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1 J\ Afodf!OG : 31 (o. a.) -
1 •Deler gas•t••İ Ra• artla· 

... ela falı ma ... ;,. bir ~~i 
~ luıUanılmalıta olJa
...,.. İfffJ et111iıtir. Go%eteye 
..... , Stolin 6a ailalaın ına· ı 
eidi olan milhnıli• Ko•tİ· 
'-"a lıabal ederelt tebrilı 
~f H lıenJi•İn"' ba.&ı tao
•~leı-c:le 6ulunmaıtur • 
;;; 
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Amerikanın ı 
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VerdiOi Nota 
Yu/CorıJQ/<i reıün Afrl/caJ.a ln,Uizlerin esir aldıkları /talg,,,. pilotla,ından 6lr /caıı:uu _.,.,ıu/dedir. 

Kahire : 31 (a.a.) - Qrtafark bildirditine röre , Cibuti Fran111 

Japonlar ,A meriluının 
Tulila Topçelıerini 

H...,,, Uirattılar 

tnımaı hava k•wetl~ri td>liti : 'lrnlfm:ılf il MU- kolonisi Britanya mahmları ta· 
laıilis avcı tayyarolori bir dili- AJtQa lft ı,11 rafından yakındı rönderilen no-

._, hava filosunu tardotmiftir . HAbtımrif IYOYOR 

......... Bu fito ~b atnü Sreoaik açıkla ,ntı tnl 
nnda bava uv,etlori•iu bAcum
tetebbls etmittir • Altı dü1111an 
tayyaresi diifilrllmüıtür. 

Tayyarelerimiı Binaazi herine 
y•ni bir akıo yap ... lfl•rdw. Rah
bmlara ve vapurlara on ton ka 

Cibati malıiıınlarına 
oeri/ett /,.~ notaa 

taya cevap vermiftir , Notanm 
muhteviyatı halı.ILında hiç bir ma
hlmat yoktur. 

Zannedilditine ıöre , bu kolo-
ninin iki aylık yiyecek ve içece· 
ti vard1r . Ve Vichy makamlah 
kabil oldutu kadar Cibuti lıerio
deki kontrollerini idame ettirmek 

ADbra : 31 {Raciyo ıuctesin
~Amerikadao ıelcn bir ha· 

16re, Japonya buıinldl hA· 
~r ka11aamda bir intizar ıi· 
r~i takip etmekte berdevam. 

• Japon ıuetelerınden Nifi Ni-

dar bomb1. ablmlf ve miteaddid remiı dönmemiftir . 
yan,.alar çıkanlmlffır. iki tayya- Londra ~ 31 (ı a.) - Royterin niyetindedir . 

Jlponyanan bualn takip et:t, oldutu ıiyasetin en makul 
r.. 81u, Amerikanm uzekprkta 
t.rı laaiyeti tamaınile ele almak 

............. '_IUnda bulundutunu yazmık· 

Ylfincton: 31 (a ;.) - Harbi
:. laetareti Tutıla adınd•IL& Ame
,._ rı topçckerinio Çunı-Kioı li· 
-~1 ırı<1. japonlarm yapbtı bir 
fııt"' •lunı ~snasanda Japon bom· 
llfı 1•~yle liuara uttadıtın• bildir· 
Tır · Tutila ıemisi Y anıçe oeh rw.: emniyet mıntlkuı diye ay
~ ~aamda demirlemiş bulun
' 1• beraber bombalarin kaza 
~ bt'1r,'k iaabet ettiti ıanııe· 
'Jelttedir. Bonurıla beraber Ame
bir )ipon htlkCimetine f\ddetti 

Protesto notası tevt!retmiflir. 
~ ~tbwy: 31 (a.•) - Çinin 
' ~*" dotru blylk bir askeri 
~t Y•Plldttt ıirllmektedir. 

-·-----°"Ye ._.... Sıberya hududUn • 
•ldMaa ifleriaôe fabldıak 
,..,_lana elli bindea fazla 
..... ini hiamete aldıktan 

ktedir. 
~ ~,. ı sı <•·•> - Ola Cunı .. 
~- aene 25 iaoi tlefa olarak 
t~ do-.muina mensup tay• 
~tia fkktetli bir hOcmnaoa 

.... Ş.briD ı•P .,_llyo· 
~risi üçlııcü aayüde ) 
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Alfflll•lıır b•• ,erlaJe 
t60 lilomtdff;W lıoılar 

••rl drilddla 

Sov~ • ıAl•ı' cepbesindell 
'felea ....,_.,. ....... .arbk bu 
cepired• ytldanm lmbi •iper har
bine iatilaal etmiftir. s-,.t cel>! 
besilMleki mubarebelılr .SOV,,et or
clJaıu• iyj ı1ıu1r-..ıı oWutanu 
bildinlek~ir . 

Bu .... il IJ•n tebliti • Uk· 
raynada ...,ıap edilen Sovye~ 
ku.vdlıeı:inia Uıkil>ioe deYıU8 edıl
Glitini bildirmelrtedir. Alman rad 
yoau da Smolemk oeoabunda Y1f 
eli tlmendea erten kuvvetlerln 

,._, .................................................. "* s 
larıl 

ı 
in ad 

~~ Blılepk o.vı.ı-. tıır-Aclolar ....... bafa. vol- ı 
"1t llUlrlimyor. Bu baıırl*· kaniktir. Sak 11k h•ekeü arz· ı 

......... Rlipla ad.mı~a ıı ı.ra .e olur. lklipıi ltluson S 
:::r r6ndermeyi ve adalar· rüıMa'l~na tlbi oldutundap S ,,. __ ,.iti kuvvetlerin kuman· yatDJur *vıimin~ hava~ 1 
~ . ele •~rı da ihmal .,~ atır, rutub.etli ve gayrı· ı 

'biftir. Filipia sıbhtdir. 
~Pasifik Ok- Nd>atab z~n· 
~--..-un 14 r P Hor; Solmılerine findir. Soya, r~çi- 1S 
~ Hindtçinl Cofra/t Yönıkn ne, zamk, inpat S 
... ~ lt•pyacbr. Kımca Bakıılar kerestesi veren a· S 
~ naeeab-. ,... .. ---ı l& bin ki"-etre olup nüfuau :tıllll iela'. Sd* lerde 
--.~ur. idare merkezi l yetiten pirinç. kahve, teker 

. ..... ... ~~---~ 
Pıilp1a -.ıan Şukt As· TltOft ~ Menevlr •••J ·aı I 
~&k Okyuuatu ayı- bafP bllau.antini tetkil eder. 
r~ bin ada ve acJaak· • - G.nıı1 2 ncı '°rfocla -

..................................... .ı 

Ruz'llıidt 
talin'e 

- ,,.,,,,...... -
bir mesaj 
gönderdi 

Ankara : 31 ( R•dro •• 
, .... ,nden ) - Ruzvelt'in şah· 
st münıesıiJi Hopkins Moskovada 
beyanatta bulunmuıtur. "Hopkins 
Stann ve MolotoOa prüşmüf ve 
Stalin'e Runelt'in bir mesajını 
ıetirmittir. 

Hopkins beyanabnda, Sovyet· 
le,e azami yardilnın yapalatatını 
Hitlerizmin ortadan kaJkmatı içio 
ne yapmak IAıımıeline her tür· 
lü tedbırin itb'lıU ectilecetini 
söytemiftir. 

