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Başvekilimiz 
Ankara dalar 

l nönü Başvekil im izi 
F'lorgada kabul etti 

J , . h ki lan Başvekil Dr. R stanbul : 29 ( a.a) - Ya/ovada ıstıra at etne e o .d k 
ll •fik Saydam bu sabah lstanbula gelmiş , dotruca Floryaya gı ere 
<teis' C ' l d'I . · B vekil ötleden sonra V 1 unılıurumuz tarafından kabu e ı mıştır. aş . t 

ildyeu, Örfi IJure Komutanlıtmı ve /stanbul Komutanlı~mı zıyare 
ı:cJ,r le • t' ...._:___saat 19 da Ankaraya hareket etmış ır. 

İKİNCİ KAGIT 
FABRİKAMIZ 
İŞE BAŞLIYOR 
Sapanca gölünden lzmife 
akıtılacak su meselesi 

Japonya'mn 
Uzakşarkta 

uırmek istediği 
reni maceralar 

lzmit:29 -Sümerbank Umum 
müdürü B. Burhan Zihni S?,n~s 
refakatinde umum işletme mudu· 
rü Büle:lt Buktaş olduğu halde 
şehrimize gelmiştir. B. _Burhan Z~h
ni sellüloz sanayi muesseselerın
de tetkiklerine başlamıştır. Umum 

"du- rün reisli~i altında bir komis-mu k . 
yon teşekkül etmiştir. Bu .?mıs · 
yona fabrika müdürü, baş ~u~en
dis ve muhendisleriyle sunı ıpek 
f .ıbrikası mühendisleri iştirak et: 
mişlerdir. Devre topla~tısı ismı 

.1 b komisyonda Sumerbank ven en u . . 'h 
fabrikalarının geçen senekı ıstı · 

Toltyo ltaçült salatı ile işletme vaziyeti tet~ik e· 
hültumetlerin dilmekte ve elde edilen netıctye 

Paraaını balladı göre önümüzdeki senelerde yapı· 
l' k hu"_ tacak istihsalat ve işletme bu e ~Gıtıt ~ Yo: 29 (a .a) - Japon saslara göre tesbit edilmektedir. 

'ite ~ı 1-follandanın Japonyadaki B. Burhan Zihni yarın Sapan-
~ tarını bloke etmiıtir. ca'ya gidecektir. Sapanca gölün· ha•. 0 kyo: 29 (a .a) - Japon 

llUın t' den lzmit'e getirilecek olan su te-'ıtıtıı t ı atacakları bloke edilen sisatını mahallinde tetkik edecek· ~ İthtltettcr listesine Honkonıı'u 
1
- ı 

~ild· at etmiştir. Domei ajansının tir. Bu tesisat için bazı uzumu 
1tdif madde ve malzemeler Karabük tlıat&rıı ı~e, göıe, Hollanda Hin· demir fabr ikası ile memleket da-

llııııtu ıçınde tekyidat kon- hilindeki diğer fabrikalara ve Al· htl.,.rır. Yarıreımi kaynaklarda · N 
~" olundukuna nazaran Ja· manya'ya s!pariş edilmiştı~. . or-
()ı,;'t· İngiltere ve Amerika ile mal şartlar dahilinde bu sıparışler 

•cari - f gelecek olursa inşaatları tama~ -tdtcclı. v munasebetlerini ~as iye lanmış olan ikinci kağıt ve sellu-
( G ~ . Yen blokuna dahıl olan ) 

erısı üçüncü sahifede ) ( Gerisi ikinci sayif ede 

ı...... ~ ....... ı .................................... • 

i BREST İ 
ı ı 

f ıcr, ~iiltercdcn gelen haber- dünyanın en ~ü~~n:ımel harp i 
• aij Çan Kalelerin nihayet fa. • limanlarından bırısıdır. ı 
• Yete i . B h · ni zamanda ı ı diri 0 cçrnış olduklaı ını bil- u şe ır ay . . 
ı ııı,: r. Bu ağır bombard- Fransanın kuvvetli .de.nız ınşa · ı 
ı Ilı ı;- tayyareleri ilk hücumları· at tezgahlarını da ıhtı.va _eder. ı 
ı h rarısadaki Brest şehrine Ayrıca mükemmel bır tıcaret ı 
ı P'nıştardır. limanı da var~ır : ı 
• Brcst F En büyük gemılerı ı • tll ı. ransanın . 
• ' llvvetii h . Harp Sahnelerine alabilecek vazıyette ı • ~a.. arp lı- J 'k. ı · 
• ~ ••I idi 6 Cotrafi Yönaen olan bu ı ı ıman ı 
' llufusı · 

7
.000 Kııaca Bakıılar k t b' t" ge l lall r:ı. ll bir şehir o- gere a ıda ·~· t." ı 

ı orcstte F r e k me enıye ın ı 
' llın bah . ransa- bütün taarruz vasıtalarına ı 
' latb'k rıye mektebi deniz r b. 
ı ttbi ı atı rnektebi, tayfa mek- karşı koyabilecek coğra ı ır ı 
ı ~-- bulunurdu B h · vaziyettedir. ı ,...Yla · a rıye su· . d ı llUtı~ rı, küçük suba 1 -• Brest Fransaya gıren . e· ı 
ı tk llltrj hep bu h~ darı, a:o mirin kömürün, kerestenın, ı 
t .,ırc:ti şe ır e ye- • • 
'" . Brest harp limanı - Geriıi 2 ncl ıoyfoda - ı ...... .. .. ı .... ~ .............................. .. 

•• 
UR 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELiL GÜVEN söz ti 
Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 
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·············
İngilizler Ticaret Vekalefimizin yeni teşebbüsleri 

Cebel uttarı kta 
Tahkimat yapıyor 

Ankara : 29 (Radyo gazetesin
den)-Celen lıaberlert: göre ln
gilizler Cebelluttarıktaki tahldma
tı büyük bir hararet ve ıüratle 

aı tırmaktadırlar. 

Kazalarımızda da Fiat 
Teşkilatı ihdas Edildi 

••••••••••••• İhtikarla mücadele işlerinin yeniden tanzimi 

Yukarıdaki resim londrada hava hücumları eınasın· 
da çalı,an bir dafi bataryaya menıup tara11ut kolunu. gös· 
termektedir. lngiltereye yapılan hava hücumlarına daır ha
berler ücüncü sahifededir. . . 

Sovyettere gire 

Smolenskt e Na
ziler müdafaada 
Hava hücumu 

akim kaldı 

RADYO GAZ[l[SİNO[N 
arruı.i vaziyetten tedafüi vaıiyetc 
geçmişler ve siperler ka:ımağa 

başlamışlardır . 
Diğer bir habere göre, Fin kuv

vetleri Leningrad şehrinin varoş-
larına kadar ilerilemişlerdir. 

