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. .,ı.k, &aıaın 
~llt11 ) ra : 24 ( Radyo aaz.ete
~ l'c,k - .Romen radyosu bu
~ ~illi i/0 ıle Viıi a ı asında Hirı-
11ıe. ... ırı b' 

tılllı b· ır anlaımaya varıl-

ş •lditıni t ' 
~- arı h 1 ır. 
~th.ya •}': 24 (a.a) - Roytcr: 
~lar' Relen malumata göre, 

~btrt\lt enııali aörülmedik bir 
;"•tte Y~pıyorlar. Evvelce faal 

Ankara : 24 (Tüı 'ksfrıü mu· 
hab!rindt·rı )- Ticaret Vekaleti 
Çukurova, orta Arıad?lu ve :rak 
yada bu seneki mahsulün , muö~
yaasına devam t'lmeUedır. Bır 
t araftan bu mıntakalaıôaki mu 
bayaa ekipleri takviye edilmekte, 
diteı taraftan • diter baıı m ın · 
takalarda yeni ajanlar ihdas olun. 
maktadtr. Bu suretle müstahsıl 
He doirudan doiruya temas edil· 
mektc ve arada mntava11ıt rolu-
nu oynıyan Jı:imse lerin müstahsil 
sırtından geçinmesine mani olun· 

maktadır. 
Ticaret Vekileti , bu seneki 

mahsulü tarlada iken değil, har· 
an yapLlıp .aıubar.a gCldlli.ttn 

sonra mubayaa etmektc:dir. Bir 
çok yerlerde hasat ıaman~ hen.üz, 
baılamıı oldutundan ıenıı mık
} asta mubayaata buııdan on beş 
yirmi aüıı ıoma başlamıı ola 

caktır. 

Diğer taraftan Amerik~'d~n 
ct:lbedileıı ziraat makinelerı bıl
hıtsaa orta Anadolu'da köylünün 
ı.iyadesiyle itine yaramaUadır. 
Geçen senelerde üç ayda yapı-
lan ve büyük masraf ve ıahmet· 
leri mucip olan hasat faaliyeti 
bu defa bir kaç gün içinde sona 
eı mektedir. Bu makinelerin mev

cudiyetini naı.arı dikkate alan 

müstahsil bu sene ieçen sc:neye 
nazaran daha çok ekmiş bulun
maktadır. Bu bakımdan hüklıme· 
tin bu sene lıteğı kadar Jiöylüd~n 
mubayaatta bulunacağı tabının 
olunmaktadır. 
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Ticaret Vekaletinin Yeni ]eşebbüsleri _I 
HER MADDEYE AiT 
STOK YAPILIYOR 

Ankara: 24 (Türksözii muhabidnden) - Tica
ret Ofisinin ~/inde (50) bin çuval kahve metıcut o
lup yeni k.alıue par/ileride: gelmek üzeredir. 

Kahvenin oe dil•r malların tevziatı süratle ya
pılabilmesi için icah eden tedbirler illihaz edilmı"ştir. 

Ofis Amerikan malı on ton :naftalin almış Cve 
Ticaret Vekôlelinin:ıertip elliti listelere göre bu 

naftalinlerin tevziine başlamıştır. 

Buulardan haıka Ticareı:Ofisi pigasalarımızrn 
fenalaşan çivi basma gibi diler malların da müba· 

gaası icin:ıemaslardabulunma la, başlanmıştır yakın· 

: Ja:bu mullardan:stoklar:ıesis edilecek ve~ihiigaca 
göre tevzi olunacaktır. - -

-------~~------'--------

Bugünkü harbin en mühim rolünü oynıyan motorize kuvvetlerden bir grup: 

SOYYETlERE ıöRE 

Basarabyada 
Sovyetlerin 

inuvaff akiyeti 

1 

MUVAFF AKIYETSIZLIKLERINDEN 

. Bravçiç 
V E 

Kagtel 
cepheden 
alındı 

RADYO GAZETESiNDEN 
Basarabya bölgesinde bir çok ga· 
naim aldıklarını , Almanlar da 
Smolenıık bölgesinde hir tümen 
imha ettiklerini l.:a}detmektedir . 

Moskova radyosunun Ameri-
1'adaıı aldığı ve rırşrettiği bir 
habere göre, general Bravçiç ve 
general Kııytel'i Hitler Sovyet 
Ct'phesinddd vaı.İfderinden arfet
miştir. Bu haber ~imdiye kadar 
teyid etmediğine göre, ka) di ih
tiyatla telakki edilmelidir , 

AlMANLARA GÖRE 

Smolensk 
bölgesinde 
kazançlar 

SON GÜN iÇiNDE PE 

ilerleme 
- HIZIYLE -

· fasılasız 
devamda 
ki tayyareleriue mütemerkiz dar
beler indirmiştir . 

Budapeşte : 24 (a.a.) - Macar 
Ajansından: Sovyet kıtelarına kar-

AMERİKANIN YENİ MOHiM 

BİR TEŞf BBOSO 

Garp Yarım 

küresi dışma _im ____ _ 

asker sevki ................. 
Vaşington : 24 (a.a.) - Asso

sioted Press'in bildirdiğine göre , 
Ameri~a hükumeti, Amerikan kıt
alarının garp yarım ilı:ürcsi dışına 
gönderilmesi için parlamentodan 
bugün müsaade istiyecektir . Bu 
talebin, Ayan harbiye eııcümenin
dt:n esasen yapılmış oldu~u ha
ber alınmıştır. 

· Arı~.:ıro - -.- = 

Radyo ga::ıeteıi 

Lozan Zaferinin 
Büyük Manası 

Lozan zaferi yıldönümü bütün 
yurdda büyük tezahüratla kutlan· 
dı. Türk matbuatı bu mesud yıl
dönümünü hararetle tebarüz etmek· 
tedir. Bugünkü Ulus'da Falih Rıfkı 
Başmakalesinde diyork ki: 

"Lozan sulhunun malolduğu f e· 
dakarlığı, Lozan hukukunun ruhu
nu, manasını ve değerini, Garp 
Cephesı Kumandanı, Lozan Murah
has Heyeti Reisi, Cümhuriyet Hüka: 
metlerinin hemen hemen mütema· 
di Başvekili ve şimdi, Devlet Re 
isimiz ve Milli Şef'imiz lsmet lnö
nü kadar kimse ihata ve takdir e· 
demez. Bugün ayni fnönü, cihan 
tarihinin mislini pek nadir gördü
ğü beynelmilel bir buhran içinde 
gene o istiklali masun bulundur
mak vazifesi üstündedir. Bu vazi
fe nazik, ağır ve kudsi oldu~u ka
dar, kendisine bu milletin itimadı 
kati ve bütündür. Biz, istiklalimi
ze dokunulmadıkça, 18 senelik ba· 
rışçılar ve nizamcılar olarak kala
ca~ız; i"tiklalimiz tehlikeye a-irditi 
vakit 1922 Atustos kahramanları· 
nın hat ralarına yeniden şan vere· 
ceğ'iz. 

Yine Ulus'da Ahmet Şükrü 
Esmer şöyle diyor : 

"Bugün Türk milleti, istiklal 
hücceti olan Loı.an '111 yıldönümü 

nü bir defa daha tesit edecektir. 

t'dı ' •hlıyet&iz aörülen kur'a 
~Lt'dı~llld i silah altına ça~ırı l
~ •ı:ı <te · l<eıa Çinde askerlik 
~ cit t'<>rıradan terhis edilen· 
~fıoıı lt~~lanıyor. Şanghayda1'i 
~ ıılaluşt ası da askcrli~e davet 
httktt Ur. . Bunlar Japonyaya 
~l~ ha~hnışlerdir. Çünking'e 
~}'at •il~lere nauran üç sınıf 

bilttr altına alınmıı ve oto· 

Ankara : 24 ( Türksöıü muh~·. 

