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MİLLİ ŞEFİN 
• 

SEYAHATi 
lzmi,, : 3 (Türk•öz ü muhabirinden) - R eiaicumhur 

la.,.,.ef. lnönü, bugün •aat 11 .45 te /zmir, de? hareketle 
MQnisa'ya gitmiıler, orada müeaaeaeleri ge~mııler, halkın 
cofkun tezahürleri ile karfılanmıflardır. Mılli Şef, ak,am 
•Qat 20.40 ta lzmir'e dönmüfler ııe Ordueııine giderek 
orada fereflerine verilen ziyclette hazır bulunm".fl~rdır. 

/zmir : 3 (Türksözü muhabirinden) - Mıllı Şef bu 
•Qbah lzmirden ay11ıldılar. 
------~~~---.,-~~~~~~~~~~-~~-

Büyük bisiklet 
Yarışı devam e~iyor 

------· 
Bisikletçiler KÜtahya'da 

Finlandiya 
Sovyet sulhu 
Ankara : 3 ( Radyo gazete

sinden ) - Londradan gelen ha· 

bcr\ere göre. Finler Sovyetlerle 
8Ulh yapmak arzusundadır . Bu 

haber tekıip edilmemekte ve ba· 

ıı Fin gazeteleri de bunu teyit 

Cdici neşriyat yapmaktadır. 

JAPON BAŞVEKlli 
- Bahrimuhitte -

BlY RUIVELTLE 
KONUŞMAK İSTİYOR 

.Japonyadakl 
llllblm mOzakerat 

Vaşington : 3 (a. a.) - Prens 
l\onoyenin Ruzvelte Bahrimuhitte 

bir mülakat teklif etmiştir. Ruz
\ıeltin bu tcklif i kabul edip etme
diti henüz malum detildir. · 

Ankara : 3 (Radyo gazete· 
Sinden) - Japon Başvekilı Prens 

l\.onoye hükumet şefleriyle bir ko
llt.ışma yaparak endüstriyi sefer-

ber etmek lüzumunu ve Japonya· 
111n buhran içinde oldu~unu i:ıhar 
etıniştir. 

Tabran eJ.çllllı 
erkAm ııbbatte 
Ankara : 3 ( Türk.sözü mu

habirinden ) - Tahran büyük 
et"ı·ı · ı-.· k ~ ı · \' •~ı er anının sağ ve sa ım 

Eskişehir : 2 (a.a) - Ankara· 
lzmir bisiklet yarışını takip eden 
hususi muhabirimiz bildiriyor : 

Saat dörde doğru Eskişehire 
yaklaştığımız zaman yollar boyun
ca sıralanmış olan Halk kütlf"leri 
bisikletçileri büyülC tezahüratla 
karıılıyordu. yarışın Kaymas'tan 
sonraki kısmında ıaman zaman 
önde gidenler arasmda değ'işik
ler oluyordu. N tekim iyi vaziyet· 
te bulunan Salih Avgın ve Orhan 
Suda yerlerini arkdaşlarına ter· 
ketmif bulunuyorlardı. 

Baıtan aşağı, rakipler arasın
da çetin bir mücadele içinde de
vam eden koşu, Esll:işehire birkaç 
kilometre kala alakadarlara enson 
heyecanını veriyordu. 

Saat tam 16,55 te bitif çiz
gisi etrafında toplanan binlerce 
halkın cofkun teıahürah arasında 
Eskişehirden Kemal Arat, Sivri· 
hisar-Eskişehir merhalesini birin· 
ci olarak geçti . Bunun hemen ar· 
kasından sırasiyle E•kişehir'den 
Ali Çetin ikinci, Niıamettin üçün 
cü Osman Pak dördüncü ve Bur 
sa;dan Hikmet de beşinci olarak 

geçtıler. 
Bıı merhalede Osman Pak 

dördüncü gelmişse de ilci merha· 
lenin mecmu koşu müddeti i~i~a
rile birinciliğini muhafaza ettıiın-

' den, yarınki üçüncü merhalede de 
ıeref mayyosunu gene Osman Pak 

taşıyacaktır. 
Eskişehir Beden Terbiye~i böl
. . E.ılci•ehir'e birinci gırecek 

gesmın, v k 
koşucu için milk&f~t O!a~ak oy
duğu fotoğraf makınesını m~r~
ılmle Salih Avgın ve yanşa ıştı· 
rak eden diğer lı:oıuculara da Es
kit ehir taşından. m~~ul alb oklu 
bırcr rozet verılmıttır. . . 

Eskiıehir Beden T~rbıyuı 
bölgesi bu akşam bisikletçıler şe
refine 55 kişilik bir akşam yeme-

ği vermiştir. M 

Müİabakanın • üçüncu merha· 
lesi olan E.skitehir • Kütahya ya-

devam olunacaktır. 
rışma.,yaıın <:ll<iuğu hakkında haber gelmiştir. 

'--------'---~-=--~~--~~---------=-

#\~ • • ,,ikada son harekdta ait haberlernnız 
<leclit. Yukarıdaki reaim ~ölde hdcuma 
Q•4erlerini ıöıtnr;,nelıtedir. · · · 

üciincii aahile· 
g~çen Mattcl ik 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

.---------------------------------
Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OUV&N 

Kuruluı Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : IS 11 O 

r ...... ~ChY ....... l ~i mühim ~ir kanun projesi 
1 sulh 1 B k. I • ·· f . 
ı istiyor ı ı azı ımse erın or ı 
i PARISTEIU il idare bölgesinden ihracı 
ı KONUŞMA ı 

Ankara : 3 )Radyo gazetesin
den) Vişi hükGmetinin Almanya 
ile sulh aktetmek üzere teşebbü
se geçtiği haber veriliyor. Fran
sa mütareke yaparken harbin 
kısa süreceğini tahmin etmişti. 

Fakat hesap yanlış çıktı, şimdi 

Pariste Vişi ve Alman delegeleri 
arasında bu mevzuda konuşmalar 
yapılmaktadır. 

Diğer mıntakalara sevkedilecek 
nezaret · altında kalacak 

eşhas 

Fakat bu haberi Vişi teyid 
etmiyor. 

Ankara : 3 (Türksözü muha
birinden) - Örfi idare kanunun
da bazı tadiller yapılmasıni dair 
bir kanun layihası hazırlanmıştır. 
Layiha yakında Meclis umumi 
heyetine sevkolunacaktır. 

Derpiş edilen tadillere göre 

örfi idare mıntakasından çıkarıla
cak olan suihali ile meluf olun· 
lar muayyen bir mahalle sevk ve 
orada nezaret altında bulunduru-
lacaktJr. 

Hükümeti bu tadile sevkeden 
( Geriıi üçüncü sahifede ) 

~-~~~~~~~~~~~--

Manş cenubunda seyret/en bir gemi kafilesi 

Londra : 3 (a. a.) - lngiliz Altı tayyare dafi gemisi ve dö rt 
hava 11ezaretinin tebliA-l : lngiliz Alman iaşe . torpidobot tarafından himaye edil-
bombardıman tayyareleri avcı tay- il 1 • mekte olan gemi, iki isabet almış 
yarelerinin refakatmda olarak dün gem er D8 ve dumanlar içinde kalmıştır. Av-

sabah alçaktan uçmak suretiyle Jaglllz blCDmD cı tayyarelerimiz Messerşimit tipin· 
Dünkerk açıklarında bir düşman de 2 tayyare düşürmüşlerdir. 
iaşe gemisine hücum etmişlerdir. 

