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Milli Şet Yalovaya hareket effler 
Ankara : 21 (Türksözü muhabirinden) - Milli Şefimiz dıin Ya/o

vaya hareket etmişlerdir. Garda hararetle teşyi edilmişlerdir. 

A.ın V~lidaton: 21. {A.A)-Ruı.velt 
Ilı t~kanın açık denizleri kullan-

~iay~ Alman yaya terketmiyeceği · 
\o '0Ylenıiştir. Ruı.velt ParlAmen
d Ya 2Önderdiği hususi bir mesaj-
a,~ )' tanıt bir rıotada lc.ullanamı-
•ca~1 b" llıııı ır lisan kullanmak imka-

lıt buımuıtur. Ruıvelt Roben 
Oor• 

Türkiyede Zaten Bir 
Alman düşmanlığı yoktu Türkige - Alm anga 

M uahedenamesinin 
-,Piyasadaki tesirleri 

Balkan 
Ankara: 21 (Radyo gazeteııin· 

een) - Türk Alman dostluk mua
hedesi etrafında neşriyat devam 
ediyor. Balkan matbuatı ve Al· 
man gazeteleri hararetli neşriyata 
devam ediyor. Türk.iyede hiçbir 
zaman Alman düşmanlığı yoktu. 
Ve yoktan daton akisler buııu 
gösteriyor. 

Matbuatının Tefsirleri 

f111d Un Alman deniz altısı tara-

dt ~I\ batırıklığ"uıı kaydetmiş ve 
tnıftir ki: 

lııtı; Bu vapurun batırılmasının 
A.ı rrıt hedefi Amerikan ticaretini 

lrıany 
d~ aya muzır addedilen her 

~td,ı.~en uıaklaştırm '\klır. DiA"er 
<ı~ fı de bütün dost milletlerle 
Ytd. tic.ı-etimiaden menetmektir. 
tıı 1, 

1 
denizin de korsanl ı ktan kur

dc'ltı lllıyacağı bize ihtar edilmiş 
~lt~. Almanya bize karşı ür

... d 81Yaıeti takip etmek niye

~e 01duğuı;rn haber vermiftir. 

tıı, ~rı Morun torpillenmesi Na
l tın d~ 
't\i unyayı fethetmek hare-

ile A . ttllt merıkalıların mukavemet 

~ltl~e~ri huııuaunda bir ihtar 

'ç1~ 
1 ctmeliyiı . Bu Amerikanın 

de · 

Sofya : 21 ( A. A. )- Bulgar 
ga&eteleri, Türk - Alman dostluk 
muahedesini en son siyasi mu
zafferiyet ve CenubuşarJdde ihti
lafların sonu olarak karıılıyorlar . 
Slovo gazetesi , Bulgaristan için 
mühim olan cihetin Türk · Alman 
muahedesinin Cenubuşarkt Avru
pasında sulhu teminat altına al
ması olduğunu yazıyor ve diyor 
ki: 

/ı 

~ 
\1 

İstanbul 21 (Türk.sözü muha-
birinden) - Türkiye Almanya a. 
rasında imzalanan yeni dostluk 
muahedesi haberi dün iç piyasada 
memnuniyet uyandırmıştır. Bu 
haber, duyulur duyulmaz ilk o
larak altın fiyatlarının düşmeğe 

başladı~ı. ipek ipekli ve koza fi
yatlarının ise yükseldiği ğörülmüş
tür. Altın•.fiyatı 25 liraya düşmüş
tür. Evvelki gün bu fiyat 26, to 
lira idi. lpeklı fiyatı ise 19 liradan 
22,5 liraya çıkm ııtır. Geçen sene 
Bursada kilosu 70 liraya olan ko
za fiyatı ıon günlerde 185 lıraya 

. kadar çıkmıştır. 

Dün, halıda , kuru fasulye, mı· 
sır fiyatlannda düşüklük kayde
dilmiştir. Pirinç fiyatlarında de · 
ğitiklik yoktur. Zeytin yağı fiyat
ları yükselmiştir. Baklanın fiyatı 

dün lstanbulda 11.10, h.mirde 

Ankara -

Aflant ik vaziyeti 
ciddi görülüyor 
Avam Kamaraımda 
yapdan mlzakerat 

İ ngiltere' de 
yeni tedbirler 

f~ nııleri ancak na:ıi muvaf 
t. 

1~ttıe " "ttr bo ullanabileceği ihtarıdır. 

lt~-kk(i YUn c~ersek dünyayı nazı 
~}'11 trı6nc terketmif olacakıı. 
~~ : . ~ıtıiyoruı ve boyun e~-

'Yctinde de detHiı. 

- c işte bunun içindir lr.i , 
Bu · anlatmanın akdinden Bulga
ristan çok memnundur . Veçer 
gazetesi de Cenubuşarkide niza
mın tarihi ve örfi adalete da} a-
nacağını ya1.J11aktadır. Sof ya rad
yosunun m~harriri Türk - Alma_n 
muahedcsinın son zamanların mu-
him hadiselerinden biri tıldu~unu \ 
söylemiştir . 

{ Gerisi üçüncü sayfada ) 

Yukarıdaki reıim bir gemının güverteaine yerleftirilmiı 

olan bir hava dlıfi batarya•ını ve bu bataryayı idare eden 

aalıerleri gö•termelıtedir, Bir /ngiliz gemi•iyle Alman tay

yareleri mücadeleaine Jair ycu;ı üçüncü aa.hilemizd•dir • 

10, 10 kuruş, mısırın İstanbul da 
8.5, kuru fasu lyenin 22,5- 23 ku
ruıtu. Birinci asid yemeklik zey
tinyağının f;yatı ise 85 kuruşa 

çıkmıştır. Birkaç ıaman evvel bu 
72 kuruttu. 

lngiliz ablukası şiddetli bir dev
reye girmiş hlunuyor . İngiliz 
deniz zayiatı ayda vasati yarım 
milyon tonu bulmaktadır. Bu ı.a
yıat intaatın üç mislini bulmakta· 
dır. 

Daha ucuz bir 
';krnek çıkarılacak 

\ thtirrı· . ·ı d' t~ ızde çıkmakta otan tek layısiyle bu ekmeğın beğenı me 1 

~tli , ltıttc züzde 30 nisbetindc= ğ"ini evvelce yazmıştık. Aldığımız 

l 
rp, karıştınlmakta idi. Do- malümata göre, dün yüzde 60 ka-

u'' - dar buğday ve yüzde 40 Anado-r k - ltalyan lu arpası karıştırılma~ sur~tiyle 

l
• yeni tip ekmeğin tecrubelen ya· 

le pılmışbr. Bu ekme~ . ~ha. es~~r ar et P kt olmakla beraber: pış!r~lm~sın_e ıtı· a 1 m 1 na edildigi takdırde ıyı hır tıp el-
' Vi.:, de edilecek ve daha ucuza mal 

, . ~. 21 (A 
,ları,1n .A.) - Franıız Q . olabilecektir. 

