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[Büyük projelerimizi tatbik yolun ___ da -· 

SEYHAJN'DAN ENERJİ 
İSTİHSAL EDİLECEK 
Elli Milyonluk Munzaın 

'}1 y l k I l Orta Şarkta çalışan müttefik kufJfJetler 

' a/ısisatla apı aca ş er -~~~lii:·~~!ş~,~~~~ Orta şarkt~ ~~şin~~a~u:~k~yby~: 
~-- Ankara : 19 (Türksözü Muha- ı ----------- va kuvvetlerinin pa- laglUz la&Uyetl r~ler tarafından 11~ 
t ..................... ı birinden) _ Büyük. Millet M~.clisi Jr&D b8Jflk &IÇISlnln zartesi günü neşre· kılometre uzaktan go· 

t lı 1 ı tatil devresine gırmeden once uı ' x. d dlll dilen tebliği : - rülebilen yangın takip etmiştir. 
ı '· BflkGmetl ı kabul eylemiş olduğu bir kanunla D sa guD er D a mensup tayyare· İngiliz hava kuvvetlerine men· 
t 1 onanmay H · · · d t 1Dgllf8reyl ı yurdun muhtelif yerlerindek! ~u a· mektup !erimiz 16 • 17 ağustos gecesi sur . uSrıcane tıpı!~ e avdet ';iy~-
t ı rın islalu ve suların tanzımı ve S rm 01 üzerine muvaffa. re erı, yracuse ımanın a enız • Protesto etti . . Ankara : 19 (Türksoıü muha- yracusa 1 a t l . . •t l - t . t 
t ı bataklıkların kurutulması ıçın ev- kiyetli bir akın yapmışlardır. Mer- ayyare erını mı ra y~z. a eşı~e u-
t ı velce verilen 30.000.000 liralık tah· birinden) - Bugürıkü «UluS> ar· kez rıhtımı ve garaj yollan üzeri- tarak 506 z. Cant tipınde bır tay-

: ~~ ı ·ıJ'.. d h ır milyon kadaşımızda şöyle bir haber çık -

RIYE 1 AHSIZ 
· sisata ı aveten a a e ı . ne alçaktan bombalar ahlmışbr. yareyi tahrip etmişler ve diğer • DEK f R ı ·ı · 1 tesbıt nııştır. Bu haberi aynen nakledi-• Hra ven mesıne ve evve ce Birçok yangınlar çıkarılmış ve bun· birçok tayyareyi hasara uğratmış· 

? ~~ • ı edilen fıkralarda Anadolunun Garp yorum : 1 1 · ·· t -k ki' 1 d 
! K[RlERI VAZiYETi ı ve Ce. nup _ sahi.lirıi teşkil eden Dün lran Büyük Elçiliğinden arın alev erı yuz me re yu se 

1
• ar ır. 

• d 1. · ı. b ğ"e kadar çıkan geniş ateş yığın- Cenubt Afrika kuvvetlerine ', ı Akdenıı bolgesıyle Orta Anado· aşa~ı a..ı meıı:tu u aldık : 8 
9 A h lan halinde görülmüştür. u yan· mensup tayyareler, Wolchefit ve 

'ı....... . ı lu, Kızılırmak, Fırat ve Dicle hav- « ğustos 1941 tari li Tür- b" .. r t k 
~ .. k' t l · R t · gınları ulun ıman mın a asını Dcbarech'ı· bombalamışlar ve mı·t-

• ........ zaları ve Sakaryanın bazı kısım· ıye gazc e erı oy er aıansının f 1 ki ki aydınlatan şiddetli in i a ar ta p 
tarının da alınmasını tasvib etmiş· Tahranda bildirdiği bir haberi etmiştir. Limandaki gemilerde de ralyöz ateşine tutmuşlardır. Bina-

ncşretmişlerdir. Bu habere göre, 1 t hk' t · l · b t tir büyük hasarlar vuku buldu2u ara, a ıma ve sıper ere ısa e -
· Bu ı'şlere aı·t hazırlıklar biti· Tahrandaki Alman sefiri Iran baş· d 1 k d dil · t• zannedilmekte ir. er ay e mış ır. 

rl'lmı'şt"ır. Adanada ise başlanacak vekiline bir nota vererek, lran B b k . . Ak d 
1 Ayni tayyare teşekkülü, Pas· u are ete ıştira e en tay-

işler tamamlanacak ve Sey.han devleti şayet ran 'da ikamet et-
k b d kt l Al l 1 k t Sarad ı..:urnunda Caserenes'e yan· yarelerin hepsi üslerine dönmüş-n.ehri üzerinde kurulaca ara) an me e o an man arı mem e e u 