· Bir adam tren 
altında kaldı 

ÇOR~iLIN RUZVEl TTEN 
- Japonya hakkında -

YENi BİR TAlEBI 
Vaşington : 3 (a .a)- Bir ha· 

bere göre Atlantik mülakatında 
Çörçil Japonyaya hat çizilmesini 
şayet bunu tecavüz ederse Ame· 
rikanın japonyaya harp ilan et
mesini Ruzveltten istemiştir. 

SOVYETlERE GORE 

Mukabil 
Hücum! 

lımir : 3 (Türksözü l\fohabi· 
rinden) - Karşıyaka'da Hacı Hü 
seyinler ve Çiğli istasyonları ara . 
smda 46 sayılı demiryolu köprü· 
sü üzerinde feci bir kaza olmuş
tur. Oemiryolu üzerinde Çiğli 
köyüne gitmekte olan lstanbul'dan 
yeni gelmiş musevi lsak Nesim 
hat boyunda kafası vücudundan 
ayrılmış olarak bulunmuştur. Ka
zaya sebebiyet veren katar henüz 
meçhuldür. Tahkikata devam edil
mektedir. 

ALMANLARA GÖRE 

Leningrad 
·~apılarında 

Sık sık bombardımanlara maruz 

kalan Berlinin bir gece görünüşü 

AlMAH OSlERiN[ 
INGiliZ AKİHlARI 

Londra : 3 (a.a) - lngiliz tay
yareleri iki Rene içinde 4500 den 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Ankara 

Radyo 6aute•i 

f HANSA ilE iNGil TERENİN 
HARBE GiRi~ TARİHİ 

Verilen bUAnçolar 

Sovyetler'e 
yardımlar 

ırandaki vaziyet 

F 
ransa ve lngiltere bugün (dün) 
harbe iştirA\c. etmişlerdi. Yani 

üç eyliilde . Bu vesile ile in· 
giliz nazırları beyanatta buluna
ral harbin birer bilAnçosunu yap-

mışlardır. Nazırlar bu bilançolar
dan memnun görünmektedir. 

Harp gittikçe genişlemektedir. 
Ve nitekim Sovyet Ruıya da harp 

içinde bulunmaktadır. lngiliz mat

buatı Sovyet şeflerinin iyi insan

lar olduğu hak\cında sitayişkAr 

neşriyatta bulunmaktadırlar . 

* • * 
Verilen bir habere göre, ln

giliz - Sovyet kumandanları bu

gün buluşmuşlardır . 

İrana Sovyetlerle lngilizler ne 
teklifler yaptı ve yapacak ? Bu 
henüz meçhuldür. Şimdi şu ma
himdur ki, Sovyet ve lngiliı.lerin 
lran üzerine olan hareketinin ye
gane gayesi İngiliz yardımlarının 
bu yolla yapılmasıdır. 

Şehinşah 
İran dan 
ayrılmad~ 

Tahran : 3 (a. a .) - Şe
hinşahın Iranı terk ettiği hak
kındaki haberler asılsızdır. Almanlar beş 

llllometre ıtlrtlldl 
Odeıa ıa tevzi 
merkezi abadı 

~ı----iiiiiiRiİiiiiiiAiiiiDiiiiiiYiiiiiiiOi;;;;;;iGiiiıiiii~iiıiiiz~ıiiiiiiiTiiiiiiiiE __ sıiiliiiiNiiiiiiiiiiiiDiiiiBiliiiiiiNiiiiiiiiiiiiiii!t 
Alman kıtaları Leningradın Moskova : 3 ( a. a. ) - Sov 

25 kilometre Cenubugarblıine ka yet tebliği : 2 eyliilde bütün cep-

.Çiftçilerimize 
Yedek Parça 

dar yaklqmışlardır. Diğer haber- he boyunca kıtalarımız diişmanla 
lere gö're , Alman tayyarelerinin muannidane muharebe ' etmişler, 
bu civardaki demiryollarını ta- şiddetli muharebelerden sonra kı 
mamen tahrip ettikleri anlaşıl· talarımız Tallini tahliye etmişler-
maktadır. dir. Şimdi elde edilen mütemmim 

Ruslar dün gece Leningradda malumata na:ı.aran, 30 ağustosta 
mukabil taarruza geçerek Alman tahrip edilen düşman tayyarele-
kuvvetlerini beş kilometre geri rinin adedi evvelce bildirildiği 
sürmüşlerdir. Birçok Alman ınal- gibi, 31 olmayıp 75 tir. Ayni gü-
zemesi de iğtinam etmiştir. Vo- ne ait zayiatımız ise 22 tayyare-
roşılofun emirnamesine göre, Le- den ibarettir. 
ningrad son nefere kadar müda- Helsinki : 3 ( a . a. ) - Resmf 
faa edilecektir. ( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Tevziata Başlanıyor 
Ankara :· 3 (Türksözü muha

birinden) - Ziraut Vekaleti tara
rafından satın alınan dolaplı ve 
taraklı · orak ,ınakineleri yedek 
parçalarının bu gibi makinelere 
sahip bulunan ziraatçilerden ihti-
yacı olanlara mübayaa bedelleri 
üzerinden sablması Koordinasyon 
heyetince kabul olunmuştur: 

Samına ııtaıyona 

dla açıldı 

Anhra : 3 ( Türksözü mu

habirinden ) - Samsun istasyonu 

törenle işletmeye açılmıttır. 