'ırdi~1 ın Roma muhabirinin Bu tip ekmek için henüz tet-
' bit ~~ 2°re bu hafta mü ki~ler ikmal edilemediAinden ka~i 

f '111,
1 
Uık - İtalyan ekono- karann bir iki güne kadar verı· 

ıh ltıaıı imzalanacaktır. leceği zannedilmektedir. 

BERLİN - MOSKOYA 

MOZAKERELERİ 
Aımaara BDIJ8Üll 

BltaraDıtuu 
Talabadacık 

Şarlc Hududunda 
Alman Tahfidatı 
Devam Ediyor 

ROMANYA VI 
riNLANDIYADA 

TA W SBl'DBBBLİll 
SOVYET ELÇiSi HITLE.RLE 

BiR GÖRÜŞME YAPACAK - -~ Yenı bir koord~nasyon kararı 
~ -- ROMANYADAKI ALMAN BAŞ-
"'~ -y lald,.81'1 9918rbd9 iÇ b81 IU• KUMANDANINJN HAREKETi *'9 iki O U ~ye Ankara: 21 (Radyo gazet~· ...... •an IEOJ&l'Ü UMob ,. 1 ainden) - Berlinde Sovyet ,E.lçişi 
~ ~~· llyatıa lllraya varmlJ8C81l ile Alman hariciyesi arasında te-
L_ ile l ca,.Q • ıı h. 1 · · ve maslar devam edıyor Fakat buna 
~Q:Q,.ı G/~k l (Radyo ga:ıetesinden)-Yakında ev sad·ı'P erk~~ı Bu dair hiçbir malümat verilmiyor. 
"'""• ltıob ·ı .. a andıran bir koordinasyon kararı neşre 1 ece ır. R b 
~ 'VISi,,ı,,.ı.ı"tleli meskenlere dairdir. Çünkü son zamanlarda bir çok Diğer taraftan omanya sefer er 
A k. hale gelmiştir. Keza Finlandiyada 
'' ~Q'- 0.nundan kaçamak için evlerine bir kaç iskemle ve ma· L b k 
1. "t aıı da 45 yaıma ..adar ütün erke 
~, ıl reme evlerini "Mobilyeli diye yüksek kira ile verme· 
~ Q,.lca ar J •• · . · ter silah altına çaknlmıştır. Bütün 
~ll/J 'lloiJÜ ste yeni karar bu işin önüne geçecektir. Halbukı yenı bunlara rağmen Moskova ve Ber
~.-Q 6c. ... Ye farkı t<Jctir edilen e.Ai icarın beşte biri olacak ve 
.... "CQ ··i.a6e ı lin sükütu muhafaza etmektedir. '1c,.,, l ıte bir": fark zam edilecektir. Şimdiye kadar bu surıt 1 
a.. G QlaJ - (Gerisi üçüncü sayfada ) 
.," ar bu paraları iade ~ed~e~c~ek~t~i~r~·----------------------~ , ........ 
•-.. .. l.Lı8i 
"'"• ......_ Gtanı ı ~, L--....... ı 

''•be ı.... - '-t '"lerını 
~.. . ..... , .. 

'-•-.~-:•hJtede .,.... . ..... ~ 
t.-, 11'tıi~. 
f'.Q"• ~6lcJe 'L • ı 
~ ·~ t '"ı "•t,,.lta Qlllttn ı ı 

" elttecl· ı 
"'"' ır. ...... ı .... 

Çifçilerimizin be
yanname meselesi 

Çörçil Avam Kamarasında 

Atlantik muharebesinden doğan 

endişesini gizlemiş değildir . Bu 
hususta alent müzakere yapılması 
hakkındaki teklifi Çörçil kabul et
memiştir . 

Atlantik vaziyeti gittikçe ehem 
miyet kesbetmektedir. 

vuaretta bir 11om111oa taıellll etU lngilterede elbise de vesikay a 
tabi tutulmuştu r . Bu vaıiyette 

gösteriyor ki , Büyük Britanyada 

tedbirler her bakımdan artmak
tadır . 

Arpa, buQ'day, çavdar ve yulafa 
el Konulması için hazırlanan ka 
rarnamenin 18 Haıiranda neşre· 

dildiQ'ini ve bunun telle Vilayeti· 
mize bildirilditini evvelce yazmış . 
hk. Dün Vilayet bütün kayma· 
kamhklara bu hususta teblitat 
yapmııtır. 

Köylülerin mahsullerini bildi
ren beyannamelerin doldurulma
sında i$tihdam edilmek üzere Hu· 
susi Muhasebe tahıiildarları, ilk 
okul öğretmen ve eğitmenleri, zi
raat memurlarından istifade edile 
cek tir. Beyanname verenlerin im· 
zaları Bt lediyece tasdik edilecek
tir. Bu tasdik keyfiyeti, köylerde 
ihtiyar Heyetlerince ; yapılacaktır. 

(Gerisi ikinci aahifede) 

1 

Almanya'ya son ! 
hücümlar 

Londra : 21 (A. A.) -r Kuv
vetlı bombardman tayyareleri ge
ce Almanyanın Şimali garbisi üze
rine gitmiştlerdir. Bunların esas 
hedefini Kici .Limanı teşll..il etmiş
tir. Donkerk ve Kolanya havuzla
rı da bombardman edilmiştir. Cu
ma gürıü ayni servise mensup tay
yareler Herder açıklarında bir 
düşnıa'n karakol gl!misini batırmış
lardır. Bir tııyyarenıiz dö!lmemiş · 
tir. 

Kral Plar Londrada 
Ankara : 2 1 (Radyo g a

zetesinden)- Yuioalavyan1n 
genç K r a h P lerl" Londraya 
ge ld l61 b lld lrllmekte dlr. 

Almanlara göre 
Veyvl askeri 

kuvveti vaziyeti 

Gıneral Veyvl 
Berlin: 21 (A.A)-Sollum mey

dan muharebesi Afrika muhare
{ Gerisi üçüncü sayf a<la ) 

İngiltere ve Amerika deniz za
yiatını deniz inşaatını arttırmakla 
telafiye çalışıyor . Bunun ne de
receye kadar doğru olacağını ile· 
rideki vaziyet gösterecektir. 

R~ıvelt de kongreye verd iği 

bir nota ile Atlantik vaziyetine 
temas etmektedir. Ruzvelt bu no

tasında Ro benmör için Almanya. 
dan tazminat i steneceğini bildir-

miıtir . Bu mesajın :fadesi pek 

kuvvetlidir • 

Vaşington : 21 (A. A.) -
Hariciye müsteşan Vels Robenmor 
hakkında, Ruzveltin kongreye me
sajını Alman hükümetine ıröndcr· 
rniş olduğunu bildirmiştir. 

