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9 39 yılında Almanya ile Po
lonya arasında Danzig me-

ihl'l • selesi gibi ~ahiren bcuit bir 
y 

1 
<iftan dotan harp dün üçüncü 

<ış111a ba t s l. 
!lıl Arkamızda bıraktığımız bu iki 
~ Q dönüp bakmak bile insana 
rper 

nıe veriyor. 
lıQı· ~öken memleketler, harabe 
ı 1111 alan şehirler, devrilen taç 
Qr, ca '/ l . ı n veren mı IJOn arca ınsan 
Qr tıe kül olan mflgar /ar ... 
c' işte iki senelik müthiş bir fa
'011ın b'/• ı ançosu. 
le/ Ortada ne halledilmiş bir me-

e, ne de alınmış bir netice var. 
t Filhakika çarpışan esaslı kuv
/11erden birisi olan Almanya şim
/Ye kadar yaptıtı teşebbüslerin 
~ep • 
~ sınde muvaffak olmuş ve zafer 
! QıQnnııştır. Bütün Avrupa hurç 
Qrı d 
1 

11 a kamalı lıaç dalgalanmak-
Qd~ A b" " . ltııj • vrupanın ulun sanayı 

4J esseseleri, servet kaynakları 
ı. 'ttıanyanın eline geçmiştir. Fak al 
uaı~ 
'>ı lln bunlara ratmen lıarp bit-
</ emiştir. Ve yakında bitmek isti
~~dını da göstermemektedir. Çün
ı 11

• Almanyanın kati zaferi ka
bllrırtıak, Avrupada tesisine mu· 
ı?ff ak o/dutu bugünkü Jıakim va
,;!Jetini kati/eştirmek için mafliıp 
Q rtıege mecbur oldutu lngiltere, 
/1°kta durmakta ve günden güne 
""tJetlenmektedir. 

'il Diler taraftan ise, lngiltereyi 
ıt 0ğlup etmek için ortadan kal
~'11lafa mecbur oldu~u Sovyet 
ııı"sYaya karşı açtılı harp, istedlli 
6·'0 lle inkişaf etmemiş , tehlikeli • 

1 '' çıkmaz olmak i•tidadını gös· 
''"11lete (başlamıştır. 
f At1rupanın kötü vaziyetten isti· 

1Clde ederBk Uzakşarktaki ihtiras
~''nı 'Ve emellerini gerçekleştir • 
tı ey; dü~ünen Japonya • istikbal 
f e 11lulcadderatınt lngilterenin za· 

0
''"ine baf layan Amerika , bugün 
/tı.anmakta olan facianın gelecek 

0~de/erinde rol almış aktörler 
~~k beklemektedirler. 

ı rnaenaleyh, dün üç yaşına ba
ıi~tı. ~harbin kısa ömürlü olacatını 
ıiı/"nmek gibi bir mcilihülyaya 
tı ~111eme/iyi:z . Harhin birdenbire 

1' Yakın bir istikbalde bitmesi için 
,:aflardan birisinde dahili bir 
ıiı ~ıntı tJe inhidam olması lcizım-
ı, 'b·lki taraf için de şimdilik höy· 
6;ı 1

" hadisenin vukuunu göstere-
~cek hiçbir işaret yoktur. 

6;ı U/h yolu ile harbin sona ere-
ecex • . k d . ~ 

ıı:;,. "ınr tasaVfJur etme e guç· 
~ıt ·b~u harbe sebep olan şey ba· 
iii ır arazi ihtilafı det ildir. Bu· 
tıe "..ı. utrunda milyonlarm can 
'"ıx· d 

tQt "' ava, dünyanın mukadde-
Jeı',.tJe insanlıJtın müstakbel hayat 

1( le/' 
~Q,. ır. Muazzam zıd menfaatler 
Qı/'!Jmaktadır. Bu büyük menfa
!Jo~ ~ra~ındaki :zıddiyeti anlaşma 
tı,.. n': ızaleye imkan kalmamış· 
birl· . av anın halli için tarafeynden 

ıırn · 
clır. 

8
111 ortadan kalkması lôzım· 

~Q Unun içindir ki, .\arbin da 
lııİcl Uz~n sürecebine ve daha bir 
Ye.,.,_~ 1htilatlar yaparak bir takım 
fqc 

/1 
Unsurların mücadeleye karı-

~ Qcıtı • e11di ~ .ınanmak ve ona göre 
-~i~ rıtızı hazırlamak metJkiinde 

~ -------
... Çin btlkllmetı 
''kezı bombolandı 

k. l'oıt' 
''lletk • ıo : 1 (a. a.) - D. N. B. 
\le h eıı Çin'de bir Japon deniz 
\1 ""a ü ~ Ctiletı . ssunden Domei ajansına 
c!otıit hır habere göre, Japon 
,..,~, nnıasına mensup savaş ve 

ltıiıhittı ta~Yarelerindcn mürekkep 
tıık Sik·bır teşeldtül ilk defa ola· 
bollıb ıaog eyaletinde Siçang'ı 
;oıı 2:rdırnan etmiştir. Bu şehrin 
1tıct11n tnanlarda Şankayşek tara-
~"ber 

1 
l'llerkez ittihaz edildiği 

A. a ınnıııtı . 
~ Ytıı t Cd~ki ayyarcler, Çengtu ve 
ttınıfle rı~ Şehirlerine de hücum 

rdır, 

• 

M·ııAŞ f. . 1· ti. .. .. 1· . d HitlermnMussolini 
ı ı e ımız sme nonu zmır e mülakatı akisleri . -' .. .. -- --· i 

Yukarıdaki kılişemiz MiUi Şefimizin son Yalova 

Aydın : 1 (a.a) - Reisi Cumhur ismet lnönü di.ın bu
raya geliılerini müteakip muhtelif müesseseleri gezmişler 
ve müteakiben seyahatlerine devam eylemek üzere şehri
mizden ayrılmı,Iardır. 

Milli Şef'in gerek buradaki kısa tevakkufları ve gerek 
,ehrimize geliı ve ayrılııları halkımızın en içten sevgi ve 

seyahatlerinden bir intibaı tesbit etmektedir. 

bağlılık tezahürlerine vesile olmu,tur. 

/:r.mir : 1 (Türksözü muhabirinden ) - Milli Şefimiz is
met /nönü bugün lzmiri teırif etmi)ller, Sanat okulunu ve 
müteakiben fuarı ziyarette bulunmuşlardır. /zmirliler Şefin 
bu ziyaretini bayram sevinciyle karııladılar. 

Alman Şefterı 
muazzam insan 
zayiatını tetkikte 

Lcndra : t (a. a .) - Anna· 
list mecmııasın ın askeri mütale
aları : 

Şark cephesinde harbin 71 İn· 

ci günü Almaıı yüksek kumanda
sının .son harekat hakkında iddia 
edehilecr.ği yt>gane zafer Viipuri'
cfrki Fin nıuvaffakiyeti vf'. Fin'le
riıı Kaıı li hı ıu hındaki ileri hare
ketidir. Rus - Alınan muharebe
leri hakkında hiç bir şey söylen· 
mt'ıneklediı. Rus lt>bliğinde bah
sedılen ve Almanla11n geçmeğe 

muvaffak olamadıkları "D .. rumu . 
zu ile anılan nehir ya Dinyeper 
veya Kief'in Şimali şarki'sinde bu
lunan Desna'dır. 

Almanlaıın Leningrad müs 
tahkeın hallaı llld daha fazla yak
laşlıklaı ın veya Leningrad- Mos
kova demiryolunu kestiklerine da
ir hiç bir emare yoktur. 

