


TORKSOZO 

O arihten Bir Yaprak~ 
Kurnaz Bir Zafer bayramı i Çijtçilerin uedek 

Tarih, Coğrafya : 

lskenderiye 
Mısml.ı Maryut gölüyle . A;~: 

ni:t. arasında bulunan dıld 1 

1 
pılmış bir Mısır limanıdıı:' 

Manevra Yarm 111yak ı ilet ihtiyacı 
vard 

rım milvon kadar nüfusu "ıJl' 
bunun ellı bin kadarı ecııe~' rQ 

' ,;ti 
lskenderiye şehri, bu isını, dS 
cusu olan Makedonya hiikiin\,ı 
Büyük lskenderin bir hatırası , 
rak taşır . lskenderiye çok ee 
bir şehirdir, fakat eski eserfı' 
yoktur. lskenderiye limaııınd~n) 
ros adasında yapılmış ve dıı bi 
nın yedi muazıam eserinde\ 
risi sayılan lskenderiye feııerııır 
bugüıı eııkazı bile katınaıııı~ 
lskenderiyenin güzel binaları tl 
Kral sarayı, gümrük, borsa. ıJ 
sane binaları yenidir. Mısır~ 
muk, hububat ve şeker ihr11::t 
bu liman vasıtasiyle yapar. İ· !Jil 
deriye Mısır demir yollarının 

-·- tiren var I ·----'~'-----"-'·_..,._~ : ........................ : Zircıat aletlerine ve yedekle
rine ihtiyacı bulunan çiftçilerimi
z.in ihtiyaçları tesbiti devam et
mektedir. Tesbit keyfiyetı biter 
bitmez lazım ulan alet ve yedek
ler : getirtilecek ve kendilerine 
tevzı edilecektir. 

İngiliz donanmasının denizle~e 
hakim olmasının sebebi 

ORDUEVi BAHÇESiNDE 1 ı l 
GARDENPARTl ı' ı Yerli mallarının ı 

Yarın, Başkumandanlık Mey- 1 ı korunması ı 
dan Muharebesinin 19 uncu yıl- l ı ı 
dönümüdür. Bu miinasebetie yur- / ı Ziraat YekAletl çiftçi ı 
dun her köşesinde, halkevi ve 1 ı mallarının korunması ı 
balkodaların·da, Dumlupınarda bü- 1 ı hakkındaki kanunun tat· ı 
yük bir merasim yapılacaktır. Ya- ı blk •ekllnl gösterir bir ı 
rınki merasim için şehrimizde zengin ı nizamname proJes1 ha• ı 
bir program hazırlanmıştır. Prog- , ı zırlanmıftrr. Proje aıa- ı 
rama göre, sabahleyin kabul res- ı ı kalı veklletıerce tedklk ı 
minden sonra bütün halk, kıtalar, ı olunmaktadır. ı 

Şotlandye kraliçesi Meri Stu
art 1587 senesi 18 .şubatında idam 
olundu . Kraliçe tam on dokuz 
yıl Foteringey villasında mahpus 
kaldıktan sonra sehpaya götürül
müştü • Fakat , ölümünden az 
bir müddet evvel bir elmas par
çasını sadık hiı.metçilerindeo bi
risiyle lspanya kralı Filipe gön
derirken Britanya tahtını işgal 

eden kraliçe Elizabete hücum 
ederek intikamını almasını iste
meği de unutmamıştı . 

İspanya kralı elması aldığı gün 
Mari Sturatın idam haberini de 
aldı . Mamafih Filipin planı esa
sen İngilizlere hücum etmekti 
O, çoktanberi üzerinde çalıştığı 

bu plandan vaıgeçecek değildi . 
EsasenJogiliz ve_lspanyol gemi
leri aylardanberi garp denizlerinde 
birbirlerini kovalayıp duruyor • 
du • İspanya kralı yalnız da de
ğildi . Bütün bir Katolik dünyası 
Foteringeyde dökülen kanlardan 
dolayı lngilizlere el üşmandı ve 
İspanya kralını teşvik ediyordu . 
Papa Beşinci Sikst lspanyollara 
müzaheret ediyordu . 

Kısa bir zaman içinde büyük 
küçük 130 harp gemisi lspanyof 
limanlarında toplandı . Efrada bir 
çok aylar kifayet edecek kadar 
cephane ve erzak vapurlara depo 
edildi . 12630 top , 29 bin as
ker , 2000 işçi esirden başka ln
derlandiyede 31 bin asker de Far
neye bayrakları altında toplandı. 