Mosltova : 24 (a.a.) - Sov
yet sabah tebliği: 23 temmuz gü
nü Polotsk, Nevel , Smolen~k ve 
Zitomir istilı.ametleri) le Basarabya 
bölgesinde düşmanlara kaı,şı çok 
şiddetli muharebeler verilmiştir . 
Ba6arabya cephesinin bir nokta
sında kuvvetlerimiı. düşmanın bir 
motfülü alayını mağlup etmişler , 
400 otomobil, 300 motosiklet, 32 
zırhlı otomobil, 25 top , 8 torpil 
makinesi ve di~er silahlar iğtinam 
olunmuştur . ( Gerisi üçüncü aa} fada ) 1 

On sdc.iı sene evvel bugün, Mılli 

Şefimiz ismet lnönü , kısa bir 
( Gerisi üçüncü sayif ede ) 

bl· r·ınden ) - Eski Irak Başvekılı Sovyet - Alman harbi devam 
etmektedir. Vitani bölgesinde ve 23 Temmuz günü Sovyet hava 

Raıi t Ali Geylarıi bugün Tahra~ı- Baııarabyuda büyük muharebeler kuvvetleri düşmanın zıı hlı birlik- : .................................................... : l. v,,. rnüsedere edilmi•tir 
""lyıı ırıato T • 

ıt .. ~ e1,.· . n: 24 (a.a) - Japon 
~·· ·••ı A . 4' "'-1 A. ınıra ı Na mura dün 
tı v lllerika h . . _ 
'' elg il arıcıye muıte· 
~attan e Yaptı~ı yarım saatlik 
( C·r· . IOnra gazetecilere 

" 111 Ü Ü 

~ ..... L. 

ç ne O aahif ede ) 

,, -...o tllıor ld : 

bPAHÜ IÇIH HARP 
.,.~( SUlH BiRDiR ,, 

'iııcıt •r' : 24 
lıııt11k11 ) - G ( Radyo gazete· 
~t Ver eneraı Franko bir 

'
~ erc1t l 
•rp n..r.' ~panya için < Sulh 

' ..l ··•'118 'd' •~t \lllir vı 11 > demiştir . 
ı. t, l itlen d' 
"t 'Pan}' ıQ'er haberlere 
I. ~ıırn,kt:d~arp için hazırlık-
~ en d r • 
ı... 'rıh c bir n t ._ - . 
""tcJi\ burıdıtn u _u.. soylıycrek 
~ıı,,. Çe İtıo·ı boyte t alep et-

~,\J •1 tere · 
"'c•aırıı _ nın yardımda bu-

&oylemiftir 

dan gelerek Türk hudutlarına gır· cereyan etmektedir • Sovyetler lerine ve ta)'.yare mcydanlannda- ı • ı 

miYizücülerimiz '.iui ııetice aldı ıi MANÇU R I i 
.-...--·.----·ı 

Yüsm• birincililı 
miiaa6alıalOl"ının 

yapıldıiı lılıen
derun: limanın· 

dan 6 Ü%• 1 bir 
66rünüı. 

• • • 
MU•• ba ka lar• 
dair malGmatı 
ikinci aayfamız· 

d• bulacakaımz ı 

!~ ..... - ........ 

ı Royter'in bir telgrafı Ja- • Çine ba~lıdır. ldare merkezi ıı 
ıı pon kıtalarının Şansidt:n Man- Mukden şehridir. Mançuri 
ı çuriye geçmt~e başladıklarını da~larla çevrilmiş bir memle- ıı 

yazıyor. kettir. Şark tarafında 3000 • 
ı Mançuri Uzak Şarkta 938 3600 metreye kadar yükselen ı i kilometre murabbaı genişliğfo- tepeleri karlı beyaz da~lar bu ı 
ı de, 27 milyon nü- memleketi Koreden ı 

fuslu bir memle ]APONY ADAK/ ayırır . Garptaki ı ' i kettir. Cenup tara- HAZIRLIKLAR Kingan dağlan ise ı 
fından Japqn deni- DOLAY/SiYLE Mançuri ile Mogu· ı 

ıı zi ile çevrilmiş, şi· TETKiKLER listan stepleri ara- ıı 
malinde Sibiryadan sında hudut o!Ur. 'i Amur nehri ile ayrılmıştır. ~ançuride belli başlı iki ne· J 

ı Şarkında Ussuri nehri vardır. hır vardır. Amur nehrine ka· 
ı Mançuri şarktan Japon n_şan Sungari ve Çeli körfe- i 

ı ı topra~ı olan Kore yarımada· zıne akan Liya • ho. iklimi 

1 
ı sına, şimalden Sibiryaya, a-arp- serttir. Kışın çok soQ-uk, yazın ı 
ı tan Mogolistana ve cenuptan • _ Gerial 'l nc:i soyfado _ i 

ı ı ................ """""""" .... " .... " .. """ı 



içtimai bahlsl~ ------
Dişi insanın 
kızlık devresi 

TASARRUf BONOLARI 
- Şelarimia• -

BUGON GElECEI 

LOZAN GÜNÜ 
Şehrimizde 

törenle 
dün büyük bir 
kutlandı ~~.......;,-------·--------~~-

Biı hç a-ündenberi Ankara ve 
lstanbulda piyasaya çıkarılan Ta
ııarruf Bonolaı ı henüz şehrimize 
ielmemiftir . Dün aldığımız ma
lumata ıöre , bonoların bua-ün 
iclmeıi kuvvetle ümit edilmekte
dir . 

Bir kız, mlıtakbel kocaıını aramayı 
delU, oaa beklemeyi Otreameu Dün, Mitu Şef'imiı lnönü'nün yarattığı Lozan ıaferinin yıldöoümü, 

bütün yurdda oldu~u iibi, fehrimlzde de candan kutlanmııtır. 
Dişi insanın kızlık devresi, 

hayati içinde, harici tesirlerden 
en çok sakınacağı merhaledir. Bir 
kız mÜ'>lak bel kocasını aramayı 
deyil, onıı bekkmeyi Öğrenmelidir. 
Genç kızın istikbali üzerindf', mu· 
hitine verdiği intibalann büyük 
ıolü vardır. Hilhassa bizim cemi · 
yet içinde. 

Eter kızınız komşularınıza fc· 
na intibalar verdi ise vaziyet pek 
tehlikelidir. Genç kıza evlenme ta· 
lebini yapacak kim olursa olsun 
muhakkıık kulağına şıı gibi sözler 
ülaştınlmıştıı: 

- Sakın ha... mahallede göz 
kaş oynatmadığı delikanlı kalına 
dı. 

- ..... la mektuplaşıyormuş. 

Mt"ktuplaştığı çocuğu göısen mi 
den bulanır. 

- Dıkkat et 1 mahvolursun. 
Evlenmek i~lt:cJi~in kız daha on 
iki yaşında iken geceleri evlerine 
sevgilisini a'ırmış ... 

Bir genç h1 çok hesaı:ılı bir 
hattıhareket takih etmez ve kt-ııdi· 
si için muhitte buna benzer kötü 
dedıkooular çıkartırsa İ!!likbalin· 
den endişe etmek lazımdır. 

