiler, 

Saraybumu taraflannı rörmekte 
büyük sıkıntı çekerler, büyük kor
ku ve tehlike reçirirlerdi. Bunun 
için Fenerbahçesinde olduğu gibi 
Kızkulesi'ndc de bir fener yakıl

masını vaktin sadrazamı uygun 
görmüs ve kulenin bir tarafına 

bir kandil yeri yaptırılarak her 
gece yakılmıya başlamıştı. Ukin 
fener kulesinin üstü ahşaptı. Bir 
iki yıl kadar geçince zeytinyatı 

bulaşmış ve parlayıp tutuşmaya 

istidad peyda olmuıtu. Bu yüz· 
den 1720 yılının bir recep ıe· 
cesi küçük bir kıvılcımla tutuşmuf 

Bir arpa stoku yakalandı 
.......................... 
ı . . ı 

i 0Zf RiNDE 144 L.IRA : 
i ÇIKAN DiLENCi I 
ı ı 
ı S Uleym•nlyell Kerim ı 
ı Yıldız lamlnde bir ••hı• S 
ı dllenclllk yeparken tu· ı 
ı tulmuf ve Uzerl ar••· ı 
ı tırıllnc• t 44 llra bulun· ı 
ı mu, tur. ı 

ı ı .......................... 
Talldlraame aıaa 

ldarecllerlmlz 
Beykoz eski kaymakamı 88. 

Saadettin Ertür, Bor kaymakamı 

ve lstanbul emniyet 2 nci ıube mü
dür vekili Turgut Baıkaya, Bire
cik ~aymakamı ilhan Frfin, Boz
öyük kaymak.mı Naci Rollas, 
Harran kaymakamı Ata Aksoy, 
Hızan kaymakamı Fevzi Conger, 
Beykal kaymakamı Hikmet Tör, 
Tokat mektupçusu fsmail Hakkı 
Kayan Dahiliye Veklle tince taltif 
edilmişlerdir: 

SÜMERBANK ŞUBFSINE 
GELEN MALLAR 
Süm~rbank yerli mallar pua· 

rana Pazen, patiska, zarhk beı 

ıibi yünlü ve pamuklu kumaılar· 

dan külliye t1i • mikdarda mal rel· 

miştir. 

1114 lcifi oatanJa,Iıla 

alındı 

Yabancı memleketlerden tür
lü şekilde yurdumuza relmiş olan 
1174 kitinin vatandaşlıjımıza alın · 
ması icra Vekilleri Heyetince ka· 
bul olunmuıtur. 

B•ıl•n tabiy•ıi iıtifar• 

heyeti lnıpn toplanıyor 

Beden terbiyesi Seyhan bÖı. 
gesi istifare heyeti bugün ıaat 

17 de bölge baıkanı Vali B. Fa· 
ik Üstünün riyaseti altında top
anacaktır. 

BiR YARALAMA 
Rahmetullah isminde bir adam 

Salih Su'.>u batından hafif surette 
kürek ile )'araladıtından tutul
muştur. 

Adananın Alidede mahalle · 
sinde 69 nolu evde oturan kasap 
Mahmudun tevinin alt kısmında 
4000 kilo arpa anbarlanmış oldu
~u öğrenilm iş ve :toprak ofisten 
ıllnan hir memurla araştırma ya· 
pılarak arpa ele geçirilmiş ve o 
fisce kanuni muamele yapılarak 
C . müddeiumumliğine tevdi edil
miştir. 

Bir lallrlllada 
raagm çdarorda 

Dün sabaha kartı 1. Burdur. 
otlu un ve çırçır fabrikasındaki, 

Darendeli Yahyaya ait pamuk 
matazalarından birinde yangın 

çıkmış ve itf11;iyenin büyük gayret
leri ile söndürülmfittür. 

Bu yangın baııangıcına sebep 
meçhul bir kimse tarafından ya
nan izmaridin balyalar içine atıl
masıdır. 

Aralı llalrlJab 
Van : 8 (Türksöıil muhabi

rinden ) - Memnuniyetle haber 
aldıtımıı.a göre , Amiı civarında 
bazı arkeoloji ıondajlaı ı yaptır· 

mak üzere vilayetimiz Maarif mil· 
dürü Muıtaf a Noyan 'a mühim bir 
vazife tevdi etmiı ve bu itin ba
prılmaaı için de emrine kafi mik
tarda tahsisat ıöndoarmiıtir. 

