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Sahip ve Bqmuharrirl 

FERiD CELAL BOVEN 

Llnabeıge gire 

Ame[ika yüzünü 
· Avrupa'dan ana 
vatana çevi[meli ı 

Ziraat Vekaletinin aldığı kararlar 

Ad a Ovasına lkiyüz 
Makine Daha Verildi 

Nl"'vyork : '17 ( a . e. ) - D. 
N. B. : N c> yyorlc Jnurnal . A-
mf!rikan ga~tlesi tarafuırlan neş 

rt-dtlt'.n bı r m Ü ak atında l.irııJnerg 

buş:ıca şu sfült'rİ söylt'miştir : 
Amerikadan gelen nıakineler 

. -: - Birlt'şik AnH· ı ika Devlet-
1 · ı k A ·k d h · ı A nkat'a: 27 (Türkıö:z.ü muhabirin· en , şu ara ı men a , e ı i 
harplerinrl~ki en büyük buhranı den)- ikinci parti olarak Amerika bir· 
geçirm~ktedir. ~u sebf'pledir ki, lefik devletlerine ıiparif edilmif bulunan 
çoktanberi ha:w larıdt~ını gördü - yeni ziraat makinelerimiz.in ilk partiıi feh· 
güm Avrupa hadisatı hakkında / G / l rimi:z.e ge mİf tİr. e en makine er araıın4 

yurddaşla ı ıma söz söylemeyi va. 
tana karşı kendim için bir borç da pam'alı ekme makineleri, linter ma-

' bilirim . kineleri, kombinelere ait traktör pulluk· 
__ ~Geri~~üçüncü sahifede ) ları yedek aluamı, traktör arabaları, bal· 

- ---· - -- - -- ---- - - · - '-

ye makineleri de bulunmaktadır. Bütün 
bu makinelerin muhtelif y er/ere tevziatı 
yapılmak Ü%ere montailarına baflanmıı· 
tır. Pamuk ekme makin~leri maliyet fi-

atiyle çiftçiye verilecektir. Bu makine
lerden 200 ü A duna pamuk mıntalra11na 

I 

100 ü de E~e pamuk mıntaka•ına aefJlı 
olunacakhr. 

' 
Ankara 

Radyo gazeteai 

Büyük Aıman 
zayiatı var 

ileri harekat 
devam ediyor ı 

Japon -Sovyet 
vaziyeti gergin 

Amerika Ue Japon 
koaa,maıı 

___ .,......_ 

Japonya 
CENUP HAREKATI iLERLEME nzımı 
ı_ ı'ıı ............ ---------------~'ır .._f,__!ADYO GAZETESiNDEN ~ 

~yet-Alman lıaıbi devam e- d f 8
0 reler mevcut değildir. Fakat Le· 

dıyor. Dinyeper havzasında ningrad bütün şiddetle mü a aa 
şe· edilecektir. Hallin civarında olduğu 

llliihim bir Sovyet fabrikası Al· 'dd tr 
Şe ltıa ı gibi Qdesa civarında da şı e ı 

Cehelütiarıktaki talıkimattan bir 

Lalinea : 27 (a. a.) - D. N. 

görünüş

siyle lngiliz bahriyesi bu gemiye 
kaybolmuş nazariyle bakabilir. 

r Mihverle 
Ayrılır mı 

il arın eline geçmiştir. Ruga kt ~th · . muharebeler devam etme e ve 

N 
~ 

1 
rı Alman kıtaları tarafından ış· burada Sovyet kıtaları Almanlara 

} edilmi•tir. Ve bu şehir onun- k ı "ek· v ve Romenlere muazzam ayıp ar 
l 101 tahkimat hatb da yanlınış, verdı'rmektedir. 

B. : Bir çok Britanya a-emileri a
ğır has.ara uğramış bir halde Ce. 

belüttarık limanına gelmiştir. 

Makineleri bir tayyare bom 

tr. 

. 
rı 

l 5 sığmak da tahrib olunmuş- D" Al 
llt, Berlin : 27 ( a. a.) - un • basiyle tamamen tahrip edilmiş 

M k G man teşekkülleri Fin hududunda olan bir destroyer daha başka 
~ os ova: 28 ( a. a.) - ece miihiın Sovyet tahaşşüdlerine ve 

2~tı,ı neşredilen Sovyet tebliği : (Gerisi üçüncü _sa_:y:_f_ad_a_)_:--__ ci_ddi hasara uğradığından muhte-
~ A~stos : Kıtalarımız bütüo __,;_.-- _ 

t:ıhe boyunca düşmana karşı a- r k d 
~ane çarpışmıştır. Halen elde Maarı· te a rro ve 
~ 11nıiş olan sarih malumata na-

tita.ıı 24 ağustosta evvelce bildi· l k l 
t,trıış Olduğu veçhile 36 Alman k l hazır l arı ı/Yaresi d~ğil, fakat 63 Alman O U 
loYYaresi düşüı ülmüştür. 25 a~us- .. .. .. .. 
:' iÜnü 93 Alman tayyaresi dil- . . 27 (Türksözü Mu· ı umum mudurluk bugune kadar 
~~t~ıtıüştür. ıs Sovyet tayyaresi . ~ndkara) ·__ Maarif Vekaleti, ! yapılanlara ilave olarak muallim· ı 
""Y habırın en 1 · -d .. 1 d ı ıptır, 1 ders yılının yaklaşması do ayısıy~ ler ve ~u. u.r er ara~ın ~ yapı a-

Lerıinırad civarını müdafaa 1 h zırlıklarını hızlandırmış bulun cak değışıklıklere aıt lısteler ha-

;~trı Sovyet tayyarecileri son iki ~ak~adır. ilk, Orta. yü~dı;,kr~~ ıırlamaktadır. 
v 11" içirıde hava muharebt>lerinde mesleki tt:drisat umu~ mr ~~~ta Diğer taraftan Maarif müdür· r: .tayyare meydanlarında yüz bir lrri yeni kadroların\ .. azır 8 örüle~ tüklerinden mevcut münhaller so· 

Çıst tayyaresi tahrip etmişlerdir. muallimlu arasında uzum g l 1 be rulmuşlur. Gelecek listelere göıe 
1e Moskova : 27 ( a. a. ) - Roy· değişiklikl~.ri Ydllpmaktav:~ye~ı:ri· bu münhallere de yeniden tayin-

t: Al . . L . yasına gore ersane 1 ~ ınan yarım kavsının enın- sa . kt d. ler Heı dört ler yapı acaktır. 
acı.c k d ni tesbıt ctnıe e ır · - --- - ---· ---·-----

' ........_ ~a taştığı hakkın a amma- · _ - ·- - - - - ......................... .. '".. - · --- - - ..................... ı t .............................. ı · 

i lürk Hava Kurumunun r 
t • i 
1 Millete Beyannamesı ı 
i 30 ' eçirmek ldzımgeldinine gore, silahına sür.ecek fi- S 
t o,.d Atu!ll.os Tf1rk g . t .,1 1. e takacak süngüsü kalmamış bır ordıı· S 
' ~, ~.Sllnun tarihimi- sama vatandaş ı şeyı, ku, e ınkfarı bol ve sonsuz bir salgına vurduğu ı 
\ 1Ctq J • nun. ayna l ki ı 
\ !/ andırdıtı ha- k d be üzerinden asırlar geçse bile, par a ı 
\ Qt tı · "d t IJO ıcı ar ' B · · h 30 Aıf t ta ı l clq erici zaferin fere/ini ve gururunu yem en a· . k betmigf!cektir. ııuun ıçın er ~us os 
\ CQlırnı.z gündür ğıknı ay en korkunç ve çetin imkansızlıklardan ı 
\ }' • • .11 • ır ımızın, ı ı 
\ /cq l Qıamasından tlmit kesilen yara 'ı hır mı etın, l ak ışııfa kavuşabilecelini düşünmek ve a nı· 
\ ,. ı d Ik. . alılanı sıyrı ar ı; d i t llfı aflardan inen bir çıf gibi, si ınıp ş - dik tutmak hakkımız ır. 