Sayfa 2 

Ne Yiyorlar 
~~~§VI~ 

Nasıl Yiyorlar 

TORKSOZO 

ı ........................ ı 
ı Mide•İnin ogyeti 6ir 1 

İn.anın m••lefinJelıi ı 
maoollalıi,et H ademi ı 
maoallalıiyeti la a tt d ı 
6atüfl malıadderatını ı 

• " 6"lir ı ı tayın • ~ ı • ı 

ı ........................ ı 

i · HABERL 
Bolkar Dağ Gezisi 

Çörçil, Bitler, Stalin, Musso
lini ve Ruzveltin gıda hususun

daki itigad ve zevkleri 

Köylerimizin 
Bütçeleri Ve 
Köy işleri 

D111n•r• v111aııt1••• 
vna,eaere T••••ı 

Dağcllarımız büyük dağ 
seyahatinden dün döndü 

29 Atuatolta Bolkar ve medetsiz datlanna çıkan yurd datcalırt• 
nan seyahati bitmiı ve Adana kafilesi dün ıehrimize ıelmiıtir. Kafıll 
8afkanı Bay Halis Kadri Tokkal, bu meçhul ve pclliklerle doll 
diyarlara dair intibalarını, arkadqımııa fU suretle anlatmııtır : 

0 8en de dahil oldutum hal· 
de Nejat Deniz, Alleddin Ata· 
soy ve Naımi Küçilkulandan 
aı1iltrtekkil kafilemiı 71 aıustot 
ta Blrlcek 'e fitlik. 28 atustoata 
Kayseriden ıelecek olan diter 

Bir insanın mesletindeki muvaffakiyet veya muvaffakıyetsizliti, hat· 
ti bütün mukadderab ekseriya, midesinin mukavemeti, rıda hususun· 
daki zevk ve itiyadlarile taayyün eder. Meseli B. Hitler bünye iti~e 
satlam olduğu halde uzun zamandanberi batırsa\dann~an muztanp~ır. 
Sadece sebze yemesinin sebebi de budur. Bir Amenkab Profeaore 
göre de fevkatade sinirli olması müzmin bir dispepsiye müpteli olma· 
sandandır. 

Tarih de bize bu hususta bazı malQmat veriyor: 
Meseli lngiltere kralı sekizinci Hanri yalnız giizel kadınlara dütkün 

değildi. Sofra zevki onun için hakiki bir ihtiyaçh Bazan bütün bir 
öküzü klzarttırarak bir harp ıemisi tckline soktuktan sonra sofraya 
retirttiği ve büyük bir kısmını yalnız bqına. yedili ye ıeri kalan kıs· 
mını da etrafında blkliyen av köpeklerine atbfl çok olmuıtur. 

Çok süratle yer ve yemeli ancak bota11ndan geçebilecek derece
de çiğnerdi. Çok kanla bir adam oldutu için ilk Sik ku alcbrdıtı 
olurdu. 

Fransa kralı ondördüncü Lui de obur bir insandı. Bir yemekte 
dört kap çorba içer, bir hindi, klzanmı bir öküz budu, bol salata, 
jambon ve bir çok meyveyi birden yerdi. Bu korkunç ittibaya ratmen 
daima da taze, kuvvetli ve saQ'lam kalmııtır. 

Napolyon ise müteaddit kap yemekleri azami on iki dakikada yer 
ve masadan kalkardı. Çatal ve bıçak kullanmaz, parmaklannı tercih 
ederdi. Napolyonun davetine gidenlerin yemeklerini ekseriya .~ e.v· 
vcl evlerinde yerlerdi. Çünkü, imparator on dakikada yemelim bitir· 
diti gibi sofradan da derhal kalkardı. 

Hayabm yazanlardan birisinin anlathtana röre bu tarz yiyifi ve 
rıda hususundaki itiyadlan yüzündendir ki, kanaeı hutabflna tutulmuı 
ve ölmüştür. 

Gelelim bugiin dünyayı idare eden insanlann nasal ve ne yedik· 
lerine : 

2.!!_RÇIL 

lnfiliz Bqvekili B. Çörçilin 
çok satlam bir midesi vardır. 
Bünyesinin ve karakterinin satlam· 
lıflm da buna borçludur. B. Çör
çil iyi bir yemeti içine sindire 
sindire yemek sanatına vakıfbr. 

Bilhassa maharetle hazırlanmıı 
salçalı av etlerine bayılır. Yemek· 
leri llzım olan müddet zarfında 
yer. Fakat yemeği bitirir bitirmez 
derhal baıbyabilir. 

Mutfahı lngilterenin en iyi, en 
maruf mutfaklanndan birisidir. Hü· 
kümetin ve harbin idaresi gibi 
muazzam bir yükü omuzlanna yük· 
lemeden evvelki zamanlarda 
bizzat mutfaha inerek bazı ye· 
mekleri hazırlamaktan büyük bir 
zevk duyardı. 

HITLER 

B. Hitlerin gıda rejiminden 
çok bahsedilmiıtir. Birçok sene· 
lerderıberi atzma et koymadıtı 
herkesçe malOmdur. Fakat bu iti· 
yadı çok satlam olmayan mide· 
sinin vaıiyetinden dotmaktadır. 

Mamafih sebıeler arasanda en kıy· 
metlilerini yer : Kuıkonmaı, man• 
tar. enginar ribi .. Ve bu seb
zelerden bol miktarda yer. ltal· 
yan maklmasanı da çok sever • 
Bunun içindir ki, Duçe sık sık 

kendisine- en iyi cinsinden ma
karna gönderir. 

Rusyada Volıa mıntakasında 
çıkan havyar ~n çok sevdiQi ıey• 
dir. Ruıyaya karıı harp açbfl 
müddete ıelinceye kadar, kendi· 
sine buradan bol miktardı ve en 
iyi cinıinden havyar gönderifüdi. 
Bu sebepledir ki, B. Hitler ıefı. 

"retlerden veyahut Naıi ıeflerin· 
den biriıine davetli olduğu ıamın 
ahçısı giıli bir surette oraya ken· 
di havyar ve makarna1andan mut
laka gönderir. En çok tercih et· 
titi ve yed iti meyve de armuttur. 

STALIN 

Stalinin gıJa hususundaki zevk 
ve itiyadları çok sadedll' • Çok 
sağlam bir mideıi vardır. Baıit, 
fakat çok baharla yemekleri se
ver. Yemeklerini bahkçıhk num 
olan karı11 , nezarete gitmeden 
evvel biııat hazırlar. 

J-Iitlerin aksine olarak havyar· 
dan nefret eder ve ete bayılır. 

YAZAN 

P. P. 
c Havyar ancak iyi! .bir ihra

cat maddesidir.• der. Huauaf bir 
Gilrcl a1Uliyle huırlanmlf vot· 
kaya çok sever ve bol 111iktarda 
içer. 

Siıara kullanmu, yalnıs mi· 
tebaulllar tarafından kendiıi için 
buırlanmlf atep tltlnl ile dol· 
durdutu pipoaunu atzından dl· 
flrmeı. 

Son flnlerde bu huauaf ti· 
tilnden lnıiliı Bqvekili 8. Ç6r· 
çile de hediye pndermif ve ken· 
diline pipo kullanmua tavsiye 
etmiftir. 

Fakat ln~liı Batvekilinin, çok 
aevdili pilrolarını terkedeceti çok 
flphelidir. 

B. Stalin bir bayii uyurdu. Ç•· 
llflD• oc1 ... nın yanıbapnda balu· 
nan yemek salonunda finde d6rt 
defa yemek yer. Fakat yemeti 
biter bitmez de derhal çahflllat• 
baflar. Glndilı kati yen De ilti· 
rahat eder ve ne de uyur. Buna 
mukabil ıeceleri de delibiı ee
kiı, de.kuz 11at uyur. .......... 

kalyan diktatörilniln yemek 
hamıundı hiçbir zevki yoktur. 
Napolyon ıibi sofra zevkinden 
nefret ed.,r. Onun için yemek, 
mlmkiln oldutu kadar ailratle 
kurtulunmuı lhımıelen alelAde 
bir ihtiyaçtır. 

Daima yalnız yemeti tercih 
eder. Ve yemek yerken de mil· 
temadiyen , yanından hiç ıyral· 

mayan iki hu...ı katibine notlar 
dikte ettirir. 

Ancak kahvesini içerken biru 
iıtirahat eder ve etrafında bulu
nanlarla koa1111r. Kalaved• 10Dra 
kalkar, ya Ma biller ve yabat da 
yilrilyilf yapar. ltaıyaa ariatokra-
ıiıinde ratıelditi blylk ıiyUet· 
lerden nefret eder. 

Bitaraf memleketlerden relen 
haberlere f6re, son zamanlarda 
blylk bir mide butahtJna tabii· 
mut ve bir hayli kilo ka7betmit
tir. 

RUZVELT 

AmeribD Camhurreili Ame· 

rikıyı biltfln:Adet ve ananeleriyle 
sever. Bir Amerikan daktiloıunun, 
bir Amerikan matua milstahde· 
mininin onun için bir kıymeti var· 
dır • Yine bu sebepledir ki , 
Amerikanın Virjina tilt6ninden 
bqka birtey kullanmadıtı ıibi 
Amerikan yemeklerinden bqka 
da birtey yemez. 

B. Ruıvelt patatrai çok se· 
ver. Kııarmıı olıun, kaynamlf ol
sun, herhanıi bir salça ile haıır· 
lanmıı olsun patates onun için 
daima tercih edeceti bir ııdadır. 
Yemeklerde nldiren içki kulla· 
nır. O da ancak Frınsanın ma
ruf markala iyi prıplarından O· 