Suvyet tebliğine göre , dün 
gece 150 kadar Alman tan ar esi 
Moskovaya hücum yapmış ise de 
bunlardan ancak üç dört Alman 
tayyaresi Moskova hava müda
faasından sızarak şehir üzerine 

MOSKOVA MÜDAFAASI gelmeğe muvaffak olabilmişlerdir. 
Anlaşıldığına göre, Almanlar Mos-

Alman • Rus harekatı bir du· kovaya gürıdüzleri hiç taarruz 
raklama geçirmektedir · Her iki yapmıyor . Bu da Muskuva hava 
taraf da bunu kabul etmektedir · müdafaa tertibatının kuvvetli ol-

Bu duraklama hakkında bir ~n- duğunu gösteriyor . 
giliz askeri muharril"i diyor kı '. Moskova : 29 (a .a .) - Sovyet 
c - Büyük taarruz. zamanı belkı tebliği : 28 • 29 temmuz gecesi 
yaklaşmıştır. Rus Genel Kur~a~· ı takriben 150 Alman tayyaresi 
mukabil taarruzu hazırlamak ıçın Moskovaya yeniden büyük mik-
bir ay geçmesi Uizımd.ır · >Kati yasta hücum etmek teşebbüsünde 

Romanya radyosu ıse < . . . bulunmuıtur. Düşman tayyareleri 
Ve nihai zaferin ilan edilmesı ıçın S h f 

1 ovyet ava da i top an ve av-
µek çok beklemiyeceğiz ' di} 

0~ • c ılarının ateşi ile karşılaşmışlar 
Alman tebliğine göre • Eston} ~ ve bozguna uğratılmıştır . Ancak 

civarında büyük bir Rus kuvv:tı dört veya beş Alman tayyaresi 
imha edilmek üzeredir. Diğekrk a · ge"me"'e muvaffak olmuc:tur . Ve raftan Romen kıtalarının A · er- ... 5 v 

man şehrini işgal ettiği bildirili ; dokuz Alman bombardıman tay-
yaresi düşürülmüştür. Çıkan } anyor . 

Bir habere göre, Alman Jı.uv gınlar süratle söndürülmüştür. 
vetleri Smolensk cephesinde ta- Moskova : 29 (a .a.) - 28 tem-
~.:_.:::::.:;::~==:::::::::iİİİİİİİİiİİİİii 

Ankara : 29 (Türksözü Mu
habirinden) - Ticaret Vekfileti 
fiat mürakabe ve ihtikarla müca
dele işlt>rini yeni ici\plara göre 
tanzim etmekte ve yeni bazı ted· 
birler almaktadır. Fiat mürakabe 
teşkilatı, bugün ancak bazı büyük 
şehirlerde fiat mürakabe büroları 
halinde mevcut bulunmaktadır. 

Vekalet bu teşkilatı bütün vilayet· 
l~re ve bu arada bazı mühim ka
za meı kezlerine teşmil etmek için 
çalışmaktadır. 

lstanbul ve Ankara'daki fial 
mürakabe kurslarını lkmal eden 
ve imtihanda muvaffak olan kont· 
rolörler tayin edilecekleri mahal· 
lerde icra ve tatbikat organları 
olarak vazife göreceklerdir. Ko
misyonlar ise mahalli eşya ve em
tianın fiatlarını tesbit edecek ve 
bu fiatlannı tesbit edecek ve bu 
fiatların muayyen bir ıaman ve 
maha1de muhik olııp olmadıkları 

hakkında rey beyan edeceklerdir. 
( Gerisi ikinci sayifede ) 

Almanlara gire 

Kati, nihai 
zaferyakm 
Akkerman 
işgal edildi 

LENINCRAD VAROŞLARINDA ... 

muz akşam tebliği : Smolensk ve 
Zitomir istikametlerinde düşman 

taarru:ıu kıtalarımızın azmi ve 
mukavemeti karşısında kırılmıştır. 

Bazı mıntakalarda kıtalarımız mu
kabil taarruzlara geçmiş ve düş
mana ağır zayiat verdirmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın bü
yük tecemmülerine v~ hava mey
danlarına karşı harekatta bulun
muştur • Tetkikat netice inde 26 
temmuzda 209 Alman tayyaresi
nin düşürüldüğü anlatılmıştır . Bi
zim kaybımız. 36 tayyare<lir. H~
va kuvvetlerimiz düşmanın bır 
torpido muhribi ve iki devriye 
gemisini batırmışlardır ·.~onan
mamız bir torpido muhtıbı kay 
betmiştir. 

( Gerisi üçüncü sayifede ) 

Bulgarlarm 
Sovyetleri 
Protestosu 

Roma, Vişi ve 
Atinadaki Ruslar 

Ankara : 29 ( Radyo gaze· 
tesinden ) - Bulgaristan ' Bulg.a~ 
şehirlerinin bum.bardıman edildığı 
iddiasiyle Sovyet Rusyay ı pro· 
testo etmiştir . 

- Buna dair diğer haber ter 
Sovyet • Alman harbi yazısında 

dır -

~~--------··---------~~ 
14& kl1IUlı kAIUe din ıımal 
ıımrımızdan Baıyaya geçtiler 

E . 29 r ) _ A tina Roma ve Viıideki Sov· 
rzurum . 'a. a. ' l k - 146 

yet tebaalarından 29 diplomatla memur 0 ma ~zere . 
kiıilik bir kafile dün aabahki trenle buraya ge~mıı ve bır 
müddet iıtirahatten aonra ihzar edilen ~tom~bıll~rle Sarı-
k • .h hare/ret etmiılerdır. Mısafırler Sarı· amııa muteveccı en ki a· 
L • ·b ollarına tTenl• devam edece er ır, 1eamııtan ıtı aren Y . 

Radyo gazetesi 
= 

AMERİKA - JAPONYA 

GER6iNUGI BOYOYOR 

Sna Siyama 
geldi gibi! 

Darıan•ın natka 

AMERiKA BAHRiYE 
NAZIRININ BEYANA Ti 

Tokyo gazeteleri lngiltere ve A
merika aleyhinde çok şiddetli 
neşriyat yapmaktadır. Şundan 

anlaşılıyor ki, Amerikanın son gün
lerdeki vaziyeti japonyada büyük 
endişe uyandırmaktadır. Japon 
radyoları şimdi de Siyam aleyhin
de neşriyata başlamıştır. 

lngiltere Japonya ile olan tica
( Gerisi ikinci sahifede ) 

Çörçil ve 
Eden dün 
konuştular 

Brif anyalllar 
- Şimdi -

Havada üstün 
" Hitler bir aulh teklifi 
yapacak , fak at biz bunu 

kabul etmiyeceğiz ,, 

BRITANYAYI iSTiLA 1 

Ankara : 29 ( Radyo gaze
le•lnden ) - Çörçil bugün A
vam Kamarasında beyanatta bu
lunarak, Almanyanın hava üstün-
lüğünün alt edildi~ini , Alman
ların Britanyayı istila teşebbü
süne karşı hazırlanmak 13ıımgel

diğini , Amerikadan yapılan yar · 
dımlardan büyük istifadeler gö
rülmekte olduğunu kaydetmiştir • 
Bugün lngiliı. hariciye nazırı E
den de bir nutuk söyliyorek , 
lngilizlerin harp azminden bah
setmiş ve Hitlerin yakında bir 
sulh teklifini yapacağını kaydet
miştir. 

•1-s;g.ı.1:ııa~1 
Londra : 29 (13.30 B.B.C.)

lngiltere Finlandiya siyasi müna
sebetleri Helsinki tarafından ke· 
silmistir. 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

Amerikadan Fikir Ve Haber 
•• 

KADINI.AR iÇiN 

Genç kalmanın 
sırrına dair 

ORTAÇAGIN 
---....... =--D'ONlA VE İNSAN--

Altın olan 
alacaklar 

Oğretmen Okuluna P
aris'in en güzel, e-n zarif, en şı~ 
ve tuvalet işleriı ı de en setahi· 
yettar kadınlarından biri yüı· 

deki buruşukluklara meydan veril· 

ANL!\ YIŞI 
kızlar da ahnacak memesi için şu tavsiyelerde bıılıı· 

nuyor : 
En güzel tabii vesait so~ıı~ 

ve sıcak su ile kompres, ınas3l 
ve buhar banyosudur. 