ı11 ld ·ı /arın mııı . ı· t e1ı Yı Öniimündeyiz. Yeryüzünde, mı yon ' 30 Ağustos tarihi, bize ayni zamanda, el .bır ~· ı 
l hqft:odern ölüm makine/erile botuıtu~la~ı so~ ile lltnek birlllil" kurduğumuz bir miies~eseyı. ı 
l filltıe Qrda bile, on dokuz yıl önceki zafer~mız erı: ~~ 'k H V(l Kururrıu'nu hatırlatır. 30 Afustosta ı 
t içjlld: klgmetini muhafaza etmektedir. Hadis~lerı, ur " -Gerisi ikinci aahifede-
l 9aşqnıfon şartlar dikkate alınarak gozden ı 
~~ .. -............ """""""" .............................................. .,. ... 

CEBELOTTARIKl YENİ 
iN&lliZ KUVVETİ GElOİ 

mel olarak bizzat İngilizler tara· 
fından tahrip edilecektir. Dolayı-

Diğer bir destroyerin baş ta

rafına bombalar isabet etmiş ve 
mürettebatından birçok kimseler 
ölmüştür. 

Bir denizaltının kulesi bir 

bomba ile tahrip edilmiştir. 
·~~~~~~~~~~~~~-~~ 

• Yandaki 

Reanimiz 

Tahran 

Belediye 

Daire•ini 
G6•teriyor 

• ---··-· 
lran harbi 

de.vam ediyor 
SULH KOHUŞMASI 
ŞAYIALARI VAR 

·--.,_e<G;G--

Askeri, ılyaıl 
vaziyet 

ZAPTEDILEN YERLER 
RADYO GAZETESi 

lngiliz kııynaklarına göre 
Rıı.a Şah Pehlevi İngiliz ve Sov
yet elçileri ile uzun uzadıya gö
rüşmüştür. fakat bu görü~me so
punda askeri harekat durmamış 

bµlunuyor. Diğer taraftan haber 

alındığına göre, Iran hükumeti 
lnıiliı nota•ına cevap verdiii 

günlerde Almanları cıkarmağa 
başlamıştır. Ingilizlere göre, Şim
di Iranda 5000 Alman vardır. 

Iranın verdiği rakama göre mem
lekette 690 Alman vardır. 

Bugün haı ekatın devam et
mesine rağmen, · lngiliıler de 
lranlılar da harp etmek isteme
me1'tedir. 

lki taraf da bir anlaşma ar
ıusu var. 

Iranın yardım için Almanya
ya müracaat ~ttiği haberleri ya
landır. 

Moakova: 27 ( a. a. ) - Mas
k.ova radyosuna göre , Sovyd 
kıtaları dün Tebriı şehrini işgal 1ı etmişlerdir . 

Moskova radyosu lrandald ha- 1 
rekat hakkında şu haberi vermek
tedir : Iranda Sovyet lcıtalarının 
ileri hareketi teıbit edilen pldn 
mucibince devam etmektedir . 

Tahran : 27 ( a. a. ) - Tah
ran radyosu askeri harekat hak 
kmda aşağıdaki tebliği neşretmit
tir : 25 ağustos ıabah saat 4 de 

( Geri•l üçüncü sayfada ) 

G 
elen haberlere göre , Sovyet 
Rusya ile Japonya arasındaki 

vaziyet gittikçe gerginleşmek· 
tedir . 

Molotof Japon elçisini kabul 
ederek • Amerikan yardımının 
normal yollardan geçece~ini ve 
bıına mini olmanın doıtine bir 
hareket olmıyacaR-ını söylemiştir . 

Diğer taraftan Amerika ve 
İngiltere , Japonyayı Mihverden 
ayırmak arıuaundadır. Japonlarla 
Amerikalılar arasında müıakere

ler cereyan etti~i bildiriliyor . 
Ve bu müzakere teklifinin Japon
ya taraf rndan vAki oldu~u da ln
giliı. kaynaklanndau bildirilmek • 
tedir . 

Milli Setin 
kabulleri 

Ankara : 27 ( a. a. ) - lı
met lnönü saat 19 da Ingiliz bü
yük elçisini kabul etmiflerdir . 
Bu mülAkatta Saraco~lu da lıaı.ır 

bulunmuşlardır . 

Başvekilin 
kabulleri 

Ankara : 27 ( a. a. ) - Baş

vekil Saydam buırün saat 11 de 
Başvekalette yeni Arjantin elçi. 
sini kabul etmişlerdir . 

Dlgole kartı 
doıtlak artıyor 
Zürih : 27 (a. a.) - Komünis 

Propagandası Fransada artmıştır. 
Gen. Dögolün Fransada olduğu 
kadar cezairdedc dostları çoQ"al
mıttır, 
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Sayfa 2 TORKSOZO 

CEMiYET TBDKİKLEBI 

Sahrayıkebir' de 
Kimler yaşıyor? 

Dağcılarımız 
- Bolkar Dağına -

Dün Gitti 

Zafer Bayramını 
Yarın Kutlayacağız 

-- -·----------
Kin davaları Bütün yurd dağcıları yarından 

itibaren Bolkar, Aydos ve Medet
siz dağlarına çıkışlarına başlıya
caklardır. Adana dağcıları ajan 
B. Halis Kadri Tokkalın idaresin
de bu sabah Pozantıya ve Bürü
ceğe hart:ket etmişlerdir. Diğer 
yerlerden gelecek dağcılarla yarın 
Pozantrda buluştuktan sonra dağ
lara çıkmağa başlıyacaklardır. 

Büyük bir tören yaptlacak 
-ı-----;---- --. - .--- ı 30 Ağusto~ Zafer bayramı, 

Şimalde Cezay ir in: münbit va
d ileri ve cenupta Nijer sahilleri 
ile Çad gölü arasında yüz , yüz 
elli b in nüfusu havi bedevi bir 
kavim yaşamaktadır . Kendilerine 
lmoçag ismini yeren bu kavim 
birçok gruµlara ayrılmışlardır . 
Dünyanırı en büyüle bir çölü olan 
Sahrayıkebirin mesahai sathiyesi 
aşa~ı yukarı sekiz milyon kilo
metre murabbaıdır • Ve bu sa
hada bu kavimden başka Arap· 
tar ve Berberiler yaşamaktadır
lar . 

Umum nüfus bir buçuk milyon 
kadardır . Elli vadinin bir araya 
gelmesinden husule gelen sahra
nın uzunluğu lıpanyanm gaı bin
den Ural dağlarına kadar olan 
mesafeye müsavidir . Ve bütün 
çölün genişliği Avrupa kıtaıının 

genişliğine muadildir . Vadiler 
arasındaki uıun mesafe ler , 15 
dereceden 70 dereceye kadar çı 
kan hararet farkları , susuzluk ve 
hayatı güçleştiren diğer şerait , 
orada yaşıyan insanların yaşama 

tarzları üzerine pek büyük tesir 
yapmıştır . 