Al•ıwlua 1ln 

lo911tukerl .. ,. ... ··-
Smolen•lı plari ıMıt 
A iman lıat1oetlel'inı.. 

•fln• ,_._..n .. ffi 
mıya~tı kad'ar muauımcbr • 

Sbvyet iıtihbarat dairesi reiı 
muavini bualnkl beyanatında bir 
kısım Alman kuvvetlerinin 160 
kilometre ıeri atıldıtını söyle· 
mittir. 

Sovyetlerin buıinlerde biyiik 
bir taerntade bttlUltlHM mubte-
pıeldir., Fak.. ifadilik "Vılflll an, 
tatacak bir haTeket iatPhede 
edilmemiftir. 

Londrı: 31 (a.a) - Ruı cep· 
lacıiMa• ple ~ t6re. 

l lRilııhia ~ •th~ •ıttıaı• ~llyilk blr kısmı boyunca yerini 
•ıp~r h•rbine terketmektedir. 
DeyJi Ekspreaın Moakova'daki hu· 
sual muhabirine 16re, Simolensk 
,,öııesi bir iıtiaaa tefkil ediyor. 
Bu böırede aıiioferit tank birlik· 
leri h.ıı yerlerde ile{liyebilmekte 
Fakat derhal bunlann irtibatları 
keaibneltte ve bu birlikler mahve 
dilmektedir. 

( (;erial ilc;lncB aayf ada ) ............. 
--llaUllırlUI ..... 

Vaıinıton : 31 (a.a.) - Meba~ 
ıan Meclisinin askeri eacöaenı 
millı mubafıılarla ihtiyat •bay· 
laran ve mltehauaa ukerleriD 
evvelce bir sene olsak a.abal 
edilmit olan. askerlik blanetleriai 
temdit eden. kanua projeüai yedi 
muhalif rey• kartı 15 re,te be 
bul etmifJır • 

,, $ 1 

•• Sahip ve Bqmuharrirf 

FERiD CELiL CIOHN 

K...ı .. Tmihic 1 KluD...U 1924 

OnJedlncl rıı - •ı• ı 6078 

Çoi ŞiJcletli 

Zelzeleler 
Ankara : 31 (a. e.) - Mut

lada dün üç yer sarsıntısı olmuş
tur. Bunlardan 9,2 deki zelzde 
çok şiddetli idi. Hiç hır hasar 
yoktur. Mutlada bir kaç günden· 
beri sıcaklar azam[ dereceyi bul· 
muştur. 

Sovyet-Leh 
anlaşması 

&len, Maim ,,. Skor•lıi' nin 
hyanatları 

Londra: 31 (a.a) - Sovyet· 
Polonya anlatması Eden'in mesai 
odasında imıalanauftır. Merasime 
BllfYekil Çörçil riyaset etmiflir. 
lnıilta Bqvekili'nia satında Eden, 
onun yanında Polonyı Bqvekili 
General Sıkonki bulunuyordu. Sov· 
yet biytlk elçili Maiaki ile büyük 
elçilik müatepn Nodikof Çörçil'in 
soland• yer almlflardı. imza me
rasiminden aonra Eden kın bir 
nutuk irad ederek akidleri tebrik 

etmi,ftir. G~eral Sikorski ile Ma· 
ilki de .61 alarak kwa birer hi· 

... ..... , •. ......... 
Vişi -Mihver 
mü na sebatı 
Enflasyon 
tehlikesi 

RruHltin ICon.,-.ye 

1nı-~· 
Alllll.AI 
nıYAYA H 

' tate irad etmiılerdir. En sonra söz 
lalan Çörçil de k11çlk bir nutuk s ovyetler Birliti ile Polon 

aruanda Locıdrada akdedil 
söylemiflir. Nutuklardan sonra 
Eden General Sikorski'ye resmi d a:•flDll~-dl~yadad~-·akiıler •Y 
b

. t · G l d b ırmı9.ır. ma um r .. ı, A.vna~a 
ar no a vermıı, enera a unun asıl harp evveli Polon d b 

cevabını Eden 'e tevdi etmiıtir. ı• luııftı . ya • ... 
F..deD Avun Kamaruına ıiderek 811 anlepaa ile elki Srwyet 
....... \n im..-ıtıtınr_.w ,.... pufı f-..Wmit iii 
lara teblit etmiflir. lelcet ar•anda her &lr'A• · • • 

Lon~ra: St (a.a? .- Rayter'in kabul edilmiftir. Şi9di Ruayada 
diplomatık mubamra • Polonya· j mev~ut Polooyah esirlerden mi· 
Sovyet anlqmn1aa muncer olan tetels.kil bir orda da k lacakbı 
mibakereleria çetin oldutunu yu t • • • u~ • 
makta fak~t her iki h~me!~ Gelen haberlerden anlallkh 
ka111bkh bir ualapla 1ihnayetın1 tına ıöre , Mihver devletleri V.. 
ıöatermİıl olduklannı illve etmek fide iyi bir kebinenio kuruıma. 
tedir. Sovyetler birlitindeki Po- 11nı ve lıJibverle biltln maaa.iy 
lonyablara umu1nl af bahfeden itbirliti y1pllmuını iatemekted 

hlkil mlerden takr.beD 500,000 • • • 
aivil ile 100,000 kadar asker isti- Ruıvelt konıreye bir 
fade ed~ektir. ıöndeterek, bupnkl vuiyet k 

Bunl1rdan ~~ bir k11111mın 111ında enflayona mini o 
AllQanlara kartı harp etmek için için aal.ıtiyetler talep etmijtir 
derhal ıönilll yuılacaklan tab • Ruıvelt bu mesajında her JUCt. 
min olunuyor. ~laema Almanya deye ait f1atların miat.kar ~ 
ile Sovyetlcr birlili aruındaki maaı lüıumuna ifaret etmiftir. 
badud'1 bqka bir bat ii&erinden • • • 
teabit etmif bulunan Alman-Sov- Oifer taraftan laailiı tayya-
yet mukavelesini feahetmektedir. releri ~cenupta barekab ink · 

ltobflll amirtıllılı reü ettirmektedir . Din lnıilizler 
• li:ıı.: cilyayı bombardı•ao etauılerdlr. 

••••Nı•••ıill•llli•• Bir habere ı&e, fimdı O 
Roma : 31 (a.a)-D.N.B. Ami· tarkta ltaıyao iaava kuwClerif 

ral Luiıi San Sonetti ltaıyan ami bafbatadır. Alman bava fi 
,. ... roiı •viD~e ı.ytll edil Dlll artık ı~• filolanu Y• 
~-. Amir .. !G ,,...d... damı f6rllmemektedir • 
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. __ Harbin Gizli Silahla~ 
ŞI RE VE 

CAS'USLAR 
Memlekette 

zirai tetkikler 
Bölgede Hububat 
mübagaa işleri 

Harp yalnız cephelerde cere
yan etmez; cephe gerisindeki rau 
haı ebeler , mücadeleler de hiç 
şüphesiz cephelerdekilerden daha 
müşkül ve tehlikelidir. Ct'phe ge
ri~inin gizli harplerinden en mü· 
himmi ve korkulusu hiç şüphesiz 
ki casusluktur. Casuslar kendile. 
rine hasım olanlar arasında yaşa
mıy a ve onlardan kendi işlerine 

yarar malilmatı alarak taraf !arına 
bildirmeye mecburdurlar. Bu çok 
müşkil bir iştir. Casusun binbir 
hileye müracaat ederek, zekasını 

fevkalade maharetle kullanarak 
istediği malümatı almış olduğunu 

kabul edelim, bu malümatı nasıl 

karşı tarafa , yani kendi tarafnıa 
gönderebilecektir? 