"Kadın isterse neler yapmaz!,, 
sözü daima göz önünde tutula· 
rak kızları eve kapamak suretiyle 
saffet muhafazasına de~il, onun 
ruhi lt:rbiyesine dikkat göstermek 
lazımdır. 

Kızınız varsa, onu erkekten 
kaçır mayınız. Fakat ona iyi bir 
erkeğin, koca olabilecek dt:lıkan· 
Jıııııı vasırları nasıl olması lazım 

geldığiııi, iyi bir delikaıılının ruhu 
~ 11 lt!r.memiş, ciddi kızlardan hoş · 

l<rnal.ıi eceğini, mü•ıasip Iİ'ianla bir 
arkadaş gıbi anlatınız. 

Kızl.k zamanından kadınlık 
merhalesine kadar mühim bir yol 
vt: devre vardır. Eğer bu devıeyi 
haz1ılarıarak ve yetişerek tftyetmiş 
seııiz evlilık denilen ye11i merha
leye ele hazırlanmışsırıız demektir. 
Yok ef{er kızl.k çağın zJa ileride· 
ki devr~ için sabit bir fikriniz ol
mamışsa mukadderatın sizin için 
na ıl tecelli edeceğini tasavvur e
dcnıez ve istikbalinizı h.uırlıya

mazsuıız . Evi~ ndıkten sonra önü
niize y«"ııi ve bambaşka biı ınu

hitın açıldığıı ı hissedeceksiniz. 
Öyle bir muhit ki, orada ancak 
sevgi, !aygı, merhamet, güven, 
ya~ayış, i~ ve utra~mak vardır. 

Ve bunlar yalnız kendiniz için de 
ğıl ay11i zaınaııda bütün öınrünüz
d e ve 1..ıütün aı'z hayatıııızca ken· 
dinize eş ve yoldaş olarak seçip 
aldığınız kimse içindir. 

Allah bile kanını erkc~e mü · 
nıasip ve yardımcı bir arkadq 
olar ak yı:ır atmıştır. Ve Tabiat da 
bunu emreder. 

Bazıları kızlık zamanlarında 
rt:fah içinde yaşadıklarından her 
dilrlderi hemeıı yerine getirilir. 
ve buna alışmışlardır. Lakin ih 
tımal ki hayat arkadafları bu ar
zularının hepsini baba kapısında 
gördükleri gibi yapamıyacaktır. 

Lakin onlar emin olsunlar ld yu
valarındaki hürmet, muhabbet ve 
merhamet sayesinde o eski ra
hatlarını kat iyen kay betmif ol
mıyacaldar. itte bunun iç:n evle
nen bir ba} an aziz zevcine ya~ . 
mıyacağı bir şe} i yükl("memeli 
ve yüklememe~e Çdlıfmalıdır. 

' YAZAN ---. 

P. P. lllleaderaa L•••• 
te,ldlltıada ıeaı1111 

Şehrimiıdeki bütün daireler, evler, .dükkanlar , . baıtaııbaşa bayrak
larla donatılmıt ve ieceleyin resmi daıreler elektrıklerle aydınlatılmıştı. 
-------- · ---- Halkevinde kuif bir hlabalık • 

ıstıı ahın doiurduQ'u tecrübeler den 
istifade ederek Adet edinmiı ol
duğu iktisada yine de riayet et
melidir. Yokso istikbal tehlikeye 
do~rn 1f ider. 

Bir de var ki, gelinlik ve dü
ğünden evvel Planlar çiıilmit ve 
projeler yapılmıştır, L&kin funu · 
da unutmamalı ki, hayatta hayal 
ve tasavvurla hakikat arasında 

büyük bir fark vardır. Bayanlaı 
eğer karımıza beklediğiniı ve 
umduğunuzun aksi çıkıtraa yuka
rıda saydığım ve yaıdığııo hür
met , muhabbet ve merhamet 
gıbi iyi duyıularla bu mukadde· 
rata larşı koyunuz ve göğüs ıe
riııiz. Eğer taaavvur ve hayalleri 
ııiz tahaHuk ederse o ıaman da 
kibirlenmeyiniz ve mağrur olma
yınız. 

HüUisa ümitleriniı boıa da 
çıkıla , tahakkuk ta etse adım 
ıtltığınıı evlilik devrini bir de an· 
nelik devruinin takip edecetini 
unutmayınız ve bunu daima IJÖı 
önünde tutunuz. Mesele yalnıı 

kocaya varmakla tek iken çift ol· 
makla kalmıyor. Onun arkasından 
bir de yavrulara malik ve aahip 
l))mak devresi ıeliyor. 

Kadın erkekle bir olmahdır. 
Yoksa onun rakibi detil.. Kadm 
erkeğin kusurlarını düıeltmelidir. 
Falc:at onun bcnıeri olmamalıdır. 
Kadın aile hayatının büyük bir 
rüknü ve diretidir. Geçimin eaa · 
sıııı o teıkil eder. Kadın kendi
sinde olan tabit uk&, aıasının 

letafet ve .,ar afeti ' anlayış kuv . 
veti , iatidit kabiliyeti ile kendi
sini kadınlık ve annelik işlerine 
tıaaretmelidir. Zevç ve zevce bir· 
birlerinin noksanlarını tamamla
mağa , kusurlarını düıeltmete ve 
mf'hasin ve kemalitlarını büsbü
tün tekemmül ettirmete çalışma 

lıdırlar. Etu biı kadın bunları 
yapmıyacaiına kanaat ıetirirse 
evlenmesin , daha iyi .. Bir çatı 

ve tavan altında yaııyın rçiftıcrio 
hayatında ve onların arasında 
zevk ve içtihadın bir olması lfe· 
çimde büyük bir Amildir ve ıart 
tır. Yolcsa o aile hayatı Çtfit çe
şit facialarla kapanır. Kadının ila 
ht vaııfelerinden biri lwcasına 

yardım etmek- , onu müteaelli 
kılmak, müşküllerini halle çalıt· 
maUır, Tam hayat arkadaşı, ölüm 
ve dirim yoldqı olmalıdır. Evi ev 

lskenderı.ın : 24 ( Türksözü mu
habirinden ) - lskenderun lima
nı son aylarda Türkiyemizin en 
işlek limanlarından biri haline gel· 
miştir. Bu vaıiyet karşısında bu· 
günkü kadro tahmil ve. tahliy.e 
işlerine kafi gelmemcktedır: Bu ~
ılin sürıtle temini maksadıyle Li
manlar Umum Müdürlütü lstan· 
buldan t~kenderuna 150 ki4ilik bir 
işçi kafilesi röndemıiftir. .......... ,. 

Ticaret Ofiıi tevıi bürosu ıef • 
liQ'ine tayin edilen Adaııa Ticaret 
liseıi eski muallimlerinden Zihni 
Bayo , kahve tevıiatına neıaret 

etmek üıere lıkenderuna &ider
kf'n dün fehrim ze utrayarak alt· 
kadar makamlarla ıörüımüı ve 
bupn lıkenderuna ritmiıtir . 

