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Bot m re ep 1 ı iptali için J•ıeb6il.Ler gaf'.l:la- .den)- Milli müdafaa ihtiyaçlarının Bankası gişelerindt olmuş ve da· ı=f~~~ı=ı~--~ 
dil." aıtaı ııı sahibi oldu~umuzu da memleketler ine dönmek üzere Jf M / • • v ı ı L':r kısmını karşıla ak M k ı h "lk - d h ı = A' ~,,,)' g ı ca.ını soy emıştır. r..om te reisi ı LH m uzere çı arı· a ı gun e, a kımızın bonolara - nkaro t.foııtrö • zbir kere dııha illn etitimz Sovyet Rusyadan huduttarımııa S buna imkan olmadılınıda ilatJe ı . mış bulunan tasarruf bonolannın karşı büyük bir rağbet gösterdi~i ~ Raduo=-=::='a~•l•aı· d: 
fiil aferı'nin yıldönümC ya- geçmı·ı, aaat 
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da trenle ı etmiştir. ı 1satı~ı~a An~ara,lslanbul, Bursa ve müşahede olunmuştur. = " • - '"' .EE bır ..';~ri~iı. halkevinde t>Üyük zmır de dun sabahtan itibaren Tasarruf bonoları, bütün ban· ~~~§?F:T~~~§~~~s=~ 
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IABİN- V1 da ve posta büroıarında milli pi· 

CllTAŞABK r.::t~~'.'" rrsmr ıri,ıednd• satı Japon fahşidafl 
VAZl'fETI T:ıs::ı ıruf bonoları beş kııpür 

iizeı ine iiz~ı ine tanzim olunm11~tıır. 
Hunlar. 5, 25, ıdo, SOO ve ıooo 
er liralık kıymt tleıi ilılıva etmek
tedirler. Kupüı ler, 3, 6 aylık ve 
bir senelik olmak üzere üç vade 
ile !atılmakta ve üçayhklara yüıde 
4, altıayhklara yüzde 5, birsene
lik vadelilere de yüıde 6 faiz ve

.._.. ____ _ 
FBAN&ONDN NUTKU 

1 
Falih Rıfkı :Atay 

tak · 
1 

11
\ 111111 11 İetilil cdt·ıı lı.giliı· 

t t • 
Lak· ' f•ıııdi Surİ\ "'de vaziyete. 
ı IQı \:ı . . 1 
''Y'-- u uıımııHııdırlar. Girid s '-"='1ıld ~ t lltıy,• 1 t'lı sunı a, Kıbtı!I ve l 
llıttı . Y~ tııarı uı edilınt k ihti

•ınp ~i11 &ratorluk gt'nelkurmayı 
111 fllltilt b. 'thr ~ il' tehlike teş"lul t"t- " 
'lycı1 · M ~er bu taarruz vukubul - l 1 

~h<lit ~llr Ctphesi arkadan da 
111dtn b ıltcek, Irak vaziyeti ye· 
~~ti llhranlı bir safhaya eire
~ ıaf Gentral Wavell'in akame· 
~ll~~an ~son taarruzu , Mısır 
~ "' tıdalı.ı (mihver cepheıinin 
~ttir. fue~ı~ o!datunu isbat et
b~~i fllı:ı.ler buradaki ltuvfft· 
.""'\' "h •ola · da~ıtmak de~I 
~ 11 lale · - ' e ~., t vıye [etmek, sonbahar 
~ h, ••rruı.lanna kartı koymak 
~t. ~ırlanmak zaruretindedir-
;• lr•lcta an ~ h8cumlarını Filiıtin 
~ltr, ibt~•rıılamak için yeni or~ 

. ~ır d'tiıyaç vardır. Bu ordular 
tl)t'd·n ldlrler. Bu sebeple Su· 
~ ~ ' . . •n \t Dıın olmak ve Ufi ıa-
'tt, 1•rı111 1. "tlt•ıQ aıı: lbımdı. General 
~tdiltter· Kahire'den aynlırken 
lit l-.. So •ne bakılırsa, eter Al· 

" e,,~ 
1 
vyetler birliti harbin

'ç._'t e ' bir yakmşark ıcfcri 
~~U olsalardı, lnailiıler pek 
._ tt"'•d·V•ıiyette kalacaklardı. 
~t L., 1Yen h 1 ~ "•ttiii aıır anan Sovyet· 

<il bir Almanya için o kadar 
~btı. tehlılce . d. ,_. F" h 1 tt~ 'lttd ı ı ıı:ı, u rer 
llı'llltltterı an evvel onu bertaraf 
ı:ldi. Nita~~ri bir şey düıüne 
"'1 d"'iıin~ ırn Balkanlarla Ada
t' 1~t•n 1 kendi nüfuzu altına 
111i ~ IOnra b" "' •tılord • utün ıayretle-

htlc lef uya karıı teksif etti. 
a.ıo."t erini açtı. 

11, ı. •"llkU . 
bitı~2iliı vazıyet ıudur: Mım· 
-~. ve m·h fır tıne t ı ver orduları bir-
~· be~arruz etmek için ilk 
~i I fiıttn le;'~ktedirler. lneiltere 
ttlı t,ıhn ' rıtre ve Somalide
'-t , heıın °~dularını matlup ede· 
tıı..tııf\l tt-· llylk bir kuvvet ta· 

"'t11 · ... ın et · 
'- •t ll•kr nuş, hem de Kı .. 

'ltra••t •Yatını emniyet altı 
~ -.,ır. 

k. "\ ltltt--. . 
:"l..._:-an•ıın ka 
~-...qt A.r b' rıı yalr.11tndaki 
!-1~'1-•kt:dlltaıu, lnıiltere ile 
~. "•in •r • Kral Abdullah, 
~L··lıı '·- •6ttefikid" F'li ti ..,....i -qali ır ; ı ı n S' de altındadır . Irak ve 
~11.._lirııa~rt~ lnıiliz bikimiyeti 
il~ "'ttınırı b" ulunuyor. Anadolu 
t\ , ltttftarı ır taraftan Basra , 
"t)', lt. !'rıjı 1 A~en 'e . kadar bü· 
~ hıtlb tfli -.aılter~nın emrinde 

~''tle "' ~e bulunmaktadır . 
'""'~rı.t~fet büyük bir ... 
t'cl 'ti diitü : beraber. ıabanıa 
~~.' h.rp n lecek olur ve bu. 
lliu~rd, b lllevıiminin bilhaaa 

' lnailiı ~Y•catı be1ap e
( Otr~ Ü _ rt~ ve Y akınıark 

~çu 4Ayifede ) 

Tokyo : 19 ( A. A. )- Resmt cağı ıayialarmı kötü bir propa-
Domei ajansı salihiyetli mahfil- Domei ajan•ına g6P• : ganda ile yapm11R-a çalışıyor • Bu 
lere atfen Japonyanın harict ıi· devletler yeni bir hayal sukutuna 

yasctinde hiç bir detişiklik ol- JlP.81 ~y illll,ÇIM HAB daha uğrayacaklardır . 
mayacafınt bHdir.iftİr . Japon Japon harici ıiyaaeti Çin har-
aleyhtarı bazı devletler kabine BiNiN ZAFERLE BiTMESi binin zaferle neticelendirilmesi 
dctişiklitini iıtiımar ederek ha- iizerine teksif edilecektir • 
rict siyasette bir detişildik ola- ( Gerisi ikınci st1glf .J. ) 

SOVYETLERE GÖRE RADYO GAZETESIHDH ALMANLARA GORE 

Almanlar Büyük kilmiperdir. Almanlara aöre Mo· Stalin Hattmda 
hilef ile Vitebık böleesinde açı· 