ÇEliGi PEYNİR GİBİ KESEN Bl~AK-KUKlA VE 

Temyiz mahkemesi, mevzuu 
altın olan alacaklar hakkında yeni 
bir tevhidi içtihat kararı vermiştir. 
Bu karara göre alacağı altın olan 
alacaklılarla borçlular arasında ta· 
haddüs eden ni:r.a ve ihtilafların 

halli mahkemelere verilmektedir. 
Bu alacaklar ilamsız takip yolu 
ile icra dairelerince tahsil edilemi
yeceklerdir. 

ı········ .. ···•·· .. ·••· .. ı i HALKEV/MIZDE ı 
ı ı 

i Halk i AYAKKABINIH HUDUDSUZ MERAKlllARI ı ı 
Ortaçağda atimleı insanları 

ve diğer mahlfıkları dünyayı teş· 
kil eden dört unsura ayırıyorlardı: 
Ateş, toprak, su ve hava. 

Bu mistik alimkre göre, insan
~anların bir k ısınının tabiatında 

toprak vardır. 
ateş vardır (Safraviler) bir kısmı

nın tabiatında toprak vardır 

(Asabiler) ve bir lı.ısmı da ha· 
vaya mensuptur (Demeviler). En 
ııilıayet dördüncü kısmı suya 
mensuptur (Lenfaviler). 

Bu dört unsur dünya} ı da taş 
ve toprağın teşkil ettiği dört nok
taııın birleşmesinden ortaya çı
kaıı iki çapıaz hat şarkı, garbi, 
~i.nal, cenubu vücude g ·tirir. 

Tabiatın böylt: dört esaslı kuv
vetten müteşekkil olı:ııak · kabul 
edilmesi daha eskilerden başlar. 
Mısırlılann "Korku Babası., bu 
dört kuvveti kendinde toplamak· 
tadır: 

Gövdt::yi tt>şkil eden boğa 

madde kuvvetini (suyu) ; kanat . 
lan kuşu , yani müsbet bir kuv
veti (Havayı) ; çehre insanı, } a 
ni yaratıcı kuvvtti (topıak) ; ars
lan göğsü , el ve ayakları şiddet
le bir kuvveti (ateş) temsil etmek · 
tedir. 

Bu döı t luvvete mensup olan 
insanların da, ait oldukları sınıfa 
göre, huyları şu şekilde tasnif 
uluııur: 

Ateşe mensup olanlar: Safra· 1 

viler sert tabiatlı in!!anlardır. Top· 
rağa mensup olan insanlar asa· 
biJiı, havaya mensup olanlar ca
ri ve har~ketli , suya mensup 
olanlar da kuvvetli insanlardır. 

Bu tasnife göre , siyah ırk 

Lenfavi , Kızıl derililer demevi, 
sarı 11 k asabi , beyaz ıı k safra
vidir . 

Ortaça~ alimleri insanı da, 
tabiati de sudan çıkmış görürler· 
di. Bugünkü ilim de yeryüzünde 
hayatın sudan doğduğunu söyle
mektedir. 

Bu itıbaıla ilk mahlukların len· 
favi (suya mensup) olduklarını 

kabul etmek lazımdır. Aakikaten 
ilk zamanlarda yaşıyan hayvanlar 
madde 'kuvveti itibariyle ıtiraz. 
kabul etmez. bir yaı adıhşta idiler. 

Dünyada su hayvanı olarak 
başlıyan hayvanlardan kuşlar doğ· 
muştur. Büyük bir kertenkele şek
linde bulunan bir hayvan iskele
tinde kanat yerleri görü 'müştür. 

Bu du, suda başlıyan cesim hay· 
van hayatının luş hayatına geçti· 
ğini gösteriyor. Bundan sonra 
yerde yaşıyan hayvanlar başladı
ve nihayet dördüncü devrede, in
sanlar dünyaya geldi. 

Oıtaçağ alimlerinin kafasında 
tabiat ve insan fikri bu suı etle 
teselsül ediyordu. 

*** 
Sinema yıldızlarına gönderilen 

ı;nek.tupların haddi hesabı yoktur. 
Bu mektupların üzerinde tabii 
olarak muhtelif devletlerden ge
len pullar vardır. Bu pullar yıl· 
dııları kolleksiyon merakına ve 
pul ticaretine sevketmiştir. 

Marlen Ditrih, Silviya Sidney 
çok zengin pul kolleksiyonlarına 

sahiptirler. Silviya Sidney daha 
mektep sıralarında iken pul top
lamaya başlamıştı. Bugün elinde· 
ki kolleksiyon büyük bir servet 
teşkil eder. 

Çarl Çaplin elmas meraklı· 

sıdır. 

Greta Garbo kendisiyle bir
likte rol alan bütün partönerlerin 
biyograflarını toplamış, resimle
riyle kolleksiyon yapmıştır. 

Karo! Lombard , başa takı. 

lan tüylerin yüzlerce Çt'Şidini top
lamış ve tüy kolleksiyoncusu ol
muştur. 

Fret Aster güzel ayakkabı me. 
raklısıdır. Üç yüz çift ayakkabısı 
olan bu artist , ayaklarının güz.el 
görünmesini ister . 

Kolin Mur, kuklaları toplar . 
Villasında kuklalar, dünyanın her 
1'öşesinden getirilm·ş kuklalardır. 

Rejisör Sesil dö Mil, eski si
lah ve n"şırn meraklısıdır .. Bütün 
devletlere ait eski nişanlar ken
disinde vardır. Yalnız Balkan 
devletleı ine ıı ' t bir ilciı.i müs 
tesnal 

Klodet Kolbert , her türlü ve 
her renk gülleri kendi y etiştirir. 

Onlara bakar; arasında en mesut 
dakikalarını yaşadığını söyler. 

*** 
Yeni bir kesme makinesi icat 

edilmişti . Bu piçakla en seı t 
şeyleri bile, biç akla :peynir keser 
gibi kesebileceksiniz. 

Bu makine, elmas işlemeli bir 
tekerlektir. Daha doğrusu, içeri· 
sine elmas tozu karıştırılmış de
mir ve çelik halitasıdır. Bu suret
le öyle bir seıt madde vücuda 
geliyor ki , en katı satıh bile ona 
mukavemet edememektedir. 

MlaakalAt VekAletı 
memur 
sigorta 

ve işçileri 
edilecekler 

Münakalat Vekaleti, Devlet 
Demiryolları, Devld Deni:ıyolları, 
Havayolları, Fabrika ve Havuzlar, 
demiryolu şebekelerinde çalışan 

memur ve müstahdemler için ge
niş bir sigorta projesi hazırlamak 
tadır. Bu suretle Münakalat Veka
letinin faal servislerinde gece ve 
gündüz çalışan bütün memur ve 
müstahdeminin her türlü tehlikele· 
re karşı sigorta edilmeleri için ça
lışılmaktadır. Proje Münakalat Ve
kaleti tarafından tetkik edilmekte· 
dir. Tetkikat ikmal edilir edilmez 
hemen tatbikata geçilecektir. 