( Gerisi ildnd sahifede ) (Gerisi ikinci sahifede) gın bombaları atmıştır. Şiddetli lerdir. 
~~~~~~~ ~~-=-~~~~~~~~~~~~~ 

ALMANLARA lGÔRE 

~ 
~ 1 

... 1 ı Kış muharebesi 
1 için hazırlık 

Odesa üst üne 
hücuma geçildi 

~ , 
• ~S~' ,s,. :1 

" ·~~v~·:,.~,- .. 
" Mareşal Peten 

L'- tr;ı Vichy : 19 (a.a) - D.N .B. 
~ r1~ llsıı hükumeti , Birleşik Ame· 

~ ~lı,ı~ ?:vıe~irıe .ve ayni. ~amanda 
fi •i~ı nt dı:lcı Fı ansız elçısı vası!a· 

lııı e Buyuk Britanya büyük elçi
b11~ tevdi ettiği notada Suriyede 
~ilt lltıan Fransız müfrezelerini 1n-

ererı. ı. 
llııık . ın kendi emri altına ıı.oy-

nıyetini protesto etmiştir. 
t11~ F'ransız hükumeti bunu, ifti
tııtÇılara iltihak eden general 

tox' ~ta nun radyoda yakınşark 
h~ ?•ıt kuvvetlerine yaptıR'ı hita· 

ıle ~ 0~renmiştir. 
~i Notada şu cihet kaydediliyor 
~r11' tniitareke şırlları hilif ına 

llısıt 1 h tek t· asıı.erleriııi de Gaulle a. 
~ik e ıne iştirak ettirmek için taz· 

Yapılmaktadır. 
'ia~~tıdra : 19 (a .a) - Royter 
Yıtı 1 tıın diplomatik muharriri 

YOt : 

UKRAYNADAN ÇEKiLiŞ 

Harabeler! 
Rus • Alman harekatı hakkında 

ıelen haberler ~s~e~i harekatın 
şimale intikal ettığını anlatmakta 
ve burada şiddetli muharebeler 
cereyan ettiğini kaydetmektedir • 
lngilizlere göre ' Ulcrayn~ .cep· 
h inde birçok Rus asken ımha 
~~lmekten kurtulmuştur . Çünkü 
~iman tebliğleri bu esirler. hak-

k da rakam vermeoıektedır . 
ın . • 

Yine bir lngiliı haberıne gore, 
Almanlar iııı.a halinde bulunan 
35,000 tonluk ve 15,000 tonl~k 
iki gemiyi Nikolayefte ~le geçır
miıtir . Fakat yine aynı kaynak 
bu gemilerin Sovyetler tarafından 
harap bir hale getirildikt~n sonra 
bırakıldığını bildirmeUedır · 

Gerek Rusyadan ve gerek 

........._ ...... (Geı isi üçüncü sayfada) 

(f' lliii.ıTTB--BADBO BAZIBLlil 

1'erf i ve nakli ya
Pılacak muallbnler 
4e.ı::1kQra : 19 ( 1ürksözü muhabirinden ) - Maarif V~· 
le, tı terfi müddetlerini ikmal ede'll muallim/erden terfıe 
q:rlt o/Qn/arrn liate•ini hazırlamıya baflamııtır. Li.te bu 
l, ,,. •onuna kadar ikmal edilerek alakadarlara bildiri· 

Ce#ttir 

D;11w d · · ·ı f 11hhi •el:ı er tdruftan orta teJri•at aıre11 aı eo ıJe 
ı eple ,.J d · b • '«il ı· '"en dolayı bazı muallimler araıın a yenı ır na· 

1•te · el B ı· t ~ bu QJı,11 11 e hazrrlamıya ba,tamııtır • cı 1• • "" 

•onuncı kaılıır bitirilmif olacaktır • 

LENINGRADA DOARU 

163.000 esir 

Sooget cephesinde mühim harekat sahasını gösterir harita 

yiklerini arttırmıştır . Ve ileri 
harekat Leningrada doğru inki
ıaf göstermektedir • Almanlar 
elli altmıı kilometre daha ilcrle
meğe muvaffak olurlarsa Lenin
grad istihkamları Alman toprak
larına hedef tcıkil edecektir . 
Bcrlin tebliğine ıöre , Alman 
orduları 163,000 Sovyet esiri al· 
mıılardır . Yine Almanlara eöre, 
umum Sovyet zayiatı 360,000 e 
bfiliğ olmaktadır . 

~ ~ADYO- GAZETESiNDEN t 
Almanyadan gelen haberler ise landıkını anlatmaktadır 

Moskova : 19 ( a. a. ) - Sov
yet tebliği : 18 ağustos günü kıt· 
alarımıı. bütün cephede düımena 
karşı şiddetli muharebelere devam 
etmiştir . Çetin muharebelerden 

her iki tarafın kış harbine hazır· 

AlMAN OSlERİNE 
INGiliZ HAVA AKIHI 

==- ... 
Londra : 19 {a.a)- Dün Hol· 

landa sahilleri açıklarında İngiliz 
tayyareleri 3 Alman karakol ge
misi batırmıştır. Diğer tayyarele· 

rimiz de şimalı Fransa üzerindeki 
hedeflere iki hücum yapmıştir. 
Kielde sınai tesisat bf)mbalan · 
mış, Kolonya'ya da hücumlar ya
pılmıştır. 

Bavana'da İnlllAll 
Havana : 19 ( a.a. ) - Şeh· 

rin oıtasındaki umumi bahçede 
kuvvetli bır bomba patlamış ve 
halk arasmda telaş uyandırmışbr. 

{Gerisi üçüncü sayfada) 

Dışardan gelecek 
gemiler için tedbir 
Sahiller ve Hudud Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün aldığı bir karar 

Ankara : 19 (Türksözü Mu
habirinden) - Mısır ve Filistin 
hükumetlerine ait Port-Sait ve Hay· 
fa limanlarında görülen veba va· 
kalan üzerine bu iki limandan 
memleketimize gönderilecek mal, 
eşya ve nakliyat etrafında vebaya 
karşı tedbirler alınmışbr. 

Bilhassa şu (sıralarda bu Ji. 

mantardan gizli muvaridat bulun· 

ması da mümkün ııörüldüfünden 

bu hususta çok müteyakkız dav

ranılması Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum müdürlüğiince alikadarlara 

bildirilmiştir. 

Amerika 
,- Japonyadan -

Tebaasını 
Çekiyor 
va,ıagton ile 

Tokyo arasında 
Oerglnllk ,arttı 

JAPONlAR AM(ftİKAlllARI 
JAPONYADA N SAMIYOR 

SILAHLI BİR 
İHTiLAFIN 

ARiFESi Mi? 
Ankara : 19 (Radyo gazete

sinden) - Japonyada sinirlenme 
artmaktadır. Japon sözcüsü şura. 
ya, buraya her gün tehditler sa. 
vurmaktadır. Amerika hükOmeti 
Japonyadaki tebaasını geri çek
me~e karar vermiş ve bir gemi 
göndermiştir. Fakat Japonlar 
Amerikan tebaasının ayrılmasına 
mani olmuştur. Keıa denizlerin 
ıerbeıtisi meselesi yüzünden de 
Amerika ve Japonya arasında 
silahlı bir ihtilaf çıkması bekleni
yor. 

Tokyo : 19 (a.a)- Amerika· 
nın Japonyadaki büyük elçisi 
Grenne dün ö~leden sonra Amı • 

( ıerisi üçüncü ıabifede 

Ankara 

Radyo ,azete.i 

lngiliz 
kadını 
savaş 

işinde 

YENi PLAN 
Deniz zayiatı 
lıtaUıtlll 

B 
ugün neşredilen istatisti§"e gö
re , lngilizler bir ay içinde 

616,000 ton Mihver ticaret 
gemısi batırmışlardır . Harp ba
şındanberi Mihverciler 4,700,QOO 
ton ıemi kaybetmişlerdir . İngi
liz gemi zayiatı da ayda 450,00 
ton kadardır. 

* • * 
lngiltereden gelen bir habere 

göre , lf neı.aretinin ParlAmcnto 
Müsteşarı , harp iılerinde çalış
tırılacak kadınların seferberliği 

için daha sılo tedbirler alınaca
ğını bildirmiştir • 30 yaşını geç
memiş olan her kadın önümüz
deki dört ay zarfında kayıtlarını 
yaptırmak mecburiyetindedirler . 
30 yaşını geçen daha ya.şlı ka
dınların da gönüllü olarak müra· 
caatları beklenilmektedir . Bunlar 
bilAhare harp istihsalAtı işlerine 