Bir adı•ı · taltaaca 
De JUaladl 

Evvelki giln Yenice ~köyünde 
bir şahıs Niğdeli amele Yusufu 
bir sirkat hadisesinden dolayı ta· 
banca ile • bacaktanndan vurmuf
tur. Carih firara muvaffak olmut· 
sa da jandarmalar .. iı.irıi takip et· 
mektedir. 

Nlldede Jlal ltlr 
ziraat nllım 

NiQ-de : 8 (Tilrksöz.6 muhabi
rinden) - Şimdiye kadar Kırüı
tü diye anılan Nitdenin fark ıta· 
rafındaki f!kir toprakla boş saha 
Kombinaların verdifi imUnlardan 
istifade ederek halk tarafından 

sürülmüş ve çavdar ekilmiıtir. 
Binlerce dönümlük bu sahanın iı · 
tif ad eli bir hale ıeliti Nitde is
tihsalinde büyük bir rol oynıyı · 
caktır. 

Açık te19lllr 

ve bir maşala gibi a 1 e v 1 e r i 
yükselince şehirde gene bir yan
sım olduğu sanılmıştı. 

Bundan sonradır ki, Fener
bahçesindeki. Karadeniz boa"a· 
zmdaki fenerler nasıl kargirse 
bunun da öyle yapılmasına fer
man çıkmış ve Raşit tarihine gö· 
re. camlannın çerçevesi bile mer
merden yapılmak ve üstüne kur
şun kapablmak suretiyle yanım 

ihtimali bırakılmamıştır. 

T0RKIYE Rad.11osu 
ANKARA RadyoJu 

Cuma 9.10 941 

1 .lO Prog-ram ve memleket sa· 

7.33 

7.45 

8.00 

8.30/ 

at ayan 
Müzik : Hafif Müzik (Pl ) 

AJANS haberleri 

Müı.ik: Hafif Müzik proı· 

ramınm ikinci kısmı 

8.45 Evin Saati. 
l2.30 Program ve saat ayarı 

l2 33 Müzik: Peşrev Ve Saz Se· 
• 

12.45 
13.00 

13.30/ 

maileri. 

AJANS haberleri 

Müıik : Beraber Şarkılar. 

1 14.00 
1 1800 

Müzik: Karışık Program (Pi.) 
Program ve memle'<et sa· 

1 
18.03 

18.30 

19.00 

19.15 

at ayan 
Müzik: Radyo Caz Orkes· 

trası. (İbrahim ôzrür Ve 

Ateş Böcekleri.) 

Müzik: Muhtelif makamlar· 

dan Şarkılar. 
Konuşma: (Derdleşme Sa· 

ati.) 
Müzik : Radyo Caz Or

kestrası proıramının ikinci 

kısmı. 

19.30 Memleket saat ayan ve 

19.45 

20.15 
20.45 

21.00 

aians haberleri. 
Müzik : Yurddan Sesler· 

RADYO GAZETESi 

Müzik: Fasıl Heyeti. 

Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası O halde, kız veya delikanlı, 

hangisi iseniz, iki ayrı liste ha
lindeki sualleri kartınıza koyunuz 
ve her ıual karfısındaki hakiki 
dtitünce ve duygunuzun ifadesini 
kısaca <eveti> veyahutta <hayır!> 
ccvaplariylc not ediniz 1 

------:ı : ___ ı __ l __ L __ ı __ L __ I __ • _____ -_·'------

Herpn yeni bir hayır ve iyi
likleri ile bize Adeti ıürpriı.ler 

yapan memleketin zengin , yalnız 
madde bakımından detil manen , 
vicdanen ıenıin ve insan kelime· 
sini bak olarak kaz.anan Milli Men 
ıucat fabrikası sahiplerinin birkaç 
gün önce çok hayırlı bir itle bü
yüklüklerini tekrarladıklarını aör
dilk . 

21.10 

21.30 
21.45 

Müzı1t: Fasıl Heyeti pror· 
ramınm ikinci kısmı . 
Konuşma: (Şiir Saati.) 
Müzik: Radyo Senfoni Or· 
kestrası. (Ernst Practorius 

idaresinde.) 