Zayi.at Verı·yor lan eedik ıenişlitine ve derinliti· Yarık Gen·ışled·ı 
ne inkişaf etmekedir. Makavi 
böleeıinde de muharebeler cere
yan etmektedir. Açılan eeditin FiN KUVVETLBRI 

LADOGANIN ŞiMAL 
KISMINI DÜN 

SARHOŞ ALMAN 
ZABITLERIYLE 

ROMEN ASKERi 
ARASINDA ÇARPIŞMA 

ze11••U au 
Ballı•ıl•adl 
Müttefıklerin huduttan itibaren 

ıimdiye kadar 150 kilometre yü· 
rüdülı.leri bildirilmektedir. Yani 
Sovyetler Finlandiyadan işgal ettik· 
!eri araziden eski hudutlarırıa çe· 

ıenitliti 300 kilometredir Sovyet· 
le-rin yarılan ,bu cepheye müte· 
madiyen kuvvetler ıevk ettiti 
haber veriliyor. Kiycf bölgesinde 
de harekat inkifaf etmaktedir. Ro· 
men kıtaları ise Dinyepere her 
noktadan varmışlardır. Almanlar 

Sovyet arazilerine mühim miktar· 
da paraıüt kıtalara indirmektedir. 
Sovyetlere göre, bunlar vaıif e 

göremeden esir ve imha edilmif • 
lerdir. Alman radyolarına göre 

-----

. Yarının Düngası 
VDAD DDlll HB 

B
u1rünkü cehennemden ~ota~ : a r ' nan dünyası, h ü r ve 
m ü s a v i h a k l a mıUetlerın dunyasa olacak. 

Yani, bizim Lozaa'da, Tfirkiye için kabul ettirditimiz "N i z a m". 

yarman dünyasanda bütün miUet!e~e. h~k~e~e~ek.. _ _ . 
Biz, yannki nizamı temsil eltıtımız ıçandır kı, bugunku nızamın 

doturdutu harbin dışındayız. Biz, ancak bizim kendi nizamımıza t e • 

c a v ü z edilirse, öldürür ve ölüriiz. 
f.ter yarının ıalipleri, bu hür ve. müsavr haklı milletler nizamını 

kuramazlarsa, bilsinler ki, boyunları kendi milletleri tarafından kör sa· 
brla kJtır kılar kesilecek ve insanlık, yeni ve müzmin bir "İ ç · h a r p" 
ler devresine 1rirecektir. Hemen, Tanrı, insanlıQ'ı, hiç olmazsa, bu akı· 
betten korusun! ••• 

Yarının hür ve müsavr hakh milletler dünyasında, milletlerin ,eref 
ve itibar ehramı bambatk• ölçülere ıöre kurulacak: Yeniden bir kıy· 
metler inkılibana tahit olacatız. 

- Gerl•I ikinci ••rf•d• -

iŞGAL ETTiLER 

Voleaü l•llrl 
..... 11111111 

Almanlar dün yerde 485, hava· 
d~ da 15 tayyare tahrip etmişler
dır. 

Berfin: 19 ( A.A. ) - Vitebskle 
( Geriıi üçüncü sahifede ) 

YEMi ROMA ZiYARETi 
Roma : 19 ( A. A. )- Rom~ 

. nın ıiyast mahfilleri Bulgar Baı· 

vekili ile hariciye nazırının Ro· 

maya 20 Temmuzdan 23 Tem

muza kadar yapacakları ziyarete 

büyüle bir siyaıt ehemmiyet ve· 

riyorlar. Bu hususta Stefani ajan

" diyor ki: Bu ziyaret hiç fÜP· 
hesiz ltalya ile Bulearistan ara
sında mühim bir temaı olacak· 
tır. Nazırlar Kral ve Muıolini ta-

rafından kabul ediltcek , Ciyano 
ile uzun mülikatlarda buluaacak
lardır. Bu ziyaret samimi dostluk 

esasına dayanıyor . 

Sofya: 19 (a. a .) - Başvekil 
Popofl .t Hariciye Vekili Filof Ro· 

maya, hareket etti. 

rilmektedir. 
Faizler peşin ödenmekte bu 

suretle bono bedelleri üz.erindeki 
kıymetten daha ucu:ı.a mal olmak
tadır. Faizler çıkbktan sonra bono 
fiyatlarını yazıyoruz: 

5 liralıklar: 3 ayhğın satış be
deli 495, altı aylığın 487,5, bir 
senclitin 470 kuruş. 

25 lirabldar: üç :aybtın satış 
bedeli 24.7.S, 6 aylıftn 24.37.S se
nelitin 23.SO lira 

100 lirahklar: 3 ayhtın satış 
bedeli 99, 6 aylıtan 97.S, ı.eneli· 
Qfo 94 lira. 

500 liralıklar: Üç aylıfın satış 
bedeli '495, 6 •Yhtm 4-7 ,S, sene
liQ'in 470 lira. 

1000 liralıklar: Üç aylıtın 58 • 

hş bedeli 990, 6 ayhQ'ın 975, bir 
seneli tin 940 liradır. 

Tasarruf bonolan için devlet 
mühim muafiyetler tanımaktaCfır. 

Evveli bu bonolar bütün banka
lar tarafından, ibraz edılditi anda 
yüıde yarım faiz f arkiyle iskonto 
edilebilmekte, böylece arzu edil
diti anda paraya tahvili imkin 
dahiline girmiş bulunmaktadıı. Di· 
ter taraftan bonolar borsadaki 
kote kıymetler arasına ithal edil
nı iştir. Yani borsada alınıp ~tıl

masa mümkündür. Gene tasarruf 
bona&an devletin bütün verai ve 
resimlerinden muaf tutulmuştur.Bo 
nolar birkaç iline kadar Adanada 
da satışa çıkanlacaktır. 

INGIL TERE - aAPONYA 

T 
okyodan gelen bir telgraf , 
Japon dıf siyasetinde hıç bir 

de,kiJildik ;yapılmıyaca~ı yo
lum~adır . Keıa Domci ajanaı da 
I) Dl manada Dt§rİyatta bUIUD• 

maktadır. Y:eni kabine lneiliı ve 
Ameri~an tcıiri altında kalmayan 
tamamıyle müstakil bir ıiyaaet 

takip edec~ktir. 
Yeni Japon kabineıinde yedi 

General ve iki Amiral vardır.Ame· 
rikan gazetelerine aöre ' Japon
yanın yeni bir maceraya ahlmuı 
ihtimali vardır. 

Buat~ ~renilditine göre , Ja· 
pun harıcıye ııezareti erkloından 
bir çokları istifa etaıiffü . Jçon 
askerlerini taııyan lreoler Şao
siden Kalıane relmektedir. Eter 
bu haberler teeyyüd ederıe .Ja
ponyanm Ruıyaya karıı Moneo
liatandaki ordulUtlu .kuvvetlendir. 
di~i anlatılır • 

General Fraoko amelelere hi
taben bir nutuk söyliyerek , söy
lemek istediklerinin c Ekmek ve 
adalet > kelimelerine day.andıA"mı 
anlatmııtır • 

Lord Halifaks da Amerikada 
beyanatta bulunarak Japonya ile 
lngiltere aruında bir ihtilif ol· 
madı~ını kaydetmiıtir. 

üllealıe ı••• 
ıaawı 1a111111r1 
Londra : 19 (a. a.) - Akde· 

nize lngilizlerin a-ayet seri cep 
muhripleri CebelüttanktaQ ıeçmif· 
tir. 