Gemi inşaatçıları An Verpen Nü
por ve Dün Kirhende birçok nak. 
liye gemileri yaparak donanmaya 
verdiler . Bu scfeı ki bazırlıklar 

çok mükemmeldi ve lngiliıler ko
lay kolay kurtulamıyacaktı . 

ispanyadaki harp partisi gali
biyete inanıyordu ve kral hücu
mun mümkün m~rtebe çabuk ya
pılmasını istiyordu . 

Lepanto kahramanı Santa Kruz
lu Maı ki bücumun yapılmasını 

muvafık görmiyerek teennile ha. 
reket edilmesini arzu edi) ordu . 
Ona göre denizler böyle bir har· 
be müsaıt değildi . Bunun için 
donanmanın lrnmandasını deruhte 
etmekten çekiniyordu . 

Kış ortalarında Markiz istira
hatte ık en amirallığa yeni la} in 
olunan Medine - Sidoni Arşidükü 
kral Fılipin sabırsızlığını temin 
ile hücum edecek donanmarıın 

kumandasını deruhte etmeği ka. 
bul etti . 

YAZAN 

P. P. 
riyeliler arasında çok iyi bir in· 
tizam ve disiplin görünüyordu . 

Madrit kiliseleri kırk gün, 
kırk gece duacılarla dolup boşa. 

lıyor, çanlar döverek muvaffa. 
kiyet avazı göklere yükseliyor· 
du. 

Mnkaddes cihad ilan edilmiş
ti. lspanyol milleıi lngiliz donan· 
masınm yakıldığını ve İspanyol 
bahriyelilerinin büyük muzafferi
yetini sabırsızhkla bekliyordu. 
Donanma Plimut mıntakasını aş

mak üzereyken İngiliz amirali 
Houardın sür'atli yelkenlileri uzak
lardan görünmeğe başladı. lngi
liı.ler baskına yanaşamıyor, hü
cum etmektense ispanya gemile · 
rini kuşataıak çapraz ateş arasına 
almağ. tasavvur ediyordu lspan
yol gemileri ilerliyordu. Tele tük 
gürleyen İngiliz topları iz'aç et
tiği ve büyük bazı kalyonları su
ya gömüldüğü halde aldıı ış etme
den muttasıl ilerliyorlardı. İngi
lizler bu akını henüı durduramı

yordu ve Buian civarından geçen 
İspanyol gemileri Kalenin dar 
yerlerine kadar sokulmuştu 

Kalenin şarkında Dünkeı k 
istikametinde demir atan İspan
yol donanması İnderlandiyeden 
gelecek ylirdımcı kuvvetleri bek
lemek niyetindeydi. 

Vaziyet bu merkezde iken 
İngiliz yüksek harp meclisi bir 
toptanlı yaparak çolC kurnaı bir 
harp manevrasına karar verdi. 
Bu kurnazlJğı telkin edenin bizzat 
kraliçe oldutu da söylenmişti. 

Hazırlanan plana göre, gece
yarısı ateş içinde yanan sekiz ln
giliz gemisi İspanyol gemileri 
üzerine doğru sür'atle yakınlaş· 

maya başladı. Yanan gemilerden 
çıkan alevler uzak mesafelere ka· 
dar yayılıyordu. Donanmanın 

yanmasından korkan İspanyol 
amirallığı kumanda ettiği harp 
gemilerinin biribirinden uzaklaşa
rak açılmalarını bu surette yan
maktan kurtulmalarını emretti. 

Muhtelif istikametlere doğru 

yüzmeğe b&şlayan gemilerden 
bazıları karaya doğru sürüklendi, 
diğerleri şiddetle esen rüzgarların 

okullar Cumhuriyt:t Alanında top- ! : ........................ : 
lanacaktır. Söylenecek nutukları 1 ___ ---- --

takiben saat 10.30 da geçit resmi 1 

8 
d b• • 

başlıyacaktır. Geçit resminden ; 0 en ter IY051 
sonra Atatürk Parkına giclilecek !I mu•• kelleflerı· 
ve Anıta ordu namına bir çeleıık 

koo~~~ 1 
Gece fener alayı tertip edile-

cek ve askeri gazino bahçesinde ! 
bir garderıpaı ti verilecektir. ı 

Sıkı çalışmalar 
Beden terbiyesi mükell efleri 

30 ağustos zafer bayramına mun · 
tazam bir surette i;tırak etmek 

Ayrıca bu akşam Halkevimiz· 
de bir merasim yapılacaktır. Bu 
büyük günü izah eden konuşma 
yabılacak ve şiirler okunacaktır. için ' birkaç gündenberi sıkı ça-
Bu merasime, Halkevi gençlerinin lışmalara başlamışlardır. 
yerli ve garp müziğinin münte
hap parçalarından müteşekkil kon
seriyle nihayet verilecektir. 