nakledilecek genç kadınların ye
rine ikame edileceklerdir . Kay
dedilen kadınların çalıştırılacak

ları harp işlerinin kendileri tara
fından seçilmesi hakkı şimdikine 
nazaran daha mahdut olacaktlr , 



Saıfa 2 TORKSOZO 

Havacllık Bahisleri 

Uçan Kaleler 
l , HAB RL 

Çiftçi elinde 
bulunan kütlü 

1 Çiftçi ve arabacılara 
Yerde, ıökte, denjzde harp 

vasıtalarının baş döndürücü bir 
süratle inkişafı, harb usullerini 
baştan başa dej'iştirditi gibi, tah· 
ribatın da sayısını ve i'enişlitini 
arttırmaktadır. Ne tanklar, ne tay· 
yareler, ne toplar bilditimiz şekil· 
de detildirler. Şu iki sene içinde 
bu si!ihlar hemen hemen tanınmı· 
yacak bir şekilde detişmişlerdir. 

Bunun en büyük ve şayanı 

dikkat bir misalini göklerde gör
mekteyiz. Aylardanberi adı diller
de dolaşan ve sırları •aklan· 
mış olan Uçan Kaleler 24 temmuz
da iik defa olarak Brest üzerinde 
uçtular. Bu uçuş çok şayanı dik
kat olmuştur. Bu tayyareler ötle· 
den sonra Breste vasıl oldukları 

zaman ne ses işitilmiş] ve ne de 
kendisi rörülmüştü. Ancak bom
balarını hedeflerine bıraktıkları za· 
man, bu bombalarm çıkardıkları 
müthiş ısıbklardan, ıökten yere 
dotru bir şeyler inmekte oldutu 
anlaşılmış, meçhul bir silahın f aa· 
liyete reçtiti ötrenilmittir. 

MalOm oldutu üzere bu tay
yareler Amerikada icad edilmiş ve 

PORTRELER 

LORO Bl VERBRUI 

Ç
örçil, Amerikan Cumhurreisi 

Ruz.velt'le bir zırhlıda ıörüştü. 
Çörçil'in maiyetinde mühim· 

ruat nazırı Lord Baverbruk da 
bulunuyordu. Bu müJlkattan son· 
ra mühimmat nazırı Amerika'ya 
giı r. 

Burün Çörçil'den sonra ln
&ilt..: re'nin en mühim şahsiyeti sa
yılaıı Baverbruk dünyanın en ori· 
jinal adamlarından birisidir. 

Asıl adı Maks itkin olan Ba· 
veıbruk bir Protestan v&ızırun al
tuıcı otludur. Babası dindar, fa
kat parasız bir adamdı. Maks ço
cukıutundanberi parayı çok sev
miş ve bu yüzden on yedi yatın

da iken tahsili terketmi11tir. Mek
tepten aynlan delikanlı, K'az.ete 
nıüvezziliti yaptı. Bir eczahanede 
ilaç şişeleri yıkadı, bir dikiş mı-. 
ki nesi fabrikası hesabına elinde 
dolıttırarak yedek makine ıksa
mı sattı, sigorta tellilbtı yaptı ve 
nihayet Banker Halifaks'm yanına
kitip olarak yerleşti. Burada isti
dadını meydana koyan Baverbruk, 
birçok mühim itler baıardı, ser· 
maye topladı, Kanada'da mühim 
sınai itlere ıirişti. 

1910 da lnıiltercye ieldi. Me· 
buıluQ'a nam&etlitini koydu. Hiç 
taııımadıtı halde seçıldi. Londra
ya yerletti . 1911 de Şövalye , 
1916 da Baron oldu. 

1914 harbi batlarken Baver
bruk Fransadaki Kanada kuvvetle· 
ıinin irtibat aubayı idi. 1917 de 
Deyli Ekıpreı lf Hetesini aatın 

alarak aaz.eteciJite baıladı . Ra
kipleriyle çetin bir mücadeleye 
ıirişerek bir sene içerisinde ıa· 
zeteainin tabı adedini 350.COO den 
iki buçuk milyona çıkardı ve ye
ni iki ıaı.ete kurdu. 

1918 de yeni ihd11 edilen is
tihbarat naz.ırhtının başına ıetiri
lHek kabineye lirdi. 

1929 da bütün mieaaeselerini 
otluna bırakarak it bayatından 
çekildi . 

1939 harbi batladıktan aonra 
kurulan Çörçil kabineıinde hava 
imilat naz.ırlıtını üzerine aldı. 
Biilün tayyare fabrikalarını aezdi, 
her fabrikada ayni feYı söyledi : 
"Buıün için tayyare istiyorum, 
yarın için detil. Sizden ıistemli 
imalit bekliyorum , çok ve ça
buk tayyare yapmanı&• bekliyo· 
rum . ., 

Baverbruk lnıilterenin tayya· 
re imalltını altı ayda iki miıline 
çıkardı. Hem de en milfktll ıer~
it altında • 

Buiüu lnıilterenin mühimmat 
nazırıdır. 

YAZAN 

P. P. demir veriligor 
lniiltereye lf'Cçen kı4 i'Önderilmiş· 
tir. Tayyarenin o zamandan bu 

zamana kadar faaliyete K'eçmemiş 

olmasının birçok sebebleri olabilir. 
Fakat en büyük sebep bu tayya· 
releri idar,e edecek elemanları ye
tiştirmek için ancak büyük bir za· 
mana ihtiyaç olmasıdır. Çünkü 
Uçan Kaleler çok mükemmel ye· 
tişıniş insanlara muhtaçtır. Bu ma· 
kine çok mutlak ve kullanılması 

çok zordur. Ve bir de ır akineleri 
çok kanşıktır. Bilhassa tayyareleri 
kullanacak olanların •atlam, hava 
tesirlerine ve tebeddüllerine mu
kavim olması icap etmektedir. 

Burüne kadar Uçan Kalelerin 
vasıl oldukları irtif aa hiç bir tay
yare vasıl olamamııhr. Bu tayyare 
lf'Öte yükselditi zaman, sanki buz 
denizinde imit iibi tayyarenin her 
tarafı donmaktadır. Halbuki aşa· 

tada sıcak bir yaz mevsimi hüküm 
sürmektedir. Tayyareden aşatı b.a· 
kanlar arzın çiz.diti kavsi bile rör
mektedirler. Söylenditine röre 
t4yyare 12 bin metre yükseklite 
çıkıyor. Bu sarada ne ses işitili· 

yor ve ne de kendisi ıörülü
yor. Halbuki buna mukabil rasıd
lar yerde hedefleri küçük olmasına 
ratmen iyiden iyiye aeçebiliyorlar. 
Deniz. ve sema l>u sırada ıayri 
tabii bir renk almaktadır. IJeniz 
ve sema koyu mavi lf'Örünmekte, 
tayyarenin yukarısındaki sema ise 
fecri andırmaktadır. 

Bu tayyarenin bilhassa nişan· 

K"ihlara son derece hassasbr. Bu 
hauas niıanıihları o yükseklıkten 
bırakılan bombalann teairi ise pek 
mülhit olmaktadır. 

Orta çapta bir bomba 5000 
kademelik bir irtifidan bırakıldı · 
Qında. on yedi buçuk aaniye ha
vada durmaktadır . 15,000 kade
melik bir irtif Adan bırakılırsa otuz 
bir saniye , f ekat 50,000 kademe 
irtifidan bırakıldıtı takdirde 40 
aaniye h'lvada kalmaktadır . Ve 
bombalar ıeatte vasati olarak 
600 , 700 mil bir aüratle yere 
iner ki , bu alrat .aeıin havadaki 
aüretine çok yakındır. Atılan bom· 
balar ise bu ıürat aayeıinde he
defleri üzerinde en büyük çap· 
taki bir harp ıemiıinin attıtı 

mermi kadar müeuir olur . 
Bu tayyareleri icat etmek 

için Amerikada birçok ilim mü
eııeseleri birreımit ve korkunç 
harp aillhını kullanacak inaanların 
sıhhatlerini korumak ve itlerini 
rahat ıörebilm"'leri için de tıbbın 
en aon terakkilerinden iatif ade 
edilmittir . 

Uçan Kaleler in ( Sür ıar jlıtı ) 
mühendialitin en ıayanı dikkat 