ı .......... " ........................ " .. """""I 
i M08v.ILEV 1 
İ VITEBSK 1 
1 Star Son Almiın hmp leblitleri ticaret merkezidir. ı 
1 
. ın ~altının Vıtebsk ve Mo- Bu şehrin ziraat Aletleri S 
~~ .avarı~a yaraldıtı•ı ve ve dokuma f abrikalannda bin ı 

•ki şehrin • Al· beş yüzden fazla a· ı 

i 
rqan ordularının e- mel 1 k ad i 
line 1reçtitioi haber CEPHIELERIN r:x el_kça ışma t ı~. 

d
. A I uuz u camlan ı· 

ı ver ı. COuRAF mal d b" b · ı v· 1 e en ar ~a n· ı 
ı ıtebsk, Rira • TETK KLERI kası da meşhurdur 

ı Moıkova demir~lu ş h. d b" d - • ı _ . d R.i nA ı.:1o. e ır e ır e mu- ı 
ı uıerın e gadM 1- ., zesi vardır. 
ı metre uzakta Dvlna suyunun Moailev fehri ise L • • 
ı ~itba ırmaja ile birleotiti grad • VitebSk • Ki f enı~ ı 
ı yerdedir. Yüz bin nüfuslu bir . ye yo u 

- Gerıııl 2 ncl ıayloda _ ı 

ı"" .. " .. " .. "" .. " .... " .... """""" .. ""' 



IAiLIK BABISLI~ 

Mevsimin tehlikeli haydudlan 
Yaz Mesaisi 
Varın Başhyor 

Reşat Bey okulu 
binasının ik1ıh ali 

• 
SiN EKLER Yarından itibaren resmi dai

relerde yaz mesaisi başlıyacaktır. 

Çalışma saatleri, cumartesi gün· 
teri 9 • 13 ; diker günler 7 • 13.30 
olarak tesbit edilmiştir. 

Yaıın herkeı sıcaklardan , 
pireden , tahtakuruıundan fİ· 
kiyet eder . Halbuki bunlar 
dan daha müziç ve tehlikeli 
bir haşere vardır ki, o da ıi
nektir. 

Sinekler, bizi yalmz iz'aç .. 
etmekle kalmaz , fakat len 
müthif ve tehlikeli mikropları 
da nakle derler . 

Sinekler , hıfzıssıhha me· 
ıelelerinde mühim bir mevki 
i.şial ederler. O derecede ki, 
ıinek bulunmayan yerlerde 
bulaşıcı haa talıklar da son 
derece azalıyor . Binaenaleyh 
sineklere karşı amansız bir müca· 
dele açmak elzem bir iştir. 

Bütün sinekler ıararlıdırlar . 
Bu hususta hiç bir tefrik gözet
memek laıımdu . E2'er kış imda· 
dımıza yetişir, sinekleri imha et
meseydi, insan neıli, sine~in nak
letti~i bulaşıc ı hastalıklardan ta
mamen mahvolurdu . 

Sinekler, kondukları yerlerde 
ayaklarında ve hortumunda taşı 

dıkları mihopları bırakırlar . Si
nelderin en çok sevdikleri yer , 
pislikler , müzahrafathr . Bu pis
liklerden binlerce ve binlerce mik
robu alarak yemeklerimize , vü
cudumuza naklederler. 4 

Sinekler, yumurtalarını bu piı
liklere bırakırlar . Bu yumurtalar 
patlar ve binlerce kurt peyda 
olur. Gene sinekler , hayvanların 
üzerine konmağı ve hortumlarım 
yaralann irinleri içine batırma~ı 
çok severler . Bu yaraların pis· 
tiklerini , insanın sıhhati için ne 
tehlikeli bir şey olduğunu uzun 
u:ıad1ya aalatmağa hacet yoktur . 

Göz hastalıklarının pek münte
ıir bulunduğu Şimali Afrikada 
sineklerin temizliğe ehemmiyet 
vermiyen yerli halkın gö:ı kapak
ları etrafına üşilştülderi &örülür . 
Sinekler Trahom ve saire gibi 
tehlikeli göz hastalıklarının nakil 
vasıtasıdır. Şimali Afrika memle
ketlerinde, bilhasıa yerliler ara 
sındı körlerin pek çok olmasının 
bir sebep ve hikmetini de bu 
sineklerde aramak icap eder . 

Hazreti Musa bir zamanlar 
sinek sürülerinin Mısıra akın et
tiklerini ve bu sebt:pten dolayı 

Firavunların memleketine veba 
akınının sirayet :ederek müthiş 
telefata ıebebiyet :verdi~ini nak
leder . Bu da sineklerden insan· 
ların başına gelen hastalıkların 

yeni değil, pek eıki olduğunu 

ıösterir. 

Sineklerin hortumları, (deri
mi:ıin içine saplanamıyacak dere· 
cede zayıftır . Binaenaleyh sinek
ler, viicudumuza konunca, terimi· 
zi emerler . Ter kokusu onları 

cezbeder. Fakat en fena sinekle· 
rin yemeklerimize, yediğimiz. ek· 
meklere ve tatlılara da üşüşmele-
ri ve onları da pisletmeleridir. 
Sinekleri imha etmedikçe • fena· .. 
lıklarmdan kendimizi korumağa 
imkAn yoktur· 

Bundan bqka sinekler tifoyu, 
dizanteriyi, kolerayı , veremi de 
naklederler. Çocuklar arasında 
müthiş telefata sebebiyet veren 
Cholerine'in en bellibaşlı sirayet 
vasıtalarından biri de gene sinek· 
lerdir. •Bu itibarla insanların en 
büyük • düşmanı olan sinekleri 
amansız imha "etmek icap eder. 
Kendimizi sineklerin bu dehşetli 
fenalıklarından korumak için te
vesaül edccetimiı bazı tedbirler 
vardır. 

içine sinek düşen sütü kati
yen içmeyiniz. Eğer elinizle bir 
ıinek öldürürseniz, ellerinizi der
hal yıkayınız . Bu ihtiyat tedbi
rine çocuklarmm da alıştırmız. 

Hcllların, bilhassa akar !Ağamla · 
nbul unmıyan heliların temizliA'i· 

-------··--------
İlive tabılsatla ı,e başlanıyor 

Oraıaa Kadroıanda 
10 lira maaşlı Pozantı S. 3 

orman mesaha memuru Kadri Kuş· 

çu 10 lira maaşlı Osmaniye S. 3 
orman mesaha memurluğuna, 10 
lira maaşlı Feke S. 3 orman me
saha memuru Lutfi Girgin 1 O lira 
maaşlı Seyhan S. 3 orman katip
li~ine, 20 lira maaşlı Kadirli S. 1 
orman mesaha memuru lsmail Bu
lut 20 lira maaşlı Pozanh S. 1 or· 
man memurluğuna, eski Şavuşat 
orman memuru Murat Atan 10 li
ra maaşlı Seyhan S. 3 orman ka-

Memleketimizde kültür kalkınmamızın en başında okul binas• da 
vası gelmektedir. Bu davayı da her yıl şehıimi zde ve köylerimizde 
birer okul binası yaptırmakla hallediyoruz. 

ne de fevkalade diHat ve itina 
etmek lazımdır. 

Sineklerin en çok üşüştükleti 
ve çokluk buJundulc:ları yerlerden 
biri de mutfaklardır. Mutfakların 
harareti ve orada pi§iriJen yemek
ler onları cezbeder. Halbuki bır 
çok apartımanlarda ve evlerde 
mutfaklar helaların yanında bu. 
Junuyor. 

Bu haJ, orada oturanların sıh· 
halı için büyük bir tehlike teşkil 
eder. Çünkü Helalardan , aldık
ları binlerce mikrobu bu muzir 
mahliiklar , mutfağa, binnetice 
yemeklere naklederler. Binaena
leyh mutfaklara sineklerin girme
mesi için çok ııkı tedbirler almak 
ve pencerelere ince teller germek, 
yemelderi sineklerin giremiyecek
leri kapalı dolaplar içinde tutmak 
ve kapıdan girecekleri imha im
ha etmek lazımdır. 

