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h1
\ dokuz yıl öııceııin 26 Akus· 

U ;~s sa.~ahı.. Bugünkü mesut 
hkı Urk ulkesinin asil gövdesinde 

cı 
~ Ve yıpratıcı harplerin ezdi-
~İll~~tg-un ve bitkin bir Türk 
lijl\ b'.· Yoksul, vasıta~ız, fakat bü
lıırı 

1
1
t iman halinde yurdunun 

çiıı ll uşu ve istiklalinin temini i

arsı~anı~ı. dişine alınış, yaralı l>ir 
~. g-ıbı homuı danıp didinmek-

1 
1 
• ~110rı dokuz yıl evvelin bu sa-
•• ~td ·· Af yon cenubundaki tepe· 

"'Ilı ed Türkün illt taarruz topu pat-
• ~ ~ an önceki umumi vaziyet 
• Cltkunçtu, bilir misiniz 1. 
• ~k· l<uvvetli bir düşman ordusu 

ışeh· 1~ \r ır - Afyon hattının şarkın· 
M ~il e bu iki nokta etrafında en 
~ 'Qş l'ıstz bir şekilde bağdaş kur· 

M

M ' oturuyordu. 
a· ır taraftan, Kocaeli garpte 

~ ~ ~~ ~aradenize, diA"er taraf
" a Uyük, Menderesin cenup is· 
~ ~ ~ctı ile Ege Denizine uzayan 
~ ~tın~t boyunca düşman, tahki· 
C ~tih Yctpmış, emin ve müs· 
: ~~.. Koca bir yurt parçasını 
" '~ltı~ş, geviş getirmekle meş· 
~ ll f 

~ ,ft ~sta.nbu\da Padişah ve Ha
~tl nvanını taşıyan ve düşman-

~ tıa,a. elele vererek Türk MiUetinin 
" tet bı' ~ '<ı~nt& Ve zillet boyunduruğuna 
" ~'ıllıı ~~ ~alışan hain adam ve 
~ ~ tıı hukumeti, mütemadiyen mil-
~ ~~~i:ıj.iyi baltalayıcı faaliyetlerle 

~t ~Şte, 26 Ağustos 1922 de Mil· 
, le Memleket bu tabloda iken 
~nd~arruz topumuz patlıyor. Ve ..• 
ı... .. n d .. ·~sto , ort gün sonradır ki, 30 A-
~İt sa~ ta Türk tarihinin yepyeni 

I hası açılıyor. 
'lı Şte b ·· · · d d x.. ıı ''M' ugun ıçın e yaşa ı&ı· 

~~"ı:ı esut Gün,, , on dokuz yıl 
lı. v bugün doğ-maya başlamış
~ b~~bir güneş gibi 30 Ağustos

& Un ışığı ile parladı ! 
~tilıı il rnesut hayatımızı o gün 
~itle ~•Ştık: Tükenmez kuvveti-
1~bitliQ-· u büyük enerjiyi eısiz bir 
<ııı sil 1Yle kullanan Ebedi Şefimi-

Yesinde () ~ ... 
9tıııı llıts~t ~nden bugüne kadar bu 

~il<let llıerhale, Türk Milleti için 
~'ha. Ve refahı hergün bir kat 

8Js ilyll<1krtan bir hayat safhası, bir 

~als \; cıldu. 
il şıJ' ~qYa.te /ür~ Milletinin bu mesut 
~1'0' ltı iltı 1 c~vrı Milli Şefimiz kahra-

!) ~ iidllonü'nün önderliğinde sü-
Si' qt<lıı; a e.cektir. Çünkü kahraman 

t e~işttı:ıı, .fedakar Türk Milleti bu 
~llıeıdi z ıdcalimize göçmez bir 

t. 

~ 
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SOVYETlERE GORE 
-· ... ~ ...... ~ "" ... ___ _ 

Muvaftaklyetli 
Sovyet hücumu 
BarellAt devamda 

Moskova : 25 (a. a.) - Sav· 
yet kıtaları 24 Ağustos bütün gün, 
bütün cephe boyunca muharebe· 
ler vermişlerdir. Çarpışmalar bil· 
hassa Keksholm, Smolen.ı.k, Ro
mel ve Dinyeper, Opetrol istika
metlerinde şiddetli olmuştur. Cu
ma ve Cumartesi günleri 52 Al· 
man tayyaresi düşüıülmüştür. 99 
Sovyet tayyaresi kayıptır. ŞimaJ 
filosu iki dütınan nakliye gemisi
ni batırmıştır. Odesa etrafındaki 
muharebelerde beşinci ve yedinci 

AlMANlARA GOR~ 

ileri harekat 
devam ediyor 
Dlnyeper ıavaP, 

Romen piyade fırkalarına büyük 
zayiat verdirilmiştir. 

Romen ordusu genel kurmay 
başkanı general Mazarini imha e
dilen üçüncü Romen fırkası karar· 
gahınm zabtı esnasında Sovyet 
kuvvetleri tarafından ele geçirilen 
vesikada kml orduyu öğmektedir. 
Sovyetler tarafından kazanılan za· 
ferlerden birçok örnekler vermek· 

tei:fü. 
Çeteciler mühimmat dolu kam
( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Koordinasyon 
heyeti kararı 

---~- ... ~---

Ticaret Vekaleti pamuklu 
mamulatı satın alacak 

Ankara : 25 ( Radyo gazetesinden ) - Pamuklu mensucat hak· 
kında bugi1n mühim bir koordinasyon kararı çıkmıştır . Bu kararda 
memlekette pamuklu tevziat tanzim edilmektedir. 

Bundan böyle iplik ve kumaşlar ihtiyaçlara töre ttttJzi edi'ecektir, 
Ka ut bez.lerile ambalaj malzemesi de Ticaret Vekaleti tarafından mü· 
ba:aa edilebilecektir. Vekale~ ~yni z~a~d~ diler bütün pamuklu men
sucatı da satın alabilmek salahıgetinı lıaız.dır. 

--, .................................................. : 
İ 1 R A N İ 
ı ı 
ı lran, topraklan büyük ve • lran, T.ür~iyenin iki hmisli f 
ı etrafı dağ'larla çevrili bir ~~Y: topra~a sahıptır. Fa~at nufusu ı 
ı la hilindedir. Denizin tesırı ı· 1 daha az olup 15 mılyo~du~: ı 
ı çeri girmedi~nden iklimi ga· lranlılar kısmen çıftçılık, ı 
ı yet sert ve az yağmurludur. k~s~en sanat ve ticaretle ge· ı 
ı Garpteki vadilerde tarla yap· çınırler. lra~da pek çok ~a ı 
ı mıya elverişli arazi Turk vardır. Bır ı 
ı vardır; az yağmurlu kısmı şehirlerd~ ya: ı 
ı yerler bozkır halin- Harp S':,lm~lerin~ şarlar. lranın şımalı ı 
ı dedir şarka doğru Colrafı Yonden garbi vilayetlerinde ı 
ı çölle; başlar. Koca Kısaca Bak11lar Türklerin h sayısı ı 
ı lranda bellibaşlı bir . . çoktur. _!urkmen ı 
ı nehir görülmez. Ya kumluk, d~nıleo. .bır ~ısım Turkler d~ ı 
ı yahut kayalık olan sahiller goçebedır. Bılhassa lranın şı- ı 
ı "\'X-e müsait de~ildir. mal ve şarkında çok bulunur- : 

ı gemıcı ı5 & d l · · · h 
Sahile muvazi dağlar denizle tar, a et erını tamamıle mu a- ı 

ı iç memleketler arasındaki mü- faza ederler. ı i nasebetleri güçleştirir. • · - Gerisi •oyfg : 3 de - ı 
ı ...... ~ .. ffffff ff .... "1 ........ """ .... """"' 

Çörçifin 
Nutku 

lnlliliz Boıoeltili hadiaelerin 
icmalini yoph 

Londra : 25 ( a.a ) - İngiliz 
başvekili Çörçil :radyoda dün ge· 
ce söylediği bir nutukta Ruzvelt· 
le vaki mülakatını anlattıktan son
ra ezcümJe demiştir ki : 

"Bugünlerde müthiş ve tüyler 
ürpertici hadiseler olmaktadır. 