ihtiralarından biriıidir. ( Tirbo -
Sürıarjlarmın ) ekıoı ıazları o 
kadar yfikaek bir aıcaklıktadır ki, 

Aldıtımız malumata a-öre, Pa· 
muk Deneme, lsllh ve Üretme 
Çiftlitinden senetle Akala pamuk 
tohumlutu almıt bulunan çiftçiler, 
~ide ettikleri Akala kütlülerini A· 
dana Sümerbank Pamuk Alım ve 
Satım Şubesine devredeceklerdir. 

Tevilli Flkrltla 
ilim Jddlala l 
Dün Şair Tevfik Fikretin ölü

münün 26 ncı yıldönümüydü. Bü
yük Şairin hatırasını taziz için 
Halkevlerinde ihtifaller tertip edil· 

miş ve muhtelif hatipler söz ala· 
rak Fikreti anlatmışlardır. 

Para11z J&bb talellı 
11arıtıan 11ıt1ror 
Lise ve ortaokullara alınacak 

parasız yatılı talebenin kayıt ıart· 
ları buıün sona rrecektir. Şimdi· 
ye kadar kaydolanların imtihanlan 
2 eylülde Türkçe · Edebiyat, 3 ey
lülde Matematik derslerinden ya
pılacaktır. 

bu hararete dayanacak maden 
pek azdır • 

Bomba iletleriııin ve topların 
imalinden bü.) ük ıırlar vardır . 
Bunların ıotuktan dönüp muattal 
kalmaması için her ne mümkünse 
yapılmııtır. Bu kalelerin pilot ma
hallindeki ilet ve kontrol levha
ları o derece karııık ve çoktur 
ki , bunları bir adamın kullanma
aıu imUn olmadıQ'ından va&ife 
eanaamda birkaç mühendiı birden 
vazife ıörmcktedirler . Bütün mü
rettebat bir denizeltıaııun mlret 
tebatı gıbi talim ve terbiye gör
müflerdir . Denizaltılarında olduQu 
aibi bir takım ağır ıerait ıçinde 
çallfmaya mecbur kalmaktadıdar. 
Deniz suyu aathına lüıumundan 

fazla bir ıüratle çıkan bır dalıııç 

aibi 30,000 kadem irtifaında bu
lunan bu mürettebatın vücutla
rında da nitrojen habbt:lerioin 
pek çabuk büyümesi yüzünden 
ciddi hatta vahim tehlikeler bat 
ıösterebilir . 

Mürettebatı bilha11a daha ön
ce mukavim olaunlar diye , va• 
&ifelere alııtıı malt için uzun bir 
kuraa tibi tutulurlar . Ve tazyik 
odalarında çahftırılırlar. Hatti bir 
anlık bayılma talimleri bile tatbik 
edilir . 

Görüllyor ki , buainkü harp 
herıeyden ziyade yine insan de
nilen mahlukun zekiıına ve kuv · 
vetine dayanmaktadır . Harp va· 
ııtalarını icat eden insanın , harp 
malzemeai kadar aatlanı ve kuv
vetli olması llı:ımdır ki , icadı 
İfe yarasın . 

Uçan Kaleler bunun en büyük 
misalidirler . 

Kadm çorabı 
n aoar rnıeuror 

lstanbul : 19 {Türkıöıü muha
birinden}- Son 'ıamanlarda kadın 
çoı aplarındaki fiıat yükselmesi pek 
süratli bir tekil almıştır. Haı pten 
evvel nihayet 150 kuı uıa ıatılan 
en ince çoraplar timdi 300-350 
kuruşa yükıelmittir. Kadınların 
en ziyade aradığı maruf yerli mar
kalar piyasadan tamamen çekil· 
mittir. Fakat., bunlardan ellerinde 
ıtok bulunduranların el altından 

ve f ahit fiatlarla sattıklarılbildiril· 
mektedir. 

HA!en piyasada hilis ipek 
kadın çorabı mevcudu yok aibi
dir. HAiis ipek çoraplar muayyen 
ve fabrikaları bulunan veya fabri 
kalarda mukaveleli bulunan firma
ların elinde toplanmııtır. Suni 
ipek, Viakos kadın çorabı imalitı 
devam etmektedir. Çorap fabrika
törleri hariçten ıayet az iplik 
ielmeainden dolayı mtııldil vaziye
te dütmütlerdir . Bunun için imalAt 
atır ilerlemektedir. Fakat fabrika
ların imal ettiği çorapların •atıcı
ların eline aeçer ıeçmez. er;meıi, 

bayanların bu en lüzumlu mataa 
kartı faıla hariı davranmaları ka
dar ticarethanelerin malları ıiıle
melerine atfedilmektedir. 

Yerli auni ipekten kadın çora
bı imal İfi biı kısım fabrikalaı ı 

esaıh surette mrfful etmekte ve 
tecrübeler yapılmaktadır. 

8enet eti•• 
lllrmemar 

lhtıliıen zimmetine paıa ie · 
çirmekten auçlu Petrol ve Maden 
Arama Enstitüsü Adana Baı aka 
Kurma ve yollar Hazırlama Kampı 
tefi Ahmet Rrtit otlu Zafir Tok
çaer hakkında Adana A~ır Ceıa
d11 mevkufen yapılan duruşması 

dün sona ermiştir. Neticede ihti
listn zimmetine para ıeçir mek 
hidiselerinde kanunen aranması 
icap eden ıuç anasırı mevcut &ö
r ülmeditindeo ber aetine ve tahli
yuine karar verilmiftir. 

har Mıetıerı 
lzmir Enternasyonal Fuarı bu· 

fÜn açılacakbr. Devlet Demiryol · 
ları tarafından çıkarılan tenzilatlı 
biletler bir iki iÜndenberi istas· 
yon lf'İfesinde satılmaktadır. 

Yeni N••rlr•t 

DiKMEN MECMUASI 
Dıkmen'in 4 üncü sayısı kıy

metli yazı ve imzalarla çıkmıştır. 
Edebiyat ve aanat severlere tavsi· 
ye ederiz. 

----._l•_-__ u_z_A_B_L_A_B_D_A_N_B_A_B_ı_a=--= .. ı ... ------------
Tam iki Milyon Liraya Bir Yumruk 

Kari Ander11on adındaki bir lsveçli tarafından 
itaiz takımından Stewart adındaki aenç bir Ame· 
rikahya iki milyon dolar terkedilmeıi laveç ıaıe
telerinin sayfalarını doldurmaktadır. 

Peri mıaall•nnın mevzuuou andıran bu mira· 
atn bikayeaini nakledelim : 

Bundan tam dört sene evvel lıveçti Kari An
dersson Nevyorkta bulunuyordu • Bir pn, Brod
way caddeainden lt'Çerken büylk bir husuıt oto· 
mobil son ıiratle laerine aeldiQ'ini tördü: bu va-. 
ziyete phid olau Stewart adındaki ıenç Ameri· 
kalı sıçrayarak Andenson'a tiddetli bir yumruk 
indirdi • Bu yumruk aayeainde lsveçli bir metre 
öteye yuvarlanarak muhakkak bir ölümden yaka-
11nı kurtarmııtır. 

iyi bir adam olan Anderıson o akşam, benü& 
18 yaıında bulunan Stewart'a 20.000 dolarlık bir 
çek ıöndermiftir. 

Bir mlddet ıonra Anderason vefat etmiı ve 
vefatı akabinde Stewart'a 50 000 dolar veril· 
mittir. 

Fakat it bununla bitmemiıtir. • Andersson 'un 
ihtiyar bemıireıi ıeçenlerde vefat etmiı ve aerve· 
tini kardefinin hayatını kurtarmıf olan Amerikalı 
ıence terketmiıtir. 

Haziraa ayanda Nevyorkun bir noteri SteWartı 
çatırmıt, ona tam 1.930.00() dolarlık bir çek ver
miftir. Bu .uretle Stewart bir yumrutu sayesinde 
2.000.000 dolar almıf oluyor. Paı amazla 2.6'!0,000 
TOrk liraaı demektir. 

l 
Araba ııma demirine ihtiyacı 

bulunan çiftçi ve arabacılara ih· 
tiyacı nisbetinde demir verilmek 
tedir. Bunun için şehirde bulunan
lar belediyelerce ve köyde bulunan· 