luru. Barin dlnyayı idare eden· 
ler aruındı halka en çok inen 
ve onu aeven herhalde B. Ruı· 
velttir • Kendisinin Amerikahlar 
tarafındın çok sevilip takdir edil· 
melinin b9flıca sebeplerinden bi
riai de budur. 

B. Ruıvelt yibde ylz Amıri· 
kabdır. 

l'•ua Y aldı Taleh 
lmlllttınl.. .,,,,. 
194l·1942 ders yılanda Maa

rif Vektleti beaabana almacak pa· 
ruaz yabb talebenin miilabaka 
imflhaı dliı l>Uttln yurtta bat· 
lalDJfbr. 

Ya6ancı Dil Bilen 

Memıır1-m lmtilaaıtı 
Yabana dil bilen memurlann 

bir derece üst maq alabilmelerini 
temin mabadiyle yapılacak imti· 
hanlar için Maarif Veklletince ha· 
11rlıklara baflanmıtbr. 

D .. lldlJlllN ...•••• , ....... 
llkmekteplere kaydedilecek ço

culdann nüfus tezkeresi çıkarmak 
için allbdarlara müracaat ettikle
ri ellerindeki vesaikle anlaflldafl 
takdirde mektebe kayıt ve kabul 
edileceklerdir. 

Tı .. Ulan ... 
11n1at1 rQddl 
Villyetimiıi~ iki ayılık ihti 

yacı içirı tahsiı edilen kahveler, 
kahncilere ve tilccarlara tevıi 
edllmiftir. Kahvelerin yeni fiat 
lan f6yledir : Çekirdek toptan 
kiloaa 225, perakende 232, çe
kilmiı 265 kunq Bıerinden ta. 
bit edilmittir. 

Dahiliye Vekileti, villyeUere 
ıu tamimi yıpmııbr : 

" Salmalann kinunuaant ayı 
içinde tarh, tevzi ve usulü veçhile 
ilim hususuna bilhassa itina olun· 
m ... ve kanuna aykln durumlara 
meydan vtrilmemesi teblit olun 
dutu halde bazı 'yerlerde köy 
muhtar ve ihtiyar meclislerinin a· 
likasaılıklarından dolayı kanunt i-

cabm yerine ıetirilmediti ve bu 
yüzden hem amme itlerinin, hem 

dt kanunsuı teklifler altında bıra· 
kılmak ıuretlyle vatandqlann mü· 
teessir oldutu tevali eden tiki· 
yellerden anlafalmaktadır. 

.. Her ne suretle oluna olawa 
tatbikatta allkuızbtı prillen ve 
bu suretle vazife icabmı ihmal e
den köy muhtar ve ihtiyar mecli· 
si ve uua luıkkında derhal ka· 
nunt takibabn yapalmuuu, keyfi-

yetin idare amirleriyle idarei bu· 
susiye memurlan taraf,ndan da ö
nemle takip cdilmeaini bu kere de 
tamimen rica ederim. ,. 

P. e T. CEMAL BERllCER 
lçel mebusu hemeehrimiz 

Turban Cemal Beriker 1.9hı imiıe 
ıelmİf balan maktadır. cHot ıel

diniı> deriı. 

bt•palın 
Kıymeti muayyen olmayan i-

1'mlarla bunlann suretlerine 195 
kW'Ufluk damp pulu yapefbnlma· 
.. allkahlara bildinüniftir. 

llsllltlrnla 
l•llltllı•lll 

Akkapı mahallesinden Ali 
otlu 3S yqlarında laa lncefikirin 
evinde rıkı imali için 200 kilo 
cibre yakalanmlf ve kendisi ad
liyeye teslim edilmiftir. 

.... , tellltlNll .,. ...... 
Umum Mldlrlikten bölıeye 

relen bir tamimle, ayni bölıe 
dahilindeki kulilplerden aynlıp 
difer bir kulllbe girmek veya 
bölrelerini detiftirmek isteyen 
sporculann nakil muameleleri, 
yeni talimatname pliDceye kadar, 
yapalm._ bildirilmiftir. Bu 
teblipt, bitin pnçlik kuhlple· 
riae yualmlfhr. 

bölıe datcalannı Poıanbda kar· 
talayarak BOrOcek'e ıetirdim. Bü· 
rilcekte misafirlere bir ötle ye· 
meti verdikten sonra 18 datcı 

otobbe binerek Tekir'e ve ora· 
dan atırhklarımııı taııyan 3 mek· 

kare ile Gökoluk'a hareket ettik. 
Ge~yi burada reçirdikten soara 

30 atuıtoa sabahı 16 datcı 81· 
rilcrk'in meıbur karca11 Ahmet 
(Ata) nın kdavuıluta ile çok sarp 
olan 3320 metrelik Medetlb'e çak· 
tak. Evvelce hazarlanan batara• def· 
terini imıaladıktan:IODra zirveye 
koyduk. Kafile tekrar Gökoluk'a 
dönerek DatC1bk federuyoau as
bqkanı B. Aaım Kurdun nefis 
mercimek çorbuıaı içerek bitin 
yorpnluklarımaıı alchk. 

"'1 atuıtoı1 sabahı aaat 10 
da 10 dafcı Kııaltepeye mfltevec· 
cihen yola koyulduk. Bolkar'ın 

methur Koca Y oltutu aflldaktu 
son Koca Kardı clfle yemefi ye· 
nildi ve tekrar yol alarak ... t 

17 ,30 da 2821 metrelik Kwlpeye var 
cbk ve luıtıra defteriiai yerlefthdik. 

Burada Kuakoyunlu qiretlnden 

Cennet ablının ayranı ve uç 
kavurması yenildi ve aonra yıtll· 
dı. 1 eyHll sabahı bflle, Maden 
yolunu tuttak; saat 17 de Made
nin çefaleable •ardık. Geceyi ya
kalın iıci ate; etrafında memle· 
ket flrlu ve hikayeleri Mlylemek
le çok. tatlı bir tekilde Ma • 
dende reçirdik. 2 eyHll eabaha 
Etibank tesisat tefi B. Haydar, 
Torotlann fiıli blllllf içerilerini 
ve k6atebek yuvalarına benıeyeıa 
mapralannı, klh llrlneru, klb 
emekleyerek, brp:t •t•la altanda 
bize tefhir etti. 100 metrelik 

._.rdivenleri tırmanarak, 75 ••t· 
re derinliklere inerek mataraları 
ocaktan pıebildik. 

"Sut 14 de aaataralatdan 
dıfln çakarak alnete 1tavufhak. 
Buradan ,otobillle Çiftetiana vır· 
dık. Bu rninin son kısmı olan 
Aydou ç..... vtıktin darbtı 

yldndea tarfJDUar edılmiftir. Bu 
MYahatimiı bize rWermiftir ki, 
biıe meçhul olan ne flıel men· 
urab, cennet sfb1 diyartarımız 
vardır. Bltlln yarddafl.,...11a To
roshm prmeterini, oralara çık· 
malannı tavaye ederi• . ., 

------~1-UIAKL&aDAR •&•••-ı ..... ---
YDz sana sonra, gözlerini harp seyrederek yumdu 

Bu vab cenubi ln,utere sahilinde ufak bir ka· 
sabada olmqtur. George Wicher isminde müteka· 
it bir tubay yüzGncü yaı rününil teıit etmektedir. 
Kendim Umumi Harpte d6tifmil oldutu aibi on· 
dan evvel de Cenubi Afrika ve Hindiatanda ai
llh kullanlDlf emekli bir tubaycbr. 

itte cenup· sahilindeki ktlçük evinde bu kıy· 
metli ıubay yildncü yqam kutlamakta iken dapn· 
da ujultular olur. lnpz ve Alman tayyareleri ara· 
anda mütbiı bir mlcadele vardır. Her iki taraftan 
da mütemadiyen yenileri relmekte, harbe ittirak 
etmektedirler. lnrilizler durmadan Alman uçaldarnu 
diltfirmektedirler. 

lbU,U Georıe içerclekileria biliiıa omıt.. 

ratmen dıpnya balkona Çlkap bu luqra 
aeyrtBtmekte ısrar eder. On.da tala 
D\lten tayyareleri, •tef içiade bla 
fe)'İ, bütün harbi ........ 

-- -Geor
ge'u balkonda yere -•lı b ....... U.. 
dilini yaralanda ......... F.at 1111ıliııi wyeaede 
biç bir yeriede kartan yanlan .,.._...._ Doklor 
ibtiy• Georı'an ~n kıMılıla irwııa dar· 
dut-u ..... a. wllk illtiı.. J'd i .-. 
sinde dlter bir ..,,_.. Mrli çalt ıe'•'tlir ,. ...... 
llde biiyik bir zevkle pçlıditl bir iU1iD IODUD• 

da ... ılduıı pzlerinl bay• ...... 

Bir adam 
iki genci 
bıçakladı 

Din aut 11 11ralannda Tat• 
lıca Şevketin kar111mda kınla bir 
hldiae olmq ve iki kifi yaralaO" 
mJlhr. 

Surediti mahallesinden 1(
tu• lbrahim Atanın otlu Ce 
Bottezer. bir pavıa neticesi11clt 
Muatıfa Berikmanın otlu ~ 
Berikmanı bacatından ve ırkıdr 
f1 Huana omuzlarmdan yaralt 
mlfhr. 

Y arahlann 11bbati iyicJİI· 
Tahkikat devam etmektedir . 

001 GECEii 
UIU lllDISE 

Din gece aut 22:.,..ıanod' 
genel evlerde. bir yaralama vaki" 
Si olmuıtur. Ceyhanb Sadık·ı~ 
da bir pbıa patrona NaciyeJli' 
evinde sermaye Kozanb Aytcf' 
aiindilda yanma aiderek J S lift 
puanın akpma hazar etmetill' 
16ylemit ve fakat bu paranın _.. 
f&m ballrlanmadatmı priince f4t. 
teii y....-....pr. 
~~~---~~~~~~-__...,, 