Berberilerin tarihi hakkında 

epeyce tetkikatta bulunan lbni 
Halduna göre lmoçag 'lar Berbe
rilerde n menşeini almışlardır . 
Aı aplar tarafından Şimali Afri
kaııııı istilasından evvel bu kavim 
ıalı ranın bütün garp tarafına ya 
yılmış ve büyük bir hükumet teş
kil etmiş bulunuyorlardı . Gogo 
sultanı olan kuvvetli bir zenc i 
kralı tarafından tazyıke maruz 
kalan lmoçag'lar sahranın orta. 
~ındaki yüks~k düılüklere iltica 
etmişler ve bugüne kadar orada • 
"81mışlardır • 

Lisanlar mın da Berberi lisa
nına yakın olması bunların Ber
beri ırkına mensup olduklarını 

isbat etmektedir . 
Harici şekil ve alametleri de 

o ırka yakın olduklarına bir de
lildir . Uzun boyludurlar ( 180 -
195 santimetre ) , ve genç yaş

la rında derileri açık , sonra kır· 

mızı - sarı rengindedir . Çehrele
rindeki zarif çizgiler ve ince du
daklar , siyah kıvırcık saçlar ve 
uzun boy Berberilerin aynidir . 

Kadınlar tamamen erkeklere 
müsavi tutulmuştur ve hatta bazı 1 

cihetlerden erkeğinden daha fazla 
haklara maliktir. Evlendikten son· 
ra kadın getirdiği cihazı bizıat 

idare etmekte ve aile servetinin 
en mühim kısmını elinde tutmak
tadır . 

Çocukların terbiyesi yalnız 

kad ına verilmiştir. Çocuğun ce
miyette ve hayatta mevkii ana
sının kanına tabidir. Eğer ana 

asil ise, baba ne olursa olsun, 
çocuk ta asil sayllır. lmoçag'larda 
tesadüf olunan adetlerden biri de 
nüfuzlu bir kadının, eı keklerin 
cemiyetlerinı: ve toplantılarına . 

iştirak etmesidir. Bu gibi kadın 
ların araıında meşhur ve mahir 
muganniyeler yetişmiş ve bütün 
halkı cezbetmiştir . 

Kadınlar hiç peçe taşımazlar, 
fakat islamiyette olan adetlerin 1 

tamamen zıddı oldak üzere er· 
keklerde peçe taşımak adettir. 
Bu peçe, gözleri, burnu ve ağzı 

güneşten ve çöl havasını doldu
ran toz ve kumdan muhafaza 

1 

j 
eder. 1 

lmoçag'lar bedevi bir hayat 1 
sürmektedirler. Sahranın Araplar 
ve bilahare Fransızlar tarafından . 
iıgalinden evvel bu kavim et
rafa sarkıntılar yapıyor ve bütün 
sahrayıkebire dehşet saçıyorlar-

dı . Bu sebepten Araplar buraya 

YAZAN 

._P_. P_._I 
MERSiN ElEKTRIGI ~~;ıs:.~:~si~,:ü ::~r~~~~~~t.~~yük 

beledilhavf adını takmışlardı. 
Orada kervanlar soyuluyor ve hiç 
bir kimse hayatından emin olamı
yordu. 

Kendi aralarında da kavga· 
lar ve çarpıtmalar o luyordu. Kin, 
intikam davası yıllarca devam 
etmiş ve pek çok kan akmasına 
aebep olmuştur. 

Şimdi buranın yerli ahalisi 
kervancı, deveci ve avcı olarak 
ve hayvan yetiştirerek hayatlarını 
temin etmektedirler. Eski destan
ların avazı kesilmiş ve onun ye
rine Arapçadakilere benzer şiir

ler ve şarkılar kaim olmuştur . 

Vadilerde buğday ve dau 
yetiştirmek zencilerin elinde kal
mıştır. 

Avrupada buz devri olduğu 
esnada Afrikada yağmur devri 
vardı. O vakit ratıp ve serin 
bir iklim hakimdi. O devirde Af. 
rikanın diğer kısımlarında olduğu 

gibi sahrada da fazla insanlar 
yaşıyordu. O zamandan beri a
razı gittikçe kurumuş ve sahra 
ratıp bir topraktan biı çöle ta 
havvül etmiıti. Kurunuvüstada 
bile sahrada b ugü nkünden fa zla 
su vardı. 

lmoçag 'Jarııı bl.i memlekete 
ne vakit geldilderı bilinmiyor. 
Dinleri lılamiyetten , hıristiyanlık 
ve eski: akidelerden alınma karı 

şık bir dindir . 

Veraset kararları 
Veraset işlerini halle memur 

mahallerdeki bazı asliye hukuk 
hakimlerinin, bilhassa feraizi hü 
kümlerinin tatbiki icabeden hadi
selerde ehlivukufa müracaat ettik
leri ve bunların da yanlaş olarak 
verdikleri raporları hükme medar 
ittihaz ettikk ri anlaşılmıştır. 

Adliye Vekaleti, bu hususta 
cümhuriyet müddeiumumiliklerine 
bir tamim yapa rak kazaları daire
sinde bulunan mahkemelerin bu 
kabil veraset işleri için resen ka· 
rar verme!• ri lüzumunu bildirmiş· 
tir. 

ilim pulları 
Kıymet i muayyen olmıyan i

lamlar la hunların suretlerine 195 
kuruşluk damga pulu yapıştırılma· 
sı alakalılara bildirilmiştir. 

Evlenme merasimi 
taumatnameıı 
Adliye Vekaleti Türk kanu

nu medenisinin yüz. on birinci 
maddesine göre ilan ve evlenme 
merasimi ile sicilleri h&kklnda 
yeni bir talimatname hazırlan
maktadır. Bu talimatname, evlen 
me eıkal ve merasimini herkesin 
anlayabileceği şekılde izah ede
cektir. Vekalet taslak halinde 
bulunan bu talimatnameyi vılayet 
ve kazalara da göndermeğe ve 
muhlealarını almağa karar ver
miştir. Taslak bu günlerde veka
leten bir tamimle vilayel ve ka
zalara gönderecektir. Gelen mü· 
telealar dan sonra talimatname 
ı:sas şeklini alacak ve tatbik 
mevki ine konulacaktır. 

Yeni kahveler 
tevzi ediliyor 

Şehrimizin EylUl ve Birinci 
tef rin ayları ihtiyacı bulunan 
kahveler, yakında tüccar vt: kah
vecilere veri lecek ve burıt laıca 
halka tevı i edilecekt i ı . 

Atı• Mtlıaballası 
Eylıll ayında Ankarada yapı 

lacak Alış müsabakalarına iştırak 
etmek üzere bölgemizden bir kişi 

davet edilmiştir. 

Belediye Reisi 
Şehrimiz Belediye Reisi Bay 

Kasım Ener dün şehrim ize dön· 
müş ve vazifesine başlamıştır. 