Ticaret Vekaletinin 
neşrettiği tebliğ 

----~· _ .._...,. ___ _ 
FASULYEYi Alilll FİYAT 

A,,/ıara : 21 (Türlı•6%Ü Muhabirinden) - Ticaret Ve
lıaletimiz, 29 numaralı Koordına•yon korarının verdiği •a· 
ldhiyete i.tinaderı nepettiği bir tebliğ de Trabzon, Samaun, 
Maraf, Kay•eri, Çorum, Seyhan, Niğde, Antalya, Balıkeair. 
Bolu, Kırıelair, Edirne, için fasulyenin kilosuna 17 kuruf 
mubayaa liya•ı te•bit etmiıtir. Toptancılara yüzde be' kar 
o•rilec•lıtir 
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YEM İ N 
Muhtar Kadir ağa öğle yeme· 

ğine geldiği zaman dört numaralı 
kar ısı Gülsüm : 

YAZAN 

Seli.haddin Sepici 

ATlETiZM BiRiNCİlİKLERİ 
STAOOA BUGÜN BAŞUYOR 

Bugün Şehir Stadında Atletizm i 
Birinciliklerine başlanacaktır. Bi
rincilikler Diyarbakır, Elazığ, Ga· 
ziantep, Hatay, İçel, Malatya ve 
seyhan bölgeleri :arasında yapıla
caktır. 

T eşkillltı Esasiye 
Kanununa Göre 

- Koca Emişin Cennet yuka. 
rıda seni bekleeeyor, derli. 

- Niye gelmiş ola ? 
- Vergiciler sarı kağıtnıı ge-

tirmişler , netmişler . . Senden 
ak ıl danışmağa gdmiş elleee -
eelem ... 

Muhtarın gözleri ışıldadı . fa. 
kat karısına karşı da , böyle ye
nı ı::k \ak ti rahatsız. edilmekten 
memnun olmamış gibi göründü. 

Kadir ağa Cenneti bu kadar 
yakından görmekle ve bir minder 
üstünde oturup karşı karşıya ko
nuşmakla , cennete girmiş kadar 
bahtiyardı. 

Hoşbeşten sonra : 
-Neymiş o kağıt Cennet ha

nım? Diye sordu, 
Yüzünde huri masumiyetini , 

sesinde Kevser akışının ahengini 
tahayyül ettiren bir eda ile c .. n. 
net hanım sarı kağıdı uzattı : 

- Yüz. elli kayme vergi bor
cumuz varmış , dedi . Meğrem , 
ıahmetlik sağlığında heç vergi 
vermemiş. Ôldükteıı sonra da bö 
ğüne kotlı.ık J..imse gelip bana bir 
şey demedi. Şimdi borcun hepsi
ni isteeeeyorlar . Egsiketek ba
şımla ' bu paı ayı neşeeel öde
yim Kadir ağa '? .. 

Cennet haldıydı. Şimdi elinde 
avucunda üç beş kuruş varsa, 
onu da kızağa, harmana sarfetmek 
için ayırmıştı. Köyleri dağ kö} üy
dü . Çukurova çiftcisi gibi çeşitli 

mahsul ekmez.terdi . En kabadayı 
mahsulleri arpa , yulafla çavdar 
ve burçaklı. Öyle seneler olurdu 
ki, ektiklerini kaldırabilirlerse al
laha yine şükrederlerdi . Yerleri 
yükseğrek olduğu için ekinleri de 
ovanınkiııden birkaç ay sonra 
yetişiyordu. lstenilen vergiyi t~ci 1 
ettirmekten veya taksite bağlat
maktan başka çaresi yoktu. 

Muhtar Kadir ağa: 
- Merak etme Cennet hanım, 

dedi. Ben ağnam işleri için kaz.a
ya, kaymakamla görüşmeğe gide
ceğim. Bir gün evelinden haber 
edeyim de birlıkte gidelim. Saıı 

dılt eminini görüp işi bir kolayına 
bağlarız. Ahbabımızdır . Elinden 
gelir bir iş olduktan kdli hatırı
mızı kırmaz . Olmazsa onun da 
çaresini buluruz. Hadi üzülme . , 
Get işine sen 1 ... 

• * * 
Kadir ağa yıllardanberi Cennetin 

Ahüzarındaydı. Üdürgücü Ahmet 
dört sene evvel karısını genç yaşta 
dul bırakmış ve kadın, kısmeti 

çıkıp ta Ahmedin üstüne henüz 
ikinci bir kocaya varmamıştı. 

Dulluk Ctnnete yaramıştı . 
Rahatlığa kavuşunca, az zaman 
içinde :ıaıf bünyesi balık etine 
inkılap etmiş, göğüsleri c.!ikelmiş, 
omuz.tarı genişlemiş , birdenbire 
gelişiverip tam kadın olmuştu. 

lnce belinin altında , beline 
mütenasip bir inhina ile kıvrılan 
sıkı etli sa~rısının, yürürken : 

- Sol, sağ 1 .. 

- Sol, sağ 1 .. der gibi, düz-
gün yürüyüşüne tempo tutan 
ahengi Kadiı ağayı çileden çıkar
mağa kafi geliyordu . 

Şeriat müsaade etseydi be
şinci karı olarak Cennete çoldan 
talip olacaktı. Yaş farkını gözet
mek aklına bile gelmiyordu. E.lli. 
sine merdiven dayamış olmakla 
beraber, karıyı beşlemek için 
kendisinde hala kudrt:t ve cesa · 

. ret görüyordu. 
Gençliğinde çok hovardalık 

yapmıştı. Kocasız kaldıktan sonra 
Cennetle konuşup hallaşmak için 
çok vesile aramış, fakat bulama
mış, bulduğundan da istifade ede
memişti . Her halde yaıpn t esiri 
olacaktı , şimdi uçarılıkda eskisi 
gibi cesaretle hareket edemiyor
du. Hep gönlünd en geçirmekle 

kalıyordu. 

Beklediği fırsat artık eline geç
mişti. Lakin, işi tabii seyrinde 
götürmek lazımdı. Gerek karıları· 

na, gerekse köylüye şüphe ver
memek için fazla istical göster
medi. 

Askeri hakimlerin vaziyeti 

Cenneti hesaba katmıyordu. 

Onun, < istemem , yan cebime 
koy! > sınıfınrlan rıe iştahlı, ne 
teşne bir keyif ehli olduğunu teş
his edemiyecek derecede toy bir 
zendost değildi. Genç yaşta dört 
yıl dul kalmanın bir tazede ne 
arzular kamçılıyacağını pekala 
bilirdi. Bu itibarla teşebbüsünün 
araya gıtmiyecegine, ilk hamlede 
muvaffak olacağına } üzde yüz 
bin emindi . Yeterki tapına dü
şürüp te o hamleyi yapabilsey. 
di ... 

* • • 

* * * 
Kasl'lbadan dönüyorlardı 

lşı istecliği gibi halledildiği için 
Cennet neş"liydi . Fakat Kadir 
ağa dalgın ve durgundu . < Na
sıl etsem de Cennete açılsam ? _, 
diye düşünüyor , n• reden başla

yaca~ına karar veremiyÔr ve ne
fsinde o cesareti bulamıyordu . 

Cennet, Kadir a~anın kendi
sine bir şeyler demek istediğinin 

farkındaydı ve bekliyordu . O da 
Kadir ağayı cesarete getirmek 
için nasıl bir sebeb icad edebi· 
leceğini düşünüyordu. Arasıra de
reden tepeden konuşuyor , ekse- ı 

riya susarak altlarındaki beygir
lerin nal seslerini dinliyorlardı. 