-~··xı·• 
TORKIYE Raıtlgom 

7.30 

7.33 
7.45 
8.00 

8.30/ 

ANKARA R,,J.gol" 
Peqembe 4.9.941 

l\oıram ve memleket " 
at ayan 
Mlsik : Hafif prorra111 

AJANS haberleri 
Mlı1k : Hafif parÇala'1' 
devama 

8.4S Evin Saati 
12.30 Proıram ve aut ayan 

12.33 ~ : Kemençe - 1' 
bur - Kanun trioıu 

12.45 AJANS haberleri 
13.00 Mibik : Hafif Şarkı ve t11' 

kül er 
13.30/ 
14.00 
18.00 

18.03 

18.30 

Müzik : Kanflk P~, 
Proır,am ve memleket 
at ayan <1' 
Müzik : Radyo CAZ 
koetruı 

Mlalk : FASIL 
19.00 Kon....-
19. ıs llilik : tt.dyo CAZ '1' 

kestraa ~ 
ıt.30 Memleket aaat ayal' 

ajanı haberleri. t.f 
19.4S Konqma (Türk Hav• 

rumu adına) 
19.S5 Millik : 06nya prt.ıaıt 
20.lS RADYO GAZETEsl ,..,1 
20.4S Milzik : Divan ve kor 

=...Takvimi ve r6' 
M •ırl Bonua ' 
... : Beraber prkl 
tllrU&er 
Ki• ..... (Şür ==-, 

--.... llbik : Radyo 

2'l.30 ~ aut ayan. -~ 
Mber1eri; übam · T~ 
Kambiye • Nukut 80P"" 
(Flat) 

22.45 lllıik : Dana 
22.551 
23.00 Yannkl proıram ve ... 



r 

r. 
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lov,ıoere aln 
llmanıaraıııre 
(Birinci sayifeden artan) 

1ebıiıı. . 
ı.. & : Fın hava kuvvetleri dün 
l\'t r ı, e 1 berzahında bir düıman 

1/Y•re meydanına hücum etmİf· 
t \te b" d-tip . ır u4man tayyaresi tah· 

ta etrnıılerdir. o:ğ"er bir Sovyet 
lY•resi de hasara uğ"ratılmııtır. 
1, Gtahede edilen tiddetli infilak. 
hi:•n anlatıldığına göre, bir mü
C>l lllat deposunda isabet viki 
k llııııtur. Murmansk demiryoluna 
lfl•tı_ı yapılan hücumda üç loko
le ~tıf_ tahrip edilmiıtir. Tayyare
~lllıı So\t yet yürüyOf kollarını 
t balamışlardır. Zayiatımı& yok
llt, 

• Berlin : 3 (a.a.) - D.N.B. nin 
;t'te~diQ-ine göre, Alman tayya· 
t~erı dün dalgalar hıUinde, limen 
~~Ünün şimaligarbisinde ihata 
Soılen Sovyetlere hücum ettiler. 
d \'yellerden ölü ve yaralılar var· .,t K~lli.ye!li har~ malzemesi tah· 
Qfp edıldı. uç daf ı batarya imha 

llndu. 28 nakliye treni vahim 
~~tte hasara uQ'radıQ'ından yol
~ hareketsiz kaldı. 

. Berlin : 3 (a.a.) - Odesa İ· 
~n Yapılan muharebelerde Romen-
~ Sovyet piyadeleri tarafından 

llıUc:taf aa edilen şehrin su tevzi 
~rkezini işial elliler. Odesada 
~diden yiyecek güçlütü vardır. 
it ~sur Sovyet kuvveti suyun da 
t&ılmesi üzerine daha büyük 

lııiiıkülita girecektir. 
il Berlin : 3 (a. a.) - O. N. 
· Ye göre Alman tayyareleri Mur· 

1'tnak cenubunda faaliyette bulu
llarak meydanları. askeri tesisab 
~rnbalamışlardır. Alakutti prkında 
ta rnba hücumu yapılmıı ve alçak
tın uçularak kıtalara aıeş açılmış-
r. Tahribat vuku buldutu anla

tılıyor. 
Berlin : 3 (ıt . a.) - Alman 

•lııkaları dün Oinyeperdcki nehir 
~liye vasıtalannı bombaladılar, 
D~ manitörle 6 duba batırdılar. 