lar 1'öy ihtiyar heyetlerince tanıim 
edilen ilmühaberlerle lazım olan 
demirleri Ziraat Bankasından al
maktadırlar . 

Vill YET ÇEL TIK IOMISYOIU 
DON iÇTiMA ETTi 

Vilayet Çeltik Komisyonu, Va· 
il Bay Faik Üstün, Ziraat, Sıhhat, 
ve Nafia Müdürlerinin iştirakiyle 
dün toplanmıştır. 

Bu toplanbda Osmaniye ve 
Bahçe çeltik sahalarının sahhı ve 
zirai durumlarının tetkiki üzerinde 
konuşulduktan sonra Vilayet Çel
tik Komisyonunun mürakabe hak· 
kı tatbik edilnıek suretiyle müza
kereye nihayet vtrilmittir. 

Adaaa•amüTanm 
lanı &oopııaanae 
ıeıea C:ewaplar 
Şehrimiz. Pamuk Tanm Satıı 

Kooperatifi toplantıaı dolaywyle 
çekilen telir.ıflara büyüklerimiz 
aşatıdaki şu cevaplan vennifler
dır: 

Kium Akça! - Pamuk Ta
rım Salıf ,Kooperat.ıfa, Koni're 
Başkanı - Adana - Kooperatif 
ortaklarının necip duyrularına Re· 
i:.ıcumburumuzun lefCkkürleriru ve 
baıan temennilerini ibl&t ederim. 
Umumi Kitap K. Gedeleç 

Kiıam Akçıl - Pamuk Ta
rım Satış Kooperatifi, Kona-re 
Başkanı - Adanı - izhar c:dhen 
bıssıyata tetekkur eder, sürekli 
başanlar temenni ederim. - T. ti. 
M. M. k. A. Renda. 

Pamuk Tanm Satış Koopcra· 
tili Konıre Bqkanlıtına - Ada· 
na - izhar buyurulan teıuiz. duy 
lf'Ulara trşekkür eder, muvaffaki
yc:Ucr dıleriın. - C. H. f'. Ge
nel Sekreter Vekili H. ·rürkmen. 

Ceyhan da 
Kanii bir 

Kavga oldu 
Ceyhan : J 9 (Tiirksözi Mu· 

habirinden) - Sarı Bahçe köyün· 
den Setir otlu 3'El dotumlu Ali 
ile Ceyhanın Eskihamam mahal· 
lesinden Raza otlu yirmi yaşların· 
da Eyüp arasanda bir kıL yüzün
den münazaa çakmıı ve yapılmak· 
ta olan köprü civannda Eyüp bı
çatını çekerek Aliyi arkasından 
vurmuştur. Yaranın atar olmasa 
hasebile, yaralı Adanayı rönde· 
rilmiştir. Eyüp hidiseden yanm 
saat sonra zabıtaca derhal yaka· 
lanmış ve adliyeye teslim edilmit· 
tir. 

lru 111,n elçlllala 
mu•a ... llırdlll 

••lltap 
(Birinci •ay/edan ortan) 

harici edecek oluraa, Alman dev
leti de ,ıiyaıt minasebeUerini 
kesmek mecburiyetinde kalacatmı 
bildiımiitir. 

Tımamiyle hakikatten uz.ak 
olan bu haberi, Ankara lran Bil
yük Elçiliti tekzip eder. 

Büyfılı projemi~ tat6ilı 

yolunda 
(Birinci aayifeden artan) 

sulama suyu toplanacatı (ibi ay
rica enerji istihsali içinde tertibat 
dütünülecektir. 

Adana ovasa 144 000 hektar 
ıeniflikte ve her türlü mahsule 
miiaait ve minbit bir saba kıza
cı ıcaktır. 

D
ünya hidiseler i herkeiİ 
ya ile 3likadar etmekte 
ediyor. 1889 da jap0ıı1' 

ruti bir devlet olnıuştııt 
1940 da iktidar mrvkiiııe 
Prens Konoye siyasi par1 

vederek Japonyada tol 
rrjim kurmuştur. 

Japon imparatorlutu 
lekecilik bakımından çrj_ 
rtmiştir. 1910 da Korayı 
miş, ı 905 de RusyadaP . 
adasanm yarısına almış, 
yao - Tunk, Kuril, RiY" -1 

yu, F ormos adalarını 

Versay muahedesiyle de 
lardan Mariyen, Palaos. 
ve Marşa! adalarıııı almıştıl 

1936 danberi Çin t 
üzerinde şedit bir mücad 
riımittir. 

Jıponyanın ekilen t 
arazisinin ancak yüzde 
Burada ancak pirinç yetifİ' 
ziraatinde yalnız insan kol' 
ıır. Pirinçten başka Jaf>O" 
larında yetiıen mahsuıJcl 
kamıtı, pamuk, çaydır. B 
çok ileriye &'itmit olmasaıı' 
men Japon mahsulitı J• 
bealiyemez.. Hindiçiniden 
Amerikadan butday, Cıv 
ker alar •. 

Japonyada ormanlar ~ 
kemmel ifletilmektcdir. 

Japonyanın eskiden . 
sanayıı kitıt ve porselen 
Japon topraklan kömür 
dan çok zeni'11KÜr. !Senede 
yon ton kömur çık mr. Bil 
nı ihraç eder. Petrol a'JAJ'·~ 
için Japon sanayıi elekt~ 
Uf adc eder ve au ecre 
1,) milyon kilovat elektrik _rJ 
eder. Japon toprakları 1>"". 
manlf'aDCZ bakımından ı 
de demir bakımından çok 

dir. ,1 
Japon ipekçilıti diiıl)' 

yüksek ıpekçilıfidır. JapO'l 
sanayundc 2 mılyon aıııcl' 

fi'· 
Son senelerde Japony,d' 

ya sanayii çok ılertcmıtll'· 
yan&n ihracata 1917 dent>erl 
libndan fazladır. jJpon .. _M 
da Ui bin kıtomdrc tulill"" 

müatemlckelerde 5.00U 1' 
uzunlutunda demiryolu var~ 

TÜRKiYE Radva•u 
ANKARA R 

Çarpmba 20.8.941 

7 .30 Prorram ve meml~el 
at ayarı 

7.33 Müzık : Hafif Parç.ı-' 
7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif pro 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 

12.45 

13.00 

13.15/ 
14.00 

18.00 

18.03 

18.15 
1825 

11.45 

19.30 

19.45 

2G.15 

28."45 

21.00 

21.10 

21.25 
I 

22.10 

devama 

Evin Saati 

Proıram ve saat a)':;, 
Müzik : Karışık ıır 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif TürkaJe' 

Müzik : Karışık pro~ 
Proıram ve meaJek'

1 

at ayan 
Müzik : Dans 

Serbest 1 O Dakik• • 
Konuıma (Dıı poli~ 
diseleri) 

Çocuk Saati 

Memleket saat a'/11' 
ajans haberleri. 

Müzik : FASIL 

RJ\DYO GAZETE.si 
Müzik : Bir Halk f" 
ôtreniyoruz. - t'! w 
Türküsü : HAY Dl"" 

Ziraat Takvimi ve 1 
Mahsulleri Borsası 
MiiZik : Solo _.,.kııarl 
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Sovyetıere gire 
Almanlara göre 

- Birinci Sahifed en Artan -

sonra kıtal arınıı z Kinguitep şeh
rini tahliye etmişleıdir . 16 ağus
tosta 25 Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. 17 ağustosta 22 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür . Zayia
tım ız 18 tayyaredir. Kamyonları
b\ızdan biri ve hava kuvvetleri· 
ı:niz Baltık denizinde bir Alman 
denizaltısiyle iki düşman nakliye 
&em isini batırmışlardır. 

BeıJin : 19 ( a. a. ) - Bir 
Alman piyade tümeni 17 a~us· 
tosta Nikolayef bölgt'sinde dört 
Sovyet cüzütamıııın bakiyesini 
ihata ve imha etmiştir . Gece 
Sovyet bakiyesi , Almanların e
linde bulunan bir şos:lyı tutmağa 
teşebbüs etm işse de sahah erken
den topçu ateşi açılmış ve Sov
Yet kıtalarının gizlendiği köy ve 
Çiftlikler yanmağa başlamıştır · 
Hücuma geçen Alman piyadesi 
karşısıuda paııiğe uğrayan yüz
lerce Sovyt:t ıısker i Alman kurşurı 
Ve obüsleri altında can vtrmiş
tir . Demiryolu civarında Sovyet 
lı.ıtaları tekrar toplaıımaya teşeb· 