Helalarda sinekleri imha etmek 
için Chlorure de chauX, sulfate 
de fer ve bilhassa schiate yağı 
kullanılır. Bu yağ, sineklere kar
şı en müessir bir ilaçtır . Binaen
aleyh sineklerin çok bulunduğu 
kır evlerinde ve çiftliklerde bu 
ya~ı behemal bulundurmak ge
erktir, 

Yarının dlayaıı 
( Birinci sahifeden artan ) 

Bugünkü dünyanın m a d d e ale· 
mine dayanan kıymet ölçüleri, yerle
rini, k ü 1 t ü r kıymetlerine bıraka
cak: Daha çok topu, daha çok tay
yaresi, daha çok bombası olan mil· 
Jetler detil, daha çok alimi, daha 
çok mucidi, daha çok sanatkarı , 
d aha çok mesut insanı olan mil· 
letler, ehramın zirvesine brmana 
caklar. 

Bugünkü dünya, ölçülebilen 
kıymetler dünyasıdır. 

Yannın dünyası, ölçüye sıt· 
mıyan kıymetlerin dünyası, ola
cak. Ye bu sefer, milletler ara.sın· 
daki muharebeler, k ü 1 t ü r ve 
.sa n a t o 1 i m p i yat larında 
cereyan edecek! 

* • "' 
Yarınki kültür ve sanat olim· 

piyatlannda, Şanlı BayraQ'ımızı 
şeref direklerinde daJgalandıracak 
k a h r a m a n l a r ı bugünden 

tipliğine tayin edilmişlerdir. · 

400 ORTA TEDRİSAT 
ôGRETMEHİNİN TERf il 

Orta tedrisat öğretmenleriuden 
bu yıl kıdem zammı almaya hak 
kazanmış olan 400 öğretmen bi
rer derece terfi edeceklerdir . 

Bu öğretmenlerin raporları Ve· 
le.alet orta tedrisat müdürlüğünde 
toplanan bir komisyon tarafından 
tetkik edilmeğe başlanmıştır. 

Terfiler, Ağustos sonuna kadar 
allkadarlara tebliğ edilecektir . 

OtomobU ıaıtıtı 
geliyor 

Yakında memleketimize Irak yo 
tiyle 2 bin, Mısırdan 3 bin adet 
otomobil lastiği gelecektir -

Ayrıca, bir kumpanya da ha
rice 5 bin adet otomobil lirıti~i 

sipariş etm işti r . 

ADLiYEDE 1 AZ 
TATiLi 

Adliyede yaz tatili yarından 

itibaren başhyacaktır. 

Bagfln Yapılacak 
htbol Maçı 

Bugün Şehir Stadyornunda 
şehrimiz Malatya fabrikası gençle
ri ile Tarsus Rasim Bey fabrikası 
gençleri arasında bir futbol maçı 

yapılacakiır. 

Ticaret Odaıınıa 
Adana Rehberi 
Şehrimiz Ticaret Odası, .. Ada

na Rehberi,, adlı bir kitap çıkar
mış bulunmaktadır. Bu kita pla 
Ad.anaya ait birçok ticari ve zirai 
malumat bulunmaktadır. 

yetiştirmekle meşgulüz: 

Enstitülerimiz, laboratuarlan· 
mız, k.onservatuarlarımız, ateJyele 
rimiz harıl harıl çalışıyorlar. 

Onlara, yarınki misyonlarının 

azametini daima hatırlatalım! 

Vedad Nedim T6r 

ı ........................ ı 
f YARIN AliŞAM f 
ı - RAD YOMUZDA - ı 

ı ŞU TttRK0Ytl f 
ı OÖRENECEÖİZ ı 
ı ı 
ı Öyledir ycir öyledir, ı 
ı Aşkın beni söyledir. ı 

ı Nakarat : i 
Almış yari yanına, ı i Bülbül gibi söyledir. ı 

: ........................ : 
Yüzücülerimiz 
bugün gidiyor 
Hatayın kurtuluş bayramı mü

nasebetiyle lskenderunda 23 Tem· 
muzda yapılacak yüzme müsaba
kalarına iştirak - edecek Adanalı 
gençler, bugün sabah treni ile ls
kendeı una hareket edeceklerdir. 

Kafile, Su Sporları ajanı Rifat 
Çelikkol'un idaresinde şu yüzücü
lerimizden müteşekkildir: Muhar 
rtm, Mahmut, LUtfi, Rıza, Hamit, 
Bedri, Necdet. 

Gençlerimize muvaffakiyetler 
dileriz. 

MOGilf Y YE YİTEBSK 
- Birinciden artan -

üzerinde Vitebsk'in 155 kilometre 
cenubunda Dinyeper üzerinde 
50.000 nüfuslu bir şehirdir. Eski 
şehir nehrin sak kıyısında , yeni 
şehir sol kıyısında sıralanmıştır. 

Bütün Ukraynanm deri sanayii bu 
şehirde toplanmıştır. Bu şehrin 

başlıca ihracat m<iddesi bütün Av
rupaca malum olan domuz kıhdır. 

Mogilev de Dinyeper kıyısında 
bbbi nebatlar tecrübe laboratuvarı, 
müzesi meşhur:oıdoğu gibi kubbe
leri yahudilerin Filistin çöllerinden 
Rusyaya kadar hangi yollardan 
geldiklerini ye kondukları konak 
yerlerini gösteren nefis tablolarla 
süslü eski bir havrası vardır. 

Fraaıaaıa Yeaı 

Aakara Elçisi 
Ankara: 19 (Türksözü Mu ha · 

birinden) - Fransa'nın yeni An
kara Büyük Elçisi bugün Eı zurum. 
dan Ankaraya gelmiştir . Elçi 
garda karşılanmıştır. 

1 
UZAKLARDAN HABER: 1 ---....-._~_-=:;--

Yüzen Taşlar - Kutubta bui azallyor 
Güzellikleriyle meşhur olan HafJai adalarında 

denizin sathında yüzen zayet hafif taşlar Qardır. 
Yunanistarıda Tira ad<l$ında da deniz salhında yü· 
zen fle denizin dibine batmcgan bir takım küçük 
taşlar bulunmaktadır. · 

Halbuki baltsettifimiz Havai adalarında, man· 
tarlar tibi deniz rı~tünde yüzen ha taşların uzunlufu 
2,5 metreden büyüktür ve dairen mcidcir çe(lreleri 
de 25 metreyi bulur. 

Bu ta,Iar birbirinin yanında yüzerek çarpışmak· 
tadır/ar. 

"' "' "' 
Amiral Byrd ile Cenu6i kutba gitmiş olan Dok· 

tor Gold zamanla K utublardan buz kitlelerinin yok 
olacafına kanidir . Doktor Gold spn zamanlarda 
Filadel/iya ilim cemiyetinde flerdifi nutukta gerek 
Şimal (le gerek Cenub Kutbunda buzların seneler· 
denberi erimekte bulunmalarının sebeplerini izah 
etmiş (le demiştir ki: 

- Kutublarda sofuk, son derece şiddetlidir. 
Fakat sofun /azlalıfı, kar gafmasını azaltmaktadır. 
Halbuki buz kitlelerinin hasıl olması için kar la
zımdır. Kar, denilebilir ki, buz itlelerinin hasıl ol
ması için elzemdir. Buza inkılap eden karlar. buz 
kitlelerinin erimesinden hasıl olan noksanlıtı telafi 
eltili tibi kalınlıtı da artırır . 

Bu yıl da şehrimizin Reşat 

Bey mahallesinde evvelce büyük 
kısmı yapıJmış olan 10 dershane
li ilkokul binasının bitirilmesi, 30 
bin liraya ihale edilmiştir. 