--
Meninliler cereyanın 

gayrimuntazam fekilde 
verilmeıinden fİkayetfİ 

Mersin : 27 ( ('ürksö1.ü muha
birinden) - Geçen sene olduğu 
gibi bu sene de bir aya yakın 
zamandanberi şr.hir elektrik cer
yanı muntazam verilmemf'ktedir. 
Sokaklar kapkaranlık ve gece 

gündüz istenilen zaman elektrik 
ceryanı bulunmamaktadır. Şirket 
idare etm1. k endişesiyle bazan bir 

mahallede ve baıan diğer hir ma· 
hallede bir müddet ceryan ver· 
rnek suretiyle hareket ettiği zan
nedilmektedir. 

Söylendiğine göre, bıı st-ne 
de geçen sene olduğu gibi maki
nenin kayışı kopmuştur. Ve vine 
söylendiğine göre, kayış ta lsve · 
çe ısmarlanmıştır. 

Şuhalde lsveçten kayış gelin · 
ciye kadar birçok zaman için ne 
muntazam radyo dinlemek ve ne 
de munta:tam iş i'Örmek kabil ol
mıyacak demektir. 

Elektrik şirketi geçen sene 
olduğu gibi bu sene de elektrik 
şirketi diR"er taLrikalardan ceı ya· 
nı temin etmeli ve gayrimuntazam 
ceryan verilmesinin önüne geçme
li ve ayni zamanda sokaklara ışık 
vermelidir. 

B. Baran Onalı 
Üç aya yakın bir zamandan 

beri A nkarada yeni çeltik kanunu 
projeleriyle meşgul bulunan Böl 
gemiz Çeltik mütehassısı B. Ha
run Onul<, dünkü Ankara Ekspe 
resiyle şehdmize avdet etmiştir. 
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Bir musiki ki, hayatm raalitesine uyuyor 
Her san'at şubesi gibi musiki dahi, son za 

manda realite denilen hayabn maddi icablarına uy
mak vaziyetinde kalıyor. Bir zamanlar, meşhur fü
türist Marinetti musikinin eski an'anelere bağlı kal
makta devam etmesine itiraz ederek bu vadide 
cüretkiirane yenilikler vücuda getirilmesini istediği 
zaman herkes hayret etmişti. Marinet tinin "lntona· 
runori"nin kabul ve ithali diye vasıflandırmak iste
diği orkestraların yenileştirilmesi iddiası ise, bu 
hayreti kahkahaya kalbetmişti. Bu zat, bu tabir ile 
orkestraya, hayatta mevcud her türlü sadanm ka· 
tışlınlmasını istiyordu~ 

Onun bir zamanlar sadece hayret ve biraz 
sonra kahkaha fırtınası koparan bu hayali gibi gö
rünen istekleri, buıün, görülüyor ki, Ametikada 
bir vak.ıa olarak fiil haline konulmuştur. 

Mesela bundan kısa zaman evvel maruf Ame-

rikan musikili piyesler muharıiri "Edgar Va rese"nin 
"Amerika,, adlı eseri temsil edildi edildiği zamaıı 
orkestrayı teşkil eden aletler arasında Nevyork it
faiyecilerinin yangına giderken yol isteme~ için 
öttürdükleri yüksek sesli bir cankurtaran düdüğ'ij 
mevcud olduğu görülmüştür . "Ferde Grofe,, adlı 

diğ'er bir senfonik manzume müellifinin "Süt,. hak 
kındaki parçası çalınırken de, orkestra arasında 
hafif seslı bir inek çınıırağının tınncti bir parça 
garib görünmekle beraber gene tabii addedilmiştir. 
fakat ayni müellifin Tabloid ismi verilen bir diğer 
eseri daha varmış ki, bugünlerde o da temsil olu 
nacakmış. Fakat bu d efa, orkestranın içinde, sulh· 
perver bir çoban çıngırağının seRi de~il, polis dü
dükleri, tabanca sesleri ve mitralyöz larakkaleri 
işitılecekmiş. Şu hal gösteı iyor ki. musiki d e artık 
zamana uyuyor. 

Ayrıca Halkevinde bu büyük 
gün için zen"in bir program ha
zırlanmıftır. Halle.evindeki zafer 
gecesi, yarın kutlanacaktır. Me
rasime saat 21 ~de istiklal marşı 

ile başlanacak; müteakiben Enver 
Behnan Şapolyo tarafından bu 
büyük günün manasını anlatan 
bir konuşma yapılacak ve Celal 
Sahir tarafından bir şiir okuna· 
caktır. Bur.lardan sonra Ev ork~st
rası garp muziğinden seçme eser
ler çalacak ve Ha lk türkü leri eki· 
bi muht~lif yerli türkülerden mü
rekkep bir konser verecektir. 
Bütün köylü ve şehirli y urddafla
rımızın, bu geceyi Halkevinde ge
çirt:bilmesin ı temin için a-irif ser
best yapılmıştır. 

Bir Kadın 
Kocasını 

Zehirledi 
Antakya : 27 ( Türksöıü ınu 

habirinden ) - Merkez nahiyesi· 
ııe hağlı Apaydın köyünün Taba· 
biye mahallesinden Arit oRhı 

Mehmet e-eçeu cumartesi a-ünü 
karısının hazırladığ'ı sabah kah
valtısını yedikten sonıa sancı 

lanmağa başlam ış ve biraz sonra 
da çok fenalaşmıştır. Adamcağızın 

bu halini görenler d erhal jandar
ma karakolunu haberbar etmişler 

ve işe el koyan jandarma, sancı
lar içinde kıvranan iki çocukla 
zavallı kocayı şdıre getirmiştir. 

Fakat Arif yolda iken ölmüş, is· 
ticvap edilen l<arısı, Hüseyin kızı 

Duda geçimsizlik yüzünden ko
cası nı zehirlediQ'ini itiraf etmiştir. 

30 yaşlarındaki k(ltil kadın tevkif 
edilmiş ve hadiseye müddeiumu· 
milik el koymuştur . 

Tlrk B. Karamanaa 
millete beyanaamell 

- Birinci ıahif eden artan

Havacılık haftasına girerken, gü· 
nün bütün saatlerini Tü rk Hava 
Kurumu kamplarında, kanat aşkı 
ile çırpınarak geçire n b ınlerce 

Tü ı k dı:likan lısı gözlerimiıin önü· 
ne gelir. Onların yürekl~rİr· İ tu 
tuıturan ateşten içimiLc hıu do
lar 

Sevgili Vatandaşlar ; 
lyi vuruşmasını bilen kanat

larla havalarını korumıyan millet
ler, iki yıldanberi, kökleri kuru
muş a~açlar gibi, birer birer dt-v 
ı iliyorlar. En mecalsiz günlerinde 
bile başı eğilmeyen Türk milleti
nin, havada da her zaman hh· 
raman kalacağına inanııııı, uçan 
nesli nekadar kuvvetlendirebilir . 
sek, o kadar Hğlamleıacaktır . 
Bunun için Havacılık haftasında 

havacı gençliğin ih tiyaç ları üze
rinde daha çok aİftka ile durma
lı ve Türle Hava Kurumuna yar
dım etmeliyiz. Büyük bayramımı
ıa, Türk gökleri kadar berrak ve 
neş'eli geçirirken bu vaıifemiıi 

unutmayalım . 