---
tesiriyle şimal denizine doğru yol 
almağa başlddı. Sabah olmuştu, 

İspanyol amiralı telaş ve heyecan 
içinde donanmasını yeniden bir 
araya toplamaya çalışıyordu; 
fakat kurnaz lngilizle r lspanyolara 
fırsat vermeden bütün kuvvetle
riyle 1spanyolların arasına girdi 
ve tc.krar birleşmeye imkan bı
rakmadan İspanyol gemilerini gül
le, ateş ve barut ya~muru altına 

aldılar. Münferid bir halde çar · 
pışmak mecburiyetinde kalan ls
panyoi gemileri yakılıyor; içerle 
rine su dolanlar denizin dibine 
yuvarlanıyordu. Bazı gemiler esir 
edilırken bazıları da Zeelana kum
luklarına doğru kaçmağa çalışı· 

yordu. Sakatlanıp denizin orta
sında kalan gemiler şaşkın şaş· 

kın dalgalar at asında çalkalanıp 

duruyordu. Hiç bir geminin kur-
tulmasına imkan kalmamıştı. Bu 
müthiş deniz harbinde 400 lspan· 
yol can verirken bütün Avrupa
nın korkarak çok ehemmiyet ver
diği ve uzun yıllardan beri pek 
çok fedakarlıklarla meydana ge· 
tirilen meşhur İspanyol donanma
sı bir gün içınde mahv ve peri· 
şan oluverdi. 

Yeni elbiseleri de pek yakın
da gelecek ve geçit resmine yerıi 

elbiseleriyle iştirak edt'cekleı <.lir. 

Adana beyetl 
Damlupınarda 
Dumllıpınarda Meçhul Asker 

Anıtında yapılacak merasimde ha
zır bulunmı:ık üzere Vilayetimiz 
umumi meclisi parti, Halkevi adı
na seçilen Rif ıt Yavet()ğlu ile Z~· 
ki Akçalı, dün hareket etmiş· 

!erdir. 

Bagln yapılacak 
lmtlbanıar 

Hariçten ilkokul bitirme imti 
hanına gireceklerin imtihanları 

bugün inkılap ilkokulunda yapı
lacaktır. 

Yeni Antakya 
vau muavini 

Antakya : 28 (Türksözü mu
habirinden ) - Vilayetimiz Vali 
muavinliğine tayin edilen Emni 
yet Umum Müdürlüğü muavinle
rinden Emi rı Kırış dün akşam 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Nalla işlerinde 
çabştırılan 
mabk1lmlar 

lıca mebde noktasıdır. ·~ 
Tarihin çok eski devirle~~ 

ls.kenderiycnin yerinde R9 ~ 
isminde çok küçük bir baJıkÇ' 
yü vardı. Büyük lskender R0~ 
lu mimar Dinokretesi bu~ad~ıl 
şehir kurmağı memur ettı. ~ 

1 
tan 332 yıl evvel şehir kıırO Y 

Büyük l.,kenderden soııra 

Nafia Vekaleti , iki seneden 
fazla mahkumiyeti bulunan mah· 
kOmların şose inşaatında çalışma

lan hakkırıdaki hazırlıklarını tat· 
bik haline koymuş bulunmaktadır. 
Vücudu zinde, :çalışmaya müsait 
olan 250 mahkum Geliboluda şo
sa ipşaatına başlamışlardır. Mah
kumların faaliyeti hakkında An
karaya gelen haberlere göre bu • 
~a re ketten çok iyi neticeler alın
makta ve mahkumler gündelikle 
çalışan ameleden daha faydalı 

işler görmektedirler. Nafia veka
leti bu maksatla Geliboludaki 
ekibi takviye etmek maksadiyle 
150 mahkumun daha bu mıntaka
Yd sevkine kurar vermiştir. 

lomc devletinin elinde kal~1 

bu devlete merkez vazifesi go 
Bu devre esnasında şehird~ 1 
raylar , mabetler. müze ~·e .. t 
küphane kuruldu. Sezar ırııl3' 

101 I 46 sene evvel buraya ge 
· şl"lıri kraliçe Kleopatro 'nı idJr'' 

bıraktı. Mi lattan 30 sene eır 

ızmır raarına 
AIAka 

. bO 
Roma imparatoı u Oktav ~! 