Nazilerin makinalı silahları ve 
barbar tehevvürleri yüzünden bü · 
tün Avrupa haıap oldu, ezildi. 
Harp ilminin yaratabileceği en son 
öldürücü vasıtalar en ileriye gö· 
törülen alçaklı~a. en haşid ve en 
merhametsiıce : hareketlere inzi · 
mam edince bir mua<iil asla gö
rülmemiş bir tecavüz makinası 
hasıl oldu. Ve önünde eski ve 
şerefli biı çok dcvlt'tlerin, birçok 
millt'tleriıı hakları ve enan~leri 
} ıJ...ılıp gitti. Bütün bunlar ~imdi 
kork.uı\t; bir cenavaruı ölı\·esi al
tında ailm •Ş bulunuyuı 

"Avusturalyalılaı, Çekler, Po
lonyalılar, Norvt'çliler, Danimar
kalılar, Belçikalılar, Hollandalılar, 
Yunanlılar, Hırvatlar, Sırplar ve 
bilhassa büyük Fransız milleti 
yere çarpıldılar ve bağlandılar. 
İtalya , Macaristan , Romanya ve 
Bulgaristan kaplana çakallık et
mek pahasına yüz .kızartıcı bir 
mühlet elde ettiler. Fakat vazi
yetleri pek az farklıdır. Ve ya· 
lunda diQ'er kurbanlardan fark edi
lemiyecek bir hale gelecektir. ls· 
veç ispanya ve Türkiye mebhut 
bir haldedir. Ve kaplanın gelecek 
avı kimin olacağmı kendi kendi
lerine soruyorlar. 

"Bütün Avrupa devletlerinin 
ve en meşhur . ırklarının düşürül· 
dükleri ve yardımsız içinden çı
kamıyacaklan uçurum itte budur. 
Fakat bunların hiç biri Adolf 
Hitleri tatmin etmemektedir. 

"Hitler, bizzat kendisi taarru
ıa hazır oluncıya kadar karı1sın
dakinin bir şey yapacağmdan 

emin olması için Sovyet Rusya 

( Geriıi üçüncü sahifede ) 

An koro 

ÇÖRÇIL VE 
BUZVILT'IN 
NDTUKLA81 

G 
ünün mühim hlidiıelerinden 
biriıi de Bay Çörçilin lngiliı. 

radyosunda söylediQ'i nutuktur. 
Bugün Amerika devlet reisi Ruı.· 
velt de bir nutuk söyliyerek ayni 
mevzuu teşrih etmiıtir : 

<Atlantik mülikatı , dünya va
ı.iyeti ve müstakbel dünya .> 

Bilhassa bu nutuklardan anla
şılan şudur : Amerika ve lnail
tere bütün mukadderatını birbir· 
lerine bağlamışlardır . 

ALMAU:AYA 
BAVA BGCUMU 

lran Şefi Rıza Şah Pelıletıi 

lngili~ 
Sovyet 
Kuvveti 
lran'a 
Girdi! 

Harekat 
Benderşapura 

ile Ahvaz 
yolunda 
devamda 

1 Badıo gazeteıı 
İngiliz ve Sovyet kıtaları lran 

topraklarına airmiş bulunuyor . 
Bu hareketin lranda bulunan Al
manlardan ileri geldiği malum-

dur · Alınan malumata göre 
Iranda 690 Alman vardır . Şimdl 
askeri harekatın Iranda n~ şekilde 
olduğu malum değildir . Fakat 
Şark hudutlarımızdaki bu hareket 
Türk efkarı umumiyesini müteeı
sir etmiıtir . 

Londra r adyoıuna göre in-. ' 
gıliz kuvvetleri Cenupta Irak hu-
duduna 110 kilometre mesafede 
Benderşapur limanına ihraç edil
mişlerdir . Harekat Ahvaz isti
kametinde inkişaf etmektedir . 

İngilitlerin ne miktar kuvvetle 
harekata başladıkları malum ol
mamalda beraber bu kuvvetin 
6 - 7 tümen motörize kıtaat ol· 
duğu sanılıyor . 

Londra : 25 ( a. a. ) - Roy
ter : Londrada öirenildiğine ııö· 
re , lngiliı lcıtaları bu sabah lran 
hududunu geçmişlerdir • 

Moskova: 25 ( a. a. ) - Mos
kova radyosu Sovyet kıtalarının 
bu aabah ~ran hududunu geçmiş 
olduklarını bildirmektedir . 

Londra : 25 ( a. a. ) - Tay• 
mis gazetesinin siyasi muhabirin
den: cSvvyet ve İngiliz hükumet
leri , İranlıların kendiliklerinden 
büyük miktarda Alman Ajanmı 
memleketlerinden çıkarmalarını ta
lep eden notalarını bu hafta ta
tili esnasında tetkik eylemişlerdir. 

( gerisi üçüncü aahifede ) 

iş Bankası 
yıldönümü 

Bugün onyedi yaşma basan milli 
Berlin : 25 ( a. a. ) - Dün 

ıı~ce bir miktar lngiliı tayyaresi 
hucumlarda bulunmuıtur . Gece 
avcılarımı:ı 3 düşman tayyaresi 
düıürmüşlerdir • 

müessesemiz nasıl kurulmuştu? 
1 Türkiye _iş _ha_!lk~sının bugün 26 ağustos 1924 te, istasyona gi-
1 kuruluş yıldonumudur. Bu ha den caddenin soluna tesadüf 

. Lnudra : 25 ( a.a ) _ lngi 1 

yırlı müessese 26 AQ'ustos 1924 eden evkaf idaresinin küçük bir 
d~ lşkurulmuştur. Demek oluyor binasında ancak dörtte biri tedi· 
kı, bankamız 17 yaşındadır· ye edilmiş bir milyon liralık mü-

lı:ı hava knvvetleri Şimali Fran· 
sa'da lceıif harekatı yaptı. Han• 
garlar • kışlalar ta!rruza u~radı. 
Hiçbir tayyar~ zayiatımız yoktur. ı 

Londra : 25 (a.a) _ Dün ge
ce u miktarda Alman tayyaresi j 
şark ve şimali farkı ve cenubi gar· 
bt lngilterede uçmuıtur. Bomba· ! 
lar düşmüş , fakat huar hafiftir, 1 

inaanca zayiat yoktur. 

İf bankası nasıl kurulmuştu? Bu tevui bir sermeye ·ıe · b ı d ._ _ • 
1
• ı ııe aş a ı. 

mevzuu .. ısaca gozden geçıre ım: Topu topu do" t 1c- -k d • _ • • 
1
_ r uçu o ası o-

Evvela şunu soyleyetım kı, ~ ban· lan binanın içi bir banka haline 
kasının adını koyan ve bu ban· kondu Ka ıd · · - '-ü . d · p an gırınce mumıı; n 
kanın açılmasını tavsıye e en oldux.u kad b' h ı b '- ldı 
Ebedi Şef Atatürktür. 5 ar ır o ıraıı;ı 

Bundan 17 yıl evvel sesaiı ve buraya basit gişeler yapıldı. 
ve il4yişten uı.ak bilgili bir ça· Gişelerin arkasına birkaç masa 
lıtm.a ih bankanın açılma har.ar- ve kasa kondu, diğer odalara da 

lıkları yapılıyoıdu. Ve banka ( Geriıi üçüncü sayfada) 



Sayla 2 TORKSOZO 

Havacıllk Bahisleri ~ 
Mihverciler YÜZME BİRİNCiLiKLERi Tahsil çağındaki 

çocukların sayımı 
--- Şark 

Hikim midir ? Adana Grup 
birhınisi oldu Alman tayyareciliğinin iki ay

dan fazla bir zamandanberi Şark 
cephesinde süren faaliyetin tek 
hedefi , Sovyet Rusya tayyare· 
ciliğ'i üzerinde bir hakimiyet ku
rabilmek gayretine bağ'lıdar . Ve 

• bunun için de daha harekatın 
başladığı ilk gündenberi gece ve 
gündüz , gerek cephe üzerinde 
ve gerek cephe gerilerindeki tay
yare meydanlarına ve hava 'en· 
düstrisine bombardıman taarruz
ları ve baskınları yapıp durmak· 
tadır . 