Bu casusluğun, gizli harbin en 
müşkül noktasıdır. İşte bu sebep
le daha asırlar evvel şifre icat 
olunmuılur. Bugün de kullanılan 
şifre Romalılar zamanından kal. 
ma bir icattır. Hatta daha eski 
z.amanlarda bile bir hükümdar 
müttefıki bulunan di!{er bir hü· 
kümdara veya bir valiye, bir ge
nerala gizli bir mesaj göndermek 
istediği zaman en sadık kölesinin 
saçlarını kestirir, yazacaklarını 

ateş yazısiyle k.ölt'nin başına yaı
dırır, sonra saçları çıkıncıya ka. 
dar köleyi bir yere hapseder ve 
nihayet saçları büyüdükten sonra 
eline alelade bir mektup vererek 
yola çıkarırlardı . Köle yolda 
düşman eline düşse bile elindeki 
mektuptan başka bir şey elde 
edemezlerdi. Köle hc:define va
rınca öteki hükümdar veya gene -
ı al saçlarını traş ettirir, Tebligatı 

okurdu. Bu kölderin vazifelerini 
ikmal ettikten sonra bir daha or
tada görünmedikleri vakanüvis'ler 
tarafından rivayet olunur. 
Görülüyor ki, şifrelerle gizli me

s·,j göndermek yeni bir şey de
Mildir. Fakat bugün artık çözül· 
mesi zor şifreler teı tip etmek, 
anahtarları meçhul şifreleri hallet-

mek bütün manaııiyle biı sanat, bir 
fen olmuştur. Bugün bu işlerle uğ· 
raşan bir çok mütehassıslar ne 
kadar müşkil ne kadar girift olur
sa olsun her hangi bir şifreyi çöz
mekten asla müşkülat çekmemek
tedirler. 

Bilhaasa geçen umumi harp 
şıfre harbinin inkişafına mükem· 
mel bir vesile olmuştur. Pek çok 
casuslukların yapıldığı geçen harp
te bir çok gizli teşkilatlar şifrele
rin halli ile meydana çıkmıştı. 

Bunlardan birini olsun zikre
delim: 

1916 senesindeydi. Bazı Hind 
teşekkülleri lngiltereye karşı bü
yük bir isyan çıkarmak teşebbü· 

sünde bulunmuştu. Bu teşkilatın 

merkezi Berlindeydi. İngiliz hü -
küıneti bunu sezdiği, tahkik etti· 
ği halde bir türlü maddi bir de
lil bulamıyor, b~şkilatın faaliyet 
tarzını keşfedemiyordu. Bunun 
üzerine lngiltere hükümeti mütte
fiklerinln de yardımı ile dünya
nın her tarafında takip şebekele
rı tesis etti. Nihayet San Fransis
ku da şüphe üzerine tevkif edi
len bir Hindlinin üzerinde şifre ile 
yazılmış bir mektup bulundu. Şif
renin halli Amerikan hükumeti 
şifre tqkilatının başında bulunan 
Miralay Fabyaee havale edildi. 
Miralay yirmi otuz tecrübeden 
sonra şifrenin anahtarını buldu 
ve bütün şifreyi çözert-k Hindı:yi 
muhakemeye memur olan heyete 
verdi. 

Muhakeme esnasında bakim, 
şifrenin çözülmüş şeklini alenen 
okudu. Bütün ihtilal teşebbüsünün 
faaliyetini ifşa eden bu mektubun 
okunduğunu duyan Hindli beynin
den vurulmuşa döndü. Çünkü ka· 
naatince anahtarı bilinmiyen her
hangi bir kimsenin bu şifreyi hal-

!edebilmesine imkan ve ihtimal 
yoktu. Binaenaleyh, aıkadaşlaıın
dan birinin ihanet edip anahtarı 
vermiş olduğuna hükmetti. 

Ankara 31 (Türksözü muha
birinden)-Yü~ sek Ziraat Ensti
tüsü Ziraat Faküllesi stajiyer ta
lebelerinden 52 kişilik bir grup 
başlarında profesörleri Dr. Kazım 
Köylü , Dr. Lutfi Ülkümen • Dı. 
Nail Oıaman. Dr. Sati Ekinci ol
duğu halde Aydın, lzmir, Mani· 
sa, Balıkesir, ve Bursa vilayetle· 
rinde hayvancılık, .sütçülük, tütün 
cülülc, pamukçuluk ve diğer tar
la nebatlariyle bağcılık, meyveci
lik, sebzecilik sahalarında ve zi· 
raat zararlılariyle mücadele mev
zuları ı1zerinde tatbikat yapmak 
üzere şehrimizden ayrılmışlardır. 

Vekiller Heyetinin kararına uygun olarak bölgemizde hububata el 
konulmasına devam edilmektedir. Şehrimiz Toprak mahsulleri ofisi 
ajanlığı bu mahsulleri satın almakta ve stoklar yapmaktadır. 

Üz- rinde şifreli mektup bulu 
nan bu Hindlı ile beraber diğ'n 

bir Hindli de şüphe Üzt!rİne tev
kif olunmuştu. Fakat üzerinde top 
lanan şüpheler asıl suçlunun arka· 
daşı olmaktan ileri gitmediği için 
kefalete rapten tahliye edilmişti. 
lşte şifrenin halledılmiş şeklinin 
okunduğu celsede bu Hindli de 
şahit sıfatiyle mahkemede bulunu
yordu. Maznun Hindlinin düşünü

şüne göre ihtilal cemiyetinin esra· 
rını ele veren bu hain arkadaşın
dan başkası olamazdı. 

Maznun hemen bilatereddüt 
kalktı, ne suretle tedark ettiği bi 
lirımiyen tabancasını çıkardı, şahit, 
Hindliye ateş etti. 

Hiç bir suçu olmıyan şahit. 

tam beynine isabet eden bir kur 
şunla cansız yere serildi. 

Heyeti hakime ve samiin ne
ye uğradıklarını anlıyamadılar. Bir 
mübaşir, maznunun yeisle rastgele 
ateş etmiye başladığına hükmede
rek hemen tabancasına davrandı 

ve ateş ederek maznun Hindlinin 
bcyninı parçaladı. Bu kanlı hadise 
birkaç saniye içjnde şimşek süra
tiyle cereyan etmişti ... 

Fakat görülüyor ki, maznun 
Hindli haksız yere arkadaşının ka
nına girmiştir. Çünkü şifrenin a
nahtarını Hindli vermemiş, şifre 

teşkilatı şdi Fabyan bulmuştu. 
Mütehassısların en müşkül şif

releri bile kolaylıkla halletmelerin 
de şayanı hayret bir cihet yoktur. 
Çünkü nihayet en müşkül şefreyi 
bile insan kafası icat eder. Bunu 
dığ~r bir insanın halletmesi müm
kündür. 

Şifreleri halledebilmek için ev
vela kaç türlü şifre olduğunu bil
mek lazımdır. Müteaddıt şifreler 

vardır ve anlaşan iki kişi yeni bir 
şifre ile muhaberede bulunabilir. 
Arıcak anahtarın arada kararlaştı
rılması lazımdır. 