Türk Hava Kurumu 
Bafkanı Er~UTUm 

Meb'u•u Hü•nü Koçak 

Bir lurııı tatalda 
Köylüoğlu köyünde bulunan 

Kanber İsmail çiftliğinden külli
yetli miktarda eıya çalan sabı· 
kalılardan Cin Hüseyin yakalan
mlf ve Aıliyeye teılim cdilmittir 

TARiH, COCRAFYA 

SfrVEYŞ KANALI 

A
lman tayyareleri, sık sık Sii 

vev1 kanalını bombardıman t 
di~ arlar. . . ''ııP 
Su veyş kanalı , Akdeııııı •/ 

Denizine bağlay&n bir kaııaldır 
Çok eski zamandanbt>tİ Si.he}: 
Berzahı üzerinde bir kanal açrııa 
fikri vardı. Fakat eski irı:ı11 11~3• 
daima Nil Nehrini Timsah ~~· 
vasıtasiyle Şap d«nizine birleŞ01• 
mek istiyorlardı . Miliddan öOO ,eo 
ne evvel Mısır firavunu Ne~~ f' ,:s 
böyle bir kanal açmıştı. 8rb 
Nilin kumları bu kanalı ded r· 
kapadı. Roma imparatoru A , 

. . ual ıl· 
yenın ve daha sonra ikincı rı 

zama~nında Mısır valisi oları A· pı 
ibni Asın açtığı kanallar J:.ı ıı} 
akıbete utramıştır. 

17 inci asırda Venedik!İ;~ 
daha sonra 1864 de Mısır ı;e r 
sırasında Napolyon tekrar bll ıııı.P 
seleyi ele aldı. Nihayet müherı & 

Ferdinand dö Leseps, Mısır ııı 
vi Mehmet .Sait Paşadan t856 
kanal açılmasına müsaade 11 (f 
28 Nisan 1859 da kanalın 8 

masına başlandı . ı 7 lkincittf 
1869 da kanal açıldı. 

P . ·ı S" ı I~ orlsaJt ı e uveyş ara.'i 
1 

kilometredir. Genişlik 80 ile 

metre arasında detişir. DerİP 
11-12 metredir. Süveyş karıııb 
zerinde 13 iskele vardır. 

Süveyş kanalının açılması ft 
rupayı Hindistana yaklaştı) 
dünya ikrisadiyatı üzerinde 111 f 

l:>ir tesir yapmıştıı. Kanalda11 

nede 6000 vapur geçer. 

lng'İllere, kanalın açılıtl~
çok uğraşmış ve kaııal açıtdı~ 
sonra d a bu Hind yoluna .5 ~ 
olm<ık istemiştir. Onun içindi' 

·ııı 
19 J -l harbine kadar Mısırı ~ı 

ııs ' yesi altında bulundurmuş i 

ten sonra müstakil Mısıı ıle 
maksatla ittifak akdetmiştir. 

TÜRKiYE Rad_qosu 

ANKARA RaJI 

7.30 

7.33 

7.45 
8.00 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 

Perşernb~ ?8 8.9·41 

1 ı.~' Program ve meıo e 

at ayarı 
Müzik : Hafı( Parçsl111 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif prol 
devamı 

Evin Saati 
· ıır' Program ve saat a) 

Müzik : Fasıl şarkıla'1 
AJANS haberleri 
Müzik : fasıl şarkılar• 

13.15/ 
ı'' 14.00 Müzik : Karışık pro 

18 00 Program ve memle~eı 
at ayan 

18.03 Minik : Radyo 0
1 

Tango Orkestrası 

18.30 Serbest 10 Dakika . ıf 
18.40 Müzik : Piyasa "jari'l 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik : Radyo 0
1 

Tanio Orkestrası ~ 

19.30 Memleket saat af11 

19.45 

2G.15 

ajans haberleri. 1 
S 

,ıt 
Müzik : Yurttan e_

1 
RADYO GAZETE:~ 

20.45 Müzik : Saı. 

2 1.00 Ziraat Takvimi 
Mahsulleri Borsası 

21.10 Müzik : Türkçe filf1
1

' 

ları 

21.25 Konuşma (Sanal"~ 
Konuşuyor) rC· 

21.40 Müzik : Senfonik P 
8rı. 

22.30 Memleket saat a) •f 
habeı leı i; f.shalll · ~ 
Kambiye . Nukut 
(fiat) 

22.45 Müzik : 

2'.?.55/ 
23.00 Yarınki 

1111. 

t 

1 

' l 
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~ Ağustos 1941 

Sovyet Rusyanın 
Sofyadaki Tebaası 
~URUMDAN MEMLEKETlERİHE GEÇEN Uf İLE 

E.rıurum : '27 (a.a) - Sovyet 

İran harbi 
devam ediyor 
. (Bi. uı<.: · :.ay/adan artan) 
';~aldc SC' "yet ve cenupta ln-
2 11 kıtaları Iran arazisinı istila 
~trn;"ı· d. D.. . 
11 

Y -.r ır . uşman tayyarelerı 
~td b' . 
1 

e ıl , Reşt ve Ahvaı şehir · 

betini ve başka diğer mahalleri 
<>ınbardıman ~tmiştir . Halk ile 

\akin mahallelerde külliyetli hasar 
Vardır · Halktıın birçok kimse 
~lltalanmış ve ölmüştür . Askeri 
. edeflere ise hemt'n hiçbir yerde 
1111bet olmamıştır . Tebrizde ha· 
~a dafi bataryaları bir düşman 
0mbardıman ta'- yaresi dücür· rn- - J . .. 

C uştur . Motörlü Sovyet kıtaları 
uıra ve Maköya kadar nelmiş· 

~e~dir . Motörlü lngiliı. kıtaları 
1( 0 rt noktadan ) ani Hanikin , 
esrışirin , Nefthane ve Abadan 

civarlarında , 8'.ııir d k&rfeıinde ln· 
~ılız filosu taerı uıi Lu ek<"tlcrde 
Ulunmuşlaıdır . Mütea<ldıt nok· 

tada birdenbire yapıları tecavüzün 
baskınına u~rayan lran kıtaları 
~ıddetıe mukavemd ı:tmitlerdir . 
Müteaddıt ııuktalarda lraıı kıta
ları düşıun ıleri han:kdioi dur· 
durmağa muvııffak olmuş ve iki 
düşman taııl.ı muhıu ebe harici 
~dilmiştir . Memleketin her ta 
rafında halk vatanı müdafaaya 
kati sur~tte a:t.metmiş bulunmakta 
~c her tarafta ıuıl.:er lik şubelerine 
l!Önüllü müracaat eylemektedir . 

Londra : TJ ( u. a. ) - Lon· 
ılr auın salahiyetli mahfillerine ge · 
len malümata göre , Tahrandaki 
lrıgiliz büyük elçisi ve lngiliz te
baasına hiç birıey olmamıştır . 
Hep sağ' ve salimdir . 