Bu ilkokul binasının yeni ders 
senesi başından önce bitirilmesine 
çalışılacak ve talebelc:rimiz istifa 
deye başlıyacaklardır. 

ADANA - KARATAŞ YOlUNUN 

İKMAlİNE ÇAU~llACAK 
Adana . Karataş yolu tamira

tı, evvelce ihale edilmişti. Bu ker
re müteahhidin yolu yapamıyaca

ğı anlaşılmış ve mukavelesi fes
hedilmiştir. Fakat bu yolun mü
him bir ihtiyacımızı karştlıyacağı 

nazarı dikkate alınarak emaneten 
yapılması karar altına almmışbr. 

Yolun biran evvel bitirilmesini te· 
min maksadıyla da, yol işlerimle 
kullanı lmak üzere Nafia'ya 3.700 
liralık bir kamyon satın alınmıştır. 

Bu sene içinde yolun umumun 
istifadesine arzedileceği kuvvetle 
ümit edilmektedir. 

Mara,ın Pınaı•.oı 
başı ıayliyeıı 

Burayı imar etmeli 
Maraş : 18 (Türksözü Muha

birinden) - Maraşm ve Maraşlıla
rın yegane sayfiye mahalli Pmar
başıdır. Pınarbaşı şehrin üst tara
fında ve Ahır dağııı ın eteğ'inde bir 
vadi içeıisindedir. Böyle iki büyük 
tepe arasında ve Ahır dağının ete· 
ğinde bulunmasına rağmen çok 
serindir. Ancak burada mükemmel 
bir a-azino ve istirahat mahalli ya
pılmamış olduğundan Pazar gün· 
leri bir kısım halk yeşıl çimenler 
üzerinde, bir kısım halk ise bera
berlerinde getirdikleri sediı lar Ü· 

berlerinde gitird ikleri sed irler üze
zerinde oturmakta ve akşama ka· 
dar burada eğlenmekte ve kır 
alemi yapmaktadırlar. Pınarbaşı 
denen mahalde büyük bir su 
menbaı vardlr; zaten bu suya iza
feten Pınarbaşı ismi konmuştur. 

Eger Pınarbaşı denen mahal 
güzelce temizlenip ve burada, ge· 
len halkın istirahahnı temin ede
cek bir gazino yapıldığı tak
dirde, şehir _ halkının ekseriyeti 
pazar günlerini hep burada a-~çi · 
receğine şüphe yoktur. 

Binaenaleyh, alakadarların bu 
işle meşgul olmaları şayarıı arzu 
ve temennidir. 

Di~er tarafta, şı: hrin içerisin· 
de ve Sinema binası yanında bir 
(Aile pnkı) varsa da burası ba· 
kımsız ve şehir halkının gerek ak 
şam Üzerleri ve g-erek akşam · 

dan sonra istirahatlarını temine 
kafi gelmediği görülmektedir. -

M. SELÇUK 

Domal ajaaııaa gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

Tokyo : 19 ( A. A . )- Japon 
siyasi mahfillt>rine göre , Japon· 
yanın diplomatik gayelerini ta· 
hakkuk ettirebilmesi için dış si· 
yasetini memleketin tam müda
faasına istinat ettirmesi lazımdır . 
Knoye bu sebeple siyasi bakım· 
dan, partilerle alakası o lan bütün 
un&urları bertaraf ederek hüku
metle ordu arasında sıkı birlik 
tesisine karar vermiştir . Kabinc-

i 
nin bir harp kabinesi olarak iyi 1 

teşkil edilmiş olması memleketin bu-
günkü bünyesine uygundur. l 

Görüıler: 

Sevgi ve ar~adaş 

H 
eııüz p~k gençl e n, hepi 
hdınlardan bahsetmek i 
kendimizi candan b ir a 

daş ararız . Tabii tercih et 
1A:ıımgelse, arkadaştan ziy 
sevd iğimiz "8dına aşktan bah 
mek isterdik, fakat, sevdiğ' 
kadını; o yafta henüz tanım 
bilet 

Lisenin muttarid havasınd 
şarken , kurdu~umuz hayali 
birbirimize anlattığımız em 
kim hatırlamaz.? Fakat bu a 
daşlığı hayatımızın sonuna k 
muhafaza etmek pek ıo 
Gençken , l hayat basit gör 
yor, kelimelerin manası deği 
aynıdır. Mektepte, arkadaşlı 
limesi büyük harfle yaıılır; 

sevdiğimiz ilk kadınla ber 
arkadaşlık kaybolur, o 
majüskül ile yazılan 
Aşktır. 

lnsan daima arkadaşinı 
resine tercih eder amma, 
arasında seçmek lazım gels 
tereddüd etmeden arkadaşın 
çevirir. Anglo-SaXon meml 
ler i müstesna, oradaki insa 
dahi arkadaşlarını sevme 
çok vakitled vardır, belki 
kadınları daha fazla sevmey 
medikleri için dır. 

Aşk ve arkadqhk ar 
bir çolc farklar vardır. Bu 
birkaçı : 

1 - Arkadaşhtın iklimi 
dildir, aşkın iklimi ise fırbn 

2 - Aşkın f ırtmaları 
gibi, tabii arkadaşlık fırtına! 

olur. 
Arkadaşlık memleketin 

san şemsiyesiz çıkabilir, h 
a~k ıneınle-kelinde bunu u 
s<.J•, daha ihtiyatla davranau 
rut.. 

3 - Arkadaşlı~ın dev 
mesi için, karşımızdakinden 
olmalıyız. Detil mi? 

Bir erkek : "Karıma eı 
tim var,, dediti vakit, ona · 
vardır. Bir kadın ise: u 

dan eminim,, dediii zaman, 
kendisinden emin olduğun 

teder. Vesaire .. , Vesaire ... 
Ekseriya arkadaşlık: K 

den bahsetmek, içini se 
birine dökebilmek demektirı 

içini dökmek: Bir rahat 
zı kimseler için bir hastalı 

Sırdaş renksiz bir 
Bir tek meziyeti vardır. 

Sadık olması. Güzel veya 
olması mevzuubahs deii s 
iyi bir kulata malik olma 
tır. 

O nun, kim'>e, hil ve 
sormaz; esasen her zama 
Hastalık biçare için, bi 
memnu lükstür. 

Hayatta, şansh arka4. 
nuşor. 

Şansız arkadaş dinler. 
Fakir akraba daima 

rolü oynar. 
Kadmlar arkada~lıkta 

ederler. Dostluk memlek 
suhunet derecesi alçaklı 

olmak ihtimali vardır. 

Bir erkek, bir kadmJ 
na gitmesi şartiyle dostl 
edebilir. 

Bizi seven bir kadın 
daşlarımızdan hoşlanma 

hiç arkadaşımız olmazsa 
da er. - P: P. 

ZA Yl - Merıin A 
aldıQım terhiı teı.kireıoi 
tim . Yen isini alacaQ"ım~ 
sinin hükmü olmadıtını 
rim. 13269 

Ceyhan ın Yeni 

çisi 320 doğuıPl 
oQ'lu Mehmet 

zarı Teıll• 
Dörtyol 4 1 alay 2 ta 

bölüiünden almış old uj'll 
lik tezkiremi zayi ettiın· 
alacatımdan eskisinin kJY 
madıtını ilan ederim. 