Bozbayırı dönünce karşı ya
maçta köyleri göründü. Bu nadir 
fırsat ikisi için de mahvolmak 
üzere idi. Muhtar son bir ümidle: 

- İstersen şöyle keseden gi
delim Cennet hanım .. E.lma pı
narını da görürüz . . Bakalım 
suyu bol mu bu sene ? . . dedi . 

Maksadı yol üstünden ayrıl

maktı . Atlarının başını ormana 
doğru kırdılar. Asırlık çam , kat
ran ve ledin ağ-açlarının serin 
alaca gölgesinde ağır ağır ilerli
yorlardı . Kadir ağa hayvanı ye
değe almış , yaya yürüyordu . 
Cennet laf olsun diye sordu : 

- Kadir ağ'a bu 0rmanlar 
kimin? .. 

- -- Benim ... 
Cennet o kadar saf değildi . 

Şakayı uzatmak ve şakayla mu 
1'abele etmiş olmak için : 

- Peki , birisi ağaçlardan bi
rini kesecek olursa ne yaparsın ? 
dedi . Kadir ağa ciddi hir tavır 

takınarak : 
- Ağaç kesmek dağa\ , dalı

nın ucunu kırdığını görürsem, val-

Sabahleyin saat 9 da seçme· 
tere başlanacak ve öğleden son
ra da finaller yapılacaktır. 

Genç atletlerimize muvaffaki
yetler dileriı .. 

Yatcamıı minaresi 
Seyit Tı:-kin oğulları tarafın· 

dan yaptırılan Yağcamii minaresi
nin inşaatı tamamlanmıştır. 

Adana•ya tahsis 
edilen kabve 

Şehrimizin 2 aylık ihtiyacı i 
çin Ticaret Vekaletince ayrılmış 

bulunan 318 çuval kahvenin bu kerre 
Mersin tevziatından alınmayıp ts· 
kendtruna son günlerde gdmiş 

bulunan kahve partisinden verile
ceği anlaşılmıştır. Bu suretle kah· 
venin bir kaç güıı daha gecike
ceği tahmin edilmektedir. 

Balkevı babceslnde 
d8nk8 konferans 
Düıı saat 18 de Halkevi bah

çesinde Gazi Terbiye Enstitüsü 

öğretmenlerinden ama Mithat 

E.nç tarafından bir konferans ve

rilmiştir. konferans gayet alakalı 

olmuş ve kalabalık bir halk tar· 
afıudaıı takip enilmiştir. 

!ahi hemen altıma alır . Şöyle 
keser , böyle biçerim diye cevab 
verdi . 

Cennetin kadın zekası işte bu 
noktada, saatlerdenber i icad et
meği düşündüğü sebebi keşft:t-
mişti. 

Lafın üstünden zaman geçmiş 
olsun diye sustu . Biraz daha 
gittiler . Bir ledin a~acının altın
dan geçerlerken , Cennet , bey
girin üzerinden kolunu uzataı ak 
dallardan birinin ucundan koza
laklı bir parça kırdı . Dalın çıtır
tısıııı işitmekle beraber, Kadir ağa 
hiç te oralı de~ildi. Biraz evvelki 
şakayı çoktan unutmuştu . Ve o 
şaka ile bu dal kırma hadisesi 
arasında bir münasebet yaratmak 
aklından bile geçmiyecekti . Cen
net Kadir ağayı ikaz etmek için , 
bilmeden bir kabahat i şlemenin 

cezasından l:orkanların telaşlı va· 
ziyetiyle Muhtara dönerek : 

- Kusura bakma Kadir ağa , 
dedi . Deminki yeminini unutmuş
tum . Ledinin dalını vallahi bil
meden kırdım . 

Eski hovarda derhal intikal 
etti . Cali bir öfkeyle : 

: ........................ : 
: ı ALTIN DCŞMEKTE f 
' ı ı 

'
ı Altan fiyatı dUfmekte ı 
ı devam ediyor. lstanbul· ı • ı dan aldı§ımız mal O mata ı 
ı göre, dUn bir altının fi- ı i: yatı 26 lira 1 O kuruftu . ı 
: ........................ : 

P. T. T. Din sual 
kartları 

Radyo abone ücretlerini ya
tıran radyo sahiplerine P. T. T. 
idareleri tarafından < 1941 Radyo 
Anketi> adlı bir sual k:artı veril
mektedir: Bu kartlarda radyo sa
hibinin adı, soyadı, evlerinde kaç 
kişinin radyo dinledığı, kısa dalga 
dalga Ankara radyosunun neşri

yatının dinlenip dinlenmediği gi
bi sualler sorulmaktadır. 

Radyo sahipleri bu sual kart
larını en geç haziran sonuna tka
dar doldurup P . T. T. idareleri
ne vermiş olacaklardır. 

D'ONKC İHRACAT 
Aldığımız malumata göre fs

buldan Dünkü ihracatın yekunu 
400 bin liradır. Bu arada dün Al
manyaya barsak Slovakyaya tütün, 
Macarist;ına deri, lsviçreye halı 
satılmtştır. 

- Ben yemınımı yerine ge
tirmezsem ölürüm dedi . Hemen 
hayvanın yularını bir toruya ge
çirdikten sonra Cennetin yanına 
geldi , çevik bir hareketle kadını 
hayvandan:ataşağı itti . Alt alta, 
üst üste yarım saat kadar boğuş 

tuktan .mnra ikisi de bitkin , fa
kat son derece memnun , yolla· 
rırıa devam ettiler . t 

Biraz gittiler . Cennet yine 
bir dal kırdı ve yine ayni şakayı 
tekrarladılar . 

Kadir ağa bitmişti . . . Bu 
ikinci boğuşma onda takat ve 
tabütüvan bırakmamıştı . Fakat 
Cennet duramıyordu . Ellisine var-
mış adamın ken<iisiyle başa çıka
mıyacağını düşünmüyor , müte
madiyen erişip oynaşmak isti 
yordu . 

On dakika sonra bir dal daha 
kırınca , Kadir ağa gülümsiyerck 
başını salladı . Cennetin , dalın
dan kırdığı ağacın arkasındaki 

ağacı göstererek : 
- Benim hududum şu ağaca 

k .dardı Cennet hanım ... Sur
dan ötesi devletindir . . . st er
sen ağacı dibinden kes 1 dedi . 

1 
UZAKLARDAN HABER 

------·-.. .:---------~~--------------------=-------------
0 ev asa Tay -Yirmi iki çocuk babası 

lngilterede fazla çocuk babası olmak payesi, 
galiba Londrada yaşıyan Osborn namında bırine 
ait olsa gerektir. Osborn elli iki senedenberi Lond
ranın en büyük hastahanelerinden ~irınde hastaba· 
k ı cıdır. Osbornun 17 si erkek, beşi kız olmak üze· 
re hepsi de hayatta 22 çocuğu vardır 

Son günlerde Osborn 72 inci doğum yılını, ço· 
cuklarile muhat olarak kutlamıştır. Erkek çocuklar 
dan beşi, lngiliz ordusunda hizmet görmektedir. 
Kızlarından biri polistir ve en küçük kızı da 24 
yaşındadır. Diğer kızlarının hepsi evli ve çok ço
cuk sahibidirler. 

