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BE RLİ NIN 
iSTİCALİ 

A. Şükrü ESMER 

A 
iman-Rus harbinde her iki ta· 
rafın da stratejisi , ıki aylık 
mücadeleden sonra prentıip iti

bariyle de~işmemlştir : Almanya 
ll'IÜmkün olduğu kadar süratle ne 
tice elde etmek istiyor. Rusya ise 
harekatı mümkün olduğu kadar 
U:ıatmıya ve kış gelmezden evvel, 
daimt bir cephe lrnrmıya çahş
rnaktarlır. Eğer Almanya eylul 
ortalarına kadar !..ati netice ala
ttıazsa, Rus harbini yarı kaybet
ttıiş sayılabilecektir. Bu itıbarladır 
ki, Almanlar, kış gelmezden evvel 
kati neticeyi almak için istical et· 
ınelctedirler. iki ay içinde Alman· 
lar her biri, 1914 harbindeki Ta · 
neınberg ölçüsünda bir kaç mey
dan muharebesi J...azanmışlaı dır. 
~Unların biri Smolensk etrafında
k.ı muharebe ve ondan sonra da 
l(i_y tf etraf.nda Ruslar' yüı bin 
t'sır ve iki yüı. bin ölüye mal 
Oları büyük meydan muharebesi
dir. Şimdi bir kaç gündenberi ge
len haberler, Almanların Ukrayna· 
Ya karşı büyük bir hamle yaptık
larını bildirmektt:dir. lngilizler de 
bu sonuncu hamlenin şümul ve 
ehemmiyt:lini inkar etmemekte· 
dirler . Bu hami~ muvaffak olur· 
11a, Almanlar • Karaderıiı'e çıka· 
rak Üd~sa vı- Nıkolayd gibi bü
}lllk Ruoı tımım lı-u ırıı i şgııl t'dt:cek
h:rdır. Dün gelerı bir htıhrr, Al
ttıanıann Nikolayd'ten anrıık kırk 
ıtıil U.ıak ta bu luıırluklannı bıldiri · 
.Yordu. Bu zafçr bt>lkı de Almaıı
l;ı.ra Kafk&s yolunu açacaktır. Al· 
lllarıyıınuı istırııl gösternıc:sirıe bir 
ıı:bf'p stı ateji is\', ,1 i~er mühim 
hır sebep d~ ilti-:ı.ıdidar. Alman· 
lar, <'t'nup ve: ş.:ıı k Avı upasırıa 
do~ı u g~çerı ııis;ınııı altmııdanbt'· 
ıı y b aptıklaı ı Lıarnldt'rcieorı sonra , 
U sahalardan kmin ettikleri pet

ıoı, ham maddeler ve gıda mad
<1cı~rinderı .le.endi lcendilerini mah
rı.un etmiflerdir. Yuıoslavya Al· 
~atıya için mühim bir pıyasa idi. 

u Piyase artık kapanmıştır. Rus
Ya'ye gelince; bu memlekete kar
~1 ElÇıla.n harp Almanya'yı birkaç 
ııkırrıaan mutoı.arrır etmiştir. 

1 - E.vvela Rusya'dan temin 
~~ilen yedi yüz bin ton benzin , 
tn~z bin ton pamuk , iki buçuk 

2 
11
Yon ton gıda maddesi ve man 

d ıtnt-z, asbestos, krom gibi mad· 
eı~r kaybolmuştur. 

k 2 - Siberya transit yolunun 
ttıap:-ınrnası, Almanya 'yı bir çok 
&<i<iclerd~n mlhrum etmiştir . 

\it 
3 -~ Rusya, B~lçika ve Nor

buT iıbı Almanyanın ifgali altında 
~ıy Unan memleketlere ihracat ya· 
le ~ıdu. Bu ihracat do tamamiy-

Sovyetler Birliği ve lngilterenin 
hükômetimize y ni teminatları 

Ankara ====-= 
Radyo gazetesi 

Bulgarııtanda 

Kaynaımalar 

Moskova ve Londra, Montrö Paktına 
tamamen sadık; Türk toprakları üzerinde 
hiçbir tecavüzi emel · beslennıemektedir 

AYUSTURAlYAOA 
ENOİ~ElER VAR 

MENZIS LONDRA YA 

TEKRAR GiDiYOR 

Ankara : 13 ( Radyo gazetesinden ) - Sovyet , İngiliz elçileri 
hükumetimize iki nota vermiştir . Bunlarda iki hükfımetiıı de Montrö 
muahedesine tamamen riayetkar olunduğu ve Türkiyenin toprak bü 
tünlüğüne ke:ıa katiyt>n riııyet edileceği ve Türkiyt:nin bitaraf kalma. 
sının takdir olunduğu kaydolunmaktadır . 

Londra : 13 ( a. a. ) - Londra radyosu bu sabah aşağıdaki ha. 
beri vt'rmiştir : Sovyet ve lngiliz büyük elçileri 10 ağustosta Türk 
hükumetine ayııi mealde birer nota tevdi ederrk iki hükOmetin Mont
rö anlaşması hükümlerine tamamiyle sadık oldukları hakkında Tür. 
kiyeye teminat vermişler ve Boğazlar hakkında veya Türkiyenin her 
hangi bir kısmı üzerinde tecavüzt hiçbir emel beslemediklerini bil-
-
ı ........................ ı 

i Yeni sulh i 
1 taarruzlan 1 
ı ı 
ı Londra: 13 (a.a) - Ame· i 
ı rik.an gazetecilr-rinden M. Kon· ı 
ı ten Reynolds pazar aünii rad l 
ı yoda heytınatla 6ulunarak şun ı 
ı ları söylemiştir: ı 
1 "Nazilerin Amerikada bu ı 
ı aıin ııapacakları sulh taarruzu. ı 
1 daha dojmo.dan ölüme mah· ı 
ı kümdur. Amerikan infiradcı · ı 
ı ları tarafından verilecek nutuk· ı 
ı /arın ıJeşri için bütün Avrupa S 
ı gazetelerine emir uerilmiştir. S 
ı ••Büyı'i kBritanya .11eni sıı h S 
ı taarru%undan tamamiyle ha· ı 
ı berdar bulunmaktadır. Göhels'inı 
ı ajansları Aurupa kıtasında ı 
ı ıimdi yeni nizamın teessüs et· ı 
ı mi1 alacafını, Amerikan mü· ı 
ı dahale ve yardımının haliha· ı 
ı zırda Alman himayesi altında ı 
ı mesud yaşayan memleketlerde ı 
ı dahili harplerin çıkmasına se · ı 
ı bebiqet verecetini ve Amerika S 
ı Büyük Britanya'ya yardımda ı 
ı israr ederse bunun Avrupa' da ı 

ti ı büyük k~rışıklıkla~ çıkaraca- ı 
ı f ını söylıyeceklerdır. .. i 
ı M. Reyn?l~s, ~yanatının ı 

1 ı sonunda demışlır kı: ı 
ı ., Almanların muvakkaten ı 

Sovyetlere göre 
Köstenceye 
Artık Petrol 

Gidemiyecek 

AlMAN YllDIRIM HARBi 
ARTIK SUYA DOSTO 
ımoıeaıktekl 

ıava, tavsadı 
Alman kaynaklarına göre , 

Budieni orduları tamamen ihata 
edilmiştir • Sovyetler bu hususta 
bir malumat vermemektedir. Sov
yetlere göre , Bükreşten Kösten· 
ceye giden pehol borusu tahrip 
edilmiştir . 

Bu vaziyet Almanlar~ için çuk 
mühimdir. Di~er taraftan Alman· 
ların yıldırım harbi de suya düş · 
müştilr. Ve Ruslar Alman iddia
lariyle alay etmektedirler . 