Ceyhan Burhanlı Kö- 31 
Nebi otlu Eınin B 
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Orta,ark 
(B vaziyeti 

b 0 fmakaleden Artan) 
'fkuın d •ııı· an anlığının vazife ve me-
IYctj 

Qıı~ ne kadar a~ırlaşmış ol-
Çı '- 11 

da kendiliğ'inden meydana 
ıı:ıtr 

•cf .. ~caelenin en nazik tarafı. "'ark .. rıı. ,. 
leca~ ıın ne zaman nihayet bu- 1 

A.ıtıı 1 Ve şark seferinden sonra 
det ~~ ordusunun ne kadar müd
"c ll'ı~n~.en.~eğe, kayıplarını telafi 
ille~ torlu vasıtalarını tamir et-

M rnühtaç olacağıdır . 
kilci evsim, Biriociteşrin sonlarına 
ııı~:· I~ak . ü~erine hücum edil· 
Alın nıusaıttır. Fakat bunun için 
l\ıı.fkan orduları Ağustos içinde 
BırJi~~•Yaya varmış , Sovyetler 
dicli 

1 Ordularıııın her türlü teh
Ytdnden kuıtulmuş ve Kafkas· 

a k"f ~ın h a t malzemr, gıda ve ben-
Ulrnu "'kti 1 veya bunları oraya 

l&t ilde:: gttirebilmiş olmalıdır-

~iıni E.a-er bundan evvel kış mev
dHer· g.cı ... cek olursa, logfüzler ken· 
ttrrıe~ı Yalnız Mısır'da müdafaa 
ve a"el lllecburiyetiııde kalacaklar, 
~Ctı::k l:!~ek 

1

S 1•ne gerek Hindistan'a, 
cırıli}' ak a <loğru yeni seferleri 
buıu:~e~ tt:dbirleri almak için, 
1cıı1 1~• A' usturalya ve Hindis-

ı>tf 
~ilnıt is~~bttlık kaynaklarından a· 
<Lr. B\l ıfıtdt:' etmeğe çalışacaklar
lıır10 lakdirJe gerek bu kaynak
Gııu~ .. iCtek Amerikan yardımının 
bir k llbı~.eki 't y lar içinde müstesna 
" a ılıyet .. 1 • ~ •Clir. goslerme erı lazım· 

s 
dikten ovyeUer Birliği mağlup edil· 

A.vrup· sonra, tasavvur olunan 
k11, A~ sul.huııa varmak için Afri
iıli~ k enız ve Yakınşark 'tan ln-
1~tİıliıı ara, hava ve deniz kuvvet· 
tilldijr.·· uıaklaştııılması zaruri gö- 1 

tt "Une .. · h llıek i . ~ gore, bu gayeyı elde 
• iltckat Çın~ acaba Almanlar yeni 
ll~l!titıd pl~nlarını hangi istikamet 
&ıı .. e ınkişaf ettirec~klerdir ? 
tıı· ->llat· 
A.1tılctdc 1~ c~vabı hakkında tah· 

lıtı11n ahı bulunmak, ancak. 
binin Ya .- Sovyetler Birliği har
rııutlı~ ~etıcelerini gördükten sonra 

un olab'l· ı ır. 

~RılhıATAY 

~ı;w., 
roRkı 

YE Rad.r1osu 

ANKARA Radyosu 
p Paıar 20.7.941 

rogram ve memleket sa· 
at ayarı 
M". · A tı1..k : Hafif Parçalar (Pi.) 

JANS haberleri 
l'.ıı\izik : Hafif proğramın 
devamı 9.3(), 

9·'15 
1 ~.3() E'.vin saati 

Proo-6tarn ve memleket tıa· 
l~.33 at ayarı 
l M·· · l~ ·i5 A;ıık : Oyun havaları 

i.Oo ,,. ANS haberlerı· 
13 4vı'· · ·lo 1( uzık : Karışık şarkılar 

onuşnıa (Dereden - Te
Peden) 

Müzik : Radyo Salon Or
ta.O() kestrası 

Progr la at arn ve memleket sa-
.3 M .. aYarı 

Uzik . R d ls.oo kestras; a yo Caz Or-

l~ 3 Müzik 
• O M : Şarkılar 

trnlek t 
19" AJAN e saat ayarı ve 

.,5 ... u.. 'k S haberleri 
ıvı 21 • z <o."" Poı · ara Leander ve 

< "IJ 1( a Negri plakları 
0.15 <>nuşrn (Y <t.""' M" a urt saati) "\) z· Uıik : Solo 

ıraat T k . . <1.10 
Mcı.h .. a vımı ve Toprak ' 

< M" sulleri Borsası 
1.10 M~zik : Fasıl . 

<<.30 Uzik : Dans 
Meınlek 

.., h"h c.t saat ayarı, aı·ans 
<l.15 ... erterı 

<~·Ssı Spor servisi 
<a.ao 

Yarınk' 
ıııı. 1 Program ve kapa-

SoVyetıere gire, 
Almanlara gire 

(Birinci sayfadan artan) 

Mogilev arasında büyük Sovyet 
~ uvvetlerini imha ettikten sonra 
süratle Şarka do~ru ilerilemiıler-
dır. Mühim bir münakale merkezi 
olan Smolerısk tvvelce de bildi
rildiği git i 16 Temmuzda iıgal 
edilmiştir . 

Minskl• n Moskovaya giden yo· 
lun inıe edilmiş kısmı burada 
başlamaktadır. 160,000 nüfuslu bu 
şehirde mühimmat, tayyare ve 
bir çok bez fabrikaları bulun-

maktadır. 

Moskova istikametinde son bü
yük şehir olan Smolensk müda
faası için buradaki bütün Sovyet 
kuvvetleri kullanılmıştır . Müdafaa 
çok şiddetli olmuştur . Sovyet , 
mukavemeti kanlı zayiat verdiri
lerek kırılmıştır . Almanların ıa- ; 
yiatı azdır . 

Amerlkada llOJflk 
orman yangınları 

1 
1 l 

Feettle: 19 ( A. A. )- Assos. 
sioted Press bildiriyor : Amerika 
Birleşik Devletlerinin garp mınta
kalarında ormanlarda büyük yan
gınlar çıkmıştır . Bu yangınlara 

kısmen yıldırımlar sebep olmuı 

ve uzun bir zamandımberi devam 
eden kuraklık yüzünden yangın
lar tevessü etmiştir Montana,ldaho 
hükumetleri dahilinde 18 . 20 or
man yangını zuhur etmiştir . En 
büyük orman yangını , Vaşington 
hükumeti dahilindeki 5000 hek
tarlık orman şimdiden kül olmuş 
haldedir. 

Akdenıze gelen 
lngWz gemileri 
Londra :19 : (a.a ) -Andezin

de İngilizlerin Sovyd seri cep 
muhripleri Cebelütarıktan geç
miştir. 

Zayi Tezkere 
Meı sin 23 üncü piyade alay 

TORKSôZO 

-· ·- ~ 

1 
BOR SA 

l 
PAMUK - _HUBUBAT 

1 

KiLO FlATI 

1 
CiNSi . En az J Eri çok 

1 - K. S J... . S. 
... - ---==-- :;.__ -----=- ~ 

Koıa \ 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 -- - OÖ,00-

Klevland il 00,00 
M. Parlağı 00,00 1-00.00 
P. Temizi 00,00 - oo.oo 
Kapımalı 

1 Y. Çikidi --- 00,00 
K. Çiğidi - 000 i , . -
Susam 
Buğdayyerli --ı---o,oo_ 7,55 
Arpa 0,00 5,46 
Yula~ 6,00 1 6,41 

1 19- 7 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 1 

/ ş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 1 

, (Frank) isviçre ! 