Osbornun son çocuğu 1921 senesinde doğmuş· 
tur. Kendisi 27 yaşında iken 20 yaşında hastabakı· 
cı bir kızla evlenmişti. 

* 
Birleşik Amerikada Main eyaletinde, Belvonda 

bir tay doğmuştur. Bu tay, mütehassıs baytarların 
fikrince, dev asa olacak ve cesamet itibarile bun
dan yüz yıl evvel Vrrginia eyaleti dahilhd e doğ
muş atı da geçecektir. O atın yerden sağnsına 
yüksekliği 2,30 ve yerden yelesine kadar irtifaı 
da 3,50 metre ibi. Muazzam beygirin bacakları ara
sından normal boyda bir beygir ferah ferah geçe bi· 
liyordu. Üirjina'nın o dev atı, harikulad e kuvvet 
sahibi olduğu cihetle, terbiye edilmemiş, hiç bir 
Kovboy sırtına binmeğe cesaret edememişti. Esa
sen o dev beygire, hiç bir zaman gem takılama
mıştı. Yalnız kendisine nal çakılmasını memnuni
yetle kabul ediyordu. 

Main eyaletinde doğan dev tayın, selefinde n 
farki, fevkalade halim ve selim olması , kendisine 
gem takılmasına ve sırtına binilmesine razı olma· 

sıdır. 

Ankara : 21 (Tüıksfüü muha
birinden) - Hakimlerin kanunen 
muayyen vazifelerinden maada 
umumi ve hususi hiç bir vazife 
deruhte edemiyt"ceklerini amir bu . 
lunan teşkilatı esa iye kanununun 
57.inci maddesi hükmünün askeri 
adli hakimlerle askeri temyiz 
mahkemesi müddei umumi ve 
muavinlerine de ·şümulü olup ol· 
madığının tefsirini isteyen hükü
met tezkeresi üzerine adliye ve 
teşkilatı esasiye encümenleri, as 
keri adli hakimlerin bu maddede 
hükmüne t a b i a s k e r i 
temyiz müddei umumısı ile 
muavinlerinin ise tabi olmayacak· 
lan hakkında bir tefsir fıkrası 

hazırlamıştır. 

Talebeler için 
ikmal Kursları 
ikmale kalan talebeler için or

ta tedrisatta Maarif Vekilliğinin 

açtığı ikmal kursları hakkındaki 

talimat alakadar makamla: a gel

miştir. Bu talimata göre, kurslar 
edebiyat, türkçe, felsefe, tarih 

coğrafya, yurd bilgisi, Matema

tik, tabi}e, fizik, kimya, yabancı 

dil derslerinden açılacaktır. 

Kurslar 16 temmuzda açıla

cak, 23 ağustosa kadar devam 

edecektir. Çalışma saatleri 8,30 -
13 arasında olacaktır. 

Mersine gelen 
çay partisi 

lrakta bulunan 7 bin sandık 

çaydan bir kısmının Irak - Su
riye hududuna geldi~i~ haber alın· 
mıştır. 

Ayrıca bir miktar çayın da 
Portsaitten Mersine vurudetliği 

haber alinmıştır. 

MEMLEKETiMiZDEN 
TiFTiK T ALEBI 

f talyadan gelen bazl t~lepler
den anlaşıldığına göre ltalyanlar, 
bize verecekleri yüzde: yüz pa
muklu mukabilinde memleketimiz
den tiftik satın almak istemekte
dirler. Bu hususta resmi bir teşeb· 
büs vaki olursa konuşmalara An
karada başlanması muhtemeldir. 

Çllçllerlmlzln 
beyanname meıeıeıı 

(Birinci sayfadan artan) 

Bu iş hususunda vilayetle Va
linin reisliğinde Ziraat müdürü 
Nuıi Avcı ve seferberlik müdüıü 
lsmail Hakkıdan müteşekkil bir 
komisyon da kurulmuştur. 

Çiftçi tüccarlarımızın verecek
leri beyanname müddeti, karana 
neşri tarihinden itibaren beş gün
olduğuna göre bu müddet ?.3 Ha-

zirand a nihayet bulacaktır. Fakat 
bazı ahvallerde bu müdd et uzatı
labilecektir. 

Ofis'ten alınan malumata göre, 
vilayetimizden 20 bin ton kadar 

buğday alınabileceği tahmin edil· 
mektedir. 

Nlbetçl eczane 

MUSTAf A Rlf AT ECZAHAHESİ 
Kale kapusunda 

21 Haziran 1941____.-. 
!!Z-- -~ 

ııııııııııııııııııııııııııı 
Yarın Akşam 

-----Radyoda------

Şu~ Ttlrkflytl 
öğreneceıız 

Çifden der ki : Ben ti/agzm, 
Yitit başına belayım; 
Hepisinden:ben dlôyım. 
Benden~d/d çiçek var mı? 

Nakarat : 

Al baharlı mavi daJ/ar. 
Yarim gurbet ilde aJlarr. 

lôle der ki : Hey Tanrı! 
Benim boynum:neden etri? 
Yarden ayrı düştüm gayri. 
Benden cild çiçek var mı? 

Nakarat : 

Al baharlı mavi datlar. 
Yarim gurbet ilde ağlar. 

l ıfll· 
Nevruz der ki : Ben naz ıg 
Sarp kayrlarda gizliyim. 
Mavi donlu gök gözlüyiint· t 
Benden d/ci çiçek var mı? ,.._.,. 

Nakarat : 

Çayır çimen oldu dal/ar· 
Yarim gurbet ilde aJ/ar. 

ıııııııııııııııııııııı~ 
Şimdi Amerlk•'' 

petrol lbracı 
kontrola tabi r 

Fo0 
Vaşington: 21 (A.A) - 1 

ı ·tııı 1 
velt bütün petrol maınu a 1 
racat kontroluna tabi tutıııııŞ 

·ll~ıl 
Petrol mamulatının şark => , 1

1 ~ 
l ·ıtef t ~ 

rinden ihracı ancak n~ı 
5 

ıqtı 
k ~rı' yl 

Mısıra ve garp yarım tl '.aha 

yapılabilecektir. ~~ :~~ 
' 'ibtti .-.-,-~---.-,.-. >......, ~i~i 

~ile: 
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~merikalllarm 
~arp stoku 

Loııdra· 21 
V'fin ' (A.A)-Dcyli Mey-

.ltrtye iton muhabirinden : İn· 
' ek ~ta şarka veya lüzum 
:-ı:ıııtk • crhangi bir yere gön
k her Uıeı~ hazır bulunduru
dc 

2 
t~vı harp stoklarının 

t!i b· e ırılmesine harbiye ne 
•flam • 1 trcye • ıştır. Bu stoklar n-

~tdıı ~\ltemadiycn artan mik
tıindeniOnderilen harp malze· 
,, başlcadır. 