Moskova : 27 ( ıs. a. )- Sov· 
J'et sözcüsü Lozovski salı akşamı 
ıraı:etecilere demiştir ki : c Sov· 
Yet~er Birli~i ile lran arasındaki 
dipln·matik münasebetler idame 
''.lunoıakta<lır . Sovyet büyük el· 
\!ıai hala Tahranda ve lran büyük 
:!çisi hıi.la Moskovada bulunmak· 
Ildır . > 

f" Moskova : 27 ( a. a. ) - Ü· 
~ bildiriyon Macar Ajansının Ber· 
lın nıuhabirı tarafından dün ak· 
f6tn Verilen bazı haberlere göre, 
ranın Berlin elçisi pazartesi ve 
•alı günleri Alman hariciye ne
'-llretinde konufmalarına devam 
etmiştir . Halihazırda Iranın Al· 
~an hükumeti ile daha sıkı bir 
t~ması, Alman hariciye neıare-
ındc tabıi addedilmektedir . Tah· 
;a~daki Alman elçisinın Şebin· 
~l la oldukça uzun goı üterek 

1 
ttıanyanın lrana yardımda bu

ı:~cağırıı vadettiği halt.kındaki 

t h 
eıler Almanya tarafından , 

a r'k <Jl 1 mak.sııdiyle uçurulan balon 
arak tavsif edilmıştir . 

t . Diğer taraftan Kisujııof gaıe 
ie__•ınıo Berlinden aldığı haberlere: 
:siOre , Alman hükumet merkezi 
bi~asi . mahfilleri Iran hadiselerini 
.Yo tabı büyük dikkatle takip edi· 
içt~sa da resmen vaziyet almaUan • 
rn ınap etmektedir . Mamafih Al· 

1 

Vcan mahfilleri hadiseleri dikkatli l 
Cd' al.§kalı müşahit olarak takip 
nuıYortar . lrarı hadiselerinin ce· 
ak~ 

1 
lllemleketlerinde doğurduğu 

<lik~:r. ~e bu mahfillerin büyük 
tını celbetmektedir . 

8. ;ci'yo '. 27. ( a. a. ) - D. N. 
tin °meı A1ensı , ecnebi itle· 
tnii~ th~rn bir vuı. ufu bulunan bir 

-.a ıd · 1 lniil' ın • rana karşı yapılan 
ız S __ 

•ia et . - ovyet tecavuzune tah · 
tıQ-j b' k 1 . . t lllekt ır ma a eıını neşre . 
Cdir 

Bu lllakalede JÖyle yaııyor ı 

Rn'>yanın Sofya rtçiliği erkan ve 
wemuriynirıden ü~·ü kadın ve üçü 
çocuk olmak üzere yirmi kişihk 
bir kafile dün trenle buraya gel· 
miş ve buradan otobüıılerle mem
leketlerine müteveccihrıı ayrıl· 

mışlardır. 

Bomen Kralı 
cep bede 

Bükreş : 27 (a. a.) - Son 
günlerde Rumen kralı Mihai, ma· 
reşal Anto'nesko'ı un refakatinde 
kurtanlmış olan Besarabya'yı ve 
Rumen Transilvarıya topraklarını 
ilk defa olarak ziyaret etmiştir. 

Bükreş : 26 (a. a.) - Nistri 
ct"phe.!.irıdeki seyahatinin ikinci 
günü kral Mıhai ve mareşal An· 
lonesko Odesa bölgesir.i ziyaret 
etmişlerdir. Sovyet kuvvetleri Ka
radeniz'in lııı ıniihinı li nıaııı ıı mu
hafaza etme•: için ümitsiz bir mü 
dafaada buıuımıakıadırlar. Kral ve 
mareşal ileri hatlarda bir kuman· 
da ınevkiinde bulundukları bir sı
rada Rumf:n kıtalarının her tarafta 
terakki ettiklt-ri kendilerine haber 
verilmiştir. 

LIDdberge gire 
- Birinci Sahifeden Artan -

<Biı çok Amerikalılar, hakikat 
ve vaziyet hakkında iyi tenvir 
edilmemiş olduklarından, tam bir 
haber kar2aşalığ'ı içinde bulunu· 

yorlr. 
••Bugün mesele, Birleşik Ame

rika devletlerinin Avrupada ne 
yapması lazımgeldiği değıl<lir. 
mesele, Bırleşik Amerika devlet· 
terinin Avrupada ne yapabileceği 
dir. Birleşik Amerika devletleri· 
nin bir harekete geçmezden ev· 
vel bu mesele hakkında iyi dü 
şünmeleri lazım gelir . "Lindberg'c 
göre, lrıgili:ılere karşı bir Alman 
muzafferiyeti kabildir. Fakat İn· 
iiltereye gelince , Birlefik Ame· 
rikanın yardımı ile böyle bir mu· 
zafferiyet imkansızdır. 

lniiltere, bu harbi uzatmak· 
tan ise , şimdiki vaziyete istinat.t 
edecek bir sulhden çok · daha 
müstefit olur, Muharebenin Birle· 
şik Amerika Devletlerinin yardı· 
mı devam etmesi Birlet ik Ameri· 
ka devletlerinin şimdiye kadar 
hiç görmemiş olduğu iktisadi bir 
karışıklığa .. sebebiyet verecektir. 
Silahlanma programına gelince, 
Amerikalılar arasında birlik olma, 
dığı için bu proğram pek yav11ş 
tahakkuk ettirılebilir . Amerika· 
lılar kendi mukadderatlarının Av
rupa mukadderatına bağlanmasına 
müsaade ettiler . Amerika birliğini 
elde etmek için yüzünü Avrupa· 
dan çevirert k bütün dikkkatini 
anavatanın istikbali üzerinde tek· 

sif etmesi lazımdır . ,, ---------
rlngiltere ve Sovyetlet Birliği bey
nelmilel itimadın ne olduğunu 
katiyen bilmediklerinin ve bey· 
nelmilel kanunları mutad tanı· 
mamazlıklarının yeni bir dP.lilini 

göstermişlerdir . 
c Iranın kendi topraklarını Sov· 

yetler Birliğine karşı bjr Alman 
askeri üssü haline konulmasını 
kabul etmif olduğu hakkındaki 
Sovyet iddiaları hakikatl~ri tama· 
men tahrif edt'n bir yalandan 

ibarettir. ~ 
Moıkova : 27 ( a. a. ) -

Royter muhabirinden : lrandaki 
müşterek lngiliı - Sovyet har~
keti lııgiliı ıiyaaetinin gittikçe ar· 
tan kuvvetinin bir iıareti olarak 
Moıkovada bilha11a iyi karfılan-

ıııaktadır • 

TORKSOZO 

SOYYETLERE GORE 

AlMANlARA GORE 
(Birinci sayifeden artaıı) 

motorize kuvvetlerine muvaffakı· 
yetle hücum etmiştir. Reval böl
gesinde Sovyetlerin sahra mevzi
leri ve topçu mevzileri imha olun· 
muş ve tam isabetli darbelerle 
mühimmat depolan berhava edil
miştir. Sovyet teşekkülleri insanca 
ve ınalzemece mühim zayiat ver
miştir. 26 Ağustos gecesi Çerni· 
kovda askeri hedefler bombalan 
mıştır. Ağır çapta infilak bomba
ları büyük hasatlar yaratırken atı· 

lan binlere~ yangın bombası da 
şiddetli yangınlar çıkarmıştır. 

Budapeşte : 27 ( a. a. ) - Ma
car ajansından : Ukraynada ha · 
rekette bulunan müttefik kuvvetle
rin şark grupuna mensup Macar 
seri kıta ·an Dinyeper boyunca 
son düşman köprü başlarının mu
kavemetini kırmek için faaliyet 
göstermekte ve müstakbel hareket 
için hazırlanmaktadır. Macar hava 
kuvvetleri köprü başlarını imha 
etmek ve Dinyeperin ötesinde 
düşman tecemmülerini kırmak ga
yesile yapLlan muharebelere faal 
bir şekilde iştirak etmektedir. 