Gerçi bazı ahvalde yekun, 
adamakıllı pşırlıcı siirpriz tdkil 
ederse de, suallerin cevabını ve
rirken, herhalde dimatınızı far.la 
yormuş olmıyacaksınız; cünkü, 
ıualler okadar basit ki 1 Eh, siı. 
de dürüst davrandıktan sonra, 
ortada mesele yok 1 ? 1 Ve ke
senkes bir neticeye varmak müm
kün 1 ?'I> 

Evlenmek letlyen kızl•r• 
1 O tecrUbe auall 

ı - Evlilikten sonra . koca
nızdan bqka herhangi hir erke· 
tin komplimanlarına kulak aama
mata ve bu suretle batkalariyle 
filört yapmaktan vaıgeçmete ha 
ıırmıaınız ·~ 

2 - Kahve pitirebilirmiıiniı, 
ıöylenilen lakırdıyı •tıı açma-

Parisin banliyölerinden bi
rinde oturan bir delikanlı bir gün 
Parise kadar bir seyahate çıktı. 

Bindiıi trenin numaruı 7 idi. 
Kompartımanda oturdutu yerin 
numarası da 7 oldutu gibi 7 ci 
kompartımana airmiıti. Delikanlı 
bu teırdüf kartııında hayrete 
dlfmiııü. Fakat ıerisi devam 
etti : 

Vaaon restorana girditi ıa
man kendisine 77 numaralı tiketi 
verdiler. Pariae vırdıtı zaman 
bir hamal çatırdıA"ı, bu defa de · 
likanlının ıözleri faltaıı gibi açıl
dı. ÇOnkü, hamalın yakasında ıu 
adedi gördü : 777 

Bu ıarip teıadlf bir ıilıiJe 
halinde devam ediyordu .: Binditi 
taksinin numarası dı, 7777 8 7 
idi. 

7 Adedi 
Pariıi iyi tanımıyordu. Sofö· 

re <heni iyi bir otele götitr • di· 
ye emir verditi uman ıoför ken· 
diıine şu cevabı verdi : 

- Peki efendim; ıiz.i [Edvar 
7 nci] oteline ıötürevim, 

Delikanlı artık kendisine mu
sallat olan bu 7 adedine alıf • 
mııtı. 

Otele vardıtı zaman kendiıi· 
ne 7 numaralı odasını verdiler. 
Odaya yerlefir yerleımez zile ba
sarak aarıonu çatırdı 1 

- Bugün at kotuıu var de
til mi ? 

- Var efendim. 
- Al fU parayı 7 nci kotu· 

da 7 numaralı at ilıerine oyna .. 
Kaı.anacaıtından emindi. ote-

lin salonuna indi. Bir kahve ıs
marladı. Ve bir ıiıara yakarak 
garsonu beklemeRe batladı . A
radan epeyce bir milddet ıeç • 

tikten sonra garsonun salonda 

doJaıtıtını ıördü. Ve gelip ken· 

diıini bolmadıQ'ı için biraı da 
kıııınca bir tavırla onu çaRırdı . 

Garson yanına ıelditi zaman öf· 
keli bir sesle ıordu : 

- Nerede paralar ? 
- Ne parası efendim ? 
- Bahsi miftcrekte kaıan-• 

dıRım paralar. 

- Birıey kaı.anmadınıı. ki 
efendim. K0tuda 7 numaralı at 
üzerine oynadım. Fakat at koıu
da 7 nci ıeldi. 

ı 22.30 

811.1 pn on binlerce lira sarfı 
ile yüzlerce Türk yavrusunun ka
fasına ıtık vermek için bir mek
tep kurdular. Baıka bir gün hava 
bekçilerimizin aayı11nı çotaltmak 
maksadiyle düğün masrafını Tflrk 
Hava Kurumuna hediyr ettiler . 
Sayılamayacak iyilikler arasına bir 
tane daha katıldı. Fabrikanın için 1 

de yüzlerce fakir çocutu ainnet 
ettirerek çamaıır, yiyecek , harç
lık ve hatti oyuncalı.larını da te
min ettiler. Gece uykularını feda 
ederek içli bir Baba ıefkati has· 
ıaıiyeti ile çocuklarla bızıat mef
ıuı olan Sayın ve fedakar Bay 
Mahmut Has yurdun diQ'er z.en
ainlerine ne ıfizel bir örnek. tef
kil ediyorlar. 

Memleket saat ayan, ajilflS 
haberleri : Esham • Tah· 

vilit, Kambiyo - Nukut 

Götıflm b6yle q i bulunmaı 
yurddqlarla kabarırken, yavrumuo 

Borsuı 

22.45 Müzik: Dans Müzifi. (PJ.) 
2'.!.55/ 
23.00 Y annki proıram ve kapa· 

nıı 

da sünnet edilenler arasında ol· 

m111 bakımından kendilerine ele· 

nen tefekkür ettitimiı.i gaz.eteniı 
vaııtaaiyJe bildirmenizi rica ede· 

rim. 