ııgıffl· tltıı • Moskova 
'1tııakereıerl 

(Birin · 
tct E ~ 1 sayfadan artan ) 

:ııc iö ~Çısinin bugünlerde Hit-
,. lila, 1 :uşeceği de bildiriliyor. Al 

1lıııa,1ıı Sovyetlcrden bitaraf 
~larj 1 talep edeceğide anlaşıl· 

ır 

~u:Otı.dra: 21 (A.A.) - Alman 
~·ıırıcnı ierginliği şayialarında bazı 
"it kısıc muşahade edilmektedir. 
~ hafif~ salAhiyetli Qlahfillerde 
lı~ nı eme eyi malumat alan in· 
~ ibti ahfilleriniıı telnarladıkları 
~ltadht tavsiyelerine atfolun-

1 ır a·ı· lllilQ.' 1 ınmeıi lazım gelen 
~tl'e kını mesele, Hıtlerin lngil
k•. llıtık:rş.ı olan niyetleridir. Bu· 
''Uahtt bıı bazı mütehassıslar 
;•111 le e _Almanyanın Rusyaya 
1Yıaııtr cavuı emelleri beslediği 

~llıdi tıı~a katiyen inanmazken 
Ilı' Oıtt ' 'flt~td' aı nazaı !arını deii~tir-
h1htti t ve şimdi bilhassa şu 
'~i~j ~Yc.lediyorlar ki: Sovyetler 

~llılltrin~11 . t~~iyeleri peraşutcu 
1 

ilk Ve t bıld ığ ı ve çok mikdarda 
JI '~Oldu~ 8Y.Y~reye ve saireye ma

~ebitec ~ ıçın kendisini müdafaa 
/ ' 2ôat e. Vaıiyettedir. Maskova

·e1 i böyı:t~lcn ftvkalade itidal, iş-
cıı,.Yetı •~ah olunmaktadır. Fakat 

ıır ttti dahtbırliğinin bu sakin vazi-
~~hfiııe ~ Utnumt olarak başka 
trcıc . ". e Alman - Rus müza. 

''~ tının d 
1 

a ve b e~am etmekte olma. 

1 
tııltıeai .~ .muzakerelerin netice -
1 buıurı 1 tımallerinin pek kuvvet

L lllasına atfedilmektedir. 
·er ~ttiıı o~ra : 21 (A. A.) - Roy· 

~tcndı~iploınatik mahfillerinden 
:'ı t/llları ne göre, Romanyadaki 

ij llıutııı 0~duları baş :kum mdanlığı 
b·lollıctr arargahını Bükreşten 25 
~t ornı e kadar mesafede kesif 
~a /nda bulunan Prens Niko
~l·t~! Sınagare malikanesine 
ııı "··ıışr k ah d ır · Romanya genel kur· 
~tlllay,a buradaki Alman genel 
llıı~tard na nakledilmiştir. Mühim 
~a~a a Alman kıtaları Roman· 

~ 1Htşarn gbelmekte devam ediyor. 
il~ a gü -~ · aıtın nu yeni sınıfların si 

~1, t ~o: Ça~uldığı söylenmekle
l;ı3~er1 ;nya Radyosu bütün gün 

I 0~1\Petvc arşlar çalmakta ve va· 
lııtıakt rdane şiirler ve yazılar 

a ır 

li ~atbuat 
1 hadis 

1 
. da pek yakında ka-

tlıtı · e erın k A ıhtcr vu u bulacağına 
Yapmaktadır. 

11•beıııtaaila 
" •oa vazıyet 

t~ ahire . 2 li Şcıtk um · A 1 (A. A.) İngiliz or· 

111 
bhda kuını karargahının tebliği: 

it tİ liabe ~Yde değer bir şey yok· 
d~ ~arı k ~ıstanda kıtalarımız ,bir 
IJ~~bıarı uvvctine hücum etmiş ve 

il~.,.. iarp sah·1· .. " l .. t" ·••cttı • ı ıne suru muş ur. 
~ ct~ır kayıplara uğramıştır. 

"1ce1ater1yeye 
teaı btlcam 

~ netlirı • 21 
A.İ Q c: . ( A. A. ) - D. 
k bıarı t ırıdden hareket eden 
~ eııderiyayyarctcri dün gece ls
"lıttıb e ~eh · · tca· ardım rını muvaffakıyetle 
ı .. r'•atı "" a~ etmişlerdir • Liman 
.. y • '-'Cnız t 
raıı aniırı· v . e.ıgahlan ' depo-

i•tııat l . c ınfılak bombalar ile 
Çıncte bırakılmıfhr , 

.......................... 
ı ı 

i AMERİKA TAYYARE i 
i İMAlATI ARTTI i 
ı ı 
ı Londra : 21 ( A. A. ) - ı 
: Nevyorkta n blldlrlldlölne ı 
ı göre , Amerika tayyare ı 
ı endüstrisi be' mllyar ı 
ı dolardan fazla tayyar e ı 
ı slparı,ı almı•tar • Bu ra- ı 
ı kamın bir mlsll artması ı 
ı muhtemeldlr • Amerika ı 
ı tayyare endüstrisi şlm· ı 
ı dl ayda 1500 tayyare ı 
ı yapmaktadır. Fakat har- ı 
ı biye nazırı altı aya ka- ı 
ı dar senelik vasati ima· ı 
ı ıatan 25 bin veya 30,oooı 
ı 1 bulmasını bekliyor. ı 
ı ı .......................... 

Müttefikler 
Şama girdi 

Ankara : 21 (Radyo gazete
sinden) - Suriyede askeri hare· 
kat devam ediyor. lngilizler pek 
yavaş ilerlemektedir. Fransızların 
mukabil taarruzları tardedilmiştir. 
Suriye meselesine siyasi bir ma
hiyet veren İngiliz teşebbüsünün 

muvaffak olmadığı görülüyor. Su· 
riyede şimdi süngü süngüye mu· 
harebeler olduğu da ilave edili· 
yor. 

Jngiliz kuvvetleri Şamın dış 
mahallelerine girmeğe muvaffak 
o lmuşlardır. Vişi kıtalarının bir 

kısmı şehri terk ederek Şama çe· 
kilmektedir. Şamın bugün, yarın 

teslim olmasına intizar edilmekte: 
dir. 

Vişi : 21 ( A. A. )- Fransız 

hava nazırı General Berjore Su
riyedeki tetkik seyahatinden tay
yare ile Vişiye dönmüştür . Ge· 
neral Darlan tarafından kabul 
edilmiş, ve Suriyedeki askeri va
ziyet hükında kendisine mufassal 
izahat vermiştir . General Denzin 
muvaffakıyetle idare ettiği mu
harebe hakkındaki iyi intilıalarını 
bildirmiş, fevka lAde sıcaklara rağ
men , hava ve deniz kuvvetleri 
müzaheretiylc askerin büyük ce
saretle harb etmekte olduklarına 
dikkati çelıtmişfü . 

Kahire : 21 ( A . A. )- İngiliz 
tayyareleri Berut limanını şiddetle 
bombardıman etmişler ve de· 
nizall ı olduğu~ sanılan bir gemiyi 
batırmışlardır . 

Kahire : 21 ( A. A. ) - Suri
yede bütün cephe boyunca mu
harebeler devem ediyor . Sahil 
bölgesinde yeni terakkiler kay de· 
dilmiştir . 