İzmir : 28 (Türksöıü muha
birinden) - Evvelki geCt' fuarı 

ziyaret edenlerin sayısı S2044 
dür . Beş günde fuar ziyaretçile
rinin sayısı 161012 ye yükselmiş· 
t ir. Geç~n sene ilk beş güne na· 
za • an bu yıl fuar ziyaretçilerinde- 1 

ki fazlalık 50000 dir. 

zaptt:derelc Romaya bağlı 11ıı 
vilayetinin merkı:. zi yaptı . ~ ~1 
tan 640 sene sonra Araplar d 

1 bir muhasar~daıı sonra ls~e°.~t 
yn ı zaptdtıler. KahirenıJl '· 
lı.şı lsktnderiyenin inhitatınli ,. 

Fuar, neşe ve eğlence içinde 
iyi satışlarla devam etmektedir. 
Belediyenm ve hususi eşhasa ait 
eğlence vasıtalarıııdan istifade 
edenler bu yıl çoktur. Geçen 
yıl bt·ş günde fuar sahasındaki 

eğlence vasıtalarından 24679 kiş . 

istifade ettiği hald~ bu yıl, 58131 
1.: şi, bu vasıtalara binmiştir. Lü· 
ııapark kısmı , . her gece çok ka
labalık olmaktadır. 

Japonya 
(Birinci sayfadan artan} 

yaya kar ve yağmur getirir. Onun 
için Japonyada kış şiddetlidir. Ja · 
ponya nebatatı uzakşark nebatla
rına benzemez. Burada hem sıcak, 
hem de soğuk memleketlere mah-

o~u. • 
Mısır 1517 de Yavuı s~()i 

Selim tarafından zapteditere~ ~ 
mantı lmparatorluğuna ba~~~ 
1793 de Napolyon ordusu Jl i 
deriye ye , çıktı. 1801 de ~ 1 
ıceneralı .Huçinson lskenderıJ 
Fransızlardan teslim aldı. 

lskendcriye on dokııt0~, 
asırda eski ehemmiyetini te 
kazanmıştır. _____ _/ 
ı--
ı 

~ 
1 TÜRKiYE Rad11osu . / 

7.30 

ANKARA RaJ# 

CUMA 29.8.941 

ket Program ve menıle 

at ayarı 
7.33 Müz,k : Hafif Parçaııır 

İspanyol tarihinde kapkara 
bir sayfa tutan bir faciadan son
ra İspanyol kralı Filip mert bir 
hükümdar gıbi ordusuna hitaben, 
<l:Sen sizi düşmanla döğüşmeğe 

gönderdim. Fırtınalarla, boralarla sus nebatlar yetişir. 7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : 1 fafif proi'' 
<leva mı 

de~il- diye söylüyordu. Halbuki Japonya büyük bir inhidam 
İngiliz deniz hakimiyeti dünya nctic~sinde As yadan parç.11 anarak 
yüzünde o gün doğarken lspan- ayrılmış ve küçük adalar haline 
yol hakimiyeti de sönüyordu. :rdmiştir. Volkanik olan bu arazi 

---~·-- --------- ------ 1 de sık sık zelzeleler olur. Japon-' 

8.30/ 

8.45 Evin Saati 

Arada kaybedilen yarım yıl 

lngilizlerin menfaatine idi . Bu 
müddet zarfında lngiliz amirallı~ı 
mükemmelen hazırlanmıştı . Bü
tün kış lngiliz gemi tezgahları 
yeni harp gemileri yapmakla va 
kıt geçirmiş ve lspanyollardan 
gelecek tehlikeyi karşılamak için 
hiçbir fedakarlıktan çekinmemişti. 

/ 
j· yada bir sene içerisinde vasati 

::::::::::::: uz AKLARDAN H" BE R 1923 zelzelesi yalnız Tokyoda 100 

1 3== o!arak 516 zelzele kaydedilmiştir. 

12.30 Program ve saat aysfl, 
"t~ıı 

12.33 Müzik : Şarkı ve to 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Şarkı ve ıiir~ 

İngilizlerin kahraman amiral
larından Lord Houard ile Kao 
Kins ve üç amiralın emri altında 
hazırlanan donanmayı kraliçe Eli
zabet Tilbride teftiş ederek zabit 
ve askerlerin kuvvei meneviyesini 
takviye etmiş ve İngilizlerin ce
sareti fazlalaşmıştı . 

Bütün Jngilizler kendi tarihle
rinde yeni bir safhanın başlamak 
üzere olduğuna kani idi . 