Alman iıaberlerine göre , Al· 
man askerleri Karadenize doğru 

ilerlemektedir . Odesa tecrid e
dilmiş ve Karadenize varılmıftır . 
Üç Sovyet Generali de esir e
dildi . 

dirmişlerdir . iki hükumet verdılcleri notalarda Türkiyenin arazi ta
mamiyetine büyük bir ihtimamla riayet etmek taabhütleı inde bulun
muşlardır . 

Türkiyenin harbe girmC'mek hususundaki kararını pekala takdir 
ettiklerini zikrettikten sonra Türkiye üçüncü bir devletin hücumuna 
maruz kaldığı takdirde ona yardım etmeğe ha.zır olduklarını ilave et
mişlerdir . Sovyet büyük elçisi yaptığı şifahi beyanatta da Sovyetler 
Birliği hükumetinin Berlinde 1941 de Alman - Sovyet görüşmeleri 
esnasmda Sovyetler Birliğinin Boğazlar üzorindeki emelleri hakkında 
Almanyanın muvafakatini talep ettiğine dair dolaşan şayiaların hiç 
bir esasa istinad etmiyen bir düşman propagandası olduğunu ilave 
etmiştir Gerisi 3 cU sayfad•2-

Cephede madıelenmir bir ağır top 

PANSA 'DA YENi 

BiR NiZAM MI? 

8 
ulgar radyosuna göre , Bul
gar ordusundaki değişiklikler 

ya~ meselesinden ileri gel
Dlektedir . Londra radyosuna gö
re ise , Bulgaristan için için kay
namaktadır . Ve yeni gelen ku
mandanlar Alman uşağı olacak 
mıdır ? Bunu da zaman göstere
cektir . işte Londra radyosu Bul-

( Gerisi üçüncü ıayf epa ) 

Almanlara göre 
Budieni'nin 
Orduları dün 
; ihata edildi. 

OOfSA TECRIO EDilDI 
KARADENİZE YARllDI 

i Sovyetıerın iç 
geneıall esir 

bir köyde durmağa mecbur oları 
bir Alman generalini esir etmiş-
tir . 

Moskova : 13 ( a. a. ) - 12 
a~ustos tarihli Sovyet tebliği : 
11 • 12 ağustos gecesi ı.arfında 
kıtalanmız Tekholm , Solski , 

1 
Helsinlci : 13 ( a. a. ) - Res

nen bildirildi~ine göre , Ladoga 
gölü sahillerinde muhtelif grup
lar halinde ilerleyen Fin kıtaları 
tarafından açalan geniş gediklerin 

:hücum etmiştir . doldurulması harelditına Ladoga 

Snıolensk , Korosten ve Uman 
istikametlerinde düşmanla muha
rebeye devam etmişlerdir . 

Korostcn istikametinde hava gölünün şimalişarkisinde devam 
kuvvetlerimiz , tanklarımız , top- edilmektedir. 
çumuz ve piyade kıtalarımızın ---:-------------

müıterek hareketiyle birçok Fa- ÇunklnglD dlnkl 
şist tank kıtaları imha etmiştir . bombardımanı 
On btşi a~ır olmak üzere elliden 
fazla Alman tanin , iki hava dafi 
bataryası , 12 hava dafi mitral· 

Tokyo: 13 (a. a.) - Japon 

Urmuctur 4 ... . 
tt:nı· - Almanyanın Romf>nyadan 
<:lıttı ın ettiği petrol, Rus bombar· 

ı tahakkümleri altına aldıkları ı 
ı memleketlerde sulh delil fakat ı 

1 ı umumi bir /elçvardır.,, ı : ...................... .. Smolenskte muharebeler şid
detini kaybetmi~tir • 

Kara kuvvetlerimiı.le müşterek 
hareket eden hava kuvvetlerimiz 
harp meydanında düşmanın zırhlı 
kuvvetleriyle piyadesine ve hava 
meydanlarında da tayyarelerine 

yözü , sekiz kamyon ve 15 mo- 1 
tosiklet tahrip edilmiştir . Bir 

1 
çete , otomobili bozulduğu içi'1 

kıtaları dün sabah Çunkingi iki 

defa bombardıman etmişlerdir. 

Alarm dokuz saat iki <.l~kika 
sürmüştür. 

llıııt~~lan dolayıaiyle baylı aı.al · 

D· 
4erı . ıa-er taraftan Almaııya'nın 
s;ıd~ın ihtiyacı artmıştır. Bu ikti
'lla~ d~rhkın benzin safhası Al· 
baıı Ya Y• bilhassa tazyik etmeğe 
airıe a~~Şhr. Mütehassısların ifade 
~ilrb·&ore, Alınanya'nm yalnız Rus 
30() ~~dtki benzin sı.rfiyatı ayda 
Ş()Yle 1~. ton kadardır. Bu rakam 
.\ltııa ıır hesapla elde edilmi~tir: 
1lle11 nlar, Rusya'ya karş1 185 tü-
0urııa askerle harp etmektedirleı. 
lUll\e:.

1
n 150 si, alelade piyade 

~irlllis;· 0nbeşi, zırhlı tümen ve 
~tııab de motörlü tümendir. Bu 
t a i~ 
"tık 

7 
Ore, · Almanlar, 6.300 

ltı()t~aikl2 ·SOo kamyon ve 3.750 
<:1,.n ba et kullanmaktadırlar. Bun· 
~iltelerjşka her gün dört bin tay· 
~Olc:>rıu ~e uçmaktadır. Bütün bu 

1 llllanııa •talar, geri hizmetinde 
et için tı karnyonlar ve hıyyare· 
3<ıo b· sarfedilen benzin ayda 

•n lo 
t Atrıer·k~a balig- olmaktadır. 
be, Alttı 1 ahların tahminlerine gö-
ttı~ başı:~Ya 1939 senesinde har
t' ııy()tı t •iı zaman, on iki buçuk 
ı. "' on be . h. r-010 nıın stokuna sa ıp· 

rıya, ıarp cephe5indeki 

30 Ağustos 
Zafer Günü -·-

harekat ve Balkan harekatından 
sonra Almanyanın . benzin stoku 
varıya inmiştir. Her halde Rus 
harbi başladığı zaman, Almanya'· 
nın elindeki stok yedi milyon to
nu tecavüz etmemekte idi. Alman· 
lar Romanya'dan senede dört. 
be; milyon ton petrol temin ede
bileceklerini hesaplamışlarken, Rus· 
ıar tarafından yapılan bombardı
manlar, bu miktarı iki buçuk mil· 
yon tona indirmiştir. Bu vesile ile 
Romanya'nın en büyük petrol tas-

( Gerisi üçüncü sayif ede ) 

---·- ----

iki Koordinasyon 
kararı çıkıyor 

Ankara : 13 ( Radyo gazete-
sineen ) - Yarın iki Koordirıas· 

yon kararı çıkacaktır. Bütün de

ğirmenler 1 ağustostan itibaren 

yüzde 87 tip un imal edemiyecek· 
lerdir. Ağn, Aydın, Bingöl, Bitlis, 
Bursa, Hakari, Çoruh, Kastamoni, 
Maraş, Muğla, Trabzon, mıntaka · 

larında da hububat mübayaasına 

Bitlerin 
kabulleri 

Berlin: 13 (a.a.) - Hitler dün 
Umumi Karargahında Hariciye 
nazırı Fon Ribbentrop ile sabık 

lspanyol büyük elçisi F.spinozu'yı 
kabul etmiştir, 



Sayfa 2 TÜRKSOZU 

C Memleket Meseleler_i _ 

Sanayiimiz ve 
işçi meselesi 

Köpek ve 
kedilerle 

mücadele 

Har içten getireceği· 
n iz ham m\addeler 

Her işin ancak, ehlinin elinde 
muvaffakiyetle başarılabilect-ğini 
hepimiı. biliriz . Hele yapıda, fab · 
rika iılerinde ve bütün sanat ale· 
minde bu husus şüphe götürmez. 
bir hakikattır. 