Şamırı cenubunda y:ş, kıt
a arının mukabil hücumları püs· 
kürtülmüştür . Ve Müttefıkler yel niden terakki kaydetmişlerdir .Me~

kez mıııtakasında Vişi mukavemetı 
erimekte olmakla beraber vaıi· 
yette aı değişiklik vardır . 

Berut : 21 ( A. A. ) - Bu ak
şam cephelerden gelen son ha
berlere göre düşmanın artan taz
yiki karşısında ve şehir sokakla·. 
rında kan akmasına mani olmak 
üzere Fransız 1'ıteları Şam şehrini 
terketmişler ve şehir dışındaki 
yeni mevzilerine çekilmişlerdir · 
Iraktan gelen ve Tüdmür umumi 
istikametinde ilerleyen düşman 
motörlü koluna hava kuvvetleri
miz hücumlarda bulunmuş ve ıa· 
yiat verdirilmiştir. 

Bir tayyaremiı geri dönme· 
miştir. Diğer cephelerde kayda 
de~er bir şey yoktur . 

Kudüs : 21 (A.A.) - Merca· 
yn bölgesinde Ebuda kasabası 
sokaklarında Avustra lyalılarla Vi
şililer arasında süngü süngüye 
muharebeler olmaktadır. 

Almanlara gire 
Veyveı askeri 

kuvveti vaziyeti 
(Birinci sayfadan artan) 

besinin en büyük çarpışması ol
muştur. Muharebe şiddet, çetinlik 
ve kesafet ve keza nisbet itiba
rile di~er müstemlekeler harbinin 
üstündedir . Meydan muharebesi, 
1917 deki tanklar muharebesine 
benzemiştir. Veyvl Alman cephe
sini yaramamıştır. Halbuki muaz
zam kuvvetler kullanmıştır. 

Bu muharebenin neticesi pek 
büyük bir zafer olmuştur. Bt•nun 
neticeleri bütün Akdenizde ken· 
disini hissettirecektir. 

Şimdi sabit olmuştur ki bu 
güne kadar Sollum cephesinde 
kararsız vaziyet vüzuh bulmuş 

ve Alman İtalyan cephesi istık
rEır kesbetmiş ve Libya tehlikeli 
olmaktan çıkmıştır. Tobruk teslim 
olacaktır. Veyvl ordusunun ma
neviyatı bozulmuş olduğundan 

mukabil Alman hareketinin çok 
tehlikeli olması muhtemeldir. 

TÜRKSôZO 

BORSA 
1 

1 

PAMUK - HUBUBAT 

~ ı KiLO FIAT/ 
CiNSi En az 1 En çok 

_ ~· Ş:., L K. Ş._ 

Koza - 1 

Klevland 1 62,50 
Klevland 11 1 

1 

M. Parlağı 1 52,50 
1 P. Temizi 46,0Ö 48,00 
J Kapımalı 1 

1 Y. Çiğidi ı 5,00 
l _ K_:.__Çiğidi 5,00 _6.~0 

Susam 34,50 
· K. Buğday 

. 
9,00 9,50 

ı-.--

9,75 Buğday To. 
, Buğ'day yerli 7,25 ~ 1 Arpa 5,25- 5 ---

Yulaf 6,43 f 6,50 1 

21 • 6 :t"94t=ı 
KAMBlYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

1 (Frank) FranSız4 
(Frank) İsviçre 

1 (Sterlin) İngiliz 5.24-
i{Dol~)_ A_mer!!<an _ 13Q.20_ 

/ngiliz balıkçı gemiai bir 
tayyare düıürdü 

T8rklyede Zaten bir 
Alman düşmanbi• 

yokta 1 
( Birinci sayfadan artan ) ' 

Londra : 21 ( A. A . ) - ln
giliz balıL çı gemisi Katsondan 
bir Alman bomba tayyaresini dü
şürmüştür. Düşman tayyaresi ya· 
kın mesafede görülmüş ve derhal 
tahrib olunl?luştur . 

Roma : 21 ( A. A. ) - Po
polodi Roma gazd(sİ , Musolini· 
nin parlamentoda 1928 anlaşma 
sını mevzubahseden nutkundan 
ve vaktiyle hariciye nazırı Kont 
Ciyano ile Rüştü Aras arasında 
vukubulan mülakattan bahsettik
ten sonra Türk • Alman dostluk 
muahedesinin akdi haltkında di
yor ki : c ltal}a ve Türkiye gör-
müşlerdir ki , Akdenizdeki vazi. 
yetleri birbirine zıd değildir . Ve 
bu vaziyetler iki milletin menfa
atleriyle' telif edilebilir . Binaena
leyh Türkiyenin hasımane bir va
ziyet almasını istiyen bütün ses· 
ler demokrasilerin tehlikeli faali
yetinin bir neticesi idi . Çünkü 
Türkiyenin hiç bir zaman ltalya
dan korkmasına mahal yoktur . 

Adana Elektrik Ttlrk ---
Anonim şirketinden: 

Günün ve gecenin her han· 
gi bir saatinde vukubulacak 
elektrik arızalarını bertaraf et
mek için mütehassıslarımız Sa· 
yın abonelerimizin emrindedir. 

Müracaat, Kolordu Cadde
sindeki Şirket binasına bizzat 
veya 176 numaraya telefonla 
yapılmalıdır. Arıza, asgari bir 
ücret mukabilinde azami sür'· 
atle bertaraf edilir. 

22-25-29 )3179 

İLAN 
SEYHAN VAKlf lAR M000Rl0~0NDEN · 

Muhammen Alınan 
bedeli bedel 

Vakfı Vakh Cir si Lira Lira Dönüm . 

Balcı oğlu 

Tuzsuzzade 
Akkapu 
Köprü sokağı 

Bahçe 3080 
Bahçe iken 3280 
tarla 

o 
o 

t 20 
82 

Kalaycı oğlu ,, ,, Bahçe 3750 4700 75 
Şihdindari Mirza Çelebi ,, 5950 5980 85 
Şıhzade Demir köprü Tarla 3040 3040 76 

Yukarıda yazılı Vakıf gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin 
para ile 25.6.941 çarşamba günü saat 10 da ihale edilmek üz~ 
re artırmaları bir hafta için uzatılmıştır. lsteklilerin Vakıflar ida-
resine müracaatları. 13180 

e oooooooooooo o oo oo ooooooaoe 

~ TÜRK SÖZÜ ~ı 
o o 
g Gazete ve Matbaası g 
o o 
g Türksözü Gazetesi g 
g Okayacaıarına dlayanın bar tarahndag 
o vuku balan badlıeıerl gtlal o 
g glntlne verir g 
o • o 
g Türksözü Matbaası g 
o o 
o Kitap, mecmua, çek, bUet, aıı,, plAa, o 
g harita, bllllmam matbaa işlerini Tir--g 
o klyede mevcut matbaalara rekabet o 
g eder derecede talleder g 
e o o o o oo o o o oooca o a o oo ooooooe 

Sayfa 3 

ı ı an 
SEYHAN YilAYfTİ DAİMİ ENCÜMENİNDEN : 

1 - Mukavelesi fesh edilen Adana - Karataş yolunun 6+600 
-8+030 km. leri arasındaki şosa tamiratından geri kalan (5553) lira 
(78) kuruşluk iş pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 26-6-941 tarihine müsadif perşembe günü saat 
10,30 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamesini görmek için 
nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (416) lira (53) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
l§ıımdır. 