Eski ıömendüf ercilerdeD 
latiklll mahatlesiodt: 38 

numarala hanede 

Namık Utku 



.. 

Kestirme harpler 
yapıbrlıen 

( Birinci sahifeden artan ) 
da devam ederse, harp mutlak 
surette bir kış harbine girmif ola 
Calc, ilkbahar harpleri iki tarafın 
~lf günlerinde hatırlanma kabili
Yetlerine bağ'lı olacaktır. 

Bu def aki saldırışın şekli bi · 
ıc herhalde daha açık, daha çer· 
Çiveli bir f ıkir verecektir. Ayni 
ıamanda iki ordunun dört aydan 
beri devam t'den döğüşmelerden 
sonra nasıl bir durumda kalmış 
olduğunu gösterecektir. 

Devletin para111 
olıatacatı talebe 

( Başı 1 inci sayfada ) 

Hersat Diyarbakır, M. Kemal Di· 
ten Adana, Yaşar Aktaş Adana, 
Necdet Sumer Adana, Mahmut 
l<araııöz Adana, Abdurrahman 
Aktan Adana, ISafa Ôçal Elbis
tan, Aziz Ôztürk Elbistan, Abdül· 
latif Taner lskenderun, lbrahim 
Yavuz Korukman Kırşehir. Kemal 
Tarum Kırşehir, Fıkret Gönen Ki
lis, Mehmet Sıkıt Kilis, lbrahim 
l<ayadibi Konya, Refet Zenfine· 
mir Konya, Orhan Anıadolu Kon· 
Ya, Mehmet Yener Maraş, lsmail 
Ôzharputlu Maraş, Sünusi Ôzkan 
Mardin, Musa Oncel Marin, lsma· 
il Bursa Mersin, Ali Deha Mersin, 
Muzaffer Çelebi Nevşehir, Zekeri
Ya Erdenm, Nevşehir, Kazım Da· 
Vutotlu Niğde Hüseyin Demir Os
maniye, Şükrü Yarar Silifke, M. 
Ali Semizotlu Tarıus, Nurettin 
Yctgin Urfa, Mehmet Dayı Urfa, 
Mehmet Kublay Urfa. 

Meltaı aa. cemal 
llerllall velat ettt 

<Baftaralı Birlnride) 

Ccrnal Merıinli lstanbul'un itga· 
l' M 1Yle Maltaya götürülmÜf ve do-
lliitünde birinci Büyük Millet Mec· 
lisine iltihak etm ttir. Merhum 
•hıncı devrenin batında lçel me
buatu ğuna seçilmiftir. DeA-erli bir 
'•kcr olmakla beraber tarih ve 
dıl üz.erinde de esaslı etüdlerile 
Ve bilhassa Anadolunun topono· 
llıiai mevıuunda bize kıymetli 
bir eser veren büyük aıkere tan· 
tıdan bol {rahmet diler, kederli 
tfradı ail~sinin acılarına ortak 
0luruı. Mütevaffanın cenazesi dün 
A.rıkarada tôrenld defnedilmiftir · 

............. 1 

Çinlilerin bir 
muvaftakiyeti 

Çunkinf: 8 (a.a.) - Çin or· 
dusu sözcü•ü, Çankayıek ordula· 
rmm şiddetli bir karşılık taarru· 
Hna geçerek /şanı' a ıirdiklerini 
ae bu ıehirde •okak mulıar~le· 
rinin deaam ettilini •Öglemiıtir. 

Hupeh aildyetlnin batısında 
bulunan lıanı şehrinin Çinliler ta
rafından zaptı Y anıtse aadisini 
takip ederek Çunking'in batısına 
doıru ilerlemele çalışan Japon 
orduları için bir t•hlikedir. 

••••••••••••• 
Almaaya•ya gldea 

Balgar gazetecUerl 
Sofya : 8 (a.a) - On altı Bul 

ıar acuetesinin baş yazıcıları Ha
riciye naıırhtı Basım ,müdürü Şi
knlayefin riyaseti altında bu sa
bah Sofyadan hareket etmitlerdir 
Heyet, Alman Basım müdürilnün 
daveti ilzenne Almanyayı ıele· 
cektir. 

Alanlara gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

dırmak için mütemadi neşriyat 
yapmaktadır. Bu radyo, neşriya· 
bnda bilhassa Sovyet halkına, 
köylüsüne hitap etmekte ve ordu
ya hitaben de Revaltı teşvik edi
ci mahiyette konutmaktadır. Rad
yo neşriyatı sonunda şöyle de
mektedir. t:•Kahrolsun Sevyet hü
kumeti : Yaıasın hür Rusya:. 