Cephenin merkezinde general 
Konyef, Gomel mıntakasında Al· 
manlara bir haylı müşkilat çıkar

mak tadır. 
Odesa hala düşmemiştir. 
Hiller - Mussolini mülakatı

na gelince, Hitler'in Şark cephesi 
için daha ziyade ltalyan gönüllü
sü istediğini zannettirecek sebeb· 
ler vardır. Alman zayiah o kadar 

( Gerisi üçüncü aahif ede ) 

SOYYETLERE GORE AlMANlARA GÖRE 
• Deniz harbi 

lngilizler in 
bir ltalyan 

filosuna hücumu 

iktisat Vekilimizin 

Gomelde 
m·ukabil 
taarruz 

Dingeper 
tazyiki 
artırıldı 

BUDIENIN/N HiTABI iMHA MUVAFFAK/YET/ 

Birkaç gemi 
batırıldı 

MOSLov8 : 1 (a. a.) _ Du"n ezcümle demiştir ki : L d 1 ) B h . " on ra : (a. 8. - a rıye 

k S t bl·x.· 31 .11-us <Hitler Almanyası tamamiyle n .. zaretı' tarafından du-n sabah akşam i ovyet e 151: 85 - .. 
tosta kıtalarımız bütün cephe e:ıilinceye kadar ve sonuna kadar neşredilen tebliğ : 24 ağustos 

b harbe devam edeceğiz. Milletim, 
boyunca düşmanla muhare eye günü öğleden sonra altı pusluk 

. kahramanca ve büyük bir azimle toplarla mu-cehhez u-ç kruvazör, 
devam etmiştır. 

Hava kuvvetlerimiz düşma· döğüşmekte ve şiddetle harp et- tnrpido muhribinden mürekkep 
· d t p mektedir. > bir ltalyan f'ılotıllası denı'z tayya· nın zırhlı kıtaları, pıya e ve 0 • 

çusuna mülemerkiı darbeler in- Bertin : 1 (a. a.) - Şark relerinin refakatinde seyrederken 
<lirmiş ve hava meydanların~a cephesinin şimal bölgesinde ce- denizaltılarımız tarafından görül· 
düşman tayyareleri tahrip edıl- reyan eden muharebeler esna- müş ye kruvazörlere taarruz edil-

smda Alman hücum kıt alan 30 miştir. Düşman tarafından yapı-
m iştir. 

29 ağustosta hava muhare· ağustosta cüretli bir baskın yapa· lan şiddetli mukabil hücum, bir 
beterinde ve hava meydanlarında rak mühim bir köprü ele geçir- İtalyan harp gemisine. isabet et-
25 Alman tayyaresi tahrip edil- mişlerdir. Hava hücumlarına kar- tirdiği torpilin husule getirdiği 

24 t şı köprüyü müdafaa etmek üzere infilak neticesinin müşahede edil-
mictir. Biı.im ıayiatımız ay- . . 

Y yerle1tirilen üç Sovyet defi topu, mesını imkansız kılmıştır. Petrolle 
yaredir. 5 t kısa bir çarnıcmadan sonra sax.- dolu büyük bir sarnıç gemısı 

Londra: l (a. a.) - ovy.~ t· Y ıs 
k b lam olarak iğtinam edilmiştir. top ateşiyle batırılmıştır. Diğer 

bu-yu~k elçisi M. Mais Y ugun b' d · 
· k ( Gerisi üçüncü sayfada ) ır enızaltımız dört bin tonila-

.L~o~n~d~r~a~· d~a=b;i r;..;n;ut;u;kiiiii;;;sö;yiiliiı yiiieiiiriiie :iiiiiiiiiiiiiiiiiii-:~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , tol uk bir iaşe gemisi bat ırı im ıştır. 
; Diğer bir denizaltımız dört bin 1 

Ankara - lzm l•r tonilatoluk bir iaşe gemisi batı-
rılmıştır. Ayrıca balıkçı gemileri
ne refakat etmekte olan ağır 

Bl·sı•k[el koşusu yüklü iki bin tonilatoluk bir ge-
mi de batırılmııtır. Harp gemi-

lerinin refakatinde büyük bir ıü-

Bisikletçiler Anllaradan bareket etti 
. ( ) _ Bisiklet dakikasından biraz önce, başta 

Ankara · 1 ~ a. 1 ilk defa genel direktör olmak üzere beden 
federasyon~nun . _u A Y~ara _ iz- terbiyesi genel direktörlüğü erka-
olarak tertıb etktı.ğı nh 1 de ka· nı, bisiklet federasyonu reisi ve 
mir arasında se ız mer a e b-ı · b k b 

. b' 'kl t şına bu- Ankara o gesı as aş anının u-
tedılecek olan'd ısbı el yarı tır lundukları anıt önünde yer almış-
aün saat 8.30 a aş anmış · d 
6 • Ak d lar ır. 

Bu müsabakaya ıştıra e en Beden terbiyesi genel direk-
Ankara, Eskişehir, lstanbul, Bursa, 

törü general Cemil Taner, koşu· 
lzmir ve Hatay bölgelerine men- (Gerisi ikinci sahifede) 
.hsup rmi beş bisikletçi hareket 

ratle ilerlemekte olan başka bir 
vapura da isabet kaydedilmiştir. 
Hücumun neticesi kati olarak bi· 
!inmemektedir. 

Bunlardan başka bir iaşe ge
misi top ateşiyle batırılmış, üç 
torpido muhribinin refakatinde 
seyretmekte olan iki bin tonilato
luk bir İtalyan petrol gemisine 
de hücum edilmiştir. Her ne ka
dar geminin battığı tesbit edile· 
memişse de bu gemiye torpil 
isabet etti~i muhakkaktır. 

-KÖMÜR BA. VZA.SINDA 

yapllğı tetkikler 
Yalnız kömür istihsalinde 

24,000 vatandaş çahşıyor 
1 

Ankara : 1 ( a. a. ) - Kömür 
havzasındaki tetldklerini bitiren 
iktisat Vekili Sırrı Day, Anadolu 
Ajansına beyanatında, iktisat Ve· 
kaletinin iki mühim mevzuu olan 
demir, kömür işlerini, Karabük ve 
Zonguldak fabrikalarında tetkik 
ettiğini, idare ve teknik eleman
lariyle işçilerin yekvücut çalıştı
ğını görmekten müftehir olduğu

nu, mühendislerimizin büyük gay
retler sarfottiklerini, kömür istih
sali işinde 24,000 vatandaşın ça
lıştığını, bunların neşe ve sıhhat
lerinin çok iyi olduğunu,Aııkaraya 
memnun ve müftehir döndüğünü 

izhar etmiştir. 

Patenin nutku 
uıır hlktmet var, 

slyaseu de bir,. 
Vichy : 1 (a. a.) - Mareşal 

Petain, Fransız Muharipleri Lejyo
nunun yıldönümü münasebetiyle 
Vichy'de şehir stadyomunda Lej
yona mensup 20.000 muharibin 
önünde bir nutuk söyliyerek de
miştir ki: 

"Fransanın tek bir hükumeti 
vardır. O hükumet, seçtiğim me
sai arkadaşları ile benim idare et
tiğim hükumettir. Hükumetin tek 
bir siyaseti vardır. O siyaset, ta· 
ahhütlerimi müdrik olarak ve 
Fransanın şeref ve menfaatlan en· 
dişesiyle, tarih huzurunda mesuli
yetini üzerime aldığım siyasettir. 