Mayıs ayının nihayetine doğru 
lapanya donanması Lizbon sahil
lerini , halkın alkış şaşaası içinde 
yavaf yavaş terketti . Fakat ha· 
vaların bozuk , denizin coşkun 
olması yüzünden kanala ancak 
temmuz ayında girebildi . Kat. 
yonlar muazzam evler gibi yal
palaya yalpalaya yüzüyor ; bah· 

1

1 .
1 

bin kişinin ölümüne sebeb olmuş-
tur. Tokyo şehri vasati her alh 

En. çok su"f· ı·çen memleket - Ou .. nyada gözlu .. k takanlar ı,, yıldiab~~r~efı:k~am;a~ı~~kyı~jı:ı~.rlır. 
Orta çağlarda gözlüğün bilhassa büyük şe

hirlerde sablığa çıkarılması ve taşınması garip 
bir hadise olarak telakki edilmiştir. O zamanlar, 
çok az kimseler gözlük satın alıyormuş, çünkü 
çok pahalı imişler. Mesela, 19 uncu asırda Al
manyada gözlüğün tanesi biner franga satılıyor· 

muş. Tabii, o zamandan bugüne kadar gözlük 
carn l a r ı m ü k e m m e l 1 e ş t i r i l m i ş v e 
imalatı da kolaylaşmış olduğundan gözlükler u
cuzlamış ve g-özlük kullananlar da çoğalmıştır. 

Bugün Almanyada gözlük taşıyanlar 20, 
Birleşik Amerika Devletlerinde 45, japonyada 
20 milyon kişi imiş. Fakat, şimdiki gözlüklerin 
de yakın zamanda modası geçecektir. Çünkü 
alimler doğrudan doğ'ruya gözün içine konacak 
başka bir biçim gözlük icad etmekle meşgul
dürler. 

Gözü güneşten ve tozdan korumak ba-
hanesiyle son zamanlarda gözlük kullanmak bil
hassa kadınlar arasında çok taammüm etmiştir. 

Hatta Avrupada modaya düşkün kadınlar, du
daklarını yazın kullandıkları gözlüğün rengine bo
yamaktadırlar. 

Doktora müracaat etmeden modaya uysun 
diye gözlük kullanmak, göz hıfzısıhhasına mu
zırdır· Böyle hareketler, insanın gözlerini boz
maktan gerikalmazlar. 

* * * 
En çok süt içen memleket halkı, lsviçre 

ahalisıd ir. Vasati bir hesapla her İsviçrelinin se
nede içti~i süt mikdarı 263 litre tutar. lsviçre
den sonra süt istihlakinde sırasiyle Birleşik A-

merika, Kanada, Danimarka ve Yeni Zelanda 
memleketleri gelir. Bu memleketlerde nüfus ba
şına istihlak edilen süt 100 ile 220 litre arasın-

da tehalüf eder. En az süt harcayan memleket 
de Japonyadır. halya çok süt istihsal eden bir 
memleket olmasına rağman senede vasati her ltal
yanın içtiği süt, 30 litreyi geçmez. 

I Moğollarla, Sibeıyadan gelen aşi-
1 retler ve Çinliler bu ırkı vücude 
! getirmiştir. 

' 

Japonlar kısa boyludur. Renk
leri sarı, yüzleri uzun, burunları 

kısadır. Japon ailesi '1ir taraftan 
eski ananelere, bir taraftan da 
Fransız ve Alman kanunlarından 

kabul edilmiş medeni kanuna bağ· 
lıdır. 

Japonyalı mülayim ve neşeli
dir. Japon aile ocağına ve anane· 
lere çok hürmet eder. 

-N6betçl eczane 

YENİ ECZAHANE 
Belediye Yanmda -

13.15/ 

14.00 

18 OL) 

18.03 

dl1 
Müzik : Karışık prDb 

1 "el Program ve mcnı e 
at ayan 

Müzik : FASIL 

18.30 Serbest 10 Dakika t 
18.40 Müzik : Radyo Swiıı$ 

ar teli 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

2C.15 

20.45 

21.00 

21.10 

22.00 

22.30 

Konuşma ~ 

Müzik : Radyo Swirıl 
arteti , 

Memleket saat ayııı1 
ajans haberleri. .. ~I 
Müzik : Klasik Turlc 
ği Korosu 
RADYO GAZETE.Si 

Müzik : Solo şarkılıı' 
Z. T k . . e 10 
ıraat a vımı v 

Mahsulleri Borsası 

Temsil 

Müzik : Radyo Sa1°
11 

kestrası ,r 
Memleket saat ayat•• 



Tobruktaki 
muhabereler 
Roma: 28 (a. a.)- ltalyan 

başkumandanlığının 449 numa
ralı tebliği: (gecikmiştir) Şimali 
Afrikada Tobruk'ta İngiliz zırhlı 
vasıtalarına karşı tupçu ateşi a
çılmıştır. 