Bertin : 8 (a. a.) - Bir Al
man zırhlı ordusu ltalyan, Macar, 
Slovaklarla takviyeli olarak Din 
yeper Petrovsktan az.ak denizine 
inmit ve Lenipetore yakınında 
matlup edilen 9 uncu sovyet 
ordusunun ricatını kumittir. 

Bcrlin : 8 (a. a.) - Alman 
tebliti : Huıuıf bir teblitde bil
dirilditi fibi Ukraynada hücum 
ve takip harekiti devam etmekte
dir. 2 llkteşrinde merkez cebhe
ainin yarılması yeni bir muazzam 
imha muharebeleri serisini doQ'Ur
muıtur. Yalnız Viyazına bölgesin
de bir çok Sovyet kolordusu ku· 
ptılmııtır. Bu Kolordulan aman· 
sız bir imha beklemektedir. Düı· 
manın 7 llkteşrinde Leninıradın 
batısında yaptıtı yeni bir karaya. 
çıkarma tetebbilsü düıman sahile 

Sovyettere gire 
( Birinci shaifeden artan ) 

müteaddit beyunatlarda bulun
muştur. Bundan anlaşıldı~ına gö
re, Sovvet orduıu mukavemete 
devam etmektedir. 

Moslcova : 8 (a. a.) - Sov
yet tebliği : 7 - 8 ilktetrin ge· 
cesı lcıtalarımız cephe bo}unca 
duşmanla çarpışmışlardır. çarpış

malar Zıyazına ve Bransk istıka
metinde bilhassa fiddetli olmuı· 
tur. 

Moskova : 8 (a. a,) - Sov
yet tebliği : 7 ilktetrinde kıtala

rımıı. düşmanla bütün cephe bo
yunca anudane bir surette Zıyaı.ı· 
ma ve Branık istikametlerinde 
çok büyük bir şiddetle çarpıtmış

lardır. 

5 ilktetrinde hava muharebe
lerinde 42 dütman tayyaresi tah. 
rip edilmiştir. Bizim kayıplarımız 
27 tayyaredir. Barentz deni-
ıinde 7000 tonilatoluk bir 
Alman nakliye gemiıı batırılmıt

tır. 

Moslcova : 8 (a. a.) - Roy
terin Moslcova muhabirinden : 
Sovyet sözcüsü Loz.oski dün ga
zetecilere beyenatında Sovyet 
ordusunun bütün kuvvetlerinin 
merkez ceı•heıindeki yeni Alman 
hücumuna karşı koymak için 
tahşid 1edilmiş •>lduğunu bildir
miştir. Loı.oskiden Hitlerin bil
dirdiği yeni taarruzun beklenip 
beklcnmediti ve batlayıp baıla
madıQ'ı sorulmuştur. 

Lozoıki cbu başlangıçtır> 

demit ve ıunları ilivc etmiftir : 
Almanlar birkaç yüz.bin inaanı 

daha ölüme göndereceklerse, 
bunda muvaffak olacaklardır. 

Londaa : 9 (a. a.) - Bugün 
çıkan gaz.eteler Rusyadan gelen 
haberlerl~ doludur. Teymiı bat 
yazısında ıunları yazmaktlt(fır : 
cPlinları herne olurıa olsun öy
le görülüyor ki, Ruıyada kıtın 
yaklıttıtı bu ailnlerin ortaprkta
ki aıkerl harekitın yeniden bıt
laması zamanı ile bir araya dOt
tütünü gören Hitler bu ıefer 
bütün kaynaklarını birden kullan
maktadır. Muharebe şiddetle de· 
yam ediyor. Ve şimdı son h.td
dine varmış bulunuyor. Zanne· 
dilditine göre. Alman bu muha· 
rebede şimdiye kadarkinden 
çok daha fazla olarak bütün kay• 
naklarını ortaya atmışlar Giride 
yapılan hücumdan sonra yeniden 
tetkilitlandırılmıt bul!Jnan ve ha· 
va yolu ile harekit sahasına nak
ledilen paraşütçü kıtalar Türki-

BORSA 
PAMUK - HUöUBAT 

=== 
KiLO FIATI 

CINSı ""En az En çok 
K. s. K. s. 