- Alman havacıhğınm muvaffak 
olduğu tabiye sistemlerinden biri 
de , baskına uğrattığı tayyareci
likler üzerindeki kısa zamanlarda 
kurduğu hakimiyet olarak göze 
çarpmaldaydt . Fakat • Sovyet 
kızıl havacılığa bu defa hiç de 
evdeki hesaba uymıyan bir varlık 
göstererek , kati muvaff akiyet 
ümidiyle saldıran hasım tayya
reciliiini durdurmuı ve hatta u
mulan hakimiyeti kurmak gayre· 
tindeki fevkalbeşer enerjiye mu
kabelede bulunmuıtur .. Ve de
nebilir ki ; Mihver tayyareciliği
nin en çok uğrattığı ve fakat en 
az netice alır gibi gördü~ü cep
he , kızıl hava ordusuna karıı 
olan ağır hakimiyet havası teokil 
etmektedir . 

iki aylık çete muharebelerin
son ra neşredilen fevkalade resmi 
tebliğlerde Sovyet tayyare zayi
atıTJ ın on bin tayyareye yakın 
bir rakamla izah edilmif olması 
Mihver tayyareciliğinin didiıme· 
sini ve Sovyet havacılığının da 
nasıl bir mukabele ve müdafaa 
müşkülatı gösterdiğini açıkça mey 
dana vurmaktadır . Demek oluyor 
ki , Alman tayyarecihği ıimdiye 
kadar olduğu gibi diğer cephe
lere nazaran bir parça daha sert 
darbeler vurmuş , biraz daha ke· 
sif hareketlerde bulunmuıtur . 
Buna karfılık da , on binlerle 
ifade edilebilen bir zarar önünde 
kızıl havacılık enerjisi ve mane· 
viyatından kaybetmiyerek didif· 
mesine devam edebilmiştir . Ve 
işte ; bu kadar ıayiat ve bu de
rece mücadeleden sonradır ki , 
Sovyet tayyareciliği Berline ka
dar akınlar yaparak , Büyük Bri
tanya imparatorluk hava kuvvet
leriyle itbirliği kurmak gayretini 
kaybetmemiştir . 

Böyle on bin tayyarelik bir 
zayiattan sonra taarruzl harekete 
geçebilmek için ya Sovyet hava. 
cılığının ordu ihtiyatlarını cephe
ye getirmiş olmasına , yahut da 
herhangi bir maksat ve cephe 
için ayırmıf bulunduğu tayyare 
birliklerinden bir kısmını çekmek 
zaruretinde kalmıf bulunduğuna 

hükmetmek icabeder . Ne olursa 
olsun , Sovyet tayyareciliği , iki 
aylık bir müdafaa devresinden 
sonra , taarruzla mukabeleyi daha 
elverişli ve kolay bir müdafaa 
sistemi olarak kabul etmiş bu. 
lunmaktadır . 

Fakat iş bu kadarla kalmıyor, 
ve Sovyet tayyarecilerinin Büyük 
l:kitanyalı havacılarla Berlin ü
zerine taarruz etmeleri mihver· 
<!iliğe bir darbe vurmuı olmuyor. 
Son gelen haberler ve Sovyet 
şeflerinin tebliğlerinde söyledikle 
ri gibi, Alman orduları karadan 
ve havadan Moskovaya karşı bir 
taarruz hazırlığına geçmiş bu
lunmaktadırlar. Ve bu hazırlığın 
başında, tayyare meydanlarının 

en ileri hatlarda haı.ırlanacak 
düzlüklere nakledilmeıi ve bu 
suretle pikecilerin yakın mesafe. 
lerden Moskova üzerine taarru
za geçmeleri çarelerini aramak 
ta imifler. 

Bu tebli~lerde de, hava kont-

rölünün Alman tayyarecilerinin 
elinde bulunduğu zikredilmekte
dir. 

Maarll mldtlrııııae gelen tamım 

Hava kontrölünün ne gibi bir 
maksatla bildirildiği henüz ma
lfmı değildir. Bu kontröl keyfi
yetinin hikimiyetle bir münase
beti olmaaı ihtimali akla yakın 
gelmektedir. Çünkü, son zaman
lara kadar, mihver tayyarecili
~inin şark cepheıinde bir hava 
hakimiyeti kurmak yolundaki 
ııayeleri, ancak taarruz ve ha
reket serbestliğini ellerine alma
siyle tecelli etmif bulunuyordu. 
Hareket seı beıtliği bir hava hi· 
kimiyeti demek de~ildi, fakat 
böyle bir üstünlüğün kurulmak 
üz.ere bulunduğl:inu iıaretliyen, 
dilediği yerde taarruz etmek im
kanlarına malik bulunduran bir 
avantajdı. işte bu avantajın ha· 
kimiyet feklindeki inkiıafı an-

Cumartesi günü başlamış olan 
Akdeniz Yüzme Birinciliklerine 
Pazar günü de devam edilmiş ve 
nihayete ermiştir. 

ilk tahsil çağındaki çocukların yazılması ve sayılması için Maarif 
Vekaleti tarafından hazırlıklar yapılmaktadır. 

Yüzme Havuzunda, Pazar gü
nü olması dolayısiyle 5000 den 
fazla bir seyirci toplanmış ve mü
sabakalar birçok büyüklerimiz de 
dahil oldutu halde, heyecanla ta· 
kip edilmiştir. Birinciliklerde, bil· 
hassa bölgemiz yüzücüleri birçok 
rekorları kuarak yenilniru yap· 
mışlar ve sık sak alkışlanmışlardır. 
Bir birincilik hariç olmak üzere, 
diğerleı ini tamamen Seyhan genç· 
leri kazanmışlardır. 

Şehrimiz Maarif müdürlüğüne bildirildiğine göre çocukların yazıl
ması ve sayılması işi, ikinci Teşrinin ilk haftasına tesadüf eden Cumar· 
tesi f.ÜnÜ yapılacaklar. O gün "Maarif istatistik günü,, addedildiğinden 
bütün mektepler tatil olacaktır. 

cak havalardaki kontrol ile ve bu 
kontrölnn elde bulundurulması 
ile izah edilebilir. 

Buna nazaran; Sovyet Rnsya 
tepli~indeki kontröl üstünlüğü· 
nü fark cepheıinde bir mihver 
hava hakimiyetinin kendisi ola 
rak kabul etmekliğini icabetle· 
cektir. 

Esaseu böyle bir üstünlük de 
mihverciler tarafından çoktan. 
dır bekleniyordu. Geç kalmıı 
olması, Soyyet kızıl hava ordu
sunun muvaff akiyeti addoluna
bilir. Bu hava üstünlüğünü ida· 
me ettirmek hususunda mihver 
orduıunun kamyonlarla petrol 
nakliyatı yaptığını ve Sovyet de
miryollarından istifade edemiye
rek büyük ııüçlüldere maruz kal
makta bulunduklarmı göıönüne 
getirirsek, ıiddetli bir Sovyet 
mukabil taarruzunun havadan 
yapılması ve petrol ikmallerini 
durdurması, temin edildiği zan
nını veren kontröl üstünlükünü 
ortadan kaldumak fırsatını ka
zandırmış olur. Bunun için de 
kızıl ordu havacılarının biraz da
ha fedakar çarpıtmasını bekliye
biliriz. 

Slmerllaalı u. MI· 
diri lıtlla etmedi 

Ankara : 25 ( a. a. ) -
Sümerbank Umum Müdürünün 
istifa ettiği ve yerine diğer 

birinin tayin edilditi hakkında bu· 
günkü lstanbul gazetelerinin bazı

larında intişar eden haberlerin ta· 
mamen asılsız oldutu, selabiyettar 
makamlardan yaphğı tahkikata is· 

tinadeo beyan etmete Anadolu 
Ajansı mezundur. 