Her işte teşebbüsten sonra, 
serma)e , vasıta ve insana ihti· 
yaç görülür. Her üç faktörün en 
esaslı ı gene insandır . lnsan şahsi 
istıdadına göre alAkalandırıldığı 

iş için ne kadar iyi }Ctiıtirilmif 

olursa , ueri de o ölçüde kıymet 
kesbeder. lnıan seı maye ve vası· 
tanın yaratıcısı, her bakımdan 

eser onun elinde tamamlanır. 

Ht.r iş önce insan kafasında 

hazırlanır, i)İ va .. ıta ve kafi ser
mayeden sonra ) apacağı iş için 
terbi) e edılmiş insanların rasyo· 
ııel bir siy sistemiııe lwnmaları, 
bugünkü m( deniy~tiıı varis oldu
ğu asırlar tecı übesiııin mahsulü · 
dür. Bu tecı übeııiıı ve he.şer ze
kasının bulucu kudretinin her 
geçeıı gün teknık hayatına elde
diği ışık, g~rek hütün organizu
yon ve gerek.se kk şçıııin kufa 
ve kolunda bir iz bırakmaıaa ve. 
rimi artırıp , kaliteyi yükseltmeı
ae, insan siyi kıy metlemiyor de
meldir. 

lşçinin saadeti, onun cemiyet 
içinde veriminin artması ile kuv 
vetlenmelidir. Tuttuğu işe az. çok 
intibakı düşünülerek seçilmemiş 

ve çekirdekten ihtimamla yetıf· 

tirilmemif bir insanın bu hayattan 
rıasibi , daima kıt olur; verimi ile 
geçimi muvazi olarak yükse1' olan 
insan, eğer it hayatında yctiıti · 
r:ci bir himmete de mazhar ol· 
maısa , 'yuvasının gdiri daima 
ve yıllarca muayyen ve dütük 
1-ir seviyede kalmıya mahkumdur. 
Genitliycn aile )Üküne göğüs ge· 
remez , evlidına karıı vazifesini 
yapamaz . Bundan yalnız tek in· 
san d~ğil, bütün millet zarar gö
rür, ıstıraba düıcr. 

Biz her bakımdan milli bir 
hayatı t:bedilcotirmek azim ve 
lı:arnrında} ız. Memleketteki bütün 
iş varlık ve vasıtalarını hep mil 
ld malı sayanı. Karlar da, zarar· 
la r da şahsın değil, milletindir. 
Bunu söylerken iyakatsız ve bi 
ı.msiz ellerde heba olan sermaye 
ve: onun )anında feda olan siyin 
hakkını nasıl <lüıünürse", vatan
dııf tasarrufunun ve devlet ser· 
mayesinin kurup yükselttiği bun
ca trıebhüslerde de ifayetaiz 
iı;i yüzünden ıarar gören büyük 
ııan&) i hamlelerimizin meseleleri 
üzerine parmak basmak hakkını 

duyarız. 

Biz maziden ne sanayi ve ne 
de sanayi işçisi yetiıtiren müc•
seselere varis Loldulc. Eski sanayi 
mektepleri , kapitülasyon tazyiki 
a .tında yafıyan bir memlekette 
mahdud bir fryiı vermi; ve za 
mania da kabiliyet ve istidadları 
iptidai ve ıüştt mektcplerindeki 
klbik tahsile devam edemiyen 

vatan evlitlarıııa bir peııah vazi. 
fesini görmüştür ve zamanımıza 
kadar bu mektepler böyle gel 

miştir, 
Cumhuriyet hükumetinin, sa. 

rıat okullarını bir kaç hamle ile 
tensik ederek , genç nesilden kıy. 
metli elemanlar yetiştirmesini tük 

ranla anarız . Bu elemanlar ki , 
bugünkü iktisadi varlı~ımızın ana 
müesseselerinde en fay dalı ve 
müessir hizmetler görmektedirler. 

Şim'1iye kadar olanıyle be
raber, sanat okullarının bugünkü 
lcadrolariyle yetiıtirdıkleri itçi sa
yısı ihtiyacın pek azını bile temin
den uzak bir mertebededir. 

Bu mües,.eseler, önümüzdeki 
yıllarda daha geniş bir ölçüde sa
nayileşeceQfoe, büyük elektrik ve 
maden endüstrisine kavuşacağına 

man ettitimiz aziz Türkiyemi'ıin 

muhtaç olacağı elt-manları şimdi
den hazırlıyacak kadro ve vüs :ııta 
olmadıkları i•bi, içinde yaşadığı· 
mız yılların ihtiyacını da kaı şılı

yamamaktadırlar. Sanal okulları

mızın sayısının arttırılmasının, için
de bulunduğumuz şartlarla kabil 
olmıyacağını Maarif Vekilimiz Ka
mutayda söylemiş bulunuyorlar. 

Mevsim dolayısile şehirde ku· 
duz vakalarırıa kartı başıboş kö· 
pek ve kedilnin ittifı devam et 
melctedir. Temmuzdan 11 a~ustos · 

kadar 148 köpek, ~8 ked ı öldü· 
ıülmüştür . 

Ticaret Ofisinin teşebbüsleri 

Şimdi biz, bu şartlara rağ· 
men, elimizdeki vasıtalmdan cıı 

geniş ölçüde istifade ederek, i'l 
tikbalin haztrhtmı yapmak ve ge
reken tedbirleri almak mevkiinde
yiz. Bize derhal bu hazırhğa ge · 
çirmek zaruretini duyuran sebep· 
terden biri de, insan yet iştirmenin 

zamana mütevakkıf oluşudur. Is· 
tikbıtle buıünden hrsap verilmek 
şerefini taşıyan b .z cumhuriyet 
nesli, atinin bu esaslı ihtiyacını 

bugünden derpiş mesuliyetini de: 
taşıyoruz. 

Bunun için, memlekettel..i bü· 
tün sanayi müesseselcrirıi ihtiva 
eden planlı bir hazırlanma ve iş

birliti büyük devlet mevzularıııdan 
biri olmak ehcmmiyetiııi haizdir. 
Memlekelttki bütün fabrıkalardan 

ve modern endüstri merkezlerin
den· maksada yarar bir teşkilat ve 
kabiliyete malik olanlarının · ayni 
zamanda birer mütehassıs işçi ye
tiştirme yuvası ha!ine konmalar·, 
bütün dünyada olduğu gibi bizde 
de tabii ve zaruı idir. 

istihsalinin cins ve kalitesi ne 
kadar mühim, ne kadar acele O · 

lursa olsun, bir fabrikanın en şe· 
refli hizmetlerinden biri de kendi 
maksadı uQ-rund.ı çahşacak mem
leket evlidlarını istidadlarına gö
re, fakat hakkiyle yetiştirebilınesi
dir. Hususi bile olsa, sanayi mü · 
esscsesinin bu uğur da harcıyaca · 
ğı emek ve sarfedeceği para hiç 
bir zaman sahipleri için bir zarar 
telikki edilmemelidir. Bit kere ka
zanan bir sermaye için bu bir va
zifedir; iyi yetişen bir işçinin yük· 
selen veriminden yalnız işçi değil, 
müessese de istifade eder. Ytter 
ki, umumi olarak btJ yetiştiı me 
işini ciddi ve samimi olarak ve 
bilgiye istinat ederek ele almış 

olalım . 