Koza ı 13,00 15.00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 68,00 10;00-

Klevland il -64,00 67,50 

M. Parlatı -00,00 00,001 

P. Temizi 00,00 56,00 

Kapımab 

Y. Çiğidi 05,00 

K. Çiğidi 6,75 
Susam 41,50 

Buğday yerli 8,43 8,75 

Arpa 6,63 6,75 

Yulaf -7.43- 7,50 

8 - 10 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
1 ı bankcuından almmııtır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 

(Dolar) Amerikan 
5.24 

132 20 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
M. SUnbUR Bakfı 

Ve 
Y•hbl l!vlnq'ln 

i . 
• . • . 
' . • 

• Tirltfe ııramer ! 
ı Kitabı Bele~iye caddesinde J 
i ARYUVA da bulunur. i 

DILBILIS 

i 5-S C, i . . 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-J 

TlrldJ• 1'8 ••• ,. 
(Baıı 1 inci say/ada) 

Lozoski ıöılerini fÖyle bitir· 
miftir : 

"Eter Hitlerin timdi verdik· 
leri d~ru iıe o halde niçin Mo-

lotofla görütmelerden sonra iki 
memleketi ileilendiren bdtün mil· 

him :meaeleler berinde an ... ma
ya vanldıtını bildiren bir beyan· 
name netretti.?,, 

yeye kartı bir hareket üsıil ola-
rak kullAnılmak üıere Kırımı ele 
geçirmeQ'e haıırlanıyorlarr Gör6-

nütc eöre. Hitler bu ıeferi için 
bütün yedek kuvvetlerine bat 
vurmuıtur. Kati ıaat yaldqıyor. 

Temolenko ordusunun ıillhları, 

tabiyeıi ve Ruı milletinin azmi 
timdi kııtan evvel büyük bir 

muvaffakiyct kazanmak ihtiyacın· 
da olan Hitler için büytlk bir 

, ıürpriz teıkil dmiftir, 

ANKARA RADYO GAZETESi 
varmadan · muvaffakiyetsizlite ut-
ratılmıthr. 1 Adaaa llelltrlll Tiril AllOllllD 'lrlletladea: 

(1Sa4tara•• Birincide) ma111 1aava mardanı S A b 1 · · 
el ~mer~k~ Ayan aı~ıı . Klark 1 a Ç 11d1 ayın one erımıze 
11~ •oy_ıe.dığıM nu!ukta Hıtlerın harp 1 El z ğ : 8 (a.a) _ Devlet ha- Sınai müesseselerde kullanılan elektrik hariç olmak üzere 
tı-u trıdı~ını, .ç.unlcu bltebraf11ık dk~u va yoll:r:nın yaptııdığı Elizık ha· Belediye hududu içinde istihlak edilen elektritin beher kilovat 
._ un tadılı taraftarı u un uaunu ~ k'I' · · · · 4 09 1 k h'"k- 1 · Şeh" M l" · · 9 "'Yc1 t . . va meydanı münalcalat ve ı ının saatı ıçın 1 sayı ı anun u um erı ve ır ec ısının 1 / 

c mıttır. ~ d nafia 2 1 k "l k il Amerika hükumeti bir milyar nutkuyla açılmı!, toren e 911941 taribJve 9 numara ı ararı ı e as er a elerine yardım 
~it Yiz mil}'on dolarlık bir iı· vekili, asker, mulkl erkin hazır maksadiyle bir kuruş zam yapılmışdır. Bu zammın içinde bu· 
~apacaktır . bulunmuştur· lunduğumuz lıkteırin ayından itibaren elektril&. faturalannda 

GMN FIUAll • aynca gösterilmek suretii~s~tı.il edileceti ilin olunur, 

Sah gönlüm böyle böyle istedi 
~thit Sultan Selim zamanında Su maket Arif adında ae~i ra~et ııü· 'l ıeı bir zat varmıı. Sesinin pzelliti kadar da musukıye .lfınamıı. 
ı.; Fakat ıeıini dinletmekte kimsenin emir ve arzusuna tAbı olm~, 
~ar kır~sında inadına somurtup otururmuş. Bir ramazan cuması~ . a 
hl' itan Selim Lileli camisine relmiş, Arifin de cımide 0.ldut~nuf ııı~ 
S. 14• iç ezanın onun tarafı•dan okunmasını irade etmış. ey ıy~ 
İll '1nakeşe söylemişler Hayır demiı. idam tehdidi karşısında bıle 
'danı terketmemi• <..~miden çıkarken kapıda, kendi fibi zamanın 

'-t y• • kl'f ile lth Cluplanndan bir Bektaşi babasına tesadüf etmıı. Onun te 1 ~ • 
"inle ·ı bur meyhaneye aıtmış. 
8t1t.:~ı~a o zamanlar Kırapa~ adı ~ eil meı dakileri ıenlendirip ke· 
~ -.ı ile karşılıklı içmete ruzel sesı e ora . d 
p'di~irrncte girişmif. O sı:ada yanına sokulan ve biraz e~~~~ M~mı.b~ 
''ita hhın iradesiyle ezan okumadıtı halde meyhanede u u i'1 

1 

"'a.anın sebebini soran bir orta kollukçusuna : 
\""' . - Şıh rönlüm böyle diledi. Camide sustum, meyhanede coş· 

1fte. 