"Muharipler, hükumet, amiral 
( geriei üçüncü sahifede ) 

An koro 

Radyo gazetesi 

HARBİN O~ONCO Ylll 

Sovyet • Alman 
barbl bu kış devam 

edecek gibi 

lran vaziyeti 
H 

arp bugün üçüncü yılına bas· 
mış bulunuyor . Almanyanın 

harbi dar bir sahada yapmak 
ve bitirmek arzusu hilafına savaş 
sahası görülüyor ki, bugün çok 
genişlemiş bulunuyor. 

Almanya, geçen kış lngilte
reyi mağliip edemiyeceğini he· 
saplayınca planlarında tadilat za
ruretini görmüş ve haziranda Rus· 
yaya saldırmıştır. 

Şimdi Alman - Sovyet harbi 
en şiddetli bir safhadadır. Al
manlar bu harpte gerçi mütead
dit zaferler kazanmışlardır. Fakat 
henüz müsbet bir netice almış 
de~illerdir. Sovyet - Alman har
binin bu kış süreceği muhakkak 
gibidir. 

* ... * 
Bir rivayete göre, lranda Rus 

kuvvetleri Tahran yakınlarına ka
dar gelmişlerdir. Diğer bir riva
yete göre de, bu ilerleme Tebriı
Tahran yan yolu ölçüsündedir, 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

~~~nkü Dünya Mücadele~~~J 
Çin'in Rolü 
Japonya Çin'i 

Fethedebilir mi? 

BOTONLEME İMTİHANLARI 
DON SON BUlDU 

Şehrimiz Kız ve Erkek lisele
ri son sınıflarında bütünleme im· 
tihanları dün nihayet bulmuştur. 
Buhün lise bitirme imtihanlarına 

başlanacaktır. 

Türkiye güzme 
birinciliklerinde 

Adana ikinci 
Çln'ID lnglltere,Amerlka ve Sovyet Basya 
yamnda yer alması Japonyaya karşı barbl 
kazanmak bus111anda şansını artırmıştır. 

Seyban tAbl 
kaza kaymakamhl• 

Feke Kaymakamı Kadri Gü 

rün Kaymakamlığına, Ilgın Kay· 

makamı Fahrettin Başer Feke 

Kaymakamlığına, Beyşehir Kay

makamı Adnan Sonçağ Saimbey

li Kaymakamlığına tayin edilmiş· 

lerdir. Saimbeyli Kaymakamı Kad

ri Eroğan Vekalet emrine alın· 

mıştır. 

: ........................ : 
ı Bllmak ııatı ı 
J ylkıeldl f 
ı iki gUndenberl ••h· ı 
ı rlmlzde ekmek fialları ıı 
ı artmıftır. Evvelce 950 ı 
ı gramı 14 kuruftan sa
ı tılan ekmekler flmdl ı 
ı 15 kuruftan sablmak- ı 
ı tadır. 

~~-

f~'i<J· ,::~ ' 
~:ı . 

.,. 

Atletlerimiz dün 
istanbaldan dindi 

23 ve 24 ağustosta lstanbulda 
yapılan Türkiye Atletizm Birinci· 
liklerine iştirak eden atletlerimiz, 
dün şehrimize avdet etmişlerdir, 

ı ........................ ı 
Bedea Terbiyesi 

Ml\dClrl 
Türkiyede ilk defa olarak Is. 

tan hulda, mütehassısların iştira· 

kiyle toplanan atletizm kongresi· 
ne, Seyhan Bölgesinden davet 

Nankinde hir bombardıman sonu cesetlerin nakli 

Atletlerden Ökkeş Koşkun 
800 metrede dördüncü, Nihat Cal
ba 100 metrede beşinci gelmiş

lerdir. Bilhassa Kemal Ôzdilek, 
çok büyük bir gayret sarfederek, 
190 atlet arasında dekatlon dör
düncüsü olmu~tur. Aynca dekat 
!onda Ôkkeş Koşkun d okuzuncu, 
Adil Giray onbirinci gelmişlerdir. 

ed ilen Bölge Beden terbiye~i mü

dürü B. Rıza Salih Saray kongreye 
iştirak ettikt~n sonra dün ~ehri-

mize avdet etmi~tir . 
Çin, bugün artık harbi kazan· 

mak için büyük bir şansa .sahip 
olmuştur. Çünkü, bugünkü dünya 
mücadelesi içindeki vaziyeti onu 
demokrasilerin safına koymuştur. 

Amerika Cumhurreisi B. Ruz
velt yardım ve iare kanunu müna
sebetiyle yaptığı beyanatta şu söz
leriyle ilk defa olarak Çinin dava
sırıı müttefiklerin davası olarak 
ilan etti : 

"Çin bizden yardım istiyor. 
Çine yardım edeceğiz. ,, 

Fakat, zaten Çin, Japonyaya 
karşı açtığı mücadelenin başından 
itibaren Birmanya yolu ile lngilte· 
reden ve Türkistan yolu ile de 
Sovyet Rusyadan yardım görme
~e başlamıştı. Bu yardımların de
ğerini anlamak için senelerdenberi 
devam eden bir muharebeden son
ra Çin ordularının hala ayakta ve 
şiddetli bir mukavemetle Japonla
ra karşı durmakta olduğunu dü
şünmek kafidir. Binaenaleyh Ame· 
rikanın Çine yardımı, lngiltereye 
yaptığı yardım kadar netice üze· 
rinde müessir olacaktır. 

Çin şimdi ikinci defa olarak 
demokrasilerin müttefiki oluyor. 
Geçen harpte Pekin hükiiıneti müt
tefiklerini inkisara uğratmış olma· 
mak için mücadeleye iştirak etmiş
ti. Belki askeri yardımı çok zayıf 
olmuştu. O zamanki Çin askerleri 
afyon müptelası bir takım cahil 
ve iyi talim görmemiş insan sürü
sünden ibaretti. Yağmurlu günler· 
de şemsiyelerinin altına gizlenerek 
harbetmiyorlardı. Faka t, buna mu
kabil geçen harbde Çinli, köprü 
ve yol yapmak, siper kazmak ve 
fabrikalarda çalışmak hususunda 
çok mahir ve kıymetli bir amele 
olmuştu. 

ÇIN'IN IHTIYATLARI 

1937 Senesinde Amerikan ve · 
lngiliz mütehassısları Çin'in Japon• 
ya'ya karşı ancak altı ay mukaev
met edebileceğini söylemişlerdi. 
Bugün ise, Çin'in hila şiddetli bir 
mukavemet gösteren üç milyonluk 
faal bir ordusu ve talim görmüş 
milyonlarca ihtiyat kuvveti vardır. 
Bir milyonluk diğer bir kuvvet de 
Japon ordularının arkasında çete 
muharebesi yapmaktadır. 

Malzeme ve eslaha meselesi 
Çin'in girişti~i bu muazzam müca
delede en ehemmiyetli unsuru teş· 
kil etmektedir. Bunun içindir ki, 
Japonlar Hindiçininin müstahkem 
mevkilerini zaptederek Tonkin'den 
Yunnan ve Birmanya eyaletlerine 
giden yolu kesmeği düşünmüştür. 
[ Bu yoldan ayda onbin tonluk bir 
nakliyat yapılmaktadır. ] 

Y A ZAN 

P. P. 
ilk bakışla askeri vaziyet Çin 

içi n vahim görünmektedir. 

Eski Çin on milyon kilometre 
rnurabbaında bir arazi ka plamak
tadır. Japonya bu arazinin iki bu