- 524 -(Sterlin) İngiliz 
(Dolar} Amerik'!n_ "To3 ~oo-. -

-· 

ilan 
Delter· Seyban 

darbftından : 
937 senesi kazanç vergisinden 

, ' 
Misis, Acıdere içmesi açıldı 

Yiyecek v~ yatacak geçen senelere nisbeten daha 

temiz ve ucuzdur. Muhterem müşterileriıni:ıin bir kt>re 

görmeleri bu sözümüzün doğruluğunu isbata kafidir. 
Ad anadan her gün iki tren gider ve geli ... Sabah saat 

8 de, akşam 6 da. 13241 7-7 

-~------__________________________ ,_, __ .... ___________________ _ 

1 

1 

TORKİYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai: 100.000.000 Türh 

Şube ve ajanıı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banlca muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Moskova : 19 ( A. A ) - ; 
Sovyd tebliği : 18 Temmuzda 
Por hov, Piskof, Polotsk, Ne tel ve , 
Smolerısk istikametlerinde büyük 
muharebe olmuştur . iki tarafın 
da zayiatı 8~ırdır. 31 düşman tay· 
yarcsi tahrip edildi . Bir düşman 
tank alayı şoseye çıkarak toprak 

karargahında fili hjzmelimi ifa et~ 
miş olduğuma dair 340 senesinde 225 lira 96 kuruş borçlu seyis Ali 
almış olduğum terhis tezkiremi ' oğlu Mehmet Hulıısi Nuralın işbu 

hmrnıza girmiştir . Tankların ıır
kasında yüzlerce otomobil vardı. 
Bir ırmak üzerindeki köprüyü 
Almanlar geçmiş ve fak at köp· 
rüyü geçtikten sonra motörlü bü
yük 1'uvvetlerimizin hücumuna 
uğramış süratle ricate başlamış
tır. Faşist otomobilleri köprünün 
üzerine geldiği zaman köprü yı • 
kılmııtır. Burada tanklar ve oto
mobiller birbiri üzerine yıkılmış· 
tır. Bu sırada topçumuz düşman 
üzerine ateş açmış , düşman va
sıtaları yakılmıştır. Müteaddit düş· 
man tankları .da isabetli ateşimi:ı 
altına alınmıştır . Bunları takip 
eden tank alayı ağır zayiata uğ· 
ratılmıştır. Bir çok tank , zırhlı 
otomobil ve mühimmat muharebe 

zayi eltim. Yenisini alacağımdan borcundan dolayı Ulucami mahal-

eskisinin hiç kıymeti kalmadı~ım lesinde kain 136 ada bir parselde 

ilan ederim. 13273 
1 

kayıtlı kahvehanenin 432 hissede 
Ceyhan Dürlübaş mahallesi 

Mahmut Bedi oQfo 317 
doğumlu Ahmd Ekrem 

27 hissesinin müzayede neticesin

de 255 lira pey sürülmüş ilan ta· 
rihinden itibaren 10 gün sonra 
kat'i ihalesinin icrası mukarrer bu-

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

ilan 
Seyban Delter

darblmdan : 

, !unmuş o!duğundaıı alıcıların def· 
. terdarlığa veyahut Vilayet idare 

hf'y'etine müracaat etmeleri ilan 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarilılerinde çekilecektir. 

" meydanında kalmıştır . 
Moakova : 19 (a a)- Basarab· 

yada Alman-Romen askerleri 
arasında kanlı hadiseler olduğu 
bazı aorhoş Alman zabitleri, Ro
men askerlerini döğdüğü için Ro· 
men kıtaları ateş açmış, Alman 
kıtaları da mukabelede bulun · 
muştur. Bu vaz'.yet kaııısında 
Almanlar bazı Romen kıtalarını 
geri çektiler. 

Moskovu : 19 (a.a)- Sovyet 
ordusunun Kareli de zehirli gaz 

kullandığı yalandır. . 
Berlin : 19 (a.a)- Sovyetlerın 

Volensk ıehri zaptedilmiştir. Fin 
kuvvetleri Ladoğaııın fimal yaka 

sına ka iar geldiler· 

Muhtelif seneler muamele ver
gisinden hazineye borçlu fabrika
tör Esat oğlu Asım Ôzbilen'in iş
bu borcundan dolayı Döşeme ma- ' 
hallesinde Tapunun 783 sahife 354 
ada ve bir parselde kayıtlı 
485 metre murabbaı arsa ile yine 
ayni mahallede Tapunun 784 sa
hife 354 ada ve 2 parselinde ka
yıtlı 115 metre murabbaı arsa ü- • 
riııe mebni bir bab kerpiç ev ve 
Kadı köyünde vaki Tapunun Ha
ziran 288 inci defterinin 2 inci 
cildinin 62.S, 1007 ve 11 ;nci yap
raklarında yazılı 150 ve 1500, 400, 
200, 300 dönümden ibaret olan 
beş kıt'a da (2550) dönüm tarlanın 
48 hissede bir hisse itibarile 53 
dönümü birinci müzayedesi ya • 
p ı l m ı f ve tarihi i 1 A n d a ~ 
itibaren 10 gün sonra kati ihalesı 
mukarrer bulunmuş olmakla alıcı
ların Defterdarlığa veyahut vila
yet idare heyetine müracaat et· 

meleri ilan olunur. 13271 

' 

• 
iş Bankası 

, 

' 

Klçlk taıarral beıapları 

1941 
ikramiye plAnı 

KEŞi DELER 

2 •ıa"ı•, 1 Ajudoı, 3 /Jcinciteırin 4 Şubat, ,,. .. , ,, 
tarihlerinde yapılır 

1 

l941 i1ıramlyelerı 
1 Adet 1000 Liralık 2,000 Lira 

3 1000 > 3,000 > 
> 

2 750 .> 1,500 .> 
> 

500 > 2,000 > 
4 .> 

250 > 2,000 > 
8 > 

35 100 3,500 > 
> 

80 50 > 4,000 > 
> 

300 20 > 6,000 > 
> 

1 

TUrkly• 1, Banka•m• para yetlrmakla yalnız para 
blrlktlrm• olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denaml• oıur•unuz 

olunur. 13270 

11 an 
Kozan Memleket Hastahanesi Tabibliğinden: 

1 - Kozan memleket hastahanesinin 941 mali yılına ait aşağıda miktar ve evsaf ve 
muhammen bedelleri yazılı bir senelik yiyecek, içecek vesair gereklileri 20171941 gününden 
5.8.941 gününe kadar onbeş gün müddetle tekrar açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 5.8.94 l günü saat 17 de Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninde yapıla

caktır . 
3 - Pey sürmek ve lartnameyi anlamak istiyenlerin muhammen bedelin yüzde yedi 

buçuğu nisbetinde Dipizito ve banka mektubiyle Kozan memleket Hastahanesi tababetine 

müracaatları ilin olunur. 

Cinsi ve evsaf 

Ekmek (katgılı) 
Ft {koyun) 
Sade yağ (katkısız) 
Tere yağı 
Zeytun yağı (ayvalık) 
Pirinç (fabrika) 
Bulgur (yerli değirmen) 
Şehriye 

Makarna 
Taze sebzeler (mevsime) 
Patates 
Kuru sebzder 
Kuru bamya (Aınaı} a) 
Çay 
Kahve 
~uru aoQ'an 
ince tuz 
Kuru meyveler 
Taıe meyveler 
Kesme ıeker 
Süt ve Yoı}urt 
Kömür 
Odun 
Gaz yaı}ı 
Sabun 
Benzin 
Un 
irmik 
Domates Salçası 
Pckıimet 
Bisküvit 
Tavuk ve piliç 
Kefen bezı (sarı bez) 
Sargllık bez (astlarlık) 
Dülbent (gaı.lık) 
Su 