Müsabakalar ıeç vakte kadar 
devam etmiştir. Gece Seyhan Park 
ta misafirlere bir yemek ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette Vali, Beledi
ye Reisi ve daha bazı büyükleri
miz hazır bulunmuşlardır. 

Müsabakalarda temayüz eden 
Seyhan Bölgesinden Muharrem, 
Mecit, Rıza, Necdet, Kemal, Dün
dar; Hataydan Kemal, Yunus, Böl
gemiz Su Sporlan Ajanı B. Rif at 
Çclikkol'un idaresinde Bursada 
yapılacak, Türkiye Birinciliklerine 
iştirak için dün sabah hareket et· 
mişlerdir. Gençlerimizden Lutfi bu
i'Ünlerde hareket edecektir. Ken
dilerine muvaffakiyetler dileriz. 

Pazar günkü teknik dereceJeı: 

100 metre serbest : Liitfi (A· 
dana) yeni rekor 3.00 ile birinci, 
Kemal (Hatay) ikinci, Hasan (Urfa) 
üçüncü, 

100 metre sırtüstü : Yunus 
(Hatay) 1.30 ile birinci, Rıza (A
dana) ikinci, Muzaffer (Urfa) Ü· 
çüncü, 

15000 metre serbest: Dündar 
(Adana) 28 ile birinci, 

J00x200 x 100 metre Türk Bay· 
rak yanşında (Rıza, Muharrem, 
Lıltfi) den müteşekkil Seyhan ta· 
kımı 6.23 ile birinci, (Yunus, Ga
lip, Kemal) den müteşekkil Hatay 
takımı ikinci, (Muzaffer, Müslüm, 
Hasan) dan mütewekkil Urfa takı . 
mı üçüncü gelmişlerdir. 

Kule atlamalannda Adanalı Ke
mal ve arkadaşları gösteriş atla-

ı ........................ ı 

1 Francala i 
ı . ı 
ı lzmır, l•tanbul, An· ı 
ı kara ve Bursa~glbl bU· ı 
ı yUk ••hlrlerlmlzde, sıh· ı 
ı hata bozuk vatand••l•r ı 
ı için fr•ncala çıkarıl· ı 
ı makt• olduGu malOm· ı 
ı dur. Ad11na'da da böyle ı 
ı bir usulün ittihazı zaru· ı 
ı rldlr samyaruz. f'ran- ı 
ı calamn_lhtlyacı olan va· ı 
ı tanda•l•ra doktor ra· ı 
ı porlyle verllmeeı tabi· ı 
ı ldlr. ı 

: ........................ : 
İKMAL İMTİHANLARI 
DON SABAH BAŞLADI 
Bütün orta tedrisatta bü

tünleme imtihanlan d ü n d e n 
itibaren başlamıştır. Talebele
rin ikmal kurslarından gördüğü 
faydalar, daha ilk günde anlaşıl· 
ınış bulunmaktadır. 

Orman mektebine 
girecek talebe 
Bursa ve Bolu Orman Mekte

bine Ortaokul mezunu talebe alı

nacakbr. Bu okula girmek istiyen· 
ler kayıt şartJarını Orman Müdür · 
lüğünden öğrenebilirler. 

yışları yapmışlardır. 
Su topunda Adana takımı Ha 

tay takımına karşı 3-1 galip gel 
miştir. 

Umumi tasnifte çok büyük 
bir farkla St>yhan birinci, Hatay 
ikinci, Urfa üçüncü gelmişlerdir. 

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

i TASARRUF BONOSU i 
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Cep telefonları - Yıldızlarla uğraşan yıldız 
Cep telefonu, hayal değil hakikat olan teknitin 

yeni bir icadıdır. 
Cep telefonu, yakında Roma serıisinde teşhir 

cdilmi'° ve en büyük Markoni mükafatını kazan· 
maşhr. Bu yeni icadla yapılan tecrübeler muvaffa
kiyetle neticelenmiştir. Şöyle ki, Peşte parkında bu
lunan bir kimse ile Romada Sein Piyer meydanında 
diğer bir şarus cep telefonlarile adi telefonla konu
şurlarmış gibi konuşmuşlardır. Şimdi bu telefonun 
mucidi, icadına daha küçük bir şekil vermete çah· 
şıyormuş. Şimdiki cep telefonunun büyükliitii kü 
çük bir fotofraf makinesi kadardır. Üzerinde ra
kamlan havi bir müş'iresi vardır. Cep telefonu ile, 
herkes istediti zaman ve nerede olursa olsun uzak 
bir yerde bulunan bir kimse ile kolayca istediti 
kadar konuşup ıörüşcbilecektir. Zaman felecek ki, 
cep telefonunun yayılmasile artık insanlar arasında 

mektuplaşmaQ-a ve birbirlerine telgraf çekilmesine 
de lüzum kalmıyacakbr. 

* * * 
Yıldızların vaziyet ve yerlerini tetkik ile meş

gul olan amatör müneccimler, bir çok defalar, mes
lekten yetişme meslekda4lanndan daha talihli çakı
yorlar. Bir çok seyyarelerin keşfi böyle amatör 
alimlere nasip olmuştur. • 

Meşhur yeni sınema yıldızlarından Bili Hac, 
felekiyata da heves sardıtı için son sistem bir te 
leskop sabn alarak, hususi bir rasadhane inşa ettir· 
miş ve buradan geceleri, yıldızların vaziyetine ko· 
yulmuş ve zühal seyyaresinin civarında, şimdiye ka
dar hiç bir felekiyat Aliminin dikkat ve keşfetme
miş olduğu beyaz bir leke görmüş ve bu müşahe

delerini Ncvyork münecdmler kongresine teblia
etmiştir. 

Geçen sene yapılan sayımda mem
lekette lJk tahsil çağında 3 milyon 
749.909 çocuk bulunduğu, bunların 
216,720 sinin tahsil mecburiyetini 
ifa ettiklerini, 884,709 nun da h&· 
len ilk okullara devam eyledikleri 
anlaşılmışb. Yeni sayam, bu sene 
ile geçen seneki vaziyet arasmda 
bir mukayese temin edecektir. 

Sayım için talimatname, fişler, 
defterler Vekaletten a-elmiştir. Sa· 
yım, yurdun her tarafında ayni 
günde-yüksek okullar hariç olmak 
üzere- Maarif Vekaletine batlı res
mi ilk okullarla, torta ve mesleki 
tedrisata bağlı ründüz ve akşam 
meslek okullarının memur, ötret
men ve talebeleri vazife almak 
suretiyle yapılacaktır. Köylerde 
muhtar, öğretmen ve eğitmenler, 
nahiye müdürleri, ilk tedrisat mü· 
fettişleri ve vilayetin tensip ede· 
ceği diğer kimseler bu işde çalı· 

şacaklardır. Bu işde müsamahası 

görülenler hakkında 1554 sayılı 
istatistik kanununun müeyyedeleri 
tatbik olunacaktır. 

Yallaacı Ollal 
mezaaıarıaa dair 

Türkiye'de yabancı ve azınlık 
okullarının orta kısımlarını bitir· 
miş bulunanların "Devlet Orta
okul imtihanı"nı kazanmadıkça 788 
numaralı Memurin Kanununun dör
düncü maddesinin D. fıkrasına uy
gun şekilde Ortaokuldan mezun 
olmuş sayılmamaları hususunun 
Vekillik Makamının tasvibine arzı 
kararlaşbrılmışhr. 

Okallarda dla 
kayıoara baııaadı 

Dünden itibaren şehrimizdeki 
Birinci, İkinci Ortaokullar, Kız, 
Erkek, Ticaret Liseleri, Kız Ensti. 
tüsü ve öğretmen Okuluna kız ve 
erkek talebelerin kayıtları başla
mıştır. 

iran 
(Birinci aayifeden aı tıuı) 

Iran, bir krallık, payitahtı da 
Tahran şehridir. Bir taraftan Rus
ya, diğer taraftan lni'ilterenin is
tilasına uğramışken, son zamanlar
da kuvvetJi bir idare ile istiklalini 
saA-lamlaştırmıştır. 

lranda ahalinin başlıca 
meşa-uliyeti, müsait olan yerlerde 
ziraat, göçebeler için ehli hayvan 
yetiştirilmesi, bir de el san'atlan· 
dir. İran hahları pek şöhretlidir. 
Madenlerinden pek istifada edilmi· 
yor, yalnız Cenubugarbide petrol 
membalara bulunmuş, bu sayede 
İran dünyanm bellibaşlı petrol 
memleketlerinden biri bilini almıı
br. 