Şimdi mevzuumuzu bir topar
lıyalım: 

Yalnız san'at okullarımız daha ' 
geniç ölçüde randıman vnect'k ı1 hacmi alancıya kadar dC'ğil, her 
zaman için milli bir ihtiyaca ha 

1 
dim kılmak maksadiyle: 

a) Bugünün ihtiyacına yete
cek sayı ve seviyede işçi yetiştir
mek. 

b) Yarının, büyük sanayici 
ve madenci Türkiyesinin ihtiyaç
larını hesaplıyarak işe plin \.e 
sistemle müdahalt> eylemek için 

Pamak ıatı• 
kooperatlll lçttmaı 

Geçen hafta ekseriyet hasıl 

olmadığı için toplanamıyan Ada· 
na Pamuk tarım Satış Kooperatifı 
bugün aat 16 da Halkevi salo
nunda toplanacaktır . 

Balkevı gençleri 
Bl r llçllere gidiyor 

Halkevi gençleri bu lıafta Kürk
çüler kö} üne gidecelder ve kö} IÜ· 
lerle temasa geleceklerdir. A \ rıca 
orada temsil kolu geııçlı-ri <lstiklah 
piyesini temsil edı;cr:kl~rdir. 

Siyasal Bllgller 
ollalaaa girecekler 

Siya~aı hilgiler okuluna alına
cak talebenin kayıt Vf' imtihan 
günleri de~iştirilmiıtir . Namzet 
kaydı 20 a~ustos 27 eyllıl, im ti· 
hanlar 29 eylül 2 birincitf'şrin ara· 
sında olacaktır. 

Birinci Ortaokul 
ml dl rllll 

Şehrimiz Birinci Ortaokul mü· 
dür vekaletine , riyaziye öğret

meni Bay Hicri Erkmerı tayin 
edilmiıtir. Yıllarca Maarif Veka-
leti orta tedrisat servis şeflikle· 
rinde ve u~un seneler riyaziye ö~
retmenliğindr: çalışmış olan Bay 
Hicri Erle.menin yeni vazifesiııde 

asaleten kelmasıııı tt!menni ede
riz . 

Vilayet Jandarma 

Komutanı 11itti 
Ankara\ a tayin edilmiı olan 

Viliyet Jandarma Komutanı Naz
mi Sevgen dünkü Toıos ekspı-esle 
şehrimizden ayrılmış, ~alabalık bir 
dost ve arkadaş kitlesi tarafından 
teşyi edilmiıtir. 

Kı} metli •··om utana iyi } olcu· 
luldar temenni ederiz. 

DOCUM 
1-fuuııiye Düziçi köy Erıstitü 

ı.ü müdürü Ba}' Lütfi Da~larııı 

bir Erkek Çocuğu doğmuştur. 

Yavruya Yaman Da~lar ismi kon· 
muştur. Anne ve babasını tebrik 
eder, yavru)a uzun ömürln dileriı. 

sanayi müesseselerini vazifelendir. 
melidir. 

Bu işi her bakımdan hir nıÜ· 
dafaa hizmeti ve bir vataıı borcu 
olarak süratle başarmak ınecburi
yetindeyi7.. - F. Uluğ 

Basma satışı 
meselesi 

Bir /..aç aydanberi , he· 
men lın sabah Sümerbank 
Yerli Mallar Pazarr Adana 
ş11bui önünün haki/...aten bir 
" f'azar _qeri •• denecek kadar 
kalubalık olduluna fJe yüzler
ce kadının ellerinde nüfus cıiz 
dan/arı o/dulu lıalde bu ma 
ıazanın önüncle loplandılına 

şahid olmaJ.tayız . Ve hattô 
birçok kimselerin Osmanlı Ban· 
kası t•e ku.l/umcu dükkünlar ı 
önünde .l/a,l/a kaldırımlarda o 
turup basma almak için sıra 

bekledilini gö•üyoruz . 
Yerli Mallar Pazarı es 

kiden hiçbir kayde lüzum gör
meden basma satışı .l/apmakta 
idi • Fakat bazı kadınların ti
caret kastiyle ihtiyaçlarından 

fazla basma aldıtı fJe bunla
rın diger maf azalara verile
rek orada fahiş fiatlarla sat 
ması üzerine Yerli Mallar Pa 
zarı hüviyet cüzdaniyle • Şah 

si ihtiyaca kôf i .. satış usulünü 
haklı olarak ihdas etmiştir . 
Ve şimdi böyle bir kontrol 
zarureti dolayı•iyledir ki , sa· 
tışla azami sürat teminine im
kôn _l/Oktur . Fakat ; lıer sa· 
balı Yerli Mallar Pazarının 

önündeki gürültrilü kalabalıkta 
nahoş bir manzara arzetmek
tedir . 

Ne .l/apmalı ! 
Bize kalırsa , basmcı satışı 

çarşının muhtelif yerlerinde 
muhtelif eller flasıtasiqle fle 
bugünkü fiatla 1Japılırsa umu· 
mi caddedeki bu kötü manzara 
da ortadan kalkmış olur . 

imkan flar mı ? 
Bunu bilmiyoruz . Fakat 

muhakkak olarak bildifimiz 
bir şey fJarsa Sümerbank mü· 
esseseleri halkımızın istif ad esi 
için lıer leshilôtı gösteren , 
her fedakarlrlı yapan en emin 
ticareleflleridir . Her mev -
zuda o/dutu gibi , mrimkünse, 
bu • Basma satışı " işini de 
kökünden halledeceğine ümil
flarız . 

------·l::_Y __ A __ • _• __ ı __ L_A __ a __ n __ A __ N:~I------

Renklere dair! -Hakkımız var mı? 
Fransızlar "renkler üzerinde münakaşa olunmaz., 

derler; fakat bu günün bütün münakaşaları, hatta 
münakaşaları değil kavgaları, döğiişleri ve müca
deleleri renk üzerindedir. 

Uzunca bir müddet, bir takım memleket ve 
milletler Rusyayı "Kızıl tehlike,. diye vasıflandırdılar. 

Ondan sonra siyah ve kahverengi gömlekler 
de birer tehlike işareti, birer tehlıke rengi olarak 
dillerde ve kalemlerde dolaşmışh. 

Şimdi de Uwşarkta işlr.rin civcivlenmesi ijze· 
rine habire, san tehlike! den bahsediliyor.: 

Doğrusunu isterseniz, tehlikenin rengi yoktur; 
gerçek tehlıke baş gösterditi zaman, onu eleğim
sama gibi bir çok renklere boyanmış da görebilir
siniz. Ufukta öyle görünür ve toprakta iki renge 
iner: krın ve duman rengine. 

Habil'le Kabil zamanından beri yeryuzunun 
abştıtı bu iki renk, hila, kendini gösteriyor. 

Aylar yıllar ve asırlar rıe birirıi ortadan kaldıra
bilmiş; ne de ötekini silip temizliycbilmiştirl 

• • • 
Büyük Millet Meclisinde bir kanun metinde 

geçen "kanalizasyon., kelimesini "li~ım,, kelimesiyle 
değiştirten bir mebusu kutlamak üzere yazdığı ve 
içinde resmi dilde kullanılan rrenkçe kelimeleri 
kınadığı bir fıkrasını şair Necip. Fazıl Kısakürek 
şöyle tamamlıyor: 

"Dediğim gibi işe evvela devletten başlamalı ... 
Yoksa imamın rüzgar salıverdiği yerde cemaat 

(matyer f ekal) ini koyu\'ermez de ne yapar?., 
Yazın bu sıcak gününde böyle bir fıkraya ta

hammül edebiliyor musunuz? 
Okuyucu, okur, kari her ne derseniz deyiniz, 

her gün b<'ş kuruş verip gazeteyi alan ve okuyan 
\'&tandaşa böyle bulaşık ve bulandırıcı satırlar okut · 
mıya, bilmem hakkımız var mıdıı '~ 

Bir de edebiyat kanalizasyonu mu yapaca~-ız? 