Kandil gecesi 
26 - Temmuz -J941 Cu· 

martesi günü Recep ayının iptida
sı olunduğundan 31 - Temmuz 
(1 - Ağustos - 1941) Perşembe 
günü akşamı (yani Cuma günü 
gecesi). Leylei Rt>gaip 'Olduğu ha
ber alınmıştır. 

Mektep kitapları 
basılmaya başlandı 

İstanbul : 29 ( Türksözü mu· 
habirirıden ) - Şehrimizde bu· 
lunan Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel ukulların açılması yakınlaş
ması münasebetiyle devlet basım 
evinde tetkiklerde bulunarak ki· 
tap vaziyetini gözden geçirmiştir. 
Mevcut kitapların değişmiye.cek 

olanları basılmağa başlanmrş~ır . 
Diğer kitaplar da ağustos için

de basılmağa başlanacaktır . Ma
arif Vekili , bugünden itibaren 
üniveı site ve yüksek okulları tef
tiş etmeğe başlıyacaktır. 

Mersin Muallimlerinin 
güzel bir _kararı 

Mersin : 29 (Türksözii Muha
birinden) - Şehrimiz Öğretmen· 
leri Maarif müdürü B. Şerik Er
gündüzün r;yaseti altında bir top
lantı yapmışlar ve bu toplantı 

her öğretmenin bir hazine bono· 
su almasını aralarında kararlaştır
mışlardır. 

A lpullu Fabrikası 

faaliyete bafladı 

Alpullu Şeker Fabrikası yeni 
kampanyasına başl ımıştır. Bu yıl 

pancar mahsulü pek bereketli ol
duğu gibi fabrikanın müstahsil le· 
hine pancar fiatlarına zam yap· 
ması da çiftçiyi memnun etmiştir. 

Trakyanın bir çok yerlerinde 
yeni mahsul pancarın sökülmesi 
dolayısiyle şenlikler yapılmakta

dır. 

BREST 
( Birinci sayfadan artan ) 

buğdayrn, unun ithalat merkezidir. 
Brest, balık ve balık konservesi 
ihraç eder. Ticari münasebette 
bulunduğu memleketler bilhassa 
lngiltere ve lspanya'dır. Denizle 
alakadar bütün san'atlara dair fab· 
rikalar bu limanda sıralanmıştır : 
ip, ağ, mantar, olta çengeli, yel· 
ken fabrikaları vesaire .. 

Ortaçağın ilk zamanlarında 

bir Romen şehri olan Brest günden 
güne ehemmiyetini artırarak mü· 
him bir liman olmuştur. Brest'leki 

harp limanı Rişliyö tarafından ku
rulmuş ve Kolberin elinde de te
kamül etmiştir. 

ı • ı 

i gecesı ı 
f Bu akşam verlllyor ı 
ı Bugün akşam saat 20.30 i 
ı da şehrimiz Ha/kevi, bir "Halk ı 
ı Gecesi,, tertip etmiştir. Kadın, ı 
ı erkek yurddaşlarzmzzz daha sa- ı 
ı mi":i bir hava içinde biribir- ı 
ı /erme yaklaştırmak gayesi1jle ı 
ı h~zırlanan hu gece için zengin ı 
ı bır program tertip edilmiştir. ı 
; Saat 20,30 da lstiklô.l marşım ı 
ı müteakip Mürşide Akyol bir ı 
ı konferans verecektir. Kon/e- ı 

ı ra~s~an sonra Ev Orkestrası ı 
ı klasık parçalardan mı'irekkep ı 
ı konserini verecek ve Temsi/ ı 
ı Kolu Gençleri "Kanun Adamı .. ı 
ı piyesini temsil edeceklerdir. 15 ı 
ı dakikalık islirahaiien sonra ı 
ı fl_alkevi Halk Türküleri Eki· ı 
ı bı tarafından orijinal tarküler· ı 
ı df'n müteşekkil bir konser ve· ı 
ı recekiir. ı 
ı Bu toplantıya, arzu eden ı 
ı köylıl ve şelıirli yurddaşları- S 
ı mız ailelerigle, Halkevinden ı 
ı giriş karlı alarak iştirak ede- ı 

ı bileceklerdir. ı 

: ........................ : 

Adana • Kozan 
yoluna başlanıyor 
Umumi Meclisin ikmaline ehem· 

miyet verdiği Adana - Kozan 
yolu inşaatının birinci kısmı 31,265 
liraya ihale edilmiştir . Bu yolun 
diğer iki kısmından biri , }apılan 
keşifler neticesinde , 34, 331 ve 
d iğeri 29,398 lira üzerinden 

eksiltmeye konulmuştur . Bunlar
dan birincisi yarın , ikincisi 14 
ağustosta ihale edilecek ve bu 
suretle Adana . Kozan }Olu }a
k ııı biı zamandli kullanışlı bir 
hale getirilecektir . 

Ceyhan Vakıllar 
çarşısı inşaatı 

Ceyhan : 29 ( Türksöıü ınuha· 

birinden ) - Ceyhanın en gü~.el 

mevkii olan cami etrafında , Va· 

kıflar idaresinin yaptırdığı mo. 

deın dükkaııların ve mağazaların 

inşaatı tam ıımlanmıştır . Vakıflar 

idaresinin kıymetli çalışmaları ile 

me}dana gelen bu çarşının ya

kında tesellüm muamelesi yapı

lacaktır . 

-------ı~=-u_z __ A_K_L __ A_R_D_A __ N __ H_A __ a_ı_• __ -~ ..... ------

En iyi ev kadını - Bombardımanlar ve şaka 
Amerikalılar bir ev kadını müsabakası açtılar. 

1000 kadın müsabakaya girdi. İçlerinden Misters 
Leman Til < Örnek kadını > ünvanını kazanarak 
birinci oldu. Misters Til 36 yaşında bir kadındır. 
Üç çocuk sahibidir. Bu müsabakada birinci geldi· 
ği için mükafat olarak Vaşington seyahati yapmak 
ve cümhurreisi tarafından kabul edilmek hakkını 
kazanmıştır. Ruzvelt Misters Til'le görüştüğü va
kit iyi bir ev kadınının en fazla dikkat edeceği 
noktayı sormuş ve şu cevabı almıştır : 

- İyi bir ev kadını çarşıdan en iyi şeyleri 
en aşağı fiyatla almak san 'atini bilmelidir. 

* * * 

Her devrin mizahı, sermayesini o devrin ha· 
yatından alır. Tayyare hücumların mutat bir şekil 
aldı~ı memleketlerde mizah muharrirleri ve kari· 
katürcüler bu mevzudan istifade ediyorlar. İşte bir 
kaç örnek : 

Ay beşinci koldan galiba, binaen;leyh ay ka 
dar güzel tabirini kaldırmalıyız. Yerine ay kadar 

· hain cümlesini kullanabiliriz. 
- l:iu şehir ahalisi nereye gidiyor. Bombardı

mandan mı kaçtılar. 
- Hayır, bombardımanı vesile ettiler, bir 

kısmı dH alacaklılanndan kaçtı, bir kısmı da ka
rılarından. 

Bu yıl Adana Erkek Öğret
men Okuluna nehari kız talebe 
de alınacaktır. Şehrimizde kız öğ· 
retmen okulunun bulunmamasını ve 
bu okulların bulundukları yerin 
Adanadan uzak olmalarını göıö· 
nünde bulunduracak olursak, bu 
kaı arın çok yerinde olduğu anla· 
şılıt. 