çuk milyon kilometrelik bir kısmı-

nı işgal e~iştir. Bunun içinde 
Mançuri de dahildir. Fakat hür 
Çin'in işgal ettiği ara zi beş milyon 
kilometre murabbaından fazla ol
duğu gibi nüfusu da 250 milyon
dan az değildir. Japonya tarafın

dan fethedilemiyen Çin'in b u kıs
mı medeniyet seviyesi itibarile ge"t 
ri olmakla b eraber sonsuz iptidai 
servet kaynaklarına sahiptir. Fil· 
hakika Çin sanayiinin en mühim 
kısmı, Çin fabrikalarının ço~u sa
hil mıntakalannda ve Japonların 
elinde bulunmaktadır. 

Çinlilerin bu fabrikaları garpte 
yeniden tesisi hususunda sarfet· 
tikleri büyük ve kahramanca gay
retler henüz büyük bir netice 
vermekt en uzaktır. Bütün hür 
Çinde, günde ancak 150 ton çe
lik istihsal olunmaktadır ki, bu 
mikt ar işgal altında b ulunan Pe· 
kin 'deki bir fabrikanın ist ihsaline 
ancak muadildir. Yalmz, bir tek 
fakat çok mühim bir ist isna var
dır: Hür Çin mühtaç olduğu kü· 
çük çaptaki bütün silahları, meı· 

Gençlerimizi ve idarecilerimizi 
tebrik ederiz. 

Orman kadrosunda 
10 lira maaşlı Bahçe kazası 

Sınıf 3. orman mesaha memuru Üs· 
man Nuri Doğan ayni yerin katip· 
liğine tayin edilmiştil. 

r"""~"""""""""""""" ............ f 
i CEBiNiZDEKi J 
ı 5 Lira ile ı · 
ı 25 Lira ile ı 
ı 100 Lira ile ı 
ı 500 Lira ile ı 
ı 1000 Lira ile i 
1 Bir Taıarral Bonoıa Abnız ı 
i 100 liralık bir TASARRUF BONOSU i 
ı Aldriınız Anda: ı i 3 ay vadeliler için 99 lira ı 
ı 6 ay vadeliler için 97,5 lira ı 

ı 12 ay v·~~r~i·9~ El~ S lrfl ı 1 1 Ar.daki Park Size Peşin ôlenen FAlZO[R.I. .. (5769) 13401 ı 
L""""""""""""""""""" .......... J 
hur [ Çin mitralyöıü ] de dahil 
olduğu halde, kendisi imal et

mektedir. 

MANEVi KUVVET 

Çin mağlup olmaktan çok 

uzaktır. 
Uçsuz, bucaksız arazisi ve yüz 

milyonlarc11 insanı vardır . Gıda 

itibariyle kendi kendine yetecek 
bir vaziyettedir. Halkı en şiddetli 
mahrumiyetle re katlanmağa alı· 
şıktır. 

Napolyon Çin için şöyle de
miştir : 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

UZAKLARDAN HABER 1 --..... =--------
Çıklete vergi -Kötü şans misali -Amerikalllar ve çay 

Birleşik Amerika Maliye Nezareti, hazine va
ridatını arttırmak için yeni vergiler ihdasını düşün
mektedir. Bu cümleden olarak Birleşik Amerika
da pek büyük bir revaca mazhar b ulunan çıklet 
üzerine vergi tarhedilmiştir. Bildirildiğine göre, bu 
vergi senede 18 milyon dolar varid at temin ede· 
cektir. Ahiren yapılan bir istatistiğe göre, A me· 
rikalılar bir sene iç inde 364 milyon dolarlık çıklet 
sarfeylemektedirler. 

Çıklet, Birleşik A merikada Adeta millt bir 
" eklence ,. halini almıştır. Çıklet hakkında garip 
bir rakam d aha verelim. 

Amerikahlar, çıkleti çiğnedikten sonra, so
kaia tükürmcktedirler. 

Nevyork Belediyesi, kaldırımlara fırlatılan 

çıkletleri temizlemek için tam 150 bin dolar sar
feylemektedir. 

*** 
lspanya'da eski Kastil'de Aıuilafuente' d e 

çok feci bir kaza vukua gelmiştir. 

Jesus Martin adında on bir yaşında bir ço· 
cuk tarlada traktör kullanan babasını görmeğe 
gitmiştir. 

Biçare, tarlanın hududund a bir düven ma· 
kinesinin kayışına kapılmış, faciayı gören babası 
çocuğunu kurtarmak için hemen atılmış, fakat o 
da ayni akıbete uğramışbr. ·Adam derhal vefat 
etmiş, çocuk babasından on dakika sonra gözle· 
rini kapamıştır. 

işin dikkate değer tarafı şudur : 

Meğer adamcağız piyangodan o günkü 
keşidede 200.000 peçeta kazanmış. Çocuk baba
sına bu müjdeyi vermek için koşarken kazaya 
uğramıştır. 

* * * 
Birleşik Amerikadan alınan bir habere gö

re, hükumet çayı " mübrem havayici zaruriye ,, 
listesine ithal eylemiştir, 

30 ve 31 ağustosta Bursada 
yapılan Türkiye yüzme birincilik
lerine iştirak eden yüzücüleı imiz 
iyi dereceler almışlardır. 200 
metre kurbağalamada Muharrem 
Gülergin Türkiye ikincisi, Türk 
bayrak yarışında Seyhan takımı 
yine Türkiye ikincisi olmuştur. 

Gerek yüzücülerimizi gerek 
kendilerini yetiştiren idarecileri 
tebrik eder, yeni muvaffakiyetler 
dileriz. 

Adanadaki müsabakalar 
Paıer günü şehrimiz yüzme 

havuıunda bölge teşvik müsaba· 
kaları yapılmıştır. Müsabakalar, 
birinci takım Bursay'l gitm iş ol
duğundan, ikinci takım gençleri 
arasında yapılmış, ümit verici 
dereceler alının ıştır. 

Teknik dereceler.: 
100 M. Serbest: - Nihat 

Erdem 2 - Ihsan Ermurat. 100 
M. Sırtüstü: 1 - lsmai\ Girdap 
2 -:- Orhan. 200 M. Serbest: 
1 - Ôzer 2- Hüseyin Yücel. 
400 M. Serbest: 1 - Hamit 
Üçer 2 - İsmail Gülen. 200 M. 
Kurbağalama: 1 - Kazım 2 -
Yaşar. 1000 M. Serbest 1 - Ha
mit Üçer 2 - İsmail Girdap. 

Tramplen atlamalarının netice 
leri: l::Su müsabakaya on k işi iı 
tirak etmiştir. Tramplen neticeleri 
yalnız tefvik için yapıldığından 

birinci ve ikinciler belli değildir. 
Gösteri atlayışları yapmışlardır. 

Orta küçükler arasındalıd mü 
sabakalar: 50 metre serbest: ı -
Lı1tfi Buldur 2 - Alemder Arca. 

En küçükler arasındak i müsa 
bakalar: 50 M. Serbest: 1 -
Mustafa 2 - Celal 

Tenııcııerımız 

izmlre gitti 
Fuar tenis maçlarına iştirak 

için şehrimizden davet edilen 
Recep Tümerkan ile Hüseyin Er
j'nn, bu sabah lzmire hareket et· 
mi,lerdir, 

Ankara • lzmır 
bisiklet ko,aın 
-Birinci sahifeden artan

culara bu uzun müsabaka için 