1 
Ticaret Of isi muhtelif mem· 

leketlerden, bilhassa Basra yoliyle 
Uzakf'lrk memleketlerin<fen külli
yetli miktarda sanayi ham madde
leri getirecektir. 

Ofis, sarıayi maddelerinin itha
li için bazı memleketlerde teşeb· 
büsler ) apmış ve baıı ba~lantılar 
da yapılma~a batlanmıttır. 

Ofis getirilecek sanayi ham 
maddelerinin miktar ve nevileriyle 
ihtiyaç ni»bdi üzerinde alikadar
larla temaslarda bu "urımaktadıı. 

Bu suretle bundan aonra yapıla· 
cak siparİflerin de cıoaslar ı takar
' ür t'lmektedir. 

Diğer taraftım yeni açılan Bas 
ı a } olu üu ı iııclt-n muhtr.lif fertkr 
ve sanayiciler sınai hanı madde:· 
leı i getirtmek tedirler. Bu meyan 
cJa evvelce sipariş verilmiı ve Irak 
hadiseleri dolayııile yola çıkarıla· 
ınemış olam ham kauçuk, pamuk 
ipliği ve ham deri de gelmektedir. 
Bunların muayyen fabrikalara has 
redilmeden kin ithalitçıya veril· 
mek surdilr. biltün sanayicilere 
h:vı.ii mul.;arrerdir. 

TAZiYE 
Manha Meb'uıu Doktor Saim 

Uıel'in lımirde ve faı etti~ i ni yaz 

mıı ve teeaaürlerimizı iıh11r c:tmıf 
tik. 

Öğrendiğimize göre, Saim 
Uıcı,:Valimiz 8. Faik Oatürıün efi 
Hayan Güzide Üstünün eniıteleri
dir. Saim Uıeli bir defa daha 
rahmetle anar, O~tüıı ailesinin 
acılarını paylaşır 11 . 

Adaaa geaçlerl ve 
Alldealı lllrell 
Şaaplyoaa11 

Bedc:ıı Terbiyesi Umum Mü· 
dür lügünün bu seneki yaı prugra· 
mınd& bulunan Akdeniı Kürek 
Şampiyonası:2s Eyllıl Pazar günü 
Mersinde yapılacaktır, Bu Şampi
) onaya bütü" Alcrtf!11iı bölgeleri, 
bu meyanda Adaııalı aen~ler de 
iştirak ~d~ceklerdir . Bu Şampiyo
naya girecek gençl~ı imiz ellerinde 
bulunan "t>saitle çalıfma~a bat
lamıılard ır. 

llolludalll llatalllıll 
llarataımaıı 

Marat muhabirimiıden aldıtı
mız malılmata göre , Eloğlu is
tasyonunda insan milthiı bir siv
risinek hücumuna maruz kalıyor. 

Elo~lu civarındaki bataklığın hir 
an evvel kurutulması lbımdır . 
Nitekim bu hususta alakadarlarca 
bazı tt'şebbüsata girifilditi de 
ıöylenmcktedir. Ancak bu itin bir 
an evvel yapılması şayanı arıu

dur . 

l•lllrde ••rw• 
...... llltlllln 

Bu sene mnıtakamııda her 
türlü meyveler geçen yıla nisbet
le bol yetişmemittir . Fakat yine 
bölgenin istihlAkini faılaaiyle kar· 
tılayacak mahsul ahnmııtır . Bu
nunla beraber fiatlar aeçen sene
nin iki ve hatta üç miılidir . Bu 
hususta tetkikat yaptak . Aldığı
mız netice ıudur : Müstahsil pa
zara getirdiQ'i meyveleri manav
lara hemen hemen aıeçen yılki 

dun fiatlarla satmakta , fakat 
meyveler manavların tczgAhlarına 
yerleıtikten sonra ıehirlıye bir 
lüks meti paha1ına satılmaktadır. 
Bu itle yakından alikadar olmak 
lüıumu pek ifikirdır • 

14 Atustos 1941 .-

PORTRELER 

TIMOÇENKO 

Mareşal Tim~çenko herıüı kırk 
altı yaşında, çok zeki ,·e 

çok idardi bir in aııdır. ·r ımoçer 
ko, Basarabyalı bir köylünün of· 
ludur. 1915 de Çar ordusunda 
er olarak bulunuyordu. 

1917 Rus büyük ihtililirıe or· 
duda iştirak etmişti. Her alay i· 
çerisinde bir şüra teıkkül etmişti. 
Timoçenko da alayının şürasın• 
seçildi ve bir müddet sonra şura 
tarafından Moskova'ya murahba5 

olaı ak iÖndeı ildi. Kısa bir zaman 
sonra da subaysız kalmış olan ih· 
tılil ordusunda Timoçenkoya rüt 
be verildi. 1918 harbinde Tirno· 
çenko bir alay idare elti. Ve oı· 

dulara kumanda etmek için ya· 
ratılmış bir insan oldukuou gös· 
terdi. 

Den ikin oı dulaı ı Rusyadan 
tardedildikten sonra Timoçenlc0 

bir:tümene kt.manda t:Uİ. PerekOP 
harbinde yaralandı Yaraları ıY' 
olur olmaz Polonya seferine ~ti" 

rik etti. Ukraynada çarpışmıkl• 
olan Mareşal Budiyeııinin maiyt 
tinde ve sü ıari tÜmC'n komtıtt' 

nı olarak harbetti. Jitonıirde f'O 

lonya cephesini yarara~ Rus of 

dosunun Galiçyaya i"irmesini ıe 
min eden Timoçenkodur. Vik1 

1921 Rus · Polonya harbi, Polon· 
ya ordularının a-alebcsiyle netiee 

lendi. Fakat Timoçenko bu harP" 
ten general rütbesiyle çıktı . 'l' 
yaşında bir general. 

Timoçerıko general oldukl•
sonra Frunze harp akademisiıı' 
girdi. Harp sanatını esasınd,ıı 
tahsil etti. 1933 de Minsk huJ" 

. t' 
mıntakası komutanlığlna tayıo 

dildi. ı 939 eylluünde GaliçYil' 
ve garbi Polonyayı işi'al ede' 
Rus kuvvetlerine Tinıoçenko ı.ır 
muta ediyordu. 

iki ay sonra Rus - Fin hallı' 
başladı. Sovyet ordusu bu taar~ 
katın ilk devrelerinde muvaffa~t 
yet kazanamadı. Bu muvaff akiY: 
sizlik harekata idare eden ~; 
reşal Voroşilofun Komi~r r 
Meclisi ikinci reislitine getirılll' 
sine tıt>bep oldu. Fin harek_;ı~ 
bitirmek vazifesi M:ıreşal 1ıdl 
çenkoya verildi. Suvanso bolf 
na zorladı . Sovyet Rusya • ~1 
harbinin bitmesine sebep olaJI 

9 
reketi yaph ve sulh muahedt f 
nin imzasından !>Oııra da ırııırt 
oldu. 

Alman • Sovyet Rusya :;,
başladıaı vakit Mareşal Tim ,J' 
ko, Sovyet orduları başkuf1'18~ 
nıydı. Şimal Jeni7.İ kıyılıtr1~ 

Karadenize kadar uzanıp ·~ 
binlerce kilometre uzunıur-;, 
bütün bir Ct"phenin bir kO~ 
tarafından idaresi mümkün 1 
dıtı için bu cephe üç kısıtı~dl' 

r ılarak Moskova yolunu 111° t 
eden merkez cephesinin ~o 
mutanlıtı Mareşal TimoÇel1 
verildi. 