11
1ter dört monitör yanmııbr. Ma

ltt\tra kabiliyetini kaybeden ıemi-

d
t nehrin ceryanına kapalmıf)ar· 
it, 

Budapeşte : 3 (a. a.) - Müt· 
~ kuvvetleri birçok yerlerde 
it llfrnanı kovmuşlar, mühim nokla-
1ıt'' z~ptelmiflcrdir. Sovyetler e-
1:ınıyetsiz keıiflerle iktifa ettile!r. 
'-ta Rus esir alındı, bir sal ve 

dallar iQ'tinam olundu. 
, Macar bat-ryalan bir Sovyet 
'flı"Ct tayyaresiyle bir bombardı· 

•n tayyaresi düıürdiler. 
t Berlin : 3 (a. a.) - Maynla· 
: Çarparak batan Sovyet gemile
ct lraaında Traşna aUı bir torpi· 
'Ilı 0 ınuhribi vardır. Bir Sovyet 

•yn gemisi de batmıştır. 
& ~erlin : 3 ( a. a. ) - O. N. 
~~l nın haber aldıtına ıöre. bir 
~lthOtdu cephesinde piyade ve 
" .lı kuvvetlerin sılu ifbirlili ıa· 
"'•ınd t,h . e 92 Sovyet tankı daha 
'Ilı ' 1P edilmiftir. Bu ıuretle Al
.tun kolordusu cepheıinde 30 
~·ı'toıtan 1 cylôle kadar tahrip 
Çı~ en Sovyet tankları sayısı 178 e 

lllııtır . 

r,lt Sovyetler ölü ve yaralı ola
h'tlt UA'tadıldarı çok atu zayiattan 
to1t 8 yeniden 500 esir ve pek 
lttd·harp malzemesi kaybetmif· 

it Lı_ 
~ · .-.er çaptan 107 Sovyet 

u elimize geçmiıtir. 
"' ltBerlin : 3 (a.a) ~ Alman ha· 
"'" uvvetıeri Dinyeperle Kırım 
)e ~ndaki bölgede Sovyet takvi-
~,~ 0llarına, askeri tecemmiilere 
b6ı,,rn. etmiılerdir: Kremençuk 
tııı, ~•nde Sovyet takviye kıtala· 
tıaıı, er çapta bombalarla taar· 
)tt tr Yapıldı . Dört yOklü Sov· 

te . 
'cSilın· nıne tam isabetler elde 
ct,I\ hlf ve imha olunmuııur. Bun
"ıatu •tka dört Sovyet bataryası 
)o" :uırnuş ve çok miktarda kam-

li •hrip edilmiftir. 
Ubt... tlainki : 3 ( a.a ) - Finler 

'""•ıı . ıaptettı. Ve buradan hl· 

TORKSOZO 

ADANA BiRIHCI İCRA ME

MURLUGUMDAN : 
Gayri menkul malların af•' 
artırma ilanı madde: 126 

Leipzigdeki Türk 
pavgonu beğenildi 

D. No. 941-ICOI 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayn menkulün ne oldutu: 
10 parça arsa 

Gayn menkulün bulundutu 
mevki, mahallesi, sokaAı, numara
sı : Cemal paşa mahallesinde 
Hamit Şadi arsaları. Atrikadaki 

askeri vaziyet 
Kahire:: 3 (a.a) - EOrtaıark 

Britanya umumi karargahının teb· 

liti: 
Libya'da Topruk cepheıinde 

geceleyin devriyelerimiz. faaliyet· 
te bulunmuıtur. Bu devriyeler 
düımanı birçok yerlerde zayiata 
utrattıktan baıka ~bir düıman 
meniini itgal etmiştir, 

Sabahleyin düşman şiddetli 
bir pike bombardımanı ve yükıek 
irtifadan da bomba hücumunda 
bulunmuıtur. Yüzlerce tayyare 
kullanılarak yapılan hiicumun tid
detine ratmen zayiat ve hasar 
ehemmiyetlizdir. 

Hudut mıntakaaında düıman 
topçuıunun ehemmiyetli attfi ol
muftu'r. 

Aban lllırlaı 
laglllz uıalan 

(Birinci •ay/adan artan) 
f aıla dilıman tayyareıi düşürdü
ler. lnıiliı zayiatı 1400 dür. 450 
piJot kurtulmuıtur. 

Londra : 3 (a.a) - Hava ne
zareti istihbaratına ıöre pazarte· 
si ailnü Bremtn limanı bir uçan 
kale tarafından bombalandı. Hiç 
bir düıman tayyaresine raatlan
mamıftır. Kara müdafaası faali 
yete geçmemiftir. 

Amerika da 
beş milyarhk 
yeni proje 
Vqinıton : 3 (a. a.) - Ruz· 

velt gazetecilere, Amerikan harp 
malzemesi iıtihaalini tesri edece
tini ıöxlemif ve demiıtir ki : 
cMilll emniyetin temini için bu· 
nun tahakkuku icab ediyor. Bu 
hafta sonunda yeni bir kiralama 
ve ödinç verme programı haıır· 
lanmuı mflmkilndilr. 

Yeni prorramın 5.000.000.000 
dolarlık olacatı tahmia ediliyor. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
clNSI En u ' En çok 

K. s. LK . . ş. 

Koza ı 10.18 

Kle.vland Ç. ı 00,00 
Klevland l 65,00 10:00 

Klevland U 00,00 

M. Parlağı 00,00 00,00 

P. Temizi 00,00 00,00 

Kapım ah 
Y. Çitidi 05,00 

K. Çifidi 
- 6,75 

-Susam 40,00 

Butday yerli 8,43 8,75 

Arpa 6,63 6,75 

Yulaf -7~43 7,50 

- 3 - 8 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
lı /Jan/uuından alınmı,tır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) iıviçre 
(Sterlin) ingiliz 5.24 

COolar) Amerikan 132.20 

len Leninrrad Murmansk yolunda 
milbim bir liman olan Luıayı 
bombardıman etmiılerdir. Şaı ki 
Kralide Finler üç; ve ıafi topçu
larda 8 Sovyet tayyaresi düfiir· 
mütler ve kara kıtalarıda iki tay· 
yare almıılardır. 

Berlin : 3 j(a. a.) - 19 ecne· 
bi devletin iştirak ettikleri Leipzig 
Sonbahar ser2'isi dün sabah açıl
mıştır. Sergide Türkiye mahsulle
rini, mamulatını ve madenlerini 
teknik bakımından gittikçe müte
rakki bir şekilde tefhir eden Ber 
lin Türk Ticaret Odası pavyonu 
emsali arasında çok muvaffak ol
muş ve umumun takdirini kazan
mıştır. Sergiye iştiriik eden dev· 
letler arasında dost kardeş fran 
pavyonu da nümunelerinin zengin
liti itibariyle çok alaka uyandır· 

mıştrr. 