Bugün kullanılan şifreler t!n 
eski zamanlardan, Jül Sezaı za· 
ınanından kalma şifreler olduğu 

gıbi, yeni yLni icat olunan şifreler 
de kullanılmaktadır. 

Şifrenin yalnız casuslar arasm· 
da kullanıldığt zannolunur. Filha
kika casuslar suçlarının meydaua 
çıkmaması için münhasıran şifıe 

ile muhabere etmiye mecburdur-

Ankara vllAyeUnde 
Hk tedrisat 

Ankara Vilayeti dahilindeld 
ilkokullarında . yeni sene tedrisa
tına başlangıç tarihi tesbit edıl

miştir. Ankara vilayeti dahilinde
ki bütün kaza, köy, nahiye ve 
vilayet merkezindeki bütün ilk 
okullarda 1941-1942 deıs yılı ted
risat na 22 eylül 941 pazartesi 
günü başlanacaktır. 

Bu okullar başöğretmenleri 

8 ey ifil pazartesi günü vazifeleri 
başında bulunacaklardır. 

lıkokullarda talebe kayıt ve 
kabulüne 8 eylül 1941 pazartesi 
gününden itibaren başlanacak ve 
bu yıl ilkokulların birinci sınıfla. 

rına 1934 doğumlu çocuklar kay 
dedilecek !erdir. 

Borsa enclmenı 
seçimi bagla 

Borsa Encümeni 
gün yapılacaktır . 

intihabı , bu-

Ziraat okulu müdürü 
Adana Ziraat Mektebi Müdürü 

Muzaffer Erdem , bazı zirai me
seleler hakkında Vekaletle temas 
etmek üzere bugünlerde Anka 
raya gidecektir. 

lar. Fakat şifrenin yalnıı casuslar 
tarafından kullanıldığını zannetmek 
de hatadır. Çünkü şifre, ticaret, 
iktisat ve siyaset aleminde kulla· 
nıldığı gibi aşıkane münasebetler
de de kullanılmakladır. Bazan ca 
suslar tarafından verilen en mü
him haberlerle genç aşıkların bi
ribirlerine gizli gizli yazdıkları 

sevda mektupları ayni şifre ile 
yazılır. 

BİR KAÇAK RABi 
rABRİKASI 

MEYDANA ÇIKTI 
Karşıyakada uturan Yunus oğ

lu lbrahim bağ evinde 30 kilo 
rakı , 500 kilo cibre , 1 adet 

kaun; ayni mevkide oturan Sait 

oğlu Musanın evinde 1,5 kilo ra-

kı ; yine ayni mevkide oturan 
Haydar oğlu Hamidin evinde 1 
kilo rakı , inhisar takip memur-

ları ve jandarmalar tarafından 

yakalanmış ve suçlular Adliyeye 

veri im i şlerdir. 

B61gemlzde iare 
mıcadeleıl 

Evvelce Seyhanın sağ ve sol 
sahilinde zuhur eden fareye karşı 

mücadele • devam etmektedir. Bu 

arada 29 köy ve 6 çiftlikte isti· 
riknin ile mücadele usulü tatbik 

edilmiş ve mücadele memurları, 
amele başları marifetiyle şimdiye 
kadar 12 kilo istiriknin kullanıl· 
mıştır. Bu suretle bu yerlerdeki 

fareler dörtte üç nisbetinde te
mizlenmiş bulunmaktadır. Müca
deleye mükellefiyet usulü , tatbik 
etmek suretiyle devanı edilmek
tedır. 

lçaı vııayetı 
ötretmen kadroıa 

Mersin : 31 ( Türksözü mu
habirinden ) - Maarif Vekale
tince vilayeti mize yeni öğretmen 

okulu mezunlarından Konya Kız 
öğretmen okulundan Fatma Ôrk· 
len, Yegane Orhan , Kars öğret· 
men olı:u,undan Emin Aksu , Af. 
yondan lbrahim Güngör, Seyhan 
öğretmen okulundan Nazım laal , 
Antalyadan Latife Teker veril
mişlerdir . 

Vilayetimiz öğretmenlerinden 
Gülnardan Ömer Erdik , Mersin 
Cumhuriyet okulu öğretmenlerin

den Şaziye Irmak , Mut kaz.asın
dan Hasan A yman diğer v ilayet
ler emrine verilmişlerdir. 

1 
UZAKLARDAN BABEB 1 ___._ _ __.;,...___ __ ~-

·Haşeratm yediği adam-Palto yerine pil-Karpuz,dinamit 
Hindistanın Oelhi şehrindt> Rabagore adında 

çok meşhur bir fakir vardır. Gösterdiği hünerler
den başlıcası, boğazına kadar yere gömüle
rek bir kaç glin aç, susuz durmasıdır. En son ola· 
rak bu hünerinde rekor kırması için kendisinin 13 
gün yere gömülmesini arzu etmiş ve bu isteği ye· 
rirıe getirilmiştir. Bu müddet bittikten ~onra mua
vinleri kendisini yerden çıkarmışlar, lakin fakirin 
vücudunu yeraltı haşeratının yedikleri tesbit edil
miştir. Rabagore acılar içerisinde hastahenede 
ölmüştür. 

* * * 
Oslo gazeteleri garip bir haber veriyor : Wil· 

femsen adında bir kimyager şimdiye kadar bilin
meyen tarzda bir elbise kumaşı dokumağa muvaf 
fak olmuştur. Bu kumaş dışaı ının hararetini içeri
ye nüfuz ettirmemekte, içerideki hareketi aynen 
muhafaza eylemektedir. Kumaştan yapılan elbise. 
nin bir cebinde küçük bir elektrik pili bulunuyor. 
Bu pil kumaşın altına arzu eden hararet derece
sini vermektedir. Kışın pil kumaşın altını ısıtmakta 
yazın soğuk cereyan vererek serin tutmaktadır. 

Bu kumaştan yapılan elbiseler taammüm ede· 
cek olursa artık kışlık kaim kumaılara, paltolara 

lüzum kalmıyacaktlr. Cebinde pili olan e lbiseyi 
giyen kara kışta bu ince elbise ile hiç donmadan 
gezecek, yazın dehşetli sıcaklarında da serin iş 
görebilecektir. 

* * * 
Son günlerde Amerikada şiddetli sıcaklar hü 

küm sürüyor. Sıcakların şiddetinden Maryland hükı1· 
metinde karpuzlar büyük bir gürültü ile patlamak
tadır. Karpuzların patlaması, adeta bir infilakı an 
dırmakta, herkesi telfi.şa düşürmektedir. 

Maryland Amerikada en büyük ve en en lez
zetli karpuzlar yetiştiren yerdir. Burada 15 . 20 ki
loluk karpuzlar çıkar. Yirmi sene evvel Diyarbakır· 
da daha büyük ve daha tezzelli karpuzlar çıktığmı 
haber alan, Maryland çiftçileri _sureti mahsusada 
adam göndererek bu karpuzların tohumlarını bul
durmuşlar ve dünyanın en iri karpuzlannı yetiştir· 
meke başlamışlardır. 

Karpuzların dinamit gibi patlamasına gelince 
güneşin müthiş sıcaklığı altında karpuzun içindeki 
su kaynayıp tebahbür etmekte, bu buhar çıkacak 
yer bulamayınca karpuzu patlatmaktadır. Patlayan 
karpuzun parçaları bir kilometre uzağa kadar gi
diyor. Şimdi Amerika karpuzculan buna bir çare 
arıyoriar. 