Bir uller auı-
Jll'a ... çal~ 

Mersin : 13 ( Türksöıll e'' 
birinden) - Bir müddet , 
T ece köyünde oturan asker 
Cemilenin evine airen baıl,ı 
tar Cemilenin 45 lira11nı 

ve ayni köyden diter bir ' 
evine de girilerek 10 lirası .

11 
dığl iddiası üzerine h&disenı 
illeri jandarmalanmız tar 

araştmlmata batlanmıftır· od'~ 
Jandarma karakol . kel 

başçavuı Tevfik Oralın 111 )iti 
kikat ve rayreti sayesinde k6 
vakamn failleri olan Tece 1•f 
den Mustafa otlu H~cıdefl 
arkadaıları Mezitli köyun 1~ Kocao san oğlu Osman ve el 1 
yünden Hasan otlu Mehı1l ,il 
lanarak ciheti adliyeye "e 
Bir asker ailesinin paraSJ"

1 
v 

mek küstahlıtını göstere"~ 
"er- ı 

daşlann cezasını kanun fi' 
jandarmamızı ıösterdi~• 
ten dolayı takdir edenz, 
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iagıuı ve Vltl 
•atrıerı meıelell 
Viıi· 13( F ~ h· Yctı· • a. a.)- ransız sala ı 

~ll 1 
mahfilleri sabık Suriye fev-

idc ko . . G D ' trıt mıserı encal cnı in 
ttnc d ' I . " b · ı lr. • c ı mesı munase etı c 

Rıliı 
~•d !Jtopagandası tarafından 

tc k 1 
lllahsusla çıkarılan bir habc-

1· 
1 
arıı Vaziyet almağa başlamış· 

•t( it 
l'lt . • Londra radyosu dünkü 

it '~•tında Suriyedeki lngilizler· 
•tk 0ioluların kendilerinin silih 

Fra lldaşı olarak telakki ettiklt-ri 
'st 1191ı esirlerine nezaret etmek 

'ıtıedı· •· ıerı·nı· b'I • · · t' B & ı < ıırmış ır. unu 
llıütc L • 
illa a&ıp ayni nt"şriyatla Fransız 
~ ~aııııarının esir edilmiş olan 
ııliı -b Ve Dogulcu Suba) l ıı rın 
tp,j . 

11 nı ıerbest bırtıkmamak sure 
1 t ın ~ 
l Ulare ke lıükümleıinio Fransa 

~-r'*lıtı<.l ıı ıı ihlal t"dilmiş oldu~un-
•ıı bahsedilmiştir. Fransız salA

~ı:ttar ınalıfi lleı irıde bu husuıta 
F }'cıtı l"dildj~iııe göre, lngilizler 

''rı 1 Old sız a rın evvelc t· eıJir dmiş 
• UkJarı lngiliı. arlt"dince Fransıı 

taıtin · 
lı.ı 1 alıkoymakla hlmamıflar, 

~ tıdan maada General Denı'e 
t di~er iki Fraıı!lız Generalı ile 

cıtut 
t •ubayı da rehine olarak en-

fı~;rıc etmişlerdir. Yine aynı ınah
~ Ct('e işaret edildi~ine göre 
~arıııı hükümeti mütarekenin 

t:.1aıın1 müteakip bütün harp 
•itle · . • 

tj tını serbest bırakmıştır. Su-
/eden getirilen lngit iı. esirleri 

ı,thı ıerbeıt bırakılmıı olup bun
ı: t hilen Suriyeye avdet etmek 
.. ler b e ulunuyor!ar. 

fORKIYE Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 

Perşembe 14.8.941 

Program ve rnenılt-ket sa 

at ayarı 

• 

Amerllla'da 
AıllerUll mlddetl 

Vatington: 13 (a . e.) - Meb· 
usan meclisi, askerlik müddetinin 
uıatılmasını askerlerin kendi arzu
larına bırakmak maksadile yapılan 
teklifi 146 rt-ye karşı 185 rt-yle 

ı eddetmişt i r. 

Aı.aa1a1a bava 
&ll'Dlal'I 

( Birinci ıayf adan arta~ ) 
man ve sekiz avcı tayyaresı kayıp 
etmişlerdir . Bombardıman tayya . 
releri Alman topraklarından 240 
kilometre ·derinliğine kadar nüfuı 
etmişler ve Polonya 'nııı başlıca 
Elektrik aantrallaı ı olan Kadra 
ile Kaıan Elektrik Hntrallarırıa 
şiddetle hücum t'derek isabetler 

kayddmişlerdır. ______ __,_ ____ _ 
sowretıer lllrUll ve 

iagUterealD bllltm•· 
tladze 1eal 
temtaaoan 

( Birinci sayfadan artan ) 

Ankara : 13 (a.a.) - lngiliz 
ve Sovyet elçileri, Harieiye Veka· 
!etimize ayrı ayrı, fak at meali ay
ni olan şu notayı verdiler : 

''Müttehit Krallık Hükumeti i
le Sovyetler Birliği Hükum~ti'. 
Montrö Mukavelesine sadakatını 
teyid eder ve Botazlar hakkı_nda 
hiçbir tecavüzi niye! ve ~e~alıb~· 
h bulunmadıtını Turk Hukumetı
ne arzedcr. Müttehit Krallık Hü
kumeti ve Sovyet Hükumeti Tür- . 
kiye Cumhuriyetinin t.oprak bü 
tünlüpne ihtimamla rıayet etme· 

ğe amidedirler. 

Krallık hükumeti ve keza Sov
yet hükumeti Türk hükumetinin 

h b sürüklenmemek hususunda-
ar e d' 

ki arzusunu tamamiyle tak . ır et-
mekle beraber Türkiyeye bır Av-

rupalı devlet tarafından taa~.ru~ 
vukubulduğu takdirde her turlu 

TORKSOZO 

Berllllla ııucau 
( Baımakaleden artan ) 

fiye mt-rkezi olan Ploesti şehrinin 
bombardımanı hakkında Yor kşa 
yır Post gazetesinde çıkan bir 
yazı dıkkate layıktır. Bu gazetenin 
4 AA'ustos tarihli nushasında de
niliyor ki : 

"Bu taarruzların muvafrakiyet· 
le neticelendiQ'i anlaşılmaktadır. 

Romanya günde tahminen 4 bin 
ton ham petrol istihsal eder. Bu 
miktarın büyük bir kısmı Ploesti 
şehrinin drafında toplanmış olan 

onbeş tasfiyt-han ede istihsal edil
mektedir. Ploesti şehıi, prtıol ku
yularının kısmıazamıııın bulur duğu 
Karpat dağlaıının eteklerinde bir 
ovada kairıdir. Bu taarruzların lı e 

dt:finin tasfiyehaneler olması ınan 
tıkidir. Çünkü düşman i~tediği 
kadar ham petrol istihsal ededur
sun, bu petrolü ancak yakındaki 

petrol depolarına pompalayabilir. 
l tall>uki ham petrolü depolarda 
bulundurmak, benzini bu vaziyet
te saklamak kadar tehlikelidir. 
Zira ham petrnl son derece kabi 
li iştial bir gaz salar. Nitekim bu 
gaz, tasfıyehanelerde 150 d erece· 
ye kadar ısıtılan ham petı olden 
hl!sule gelen benzindir. 

iaşe vaziyeti Almanya'yı tes
lim olmıya hiç bir zaman icbar 
etmiyecektir. Çünkü Alman dev 
let adamları, her Avrupa milletin
den evvel, harbi y.ıpaıı Alman 
milletinin doyacağına birçok de 
falar tekrar etmişlerdir. Ve Al
manya'yı ziyaret edenler, bu mem
lekette iaşe vaziyetinin, diğer 

Avrupa memleketlerine nazaran 
daha iyi olduğunu söylemektedir
ler. Almanya, 1914 harbinden al
dığı dersten istifade edere~ ,bu de
fa ki muharebe için daha büyük 
stoklar toplamış, ve a-erek bu 
stokları, gc:rek muhtelif memle
ketlerin işgaliyle eline geçirebildi· 
ği maddeleri daha iyi tevıı etme· 
sini bilmiştir. 