Helsinki : 27 ( a. a. ) - Fin 
körfezinde Fin donanması ve sa
hil topçusunun Rus donanmasına 

verdiği 1ayiat hakkında aşa~ıdakr 
bilanço neşredilmiştir : Bir destro
yer, iki balıkçı gemisi, ikisi petrol 
gemisi olmak üzt:re altı nakliye 
vapuru tarip edilmiştir. Bir ticaret 
gemisi ile bir balıkçı gemisi ha
sara uğratılmıştır. Viderlak ada· 
lan civarında 5000 tonluk bir nak· 
liye gemisi balırılmıştır. Ve bir 
romürkür müsadere edilmiştir. 

Moskova : 27 (a.: a.) - Bir 
Sovyct deniz altısı batırılmıştır. 

Buzvelt Kent Diki 
ıerellDe ziyafet verdi 

Vaşington : 27 ( a. a. ) -
M. Ruıvdt ve refikası dün akşam 
Dük Dö Kent ıerefine hususi bir 
ziyafet vermişler ve Amerikan 
Devlet ricalini de bu ziyafete da· 
vet etmişlerdir . lngiliz elçisi Sir 
Ronald Campbell , Lord Veleydi 
Mountbatten , Amerikan Genel 
Kurmay Başkanı General Arnold 
ve M. Hopkins Reisicümhurunun, 
davetlileri arasında bulunmuılar· 
dır . 

Mınzleı kablneıl 
ııtUa etmiyor 
Camberra : 27 (a.a) - Beş 

saat süren bir kabine içtimaından 
sonra iktidar mevkiini işçi parti
sine terketmek üzere Menzies ka· 
binesinin istifa etmiyeceği res· 
men bildirilecektir. 

Ttrk ceza kanana 
TadUAtı 

Adliye Vekaleti Türk ceı.ı:ı 

kanununda yapılacak. tadilatın 

esasları üzerindeki çalışmalarına 
devam etmektedir. Bu hususta 
verilen malumata naıaran. bu ta
dilat kanunun daha mükemmel 
bir hale sokulması ve bugünün 
şartlarını kar§ılayabilmt'si bakı· 
mından yapılmaktadır. 

Adliye Vekaletindt>n bu mak· 
salla teşekkül etmiş olan komis· 
yonun faaliyetini en aşağı bir 
sı-ne devam ettireceği uıun bir 
faaliyetten sonra bütün esasların 
ancak hazırlanmış olacağı haber 
verilmektedir. 

Sıbblyede tebeddtllAt 
Sıhhiye Vekaleti taşra teıld· 

latı mensupları arasında genif 
mikyasta tebeddülat yapacaktır . 
Vekalet bu tebeddülat için ha 

urlıklanna başlamııtır. 
Bu arada müddetlerini dol

duranların terfileri de yapılacalı.;tır 

iKTİSAT VEKİLİMİZ 
ZOHGULOAGA GİTTi 
iktisat Vekilimiz Bay Sırrı 

Day yanında Etibank müdürü Re 
şit Gençer, Devlet Dt"miryollan 
Umum müdürü Cenıal Hidayet 
olduğu halde dün 17. 15 de kal· 
kan trenle Zonguldak'a mütevec
cihen hareket etmiştir. iktisat Ve· 
kilimi1 maden ocaklarını, Karabük 
demir ve çelik fabrikasını tetkik 
ve ıiyaret edecektir. Bu seyahati 
bir hafta kadar sürecektir. 

lsvlçre Ue 
olan alacaklar 
bakkında karar 
icra Vekilleri Heyeti, lsviçre 

ile olan karşılıklı ticari ve gayrı 
ticari alacaklarla menkul kıymetle· 
rin istimal ve transferi hakkında 
yeni bir karar ittihaz eylemiştir 

Bugün meriyde giren kararı e
hemmiyetine binaen aynen yazı· 

yoruz: 
"1 - lsviçre'de mukim haki· 

ki ve hükmi şahıslarla lsviçre ta
biiyeıinde bulunan hakiki ve hük
mi şahıslarm Türkiye'deki her 
nevi ticari ve gayri ticaıi alacak
lariyle menkul kıymetlerinin isti· 
mal ve transferi Maliye Vekaleti
nin mezuniyetine tabidir. 

2 - Türkiye haricindeki ha· 
kiki ve hükmi şahıslar tarafından 
Türkiye'de bulunan lsviçre tabii
yetindeki hakiki ve hükmi şahıs
lar lehine yapılan vasıtalı ve va
sıtasız her nevi transfer ve tedi· 
yeler, Türkiye'de bulunan lsviçre 
tabiiyetindeki eşhası hakikiye ve 
hükmiyenin Türkiye haricindeki 
memleketlere yapacakları vasıtalı 

ve vasıtasız her nevi :para trans· 
ferleri ve Türkiyc'deki hakiki ve 
hükmi şahısların lsviçre'de bulu· 
nan eşhası hakiye ve hükmiye le· 
hine yapacakları her nevi transfer 
ler Maliyt- Vekaletinin müsaadesi· 
ne tabidir .• 

PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 
Kli:OFIATJ 
En az En çok 

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

. Klevland_ I_ 69,00 ı 70,00 
Klevland il · 00,00 

~·_Parlağı o(),00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım ah 
Y. Çi~di 05,00 
K. Çiğidi -o,oo-
Susam --

Buğday yerli 8,43 8,75 
ı -~rpa 6,59 1 6, 75 

Yulaf -7 .24-ı-7'j(f 

27 • 8 - ı941 
KAMB}YO VE BORSA 
iş bankasından alınmı#ır. 
-- -~-

1

. (Frank) Fransız ı ~ 
(Frank) İsviçre 

J_Sterlin) İngiliz , --5.2•C 
(Do~) Amerikan l29~J 

ilan 
ADANA ~lf TÇI BiRLIGiNOEN: 

Kanun dairesinde işleme· 
lerine müsaade edilmiş köy 
Değirmenlerinin kapatılacağı· 
na dair çıkarılan şayialar'ın 
aslı olmadığı ve Çiftçimızin 
bu sebebden telaşa düşmeme· 
si ehemmiyetle ilin olunur. 

28~29 13390 

Kayıp Av lllpell 
3 - 4 Aylık , beyaz renkte , 

ba~ında ve vücudunun muhtelif 
yerlerinde. kahverengi benekler 
bulunan bır Av köpeğ'i yavrusu 
kaybolmuıtur . Bulanların idare· 
hanemize haber veı dikleri tak
dirde memnun edilecekleri ilin 
olunur . 

Sayfa 3 

Milli MENSUCAT f ABRİKASI MOOORlOGONDEN · 
Fa~rikamızın işletme muhasebesi , Personel , ücr;t tabak· 

k~k burolannda çalış~nlmak üzere kadın memur alınacaktı 
Lıse mezunu veya fabrıka, hususi ticarethane vr: Devlet 01;: 

mur~uğu .~eya banka gibi yerlerde evvelce çalışını~ olanlar 
tercıh edılır. 