Pavyonlann ziyaretinden son
ra sergi riyasetinin verdiğ'i büyük 
öQ'le yemetinde reisin nutkuna 
Türk Ticaret Odası fahri reisi bü
yük elçi Gerede, sergiye iştirak 
eden bütün ecnebiler adına cevap 
vererek gösterilen misafirperver
liQ'e teşekkür ederek Berlin'in bey
nelmilel ehemmiyetinden bahisle 
Türk - Alman dostluk muahe· 
desinin kıymetini tebarüz ettire· 
rek iki memleket arasında yeni 
yapılacak ticaret muahedesinin bu 
dostluta uygun ve iki tarafın 

menfaatini zimin bir şekilde inta
cı ümidini izhar ve müzakerata 
memur heyetlere muvaffakiyetler 
temenni eylemiştir. 

Alldealıdı lagWıler 
W gemi llabrdl 
Londra : 3 (a. a.) - Akdeniz

de Bingaziye giden bir düşman 
gemi kafilesi denizaltılanmızın ta

' arruzunıt utramıf,. iki ieıni bab-
rılmışbr. Binıazi limanına da bü· 
cum edilmiştir. 

Yeaı· mlblm lllr 
llaa•ajjprolesl 

- Birinci sahifeden artan
vaı.iyet ıudur : 

Hilen örfi idare komutanı 

mevcut ıelihiyetini kullanarak 
şüpheli eıhaıı örfi idare mınta 
kaıından çıkarabilmekte fakat 
bu gibiler istedikleri mahalle git
tikten sonra bir kontröle tlbi 
almadıklarında gene kolayın: bu
lup örfi idare idare mıntakaaına 

avdet etmekte ve bu hal örfi 
idarenin iıtibdaf ettiti gayeyi 
ihlil eylemektedir. 

Kanunda memleketin" inzibat 
ve emniyetin ihlAI etmek suçla· 
riyle sabıkalı olanlar, emniyeti 
umumiye neı.arcti3·aıtında bulu· 
nanlar, örfi idare altına alının 

yerlerde muayyen bir ikametgahı 
olmayanlar, 4üpheli olan sair 
kimseler olarak gösterilmektedir. 

ERKEK OGRETMEH OKULU 

MODORLOGONDEN : 
Okulumuzun 15 lira maaş· 

lı mubayaa memurluğuna 3656 
sayılı kanunun hükümlerine 
göre bir memur alınacakbr. 
Kanuni şartlan haiz olanlann 
şimdiden Okula müracaatla 
ve l/ 10/1941 Çarşamba günü 
Okulda açılacak imtihanda 

hazır bulunmalan. 3-15 13398 

Takdir olunan kıymet: Beher 
metre murabbaına 20 - 40 ku
ruş. Tafsilatı şartnamede. 

Artırmanın yapılacaAı yer, giin 
saat : 2-10-941 Perşenbe saat 
10-12 Birinci Artırma, 13-10-941 
Pazartesi saat 10 - 12 ikinci 
artırma 

1-lşbu gayri menkullerin artır
ma şartnamesi 'J.7 /8/941 tarihinden 
itibaren 1405 numara ile Ada
na Birinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. lllnda yazıla olanlar· 
dan fazla malumat almak istiyen· 
ler, işbu şartnameye ve 140S dos
ya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arbrmıya işlirlk için yu• 
karda yazıla kay metin °!o 7 ,5 ni"be
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edileceklir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklalarla 
diter alakadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin ıayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı işbu 
illn tarihinden itibaren onbeş pn 
içinde evraka müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimiz.e bildirmeleri ica-
beder. Aksi halde haklan 'llapu 
siciliyle sabit oldukça sabf bede• 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen pnde arbrma
ya iıtirlk edenler arbrma şartna
mesini okumuı ve lüzumlu malü· 
mal almış ve bunları temamenka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

S ,,_ Tayin edilen zamanda 
wayri menkul Gç defa batnkbktan 
sonra en çok artırana ihlle edilir. 
Ancak arbrma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 tini bulmaz ve
ya sabş istiyenin alacatana rüchanı 
olan diQ'ir alacakblar bulunupta 
bedel bunlann o iayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklannın mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok 
arbranın taahhüdü baki }lalmak ü 
zere artırma 10 giin daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak arbrmada be
deli sabş istiyenin alacatana rüc· 
hani olan diter alacakhlann o 
rayri menkul ile lemin edilmiı a· 
lacaklan mecmuundan fazlaya çık· 
mak fal'tiyle, en çok arbrana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz. Ve sabf la· 
lebi diifer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya· 
verilen mühlet içinde paraya ver· 
mezse ihale karan fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmif oldu
tu bedelle almata razı olursa ona· 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 
men 10 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp ençok artırana ihale· 
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde befden 
hesap olunacak faiz ve diter za· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak· 
sızın memuriyetimizce abcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

10 parça arsa yukarıda ıös
serilen 2- ·10- 941 tarihinde Ada· 
na Birinci icra Memurlutu oda
nda lıbu ilin ve rösterilen arbrma 
ıartnamesi dairesinde sablacatı 
ilan olunur. 13411 

' alı ldTIBAıııı ı 

Dr. Mesud Savcı 
Baıtaıaruu Babalı Batıı•ııtar. 

13353 8- 15 
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Say!a 3 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Blok! Yud• 

Yeni Hne talebe kaydına baılamııtır. Kayd o• 
•abal ıeraiti [Bebekli Kili•• •o•afındalıi biçki 
yurduttdan ôirenilir. 13400 

Adana DotmaeYI Baıtallllll 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Doium oe Kadın Ha•talılıları Müteha••••ı 

Hastalannı Abidin Pqa Caddesi yanında B. Müslim apartı
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 
mıştır. Telefon No. 272 2-15 13407 

ilan 
Bıledlre atraıetladea : 

Haci Bayram - Aziz Pamukçu f abrikaaı içinden ıeçen parke 
yol inııiatına ait açık ckıiltmeye talip çıkmadıQ'ından on fÜn uz.a. 
tılmaaına karar verilmiıtir. 

1 - Keıif bedeli 5304 lira 37 kuruıtur . 
2 - Muvakkat teminatı 387,85 liradır. 
3 - ihalesi eyliilün 16 ıncı salı ıünü saat 10 da Belediye en. 

cümeninde yapılacakbr. 
A - Bu yola ait keıif. prtname ve projeler 27 kuruı multabi· 

linde Belediye fen itleri MüdürlfiQ'ünden alınabilir. 
5 - ihaleye ittirak edecek olanların ihale tarihinden enaı. 

bir hafta evvel bu işin ehli olduklarına dair Belediye fen itleri mü
dfirlütünden ehliyet vesikaaı almaları IAzımdır. 

6 - Taliplerin ihale gün ve saatında muvakkat teminallarile 
birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilin olunur. 

Belediye riyasetinden: 
Aşağıda yazılı ruı~amedelci meselelerin tetkiki için belediye 

meclisinin fevkalade olarak toplanmasına lüzum hasıl ol· 
muştur. 

Belediye meclisinin 11 eylul 
da toplanacağı ilin olunar. 

1941 perşenbe srünü saat on 

RUZNAME: 

1-Belediye memur ve müstahdemlerine ait tekaüt sandığına 

Belediye bütçesinden verilecek hisse. 
2 - Asker ailelerinden muhtaç olanlara yapılacak yardım 

hakkında belediye bütçesinden verilecek tahsisat ve vergi ve 
resimlere yapılacak zamlar. 

3 - Tasfiye bilinde bulunan şehir içme ıuyu sondaj ku
yulan müteahhidinin müracaatının tetkiki. 