MERSiN BELEDi YE 
REiS/ GELDi 

Menin : 24 ( Türkeöıü mu· 
habirinden ) - Bir müddettenbe· 
ı i belediyeye ait bazı işlerin la· 
kibi için Ankarada bulunan bele· 
diye reisimiz Mitat Torojiu işle· 

rini bitirerek ıehrimize dönmüt 
ve vazifelerine baflamaıtır, 

yapan , evlilları evlid yapan , 
bilblaaa annedir~ Her huauala ka • 
dınla erkek araıında itimad ve 
teavün olmalı . Ey aayaıdeğer 
bayanlar; eviniıi cennet a-ibi öt
bir hale kovun ki, hem mad
deten ve hem· manen eviniı ve 
ahl&kınıı kocanızı mıknatiı &ibi 
çeksin . İfinden çıkıp doğru evi
ne reisin ve dıprı da aeyrü t~· 
mafaya dalmasın. Kocanııı bır 

Valimizin 
teftişleri 

Vali Bay Faik Ostüıı kazaları
rnııda teftiflcrine baflamıştır. Bay 
Faik Üstün dün Kozana hareket 
etmiıtir. Vali, Kozanda tetkik ve 
teftiılerini Cumartesi gfinüne ka
dar bitirecek ve Paıar güuü feh
rimiıe avdet edecek ve bir kaç 
ıün aonra da dif'er kazalarım~zı 
teflife çıkacaktır. Vali bu teftış · 
leri eınasında bölıelerimizin ik
liaadl, ıir~I, içtimai ve idari va
ıiyf'tler ini yakından tetkik eder ek 
noksanların ikmali için lizımie· 

len direktifleri verecektir . 

YOZOCOLERIMIZIN 
HATAY MUYlff AIİYETI 

lskenderun: 24 ( Türksöıü mu
habinden ) - Dün, Hatayın kur
tuluıu münasebetiyle burada yapı
lan yüzme birincilık müsabakala
rında Seyhan rençleri parlak bir 
muvaffakiyet röıtermişlerdir. 400 x 
200 metre bayrak yarışında 

Seyhan takımı birinci relmiştir. 
Umumt puvan tasnifinde, mü

sabakalara ittirak eden altı böl&"e 
arasanda Seyhan Böl,esi ikinci 
gelmiştir. 

l agl•Jrl Mao&ar 
Bufiin M en ı u c a t 

ve Malatya Mensucat bayanldrı ve er
kt klcri ar.asmda voleybol maçlaı ı 
yapacaklardır. 

Ymd MllllN 
AllKADQIMIZ 

caıibe ıibi kendinize dotru ce~ • 
bedini•. Meseli saçlarının bır 
kordele takmakla kocanızın ho· 
ıunuıa lf İdiyonaoıı bunu. Y.•P.ın_ıı. 
Meaell ist baıınııa , ııyımınııe Menind~ çılc:malta olan < Yeııi 
ve temizliğinize ehemmiyt'l vere· Merain ) aı ltadaıımıı dünkü •a 
rek ııeçimıiıliğin öııüne ııeçini~. 1 yısı ile oo dört yııına bumıftır. 
Evlilikten maksadınız evlenmıf 

1 
Bu uzun neıriyıt hayatına sekte. 

olmak deQ'il, en mühimmi ve ıtiz devam edegelen arkadaıımııa 
esaslısı; "ocayı ı are e mea. , . 'd t ı. an bundan ıonra da muvaff akiyetler 
nelik , hanımlık ve çocuk aabıbı 
olmaktır . Her itte ttvafuk ve te
vazün olmalı . Kadın, ne kocaaı
na bakarak kendini ihmal etmeli, 
ne de kendine bakarak kocaıını 

ihmal etmelidir. Kadın, koc~aı.nı 
her huıuıta tatmin etmelıdır · 
Her cihetçe ne ifrata kaçmalıdır . 

ne de tefrite .. İfte hakiki aaadet, 
ancak bu suretle huıule ıelir. 

dileriı . 

llr•at VelllleU 
......... ğlttl 

Ziraat Vekaleti müfettişlernden 
Refet Bulut, buradaki teftişlerirıi 
bitirdikten snnra Ankaraya avdet 
etmiştir. 

1 
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Elektrikle balık avı - 10.000 dolara bir burun 
Son ıamanlarda müterakki ıahil memleketle

rinde elektrik cereyanile balıkların ıerıem edilerek 
kolayca avlanmalarına başlaomıftır. Elek~ri~ cere
yani, balıkların mebıul bulundukları derınlıte . ~·
dar geçirilir. Bu takdirde elektrik cereyanı teaırıle 

balıklar şuurunu kaybederek bayftA va&iyette ıu 
yun üıerine çıkarlar ve su yüıünden de kolayca 
avlanırlar. Fakat balıkların bayıın ve ıuurauz düı · 
melerj için elektrik cereyanının, bahtın, uıunla: 

masana yani batından kuyrutuna dotru ıeçmeaı 
IAzımdır. · 

ıirini ancık acı, aQ'rı olarak duymuşlardır. 

• • • 
Tababet ıırımııda o kadar ileri ıitmittir ki, 

burun kulak fibi yüıdeki uıuvlarımııın ıekli de· 
tiftiriİiyor. Ameliyatlı rüa~llcftiriliyor. GG~elli~irle 
par 1 kaıanan artistler en ıiyade yilı ıuaeUı~n~ 
ehemmiyet verirler. Bir Amerikalı sinema artıatı 
Los Anreles'de Dr. Kolins iı'?'inde ~ir operat~r.e 
milracaatla burnunun ameliyatla kuçilltdlmeıını, 

normal hale konulmuını istemif; ve burnunun ne 
biçimde olacatını a-öatermiftir. 

Artist ameliyat ve tedaviden aonra doktorun 
yapt.tı yeni burnu betenmiyerek Dr. Kolinı'den 
20,000 dolar taııninat istemif ve mahkemeye bat 
vurmuetur. 

bu büyük gün için yapılacak me
rasimde hazır bulunuyordu . Saat 
17 de , Ev oı keatraaının çaldı~ı 
istildal marşı ile merasime baı
landı Sonra Bayan Mürşide Ak· 
yol , Lozan 'ın büyük manasını , 
kıymetli söılerle anlattı . Bunu 
takiben Cdal Sahir ve Ulviye 
Göksel tarafından şiirler okun-

duktan sonra ve Ev orkes • 
traaı zeniin parçalardan mü • 
teıeH.il bir konser vermif vc: 
merasim nihayet bulmuştur. 

Gazeteler ve talllller 
lçla Koortllaaıroa 

lleyetı kararı 
Ankara : 24 ( Rad)'O ga~ete

siııden )- Büyük iaıeteler yarın 
( buaünden ) itibaren dört aahif e, 
küçük a-ucteler cie altı sahife 
çıkacaklardır . Ve buıünden iti· 
baren bütün takaıler Tek • Çift 
numara esaıuna uymaksııın 

beıtçe işliyebilccdı.lerdir . 
s~r-

M ANÇU RI 
( Birinci sahifeden artan 

çok sıcak olur. i:Yaz ve itıf hare
rdi aratmada elli derece fark var 
dır. Baıhca ekilen nebatatı butda)' 
Soya fasulya•, mısırdır. Patates, 
nohut tütün afyon da yc:tışir. 

Mançuri maden bakım10daıı çok 
zenfindir .• Topraklarında muhım 
demir, altın, kömür ruac.Jeıılerı var
d r. Ahalisine Mançu derler. 

Mançuri üç eyalt:tc taksim t:· 

dilmiştir. Faııgtıyeıı, He Loi • Ki
&rıi ve Kirin. Merkezi oları Muk
den'den başka buyük şehirleri 
Harbın ve Kirin. Mançı.ıri toprak· 
larıııdaki madenlerden çok istifa 
dt edilmemektedir. Yalnız bir ınık
tar maden kömürü çıkanlmak.ta· 
dır. 