A:r.ami Miktar 
adet metre Kilo 

40 

yük 
4800 

300 
200 
800 

3000 
1500 
150 

5 
30 

1000 
200 

50 
100 
500 
400 
100 

10 
5 
2 

150 
100 
150 
300 
400 

2000 
10000 
20000 

700 
200 
50 
10 
15 
30 
10 
20 

20 - 24 - 28 - 2 

Muhammen Bedeli 
Kuruf Santim 

15 
40 

140 
110 
110 
40 
15 
50 
40 
20 
15 
25 

160 
900 
500 

10 
10 
25 
10 
56 
10 
3 

28 
60 
40 
20 
30 
30 
40 

135 
30 
50 
60 
40 

7 

00 
00 
00 
uo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
(;0 
00 
co 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
75 
00 
co 
00 
00 
(0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

13268 

Muhammen Tutarı 
Lira 

450 
600 
210 

5 
33 

400 
30 
25 
40 

100 
60 
25 
16 
45 
10 
15 
10 
37 
30 

224 
200 
300 
150 
196 
120 
. 20 

2 
4 
9 
3 

27 
12 

150 
120 
360 

305 

Kuruş 

50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 



Sa a 4 TORKSôZO 20 Temmuz 1941 -

! ................................... . 
PHIL ·IPS TÜRKSÖZÜ 

K agnak Makineleri 
AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSi Z IŞlEMf, UZUN öMOR • 

·• Gazete ve Matbaası 
1 

. PHILIPS 1 Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARINA OONY ANIN HER T lRl

flNDl VUKU BULAN HADiSELERi GONO 60-
NONE VERİR. TORKSOZONO TAKIP EDiNiZ. 

• 
Kaynak elektrotları her made

ne göre ve her işe göre en 
muvafık kaynak çubuğu. 

1 

1 
1 
1 

Kitap, mecmua, çak, bUet, anı, 
plAa, llarlta, bllamam matbaa 
ıııerıaı Tlrklyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve ılratıe elden çıkarır. 

1 

Türksözü . 

Matbaası 1 
Mufassal teknik izahat isteyiniz • 

1 1 
1 

·• Türksözü Cilt Kısmı 
Muharrem Hilıııi Remo 

ABIOINPA$A CADDESİ NO. 42 - TEl&RAf: REMO ADANA - TELEFON: 110 

1 
1 • 
1 

SAGlAM, TEMiZ, ZARlf Cll T ISLERIHIZI AHClK TORlSOZO • 
MOCELLİTHANESİNDE YAPTIRABIURSINIZ 

1 ..................... . 
~--~~~~------~--~------~--~---~~~~~~~- - ~---~-

········••••**•••········ı 

En Büyük Hakikat a 
R - ~ H 

A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 

" 

N DIŞ MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT, 
CAZJBE VE 60ZELUKTI R 1 

"Radyolin,. harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliti ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 
kişinin tercih ettiti yegine diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hafzıssıhhumda ve güzefütin· 

de parlak neticeler veren 
"Radyolin., sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 
müstahzarlarından da müstat

ni kılmıştır. 

• 
RADYOLIN 

Yeal Çılltı 

Bu Harbin Kitabı 

TORllYE - iNGİL TERE ITTlf Ali VE 

BOYOK BRITANYA IMPARATORLUGU 

=YAZAN: ==e MÜMTAZ FAiK FENiK = 

11 an 
Balast Münakasası 

OEVlET OEMIRYOllARI 6. iNCi l~l(JM[ MÜOÜRlOGONO[N: 

1 MERSiM DEMiZ HARP Ol~ 
VE USESI lOMUTAMLl81MDI 

Aşağıda muhammen bedel, bulunduğu yer, Miktar ve muvakkat teminat akçalan yazılı 
balast ihzaratı münakasa ve ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ayn ayn yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle Adanada 6, ıncı işletme müdürlüğü binasında komisyonu· 
muzca eksiltmesi icra edilecektir. 

Lise birinci sınıfında oJ.,P 
ikmale kalan okurlarla tal~ 
ta göre yaşları altı ay bu)'11 

veya küçük olan okurlar ~ 
nüfus cüzdanında iki yıl öıı'! 
tashihat yaptıranlar Deniı V 
sesinin birinci sınıfına kaytt ~ 
kabul olunacaklardır. Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesikalara ve tekliflerini tayin edilen 

günde eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
şartname mukave)e projeleri komisyondan parasız olarak ahnabilir. 5 - 10-15-20 13226 

Bu gibilerden istekli ol•"' 
]arın müracaatları. 

Balast ocağmm bulundutu Miktar Fi. M/3 Muhammen Muvakkat Eksiltme gün ve saati 16-20-25 13254...-/' 

Kilometre ve mevkii M/3. Kuruş bedel tutarı teminat 
Lira Lira 

Kirahk ev tf'' 
Mandason 78-82 5000 170 

T oprakkale-lskenderun 10000 120 

8500 637,5 

12000 900 

24/7/941 Perşenbe 
saat : 15,30 

2417/941 Perşenbe 
saat : 15,30 

Hacıkın 304 - 314 6000 150 9000 675 25 7ı941Cuma saat:15,30 

Çukur meaçit mahallesinde 1 b'' 
iye sokaA-ındl\ki 125 numaralı ·~·· 
ne içerisinde müıtakil • etek.trl~e· 
üç oda ve bir mutbah kira}'• ıs' 
rilecektir . lıtiyenlerin idartO' 
müracaatları . 

Türk Bahçe 506 - 5J4 5000 140 7000 525 25/7/941Cuma saat:15,30 
~~~~·--~~~~~~.--~~~~--~-~~~~- -~-~·~~--~--~-__./ 

ilan 
BElEOIYE RiYASETİNDEN: 

(Odu IElmlrl aııaacalı) 
J - Şehir halkı ihtiyacı için belediyece yüz bin kilo odun 

kömürü alınmak üzere a~ık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Kömürün beher kilosunun muhammen fiatı beş kuruş 

olup muvakkat teminatı %7,S hesabile 375 liradır. 
3 - ihalesi Ağustosun birinci €uma günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
4 - istekliler ıartnameyi görmek üzere her gün belediye 

muhasebesine ve ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

17-20-24-28 13261 

• .... ~~ 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER GON MUSTlf A Rlf ATECZAHAN!SI 

OSTONOEKI MUAYENEHANESiNDE KABUL EDER 

l ı an 
SEYHAN ViLAYETi D~MI ENCOMENINDEN : 

ıefl 
1 - Adana - Kozan yodunun 61 + 500 - 71 + 000 killi ~ır 

arasındaki şosaya lüzumlu (760) m3. kumun nakli (1352) lira (80) 
ruş üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. ı 

~ - Eksiltme 24n/Y41 tarihine müsadif Perşembe ıünÜ 5-' 
(10.30) da vilayet daimi encümeoinde yapılacaklar. ,,,et: 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri gör 
üzere vilayet Nafia Müdürlütüne müracaat edebilirler. e' 

4 - isteklilerin (101) lira (46) kuruı muvakkat teminat v~~ il 
leri ve ehliye! vesikası almak üzere ihaleden 3 ıün evvel bu ~~ı 
yaptığ'ına daır bonservislerile iki fotoanf, bir adet (38) ve b•.' ~çı· 
(8) kuruşluk damga ve bir adet bir kuruşluk tayyare pulunu dile 

lerine baklamak suretile vilayete müracaatJ.,a lazamdır. 
8--12-16--20 13233 

............................... .. 
Alloae ve ıua 'I.,ÜHKSöZll 

tartıan GONDl!LIK OAZETI! • ADANA 

Sahip vt Ba,muharriri 
FERiD CELAL aOvEfl Sentlili . .. 1400 Kr. 

l Aylıfı . . . 125 • 
Umumi Nt~riyat M4dür6 

MACiD GUÇLU 

8aMldı6ı yer : TORKSOZLJ Motb~ 
ı llınıar için lll•r-.r• 
ı mUracaat etmelldlr 

............ ••••••!:!.ii~i!imH!i~~~liitP" 