Ziraat Makinist 
okula kayıtları 

Adana Ziraat Mektebi ve Zira
at Makinist Mektebi paralı ve 
parasız yatılı kayıt muameleleri 
başlamıştır. Kayd muameleleri 10 
eyllile kadar devam edecektir . 

Sonposta 
arkadaşımız 

" Sonposta :> gazetesi dün 
şehrimize gelen nüshasiyle 12 
yaşına basmıştır . Arkadaşımıza 
muvaHakiyetli neşriyat hayatında 

daha çok yıllar dileriz . 

Evvela gayet soğuk buzlu sıı· 
ya kompres bandırıp yüzüniiıe 
koyunuz. Bunu iki kere tekrar et· 
tikten sonra tahammül edebilece: 
ğiniz derecede sıcak su ile ayııı 
ameliyatı tekrarlayınız.. Sonra s:ıf 
vazelinle masaj yapınız. Yüıüniiıe 
bir de buhar banyosu yaparsanıt 
buruşuklukların önünü almış oldıı· 
ğunuza emin olabilirsiniz. 

Bu tedbirler vakidir. Yani bil' 
ruşuklukların peyda olmasına rrıef 
dan vermemek içindir. Her saba~ 
ve her gece kuvvetli bir ışıkta 
yüzünüzü muayene ediniz. ,.ıer 
neresinde çizgi, buruşukluk görur: 
seniz hemen kompres!eri, masalı 
tatbik ediniz ve o eseri tamarrıİY' 
le izale edinceye kadar uğraşınıt· 
Mücadelede sebat ediniz. 

Adliye kadrosunda 
Cebelibeteket hakimi Ramiı 

Tüı kay, Saimbeyli hakimi Muh
hır Akşener, lslalıiye hakimi Ah
met Gümüş , Ceyhan hukuk lıa

kımi Yümnü Aktar , Cebelibere
ket M. U. Muavini Zihni Kutlar 
birer derece teıfi etmişlerdir. 

Sık sık, bol bol gülmekte~ 
kaçınınız, göz kapaklannızı sı~ 
sık açıp kapamayrnız. Kaşlarınıı• 
çalmayınız. Gözlerinizi, kaşların•· 
zı, alnınızı oynatmayınız. Bütiill 

' bunlar ihtiyarlık alametlerini çıı· 
buklaştırır. 

Bunlar yüzlerinin buruştuğll~11 

istemeyen genç kadınlar içiodıf· 
Fakat nasılsa unutkanlık netice: 

İkinci kAiıt fabrika
mız işe başlıyor 

(Birinci sayfodan artan) 

. d h " [lllı sın e enüz genç iken sevı 

çehrelerinde buruşukluklar pe~d; 
olan kadınlara ne diyebilirıı. 
Onlar da masfat yaparlar, bifibl' 
rini takiben buzlu ve sıcak sıı 
kompresleri tatbik ederler. lcabıfl" 

loz fabrikalarının faaliyete geçme
leri 1942 senesinin mart ayı zar· 
fında mümkün olacaktır. Makine 
aksamı tnmamen gelmiş olan klor 
ve sulkosli kfabıikasın inşasına da 
bu yakınlarda başlanılacaktır. B. 
Burhan Zihni yarın ve öbür giin 
lzmit'te tetkiklerde bulunacak, 
perşembe günü <ıkşamı lstanbul'a 

da da kauçuk maske kullanırl3f 
veya en müessir olan elektirik W 
davisine başlarlarsa yüzlerinde bÔ' 

yük bir iyilik görülür. Bütün bll11
' 

lardan hepinizin yapabileceği eP 

1 

kolay iş sıcak ve soğuk kompres· 
tir. , 
ı-----'----

giderek oradaki dokuma ve yünlü 
fabrikaları gruplarının müdürleriy
le temaslarına devam edecektir. 

Ticaret Vekiletlml
zln yeni teşebblslerı 

{Birinci sayfadan artan) 
1 

l 
Fiat mürakabe komisyonları 

mahallin ticari hayatına en vakıf 
unsurlaıdan mürekkep olacak, 
cumhuriyet müddeiumumilerinin ve ı 
ll)ahkemelerin ~oracakları s ıaller 
hakkında kanaatlerini izhar ede
ceklerdir. 

Diğer laraftan Ankara'daki 
fiat mürakkabe kursunu ikmal e 
den gençlerin imtihanına başlan . 

mıştır. Bir hafta içinde imtihanlar 
sona erecek ve ondan sonra 
memleketin muhtelif mıntakalanna 
tayinleri yapılacaktır. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
- Birinci Sah foden Aı tan -

ret muahedesini bugün resmen 
feshetmiştir. 

Amerikadan gelen haberlere 
göre, Japonya artık Amerika 
petrol alamıyacaktır . japon_}a bu 
vaziyette ne yapacaktır:? Acaba 
Hollanda Hindistımınada mı saldı
racaktır. ? bu şimdilik malüm de
ğildir ve petrolsuz. kalan Japonya 
ne yapar? Bu da bilinemez. 

*** 
Amiral Darlan bugün bir nu. 

tuk söyliyerek Vişi ile Tokyo ara 
sındaki Hindiçini anlaşmasından 

bahsetmiştir. 

*** 
Amerika bahriye nazırı beya

natta bulunarak, Japon-Alman 
ittifakının Amerika için bir teh · 
like olduğunu, fakat Amerikanın 
her türlü tehlikelere karşı koymak 
azminde bulunduğunu aöylemiştir, ı 

•. ,~ı·El•JI 
TÜRKiYE Rad.11osu 

ANKARA Radgo5
'' 

Çarşamba 30.7.941 
58' 

7 .30 Program ve memleket 
at ayarı 

7.33 Müzık : Hafıf Parçalar 
7.45 AJANS haberleri ~ 
8.00 • Müzik : Hafif progrıı1111 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 

13.00 

13.15/ 
14.00 
1800 

18.03 
18.15 

18.25 

18.45 
19.30 

19.45 
20.15 

20.45 

21.00 

21.10 
21.25 

22.10 
22.30 

devamı 

Evin saati •• Program ve memleket 
6 

at ayarı 
Müzik : Karı~ık şsrkılar 
AJANS haberleri 
Müzik : Karışık şarkılar 

Müzik : Karışık progratJ1
51

. 
Program ve memleket 
at ayarı 
Müzik : Cazband 
Serbest 1 O Dakika • rW 
Konuşma (Dış Politika 
<liseleri) 
Çocuk Saati ~e 
Memleket saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Fasıl 
RADYO GAZETESl 0 T .. 1'os 
Müzik : Bir Halk ur tıııf· 
Öğreniyoruz : Geçen 
laların türkülerinden ,:ı~ 
Ziraat Takvimi ve 'foP 
Mahsülleri Borsası. 