ZA Y1 - lskenderun 17 Ko. 
lordu , 39 uncu Tümen , 48 nci 
Alay , 3 üncü Tabur , 11 inci 
Bölükten aldığım askerlik terhia 
kağıdı ile beraber nüfus cüzdı· 
nımı kaybettim . Yenilerini ala
cağımdan, kaybolanların hüküm
leri olmadığını ilan ederim . 

Adananın Karrtaı nahi
yesinin Helvacı köyün· 
den Mehmet otlu 312 

dotumlu Hasın Yıldırım 

26 Ağustos 19~ 

Tarihten Yapraklar : 

EN MEŞHUR 
MDBASABALAB 

Ce nubi Ukrayr ada harekat ederı 
Alman orduları Odesayı tecrid 

ederek muhasara altına aldılar· 
Bu münasebetle tarihin başlaııgı· 

cından bugüne kadar geçen bii· 
yük muhasaraları yıl sırasiyle ya· 
ııyoruz : 

Tarihten evvelki zamanlarııı 
ilk muhasarası , tafsilatı büyiik 
Omirus'un iıyada isimli destamod• 
okuduğumuz dokuz sene süreli 
Truva muhasarasıdır. 

Tarihi zamanların muhasara· 
sına gelince : İran hükılmdıırı 
Keykavus milattan 528 yıl ev~el 
Babil şehrini muhasara etti "e 
şehrin surlarına yanaşabilmek içifl 
Fırat nehrinin sularını çevirdi. 

Büyük lskender milattan 332 
yıl evvel Alcdenizin Suriye k1Y1

: 

larındaki Tir şehrini muhasara ettı 
Milittan 212 yıl evvel Roıns· 

hlar Siraküze'nin etrafını sardılsf· 
Meıhur alim Arşimed burada idi· 
Vatanım korumak için o zaroaıı· 
ki ilmin harikalarını yarattı. Ro· 
ma gemilerini uzaktan yaktı, 11)' 

kerlerin üzerine mancınıkla taşısr 
fırlattı . Fakat bu gayretler bi~ 
işe yaramadı , Romalılar şeh'1 

aldılar ve Arşimedi kum üzeriıı_e 
şekiller çizerken öldürdüler. Alı· 
min son sözü "Şekillerime dokı.ııı· 
mayınız,, cümleıi olmuştur. 

Nisbeten daha yeni zaman18' 

nn meşhur muhasaraları şunlardır: 
Haçlı orduların Kudüs muh8" 

sarası (1099) 
lngiltere kralı üçüncü Edvar· 

dın Kale muhasarası (1337) <iy 
İngilizlerin Orlean muhasarıı•1 ~•si 

(1429). Meshur jan d' Ark ord.11 ~-~ 
ile Orleam muhasara eden loııı· tiy 
tizleri kaçırarak şehri kurtarmıştır· 

Fatih Sultan Mehmedin lsteıı· ltr 
bul muhasarası (1453) 1

trj 

Kanuni Sultan Süleymaıı111 ~ı~ 
Rodoı muhasarası (1522) tit 

Dördüncü Hanrinin Paris oıLI' Sov 
haaarası (1589 ve 1594) . ~'ti 

Kara Muıtafa Paşanın ikirıc 1 1~ti 
Viyana muhasarası ~1683) ~ile 

Bu muhasaralardan soor8• ~il 
NapoJyonun ilk muvaffakiyetiııe ~ııı 
meydan veren İngilizlerin TuJııfl %ı 
muhasarasını (1794), Türk • (ng•; lr,I\ 
liz-Fransız ordularının SivastoPJ ~tık 
muhasarası (1854) 1, 

1870-71 Fransız . Alman IJlll' ~İ~i 
hasaraaı sırasında lstrazburg, se1: t~k 
fort, Meç ve Paris muhasaraları111 ' 11\11 

e bat 
1877 Türft-Rus harbinde pıev11

8 tt 
ve Kara muhasaralarını, 1914-191 
harbinde , Fransada Moboj \ e tıı, 
Anvers muhasaralariyle lrakt8 ~1 

Kutülammare muhasarasını ıikret 
mek lazımdır . 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosıı 

SALJ 26.8.941 

s• 
7.30 Program ve memleket 

at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Parçalar 

7 .45 AJANS haberleri 1~ 
8.00 Müzik : Hafif prograııı 

devamı 
8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 
13.15/ 
14.00 
1800 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

Proi'ram ve saat ayarı 

Müzik : Türkçe plakla' 

AJANS haberleri 

Müzik : Türkçe plaklat 

Müzik : Kan~ık proır8~. ~ 
Program ve memleket ~ 
at ayan Of' ~ 
Müzik : Radyo Salon 
kestrası 
Serbest 10 Dakika Qf' ~ 
Müzik : Radyo Salon 
kestrası 

Konuşma 

Müzik : Radyo 
kestrası 

Memleket saat 

Ot' 
Salon 

ayarı 

ajans haberleri. 
19.45 Müzik : FASIL 



~tustos 1941 

il 

'.: lngiliz Sovyet 
kuvvetleri 
lrana girdi 

Su t (Birinci sayfadan artan) 
iki •lepter son haftalar içinde 
tir Vey, üç defa tekrar edilmiı 
lr,11'1 ÇGnkü mesele müstaceldir . 

•· lcbık Ve komıularını tchdid eden 
rı 8ir 

1 
e ıarih ve muhakkaktır . 

el ı\tın~eınıckette büyük miktarda 
IÇirı ~ bulunmaaı , bu memleket 
Ve ~ır tehlike teıkil etmektedir. 
ı\ıın emleketi dahilinde çok fazla 
ter :n bulunduran lran emniyeti 
b,ye lnailtcre gerek Ruıya için 
~katı ehemmiyeti huiz bir mem

cttir 

lıG~~otaİar teatisi t:snasında lran 
Ytt'll~eti , tehlikenin mevcudi 
lr, 1111 çabuk teslim etmemiıtir . 
1-rıı hiikümeti Almanların mik

.,. ~~ıı1 azaltmayı teklif ctmiıtir . 

1,r 'Gra~~ · bu , ne müeuir , ne de 
bi' ~ 1 bir tarzda olacaktır . 
bfl ~l Çcn hafta lnıiliz hükumeti , 

)' 1•nların yerine konmak üzere 
~ 111iliı veya bitaraf başka ya 
lij llcı ınüteha1111lar vermeyi tek· 
•1ıtı'Ylemi1tir . Fakat cuma pü 
ı, 111 111 lran cevabı en umumi ke

ır: ~.eterle yazılmışa benziyordu . 
b•' Ve Yal ıukutuna uğı atan bu cevap 

lıı lılcıelenin müAtaceliyeti kar
ar· bu'~da Sovyet v~ lrıgiliz hükQmeti 

~iy afta tatili esnasında , bu va-

r.ti c •• ~te mümkün olduğu kadar mü
.. ıt b' rdll ~~ ır tarzda nasıl karıı kona· 

ıri· t'ı 1 bahıinde anlatmak mecbu-
,. Yet' 1nde kalmıılardır .> 

\er .Londra : 25 ( a. a. ) - Roy
lc . • Sovyet ve lnailiz hükumet
,,~' bugün lrarıda müıterek bir 
Ur trt harekete tevessül tylemiı-

ı.ı· ~ • Bu hareketin gayesi Mihveri 
~tt~Ye.t Ruıya , Ortaıark memle
~ . ~rı ve Hindiıtanın emniyet-
1~•ııe ltarıı bir tehdit teıkil ede
"''~Cck herhangi yeni bir fınattan 
'•ıı r~m etmek , ve petrolle lra· 
tt· dı~er menbalarının Nazilerin 
~~ııc geçmesine mini olmaktır · 
~Ul bu fibi ihtimallerin tahak-
1tt~na roAni olmak kudretini haiz 

rnıı· ~it· ' 1dir . Bu huıuıta ipret edil
sel· ıtkırı~ göre , lngiliz • Sovyet ha

tıı,~~ı sı.rf bir emniyet tedbiri 
b,li •yetınde olup lraom istikba
ttın 111 ve arazi bütünlüğünü ihlil 
ıııe._ck niyetini tazammun etme

ııtedir 

~u~Oıko~a : 25 ( a. a. ) - Mo
titııt • Sovyet kıtalarıoın lrana 
~'il ekte oldupnu Moıkovadaki 

elçiıine bildirmiftir . 