Şarki Afrikada düşman Wolch 
fit İIHi mevzilerimize şiddetli bir 
hücum y!l.pmışsa da tayyarele· 
rüimiıin m1.aheretini gören kah
taın <:ı. müu Jİ ıler düşmana karş' 
Üstünlük tı mini için ~iddetle dö 
~üşmektedırıer. Gondar mıntaka
sının sair kısımlaı mda kıtaları· 

Dıızla düşman müfrezeleri arasın· 
da şiddetli çarp•şmalar olmaktadır. 
Düşmana hissedilir derecede 
ağır zayiat verdirilmiştir. 

Merk~:ıi Akdenizde avcı tay
Yarelerimiz adetçe üstün bir düş
rnan hava teşekkülü ile muharebe 
t:lmişlerdir. İki Hurricane düşü

rüunüştür. 
Tayyarelerimiz M.,ltada Mi

kabba tayyare l'Tlt'ytlanıııa yeni 
den hücum etmişlı>rdir. 

General Fra11ko 
Madrld'e geldi 

tvladrid : '..18 (<i. a) - D. N. 
S. : Devit! reisı ~eneral Frarıko 
Cealicie'de iki h,ıft ,t kaldıktan son· 
ta dün MacJrid'c dönmüştür. Ge· 
rıeral, Vigo ve Corogne deniz ı 

Üslerini teftiş etmiştir. 

lran barbl darda 
(Birinci sayifeden artan) 

Sovyet hücumurıuıı evvelinden 
kararlaştırıldı~ 1111 açıkça kabul 
etmektedir . General Veyvel Hin· 
distana nakledildiğ i ıaman düşü
nülen şeylerin Laş.ıcası tecavüzü 
haı.ırlamaktır . Çörçille Ruz.veltin 
Atlantıkte yaptıkları mülakatlar
da , Ortaşarkha tatbik edilen ab· 
luka Sovyetler Birliğine harp mai
l.emesi bakımından yardım mese· 
lclerinin görüşülmesine vesile ol
nıuştur . 

Ayni gazete Sovyetler Birli· 
ğine Viladivostok yoliyle yapıla· 
cak malzeme sevkiyatmın Jayonya 
tarafından alınması muhtemel va
ı.iyet dolayısiyle uğı ayacı:ığı mÜŞ· 
küıatı nazarı itibara alarak Sov
Yetler Birliği ile doğrudan doğ· 
ruya bir irtibat ve muvasala te· 
enin edilmesinin büyük bir ehem· 
tniycti oldugunu yaz.maktadır . 

Londra : 28 (a.a) - Times 
Raı.etesi başmakalesinde şöyle 
Yazıyor(: 

~Bitaraf meııbalerdarı gelen ha· 
berlere uaıaran Iran Şehinşahı 
~ostane bir anlaşmaya varmak 
•<;in müzakerelere girişmek arı.u
SUndadır. Mamafih müzakerelere 
başlanabilmesi için ilk şart, bir 
k~ç İran birliğinin elan gösterdi· 
ğ'ı söıde mukavemetin nihayet 
bulması ve faaliyetleri müttefik· 
leri hareket~ getiren mihver ajan· 
larının da iyi muhafaza altına 
aı · •nrnalarıdır ,) 

Amerikadan ihracı 

yasak edilen efya 
Vatington: 28 (a.a) - M. 

Rooseveıt ~imdiye kadar yaptlan 
beyannamelerle ihracı kontrole 
t~bi tutulmamış olan bütün aske · 
tı teçhizat • mühimmat . makine 
~ksatnı ve bunların imalatında 
. Ullanıl!tn aıet ve malzemenin 
~hracını kontrol altına alan bir 

eyanname imıalamıştır. 
~--

haberleri; Esham - Tahvilat 
Kambiye . Nukut Borsas1 

(Fiat) 

~2As Müzik : Radyo Salon Ül· 

kestrası 
~2.ssı 
23

·00 Y armki 
Olf. 

program ve kapa· 

Hollanda'lılar 
Almanya aıeyblnde 

Bern : 28 ( a. a. ) - İsviçre 
Telgraf Ajansının Amsterdamdan 

haber aldı~ına göre , hava Ge
nerali Kiristiyanton şu tebliği neş
retmiştir: < Her ne surdle olursa 
olsun Almanya clüşmaıılarının hi
maye edilmesi lüzumuna Hollanda 
halkının müteaddit rlı>f alar nazarı 
dikkatini çektim . Buna rağmen 
düşman lehinde yeni ve akır bir 
yardım hadisesi vukubuldu . Bir 
lngiliz tayyaresi 7 - 8 ağustos 
gecesi mecburi bir iniş yapmak 
mecburiyetinde kaldı . 6 kişilik 
mürettebatı Hollandalılar tara • 
fından para , yiyecek ve sivil el· 
bise verildi . Fakat ayni günde 
bu İngilizler tevkif edildi . Ve 
yardım eden Hollandalılar da 
derhal Alman harp divanına sevk 
edildi . Harp divanı bunlardan 
beşini ölüm cezasına ve üçünü 
de müebbet küreğe mahkum d
miştir .> 