-
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il CiNSi En az ı En çok 1 

.~ K. S. 1 K. S. 
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1 Koza \ 10.18 ı 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 -00,00-

Klevland il ---1 00,00 1 
M. Parlağı 00.00 ,1._~.~ 
P. Temizi 00,00 1 00,00 

1 Kapımalı 

Y. Çi~idi 05,00 . 
1 K. Çiğidi - 0.00 - ' 
ı Susam 
Bü"~ay yerli 7,65- 7,75 

Arpa - s.4o -s;rs-
Yulaf-- -6~35- 6,50 

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

13 • 8 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
lı bankasından alınmııtır. 

' - ~ --:=, 
(Frank) Fransız ı ' 
(Frank) isviçre 1 

(Sterlin) İngiliz ı 5.2~ 
( Dolar) ~J!leri~a!l '30 00 

ALPULLU FABRiKASI 

FAALiYETE GEÇTi 

Alpullu Şeker fabrikası çalış· 

maye başlamıştır. 

Yeni ıeııe Pancar rekolteııinin 

600,000 toııu buldu~u tahmin 

edilmektedir. 

iaşe vaziyeti hakkındaki haki

kat bu merkezde olsa dahi, harp 

sanayiinde kullanılan bazı esas 

maddeler ve bilhassa modern har-

bin en esaslı maddesi olan ben

zin hakkında ayni şey söylene

mez. Bu sebepledir ki, Almanya 

kısa bir zamanda Rus harbini tas-

fiye edemezse, hiç olmazsa ken

dine ihtiyacı olan maddeleri te

min edecek sahaları ele geçirmek 

mrcburiyr.tindedir. 

A. Şülırü ESMER 

İLAN 
Müzik : Hafif Parçıılar 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif programın 

muavenet ve müzaharette bulun· 
mata amade olabileceklerdir il 

lngiliz hükümeti de şu iki~ci 
notayı Hariciye Vekilimize, takdıın 
etmiştir: 

ı ADANA BElEDİYE RİYASETİNDEN : 
1 (3000 metre IDlllAP çallılb ilam abaacall) 

11.:Joı 
b..ıs 

12.lo 

12.33 
12.45 
13.oo 
1 l. ısı 
lcı .oo 

ls0o 

18.30 
11i.cıc 
19.0Q 

devamı 

Evin Saati 

Program ve saal ayan 

Müzık : Şarkı ve türküler 

AJANS haberleri 

Müzik : Şarkı ve türküler 

Müzik : Karışık proanm 

Program ve memleket sa
at ayan 

Müzik : RADYO CAZ ve 

"Bugünki nota ile Krallık hü· 
kümeli ve Sovyetler hükumetinin 
beyanatı metni Ekselansınıza tevdi ı 
edilmittir. Krallık hükumetine mü· 
teallik huıusata bu beyanatın 19 
Teorinievvel 939 tarihli Türk -

lnriliz muahedesinin birinci mad
desinde Türkiyeye karşı münderiç 
taahhüdünün sadece tekrarı olarak 

tavsif edilditini hükum..:timin mü
saadesiyle izah ederek kesbi şeref 
eylerina ,, 

Beyanat bu muahedede hiç 
bir detişiklik yapmadıQ"ı gibi on · 
dan mütevellit vecibeleri ne tevsi 

ne de tahdid edebilir. 
19.15 

TANGO Orkestrası 

Serbest 10 Dakika 

Müzik : Saz Eserleri 

Konuşma (Derdleşme) 
Müzik : RADYO CAZ 

TANGO Orkestrası 19
·
3
0 Memleket saat ayan 

ve 
1 ANKARA RADYO GAZETESi 

ve ) 

ajans haberleri. 

Müzik : Yurttan Sesler 

RADYO GAZETESi 

Müzik : FASIL 

Zıraat Takvimi ve Topr3k 

Mahsulleri Borsası 
Müzik : FASIL 

Konuşma (Sanatkarlknmız 
Konuşuyor) 
Müzik : Senfonik program 

Müzik : Dans müziQ"i 

Memleket saat ayan, ajans 

haberleri; Esham· Tahvilat, 

Kambiyo . Nukut Borsası 
(Fiyat) 

Müzik : Daı ıs 

(Birinci sayfadan artan 

garistandaki ' tebeddül hakkında 
böyle diyor . 

•• • 
Japonlar Hindiçinide büyük 

mikyaıtaki hazırlıklarına devam 
etmektedir . Bu vaıiyet Avua· 
tralyada büyük endife uyandır· 
ınııtır. Avustralya Başvekili Me~
ıis'in bugünlerde lngiltereye ıı· 
deceti bildirilmektedir 

••• 

ı - Şehrin muhtelif yerlerine dökülmek üzere 3000 met· 
mikib çakıllı kumun mübayaası açık olarak eksiltmeğe re 

konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (4500) Liradır. 
3 Muvakkat teminab (337.SO) Liradır. 
4 _ (balesi 29-8-941 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 

da Adana Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 _ lst~kliler bu işe ait keşif ve Şl\rtnamesini Adana Bele· 

diyesi Fen müdürlüğünden 12 kuruş mu~abiıinde alabilirler. 
6 _ Bu iş hakkında fazla m~lumat almak ve şartnamesini 

görmek istiyenlerin Adana Beled~yesj Fen işleri müdürlüğüne 
ve münakasaya gireceklerin de ıh~~e günü muayyen saatte 
Belediye Encümenine müracaatları ılan olunur. 

14-18-22-26 13335 

1 LAN 
KAMARA MOOORLOIONOEH: 

Kanara işçileri için 50 adet Tulum ve kasket, 40 adet 
Muşamba önlük, 30 çift lastik çizme eksiltme suretiyle sahn 
alınacaktır. 

1 Beher tulum ve kasket muhammen bedeli 7 liradır. 
2 Beher muşamba önlük ,. ,, 250 kuruştur. 
3 Bir cift lastik çizme ,, " 1 O liradır. 
4 50 adet tulum ve kasketin muvakkat teminatı 26 li-

ra 25 kuruştur. 
S - 40 adet muşamba önlük muvakkat teminah 7 lira 

50 kuruş. 
6 - 30 adet lastik çizmenin 

50 kuruş. 
,. 

" 22 lira 

7 - ihale Ağustosu 26 mcı Salı günü saat 11 d~ Bdedi
ye encümeninde yapılac~~t!_r. Şa~tnamesi Y. l. .k:tle~indedir. 

8-Taliplerin ihale gunu temınat makbu2lar1yle Ticaret 0 -
!dası vesikalariyle birlikte Belediye encümenine müracaatlar 

Yarınki proiram ve kapa-
1 

ıui . 

fransada yeni bir niıamdan 
bahıedilmektedir . Vişi devlet 
ve hükumet reiıi Peten bu mev
ıudaki 12 maddelik kabine kara· 

11 hakkında beyarıatta bulunmuf · 
tur . Bunlardan anlaııldı~ına gö· 
re f ranaız milleti "ılu bir ta· 
kay,yüd altına alınacaktır . Bil
haa1a DögolcülüQ'ün önüne geçil

mek isteniyor . 
· lan olunur. 10- 14- 18 1 22 13325 

Sayfa 3 -
Toplantıya davet 

ÇUKUROYA PAMUK IHRACATÇllARI BiRliGI iDARE 

HEYETi RiYASETiNDEN : 
Statümüzün ikinci maddesi mucibince hesap yılımız 31 A· 

ğustos 1941 tarihinde bitecektir. Bu sebeple ve yine Statümü
zün 12 nci maddesi hükmüne uyarak sayın azayı 4 Eylul 1941 
perşembe günü saat 11 de Birlik merkezinde adi içtim:ıa da
vet ediyoruz. Saym izinın asaleten veya Birlikte aza bulunan 
bir zat tarafından temsilen bu toplantıda hazır bulunmalara ri
ca olunur. 