muvaffakiyetler dileğ'İnde bulun
muş ve bunu müteakib saat tam 
8.30'da hareket işareti alan bisik· 
!etçiler meydanda toplanmış alan 
halkın alkışları aras•nda bu çetin 
müsabakanın ilk bitiı noktası O· 

la,n Sivrihisar'a doğru yol almağa 
başlamışlardır. 

Sırasiyle, Ankara - Sivrihi· 
sar, Sivrihisar - Eskişehir, Eski
şehir-Kütahya, Kütahya- Afyon, 
Afyon - Uşak, Uşak - Alaşe

hir, Alaşehir - Manisa, Manisa
lzmir arası olmak üzere katedile· 
cek olan mesafe 882 kilometredir. 
Müsabıklar, 9 Eyh11 sabahı, lzmir 
Kurtuluş Bayramı merasiminin baş
lamasından biraz önce lzmir'e gi· 
rerek Atatürk anılı önünde yanşı 
bitireceklerdir. 

Yeni Nerriyat 

IÇEL DERGiSi 
Mersin Halkevi tarafından çı· 

kanlmakta olan " IÇEL .. mecmu· 
asının 42 - 43 üncü sayısı çık

mıştır, tavsiye ederiz. 

Nlbetçl eczane 

MUSTAf A Rif AT ECZAHANESİ 
Kale Kapı•mda 

2 Eylul 1941,..-
=> 

F oin •ıhhati : 

OkslJenıı Sa 
Oksijenli su her evde bulu.ıv 

ması lazımolan bir antiseptikl!'' 
Kesik ve vurulClarda kanı dind ır· 

. · ıı 
mek ve dezenfekte etmek ıçı 
çok iyidir. 
Boğaz ağrısında ılık su içine kO' 

yarak gargara etmek faydalıd1r . 
Dişleri beyaılatmak için yarıırı 

bardak suya bir kahve kaşığı ok· 
sijenli su ilave ederek baftsda 
bir dişler silinmelidir. 

Cildin beyaz ve yumuşak ol· 
ması için bir leğen suya bir çor· 
ba kaşığı oksijenli su ilave ederek 
yüz yıkanmalıdır. 

Oksijenli suyu muhafaza eı · 
mek için bir iki .damla eter akıl· 
malı ve şişeyi serin ve karanlık 
yerde tutmalıdır. 

* * * 
Eti kıyma yapmak için ba· 

zan evdeki et makinesinden ge· 
çirmek icap eder. Makinenin içi· 
ne biçaklanna ve ince delikleriıı' 
yağlı kıyma sıvaşır, makine yıka: 
nırken temizlemekte güçlük çe~r 
lir. 

Makineyi kolayca temizJeırıe~ 
için eti çeker çekmez arkasınd8~ 
kalınca bir dılim bay11t iç ek~e~ 
geçirmeli. Ekmek makinenin içırı · 
deki yağları toplayıp çıkarır ına· 
kine yıkanırken zahmet çekilir• 

TÜRKiYE Radyosu 

7.30 

7.33 

7.45 

8.00 

• 8.30/ 

ANKARA RaJ.r!Sfl 

SAU 2.9.941 

sıı · Program ve memleket 
at ayarı 

Müzik : Hafif prograrn 

AJANS haberleri 
Müzik : Senfonik pr-ogt3ırı 

8.45 Evin Saati 

12.30 

12.33 

12.45 

13.00 

13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

19.00 

Program ve saat ayarı 

Müzik : Türkçe plaklar 

AJANS haberleri 

Müzik : Türkçe plaklar 

Müzik : Karışık prograr11 
3· 

Program ve memleket 5 

. at ayan 
or· Müzik : Radyo Salon 

kestrası 

Müzik : FASIL 
\e 

19.30 Memleket saat ayan 

19.45 

19.55 

20.15 

20.45 

ajans haberleri. 
Vı.J' 

Konuşma (Türk Hava "'" 
rumu adına) 
Müzik : Türkçe film şar~ı · 
ları 

RADYO GAZETESi 
fı' 

Müzik : Saint-Saens -
yano konçertosu ~ 

21.00 Ziradt Takvimi ve foprıı 
Mahsulleri Borsası 

21.10 

21.25 

Ô ce 
Konuşma (100 Sene 0 

Nasıl Yaşıyorduk) r1 

Müzik : Bestekar Siına•~ 
Serisinden . 

21.45 Müzik : Klasik Türk Miiı' 

22.30 

22.45 

ği programı , 
·ıı~' 

Memleket saat ayarı, aJ . 13ı 
haberleri; Esham - Tah\'1 ;ı 
Kambiye • Nukut sorsıı 
(Fi at) 
Müzik : Dans 

2~.55/ pi' 
'23.00 Yarınki program ve 1<3 

nış. ,./ 

TORHACI YE TESVif['I 
Ali NACAK o' Ada nada F abrikarnıı vi' 
çalışmak üzere iki tornacı ,e 
tesviyeci ve bir Oksijen r 
Elektrik kaynağı yapabilir ~:ıı 
nakçı alınacağından talip 0 s~ 
ların bizzat veya sarih adre ~· 
ni göstermek suretiyle ııı~,,r 
tupla Fabrika müdüriyet~, 
müracaat etmeleri ilan oh111 

29--2-3 13393 ~' 
Adana Milli Mensıı.J 
F ahrika•ı Müdürl 
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İngiliz Hava 
Hücumları 
Londra : 1 ( a.a. ) - Hava 

Nezareti tebligi : Dün gece hava, 
taarruz hareketlerine müsait ol
llıadığından hava faaliyeti ufak 
l'llikyasta olmuştur. Bombardıman 
servisine mensup tayyareler, Şer
burgta doklara hücum etmişler
dir. Sahil muhafaza teşkil§tına 
llıensup tayyarelerimizden ik isi 
Üslerine dönmemişlerdir. 

Bitler • MassoUnl 
lllQIAkatı akisleri 

(Birinci sayifeden artan) 

llıuazzamdır ki, Hitler, insan mev
cudun meselesini büyük bir ciddi· 
Yelle tetkike memurdur. 

Bu suretle Hitler'in Macar ve 
Romenler üzerindeki tazyikinin 
Ve Fin'leri teşvik için yaptığı aşi
kar teşebbüslerin sebebi anlaşıl
llıak tadır. 

Alman zayiah tabiatiyle en 
iyisi Alman askerleri ve en ateş · 
li Naziler arasında çok yüksek 
Qlınuştur. 

Patenin nutka 
(Birinci sayfadan arlan) 

Darlan ve ben, felaketimizin bü
Yiiklüğünü ve neticelerini id rak 
tdemiyerek mazinin hayali ile ya· 
Şarnağa devam eden mütereddjd 
lerıe gayri memnunlaı-ın bize ilti
hakını temin için müzaheret gös
tereceğinizden eminiz. Bunların el 
altından veya gürültü ile yaptıkla
tl lenkidleri susturacak ve mem
lekette nizam ve vifakı temin için 
bize yardım edeceksiniz. Hükii
tnetıe ve hükumetim için açıkça 
Çalışınız ve sulh uğruna yapaca
~nız içtimai faaliyetin hiç kimse 
tarafından ihlal edi ' nıiyeceğinden 
Cfllin olunuz.,, 

~ÖlDE HAZIRUK 
Ankara : 1 (Radyo G ,zete· 

Sitıden) - Alınan haberlere göre, 
Carp Çölünde gerek lngilizler, 

!?erek Alman ve ltalyanlar hazır· 
lıklara devam etmektedirler. Hali· 
hazırda mevsim müsait olmadığ'ın· 
<lan faaliyet havalara inhisar et· 

~ulunmaktadır. 

Baglnkfl dl.aya 