hüs etmişlerdir . Alman piyade
sinin ateşi dört Sovyet tümenin
den bu geri kalaıılı:ırı imha ct
nıiştir . 

Berlin : 19 ( a. a . ) - D. N. 
B, : 17 ağustosta tankların ve 
topçunun müzaharetiyle Alman 
Piyadeleri bütün gürı Dinyeperin 
a~zında ricat etmekte olan bol
Şt:vikleı irı peşini bıı akmamışlar

dır . Alman piyadeleri küçük 
Sovyet dümdar kuvvetlerini e:ı
lniflerdir . Bitkin bir halde bu
htnao Sovyet ııshı Jeri sipt-rlerden 
Ve sı~ınaklaı dıııı kütle halinde 
Çıkaı·alc tt'sliuı ulnrnktadır . 

Kamplaı a se vlu:dilen esir ka
fileleı i harp malıı:nu:sinin ve top
ların önünden g eçmektedir . E
Sİrltrin söyledi~ ine göıe , önde 
Atman askeı !erini görmek , ar
kada da ellerinde rüvdveıleıi bu
lunan siyasi komiserleri düşünmek 
Çok müthişti . Çünkü komiserler 
Yaralıları ve yüı ümiyenleri öldü
rüyorlar . 

Londra : 19 ( a. a. ) - Ma· 
teşal Voı oşilofurı L.umandası al
tında Leningradı müdafaa eden 
Sovyet oıdusu Almanlaıın Eston · 
Yadan yaptıkları yeni bir hamle 
karşısında harp ederek çekilmek
tedir • Dün geceki Sovyet teh· 
lİ~i Kindise şehrinin tahliye edil
diQ'iııi bildirmektedir . Buranın 
tahliyesi Mareşal Voroşilofun düm 
darlarının Leningradın dış mü· 
dafaa hatlarına çekildiğini gös
termektedir . Stokholmdan gelen 
bir haberde Peipus gölünün iki 
tarafından ilerleyen Alman kuv
vetlerinin bu gölü Battıktan ayı· 
tan 50 kilometre genişliğindeki 
Narvada birleşmeğe muvaffak ol
<llllclarını · bildirmiştir . 
Meısko~a : 19 ( a. a. ) - Pa

Mrtcsi gecesi Alman tayyareleri 
t:/a1'.ovaya akın yapmağa teşeb-

Ua ctll\işlerse de tek bir tayyare 
Şthre ltadar gelmeğe muvaffak 
u~ı:nuştur . Bu tayyare }angın ve 
i'llksek infilak bombaları atmış-
ır Lı h . t . d' · qıtsar e emmıye sıı ır . 

1 Moskova : 19 (a. a.) - Niko
ı-a~ef, Kriyo -Rog' un Sovydler ta
h~ •ndan ıiyaı muhakak ki, mıihim 
it tı~d. b t· a ısedir . Jiaşlıca hu ubat ve 

::aıet liınanı olan Nilcolayef'de .. jllh' 
J;> k 'in deniz teıgahları <la vardır. 
r~ at Almanlara hiç bir ıey bı· 
ifı~anıaı.. siyaseti mucibince tez
rip ar _Sovyetler tarafından tah
tıı Cdılmiştir . Hububat stokları. 

il da a . .b. . 
ha . Ynı sıyaset mucı ınce ım· 
'°~tahmin edebiliriz. 
~230 

MemJeket saat ayarı, ajıms 
haberleıi; Esham - Tahvilat 
l<ambiye Nukut Borsası 

2 (Fi at) 
~·45 Müıı'k 22.551 : Dans 

~.OQ y 
arınki proıram ve kapa· 

nıı. 

Kanada ve 
Amerikanın 
müdafası işi 

Nevyork : 18 (a. a.) - Nev
york Belediye Reisi Mr. Laguar~ 
dia, Birleşik Oevlt!ller ve ~ana.da. 
nın müdafaası için muhteht daımı 
bir konseyin kurulması hakkın~a 
ki 'Okdenbourg anJ3şmasının ılk 
d ~ u-mü münasebetiyle radyoda on .. 

1 bir nutuk söylemiş ve ezcum e 
demiştir ki : 

_ Birleşik devletler ve Ka· 
ada garpten vt>ya şarktan gel

~in v: yahut heı iki cihttten ay
ni zamanda başlasın, muhtemel 
her türlü düşmana karşı koymıya 
hazırdırlar. 

iki milletin, hiç bir devletten 
veya herhangi bir devletle~ g~
pundan korkusu yoktur. Bır.leşık 
devletler ve Kanada milletlerı de· 
mokrasi kuvvetlerine mümkün. ol· 
du~u kadar fazla silah .' techızat 
ve iptidai madde vermıye çalışı
yorlar· Bu .. gayretl~r, hede.r. olm~· 
yacaktır. Ümit edıyoruz kı . bır 
~ene sonra bütün bunlar hep ta· 
rihe karışmış bulunacaktır. 

Vltl blkGmetl lngll· 
tereyi protesto ettt 

(Birinci sayfadan. artan) 
Suriyedeki Fransız . kıtal.a_rı

n İngilizlere iltihakı içın lngılız
~~r tarafından sözle ~apılan . t~
şebbüsleri • Yichy . hu~umetının 

rotesto ettiğine daır Lıyon rad· 
posunun verdi~i haber hakkında 
Y deml maUimat beyan edi!mek-
a S . tedir . Her ne olursa olsun urı-

yede aktedilen mütareke ~artları 
mucıbiuce buradaki kıtalar diledik 
ıeri taktirde hür Fransız kuvvet
lerine iltihak etmek hakkında 

maliktir. 
Vıchy , General Dentz tev 

kifini de protest~ etmişti_~: Fhka~ 
Suriyeden ııakledılen. ngı .ızd ard. 

. l . saliınen lngilızlere ıa e e t· esır erı . 
. kadar lngitizlerın tavrı ha lınceye k . 
reketı deR"ışmiyece tır · 

Bu esiı leı den bir kısmı Fran-

d d .. mu"clerse de Fransııla-sa an on Y • b 
1. de daha ne kadarının u-

rın e ııı .
1
d. 

ıundugu henüz malum değı ır. 

UZAK ŞARK1'AKI 
JAPON BOMBARDIMAN/ 

Tokyo : 19 (a. a.) - Japon 
Hava kuvvetleri evvelki gün Yum
nanın merkezini bombardman et· 

. t· Resmi binalarda hasar al-mış ır. .. ~ 
1 D 'ber hava cuzutam arı muştur. lı; 

Kumnin civarındaki Çin ~ayya~e 
d 1 a hücum elmışlerdır. mey an arın . .. 

1 Japon tayyarelerinin hepsı us e-

rine dönmüştür. 

( ) _ Askeri 
Londra : 19 a. a. .. 

1 h b 1 r hakkında Analist şoy ~ 
a er e . homlesı 

yazıyor : < Yenı Alnı.an . 
Peypus gölünün şiınalmde Es~on 
ya ve Leningrad istikametl~rı~de 
yapılmaktadır. Sımolensk ıstıka
metinde nisbi bir sükfiıHt! vardır. 
Kiyef bölgesinde dahi vazıyet .d~-

. . t ' Alman hamlesının gı§memış ır. . . 
1 c·ıddeti cenubi Ukraynaya ıntıka 

y ' • d lan 
t . t• Mareşal Budyenı or u e ınış ır. 

1 
ın 

tecrit edilmiş değildir. Al~~n.a~ . 
bu mıntakadaki mevıilerını ın ı 
şaf ettirerek Don maden havzası : 
nı tehdit etmek üıre Diııye~erı 
geçmeğc teşebbüs edip etmıye
cekleri bilinemez. Böyle bir hare
ket Almanlar için tehlikeli olur. 
Çüııkü ıon cenahda daha mağlu~ 
edilmemi§ büyük Rus kuvvetlen 
bulunmaktadır . 

Berlin : 19 ( a.a ) - Cenubi 
Ukraynada Alman, Romen, Ma: 
car ltalyan müşterek hareketı 
de~amdadır. Odesa şehı ine hü
cum başlamıştır. 

Düşman büyük ' kanlı zayiat 
veriyor. 60 bin esir alın~ı''. ~4 
t k 530 top, iğtinam edılmıştır. 
an , h"' 

Alman tayyareleri Odesaya. U· 

cum etmişlerdir. Sovyet ıemı ve 
kıtalan bombalanmışhr. 

TORKSOZO 

Peten'e Sadakat 
Yemini Merasimi 
Vişi : 19 ( a.a. ) - Peten mü· 

tarekenin akdini müteakip Royal 
su şehrinde teşkil edilen devlet 
şurası azasının kendisine sadakat 