Cevabını ve~mit ve cünbüıüne devam etmif. 

• • • 

ilan 
KADiRLi BElEOİYE REISUGIHOEN : 

1 - Kadirli kasabasına Bahçelerin sulanmuı için gefui. 
lecek olan suyun (9370) Lira (43) kuruı bedeli ketfi üzerin• 
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16/10/941 tarihine müsadif Pertenbe günü 
saat 14 de Belediye encümeninde yapılacakbr. 

3 - isteyenler bu işe ait keıifname ve fal'bıamelerini gör
mek için Belediye yazı işleri kalemine müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (702) lira (78) kuruı muvakkat teminat 
vermeleri ve bu mıktar iş yapbklarına dair bonservisleriyle 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı otduklanna dair vesika ib· 
raz etmeleri lazımdır. 

S - isteklilerin ihale günü teminat makbuzlariyle Kadirli 

Belediye encümenine müracaatlan ilin olunur. 
3-6-9-12 13488 

E 
Sayla ~ 

1 Refika Recep 1 ümerkan 
1 Adaaa Biçili Yarda 1 

1 

,1 Yeni ••n• tal b kaydına baılamııtır. Kayd oe 
'ı lıahul ı•raiti Bebekli Kili•• aokaiındaki biflıi 

yurdunda 6frenilir. 13400 ' 

r·:---------------------~, 
t imren Lokantası 1 

ı ı · ıo • 941 C:amarteılndea IOba
rea ltltla lıoalorlyle ille ve akşam 
ıenlller1De 1ta1byacatuu ıa11a mıı
terllerlae arzeder. 

3-7 Belediye candesi Telefon No: 113 

-- -...... 

1 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 . . 
• DOBTOB ! ! • 
! i 

i Ziga Tümgören 1 
! i 
1 Birinci sınıf rontgen mütehassısı hastalannı Abidin İ 
! Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule i 
! başlamıştır • 13456 7-7 i • • ·•'91ı•9'•-·-· ........................................... ~ ...... ~ .. -·-·,.,·' 

ADA Hl TOPRll MlHSUllERI Of ISiNOEH : 
Ajansımızın senelik Tahmil, tahliye ve nakil işleri on bet 

ıün müddetle açık eksiltmeye çılcanlmıştır. Taliplerin 20- 10 
941 tarihinde ajansımıza müracaatlan. 5-9-12-18 13497 

ilan 
BELEDiYE BIYASETllDEN: 

1 - Belediye zabıta memurlan için 32 takım kışlık elbiae 
yaptınlacakbr. 

2 - Elbiselerin kumqı, dikişi ve bilumum malzemeleri mü 
teabhidine aittir. 

3 - Elbiselerin muhammen bedeli beheri 39 liradan 1248 
lira ve mu vak~ .ıt teminat akçası 93 lira 60 kuruştur. 

4 - Elbiselerin kumaş ve malzeme nümuneleriyle şartna 
meıi Belediye zabıta müdürlütündedir. Arzu edenlerin oraya 

mü racaatlan. 

S - ihalesi 21 -10-94 l Sah günü saat 15 de Belediye 
encümeninde açık eksiltme ile yapılacakbr. 

6 - Taliplerin mezkur ıün ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

S-9-13-18 13498 

.---------------------------------------------~ 

1 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayai: 100.000.000 Türlı Lira .. 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi bankı muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşatıdaki plAna fÖre ikruıiye daQ•lacakbr. 

4 Adet 1000 UraJık 4000 Ura 
4 • MXI • 2000 " 

' " "° " 
1000 .. 

40 
" 

100 " 
4000 .. 

100 .. so .. .sooo .. 
120 " 

40 " 
4800 

" 
160 .. 20 .. 3200 

" 

DIKKA T : Heaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan qatı dütmiyenlere ikramiye çılcbtı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

Karalar 1enede 4 defa, l 1 - Ey161, l l Birinciklnun, 
l Mut ve t 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. ~ .. 