22 - 24 13181 

i 1 an 
SEYHAN VİLAYETİ HUSUSİ MUHASEBE MÜDÜR

LOGONOEH : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menhul açık artırma ile 

satışa çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 94 J haziranının 26 mcı perşembe günü saat 
on dörtte kaza artırma, eksiltme komisyonunda muvakkat iha
lesi yapılacaktır . 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 
isteklilerin ihale saatmda Osmaniye satış komisyonunda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Dönüm Beher dekar 
muhammen kıymeti 

Mevkii Mahallesi 

28 15 lira 

14-t 7-20-22-

i LAN 

Dikiliteş Osmaniye 
Rızaiye M. 

13154 

Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe ah· 
nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 

(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 

B. ılk mektep şehadetnamesi. (Uzerinden bir sene geçme· 
miş bulunmak) • 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu
ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için l/Eyllll/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 
F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 gunu başlanacak ve 10/ 

Ağustos/941 günü nihayet bulacakbr. 
3 - Kayıtlar lstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (284 7) 

1-3-5-7-8-11-13-15·17-19 21·22-25-27-29 13101 

• 
iş Bankası 

Klçlk tasarral hesapları 

1941 
İkramlye-plbı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağuatoa, 3 lkincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ik am1 ı ı r ye er 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 > 1000 > - 3,000 , 
2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 > 

8 > 250 > - 2,000 > 

35 > 100 , - 3,500 > 

80 > 50 > - 4,000 > 

300 > 20 , - 6,000 > 

TUrklye ı, Banka•ma flara yatırmakla yalnız par a 
biriktirme olmaz, aym zamanda tallhlnlzl 

danemlf olursunuz 



Sayfa 4 TGRKSôZO 
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serlwl Birinci icra 
•••arlataadaa: 

941-1185 
Adana da mükim iken 

halen iltam•tgahı bilinemeyen 
Hatice ue Humeyra Meto ye 

Adana Asliye birinci hu
kuk mahkemesinin 18/1 / 941 
tarih ve 2 N. lu ilarniyle Be
kir Başeğmez ve Mustafa Uz
yönüme ödemeye mahkum bu
lunduğunuz Bin beşyüz lira ve 
mesarifi gazetenin neşri tari
hinden itibaren bir ay içinde 
ödemeniz ve yine kanuni müd
dt-t zarfındda malbeyanında bu
lunmanız lazımdır. Aksi haJde 
gereken kanuni muameleye te· 

şebbüs olunacağı icra emri 
yerine geçmek üzere ilanen 

tebliğ olunur. 13175 

: ........................ : 
ı&1z•etçı Araaıror ı 
i Eu if lerini g6rebilecek i 
ı bir kadın hizmetçi ara- ı 
ı yor. Malbaamı:ııa müra- ı 
ı caat etmeleri ı : ........................ : 

BaUteılyle vo sesinin te•lzUtıyıe· ber ilesi hayrete 
dtl,tlrea radyo 

Kirahk ev 
Muharrem Hilmi Remo itfaiye sokağında 125 numaralı 

hane içerisinde:eıektrikli ve müs-
TIC&r8tbaD8llad8D abDll takil üç oda bir mutbah kiraya 

"' verilecektir. istekliler in idaremize 

ABIOiNPASl CADDESi MO. 112 - TELGRAf : REMO -A~A_N_~ - TELEf ON : 112 __ mur_acaa_tları,__,..._...-___,..,.~ 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE iNGİLTERE iTTif AKI VE 

88101 BRİTANYA İMPARATORLUGU 
= YAZAN: MÜMTAZ FAiK FENiK == 

,- TORKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 

1 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•İ : 100.000.000 Türk LiTa.ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikramiye datıtı'acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 " 
4 

" 
250 " 1000 " 

'40 
" 

100 " 4000 " 
100 " 

50 " 5000 .. 
120 " 

40 " 4800 " 
160 

" 
20 " 3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 faz)asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 1 t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

i _______ M_U __ T_'E._'H_A_SS_l_'S_,,,-"""-,.,......,,......._,.~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER 681 MUSTlf l Rif ATECZAHAN!Sİ 
~~~!-~J 
----- -------------------''-
ffffM~~·ffffffffM ........ Hffffffffffffffffffff~ 

i Abone 9 Ula 1 '1.,üRr<sözü lı 
ı ......... G0N()fı.IA fAZEtE • A04NA ı 
ı Sahip ve Başmuharriri ı 
ı Sene/iti ... 1400 Kr. FERllJ CELAL GÜVE• 
ı 1 Aglıfı . . . 125 • dür 
ı __ Umumr Neırigat Mü d 

ıı ilanlar için ldar.,e MACiD GÜÇl..U 
ı müracaat etmelidir BasıldıO: yer : TORKSOZO Matbaası 
~ttfftttttt!ffittffffttttttffttffffff~~ .. ~~~~~~ 

1 

Aziz yurd topraklanmızın mahsulatını memleket Y~ 
nna en mükemmel bir tarzda gıda kaynağına çe 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru .•• 

Yavrulannızı mutlak ÇAPA~ıMARKA.' müstahı~atı 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahifyegine tatllli' 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk eseridir. . 
bilgile yetiştirilen her varlığın verim kudreti · 
daima yüksek:netice verir. işte bu sebepledir ki 
runuzun her bünyeye göre ~ölçülü vesayasını a)ın•1' 
mal etmcyjniz. lsrarla : 

ÇAPA MARKA 
Mlıtallzaratuu: lıteJbdı 

HER YERDE VARD/R 

.. ml!I .......................... ,,.,. 
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1 En Büyük Hakikat 
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CAZiBE YE 60ZElUKTIR ! 
"Radyolin,, harikulade mües

sir terkibi, daima tazcliti ile 
temayüz etmiş ve onbinlercc 

, " 
de parlak neticeler. ~ ~ 

" " " .. 
" " .. 
" " " 

kişinin tercih ettiQ'i yegAne diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve gözelli2in-

"RadyDlin,. sizi terkibı ~ ~ 
ve birkaç misli pahalı --.; ~ 
müstahzarlarından da an ~ 

ni kalmıştır. " 

RADYOLİN ~ 

- A ' ' ,.~--.ı d 6 
• • ._. ..... .-..,... ..... ._. ................ ,...~·-·~·--· ... •4a .... ~ ....... ,.. • .,. ' ,,., 
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i DOKTOR : ~ 

f Yalçm Mustafa Ozel : ~~: 
• 1 ~et. 

! DahlJI Baıt•••lllar llltebas11ll , 
; Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşı~! ~ 
! daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul ed• t \4 
: S. P. Cs. 23-30 / ~•ı 
i -·-· .. ~ ....... .., .......... .., . ., ........ ~ ...... _ ............. ~--· 