yemini merasiminde hazır bulun
mak üzere Royala hareket ede
cektir. 

Yunanlı tanda 
iaşe vaziyeti 

Roma : 19 ( a . e. ) - ltalyan 
makamlarının müdahalesi saye
sinde Yunanistanıo iaşe vaziyeti 
son zamanlarda düzelmiş ve ağır 
sanayi ile yapı iıı.şııatında çalışan 
amelenin gündelik ekme k tayı
nırıı 300 grama çıkar mağa imkan 
basıl olmuştur . 

Amerika laponyadan 
tebaaıını çekiyor 

(Birinci sa9/adan artan) 
ral Toyoda ile uzun müddet gö . 
rüşmüştür. Amerikanın büyük el
çilik müsteşarı da Japon harici· 
ye nazır muavini ile bir mü~akat 
yapmıştır. • Görüşülen mevzular 
hakkında heyanatta bulunulma
mı~tır. 

Bankogk, 19 (a.a)-Royterin 
hususi muhabirinden : Siyam 'a 
gelen Japonların miktarı, her gün 
artmaktadır ve bunlar , parklarda 
lokantalarda ve tiyatrolarda gö. 
rünmektedirler. Bir çokları kira
ları yüksek evlerde oturuyor, 
başkaları da mağaz~ılar açıyorlar. 

Pazar günkü resmi teblı~, Bri-
tanyanın Siyam hükumetine Aran
ya Parades'ten Siyam 'm kontro
lünü ve bir red takdirinde kuvve
te müracaat tehdidini tekzip et
mektedir. 

Tebliğ, şu sözleri kullanmak . 
tadır: 

"Yabancı menbadan gelen bu 
haberde hakikatın en ufak nebze· 
si yoktur,. 

Amerika da 
askeri blzmetl 
arttıran kanun 
Vıtıington : 19 ( a. a. ) -

Askeri hiınıet müddetıni 12 ay
dan 30 ay a çıkaran ve kongı e , 
tarafındaıı kabul edilen kanun 
projesinin bugün Reıs1cunıhu r · ta
rafından imzalanuca~t zannedil
mektedir . 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

--------rKILO FEfT/I 

1 

CiNS/ En az 1 En ço.k \ 
K. S. K. S. 

Koza - - ·\-- /---w.i8 

1 

Klevland Ç. _ 00,00 
Klevland 1 1 58,00 
Klevland il 00,00 

- M. Parlağı 00,00 00,00 1 

ı P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 

j K. Çiğidi 
Susam 

/i-B u ğda y yerli1__::8:.::, 7.,..,,0_
1
_-:8;;-;,7;;-rS-1 

Arpa - 6!..43 _ı 6,75 
Yulaf 7,36 1 7,50 

11_:=-==---1--'-~ı 

19 . 8 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

ı J ş ~kasından alınmıştır· 

(Frank) Fransız_ ----ıı 
1 (Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz 5.2b
1 

j (Dolar) Amerikan 129.5~ 

i 1 an 
S(YffAH VAKlflAR M0-

0~Rl0~0ND(N: 
1 

-
-

Camii kebir civarında esk 
dink binası içindeki buğday 
kırma taşı vesair edevatı ma 
hallinde artırma yolile ve pe 
şin para ile satılacaktır. 

ihalesi 26/8/941 Salı günü 
saat 10 dadır. Muhammen be
deli (100) liradır. isteklilerin o 
gün mahallinde bulunmalar 1 

ilin olunur. 
20 24 13359 

ilan 
SEYHAN OEf TEROARLI -

GINDAN: 
n-
u-

fa 
a-
u-

25 
a· 

04 
ası 

ün 
ol-

ZAYİ - Birinci Orta okuldan 
936 - 937 senesinde aldığım No:. 
47 şahadetnameyi kaybettim. Sureti• 
ni çıkartacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 13350 

936 senesi kazanç vergisi 
den hazineye 593 Lira 45 K 
ruş borçlu Fabrikatör Musta 
Zihninin işbu borcundan dol 
yı Zincirli mevkiinde kain tap 
nun Teşrinievvel 937 ve 6 
ci t 175 sahife 30 ve 31 num 
ralarında kayıtlı 1 hektar 47 
metre murabbaındaki · tarl 
ilin tarihinden itibaren 2 l g 
müddetle sahşa çıkarılmış 
duğundan alıcıların Defterd 
lığa veyahut Vilayet idare H 
yetine müracaat etmeleri i 

ar- , 
e· 

Sarıyakup mahallesinden 
Hasan Alıç oğlu Ali Alıç 

lan 
olunur. 13357 
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~NEVROZIN 

' 

" iL 

" " " " " " " 

! Bitin Atrııarm paazeblrldlr. i Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

~ BiR TEK KAŞE 

~ NEVROZIN 

i Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs~' -.;c: 

M adele ıstıraplan NEVROZ . ..ı · ıt 
N tedavi edilir. Müessirilaç : 

1 NEVROZiNimCıH EDiHlz 

i icabında Günde j Kaşe Alınabilir 

at:::n:xss 

" " " " "I 
" i' il 

1 

" 1 

~ " 
" " " " " " " " " " 

Sayla ~ 

Mobilya Yaptmlacak 
c. B.P. Genel Sekreterllllnden : 

sil s 
] - Adana, lzmit, Çankırı ve Kayseri Halkevleri tem· 

alonu koltuklariyle kütüphane mefruşatı ve lzmit gazino 
iJya aksamı yapbrılmaları ayrı ayrı açık eksiltmeye konul· mob 

muş tur. I 
2 - Açık eksiltme ve ihale Jstanbul C.H.P. dare He· 

yeti nin Cağalotlundaki binasında komisyon huzurunda 28-8-94 t 
hine müsadif Perşembe günü saat IS te yapılacaktır. tari 

3 - Tahmin edilen bedeller : 
Adana 33387 Liradır 
İzmit 32717 ,, 
Kayseri 21663 ,, 
Çankırı ı 7906 ,, 

105673 

ğer 
4 - Bu iş için ihzar edilen projeler, şartnameler ve di

evrak Ankara'da C.H.P. Genel Sekreterliğine ve lstan
da C.H.P. Vilayet idare heyetine, Adana, lzmit, Çankırı 

Kayeri C.H.P. Vilayet idare heyetlerine müracaatla 
ülebilir. Eksiltmeye iştirak e~enler bunları makbnz muka-

bul' 
ve 
gor 
bili nde alabilirler. 20 - 23 - 27 13354 
-

iLAN 
s eyban Pamuk Deneme, İılib Ve Gret. 

e Çlltllll Mldlrltlllndea : m 

pa 
1 - Teahhüt senedi ile müessesemizden bu yıl Akala 

muk tohumluğu almış bulunan çiftçiler elde ettikleri Akala 
tlülerini Adana 'da Sümerhank Pamuk Ahm ve Satım şu
si müdürlüğüne devredecekler ve kütlü bedellerini mezkur 
esseseden alacaklardır. 

kü 
be 
mu 

n 
2 - Akala kütlüleri Sümerbank emrinde bulunan Şi

asi fabrikasına devr ve teslim edilecektir. 

çift 
3 - Teahhüt senediyle Akala tohumluğu almış olan 

çiler, herhangi bir suretle Akala kütlülerini başka fabrika
a götürüp çırçırlatamazlar, lar 

ev 
4 - Elde edilen Akala kütlüleri hiçbir .suretle çiftçi 

inde ve anbarında muhafaza edilemez. Derhal Sümer
nk Şinasi fabrikasına devr ve teslim etmeleri iktiza eder. ha 

ha 
5 - işbu ilin ve teahhüt senedi hükümlerine aykm 

reket edenler hakkında 2903 sayılı pamuk islih kanunu 
n un cezai hükümleri tatbik olunur. 13356 

20 . 21 - 22 - 23-24 

ilan 
ADANA Kil LİSESi DiREKT0Rl0~0HDEN: 

C insi 

E kmek 
K oyun eti 

araş pirinci M 
K 
s 
z 
E 

uru fasulye (E.reQ'li) 
ade yat (birinci nevi) 
eytin yağl (birinci) 
dirne peyniri 

h tilis sabunu 