nııcadeleılnde 

Çln'ln rlltl 
( ikinci sahifeden artan ) 

C) < Çin uyuklayan bir devdir. 
Ç~tın uykuda kalmasını dıleyelim. 
d~nku uyandırılacak olursa bütün 
llrıyayı altüst edecektir .> 

f Japon harbi Çin milli birli-
ıııirı taazuvunu süratlendiriyor. 

<; Çinde bir adam : Çan· Kay-
11_t:k , bu birliğin ttşekkülü için 
,_ <tırı Yıllardanberi mücadele odi
Hıt. 

llkt B~ adam çok çalışkand ı r ve 
ha 19 elırn sahibidir. Çok sade bir 
h/at geçirmektedir. Lükse ve 
bııtatın kolaylıklarına hakaretle 
~ tllaktadır. Ayni zamanda çok 
"'a~· '1ak.1t ve parlak bir diplomattı r. 
~tıı •kt bir politikacı olduğu için 
diraşll'laların faydasını d a ima t ak-

etıniştir. 

J:ıcıtt~skert züm reler ve ihtilalci 
al)ji~ler~e ittifak etmiştir. Dema
~tıt •oılerden hiç hoşlanmaz . 
lerı tıktarı ekseriya ahlaki hüküm-

e •lislüd~ J ur. 
dete~Pon.yaya karşı açtığı müca
tllişt' e b.~ran bile zaafa düşme
~\lta~r · Üzerine aldığı vazifenin 

1Yer ell'ıi . 1nden ve doğruluğundan 
Ildır : 

ll'ıiı ~ Bizim manevi prensipleri
tlit. l-1°~ru , Japonyanınki sahte
ecı,~eıa~bin neticesini bu tesbit 

ıthr . , 

- Gerl•I yer1n -

sovyetıere gire 
Almanlara göre 
( Birinci say/ adan arlan ) 

Mütevali çarpışmalardan sonra 
Alman tayyare defi bataryaları 
üç Sovyet gambotu ile bir hü
cum botunu, bir büyük bir de 
küçük gemiyi t 11hrip etmişlerdir. 
Tam isabetler alan diğer bir Sov· 
yet gambotu da vahim hasMa 

uğramıştır. 

Moskova 1 (a.a) - Dün ge
ceki Sovyet tebliğine göre, Sov· 
yet tayyare ve topçuları Alman
ların Dniyeper üzerinde bir köprü 
kurmalarına iki gün mani olabil
mişlerdir. Mamafih, üçüncü gün 
Almanlar hemen hemen cereya
nın ortasına kadar dubalar koy
mağa muvaffak olmuşlarsa da 
Sovyet bombardıman tayyareleri 
bu dubaları tahrip etmek emrini 
almışlardır . 

Bir bombardıman tayyaresi 
düşmanın beş hava defi batarya
sını susturmuştur. Mermi isabet 
ettirilen diğer bir Sovyet bombar· 
dıman tayyaresinde yangın çık· 
mıştır, Alevler içinde bulunan bu 
tayyarenın mürettebatı doğrudan 
doğruya d ubalar istikametinde 
iomiş ve çok şiddetli bir :nfilak 
neticesinde dubalar enkaz halini 

almıştır. 
Bu suretle, bu mürettebatın 

kahraman bir ölümü kabul etme
si üzerine düşmana çok büyük 
hasar ika edilmiştir. 

Moıkova : 1 (a.a)- Reuter 
ajansının h ususi muhabiri yazıyor: 
Dniyeper nehrinin sağ sahilind ebu
lunan sanayi bölgesinin kısmen 
A lman i şgali altında bulunmasına 

rağmen, merkezi sanayi bölgesi 
Alman taarruzundan müteeesir 

olmadıkça Kızılordu büyük sanayi 
kaynaklarından istifadeye devem 
edecektir. Bu mıntakayı emniyet 
altına almak için mümkün olan 
her şeyin yapılması muhteme-ldir . 
Sanayi bakımından Leningrad'ın 

da ehemmiyeti vardır. Fakat bu 
şehrin zaptı çok müşkül bir iş ola
cağından, Almanlar şehri muha
sara altına alarak sanayi randıma
nını azaltmağa muvaffak olabildık 
leri takdirde şimdilık bundan da · 
hi memnun ka lacakları anlaşılıyor. 
Mamafih bu da Sovyet Rusyanın 
harp imalatı için öldürücü bir dar· 
be teşkil etmiyecektir. Çünkü, beş 
.Yıllık planda derpiş edildiği veç· 
hi le mtmleket in diğer kısımlarında 
harp imalatının inkişafına çalışıl

maktadır . . 
Garbt Ukrayna'daki zirai mın -

t aka Almanlara büyük faydalar 

temin edemeyecektir. Zira R~s: 
lar büt ün ziraat müesseselerını 
buradan diğer yerlere nakletmiş-
lerdir. 

Rusların Smolensk, Minsk, 
Gomel gibi nüfusu yüz binden 
fazla olan müteaddid şehirler 
kaybetmiş olmalaı ına rıığmen nü
fusu üç yüz binden fazla olan 
Oiniyeper _ Pet rovsk'dan başka bu 
şehirlerden hiçbirisinin sanayi ba
kımından ehemmiyeti yoktur. 
Esasen Beyaz Rusya iktisadi ba· 
kundan e n az ehemmiyetteki mın
takala r arasındad ı r. 

Moskova : 1 (a.a)- Cenubi 
U krayna'daki Sovyet kuyvetlerine 
kumanda eden mareşal Budienny • 
dün Alman , Romen, Macar ve 
Slovak subay ve erlerine radyo
da A lmanca hitabede bul~.ınarak 
demiştir ki : 

" Bizim tarafımıza geçiniz. Ge
çen umumi harpte Alman ve 

Avusturya em peryalizmi .baba ve 
kardeşlerimizden milyonlarcasını 
ö lüme sürüklemişti. Geçen harp 
te olduğu gibi bu harpte silahla
rımızı sizi ölüme sevkedenlere 

karşı çeviriniz. Kızılordu ask~rle-
. . ellerine dücen harp esırle-
rının , v 

· · " ldu"rdükleri hakkında ortaya rını o . 
bir takım yalanlar yayılmıştır. S~· 
ze hayatınızı , iyi muamele ~~
receğin i ıi ve daha evv: ı evle~ını
ıe dönece~iniıi tekefful ederıı,, 

İran vaziyeti 
Jnglllz • Sovyet 
kavvetıerlnln 
irtibat temini 

işgal edilen yerler 

Moslcova : 1 ( a. a. ) - Sov
yet kıtaları şimdi Iranın Şimali
garbisinde Tebriı.le Tahran ara
sındaki başlıca yolun yarı mesa
fesinde bulunmaktadırlar. 

Sovyet kıtaları Pehlevi lima
nının 30 kilometre Cenubuşarki

sinde Reşt'i de işgöl etmişlerdir. 

işgal ~dilen üçüncü bir mıntaka 
da Benderşah limanının 125 lıi
lometre Cenubuşarlcisinde Şahrut
tur. 

Simle : 1 ( a. a. ) - Askeri 
tebliğe göre, !randa ilk defa ola
rak İngiliz ve Süvyet kuvvetleri 
arasında irtibat temin edilmiştir. 

Simla : 1 ( a. t\. ) - Gene
ral Veyvel lrandaki İngiliz Baş 
kumandanı General Kyunan 'a gön 
derdiki bir telgrafla Generali ve 
kumandası altında bulunan kıta
ları Irandaki harekatın mesut ne