Taliplerin m_ektep şah~detnamt-si Vf" bulunduğu erlf"r<len 
aldıkları bonservıslerle fabrıkamıza müracaatları y 

24-26-28 13375 - ------- -----
llOsabaka ile memur abaacak 

TORKİYE İŞ BANKASI ANONİM ~İRK(TİNDEN : 
Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak ve 3659 sa-

yılı k h .. k ~ 1 . . . d . anun u um en daıresınde maaş verilmek üzere aşağı· 
akı şartlar dairesinde müsabaka ile memur alınacaktır · 

1 - Müsabaka imtihanları 15 eylUl 194 1 pazartesi ~ünü 
Ankara; İstanbul, lzmir, Samsun ve Adanada yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için : 

A ) Laakal Orta mektep mezunu olmak. 

B ) 18 yaşından aşağı ve30 yaşından yukarı bulunmamak 
C ) Askerliğini yapmış olmak ( A k )'V. • h .. • 

1 ı 
s er ıgını enuz yap· 

mamış o an ar muvakkat memur olarak 1 kt 

ı 
. a ına~a rr. 

3 - mtıhanda muvaffak olanlar a- d b' 1. 
bilenler tercih olunur. asın a ecne ı ısanı 

4 - Taliplerin en geç 13 EylUl 194 t t • .. .. 

k d k 
cumar esı gunune 

a ar yu anda yazılı şubelerimiz müdu"rlu"'kle · "kl ·ı b" rk .. rme vesaı erı e 
ır ı te muracaatta bulunmaları ilan olunur. 13390 

28 - 29 - 30 - 31 - 2 - 4 - 6 

İLAN 
T. C. Ziraat Baakaıı Pamuk 

ıeıladen : 
Mleııe-

Hükumet?e el konan kozaların çırçırlanmasın:ı muvakka

t~n ~asıl~ v:n~ ~a~ı~ müşterilerimizin getirmekte oldukları küt
lulcrı Çıftçı Bırhğmın tesbit ettiği dört kuruştan çırçırlamağa 
başladığımızı ilan ederiz. 2-3 

• 
iş Bankası 

B.tlçtlk taıarrul beıapıarı 

1941 
ikramiye planı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aiu.to•, 3 //tıincitefrin 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
l Adet 2000 Liralık _ 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - t ,500 • 
4 > 500 > - 2,000 ... 
8 > 250 > - 2,000 ' 

35 , 100 , - 3,5or , 
: , 5o , - 4,r.oo ~ 

> 20 ) - t; ,000 ~ 

Türkiye lf Banka•m• para yat,rmilkla yaln•:ı: pare 
biriktirme olmaz, ayna zan.~n~l' t~llhtnlzl 

denemlf oluraunu::a. 

r~~~:Z2Cl::AA#A#* # 

Bitin Atnıarm paueldrldlr. ~ 
Beyhude ıstırap çekmeyiniz ! 

1 BiR TEK KAŞE 

1 Bu ~=~B~~~!~rıla-
N nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro- N 

matizma evcaı, sinir, mafs;o1 ·;c: 1 N 
n adele ısbrapları NEVROZı "' 1

• M 
N tedavi edilir. Müessiritaç , ~ 
~ N E V R O Z 1 N 'dir a , N 

EDİNİZ 
icabında Günde j Kaşe Alınabilir 

~ ........ 'P"""IOC##Xa•uuw'"""#X#XXXXZgl 
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----------··-·······~-----------···------------ -- -------·· 

PHILIPS 
Kaynak Makineleri 

AZ 1 lltME. uzuı OMOft. 

LIP 
K agnak Elektrotları 

Her madene görev her işe göre 
en muvafı kay.nak çubuğu. 
Mufassal telt lk izahat lst yl iz 

Muhaerem Hilmi Remo 
AlllllPQA CADDESi• 42 - TElllf : a lll•· TEWI : 111 · 

----------- ---~---
-----..-------...-------------_.__,_ _____ _____ 

1 • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • 

Türksözü 
Gazetesi 

at 

llYllUllA DONYllJH HER TUl
flNBA fit Q llDISlU.RI anır 1- • 
•mtr. TOISO mtr 111111 . 

• Kit••• -· oe11, 
• ... ••• llarlta, ...... ..ı 

ı...-.nrM,..e•e t_... 
• llaalua nlralttt ete. d.INI ... 

tall YI dntll 1111• ...... 

• 
• 1 

Türksözü Cil mı 

Sllll. TEIJl. zııw. aLr .. •• TlllZI 
llCEWlHllSI• Ylfll 

ı- roııı 
•4-··· ..................................... - ••• 

1 Ziraa 
. , ..,. '-"'' ,ı .... 

S.mayai : lllOJIOB.MJO T.ıri Lir ... . 
Şube •e •iti adedi : ~ 

4 Adet 1000 Urabk 4000 Lira 
4 • 50CI • 2000 " 4 .. :ı;o .. tOOO .. 

40 
" 100 " 4000 " 100 .. so " 

)()()() .. 
120 " 40 " 4800 " 160 .. 20 " 3200 " 

DIKKA T : Heuplanndaki parW bir sene içinde 50 
liradan atail dütmiyenlere i1*•iye ÇllmtJ tlıkdird ytllle 
20 f•ılltile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyl41, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve l l Haziran tarihlerinde çekilecektir, 

1========= Yeal 

Bu Harbin Kitabı 

' -•o ı 
iTii l~lfl iMPAIATOILUll 

R 

ı-.ı ... YI ......... 
Se,..lal . . . 1 «JİJ Kr. 
1 Aglıfr • • • 125 • 

a.... .. rlçlllltla..,. .. ....._. ......... .,, 

SaJt4t " .,,,...,,,ın 
FMID ..... aovu -Unuunl N.,,.lgtd -tldllrO 

MACIQ GllCL.Ö -a..lııl•r• ı TUltGOZDMot-.ı 

EZ~E 
·~lrk,Baş, 

Dit ve aıWe 
•tı'alan 

Eni 8'!ri vt ea blıl ...,. 
kikle pinllJ ... 

R 
it·~

........._ lerlnle diii: 

~· 
teJbi, evinizJe ~ç GJüPIH\u~.pawWJt öl .... :. 

1 Kan»I bozml dan, mid& ve leri 

1 
JOl'lll• tırapl • d • • 

a Lbımu-"t ~ 3 ,del aluur. ~ ........ , ve 
• .. Jeıde ..... ~ ......WflteyİllİL • 

ı ı afi 
Kömür al 

llElll 1 r 
l - Şebir. Wlnı ilatir..-ı temid • 

nacak yüz bin. aa..-... kiimüri 
konum..--. 

2 - KBiDiriia behet kl°"'*dfl meta fiatı a' ı--....-
olup muvakkat temi.oafa Y. 7,5 ~~ •st titadn-. 

3 - ihaleli Ey1~ljin 9 u.ci SiW ı.iinü ,..t on~a ~I 
Daire.inde Beledi)'& Eactl•binde .yapa~ • 

4 - istekliler mua• 32 inci: aaadcleaindeld tarif at d~ 
ıinde bazar!&yacaldıan Mldif m~ ve tttminat -b~ 
nnı ibaLt rGnü elaıllbadJi eçma; ıaab..ıa.n hir IMl .--~ 
kadar makbuz br1ablı ~ ~~ 'Venaeleri ı~ 

S - iatekliler W -ki ~ prWt ve ' 
iubaa alm.k üaere her ı.ün Belediye m~lk .. alne milf' 
l1n ilin oluQur, 24-28-1-5 13S7i 