Sicilya cenabanda 
bava mabarebesı 
Roma : 28 ( a. a. ) - Sicil

yanın cenup sahilinde Saranya 
Burnuıwa IJ(· ş ltuli ı. ıı tuyyaresi 
bir düşmaıı hava k~~kkülü hü
cumuna ugramıştır . Adt:tçe faik 
oları düşman 120 mitralyöıle ateş 
açmıştır . lki düşman tayyaresi 
düşürmüştür . 

Yunanistandaki servetlerin 
kontrolü 

Atina : 28 ( a. a. ) - Yunan 
hükumeti , karıun mucibince , 
servetlerin menşeini iııbat etmeğ"e 
mecbur olanların servetlerini der 
hal müsadereye karar vermiştir . 
Bu tedbir ikinci derecede a~ra
balara da şa mildir . Bu tedbirler 
servetl~ı in ecnebi memleketlere 
nakledilmemesi için alınmıştır . 

sovyetıere ~oı-e. 
Almanıara gorFA 
-Birinci sahifeden artan

Welikiyeliyi 'rıirı şarkında 22 nci 
Sovyet ordusunun kısmı küllisi 
müteaddit şiddetli muharebeler
den sonra ihata ve imha edilmiş· 
tir 30.000 den fazla esir alınmış, 
40'.) top elimize geçmiştir. Düş 
man 40.500 den fazla ölü ver. 

miştir. 
limen iÖlü ile Finlandiya 

körfezi arasında ve Reva! önünde, 
ayni zamanda da Finlandiğad.a 
Ct'phesinde harekat muvaffak•· 
ydle devam etmektedir. 

Alman hava kuvvetlf-ri Ku · 

'ef'in şarkında düşman. kıtaat 
J •. • b tt tecemmülerini muessır ır sure e 
bombardıman ve Moskovanın 
garbindeki ve Leningred mın~a ~ 
kasındaki demiryolu şebekelerını 
ıikre cJeğer bir muvaffak İ:> etle 

tahrip etmişlerdir. 
Finlandiya körfezinde bom

bardıman teşekküllerimiz 4 Sov-
t kliye gemisi batırmışlar 

~: b~a torpito muhribile fi.lotilla 

k d gemisine müteaddıt tor-
uman a . . 

pil isabetleri kaydetmışlerdır · 
d ın şarkında 

Balıkçılar yartma asın. . r 
diğer iki torpito muhrıbı de ağı 

ALMANYAYA YAPllAH 

iNGllİZ HAVA AKINI 
Berliıı : 28 ( a. R. ) - lnglliz 

tayyarelerinin Almanyaya yap
tıkları akınlarda 25 lngil iz tayya
resi düşürülmüştür . Dün gece 
Jngiliz tayyareleri Almanyanın garp 
ve cenubugarbisi üzerine yangın 
ve tahrip bombaları atmışlardır . 
Bologne'de baıı meskun yerlere 
bombalar düşmüştür 

TORNACI VE TESVİYECİ 
Ali NACAK 

Adanada Fabrikamızda 
çalışmak üzere iki tornacı bir 
tesviyeci ve bir Oksijen ve 
Elektrik kaynağı yapabilir kay· 

1 nakçı alınacağından talip olan-
ların bizzat veya sarih adresi
ni göstermek suretiy!e mek
tupla Fabrika müdüriyetine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
29--31-2 \3393 

Adana Milli Mensucat 
Fabrikası Müdürlüğü 

ADANA İSMET İNÖNÜ Kil 
ENSTiTÜSÜ VE AK~AM Kil 
SANAT OKUlU MU.DEN: 

25 Ağustos 1941 tarihin
den itibaren Enstitij ve Akşam 
kısımlarının talebe kayd ve ka· 

bulüne başlanmıştır. Her iki 
kısmın kabul şartlarını anla
mak isteyenlerin okul idaresi-

, ne müracaatları. 
27 29 13388 

ADANA ~if T~i BiRliGiNDEN: 
Kanun dairesinde işleme

lerine müsaade edilmiş köy 
Değirmenlerinin kapatılacağı
na dair çıkarılan şayialar'm 
aslı olmadığı ve Çiftçimızin 
bu sebebden telaşa düşmeme
si ehemmiyetle ilan olunur. 