ticesinden dolayı tebrik etmiştir. 

TORKSOZO 

ERKEK öGRETMEN OKUlU ı 
MÜOÜRlOGONOEN : 

Okulumuzun J 5 lira maaş
lı mubayaa memurluğuna 3656 
sayılı kanunun hükümlerine 
göre bir memur alınacaktır. 

Kanuni şartları haiz olanların 
şimdiden Okula müracaatla 

ve 1/10/1941 Çarşamba günü 

Okulda açılacak imtihanda 

hazır bulunmaları. 

2-3 13398 

• 

ilan 
SEYHAN VAKlflAR M0-

00Rl0GONOEN: 
Ramazan oğlu Vakfından 

Hükumet caddesinde 281 Nu
maralı eczahanenin (181) lira 
(82) kuruşla tamiratı 26/81941 
gününden itibaren yirmi gün 

müddetle münakasaya konul
muştur. ihalesi 15/9/941 Pazar
tesi günü saat 10 da yapılacak
tır. isteklilerin teminat akçe-

leriyle birlikte Vakıflar Müdür

lüğüne müracaatları ilan olu-
nur. 2-3 13399 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni sene talebe kaydına baflamııtır. Kayd ve 
kabul şeraiti Bebekli . Kilise •okağındaki biçki 
yurdu,.dan öğrenilir. 13400 

SOmerbank Adana Pamuk Satın Alma 81· 
rosu Çukurova mıatakalarında 941-94,pa
mak mabsullnfl mObayaaya başlamıştır 

Sümerbank Adana Pamuk Satın Alma Bürosu bu sene 
Malatya Çırçır ( Sabık Şinasi ) Fabrikasını da idaresine alarak 
faaliyetini tevsi etmiştir. 

Çiftçi kütlü, koza ve pamuğunu fabrikaya getirmektedir. 
Aynı zamanda 941-942 devresinde muhtelif mmtakalarda teş· 
kil ettiği mübayaa ekipl~rinin de çalışma sahalarını genişlete
rek Tarsus ve Ceyhana ilav@ten Osmaniye, Erzin ve Reyha
niye mıntakalarmda da şubeler tesis etmiştir. 

Bu mmtakalarda; mubayaaya başladığı gibi Çiftçiye harar 
bulmak ve imkan nisbetinde kendi kamyonlariyle mallarını ta
şımak ve derhal bedellerini mahallinde tediye etmek suretiyle 
her türlü kolaylıklar yapıldığı görülmektedir. 13403 

ilan 
SEYHAN TAPU MUHAfllllGINDAN : 

Mahallesi Cinsi Miktarı HUDUDU 

Akkapu Ev (401) M 2. Şarkan: Tariki has, Şimalen: 
Mehmet oğlu Reşit; Garben: 
Meryem veresesi, Cenuben: 
Yasin kızı Nafia ile çevrili. 

Yukarıda evsafı yazılı ve Yasin kızı Dudu tarafından tescili 
istenilen gayrimenkulün Tapu Sicillerinde kaydı bulunamadığın
dan senetsiz hakkındaki ahkama tevfikan tahkikat yapmak üze
re 1 O /9/941 tarih Çarşamba günü saat 15 de yerine memur 
gönderilecektir. Bu evle alakası olanlar ellerindeki vesikalariyle 
birlikte bu müddet zarfında muhafızlığımıza veya tahkikat günü 
yerinde keşif memuruna müracaat etmeleri ilan olunur. 13402 

ilan 
SEYHAN VilAYETİ fİAT MURAKABE KOMİSYONU 

RİYASETİNDEN : 
Halkın alış verişte duçar olduğu müşkülat, ihtikar hakkın

daki ihbar ve şikayetlerini hadisenin vukubulduğu mahalle en 
yakın polis karakollarına veya zabıtai belediye mevkilerine 
ihbar etmeleri ve keyfiyetten aşağıda telefon numaraları ya
zılı Makamları haberdar etmeleri ilan olunur: 

1 - Mıntaka iktisat Müdürlüğü: Telefon numarası 291 
2 - Ticaret ve Sanayi Odası Reisli~i Telefon Numa· 

rası 305 13404 

Sayfa 3 

• A 

i LAN 
Devlet Demiryollan Konya talebe pansiyonunun 1941 - 42 ders yılı 

ihtiyacı olan cins, azami mikdar ve muhammen bedelleri aşaQıda yazılı 
ekmek ile 7 kalem et, 35 kalem taze sebze. meyve, sül ve yoğmt açık 
eksiltme usulile ve 52 kalem kuru erzak da kapalı zarf usulile 5/9/941 
cuma günü saat 14 de Konyada Devlet Demiryollan talebe pansiyonu 
müdürlüğ'ünde toplanacak komisyonda birbirini takiben satın alınacak
br. Bu işe girmek istiyenlerin, aşağıda mikdarları yazdı muvakkat te
minat akçalarını gar veznesine yatırmaları; teminat makbuzu ile kanu
nun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine ( Konya istasyonunda hare~et müfettişliğine ) verme
leri lazımdır. Şartnameler parasız olarak, Konyada talebe pansiyonu 
müdürlüğünde ve Adanada 6 ıncı işletme komisyonunda görülür. 

Muvakkat Teminatları 
Lira Kş. 

Ekmek 86 25 
Et 159 04 
Kuru erzak 448 51 
Taze sebze 172 95 

( EKMEK) 
Kg. Muham-

Mikdarı men bedeli Yekun 
C 1NS1 Kilo Kuruş Lira Kş. 

Tek tip ekmek 10000 11,50 1150 00 

(ET) 
Erkek koyun eti 3500 50 1750 00 
Kuzu eti 100 50 50 00 
Sığır eti 300 30 90 00 
Dana eti 500 30 150 00 
Ciğer ( koyun ) apeJ 250 25 62 50 
Paça ., il 500 2 10 00 
işkembe .. il 200 4 8 00 

2120 50 

(KURU EBZAK ) 
Ararot 3 100 3 00 
Badem içi 30 150 45 00 
Amasya çiçek bamyası 15 200 30 00 
Aşurelik buğday 15 30 4 50 
Bulgur 300 22 66 00 
Ceviz içi 100 100 100 00 
Çam fıstığı 5 130 6 50 
Çay 8 1000 80 00 
Erik ' kurusu 50 45 22 50 
Barbunya fasulye 100 18 18 00 
Beyaz fasulye 600 18 108 00 
Fındık içi 30 150 45 00 
incir 200 25 50 00 
irmik 40 40 16 00 
Tel kadayif 80 35 28 00 
Kakao 3 150 4 50 
Karabiber 1 500 5 00 
Kaysı kurusu 100 70 70 00 
Kırmızı biber l 85 30 35 
Kuş üzümü 5 30 l 50 
Limon : il 2000 7 140 00 
Makarna (irmik) 300 50 150 00 
Nişasta 3 50 1 50 
Nohut 200 20 40 00 
Patates 1500 10 150 00 
Pekmez 50 25 12 50 
Beyaz peynir 500 80 400 00 
Kaşar peyniri 20 120 24 00 
Pirinç 700 45 315 00 
Pirinç unu (Torba) 30 45 13 50 
Reçel 150 50 75 00 
Beyaz sabun 500 60 300 00 
Yeşil sabun 300 50 150 00 
Sadeyai 900 145 1305 00 
Salça 150 30 45 00 
Sanmsak 30 50 15 00 
Sirke 200 15 30 00 
Soğan 700 10 70 00 
Şehriye 15 55 8 25 
Şeker (Toz) 1000 48 480 00 
Tahin helvası" 150 -75 112 50 
Tarçın 1 350 3 50 
Tereyağı 200 160 320 00 
Tuz 250 7 17 50 