TORKsôZO 9 Birinci Te.şrin 19-41 

:·········· .. ••••••••••••••••••••••••••• • • 
PHILIPS 1 : 

i TÜRKSÖZÜ İ 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfİYATI, SESSİZ İŞLEME, UZUN ÖMÜR. 

PHILIPS 
K agnak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal· tekni:k izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABiOIMPAŞA CADDESi «O. 42 - TElGRAf : REMO ADAMA - TELEfOH : 110 

• • • • ! Gazete ve Matbaası 1 
• 1 . • · • • 1 Türksözü ı OKUYUCULARIHA OOHY~HIH ~ER JA~A- ! 
• flHOA VUKU BULAN HAOISElERI GONU GU- • i Gazetesi ' HOHEVERiH. TORKSOZOHO TAKİP EDİNiZ. ! 
! Bitap, mecmu,. 99111 ldlet, an,, ! 
: plla, barlta, bUamma matltaa Tu··rkso··zu·· • 
• ıtıerıaı Ttlrldyede mewcat mat- 1 
1 baa1ara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tala vı sıratlı eldea çıllanr. • • • i Türksözü Cilt Kısmı 1 • • • • • • 
: SAGUM, TEMİZ, ZARif CİLT İ~LERİHİZİ ANCAK TORKSöZO • 
: MÜCEllİTHAHESİNDE YAPTIRABİLIRSİNİZ • 
• • 

~~--~~~~-~~~~~~~~--------~·-··~·~·~·~·~·~·~·············· .. •••••••• ••. 
# # tt # tt A # *# U il A !* 1& #AA# AA# # A # # Aıl 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekr.em Baltacı 
HASTALARIHI HER GOH MUSTAf A Rif ATECZAHANESI 
OSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER . 

• 
iş Bankası 

Klçtllı taıarral lleaapıarı 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 'Aiuıto•, 3 /ltincit•f"W 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramlyeıerı 
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,Sor , 
80 > 50 :t - 4,~00 ' 

300 > 20 , - f,<XYJ , 

TUrkly• lf Banka•ma para yat~r.makl• yalnez para 
biriktirme olmaz, aynı zan.:-n.:f\ J~Uhhılzl 

· deneml• olur•unu:t. 

i .................................... """""""i 
iDr.· eevad Sargını 
i Clld, Saç ve ZlbreYI Baıtalılllar i 
i Mltebaııııı i 
ı ı 
ı ı 
ı MUA YENEHANE.Sl : ı i lıtanbulı Beyoilu Tolratlıy•n ot•li ııraınJa Balo J 
ı ıolralı Numara :4 C. 1S-16 ı 

: ................................................ ..: 
, 

Alloae ve llb ı TÜHKSôZ-0 . 
tartları GONO!LIK QAif.ff • ADANA • 

S•n•lifi ... 1400 Kr. 
1 Aglıfı . . . 125 • 

llınıar için tdar•Y• 
mlfr•caat etm•lldlr: 

Sahi,, tt• B01muhcrriri 
fERID CELAL BOYEN· 

Umumi Neşrig•t NiJJ(lrlj 
MACiD GUÇLU 

~ a-lclı .. yer ~ TOR!(SCZO Motbu•111 

----------- Doktor Mecid Altıok ~ 

1 

i t 

Herneui ha.ta/ılı muayene ve tedavi edilir 

Muayenehane: Pamuk pazar.ı pulla 1-:ere.kchı 

karfı•ında Muayene ••atları : Sabah : 6 - 9 

Öile : 12- 14 
Akfam: 17den •onr.a 

lldaaa Dotamevl Baıtablbl 

DOKfOR 

Süleyman Kuntalp 
1
; Dotum ve Kadın Haıtalıkları Müteha••ı•ı 

ıı 
Hastalarını Abidin Paşa Cıddeıi yaııında B. Müılim apartı-

manının birinci kabndaki evinde kabul ve tedavi etmiye hafla· 
mıştır. Telefon No. 272 15-15 13407 

~D:&:lll<:&:lllC::ııcıca:~###*:&:lllC**X•:a:::a::&:lllC=1 

NEVROZIN 
Bitin aırııarıa paazeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BIB TIK KAii 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrılı

nnı sür'atle izaleye klfidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs,.ı ·.;c 

adele ısbraplan NEVROZ " 't 
tedavi edilir. Müessiriliç : 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROZiNi TERCİH EOINZI 

·· ···• •·····•· ·~·~···· · ··· · 