1l15 kilometıe uzunlui'unda 
olan cenubi Mançuri demiryolu 
bu memleketi bir taraftan Sıbirya 
demiryolurıa, diter taraftan Kore 
demiryoluna baa-ıadı~ı ıcibi Korc: 
tarikiyle Deren İsimlı Sandcnızde
ki Japon limanını rapteder. 

Maııçuri çok uzun seneden
beri Çin inı~atorlutuna batlı 
bir eyaletti. Fakat asıdardanberi 
bu batW!lc ,Y.alruz bir isimden İ· 
barettı. On dokuzuncu asır sonla
rına dotru bir taraftan Rusya, bir 
taraf laflı Japonya Mançw i toprak
lariyle aJakadar oldular. Hele ci
han harbinden sonra Mançuri Sov
yet Rusya ile Japonya arasında 
nüfuz mıntakalanna ayrddı. 

J~nlann Çin üzerine olan 
hareketleri bafladıktan sonra bu· 
rada müstakil bir Mançuri devle
ti teessüs etti. Fakat birçok hü
kümetler tarafından tanınmanuş ol· 
oldutu için devletler hukuk bakı
mından Mançuri hali Çin devle
tinin bir cüz'üdür. Japonlarla Sov· 
yet Rusya araıındw Mançuri 
ihtilafı 1938 de aktedilen bir an
laşma ile halledilmitli. 

Nllletoı ecıuı 

T IHSIN ECZANESi 
Yeni Otel Yanınd• 

Bolivya 
N ıiJtıill 

G elen bir telgrafta a bJf 
livya'da hamladıklaı~ ~ 

kfımet darbesınin ~ k~~~,re 
bütün memlekette orf ı 1 

edildiği bildiriliyordu. . 
Bolivya cumhuriyet• 

Ameril-: ada sahili olrn•Y"' 
. 'IY" memlekettir. Etrafı BreZJ feP 

guay, Arjantin, Şifi ve . 
çevrilmiştir. Bolivya ~ 
milyon kilometre mura .,.,dJI 
milyona yakın nüfus~ ~ 

Bolivya datlık bır "ti 
tir. 3000 - 41000 metre Yİfl 
t indeki yaylalar memleket 
kfın kısmını teşkil ede~ f 

Çok yüksek yayla v.ı 
ve sotuk fiddetli olur.~ 
ması buralarda çok rd t;ll 
hastalıktır. Ağaç yok 1'

111
y 

ıssız yerlerde yaşayan 

sürü sürü Alpata ve . ~ 
Ahali azdır. BolıV)'·~ 

Amerika yerlileriyle Afrı 
!erinden ve bu ikı ırkı11• iill 
rindc:n müteşekkildir: Bii~ 
memlekette yrrleşmış 

1 rın topraklarında aıne; 
çalı§ır. Bolivyada be~. 
insanların hamisi 200 ~. 
Resmi lisan lspanyolca 

dini katoliktir. . . 1~,ı Toprak mümbıtbr •. ıetill 
şacak kol yoktur. Şehır , 

hnda ve az ~~.ksc:k ~ 
prinç,pamuk, tutun v~..a 
kilir. Amazon lkıyılaıprc 

yerlerde kahve, kınakJ~ 
şeker kamışı yetiıir. ·~ 
malahn yünlerinden ı 

lır. 

Bolivya maden tJI'!' 
çok zenrindir. AJtın, . r/İ 
hassa fİlmÜf madenterı ·if' 
a-iı.Jir. 19ü0 yılında Bol!..oı 
de 700 bin kilogram t"'"~ 
ederek yer yüzundc ,iJI 
almııbr. Bufiin bu 
düfDliiftür. q:J 

idare merkezi ı.OOo· 
lu Lapaz tchridir. 

9 
f 

Askerlık hizm~ 
50 yq aruanda 113 
zerde ordu me\•cudu 4~j 
Seferi ordu 4 piyade• itJI'} 
ıki topçu olayından iP 1'.°" 

Bolivya cenul;i ~ 
keşfı sıralarıodıt taritıl• 
şöhreti lan lnka kn _ ;I; 
b11thyda. oSdnra bütll~ 
merika g-ıbi lspan)' ~ 
düştü. t'eruda lsparıY 
şı başlıyan isyanlar bi'f 1 

sonra buraya da ·~;.,1 
1825 de General ROÜ 
bir i•lebesı memh:ktlC / 
kazandırdı. / ~ 

fÜRKIYE Radqosll ~ 

ANKAil~ 
941 

CUMA 25.1·;; 

7 .30 Proınm ve 111 ~ 
at ayarı ~ 

7.33 Müzık : Hafıf ~ 
7.45 AJANS ha~rlt ~ 
8.00 Müzik : Hafif 

devamı 

8.30/ 
Evin saati / 8.45 

fJJe 12.30 Prorram ve 

' at ayarı "" 
12.33 Müzik : Keme 

Kanua triO-. ~ 
12 45 AJANS haberlt 

13.00 Müzik : Ka11f11' 
13.45/ 

Müzik : Kaflf'~ 14.00 

18.00 Pr91ram ve ııı 
at ayarı 

18.03 Müzik : fasıl ,Jİ 
(rde 18.30 Konuşma 

ta5ı) s 
18.40 Müzik : RadY

0 

arteti ~,J 
19.CO Konuım• (ikt' 

19.15 Müzik : RadY
0 

' 

Ba:ıılaıı da meseli fakir bir 
aile kızıdır. iktisada riayeti adet 
edinmiştir . Zengin bir kocaya 
düfmüştür. Bunlar o zaman ne 
yapmalıdır; gayet basit, O bolluk 
ve refah içinde yüzerken kı:ılığın

da geçirdiği sıkıntılı günleri unut
mamalı . O acı iÜnlerin t.erdij'i 

Ayni •uretle elektrik cereyanı vaııtaaile diter 
nehir ve deniı hayvanlarının da avlanmUI tecrü· 
beleri yapılmıfH da muvaffak olunamamlfbr. ÇCln
kü elektrik teıirinden diQ'er ıu hayvanları balıklar 
kadar müteessir olmamakta, seraemlqip bayım 

vaıiyete düımemektedirler. Onlar, elektriritin te· 
Neticede mahkeme operatörü 10,000 dolara 

mahkum etmittir. 
19. 30 

arteti .,,ı 
Memleket 
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lngiliz-Alman 
hava hücumlan 

d' . Londra: 24 (a.a) - O~renil· 
ıtıne aöre, lnriliı. bomba tay•ya· 

reı · 
1
. erı dün rece garbi Almanyada-
1 hedeflere taarruz. etmişlerdir. 

d . Londra: 24 (a.a) -Hava ve 
•hııt emniyet nezardlcrirıden: 

li .~manan dün gece lngiltere 
ı.erındeki hava faaliyeti son za. 

bılllanlarınkinden daha genif olmuş
t, lnıilterenin ve lıkoçyanın ıimalt 

~~rbfsinde b~ıı hasarlar vardır. 
1~ düıman tayyarrsi dütürül

llıuıtür. 

baaııı barp emıe-
rtaı• dl•lıı 

h ~aris: 24 (a.a) - 1914-1918 
.;rbıne de iştiritk etmiş ve ser
L at bırakıl1n11 olan 3000 Frt'tnsıı 
••ırp .. Ş 

caırı arnos Hormaoa var-
:•flardır · Bu kafile Mareşal Peten 
•1tıına h-•-A t - . r f u"ume mumessılleri ta-
l ından . ı · •-b 1 . • . ısı" a edılmışlerdır. ...... , ... 

lloravıada 
d k' londra: 24 (a .a) - Loııdra· 
h •bı Çek mahfillninden alınan 

• crl -ta ere ıore, Bohemya ve Mo-
a· "Y•daki Atman makamları poli· 
ırı hus f b' - . 