Un ( Böreklik, tatlılık ) 600 ( Fiat verilmemiştir ) 
Çekirdekli üzüm 200 25 50 00 
Çekirdeksiz üzüm 200 50 100 00 
Yumurta 

" 
12000 3 360 00 

Yenibahar 1 300 3 00 
Zeytin tanesi 300 45 135 00 
Zeytin yağı 400 100 400 00 

5980 10 

(Taze Sebze, Meyve, Slt ve YoQart) 
Armut 200 40 80 00 
Ayva ıoo 35 35 00 
Bakla 250 25 62 50 
Bezelye 200 20 40 00 
Dereotu : demet 200 6 12 00 
Dolmalık biber 200 20 40 00 
Domates 400 10 40 00 
Elma 500 35 175 00 
Barbunya fasulye 200 18 36 00 
Ayşekadın fasulye 400 18 72 00 

- Lütfen sahifeyi çeviriniz -
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PHILIPS 
K agnak Makineleri 
il CEIOll SlllYATI. smtz iSLEME, uzuı OMOR. 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

---·-----

Mulıarrem Hilmi Remo 
UIBllPQl CDDESI il. 42 - TElllf : REll UUI - TELEFOI : 111 

TÜRKSÖZÜ 
Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OIUYUCUWlll OOIYllll HER TlRl- I 
nıoa VIU illi HlBISEWI GOll il- : 
IOIE VERiR. T81SOZ811 TlllP uııız. 1 

Kitap, •Hm•a, 9911, ltDet, 111t1 

plb, llulta, ........ ••tltaa 
lflerbd Tlrld,..ıe •••c•t .. t. 
llıllara nllı•et etler tlerec~e 
talt n ılratıe elll•• Çlbnr. 

Türksözü 
' 

Matbaa ı 

Türksözü Cilt Kısmı 

SlGLll, TEMiZ. ZlMf CiLT ISLERllln AllCll TORISOZO 
MOCEWTHAIESllOE Y lPTIRUlllRSlllZ 

1 
1 

· ı 

lDlll OllETMEI OIULU DIREITORL0801DEI: 
Enakın Cinai Kilo 

Muhammen fiıt Muvakkat teminat 
Kurut S. Lira Kurut En Büyük Hakikat 

Ekmek 30000 14 :us 
KOJUD eti 8000 50 300 
Muq pirinci 7000 '° 210 
Kuru fuulye ~ 23 50 70 50 
Sadeyıt 2000 160 240 
Zeytinyatı 1000 100 75 
Zeytin tanesi 500 40 ıs 
Pa,.Ur 1000 70 52 50 
Kuru sotaa 3000 11 2' 7S 
inek *6 3000 13 29 2S 
inek yoturdu 4000 ıs 45 
MDls .abunu 1000 SS 41 2S 
MMen k6m6rii 40 Ton 28.70 86 10 
Kanlaut mercimek 1000 23 17 25 

l - Adlna Otretmen Okulunun Mayaı 942 pyeline kldar yi1e
cek ve yuıcü ihtiyaçları 19-8-941 Tarihinden itibaren 20 pa müd
detle ıçık ebiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif M6cfiirliltlnde 1-9-1941 tarih Pa
zartesi pü uat 9 da toplanaclk komisyonda yipllaclkbr. 

3 - Tlliplerin 2490 11ydl kanunun 2.3 Gncil maddelerinde ymlı 
vaaik ve Y.7 ,S Niabetindekl temiftltlariyle birlikte lhAle 111tlnde. ev· 
vel komlayonı ve praiti f6rmek ilteyenlerln de her aün Okul idaresi-
ne miracaatlan ilin olunur. 19-26-31-7 13353 

C iN Si 

Havuç 
Hiyar ..... 
Taze kabak 
Kestane kabll'I 
Karneblbar 
Karpuz 
Kavun 
Kereviz (K6k) 
Kiraz 
J.auna 500 
G6beldi marol : adet 
s.latalak marol : • 
Mayduol : demet 
Patbca 
Portakal (IO ilk) : ldlt 
Prua 
Semiıotu 
Sotaa 
S6t 
Slylh turp 
Dlmlt 011mii 

Ozüm ,.... (Tue veyı ıalı•ra) 

Yer..._ 
Ypturt 

Kr . Mubam-
Miktan men bedeli Yeldln 
Kilo Kurut Ura Kt. 
500 
500 
600 
300 
200 
200 
800 
800 
300 
100 
5QO 

1500 
1000 
500 -3000 
700 
200 
~ 

1300 
100 
500 
50 

300 
1580 

6 
20 
10 
H 
25 
2S 
10 
10 
20 
20 
10 
6 
6 
3 

15 
6 

10 
20 
10 
ıs 
6 
ıs 

ıs 

10 
15 

30 00 
100 00 
60 00 
45 00 
so 00 
50 00 
IO 00 
IO 00 
60 00 
20 00 
50 00 
90 00 
60 00 
ıs 00 
75 00 

180 00 
70 00 
40 00 
20 00 

19S 00 
6 00 

7S 00 
7 58 

30 IO 

m • 
2* 00 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N D1S uclu11 YWTTl81 SIRHlT, 

CIZJI YE GOZELLllTIR 1 

C. H. P. SEYHAN lllAYET iDARE RTl lldllD 
Konferans salonunda yaptınlacak (6635) lira 28 kurutl_.. 

sahne teaisab ile noksan infaat talip çakmadıtı için tekrar ~ 
siltmeye çıkanlmıftır. 

ihale 4-9-941 tarihine tesadüf eden Pertembe günü ,; 

yapılacalrıbr. 

"Rlıdyolin., buikullde mües
sir terkibi, daima tazeliti ile 
temıyüz etmiı ve onbinlerce 

1 
(17) de C. H. P. Seyhan viliyet idare heyeti bin .. aalonuod' 

lştirik etmek isteyenler muvakkat teminat olarak ( 497) lif'-
de parlak neticeler veren 61 kuruş vermeleri ve. bu gibi sahne teailab yaptıldanna ~ 
••Radyolin., sizi terkibi meçhul vesika ibraz eylemeleri lizımdır. Kefil ve farlnameleri ıör; 
ve birkaç misli pahalı ecnebi isteyenlerin parti kalemine müracutlan ilin oluaur. 
müatlhzartanndan da uıüatat· 16-25-31~ kitinin tercih ettiti yefbe dit 

macunu haline plmiftir. Dit 
bıfmsablıasanda ve atzellitin· ni lalmlfbr. 

• 
RADYOLIN 

....... at. ....... 
s..llfl ... 1400 Kr. 
1 ~ ••• 12$ • 

lllnler '9ID ltl•r.,• .................... 

TÜB.KSôZ-0 
GOtılaeLIK GABTI • ADANA 

sa1a4, ve /Japnıılwırrlrl 
FERiD CBLAL 80Vl!N 

Urrtrıml Neyigat MIJba 
MACiD 80ça.0 

B•ıl• r•: TORKSOZO Matbomı 

Kömür ahnacak 
ILUJJE RIYllTllDD : 
1 - Şehir balkı ihtiyacına temin için Belediyece ..

nacak yüz bin kilo Odun kömürü kapalı zarf muliyle e•-..:lfı• ...,. .• 
konulmuttur. 

2 - Kömürün beher ldlo.unun mubatnmen fiatı alb 
olup muvakkat teminab Y. 7 ,5 beaabiyle 450 liradll'. 

3 - ilaalesi EylGliin 9 inci Sah rünü saat onda R.ll8llP'f'• 

Daireainde Belediye Enc.t~Dinde yapa'ac.lcbr • 
4 - ilteldiler kaa11DWl 32 inci •addaindeld tarifat 

sinde hamt.,acaldan teklif mektuplanm ve teminat m_._,_.. 
nnı ihale rünü ebiltmeyi açma saabnclan bir saat e 
kadar makbuz brplıfl Belediye riyuetine vermeleri 

S - istekliler bu baptaki tartnameyi görmek ve ica 
izabab almak üzere her rün Belediye mubuebeıine m .. 
lan ilin..... 14-28-1-5 13374 