Bu stoklardau diğer Vilayetleri 
miıe lazımgelen miktarlarda ve
rilmektedir. Gaziantep vilayetinin 
şehrimi:ıden istediii 200 ton hu
bubattan 50 tonu gönderilmiş 
olup, diğer kısoıı da bugünlerde 
gönderilecektir. · 

Gaziantepten mada Hatay vi
layeti de bulgur ihtiyacı için şeh
rimizde teşebbüsata geçmiş bu
lunmaktadır. 

Barice siparişler 
bar gfla artıyor 
Haber aldı~ımıza göre, Suriye 

ve Irak tarikiyle ticari mübade
leler emniyet altına girdikten son· 
ra bu yollarla getirtilmek üzere 
Japonya, Amerika ve Sterlin gru· 
puna dahil bir çok memleketlere 
külliyetli miktarda mal siparişleri 

verilmektedir. Takas şirketine her 
gün müteaddit müracaatlar vuku
bulmaktadır , 

Harice sipariş edilen mallar ara
sında en .ziyade deri, manifatura, 
iplik, bazı sınai maddeler, teneke 

vesaire vardır . Bu yoldan spaı iş 
edilen malların çok kısa bir za-

manda ithal edileceği kuvvetle 
tahmin edilmtıktedir . 

MllU Mensucat 
takımı Ereıu•ye 

gidiyor 
Adana Milli Merısucat fabri

kası gençlik kulübü, maç yapmak 

için, bugün Ereğli)' e gidecektir. 

FİLİ PİN 
(Birinci sayfadan aı tan) 

Maden bakımından bu ada· 
lar zengindir. Altın, gümüş, bakır 
kurşun, kömür, petrol, maden su
ları çoktar. Denizlerinde inci ve 
mercan avlanır. 

Bu adalarda yaşayan milletler 
muhtelif ırklara mensuptur. Ada
nın asıl sekenesi olan Negrinolar 
Malezyalıların istilası üzerine he
men hemen yok olmuştur. Bu a· 
dalara yerleşen Hintliler, Çinliler 
Araplar ve Avrupalıların ihtila· 
tından Mor denilen yeni bir ırk 

hasıl olmuştur. Dinlet' de karma· 
karışıktır. Katolikler, Protestanlar, 
Müslümanlar ve Buda mezhebine 
tabi ahali vardır. 

1898 den beri Amerikaya ta· 
<li olan Filipin adalan bir umumi 
vali tarafından idare olunur. Ayan 
ve mebusan meclisleri kanunlan
ıu yapar. 

Fılipin adaları Macellan tara
fından keşfedilmiş ve ispanya kra· 
lı ikinci Filip'in ismi bu adalara 
verilmiştir· Ada 1521 den 1898 e 
kadar ellerinde kalmıştır. 1897 A
merika · ispanya harbinde Ame
rikalılar ispanya filosunu mahvet
tiklerinden lspanyollar Paris mu
ahedesiyle bu adalan Amerikalı· 

lara bırakmışlardır. 1 9 O 1 d e 
adalarda Amerika aleyhine bir is
yan vuku bulmuşsa da bashrıl

mışhr. 

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

NObetçl eczane 

MUSTAf A Rif AT ECZANESİ 
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LONDRA 

NASIL ÇALJŞIR 1 

Radyolar içinde dünya hab~~~ 
rini en çabuk veren arı~ 8 

Brodcasting Corporation Loıı t~
ıadyosudur. Bu radyo 30 ınuhııer 
lif lisanda neşriyat yapar ve .1• 
hadiseyi dakikası dakikasın.a. b~ır 
dirir. Amerika Cümhurreısı den 
nutuk söylerken, nutuk bitlll\w 
Londra radyosu tarafından ı:ıtU d ~1 
lif lisanlarda neşrine başlali ~11 
çok görülmüştür. ltalya baŞV~:ııı 
Mussoliııi ltalya'nın harbı:: gir1~'.ı 

~I 
1 O haziran 940 dJ saat on se d·~ 
iki dakika geçe Roma'de Veıı\r 
sarayının balkonundan hal~13 si''' 
lıer vermişti. Bu haber ik• d 

d 
.. t JJ' 

ka sonra, yani on sekizi oı ,.,. 
kika g-eçe Londıa radyosu t~~I 
fından derhal her tarafa bi!dı 
miştir. 

f 
Ekseriye British Brodca51' 1 

Corporation'un ilk harfleri od" 
( B.B.C.) diye ismi geçen [..0

11 ı,ef 
radyosu bu kadar çabuk pB 1 
verme~e nasıl muvaffak oluyor r 
Bunun sebelıi gayet b a s i t 11 

( B.B.C. ) müessesesinde d~. 
surette kırk kişi kırk ınulı 
memleketin radyo istasyo~l3 f 
dinler ve verilen her babeJ'1 rı1 
mühim nutku dakikası daki~891" 
kaydeder. Bu suretle günde ı&f 
dilen haberler bir milyon ıtt ~ . n" 
tutmaktadır. Bunların hepsio1 ~ 
retmeğe radyonun prograın• ti 
saade etmediğind~n alınan pS~ 
ler ihtisar edilir ve kırk bin 
meye indirilir. 

Bu iş için radyo idaresir 
geııiş teşkilat vardıı. Stenoi' 1 
zaptedilen ber haber, her pil 

derhal yazı kısmına gönder 
. \ş 

burada muntazam şekılde J 

dıktan sonra cevap verilıne5' 
zımgelenlerin cevapları h11~

1

d 
·ıır·P

n ır ve dakikasında cevap ver• • 
. ~' nutuk bılıneden ona cevaP, ııı~r 

mesine başlandı~ı çok görııl 
tür. 

Aı..;' 
Yazı heyetinde eski bir .

111
,·· 

turya sefiri, meşhur bir DJ0f
1 

.,or o e. 
kalı muharrir, Pr.,glı bir P', MJ 
meşhur bir Rus aliını, finla

11 ,er· 
lı bir bahriyeli, bir Rus fi t 
gibi ecnebiler de vardır. faı-~5 r 
sıl muharrirler gazetecilik ııııı ~ 
iinden yetişmiştir. Bir ınilY0 11 
limeyi ~ırk bin kelimeye pil 

indirir. e 
Radyo dinleme dairesi ~ıı· 

salonlardan mürekkeptir. sıı \ 
herkesin önünde bir radY

0 ıııeıl 
dır. Radyo kulağa takılan ur" 
vasıtasiyle dinlenir. Bu is 
muhtelif sesler karışmaz. dosl 
dilen nutuklar ve haberler l 
larda saklanır. Bu nutukla! " 
ka mahiyetinde kullanılır. ~;,,re· 
fa resmi dairelerin radyo, 

1 

11 ~ı · 
ne müracaatle bir siyası. ,·6 
hakkında malumat istediği ı 
dir. Bu mallımat dakikasındıı 
rilir. ııf~ 

{ B.B.C. ), Gıaf Spee ,,1, 
. bııtı 

sının kendi kendisin• .jJ• 
hadisesi hakkında MonteJ~ 

~portB it 
radyosunda yapılan ro_ rs•'ı 
dakika fasıla ile muhtelıf 1 

da neşretllliştir. / 

------~---- ' • ~ ~et1 

A tlantik muharebeıı " JbİI 
müeuir olacak yeni te 

5ellloi> 
Londra : 31 (a.a)- ·ıdis 

~ ~rerı• t 
li bir meııbaadan °ıs . itl 
göre Atlantik muharebesııı 0er 

· de 1f1 
çok safhalaı ı üzerın ııl 

d'terı 
olacak mahiyette akte 

1 
rel· 

. neıll 
giliı-Kanada bahrıye ~ ıJ~ 

111 ııı arasında cereyan edeO 
ler sona ermiştir. eı 

oderı ' 
Kanada sene sonu ~ ~ 

50 harp gemisini kullanac~ıı ıı11 
kişilia bir bahriye nıevcu ~ttif 

· etıJle 
dana getirmeyi derpış Y' 1 

Her nokta da . bir anlaftJ'la 
rıldıiı samlmaktadır · 
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A111erlkan askeri 
1118•1eket dışına 
9611derllmell mı ? 