1 uı ır musuadt-sı olmak-
•ı.ın Çeki · b" ı · · bi . erın ıı ş ıırı1eo dıter 

Ilı~ ~chıre gitmelt'rİııi yaaak et
lflır. 

-------- ---
lllARI RADYO GAZETESi 

f (Birinci sayfadan artan) 

t~'1• ile ikinci tefrın ayır.dan 
t(jllıınuı aonlarına kadar devam 

11 tin Çetin mesıaidc:n sonra ha-
r •nan h · ""' mua edenın altına ımza · 

~•d •t11uıtı. O gunden bupnc 
Dt it leçen On Sddt. lene içinde 
" tek · ı "16J nıı il hayatımıı.daki teki· 
tin i~e. ıerek beynelmilel vuiye· 
tb nlu.~af l Lor.an 'ın tümul ve 
~lll•ydini . tc:barüz ettirmiftir 
'1.,_ tepbeıinin muzaffer kuman· 
Lo • ~"•laCıru ~ınına sokup da 
ltd~:?·~ aeldlii zaman, iki ıey iı-

'•1111 - ı . V 'Py emııti: 
ltaiı e ayni aazetede "TJ .. ım· 
' Çık~n yazıda Loıan ıçin 

"C le t<>yle deniyor : 
tafh <>a'rafyayı tarihe, t.:rihi cet · 
tİbiri h lı.ar tflırmak ve tarihin bi
~;rdaoca aclc:o büyük badi
._.llık ~ ıbir harit•.>a aı~dırmek 
la.aba un olııa} da, o zaman lnönü 
~ .. ~· ile Loııan ş~ hr: ni ayııi 

••ı..:.:rine yazacaktık. 
lo1•n b. bir aav.. deatanı idi ; 
1-itr . ._ . ır barış destanı oJmuıtur . 

laı;ıa' . >'lilt . ınuı altında da ayni bü-
"l~~ıayı okuyoruı : lnönü . 

~Oluy~nilnden, lzmir ve Mudanya 
)'Git Şe~•·loıan'a aidcn yol, Bü
ttn lı. 

1 
ın aevaıtan barııa, kılıç 

oıınu; tıne ıeferinirı güzergahı 
.._t rı ~ · Mt:triııtepedt ki aöıetıe . 
btruto lı. taaını üıerine duman ve 
ç,lttc ~lı.uau •ııımiş dallarla p1!
'1i b'f rı Umandan, Loı.an da ken
"Gt •na zeytin dallarından örül
~ bir iklil koydu,, 

A --~~~-~~-..:...-
lg.15 JANS haberleri 

~ü.zik : Klaüc Türk Muıi
kısı koro konseri - ~f : 