4 - Mezarlık tarifesinin tedkiki. 
S - Belediye encümenine bir izinm seçilmesi. 13412 

ıımerllaü Adaaa Pam•ll Baba Alma BI· 
roı• ÇUuova ... tallalanada 941-Mlpa-••k mallıallal mlll•J••r• llat11•11br 

Sümerbank Adana Pamuk Sabn 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 mıntakalarda teş
kil ettiği mübayaa ekipltı!rinin de çalışma sahalannı genişlete
rek Tarsus ve Ceyhana ilaveten Osmaniye, Erzin ve Reyba
niye mıntakalannda da şubeler tesis etmiştir. 

Bu mıntakalarda; mubayaaya başladığı gibi Çiftçiye harar 
bulmak ve imkan nisbetinde kendi kamyonlariyle mallannı ta· 
şımak ve derhal betkllerini mahallinde tediye etmelL suretiyle 
her türlü kolaylıklar yapıldığı görülmektedir. 13403 

C. H. P. SEYHAN VllA YET iDARE HEYETi REISLIGIHOEN: 
Konferans salonunda yapbnlacak (6635) lira 28 kuruşluk 

sahne teaisab ile noksan inşaat talip çıkmadığı için tekrar ek· 
siltmeye çaka d Jbr. 

ihale 4-~941 _... tesadüf eden Perşembe günü saat 
( 17) de C. H. P. 5e'dl!llıa.'1•ıret idare heyeti binası salonunda 
yapılacakhr. 

lttirik etmek •yenler mawlcbt teminat olarak (497) lira 
67 kuruş vermeleri ve ba gibi salıne teritab yaptıklanna dair 
vesika ibraz eylemeleri 1izundır. Kefil ve tutnameleri görmek 
isteyenlerin ,..ti t ılemine müracaatlan ilb Olunur. 

16-25-31-4 



Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARf IYATI, SESSiZ iŞLEME, UZUN OMOR. 

F 1 LI P S 

TORKSôZO 4 Eylul 1941 -

:·························· .. ••••• ... • • 
1 T·ÜRKSÖZÜ • . : • • • Gazete ve Matbaası • 
1 1 
: Türksözu·· OKUYUCULARINA DONYANIH H[R TARA- 1 
1 flNDA VUKU BULAN HADİSUERI GONO GO- 1 

K agnak E lektrot/Q.rı 1 Gazetesi NÜNEVERİR. TORKSOZONO TAKİP EDiNİZ. 1 
1 

Her madene göre ve her işe göre Kitap, mecmua, çek, bUet,an,, 1 
1 plan, barıta, bilumum matllaa Türksözü 

en mU V af ık kaynak ÇU buğu. 1 IŞlerlal Tlrklyede mevcut mat- : 

. Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo . 

ABiOIHPA~A CADDESi HO. 42 - TELGRAF: REMO ADANA - TElEFON: 110 

•. baaıara rekabet eder derecede 1l1latbaası I 
• tab ve ılratıe elden çıkarır. lV.l 1 

1 • • • 
Türksözü Cilt Kısmı 

1 SA~UM, TEMİZ, llRIF CiLT iSLERiNiZi ANCAK TORKSOZO 1 • • • • • 1 MUCELLITHAHESINDE YAPTIRABIURSINIZ . 1 
~ ~~~~----·~--~~----~~--~~--~-i~···· .. ~ ............................ .I 

1 

TÜRKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türlt lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticar1 her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağ'ıdaki plana ~öre ikr.,miye daıdllacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Llra 
4 .. 500 • 2000 " 
4 

" 
250 .. 1000 " 

40 il 100 il 4000 il 

100 
" 

50 il 5000 " 
120 il 40 .. 4800 .. 
160 il 20 .. 3200 il 

DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
l Mart ve 1 l Haziran tariblerinae çekilecektir. 

---------------------------
Yeni Çikti :::::::::· : ::::::.:::=:::::::ı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE -. iNGİlTERE iTTlf AKI YE 

BOYOK BRITANYA IMPARllORLUGU 
=== YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK ==: , . ' 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GOH.MUSTAflifATECZAHANnl 

0ST0HDEKİ MUAYENEHAHESİNOE KABUl EDER 

AAA#AAAAA###A##A#AA#AA##~ ~ 
~###*V#U#AA#####AA*#AA#A'~M 

1 N E z L ~ıktık,Baş, 1 En Büyük Hakikat" 
R 

MA 
~D 

Diş ve adele ~ 
ağrıları M 

En seri ve en kati şe· N 
kilde yalnız ka~e ~ 

GRIPIN ! 
N ·ı ~ 

1 ı e geçer R 

' '~ H al . 1 d.,, b\J ~ . ·" . ......... av arm serm e ı15 ı 

1 
günlerde alacağınız ilk 

• N 
!Y 
•o M tedbir evinizde birkaç GRİPIN bulundumıak olmalıdır. 

. 

L 
• 
1 
N 

1 = Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 1 
DIŞ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, N yormadan ıstırapları dindirir. ~ 

CAZiBE YE 60ZElllKTl"R '· = n ,Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve~ 
"Radyolin., harikulade mües· 

sir terkibi, daima tazeli~ ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin-

N = her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. P 

de parlak neticeler veren •u:xunnnununnuuunnnnnn n **"«~ 
"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlanndan da müstağ· 

ni kılmıştır. 

• ADANA Kil LİS[Sİ DİREKTÖRLOGONDEN : .,,, 

RADYOLIN 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli •/, 7 ,5 ~ 

Ekmek 20000 Kilo 14 Kuruş 210.00 
Koyun eti 7000 ,. 50 ,. 262.50 

" ***~ 
Maraş pirinci 2000 ., 40 ,. 60.00 
Kuru fasulye (Ereğli) 2000 ,, 23.5 • 35,25 
Sade yağ (birinci nevi) 2000 ,, 160 • 240.00 

' - Zeytin yağı (birinci) 1500 ,, 100 • 112.50 
t! ................ tt••••.!! .. t! .......... _~-~ Edirne peyniri 800 ,, 70 • 42.00 

Altoae ve illa 
prttan 

Senelifi ... 14()() Kr. 
1 Ayuıı ... 125 • 

-
llınıar için idareye 
muracaat etm•lldlr 

# 

TÜHK§ÖZÜ 
GOND!LIK GA.ZETE • AD~A -
Sahl1l ue 8Qfmulıarriri 

FERiD CELAL GÜVEN -
Umumi Ne§riyat MildQrü 

BosıldıOı yer : TORKSOZO Matboosı 

~ 

4 

• o 
~ 
~ 
~ 

• • • 

Milas sabunu 1000 ,, 3.5 • 26.25 
Maden kömürü 30 Ton 2870 ,. 64.58 

1 - Yukanda cinsi ve miktan yazılı erzaklar Mayıs 1942 50
: 

. kadar mektebe teslim edilmek şartiyle eksiltmeye çıkarılmıştar. e. 
me 4 Eylôl Perşembe günü Seyhan Maarif müdürlüğünde to~ıarı1, 
olan komisyon huzurunda ve saat 9 da yapılacaktır. lsteklilerın 
nat makbuzlariyle komisyona müracaatlan . 

1 • 

2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün okulı geJınetefl 
' ..... ~~ ......... MACiD G0ÇL0 ~I 

-.. --.... -.............. olunur. 24-24-3- 4 13407 