AÇ/LAN ANKET 

efka Nevyorlc, 3 (a . a)- Amerika 
kın/ ~muıniyesirıin kanaati hak
lllış 8 

1 
alup müessesesinin yap· 

A.ıner~kduğu son anket, Birleşik 
37 . . 8 vatandaşlarından yüzde 

sının A . hatd • merıka sulhte olduğu 
tıiı e, Amerikan askerlerinin de· 
ti iı-~fırı hizmetlere gönderil mele. 

1 ..-ın rey . 
ltın ~ vermıye hazır olduk· 
~ iOstermiştir . 

tuta alkı temsil eden "•sına, so
n suaı şu idi : 

icle Al s~erlik hizmetlerini ifaya 
tı Ctm ı.·· . 

llQ llÖn .garp ~ar_ı":1 ıı;uresı dışı· 
ordu derıfmelerı ıçın kongrenin 
Qi~i Ya seJahiyet vermesi lazım gel· 

ıannında mısınız?. 
vll.b lialkın yüzde 37 si evet ce-

ını v . 
Verıne .ermı!, yüzde. . 13 ü karar 
Cc\I b mış, yuzde el!ıaı ise hayır 

a ıııı vermiştir. 

"Bit~i~aııda Gıdlup anketinin : 
tııııy e.ıık Amerika'nın Büyük Bri· 
den ~ya yardım için askerlerin· 
Qcr 1 ~ kısmını Avrupa'ya gön
Yorlllesı lazım geldiğini .ıannedi· 
bay ınu sunuz ? sualine: yüzde 79 
Ver ır: Yüzde 17 si evet cevabını 
Verıtııı, YÜ:t.de 4 ü ise bir karar 

lllemiştir. 

llllerıkama lapoa
tı1a verdlll nota 

, ( Gerisi üçüncü sayfaba ) 
llllda S 

il&' outug-Van mıntakasındaki 
•er· h tt ... .- 1 edeflere bnmbalar isabet 
···ışr b&td ır · Askeri hı• deflerin bom . 

fiu b •rrıaoı yedi saat sürmüştür. 
'dil e~efler çok şiddetle müdafaa 
'Pos Olıştir. Bir benzin ve barut de· 

~'.ştir_. __ 

lt:l.!' l •>M• I 
ro 

RKIYE Radyosu 

7.30 

ANKARA Radyosu 

CUMA 1.8.941 

Program ve memleket sa· 

at ayan 

Müzık : Hafif Parçalar 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif proııramın 
devamı 

Evin Saati 

Program ve saat ayan 
Müı.ik : Karışık Şarkılar 
AJANS haberleri 

Müzik : Karışık şarkılar 

8.30/ 
8-cts 

12.30 
12,33 
12.15 
13.0Q 
13. ısı 
1<too 
~8 

0 
Müzik : Kanşık program 

O Prog-ram ve memleket sa-
18 at ayan 

.03 M .. . 
18 uzık : Fasıl Heyeti 

·30 s 
la.40 ~~~esl 10 Dakika 

Muzık : Radyo Caz Swıng 
Kuarteti ( l. Özgür ve Ateş 

19.00 Böcekleri.) 
19.ıs Konuşma (lktisat Saati) 

Müzik : Radyo Swmı Ku· 
19.

30 
arteti programı devamı. 

~emleket saat ayan ve 
19.

45 
aıans haberleri. 

2u.15 Müzik : Karışık Şarkılar 
2o.

15 
RADYO GAZETESl 

2too Müzık : Solo Şarkılar 
Ziraat Takvimi ve Toprak 

<ı 
10 

Mahsulleri Borsası 
<2.

00 
TEMSlL 

Müzik : Radyo Salon Or
<2.30 kestrası 

Memleket saat ayarı, ajans 
~aberleri; Esham- Tahvilat, 

ambiyo - Nukut Borsası 
~2.45 (Fiyat) 

Müzik : Radyo Salon Or
kestrası ~') 

~-ssı 

<3.0Q 
'( armki pro~ram ve kapa
naı. 

TORKSOZO 

ilan 
BORSA KOMİSERlimNDEN: 

Mısırda Amerikan · 
kıtaatı oldatu 1 

Bopklnsln Sovyet 
Rusyayı ziyareti 

Adana Borsası encümeni· 
nin yeniden intihab1 J / Ağus· 

tos / 941 Cuma günii yapıla 
caktır. intihap saat 9 dan 12 
ye kadar devam edecektir, Bi
rinci ve ikinci sımflarda kayıt· 
lı ve Türk tabiiyetinde bulu
nan abone]erin reylerini kul-

şayiası asılsız 
Londra : 31 (a. a.) - Ôğre

nildiğfoe göre Mısır'da 20 bin ki· 
şilik bin Amerikan kuvveti bulun · 
duğu hakkında dolaş :ı n şayialar 
tamamiyle asılsızdır. Mısır'da bu· 
lunan Amerikan ordusu mensup· 
lan Ortaşarka külliyetli miktarda 
gönderilmekte olıın Amerikan tec
hizatmın teslim muamelesiyle meş· 
gul olan bir kaç mü~ahitten iba 

rettir. 

laglllzlerln 
Algaalıtana 

verdlil nota 
Londra : 31 (a. a.) - Taymis 

muhabirinden: lrar.a olduğu gibi 
Afganistana da Almanların çok bü· 

yük miktarda geldjkleri müşahe· 

ı de edilmektedir. · 
lngiltere'nin Kabil elçisi Afga

nistan'a akın eden Alman teknisyen 
ve miıtehassıslarmm teşkil ettiğ'i 
tehlike hakknıda Afgan hükumeti· 
nin dikkatini celbetmiştir. 

lnglllz elçisi barldlye 
l nazırı ile kona,tu 
1 Tokyo: 31 ( a. a.) - D.N.B.: 

Domei ajansının bildirdiğine göre, 
lngiliz Büyük elçisi Sir Robert 
Craigie hariciye nazın B. Toyoda· 
yı ziyaret ederek Japon · lngiliz 
münasebetlerinin son inkişafları 
hakmda kendisiyle 30 dakikadan 

ı fazla süren bir mülakat yapmışbr. 