Maden kömürü 

Miktarı 

20000 Kilo 
7000 .. 
2000 ,, 
2000 .. 
2000 

" 1500 .. 
800 ,, 

1000 .. 
30 Ton 

Muhammen bedeli 'le7,5 Teminatı 

14 Kuruş 210.00 
50 .. 262.50 
40 .. 60.00 
23,5 .. 35.25 

160 .. 240.00 
100 

" 112.50 
70 

" 42.00 
35 ,. 26.25 

2870 ş 64.58 

k 
1 - Yukanda cinsi ve miktan yaz.ılı erzaklar Mayıs 1942 sonuna 

adar mektebe teslim edilmek şartiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksilt· 
me 4 E.yhll Perşembe günü Seyhan Maarif müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyon huzurunda ve saat 9 da yapılacaktır. isteklilerin temi· 
nat makbuzlariyle komisyona müracaatları, 

i 
2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün okula ielmeleri 

lan olunur. 20-24- 28-3 13159 

• 
iş Bankası 

Klçtlk taıarral beıapıarı 

1941 
ikramiye plaaı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Aiu•toa, 3 llcindt•ırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 lkraml1eıerı 
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,Sor > 

80 > 50 > 4,COO • 
300 > 20 (,,000 > 

TUrkly• lf Bank••ına P•r• yatr,rmakl• yaln•z para 
blrlkllrme olmaz, eym zam~ndl' tellhlnlzl 

denemı, olur•unua. 
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İ TURKSOZU 1 • • • • 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ C[Rf YAN SARf iYATI. SESSİZ IŞlEME. UZUN öMOR. 

• • . : Gazete ve Matbaası : • • 

FlLIPS 
.. 

J. . . 

K agnak Elektrotları 
Her madene göre ve her işe göre 

en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABIOiNPAŞA CADDESi NO. 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON : 110 

- - - . - - -- - - - - - - ·--· -

• • • • • • : Türksözü OKUYUCULARIHA OONYAHIN H[R TARA- : ! flNDA VUKU BULAN HADİS[L[Rİ GONO GO- İ 
: Gazetesi NONUERİR. TORKSOZONO TAKIP EDİNİZ. : • • • • 
: Bitap, mecmua, çek, bilet, aııı, 1 
: plAn, harita, llllamam matbaa T Ür ks Ö zÜ : 
• ıııerlal Tlrklyede mevcut mat· • 
: 1t••••r• rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve ılratıe elden çıkarır. : 

• • • • : Türksözü Cilt Kısmı : • • • • • • 
İ SAGLAM, TEMiZ, ZARiF CiLT iSLERiNiZi ANCAK TORKSÖZO ! 
: MOCflLİTHANESINDE YAPTIRABILIRSINIZ : • • • • ••••••••••••• .... ••• ••••••• •• •• 

----------~......;_ ___ -----·--·----·-·-- ---------- -- ----·-- - · -·- --- --- ~ ------ _.........~ 

M . N 

! 1 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai: 100.000.000 Türk lira6ı 

Şube ve ajans adedi : 265 D N 
H Par~i·~:ri·~i:::;:,:·;;~ ~i::k~kr:;~;.·:~~yor 

Y A Ziruı Bankasında kumbarolı ve ilıbarsıı tasarruf besa~lanna en 

L 
• 
1 

oıs MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, il 

CAZİBE VE GOZElllKTİR 1 ft 
N 

"Radyo\in,. harikulade mües· 
sir terkibi, daima tazeliğ! ile 
temayüz etmiş ve onb nlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

h f hhasında ve guzell'ğ. ı zıssı 1 ın· 

de parlak neticeler veren e 
"Radyolin., sizi terkibi meçhul A 
ve birkaç misli pahalı ecnebi 1 
müstahzarlanndan da ınüstaA"· 

ni kılmıştır. 

• 
R)\DYO l:.IN 

a:::: :a:: :a::ac::a:::sıc:~:ac:D: il= :meme·= ::a: il :il: :il: :a::::a:: :a: n ::a:: 

. 
Yeni Çlkb 

vı. 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKiYE - INGil TERE İTTlf AKI VE 

" BOYOK BRİTANYA IMPARATOHlUGU 
.. ...... ... .. . , ... " .. ,.._, ...... """.., .. .... ..... ; ,__.,; 

YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK ====: 
• 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çt:kilecek kur'a ile 
aşafıdaki pllna g-öre ikr~miye da2ıtı 'acaktır. 1 

4 Adet 1000 Llr31ık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 il 

4 il 250 il 1000 
" 

40 il 100 il 4000 .. 
100 il 50 ti 5000 .. 
120 il 40 .. 4800 .. 
160 ti 20 il 3200 

" 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içind~ 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzdP. 
20 fazlasile verilecektir. 

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

• )~......._.~~~ 

) MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAfA RifATECZAHANESI 

~ill~~I.mYL!~J .. .......... ~ .................... ~~ ....... ~ .. ~, 
~ Alto;::..~aa 1 '1'1?..!!~~?..~ü .J 
i Sahij' ve Başmuharriri 1 

ı Sene/ili . · · 1400 Kr. FERiD CELAL OÜYEN ı 
ı 1 Aylıfı . . . 125 • - i i - Umumf Neşriyat Mücliirü 

i hınıar için idareye MACiD 00ÇL0 
! mUr•c•al ••m•lldlr ••• , •••• ,., ' TDRKSOZU Motboo• J 

tttttt!Httt ........ ttH .... HM~ffff.ttfftttt 

ı:Jai;~~:::aaa~~a:c~~=::===·~~M 

N E Z L E ~ 
Kıı ıklık,Baş, ~ 
Diş ve adele " 

ağrılan ~ 
En seri ve en kati şe· ~ 

ldlde yalnız kaşe " 

GRIPIN ~ 
ile geçer ~ 

Havaların serinlediği bu M 
günlerde alacağınız ilk ~ 

tedbir eviniıJe birkaç GRlPIN bulundurıı1ak olmalıdır. ~ 

n Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
n yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ 
= her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ 
"2c~~tt~~~ff#WAAAA#2Cll'~#Utt#A~ 

İLAN 
ADANA BElEOİY[ RİYASETiNDEN : 

____,/ 

(3000 metre mlkAp çakılb kum abaacal'J 
1 - Şehrin muhtelif yerlerine dökülmek üzere 3000 ınet' 

re mikab çakıllı kumun mübayaası açık olarak eksiltCl1eğe 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4500) Liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (337.50) Liradır. 
4 - ihalesi 29-8 941 tarihine rastlayan cuma günü saat tO 

da Adana Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - lstt-kliler bu işe ait keşif ve şartnamesini Adana sete 

diyesi Fen müdürlüğünden 12 kuruş mukabilinde alabilirle~· i 
6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak ve şartnaoıe~ılle 

görmek istiyenlerin Adana Belediyesi Fen işleri müdürlüğllflte 
ve münakasaya gireceklerin de ihale günü muayyen saat 
Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

14-18-22-26 13335 