RUZNAME 

1 - idare heyeti raporunu. mürakipler raporunu tetkik 
ile idare heyetini ve mürakipleri ibra etmek, 

2 - Yeni yıl bütçesini tesbit eylemek, 

3 - idare heyetinin 12-8-1941 tarihli ve 47 numarala 
karariyle tesbit edilen iki mümessilin tasdikı 

4 Yeni idare heyetini ve yedekl•riııi seçmek. 
S -- Bir mürakip seçmek. 

6 - Hükumetin direktifleri dahilinde Birliğin bir yıllık fa
aliyet programını tesbit etmek ve Birliği alakalaıı<lıran bilumum 
hususat hakkında müzakeratta bulunarak kararlar vt-rmek. 

11333 

ilan 
CEBElİBER(KET OSMANİYE iCRA MEMURlUGUHDAN : 

No: Tarih Cinsi Mevki Mahallesi 

25 4 941 Biri bi- Çarşıda rizaiye 
rine biti-
şik iki bap 

ahşap dükkan 

HUDUDU 

Doğusu bu kayifrazen iki 
parçada evvelce Aliye sa
tılan 

Dükkanlar batısı bu ke .. re 
bit ifraz Süleyman ve Er-
fidana satılan dükkan ku
zeyi badat ve Ayşe ve kö
se Ahmet ve Ökkeş dük
kanları güneyi sahibi se
net Ömer ve Karataşlı 
Hasan iken muhdes cad
de ile çevrili 

Dellal Sadık Yahmza 11 O liraya borçlu Ömer Biciğin yukar· 
da cins ve mevki ve sair evsah yazıh bulunan iki bap dükkan 
biribirine bitişik olduğu halde paraya çevrilmesine karar veril
diğinden talip olanlann 15/81941 gününde artırma şartnamesi 
dairemizin 941/500 numaralı dosyasiyle muayyen bulunan yer
de herkesin görebilmesi için aıılmışhr. 

Birinci Artırması 5-9-941 Cuma g ünü saat 9-12 ye 
kadar devam edecektir. 

Şayet takdir edilen 500 Lira kıymetinin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde ikinci artırmasının on gün daha temdit 
edilerek 15-9-941 Pazartesi günü ihaleyi katiyesi icra kılma· 
caktır. Talip olanlann muayyen gün ve saatta Cebelibereket 
icra Dairesinde bulunmalan ve alakası olanlar ruchani alacakh 
olanların ihaleden evvel dairemize müracaat eylemesi ilan 
olunur. 13334 

• 
iş Bankası 

lllçlll taıarral besapları 

1941 
lllraadfl plbı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Afu.to•, 3 llıinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 illramreıerı 
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 > 

TOrklY• ı, Banka•11• para Y•tırmakla yalnız para 
biriktirme almaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlt olur•unuz 



I -..:---;--"' "I' .., • ·- ' • : - .. • • - - • -.r • .,.....1 J -' ,,,--,..- • ~ ~ 

' o. I• ' 

P H 1 LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARflYATI, SESSİZ İŞlEMt UZUN ÖMÜR. 

••@• • • • • • • • • • ·• • • • • • • 
Gazete ve Matbaası 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

• • • • • • • 
Türksözü 
Gazetesi 

• • Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

ı 

• • • 
j • 
' 1 
1 

Kitap, mecmua, çek, bilet, atış, 
plAn, harita, bilumum matbaa 
işlerini Tflrklyede mevcut mat· 
baaıara rekabet eder derecede 
tab ve sflratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

ı . 
ı : 

~~~~~~:::.=~~~~~~~~~~~~~~~~ , . 
r ~ Türksözü Cilt Kısmı 
ı . 
ı . Muhiı.rrem Hilıni Remo 

ABİOİNPAŞA CAOllESi NO. 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 
~ · ~ -1 SAGlAM, TEMİZ, ZARif Cill i~lERINIZI ANCAK TORKSOZO 

ı • ,• MOCELliTHANESİHDE J APTIRAbillRSİHİZ 
llllllrıllll._.. ______ __,ililaiil_. ______ _._~._....._... .... .__ __ , •• ~,w~-----.ww U 

... , ..... ·: .. ·. \ ...... :~-.~i;J·,~ ,·~· :.·· -/ıl'{·!·;f ....................... 
-------------~·~--~---· 

"Radyolin,, harikulade mües 
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasmda ve güzelliğin-

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİl TERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTAHYA iMPARATORLUGU 

- YAZAN::=::::: MÜMTAZ FAiK FE!'41K === 

" Adı-t ıımo Liı alı! !lXlU 

4 öO\ı 200U 
-1 '25ıl 1000 

40 IQU 40l.IO 
LOO 50 )Qn'.ı 

120 40 4500 " 
160 '.!O '3200 " 

--------·-·--·--------~-----~-~~~ 
)~--~~-.......... ~.....,.~~ 
) MÜTEHASSIS 

Dr. Hkrem Baltacı 
HASTALARINI HER GôN MUSTAFA RlfATECZAHAHE~l ı 

_Jfil]NDEKi MUA YEHEHAHESINDE KABULfillj 
·-------- ---· 

f A;oa~":e~~~-~~;;=:~01 
ı ,artları GÜNDELiK ~E ·- AOıı.NA :ı 
ı Salı;,, ve Başmuharriri ı 
l Sene/ili .. . · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı 
l 1 AylıAr . . . ı 25 • - ı i - Umumi Neşriyat Müdürü ı 
i hanlar için ldareye MACiD GÜÇLÜ ı müracaat etme ildir __ Basıldığ~~-=-~ORKSOZO_ ~atb:a~sı _ı 
...................... ~ ......... ~~~ ............. ! 

~ Kalbi boz :ı:d::ın, mide ve böbrekleri 1 
~ yormadan: ıstırapları dindirir. ~ 
M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakmmıı ve~ 

~~~::::~:::t:·:~·::::y:i:~ 
i 1 an ' 

C. H. P. SEYHAN YiliVH iDARE HEYlfl 
REiSUGiHO(N : ~ 

663· 
1 - Parti ve Halkevi konferans salonunda yapılacak ( 4 D 

lira (28) kuruşluk sahne tesisatile bir kısım noksan inşaat ~O' 
941 tarihinden itibaren ( 1 O) gün müddetle açık eksiltmeYe 
nulmuştur. .. 5; 

2 - ihale 14-8-941 tarihine müsadif Perşembe giiPıJ vr 
at (17) de Adanada asfalt yol üzerindeki C. H. P. Seyhaf

1 

layat idare heyeti salonunda yapılacaktır. ·}liıı' 
3 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler eksiltme tarı eS 

den bir gün evvel bu gibi sahne tesisatı yaptıklarına dail'. v -l 
kalannı Parti inşaat kontrolörüne ibraz edüp işe iştirak iç~f1(4o 
sika almaları ve keşif bedelinin %7,5 buçuğu nisbetindekt 
lira (67) kuruşluk muvakkat teminatı verm~leri lazımdır. .. f' 

4 - Proje ve keşifnameleri görmek isteyenler her guıı30 
ti kalemine müracaat etmelidir. 12-13- 14 ı 33 