1 

Sovyetıere gire, 
Almanlara gire 

(Birinci sayfadan artan) 

Zilrih: 31 (a.a) - Noye Züh· 
er Zaytung'un Bertin muhabirin· 
den: Alman halkı, harp muhabir· 
leri ve filmler vasıtasiyle Rus se
ferinin ciddiyetinden haberdar 
edilmiştir. Halk zaferin muhak· 
kak olduğuna dair kanaatini terk 
etmiştir. Şimdi çevirme harekd· 
tının neticesi hakkında vadedilen 
haberlerin hepsini büyük bir me 
rak ve hatla endişe ile beklemek
tedir. Doyçland gazetesi, Rus mu
kavemetini yeni bir şekilde izah 
ederek ezciimle şöyle diyor: 

·'- Rus ordusu modern bir 
harp için fevkalade iyi hazırlan
ml.f bulunmakta ve makine harbi 
tecrübesinden istifade ederek Al
man. stratejisini akamete uğrat· 
mağa çatışmaktadır. Avrupa stra
tejisi kaidelerine göre, çevrilip 
yenilmiş uldukları zaman bile Rus· 
lar mukavemete devam etmekte· 

<lirler,, 

Moskova : 31 (a.a)- Tas ajan· 
sına göre, Baltık muhrip ve tor· 
pidoları himayesi altında seyril 
sefer eden bir düşman gemi ka· 
filesi, 4 Sovyet muhribi tarafından 
bozguna uğratılmıştır. Tank ve 
piyade askerleriyle yüklü büyük 
bir mavna batırılmıştır. Müsade-
me esnasında bir Stwyet gemisi 
hasara uğramışsa da üssüne av

det edebilmiştir. 
Moskova : 31 (a.a) - 30 tem· 

muzda Sovyet kuvvetleri, Novo· 
jer, Nevel, bilhassa Smolensk, Zito
mlr istikametlerinde muannidane 
dö~üımeğe devam etmişlerdir. 
Cephenin diğer istıkametlerinde 
mühim hadise olmamıştır. Oiiş· 
manın motörlü kollarına hücum · 

lar yapılmııtır . 
Ploesti ve Sulina bombardı· 

oıan edilmiştir. 9 Alman tayyaresi 
diifiirülmüş , 5 Sovyet tayyaresi 

kayıptır. 
Moskova : 31 (a.a)-Smolensk 

te Almanlar büyük zayiat ver· 
mektedirler. Dün akşam Alman· 
lar Moskovaya bir hava hücumu 
yapmışlarsa da hiç birisi şehre 
ielememişlerdir. Bir Alman tay

yaresi dütürülmüttür. 

Londra : 31 (a.a ) - Royterin 
zannettiğine göre, dün Moskovaya 
muvasalat eden Ruzveltin hususi 
mümessili Hopkinse , Londıadaki 
Amerika büyük elçiliği mensup 
larnıdan Tuğ General Mat ııey ve 
tayyare teğmeni Alisorı refakat 
etmektedir. Mumailtiyhin Londra
da olduğu gibi Moskovada da en 
zaruri olan askeri levazım hak
kında tetkikatta bulunacağı tah
min edilebilir. 

İngiltere deki 
Amerikan pilotları 

1 
Londra : 31 (a.a .) - Tayyare i 

imalatı nazırı mebuslat dan birinin 
sorduğu bir suale cevap vererek 
İngiliz hava nakliyatında yardımcı 
sıfatiyle çalışan Amerikalı pilot· 
lardan büyük bir sitayişle bahset· 
miştir. Bugün 162 Amerikalı tay-
yareci mezkur serviste çalışmak

tadır. Amerikan pilotları kazanç 
vergisinden muaf tutulmuştur. 

Lüzum hasıl olunca, Hollanda 
Hindistanındaki petrol tasfi· 

yehaneleri tahrik edilecek 
Vaşington 3l ( a. a ) - Hol

landanın Londradaki elçisi beya
natta bulunarak, lüzum hasıl oldu
ğu takdirde, Hollanda Hindista-

~nmdaki petrol tasfiyehanelerinio 
Hollandalılar tarafından tahrip edi· 
leceğini söylemiştir. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

=- --- KiLO FIAf/ 
CiNSi En çok 

K. S. 

Ko--;;- \---
Klevland Ç. 62,50 
KJevland 1- 00,00 
Klevıa~ oo,oo 
M. Parlağı 00,00 1 _~~·~o 
P. Temizi 46,00 48,00 
Kapı malı 

1 

Y. _Çiğidi---1 _00,00 1' 
K. Çiğidi 0 ,00 
Susam 
Buğdayyedi __.!.?l_ 7,75-ı 

1 

Aıpa 4,06 5 75 
Yulaf___ 5,03 j 6:so:=-
--r- 31 • 7 • 1941 

1 KAMBiYO VE BORSA 
1 / ş han kasından alınmıştır. 

{Frank) Fransız -- -, 
(Frank) isviçre 
(Sterlin) ingiliz --- 5:°24 -ı 
-~ Ame~n -!32.20 

lanmak üzere mezkur gün ve 

saatte Borsayı teşrifleri rica o-
lunur. 13296 

·-·-------------

ilan 
SEYHAN DEf TERDARLl

GIHDAN: 
Alidede mahallesinden 

Cevheri Bucaklı Abdullah oğ· 
]u Velinin vefatı dolayısiy]e 
veresesi Abdullah, Mustafa, 
Ahmet Niyazi ve Fatmanın 
veraset vergisinden borçlu bu
lundukları 634 Lira 96 Kuruş· 
tan dolayı satışa çıkarılan mez· 
kur mahallede kain tapunun 
549 Kütük 83 ada 51 parse· 
linde kayıt ı bir bab hanenm 
l 98/288 hissesi 10 gün müd
detle ikinci müzayedeye ko
nulmuş olduğundan alıcıların 
ilan tarihinden itibaren 1 O giın 
zarfında defterdarlığ'a veyahut 
vilayet idare heyetine müraca· 
atları ilan olunur. 13297 

acele ıatıbk ev 
ve bahçe 

Osmaniyenin en merkezi ve 

iyi yerinde yarım dönüm por· 
taka) meyveli bahçe ile ika 
oda bir salon ve mutbahı olan 

bir ev acele satılıktır. Seyhan 

P. T. T. müdürlüğü kalem 

Şefi Mehmet Armana müra

caatları . 

·------- --- --

Kirahk ev 
Çukur mesçit mahallesinde İtfa. 

iye sokağındaki 125 numaralı ha

ne içerisinde müstakil , elektrikli, 

üç oda ve bir mutbah kiraya ve

rilecektir . lstiyenlerin idaremize 

müracaatları . ----·- -- --·-----·- -- ---·--
;:=:u:::::zcz::=z:.a::::~:u:::u::a:s:~= 
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M Bitin Ağrııarın!paı:ız~~~1-'ı~.~~~~-~ 

~ Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
n BR TEK KAii 

! NEVROZİN 
" N 

" " " " 

Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 

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

tedavi edilir. Müessirilaç : 

M N E V R O Z l N 'dir 

= NEVROZiN TERCİH EDiNİZ ~ 
lmxac=~== ::::::::::1

: uxwxzxi 

iLAN 
SEYHAN P. T. T. MÜOÜRlOGONDEN: 

1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlerle 
ücretli stajyer\iklere orta mektep m~zunlan müsabaka ile ah· 
nacaktır: 

2-Müsabakada 10, 9, 8 , 7, numara almak suretiyle pek iyi 
ve iyi derecede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ürretli 
memuriyetlere. 6 ve 5 numara almak suretiyle orta derecede 
muvaffak olanlarda takdir hakkı idareye aıt olmak üzne 20,25 
ve 30 lira aylık ücretli stajyerliklere tayin edileceklerd~r. 