Müzik : Solo şarkılar 
Müzik : Riyaseticurrıtııırşı:ır 
Bandosu - Tarihi ıll 11 r 
Müzik : Karışık şarkılar afl' 
Memleket saat ayarı. 81.1,;t, 1' tıVI"' 
haberleri ; Esham· a sa.'' 
Kambiyo • Nukut aor 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Cazband 

22.55/ "'p8' 
23,00 Yarınki program ve 

mş. 
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~l.jK HRKTA AMERİKA 
l~~llTERE iSRiRLIGİ 
\teıa·ın beyanatı 
Va· ~tb Şıngton: 29 (a .a) - Bugün 

~- tıat k · d l · · Uat, ongresın e ıancıye 

&r,ıa Şarı Vels Amerikanın ve 
ııya • 

l~ııa. nın uzakşarkta müvazi 
tt1 ~ takip ettiklerini ve hedef -
tııcce~ı ltı~~a. birbi ı !eriyle istişare 
~ il· erını ıhsas etmiş ve şunu 
~ ave et . . A 'k Qtlıııı mıştır: " merı a ve 

~ J.a U:takşarkta müttefikleri 
l R~ ı~er serbest mill('tlet le sık 

cırüş taati edeceklerdir, 

:••yetıere göre, 
l11ıanıara göre 
llliri · 

~ ncı sayfadan artan) 
~ Oako I 11 b· ı v.a: 29 (a .a.) - Tass A-
'ı~& 1 dırıyor: Bulgaristanın Mos· 

Orta l .. 
'Q<rlcı h ? ?ısı Samenof 15 tem-
~11l~lti .arı.cıye komiseri muavini 
~trja ~ı zıyaret ederek 14 tem

ı.ı,,bri uç Sovyet paraşütçüsünün 
'lıt~~I Şehri civarında Bulgar 

~ııı" id~~na ln~iğini hükumeti na
~e Uıtı 18 etmışti r . Bulgur haı İ· 
Jr,~Yetı u~ı katibi Şişmanof da 
~}fiııat~tın orta elçisine mümuil 
. ltırıcn~ bulunmuştur . Vişinski 
~klııtıer Zda Samenofa Sovyet 
: tSoı namına beyan etmiştir 

'1 isıarı V~et paraşütçülerinin Bul· 
a a •rıd · · f:ııl11 11 ci . ığı hakkındaki iddia 
t~Y~Ut Ctın tahkikat neticesinde 
~ıı halti~tınenıiştir. Ve bu iddia 
&rJı~1 ate katiyen uygun ol-

S arııaşılnııştır. 
~'likov.Yet h~k' t' . . d' 
~ Ol(j u ume ının şım ı 
86ı e<1· u~u ınal ümat kat'iyen 

1 tı 'Yor k' , c İtıeıı 1 ; Dobriç civarında 
~ıı~11~1 ~araşütçülerin Sovyet 

ıııt ~e ~ lltıle hiç bir alakası yok
Ilı ~dcıtıtı~ttıanyadald Alman ku
liı~ıt . Bi 1 tarafıııdan gönderil· 

ÇUlet· :aenaleyh Sovyet para
~I 1111 tı B 
it ili ııa ulgaristana indıkleri 

1<thrıı ~~tı kat'iyen esassızdır. 
4 'il ıç· 

~. (Jtta ın Almanlar tarafın-
'~d Ya ~b·~ B Çıkarılmıştır. ~ 26 Tem· 
'~.ı Şiş~1iat hariciye umumi 
·~·' Lııvri an~f ,Sovyetlerin Sof ya 
l ~ ~ ~3 ..,.. Çesı kabul ederek Rus 
L ııtııı ı enım -:~t 1.111 

2 
uzda saat 10,45 de 

tı ~ tııı'i1t 4 temmuz gecesi ayni 
't 3 • eadd' 
t b ıt bombalar Pilev-

ı ornb • 
ltı~Veç a, Loveçe 1 bomba 
r' ııtt k Pevliye yoluna da 3 
1bi h!:1 1 .1 arını iddia eylemiş ve 
~d 1ı. -.c ıscıe · 1ıııtıı rın şayanı arzu 

hu1t ey1 .dostane bir tan.da % Cıtıışt ı~~ etinin bır. Vişinski Bulgar 
~il S u Yeni iddiası hak

~. ~~'*le <ı~enofa bu iddianın da 
ı 'illı~l "Ygu 

rı 1t. B il olnıııdı~ını beyan 
tı u hu 

\ e ~el' susta çıkarılan ha-
ltı" ınce . S 

ı11 llteve . · ovyetler aley-
~· ~(j · Ccıh t h 'k . ıtı· ır, V a rı mahıye. 

1~ltı e her 1 ~n ~ c clu ıalde S ovyetler 
t, ahhik~tnan olan Faşist Al-

atında k \ı· n çı aı ılmakta-

<~·'Şitıski B 
ıylıth ulgar h"kA .. 
1eıı aberl u umetmın 
~ er aley~~e gayri varid ve 
~ ... ~der •ne iftirayı tazam-
,~ttı· llıah· 
ı l 

1Yet v 1Yetlerine rağmen 
••ııy erıniş 1 
~ tet eyl . 0 ınasından iz-

t. eısi"k· eınıştir. 
11-lti(!· •• ı: 29 
ti 'Ye ne ( a. a. ) - Finlan-

~~t ~İli~j zareti buradaki Sov-
1 ildi l O'ıerısu ı 

lıkı ıı Ctiıı f· P arı ve Sovyet 
qfıl\c:latırıa da·ııılandiyada alıko· 
~t' ctıı ile ır Sovyet radyosu 

ır. 8·· Şredilen h b 
1\ 

1 
lltii0 1 

a eri tekzip 
r.. 3s e çilik 
·qıı.~c:l kişilik . mensupla-

a F'irılarıd· bır heyet 24 
~l!rı · 'Yadan ayrılmış-
ı: &ııı: 29 
~ttı~I\ ~~fttıtb"a(a.a)-Aıman teb· 

ti , d" 
'\ ~&t l tcllıi:t.J uşmandan ta-
q llıtli < evarn en.di, Ukraynada 
~ i't<Jc edıvor L . 
1 ~ılı tecri ". orens ıs-
tr fılar1 • d edılnıic d'' 

l 1 ~C ıınh . v UŞ· 
t~t~t' ttıaıze~ edıldi. Alınan 

ıt, e Yakında bil· 

Avusturalya 
Tehlikede 
Sidney : 29 (a .a)-Avustural· 

ya başvekili M. Menzies , yaptı
ğı beyanatta demiştir ki : 

"-Son 24 saatlik hadiseler 
Avusturalyanın hiç değilse impa
ratorluğun diğer kısımları dertce
sinde tehlikede olduğunu göster
miştir. Herkes kendine düşen fer· 
di vazifeyi yapmalıdır . Sınai kav
gaları mahkemeye tevdi etmekten 
imtina eyliyenler veya iftirak ve 
kargaşalıklar çıkaranlar vatan ha 
in:dir.,, 

M. Menzies , şunu ilave et· 

8Ul6ARİSTANDA ~All~ACAK 
YAHUDilER 

Sofya : 29 (a .a) - Bulgaris· 
t'lnda ticaretle iştigal ve} a ser· 
best bir meslek icrıı edebilecek 
yahudilerin mikdarı dün Milli Mü· 
dafaa kanunu mucibince nazırlar 
meclisi tararından tetkik edilmiş· 
tir. Alınan kararlara göre, bundan 
sonra Bulgairstarıda yahudi dinine 
mensup ancak 21 hekim, 187 bak· 
kal ve 7 diş tabibi, 20 avukat, 
altı mühendis, 118 kırtasiyeci ve 
67 terzi faaliyetlerine devam ede
bileceklerdir. Bl' yahudilerin ek
serisi Sofya'da bulunmaktadır, 