..._'°"1eoere1ç1s1 
Lll-lpla ll8JU8b 

~tt ~~d!a : 25 ( a. a. ) - Sov
osıJ ~ttil Uyuk elçisi Maiıki terefine 

~i : trı :ıiyafette Maiıki demiıtir 

fi ~i~Sovyetler Birli~i hilen tarihi
llıtk;n büyük muharebesini ver
"t '-kdir . Almanyada endüstri 
tderek erı hedefleri bombardıman 
ı,'Yı in ~~ardıtı parlak itten do-

ısı•11 ltkkG 2•lıı hava kuvvetlerine te
~tıh t~erimi bildirmek iıterim . 
b,11, ~•tın yaklaşmaaiyle ln2iliı 
~'tdı llvvetıerinin bize yaptıtı 
G~it trlın daha müeaair olacatını 
~ tderim .> 

r ~.l~---
~·1S &VUJYQ GAZETESi 

tvlüıik : Bestekar simalU'I 
~l.Qo •erisinden 

Ziraat Takvimi ve Toprak 
ti ~1 .10 MahsuUeri Borsası 

~l-3() Müzik : Saz eserleri 
O'' ~ı .1s l\onuşma 

Miizik : Klisik Türk Müzi
li Programı - Şef: Mesut 

C1' ~ll() Cemil 

Memleket saat ayarı, ajans 

1 

~berleri; Esham - Tahvillt 
O'' (F~ıtıbiye . Nlıkut Borsuı 

~~·1s •at) 

v' ~.ss1 tv!Gzik : Dans 
(l·Oo 

y lrınki prorram ve kapa· 
~. 

~!!~~~~ a.~~·J:-Ja- l 
pon gazetui diyor ki: < lngiltere 
ile Amerikanın japonyaya karşı 
tehditkar vaziyette devam etme· 
leri Şarkı ateıleyecek kıvılcımı 

doğurabilir .> 

ıovyetıere gire 
Alaın•ara gire 
(Birinci sayfadan artan) 

yon, ıli zırhlı otomobil, ı 1 tank'. 
85 motosiklet, 3 tayyare, yedı 
benzin deposu tahrip etmişlerdir. 
Askere mühimmat ve yiyecek iÖ 
türen dört tren yoldan çıkarılmış· 
tır. 16 Alman subayı ve 4000 Al
man askeri öldürülmüştür. 

Cumartesi akıamı General 
Poniyef tanklara hücum eı~ırini 
vermiıtir. Sovyet tankları muret
tebatlan tarafından terkedilen 
Alman tanklarına taarruz etmiş· 
!erdir. Almanlar .... inıan ve tank 
ihtiyatlannı ıeriletmete mecbur 
kılmıştır. Bir ıünde 135 tankçı 
öldürülmüıtür. 

Londrı : 25 (a.a) - Mare-
ıal TimOÇenko, Kızılordu cüzü· 
tamlarına bir eaıri yevmi nefret· 
mittir. Bu emri yevmi General 
Poniyef kıtalarının muvaffakiyetli 
mukabil hücumu ile alakadar bu· 

lunmaktadır. 
Moıkova : 25 (a.a) - Bugün 

Sovyet ıüvarileri, muvttffakiyet· 
li bir taarruz yapmıılardır. Taar
ruz cenubi prki bölpsinde ' 
muh;emel olarak .Dinyeperin d~r
ıetindeki bir ıehre hücum etmıf· 
ler ve tümen kararıihmı zapted
mişlerdir. 700 ölü verdirmiılerdir. 

çerçllbl a•a• 
_ Birinci Sahifeden Artan -

ile-tıpkı Türkiye ile akdettiği mu· 
ahede ıibi-bir ademi tecavüz mu
ahedeıi yapmııtar, ve bu suretle 
busb 9 hafta oluyor ki , hiç bir 
tahrik eseri olmakaızın açıkça 
Rusyayı ortadan kaldırmak ve 
parçalamak makladı ile dostu 
olarak trsmiye ettiti komşuıu 
üzerine bütün harp aletleri ile 
mücehhez milyonlarca aıkeri sal-

d ırtmıftır,, 

Bo•ıaradakl 
Jall•dD•rla wulJ•tl 

Bükreı : 25 (a. a.) - Roman· 
yada 18 den 60 yaşına kadar~ ~
lan bütün yahudiler mecburı ış 
hizmetine tabi tutulacaktır. 

lt81•Jı111,.ılllalml 
_ Bqtarafı birincide -

muhtelif yazıhaneler ve dolaplar 

yer lef tirildi... . . 
Bankanın ilk idare meclııı 

Siirt mebusu merhum B. Mahmut, 
Rize mebuıu B. Fuat, lımir me· 
buıu B. Rahmi, Bozüyük mebusu 
B. Salih, Gaziantep mebusu B. 
Kılıç Ali, Cebelibereket mebuıu 
B. lhıan, Ertuğrul mebuıu . B. 
Fikret, Siva• mebusu B. Rallm, 
Ankara mebuıu Kınacı zade Şa
kir'den mürekkepti. 

Bankanın ilk iki memurundan 
biri muhaıebeci sıfatiyle müe11e· 
aede vuif e alan B. Muamme~ 
Erif'tir. Diteri de latanbul ıubeaı 
mildürü iken bir kaza neticesinde 
hayata veda eden merhum Hay
dar Şekip'tir. 

Aradan 17 aene 1ıeçmiftir. 
Türkiye İf bankaaı cumhuriye!e 
liyık bir eaer halinde herpo 
yeni bir inkitaf merhaleıi katede· 
rek ekonomi hayatımızda, etra· 
fına itimat ve sevei toplayan 
bir varlık olmuıtur. 

Onu kuran iradeli ve müba
rek ele tükran, müe11eseye bu
eünkü itibarlı mevkii t~mi~ için 
çalıtanlara tefekkür vaııfedır. 

Türksözü: lı bankası mües
ıeselerini ve memurlaamı tebrik 
eder. Bankanın yıldönümü müna
sebetiyle 1f bankaıı Adana ıubesi 
buıün tatil yapacıkbr. 

TORKSOZO 
---l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l--------.... ---------------------s.~r~·~3--

Efganistan 
bitarafhğı 

Kabil : 25 (a. a.) - Efgan 
Kralı Zihir Şah, bir nutukhra Ef. 
ganistan bitaraflağın, tamamiyet, 
istiklal ve milli menfaat azmini, 
komşuluk ve dostluk gayesini te-
barüz ettirmiştir. 

Blolle llararı 
Hesing King : 25 (a. a.) -

O. N. B. : Mançuko Maliye Neza
retinin bildirdiiine gön~. lngiliz 
Kenya ve Uiandası bir Ağustos 
tarihli kararname mucibince Man-
çukodaki alacakları bloke edilen 
memleketlerin listesine ithal edil
miştir. 

BaJlp Av Blpett 
3 - 4 Aylık , beyaz renkte , 

bqında ve vücudunun muhtelif 
yerlerinde kahverenıi benekler 
bulunan bir Av köpeQ'i yavruıu 

kaybolmuıtur . Bulanların idare
hanemize haber veıdikleri tak. 
dirde memnun edilecekleri ilin 
olunur . 