~.15 ~eaud Cemil 
~.15 "-ADYo GAZETESi 

M- 'k ~l.OQ uıı : Solo tarkılar 
~~~a~ Takvimi "le Toprak 

~l.10 Tacuısulleri Borsası. 
~~.OQ >.ı-E. M S 1 L 

k lizik : Radyo Salon Or-
~.3Q '•lra11 

MeınJek t bebe c saat ayara, aiıms 
~ rleri ; Esham- T abvilit 
~-ın~ • 

'l... (F· ıyo • Nukut Borsası 
~.1S lYat) 

l.tiiıik : Radyo Salon Or
~·SSJ keıtraıı 
~.OQ 

Yannıc· b&f. 1 proiram ve kapa-

TORKSOZO 25 Temmuz 1941 

Sovgetlerin Alnıan 
ve ltalgadaki tehası 

Anlı:ara : 24 (a.a.) - Sovyet 
............. Rusyanın Almanya , ltalya ve 

Macaristandaki Elçilik memurla
rından müteşekkil 146 kişilik bir 
kafile dünkü trenle şehrimiı.e 
admiflerdir. Misafirler şehrimitde 
iki saat istirahatten sonra otvmo
bi ilerle Sarıkamııa mfitevcccihen 
}Otlarına devam etmiıterdir . 

Karadağda 
isyanlar 

Ankara : 24 ( Radyo gaı.ete

ıinden ) - Londra radyosu, Yu 
goslavyada, Karada~da isyan çık
tığı haberlerini vermektedir . 

............. 
lapoaıada emıau ol· 
maıu ıelerlterD 

( Birinci sayfadan artan ) 

demiıtir ki: 
- "Amerika ile Japonya ara· 

sandaki münasebetlerin a-itaide 
iyileıeceğini aimit ederim., 

Haber alındığına göre, Ami· 
ral, Yeis ile uıak ıark va:ı.iyetini 
ve bilhasl'a Hindiçirıi meselesini 
görüşmüıtür. Fakat Amiral Na
mura bu bapta beyanatta bulun
maktan imtina ctmiı ve ancak 
meseleye, Japon noktıi nuarından 
temaa ettiğini gaz:.,t~cılere ıöyle· 
mekle iktifa etmiştir. Japon bü· 
yük elçiııi Panama kanalından 

ıeçemiyen Japon va~rlerı meee
teıini de görOıtüğilnO bildirmiş: 

0 - Y•purlar ilAnihaye kınalın 
atzında belr.liyemez. 8-10 vapur 
~nubt Amerikadan dolaşmak 
üzere cenuba hareket etmi~lerdir. 
Yeis tamirat dolayı!iile leanalın 
ticaret g~mil~rine bilamüddet 
kapatılm•dıpu beyan eyletniıtir; 
dem ittir. 

Londra: Z4 (a.a) - Yifiden 
öfrenildt~iae ıöre, JaponybPın 
Hindiçiniyi i11aı için Fransllya bir 
ültimatom verdifi hakkındaki Va· 
ıinaıton haberi reımi faanaıt mah
fillerince tekzip olunmaktadır. 

Viıi: 24 (a.a) - Japon ~Ü· 
yük elçiıi Bay Kotonun Amıral 
Darlana yaptıtı ıon iki ziyaret 
esnasında baılayan Fransız Japon 
miiıakereleri Viıidt· ki Japon ıiyaal 
mümessilliği vaaıtasile devam et
mektedir. Aynı umanda Hindiçini 
umumi valiai Amiral Dökoda 
Hanoyda JapOn askeri heyeti re· 
iıi general Sumita') ı bir: çok dt:fa
lar kabul etm,iftir. 

Sinıapurr 24 (a.a) - Bura) a 
relen yolcuların 16ylendftine göre, 
bütün Fran11z ticaret gemilerine 
dört bl'f gün evvel Hindiçıni 
limanlarından ayrılmamaları em· 
redilmiştır. Bu tedbir in ıebebi 
bilinmiyor. 

Abllanıara glN, 
Sovıetıere gire 
(Birinci sayfadan artan} ' 

şı harp etmekte olan milttdik 
kuvvetlerin harekata telbit edilen 
plan mucibince devam eylemek
tedir. Müttdık kuvvetler: ce henin 
bütün bölaeleriode ilcrilemekte
dir. Macar motörlü kıtaları Alman 
tt'ıeHülleriyle birlikte ilerilemekte 
ve ricut etmekte olan diifmanı 
takip eylemeltedir . Macar süva
risi de düınıanı takip etmektedir. 

Muskova : 24 (a.a .) - Resmi 
bir tebli~de deııiliyur ki: DQ,ı re
ce Alman hava kuvvetleri '-(t'krar 
Moskovayı bombardımana ttşeb
büı ctmiflerdir 150 tayvarc akı
na 'ştir61t et•t1ftir . Fakat düş
man tayyareleri hava dili ateıi · 
vaize ve avcılarımıza çarpmıştır . 
Düıman tayyarelerinin pek büyük 
bir kısmı bombalarını Moskova 
civarına almlftır • 

Ancak bır kiç bombardıman 
tayyaresi müdafaayı yarmaA-a mu
vaffak olmuştur . Bir çok evde 
yangınlar çıkmııtır . Mllteaddit 
düşman tayyaresi düıllrildfi. Kay
bımız yoktur. 

Moskova • 24 (a a .) - T., 
Ajan"'1tn 1Jildir4i IU8 n 
Sovyet bombardıman tayyareleri 
ve destroyerler bir dlplan iCQIİ 
kafilesine taarruz ederek on vapur. 
batırmıılar • Bu kafile Baltık de
nizinde şimale giderken yakalan
mıştır . Destroyerler de taarru&a 
iştirak etmiş vd bu on gemiden 
bt'şini destroyerler batırmııtır. 

Berlin: (a a.) - D. N. B. : Al
man matbuatı Stalinin bü~·ük oit· 
tunun ıark cepheıinde esir edil· 
diğini haber vermektedir . 

Almaa-Barvat 
Ml•ııelteOırl 

Zagreb : 24 (a.a .)- Mareıal 
Konotenik'in Almanyaya yaptı~ı 
ıipeı t't hakkında nt'fredikn res· 
mt tebliğde deniliyor ki: 

"Hırvat hükumeti, büyük Al
manya devlet reisi ile bütün Al· 
man milletinin Hırvat milletine 
kartı olan tevecdihleridden do 
layı fevUladc mütehaasistir · 

- --------------

DENiZ GEOillİ ERBAS ORTA 0101 M000Rl0~0NOEN: 
1 - Kaydı kabul şartlannda bazı tadilat yapıldığından 

İlteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatleri: 

a) Nufus cüzdanı veya tasdikli bir sureti. 

b) ilk mektep şehadetnamesi (iizerindeq bir .ene PÇJDİf 
şebade~e) ve orta okulun ikinci sınıfına geçip okulum~~n 
birinci sınıfına girmeyi arzu edenler veyahut orta okulun birin· 
ci sınıfında ikmale kalanlar . 

c) Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabuidan bulur.d~ 
nugösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

d) Çiçek aşı kağıdı. 
e) Birinci sınıf için ı ıEyluli94 I tarihinde 12 yaşına girmiş 

ve 16 yaşını bitirmiş bulunmak. 
f) 9 adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Kayıtlara 10/ Ağustos/941 günü akşamına kadar devam 
edileceğinden isteklilerin askerlik şubelerine veyahut Mersinde 
Deniz Gedikli Erbaş Orta okuluna müracaatlan. 

3 - Müsabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih Coğ
rafya - Yurtbilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 Cuma günü 
ıaat 9 da yapılacaktır. 17-19-21-23-25-27-29 ı32S9 

1 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 
- -

CiNS/ 
KiLO FlATJ 

Yn8Z"En çok 

- ·--- - K. _ ş_. K. _s._ 
Koza l 

1 Klevland Ç.1 00,00 
ı Klevland 1 60,00 

Klevland il 00,00 
M. Parlağı - 00,00 1 00,00 
P. Temizı 46,00 48,00 
Kapımah 

1 Y. Çiğidi 
K. Çikidi 

J_ oo,oo l 
0,00 

Susam 
BuR-day yerli 5,16 7,75 
Arpa 5,13 5,75 
Yulaf - 6,37 

-
6,50 

1 

1 

24 7 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 ı banka8ından alınmııtır. 
(Frank) Fransız 
(l'rank) İsviçre 
(Steıiin} İngiliz 5.24 

, (Dolar) Amerikan !32.20.-... -- --
ı 

Acele ıabbJI ev 
ve ltabçe 

• 
iş Bankası 

BIOlll taıarral lleıaplan 

1941 
., ... ,. plbl 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, f Afudo•, 3 /ltincite,,.in 
tarihlerinde yapılır 

1141 lllramıyılerl 
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 lf Bank•••n• P•r• Y•lırm•kl• yalnız para 
biriktirme olmaz, aym zamand• tallhll•lzl 

denemlf olureunuz 

ilan 
Oamaniyenin en merkezi ve 

iyi yerinde yarım dönüm por
takal meyveli bahçe ile iki 
oda bir salon ve mutbahı olan 
bir ev acele satıbktır. Seyhan 1 
P. T. T. müdürlüğü kalem 1 
Şefi Mehmet Armana müra-

leJbu voa,au daimi eacımeamdea : 

MriSIN DENiZ HARP OKULU 
1 

VE LiSESİ IOMUTANUGINOAN:' 

Adana Memleket Hastanesinin 3679 lira S0 kuruş muham 
men bedelli 941 mali yılı ilaç ihtiyacına evvelce ilan oluna 
valcitte isteklisi çıkmadığından 10 gün müddetle eksiltme tem 
dit olunmuştur . 

Lise birinci sınıfında olup 