3 - Stnj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli 
memur1uklara geçiri]ecektir; 

4- Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği 
yerde vazife kabu] etmesi şarthr: 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü mad· 
desindeki şartları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine 
i k defa gireceklerin otuz yaşını geçmemiş olması lazımdır: 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 1918/941 Salı günü ak
şamına kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle birlikte Seyhan 
P. T. T. Müdürlüğüne mür.acaat etmelidirler; 

7 - Müsabaka 2018/941 Çarşamba günü saat 10 da yapı· 
lacaktır. 1-5 - 10-15 13298 

-------- --·--- ----------------

lla n 
SEYHAN HUSUSf .~UHASf8( MODORlOGONDEN : 
1-Vergi borçlarının temini tahsili için satışa çıkarılan aşağıda 

sahibiyle cins, mevki ve ,ltluhammen bedelleri yazılı gayri men· 
kuller açık artırmaları için tayin ve ilan olunan vakıtta istekli 
çıkmadığından açık artırma müddeti 941 senesi ağustosunun 
1 1 inci Pazartesi günü saat L Q a kadar uzatılmıştır . 
2- ihale vaktinden evvel maı '\ye veznesine yatırılmış bulun· 

ması lazımgelen pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 
İsteklilerin muayyen vakıtta vila} •et idare heyetinde hazır bu· 

lunmaları ilan olunur . 13299 

Cinsi K. No: Mahallesi Sahibi Lira K. Lira K. -
Hane 4 Hankurbu Çiftçi başı l'iasan 2.84 00 21 30 

veresesi 

" 
8 Taşçıkan Hasan oğlu Aı ·if 880 00 33 00 

Tarla Celil çavuş Mes'ut eşi Zıehra ,1420 00 106 50 

Hane 1 Han kur bu Hüseyin oğlu pOO 00 45 00 
Bekir 

" 14 Alidede lsmail oğlu Rıza 720 00 53 2 5 

" 
3 Döşeme Nahlı Ebrus 1440 00 108 o o 

·- --- -
r==~a:::a:ıar;:.a:::u #:U:# u::o:::u::zm·:::=:::a:::zc::a:::~ 

Mllll MENSUCAT f ABRİKASI MOOORLOGOHOEN: 
iktisat Vekaletince tesbit 

Bez fiatı: 

• 

Tip: E. 85 
Karaş: 925 

1-15 13139 

iş Bankası 
K8çlk tasarruf hesapları 

1941 
İkramiye planı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağu.tos, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri ----
1 Adet :lOOO Liralık - 2,000 Lira 

3 ) 1000 , - 3,000 > 

2 ) 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 > 

8 > 250 > - 2,000 > 

35 > 100 > - 3,500 > 

80 > 50 > - 4,000 > 

300 > 20 > - 6,000 > 

TUrklye ı, Bankasma para yatırmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, ayna zamanda tallhlnlzl 

denemı, olursunuz 
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P H· 1 LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARflYATI. SESSiZ IŞlEME, UZUN ÖMOR. 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

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

Muharrem Hilnli Remo 
ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 42 - TELGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

• i 

. ' .• ' : Gazete ve Matbaası : 
: 1 . ' i Türksözü OKUYUCULARINA DONYAHIN HER TARA· ! ! FIHDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO G~ ... i 
• Gazetesi NONEVERIR. TORKSÖZONO TAKİP EDiNiZ. 1 
1 ' : ~ •. Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 

11 
plAn, barıta, bDamam matbaa TürksÖzÜ 

: işlerini Tlrklyede mevcut mat- J 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası ' i tab ve ııratıe elden çıkarır. ı 

. ' : Türksözü Cilt Kısmı ' 
! 1 
•.: SAGUM, TEMİZ, ZARlf CİLT İ$LlRİHİZİ ANCAK TORKSöZO ':, 

: MOCELllTHANESİHDE Y APTIRABİLIRSINIZ I 
-·-·-----------·--·-- =•••••••••••M .... ••eıee •H•~ , ' : . / ') ' ... ~~., 

Z ı· ra a~ t Ban kası ~ ~ ~" 0~ır~:1ı~::,~ : ' R ,-. ~.- ; ~ ağrıları : 
" Kurulu• tarihi : 1888 n e J 
H it En seri ve en l;ati ş r A n S•rmaye•i: 100.000.000 Türlı lira•• n kilde yal"'' k•I' : 

D 
: Şube ve ajans adedi : 265 il G R 1 P 1 H 1 
" Zirai ve ticari her nevi banka muameleler ı 

Y 
: Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor ile geçer . b'~ 
M Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en H~va\arın serinledi~:~ ~ 
H az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekUecek kur'a ilı: 

1 
ff gunlerde olacağınıı ' o : aşağıdaki plana göre ikr~miye da~ılllacaktır. A tedbir evinizde birkaç CRlPIN bulunı.lurıııak olmalıdır· 

H 4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

L : 
" . " 

1 " H 

" N DİS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, : 
CAZİBE YE GOZEllİKTİR ! : 

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

kişinin tercih etliği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 
hıfııssıhhasında ve güzelliğin-

de parlak neliceler veren H 
"Radyolin,, sizi terkibi meçhul : 

ve birkaç misli pahalı ecnebi N 
müstahzarlarından da müstağ- H 
ni kılmıştır. N 

• M M 

~ RADYOLIN i 
~::uxu::sz:=:z=::::uu:uuuu::=* 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iNGil J[RE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORlUGU 

===YAZAN:== MÜMTAZ FAiK FENiK == 

4 • 500 • 2000 .. 
4 

" 
250 .. 1000 •I 

'40 
" 

100 " 4000 " 
100 " 

50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 " 
160 .. 20 " 3200 .. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacu 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A RifATECZAHAN!Sİ 
OSTONDEKİ MUAYEHEHANESİNO( KABUL EDER 

i .................................... t+ .......... .. 
ı Alloae ve llAD 1 TÜRJKSÖZÜ 1 

ı ,artları GONDELIK GAZETE - AOt.NA 
1 

Sahip ve Başmuharriri 
Seneli~i .. . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aylılı . . . 125 • -

ı _ Umumi Neşriyat Müdürü 

ı hlnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı i mUracaal alm•lldlr Bo"ld••• ,., , TORKSOZO Motboo• J 
................................................ 1 

. 
~ Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekıer• 
~ yormadan_ ıstıraplan dindirir. ,e l 
M'-- üzumunda g ünd e 3 adet alınır. Taklitlerinden sak10101ı 1 

= ~er yerde pullu kutulanoı ısrarla isteyini: _,,J 

• s * & * xw u xcuu n anı::n=zr'ft"TC'!ıız uxc~/ ------
ilô.n 

1 
iNHiSARLAR. ADANA TOTON f ABRIKASI MOO~Rl~~~~~' 
.. Fabri~~mızda yaphrılacak sandıkhane binası 26-;;;

1 
~<' 

rıhınden ıtıbaren on beş gün müddetle açık eksıttn 
nulmuştur. J'f,. ? 1 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat teminat 567·
9
; ;stf 

dır. Bu işe ait keşif , şartname , ve projeleri göfl
11

;jrle'· 
yenler her gün fabrika müdürlüğı1ne müracaat edebı ~11i1 

. vssfı ·~' 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanundakı e fııb'1 

olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat terrıiuatı 
1 

.. s~' 
• jjotl d' 

ihale 9-8-941 tarihine tesadüf eden cumartesı g ."3sıll 
9 da yapılacağından isteklilerin L.nhisarlar tütün fabrı 

veznesine yahrmaları şarttır. 

müteşekkil komisyona müracaatı.an ilan olunur. 
132

90 
26-30.-3-7 