ORMAH ÇEYIRGE MODOR-
LOGOHDEN : · 

Bursa ve Bolu Orman mek
teplerine alınacak talebenin 
kayıt ve kabul şartlan gelmiş
tir jsteklilerin Orman Çevirge 
Müdürljiğüne muracaatları ilan 
olunur· l 3379 

HALKEVI REiSLIGINDEN: 
Büyük Zafer Bayramımızın Yıl

dönümü, 29/A~ustos /941 Cuma 
günü saat (21) de Evimizde Tö
renle kutlanacaktır. Giriı serbest
tir. Halkımızın bu Törene iştirak 

etmeleri. 

ıe111a Deltıl'dar· 
btuado: 

Maliyenin muhtelif servis· 
lerinde açık bulunan memu· 
riyetler için 2/Eylul/941 tari
hinde ehliyet ve müsabaka 
imtihanı açılacağından istek
lilerin tahsil vesikalan ve ev
rakı müsbitelerile birlikte 
Defterdarlığa müracaatları 
ilan olunur. 

lloıaa icra 
memarl•taadaa: 

Kozanda mukim Sehlik Ha· 
ıan Ôdürke ba ilim 7150 ma
deni lira ile 700 keza madeni 
lira vermefe borçlu olup evvel· 
ce Türkiyede mukim iken bill
here Halayda oldukları anlatılan 
ve ahiren oradan da ayrılarak 
Türkiye cumhuriyeti huduttan 

haricine çıkan ve mahallt iklmet
Kihının meçhul oldutu evvelce 
tcabit edilen borçlu Azaryan la
tipan ve arkadanları aleyhine 

yapılan icra takibi ııraıında borç· 
lulardan lıtipanın öldütfi iddia 
edilerek vereıeıinden olmaları 

hesabiyle otlu Kirkor ve diter 

~lu Hacı hakkında icra takiba· 
tına devam olunması istenmi4 

ve bu her iki ıahıa namma ya
zılan icra emirlerine yerilen mef· 
ruhatta bunların Hatayda bulun· 
duldarı ve hilen nerede oldukla
nnın da meçhul bulundutu bildi-

rilmiı ve dairemizce de bu iki 
ıahıs namına yapılacak teblitatın 
ilinen icraıına karar verilmiıtir. 
Merkuman iıbu ilin tarihinden 
itibaren bir ay müddet zarfında 
Kozan icra dairesine miracaat 
ederek borçlarım vermedikleri ve 
bu müddet içinde bir iUna ih-

tirazları varsa bunu da bildirme
dikleri takdirde muamelitı icra
iyeye devam olunacatı teblit 
makamına kaim olmak üzre ilin 
olunur. 

SEYHAN ViLAYETi DAiMi ENCOMENINDEN : 
Talibi çıkmayan Kozan hastanesinin 1941 seneıı erzakının 

eksiltmesi 4-9-941 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Taliplerin o tarihe müsadif perşembe günü saat 10 da Vi

layet Daimi Encümenine veya Kozan hastanesine muvakkat te· 
minat makbuzlarile gelmeleri ve her gün prtnameyi görmek 
ve erzak hakkında malı'.imat almak üzere Daimi Encümen bü· 
rosuna veya Kozan hastahanesine müracaat edebileceklerdir. 

13378 ---·--
Milli MENSUCAT flBRllASI MOOORlOGONOEN : 

Fabrikamızın işletme muhasebesi , Personel , ücret tabak· 
kuk bürolannda çalıştırılmak üzere kadın memur alınacaktır. 
Lise mezunu veya fabrika, hususi ticarethane ve Devlet mc· 
murluğu veya banka gibi yerlerde evvelce çalışmış olanlar 
tercih edilir. 

Taliplerin mektep şahadetnameıi ve bulunduğu yerlerden 
aldıklan bonservislerle fabrikamıza müracaatlan 

24--26-28 13375 

ADANA ~GRETMEN OKULU DIREITORLOGONDEN: 
Muhammen fiat Muvakkat teminat 

Erzakın Cinsi Kilo Kuruş S. ' Lira Kuruı 

Ekmek 30000 14 31S 
Koyun eti 8000 SO 300 
Maraş pirinci 7000 40 210 
Kuru fasulye 3000 23 50 70 .SO 
Sadeyat 2000 160 240 
Zeytinyafı 1000 100 75 
Zeytin tanesi .500 40 1.S 
Peynir 1000 70 .S2 50 
Kuru sotao 3000 1 l 24 75 
inek sütü 3000 ı3 29 2.S 
inek yoprdu 4000 1 S 4S 
Milis sabunu ıooo S.S 4ı 2S 
Maden kömürü 40 Ton 28.70 86 10 
Kırılmış mercimek 1000 23 17 2.S 

1 - Adana ôtretmen Okulunun Mayıs 942 1rayeaiae kadar yiye
cek ve yakacak ihtiyaçları ı9-8-941 Tarihinden itibaren 20 pn müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif Müdürlütünde 8-9-194 ı tarih p,.. 
zarteıi iünü sut 9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 2490 sayıli kanunun 2,3 üncü maddelerinde yaııh 
vesaik ve %7 ,5 Nisbetindeki teminatlariyle birlikte ihale saatinden ev· 
vel komiıyona ve şeraiti iÖrmek isteyenlerin de her rün Okul idaresi-
ne müracaatları ilin olunur. ı9 -26-31-7 13"3 

İLAN 
Devlet Demiryollan Konya talebe pauiyonunun 1941 - 42 ders yıh 

ihtiyacı olan cins, azami mikdır ve muhammen bedelleri apQıda yazıb 
ekmek ile 7 kalem et, 35 kalem taze sebze, meyve, süt ve yoQ'urt açık 
eksiltme usulile ve 52 kalem kuru erzak da kapalı zarf usulile 5/9/941 
cuma ~nü saat 14 de Konyada Devlet Demiryollan talebe: pansiyonu 
müdürlütfinde toplanacak komisyonda birbirini takiben ıabn alınacak
hr. Bu işe ıirmek istiyenlerin, aşatıda mikdarlan yazıh muvakkat te
minat akçalarını ıar veznesine yabrmalan; teminat makbuzu ile kanu
nun tayin ettitl vesikalan ve tekliflerini ayni .JÜn ıaat 14 e kadar ko· 
mgyon reislijin'e ( Konya istuyonunda hareket müfettiılijine ) verme
le~ l~za_m~ır. Şartnameler parasız olarak, Konyada talebe pansiyonu 
mudurlutunde ve Adanada 6 ıncı işletme komisyonunda ıörülür. 

Muvakkat Teminatları 
Lira K4. 

Ekmek 86 2S 
& ı~ ~ 
Kuru erzak 448 S 1 
Taze sebze >72 95 

<•••••> 
C l N S l 

Tek tip ekmek 

Erkek koyun eti 
Kuzu eti 
Sıtır eti 
Dana eti 
Citer ( koyun ) 
Paça ,, 
lfkembe ,, 

adet 
.. .. 

K,.. Muham
Mikdan men bedeli 

Kilo Kuruş 

10000 

(iT) 
3500 

100 
300 
500 
250 
500 
200 

11,50 

50 
so 
30 
30 
25 
2 
4 

YeltOn 
Lira KJ. 

ııso oo 

ı7SO 00 
50 00 
90 00 

ıso oo 
62 so 
ıo 00 
8 00 

2ı20 50 

(llUBU IBIAll) 
Ararot 
Badem içi 
Amasya çiçek bamyası 
Aşurelik butday 
Bulrur 
Ceviz içi 
Çam hsbtı 
Çay 
Erik kurusu 
Barbunya fasulye 
Beyaz fasulye 
Fındık içi 
incir 
irmik 
Tel kadayif 
Kakao 
Karabiber 
Kaysa kurusu 
Kırmızı biber 
Kuı üzümü 
Limon • ,, 
Makama ( irmik ) 
Nipsta 
Nohut 
Patates 
Pekmez 
Beyaz peynir 
Kqar peyniri 
Pirinç 
Pirinç unu (Torba) 
Reçel 
Beyaz sabun 
Yeıil sabun 
Sade yat 
Salça 
Sanmaak 
Sirke 
Sotan 
Şehriye 

Şeker (Toz) 
Tahin helva11 
Tarçın 
Tereyatı 
Tuz 
Un ( Böreklik, tatlılık ) 
Çekirdekli üzüm 
Çekirdeksiz üzüm 
Yumurta 
Yenibahar 
Zeytin taneai 
Zeytin yatı 

.. 