bale kalan olcUrlarla talima· 
ta göre yaşlan altı ay büyük 
veya küçük olan okurlar ve 

ls~eldile_rin liste ile şartnameyi görmek üzere her gün ha 
tane ıdaresıne ve eksiltme iÜnü olan 31 - 7 - 941 Perşem 
aaat 10,30 da Encümenimizde hazır bulunmalan ilin olunur. 

13286 

nüfus cüzdanında iki yıl önce 
tashihat yaptıranlar Deniz Li-
sesinin birinci sınıfına kayıt ve 
1t•ı olunacaklardır. 

1 ıan 
INHISARlAR ADANA Bl~ M000Rl0~0NDEN: 

Bu gibilerden istekli olan
ların müracaatları. 

16-20-25 13254 

Kirahk ev 
Çukur mesçit mahallesinde itfa

iye sukatındalr.i }25 numarah ha
ne içerisinde müstakil , elektrikli, 
üç oda ve bir mutbah kiraya ve
rilecektir . lstiyenlerin idaremiı.e 
müracaatları . 

941 Mali yılı içinde mukavele akti tarihinden itibaren 
bir sene müddetle Ceyhan Şimendöfer istasyonundan Kozan 
idaresi anbanna nakil olunacak tahminen (500 ton) Tuzun 
21-7-941 Pazartesi günü saat 14 de inhisarlar Ceyhan ida· 
resinde ihalesi yapı'mak üzere eksiltmeye konulmuştu. Talibi 
tarafından verilen fiat haddi layık görülmediğinden 31-7·941 
Perşenbe günü saat 10 da ihalesi icra edilmek üzere eksiltme 
o~ gün müddetle uzatılmıştır. Taliplerin yevmi muayyende ln
hısarlar Ceyhan idaresine müracaatları ilan olunur 

' 
13287 25-27-29 
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11 an 
Seyhan Defterdarhğından : 

ADI VE SOY ADI 

lbrahim Türkölmez 
lbrahim Ôzsotan 
Abdulselam Oıtürk 
lnıam 
Ali Güven 
Haşım Ôııeylan 
Hasan Fuat 
Kadir Duman 
Ahsen Arpak 
lh.~an Tc\'fik 
Hacıhasan Gelirman 
Celil Bila-in 
Ömer Ot. Hüseyin 
Ahs"n Arpak 
Mehmet Yıldınm 
Haan Topal 
Şevket Ermete 
Retat Pekeski 
lsmail Ot. Süleyman 
Baki Toni'UÇ Ot. Dündar 
Ômer Fazıl Eker 
Saadettin Talu .. .. 
Ali Yıldınm 

Mahallesi 

Hankurbu 
Hacısofu 
Bucak 

Sucuz:ade 
Tqçıkan 
Nacaran 
Eski hamam 
Nacaran 
Kantar an 
Karuoku 
Ocak 
Kömür pazın 
Hankurbu 
Yeni istasyon 
Kömür pazarı 
Hankurbu 
Karasoku 
Kapahçarp 
Durmuşfakı 
Sisli 
Kapalıçaar11 
Karasoku 

il 

Derunkale 

Abdullah kızı Rabianın kocasl Omer vuisi 
Kardeşinin oQ-lu Abdullah (veraset verrisi) 

MAACEZA KAZANÇ 
işi Senesi Matrahı Buhran Vergili 
----------------~~;:,;,_:~;:..._ 

Kunduracı 

• 
Kahveci 
Kömür, ıebze 
Bakkal 
Barcı 

Sazlı birahane 
Berber 
içkili lokanta 
Mobilyacı 

Terzi 
Kunduracı 
Pamuk, derici 

içkili Lokanta 
Eskici 
Yorrancı 
Tabeleci 
Berber 
Mesahacı 

Sinemacı 
Oturakçı 

Terzi .. 
Ekmekçi 

939 

•• 
940 
939 
939 
938 
932 
940 
938 I 

939 
93j 
939 
938 
939 
939 
938 
940 
940 

938 
939 
938 
939 .. 
939 

940 

50,00 
30,00 
30,00 
22,50 
50,00 

375,00 
200,()() 
87,00 

375,00 
85,00 

100,00 
10,00 
75,00 

180,00 
12,00 

30,00 
50,00 
15,00 
50,00 

20S,89 
168,75 
60,00 
60,00 

f00,00 

360,00 

7,82 
6,20 
7,33 
9,94 

14,41 
230,39 

27,50 
21,42 
81,lZ 
12,05 
8129 
2,47 

31,.SO 
21,21 
2,94 
6,90 
1,61 

17,41 
21,24 

111,18 
37,69 
2,85 

34,10 
22,08 

.S,40 

Yukarıda isimleri ticaret yerleri ve itleri yazıla mükeUeflerin isimleri hizuında röıterilen kazanç ve 
buhran ve veraset verrileriyle zam cezalannı havi ihbarnameler mükelleflerin itlerini bırakmış ve yeni 
adreslerini bildirmemiı olmalaıından dolayı kendilerine teblitine imkin hasal olmamlştır. 3692 sayıla 
kanunun 10 ncu maddesine tevfikan teblit yerine ıeçmck üzere keyfiyet ilin olunur. 13288 
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P H 1 LI P S TÜRK SÖZÜ 
Kay nak M akiııeleri 

AZ CEREYAI SARfiYATI. SESSiZ ISlEMt UZUN OMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABIOINPA$A CADDESi NO. 42 - TELBBAF : REMi llANA - TELEFON : llD 

----·--

ı . • • • Gazete ve Matbaası 

1 • 1 11 

T ·· .. .. I UYIULARINA OONYANIN HER TARA
urkso zu ·,, fiil 110 BUtıl HADISElERI 601018-

Gazetesi NONUERIR. TOI SOZONO TlllP EBMIZ. • • 1 .... ,, ....... , çell, ltllet, ..... 
• plb, laarlta, 110.... matbaa 
1 l .. 81'1111 TlrldJetlı ••vaat ••t· 
1 llaııa•a Hllallet ıllır terıcetlı 
• tü wı ıaraaı ılllıa çdlarar. 
1 

Türksözi 
· ~ Matbaası 

! Türksözü Cilt Kısmı 
1 : • • 1 

SACLAI. TEMiZ, ZARlf Cll T l&lEBINUI ANCAI TORISOZO 
IOCElllTHANESlll Y APTlllBIUBSlllZ 

: ••••• , •••••••••••••• 

'. 

•www••w•wn:n,rm•w•wwnwwwww ----------------..ı..-...-.....--.------• 

En Büyük Hakikat J 
R , ,,~-- i 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 

TOllYE C•BIJ1Tt 

Ziraat 
Kurulu• tarilll ı .... 

S.nuıyui: 100.000.000 TW Ura. 

Şube ve alanı adedi : 26~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele!cr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

4 Adet 1000 Liralık .000 Ura 
4 • 500 .... 

" 4 
" 

250 .. 1000 .. 
40 .. 100 " 4000 .. 

100 .. so " 
!)()()() •• 

120 .. 40 " 4800 " 
160 " 20 " 3200 .. 

NEZLE 
Kırıklık,Baft 
Diş ~e adet

ağrıları 
En aeri ve en kati ~ 

kilde yalmı. kaf' 

G R 1 Pi 

• 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekler• 

1 

N oıs MACUINUN YARAmru SIBHAT. il 

DIKKA T : Heıaplanndaki p&l"alar bir. sene için4e SO 
liradan aşatı düımiyenlere ikramiye çaktıp takdir.de ymde 
20 fazluile verilecektir. 

·yormadan ıstırapları dindirir. 
1 

CAZiBE YE GOZELLllTll 1 
"Radyolin., harikulade mües- de parlak neticeler veren 

sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin., sizi terkibi meçhul 
temayüz etmiı ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 
kişinin tercih ettiti yerine diş müatah:ıarlanndan da müstat· 
macunu haline relmiştir. Diş . kıl t 
hıfzıssıhhasında ve güıellitin- nı mış ar. 

• 
RADYOLIN 

1c====== ~ ... ====11 
1 Bu Harbin Kitabı 

TORllYl · INSkTERE ITTlfAll VE 

BOYll IİTAHY l llPARlTILUAU 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylQl, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

............. ~ ........ ~~·,,,,_,__"'-'\ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTltAftlll IEB dl MITlfl lilTtCZlll!SI 

OSTOHDEll MUYEIElllE• IA• EIER 
- ~ - ~ ~· --

'1.,Ü H. KSÖ Z Ü 
GONDellıt GAZ! Tl • ADANA 1 

Lüzumunda ründe 3 adet alınır. Taklitlerinden ukıoanlS 

her yerde pullu kutulannı eararla isteyiniz. 

ilan 
lllEOIYf RIY ASITilll: 

~--

(Ollaa lll•lrl lllllaea) 
1 - Şehk halb ihtiyacı için beleaiyffe )'ÜI bin ldlO 

kömürü alınmak üııere a91k eksiltmeye konulmuıtıv. 

2 - Kömürün beher kil01unun muhammen fiab bd' 
olup muvakkat teminatı Y.1,S be~bile 37S liradır. 

Senelifi . . . 1400 K r. 
1 Aylıfı . . . 125 • 

- i· s,,,. Cle ~rlr.I 11 I< 

f ElllD CELAL GOVEN ·-
3 - ihalesi Atuıtosun birinci Cuma günü ..,.t 00 

lllnıar için ldar.,• 
mUr• c• •t ...... 11111r 

Umumi Neyigat MU/lrll 
MACiD. 80ÇL0 

8-Wıtı •• J TORICSOZO Motlaaesa 

belediye encümeninde yapalacakbr. 

4 - istekliler ıartnameyi görmek üzere lıer ıiiJl 
~ mu~asebesine ve ihale günü muvakkat teminat 111.k 

birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olunur· 
~- -!!!-~- ~Hiii&HHIEHH~~9iiii!il1 ıı t?-20-24-28 13261 