SOZOKROT 

1 BORSA~ 
PAMUK - HUBUBAT 
--

KiLO FIATI 
En az En çok 1 

K. S. K. S. 
CiNSi 

1 

~~zv~a~ ÇJ ) ~2,5; 1 

Klevland l 00,00 
1 Klevland il= 00,00 

M. Parlağı 00,00 1 00,00 
. P. Temizi 46,00 48,00 
: Kapımalı - ._-___ 1 ---
1 Y. Çiğidi 00,00 

K. Çiğ~ ____ 0_,00-

1 

Susam 
Buğday yerli 6,66 7,75 
_A__,rp"-a--=--=--ı:____,5=-,-=-12~ 5, 7 5 1 

Yulaf - 5,58- 6:fo-
-----

1 

29 - 7 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş hankasından alınmıştır. 

mi~lir: k A lk "İngilterenin hiç bir yerinde Uzakşar mer a 
(Fr~} Frans;;ı-= -
(Frank) İsviçre 1 

(Sterlin) İngiliz ı 5.24-
memleketi için istenilen işten do· komutanı 
layı siyasi menfaetler gözeden tek Vaşington : 29 (a.a) - Gene-

1 (Dolar) Amerikan 129.69 , 

------
bir insan görmedim .,. ral Mak Arthur'un uzakşark Ame- İlan 
İNGİL J[R[ O ZERİNE YAPllAN ' ri:;a~rd~:.~ı~s~7t:i~::ı:

11

~~~:vti~in!':~ 
ADANA ZiRAAT MEKTE

Bİ MÜOÜRLOGONOEN: 
SON AKIHlAH 

Londra: 29 (a.a) - Hava ve 
ve dahilt emniyet nezaretlerin<.leıı: 
Bu gece bir kaç düşman tayya
resi Britanya sahilini aşmış ve 
Şarki lngilterede üç yere bom~a 
atmıştır. Hasar ve }aralıların mık· 
darı azdır. 

Japonyaaın Uzak· 
şarkta girmek lıte-
11111 yeni maceralar 

( Birinci sayfadan artan ) 

hayat sahası fikrini kabul eden 
memleketlerle ticari münasebatını 
kuvvetlendirecektir. 

Vaşington: 29 (a.ıı) - D. N . 
B. : Vels Japon alacaklarının 
bloke edilmesi ile alınan tedbir· 
terin Amerika limanlarında bu· 
tunan Japon gemilerini alaka· 
dar etmediğini ve bu liman
lara uğramak isteyen Japon ban
dıralı gemiler için :eskid.!n tatbik 
edilen muamelenin mer'iyette kal
dığını Vaşingtondaki Japon büyük 
elçisi Amiral Namuraya bildir-
miştir. 

Singapur : 29 (a.a.) - Sin
gapurdaki Thailand ( Siyam ) baş 
konsolosu M. Netinati , Royter 
Ajansının muhabirine beyanatta 
bulunarak, ezcümle demiştir ki : 

c - Japonlar , Malezya veya 
Birmanyaya hücum etmeğe karar 
verirlerse , bu taarruzun planını 
Thailıınd yolu ile tatbik etmiye· 

ceklerdir • 
c Thailand'dan geçmek sure-

tiyle yapılacak bir taarruz ., Ja
ponya için hoş bir şey teşkıl et· 
m iyecektir. Zira , Japon kuvvet
leri çok uzun mesafeler katetmek 
ve Thailand kendini müdafaaya 
karar verdiği takdirde , iyi talim 
1'Örmüş takriben 300,000 kişilik 
bir zırhlı orduya ve büyük ihti
yat kuvvetlerine karşı koymak 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

< Japonların Hindiçinide ta
kip ettikleri gayenin ne olduğunu 
evvelden söyliyemem · Fakat Ja
ponlar, Malezyaya taarruz etın~.ğe 
karar verdikleri takdirde, bu hu
cumun doğrudan doğruya Saigon 
ve Kamranh koyundan Malezya· 
nın doğu sahiline karşı yapılaca

ğı fikrindeyim . > 

lngilterenin Hindiçini ve Thai
landı istila etmek niyetinde oldu
ğunu iddia eden Japon menşeli 
haberler hakkında fikri sorulduğu 
zaman , M. Netinati , şöyle de

miştir : 
c - Bu gibi masalları nazarı 

dikkate alamam • lngiltere ile 
Thailand arasında dostluk paktı 
mevcut olmasa bile , Thailand'ın 
lngiltereye emniyet edeceğini söy· 
liyebilirim . » 

Londra : 29 (a.a)- Japonlar 
Hindiçiniye şimdiye kadar 40.000 

asker çıkardı. 

mişıir. 

rraasa'da mabkim 
edilen komOnlstıer 

Vichy: 29 (a.a) - D. N. B. : 
Toulon deniz mahkemesi, biı i ka
dın oimak üzere 12 komünisti 
Fransız. halkı ve ordu arasında 

maneviyat bozucu propaganda 
'ı- aptıklarından dolayı 5 sene ile 
20 sene arasında hapse ve malla
rının müsaderesine mahkum et · 
miştir. 

Başka 11 komünist daha ha
fif suçlardan dolayı 6 aydan 3 
seneye kadar hapse ve ayni müd
det zarfında medeni haklaı ından 
mahrumiyete mahkum edilmiştir. 

Tobruk'ta Hind 
kıtaıarının Akını 
Kahire : 29 (a.a.)- Kahirenin 

aslceri mahfillerinden bildirildiği· 
ne göre , bir Hind devriye kolu 
tarafından cuma gecesi Tobruk 
civarında yapıldığı resmi lngifrı 
tebliğinde bildirilen akın, Derne 
yolunun şimalinde ve Tobrukun 
garbiodeki mıntakada vukubul
muştur. lngiliz. ve Avusturalyalı 
devriyeler Tobrukun cenubugarbi
siııe de akınlar yapmışlardır. 

Bu akınlar çok memnuniyet 
verici olduğu ve faydalı malumat 
elde edilmesini mümkün kıldığı 
beyan edilmektedir. 

Acele satılık ev 
ve bahçe 

Osmaniyenin en merkezi ve 
iyi yerinde yarım dönüm por
takal meyveli bahçe ile iki 
oda bir salon ve mutbahı olan 
bir ev acele satılıktır. Seyhan 
P. T. T. müdürlüğü kalem 
Şt-fi Mehmet Armana müra
acatları . 

Adana Ziraat mektebi ile 
Adana Ziraat makinist mektebi
ne parasız ve paralı yatılı ta
lebe kaydına başlanmıştır. 

Kayd muamelesi 101Eyliil!941 
tarihine kadardır. Kabul şart· 
lan her gün 9-17 arasında 
mektep müdürlüğünden öğre-
nilebilir. 13293 

ilan 
SEYHAN VAKlf lAH MÜOOR
lÜGÜNOEN: 

Hükumet caddesinde ve 
Kız lisesi karşısında Vakıf Sey
han a partmanmm (6) numaralı 
dairesi ihale tarihinden itibaren 
31110/941 gününe kadar icara 
verilecektir. ihalesi 31171941 
Perşenbe günü saat 1 S tedir. 

isteklilerin müracaatları. 
27-30 13290 

Kirahk ev 
Çukur mesçit mahallesinde İtfa

iye sokağınd;ıki 125 numaralı ha
ne içerisinde müstakil , elektrikli, 
üç oda ve bir rnutbah kiraya ve
rilecektir . lstiyenlerin idaremize 
müracaatları . 

Nlbetçl eczane 

Ali NASİBİ ECZANESİ 
Yağcaml Vanmda 

S[YHAN YilAYETi DAİMi [NCOMENİNDEN: 
1 - Adana - Kozan yolunun 46 l 700 - 48 +- 700 km. 

leri arasındaki şosa ve imalatı sınaiye inşaatı (29398) lira üze· 
rinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur: 

2 - Eksiltme 14/8/941 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından kapalı 
zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat onda 
bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 - istekliler bu işe ait keşifname ve şartnameleri gör
mek için Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (2204) lira (85) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu işi yapabilecek· 
lerine dair bonservisleriyle Ticaret ve Sanayi Odası vesikala· 
rmı, iki adet fotograflarım ve bir adet (38), bir adet (8) ku
ruşluk damga bir adet (1) kuruşluk uçak pulunu yukarıda 
ikinci maddede yazılı ihale gününden üç gün evvel dilekçe· 
terine bağlamak suretiyle vilayete müracaatları lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
23-28-3-8 

13281 

3 Sayfa 

Satıbk Çam. Adana çeşidi kereste. 
Lata ve travers. 

POS O[Vl[T ORMAN i~lETM[Sİ REVİR AMiRliGiNO[N: 
l - Pos devlet orman iş'etmesine ait Adana son depo

sundaki 1 J 5.548 metre küpe denk l 028 adet kereste açık ar· 
tırma ile satılığa çıkanlmıştır. 

2 - Artırma 6181941 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 10 da revir amiriiği binasında toplanacak olan komisyon 
huzurunda ofacakdır. 

3 - Buna ait şartname ve mukave!e Adana, Mersin Orman 
Çevirge müdürlüklerile Pos revir amirliğinde mevcut satış dos
yasındadır . 

4 - Beher metre küpünün muhammen bedeli 30 liradır. 
5 - Kerestenin muhammen bedel üzerinde-n % 7.5 dan 

te:minat mikdarı 259 lira 98 kuruştur. 
6 - isteklilerin muvakkat teminatlarile ihale: gününde Re

vir amirliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

11 - 30 13243 

SEYHAN P. T. T. MÜDÜRLOGONOEN: 
1 - Kamyonetle yapılacak. Adana posta merkezi ile Ada

nayeni istasyon arası posta nakliyesi 7 8 941 Perşembe günü 
saat 11 de Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasındaki arttırma.Eksiltme 
Komisyonunda ihale edilmek üzere 21 /7 941 tarihinden itiba
ren on beş gün müddetle açık eksiltmeye çtkarı1mıştır, 

2 - Posta nakliyatının aylık muhammen bedeli (200) lira 
ve muvakkat teminatı (180) liradır. 

3 -- Bu baptaki şartnarııeler her gün-mesai dahilinde -
Müdürlük kalem şefıiğinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin muvakkat teminat 
makbuzları, şartnamede aranılan evrak ve vesaik ile birlikte 
birinci maddede yazı!ı komisyona müracaatları. 

22-26-30-3 13:!75 

• 
iş Bankası 

KflçOk tasarrul besapları 

1941 
İkramiye plAnı 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet '.JOOO Liralık 2,000 Lira 
3 ., 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 1 

4 > 500 > 2,000 ) 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 ) 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye ı, Bankas1na para yatırmakla yaln1z para 
biriktirme olmaz, aym zamanda tallhlnlzl 

denemı, olursunuz 

BCltfln Ağrıların panzeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ . ağrıla

nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'Je 

tedavi edilir. Müessirilaç 

N E V R O Z I N 'dir 

" NE v ROZ fN URCİH EDİNİZ 
lcabuıda Günde 3 Kaşe Alınabilir. H 

z::::::::::ux:=:uuux=:::::M 



Sayfa 4 

PHI LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfİYATI, SESSiZ iSlEM(, UZUN ÖMÜR. 

TCRKSôZO 

TÜRK SÖZÜ 
Gazete ve Matbaası 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları Gazetesi 

1 
OKUYUCUlARINA DONYANIN HER URA· l f 
f INOA VUKU BUlAN HADİSElERi 60NO 60- 1 
NÜNE VERİR. TÜRKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

Kitap, mecmaa, çek, bilet, aıı,, 
plAn, harita, bllamam matbaa 
işlerini Tflrklyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve slratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Türksözü Cilt Kısmı 
Muharrem Hilmi Remo 

ABİOİNPA$A CADDESİ NO. 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 
SAGlAM, TEMİZ, ZARif Cil T i~lERİNİZİ ANCAK TORKSöZO 

MOC(llİTHANESINDE YAPTIRABlliRSINiZ 

•xz:x··--------------------: ,~ 
En Büyük Hakikat ~ 1 

TORKİYE CUMHURİY[Tİ 

Ziraat Bankası R ~ : 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N oıs MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT' 

CAZiBE YE 60ZElllKTIR 1 

" 
" " " " " " " " " 
" " " ft 

" " " " R 

" R 

" .. 
" " "Radyolin,, harikulade mües

sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

de parlak neticeler veren : 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul R 

ve birkaç misli pahalı ecnebi R 
müstahzarlanndan da müstağ- M 
ni kılmıştır. A 

kişinin tercih ettiti yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

• 
RADYOLIN 

" A 

" " " " ~~·•wwwnwwnww•xw••xu•xxwu~ 

Yeni Çdltl 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iNGilTERE ITTlf Ali YE 

BOYOK BRITAHYA IMPARATORLUGU 
=YAZAN:= MÜMTAZ FAiK FENiK = 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk lira•ı 

Şube vt. ajan~ ad~di : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele!ct 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 
4 

" 
250 il 1000 " 

40 
" 

100 " 4000 " 
ıoo " 

50 " 5000 " 
120 " 

40 4800 
" 

160 
" 

20 " 3200 .. 
' 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiyP çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir . 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun7 

1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTllARINI HER 60N MUSTAf A Rlf ATECZAHANESİ 
~ .................................................... 
il Abone ve uu-r '-ırü11ıH<~<>Zü lf 
ıı ıartıarı GÜNDELiK GAZElE • AO~NA ı 

1 Salıip ve Başmuharriri ı 
Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı 
I Aylığı . . . 125 • - i 

ı - Umumi Ne§r(qat Müdürıi 

ı ilanlar için idareye MACiD 00ÇL0 ıı 
lı mUracaat etmelldlr Bosıldı{ıı yer : TORKSOZU Maı:.:___J} *.............. .. ........................ " 

G R 1 P 1 
ile geçer 

Havaların serinledil'
günlerde alacağını• 

tedbir evinizde birkaç GRlPIN buluridumıak olmalıdır· 

~ Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri 
~ yormadan ıstırapları dindirir. 
N Lüzum ında günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakın_., 
M her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 
N . 
·~~*##~######*#####~ 

ilan 
İNHİSARlAR ADANA TOTON f ABRİKASI MOOORl 

Fabrikamızda yaptırılacak sandıkhane binası 26-7· 
rihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltlll 
nulmuştur. 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat teminat 561·f 
dır. Bu işe ait keşif , şartname , ve projeleri görlll~ 
yenler her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edeb .,fa 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki ev 
olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat teminatı 
veznesine yatırmaları şarttır. i 

ihale 9-8-941 tarihine tesadüf eden cumartesi 1~0 
9 da yapılacağından isteklilerin inhisarlar tütün fa 
müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

2
90 
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