3 
30 
15 
15 

300 
100 

s 
8 

so 
100 
600 
30 

200 
40 
80 

3 
1 

100 
1 
5 

2000 
300 

3 
200 
ısoo 

50 
500 
20 

700 
30 

150 
500 
300 
900 
ıso 

30 
200 
700 
ıs 

1000 
1so 

ı 

200 
250 
600 
200 
200 

12000 
1 

300 
400 

100 3 
lSO 4S 
200 30 
30 4 
22 66 

100 100 
ı30 6 

1000 80 
4S 22 
ı8 18 
18 108 

ı50 45 
25 50 
40 ı6 
35 28 
ıso 4 
soo s 
70 70 
s.s 30 
30 1 

7 140 
.so 1so 
~o ı 

20 40 
10 150 
25 ı2 

80 400 
ı20 24 
4S 315 
•s 13 
so 75 
60 300 
50 ıso 

145 1305 
30 45 
so ıs 
ıs 30 
10 70 
5.S 8 
48 480 
15 ıı2 

350 3 
160 320 

7 17 
( Fiat verilmemiıtir ) 

25 so 
so ıoo 

3 360 
300 3 
45 135 

100 400 

00 
00 
00 
so 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
so 
00 
00 
3S 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
()() 

00 
2S 
00 
50 
50 
00 
50 

00 
00 
00 
00 
00 
00 ----

5980 10 

(TUi llltu, Mıpı, llt YI Yotart) 
Armut 
Ayva 
Bakla 
Beıelye 
Dereotu : demet 
Dolmalık biber 
Domates 
Elma 
Barbunya fasulye 
Aytektldm faaulye 

200 
100 
250 
200 
200 
200 
400 
soo 
200 
400 

40 
35 
25 
20 
6 

20 
ıo 

35 
18 
ıa 

80 00 
35 00 
62 so 
40 00 
12 00 
40 00 
•o oo 

175 00 
36 00 
72 00 

- Lütfen sahifeyi çeviriniz -
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PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ C(REYAN SARflYATI. S[SSIZ l$LEM(. UZUH OMOR. 

F 1 LI P S 
K agnak E lektrottarı 

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

-- - - ' . - - -- -
-· . - ~ 

Muharrem Hilmi Remo 
ABİDİNPA$A CADDESİ HO. 42 - TElGRAf: REMO ADAHA -TELEfOH: 110 

:·········· .. ••••••••••••••••••••••••••• • • 1 1 
1 TÜRKSÖZÜ 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • ! 1 
: Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- : 
! FINDA VUKU BUlAN HADiSELERi GONO GO- İ 
: Gazetesi NONEVERIR. TORKSOZONO TAKIP EDiNiZ. 1 • • • • 1 Bitap, mecmua, çek, bilet, aııı, 1 
: pıaa, barlta, bllamam matbaa Türksözü · 1 
• ı,ıerlal Tlrklyede mevcat mat- • 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tall ve ılratıe elden çıkarır. : 

• • • • : Türksözü Cilt Kısmı ı 
! i 
! SAGlAM, TEMiZ, ZARlf cin iSLERiNiZi ANCAK TÜRKSOZO 1 
I MOCElllTHANESINDE YAPTIRABIURSiHIZ 1 • • • • 

~~~----'-·~~~~~~~~~~~~~---·-.. ·~~······ .. ••••••••••• .. ··········••'-
SEYHAN ORMAN ÇEVIRGE MODORLOGOHOEH: 

CiNSi HACMi 
M3. 03. 

Kayın 127 000 . 
1 - Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 

şartnamede yazılı Dumanlı kayın devlet ormanından numara
lanmış 127 Metremikap muadili adet kayın ağacının bedeli 
dön tahsitte ödenmek ve (12) ay içerisinde çıkarılmak üzere 
14/81941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle Açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Arhrma 29/8/1941 tarihine müsadif Cuma günü saat 
1 lde Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapdacak-
br. 

3 - Beher gayn mamul metremikibin muhammen bedeli 
250 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 23 lira 81 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan Or. Ç. Mü

dürlüğüden ve Bahçe Orman Bölge Şefliği ile Orman Umum 
Müdürlüğünde görülebilir, 

7 - Teklif mektuplan 29/811941 günü saat 11 e kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli 
olan gün 

1
saatte ihale komisyonuna müracaatlan (bu vesika köy-

lülerden istenmez) 15-19-23-26 13338 

Kr. Muham-
Miktan men bedeli - Yekun 

C l N S 1 Kilo Kuruş Lira Kş. 

Havuç 500 6 30 00 
Hiyar 500 20 100 00 
lspanak 600 10 60 00 
Taze kabak 300 ıs 45 00 
Kestane kabatı 200 25 50 00 
Karne bahar 200 25 50 00 
Karpuz 800 10 80 00 
Kavun 800 10 80 00 
Kereviz (Kök) 300 20 60 00 
Kira:ı; 100 20 20 00 
Lahana 500 500 10 50 00 
Göbekli marol : adet 1500 6 90 00 
Salatalık marol . 1000 6 60 00 . . 
Maydanos : demet 500 3 ıs 00 
Pathcan ' 500 1 15 . 75 00 
Portakal (80 lik) : adet 3000 6 180 00 
Pra.1a 700 10 70 00 

Semizotu 200 20 4lO 00 

Sotan 200 10 20 00 

Süt 1300 15 195 00 

Siyah turp 100 1 6 6 00 

Dimit Üzümu 500 15 75 00 

Üzüm yapratı (Taze veya salamura) 50 15 7 50 

Yer elması 300 ıo 30 00 

Yoturt 1500 15 . 225 00 

2306 00 .. 
16-21- 26-31 13339 

'I En Büyük Hakikat~ 

" a 
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R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N 01$ MACUNUHUH YARATTIGI SIHHAT, 
. CAZiBE YE GOZEllİKTIR ! 

"Radyolin,. harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 
kişinin tercih ettiği yegrute diş 
•acunu haline gelmiştir. Diş 
hdzıssıhhasında ve güzelliğin· 

de parlak neticeler veren 
"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
ve birkaç misli pahalı ecnebi 
müstahzarlarından da müstat· 
ni kdmışhr. 

• 
RADYOLIN 

.. ~ ............ ~ 
: Allone va uaa 'JCÜRKS{),Z!j rlt 
• ·: ıaroan 

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

lllnlar için idareye 
,, mUr•caat etmelidir . 

GONDELIK GAZElE • ADANA 

Salı4~ ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GOVEN 

Umumi Ne§rigQt Müdürü 
MACiD G0ÇL0 

BasıldıOı yer : TORKSOZO Matbaası 

--...... 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
M yormadan ıstırapları dindirir. ı" 
n Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitkrinden sakmınız ve 

; her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ~ 
~~~~AWAU##A#tt#U~tiL&A##WX:aô' 

-----'---------''-----~-----~/ 

İLAN 
ADAHA BELEDIY[ RİYASETiNDEN : 

(3000 metre mllllp çakılb kam abaacalı} 
1 - Şehrin muhtelif yerlerine dökülmek üzere 3000 ınet· 

re mikab çakıllı kumun mübayaası açık olarak eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4SOO) Liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (337.50) Liradır. 

4 - ihalesi 29-8-941 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 
da Adana Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

5 - lst~kliler bu işe ait keşif ve şartnamesini Adana Bele' 
diyesi Fen müdürlüğünden 12 kuruş mukabilinde alabilirler· , 

6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak ve şartnamesini 
göı-mek istiyenlerin Adana Belediyesi Fen işleri müdürlüğüne 
ve münakasaya gireceklerin de ihale günü muayyen saatte 
Belediye Encümenine müracaattan ilan olunur. 

14-18- 22- 26 13335 