28-29 13390 

1 BORSAl 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az ' En çok 
K. S. K. S. 

Koza 1--- 10.18 
Klevland Ç. 00,00 

Klevland 1 69,00 7ô~ 
Klevland ti 00,001 
M. Parlağı - oO,oo oo,oo 
~ Temizı 00,00_ 00,00 
Kapı malı 
y. Çiğid-i - 05,00 
K. Çiğidi- ..----- - 0,00 

- Susam 

Buğday yerli 
Arpa- -

: Yulaf 

8,43 8,75 
6,59- 6,75 
7.24 - 7,50 

28 - 8 . 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankll$ından alınmıştır. 

(Frank) Fransız ı 
(Frank) İsviçre ı----ıı 

J.Sterlin) İngiliz , --5-.2-4-
(Dolar) Amerikan 129 52 

isabetler almışlardır··---------

-c.-H.P. SEYHAN VİLAYET İDARE HEYETİ REiSLIGINDEN: 
K f lonunda yaptırılacak (6635) lira 28 kuruşluk 

on erans sa . k d 
h 

. tı ·ı noksan inşaat talip çı ma ığı için tekrar ek-
sa ne tesısa ı e 
siltmeye çıkarılmıştır. .. b 

lhale 49_941 tarihine tesaduf eden Perşem e günü saat 
( t ?) de C. H. P. Seyhan vilayet ldare heyeti binası salonunda 

yapı1la~a"kktır. k . t yenler muvakkat teminat olarak (497) lira 
ştira etme ıs e · k d · 

l 
· ve bu cribi sahne tesısatı yaptı larına aır 

67 kuruş verme erı o· • .. k 
'k 'b . 1 leri laZlmdır. Keşif ve şartnamelerı gorme 

ve~ı a. 1 raz ey eme . ,. 1 . l . f kalemine müracaatları ılan o unur. 
ısteyen erın par ı 16-25-31-4 

Kayıp Av K6petı 
3 - 4 Aylık , beyaz renkte • 

başında ve vücudunun muhtelif 

yerlerinde kahverengi benekler 

bulunan bir Av köpeği yavrusu 

kaybolmuştur . Bulırnların ldare-
hanemize baht'r veı <likleı i tak 

,-------------------------~ alz MGTBBASSISI\ 

Dr. Mesud Savcı 
Hastalarını Kabule Başlamıştır. 

dirde memnun edilt·cekleri ilan 

olunur. 1 L 
-----!:-

13353 6-15 
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Seyhan Defterdarhğından: 
Mükellefin Adı ve ~Sogadı Köyü VelJa 

Mahallesi 

Hacı Emin oğ. Musa Çınarlı 
Hasan oğ. Ali Keşdi .. 
Mahmut çavuş oğ. Mehmet ,, 
Nurettin Erkaş Kuru k. 
Mustafa o~. M. Nuri ., 
Şaban oğ. Bekir ,, 
Erzincanlı Hüseyin Ülker ,, 
Mustafa Ali Sanger ,, 
Hasan oğ. · Mehmet Şükrü ., 
Hasan Basri Ôzkozacı 
Veli oğ. Kuş 
Cumali oğ. Mustafa 
Osman oğ. Mustafa Altan 
H. Mustafa kt7.ı Zeliha 
Ramazan oğ. Musa Mehmet 
Hasan karısı Hasil>e 
Ahmet oğ. Mehmet 
Ahmet kızı Şazimet 

Feyzi oğ. Şevket 
Yahya oğ. Halet 
Mehmet oğ. lsmail 
Hüseyin Yıldırım 
Mustafa oğ. Kamil Yılmaz 

" .. 
" .. 
" 
" 
" 

Çınarlı 

" .. 
Kurtuluş 
Adana Ş. .. 

" 
" H. Ahmet oğ. Cumali Ôz 

Kantar Hüseyin oğ. Mehmet ,, 
Hasan oğ. Hüseyin Ôztekin 11 

Halit oğ. M. Sabri 
Yusuf oğlu Cumali 

" 
Çınarlı 

,, " " '1 

Süleyman kızı Hamide ,, 
Nevruz oğ. Nuri Pmar ,, 

Hasan k:ııısı Güllü ,, 
Hasan oğ. Abdullah ,, 
Osman oğ. Ahmet Aktek Kuru K. 
Hasan oğ. yapıcı Ali o2'lu ., 
Hasan oğ. Ali Ôzişin ,, 
Mustafa Çetin oğlu ., 

Cafer oğ. Mustafa " 
Mustafa Uygun " 
Mehmet oğ. Ali Baytüzü ,, 
M. Hakkı oğ. Mustafa Nejad ,. 

Mehmet oğ. Ahmet •• 
Ali Arıkoğlu ., 
Ali oğlu Kadir Sevin " 
lsa oğ'. Kamil lhta " 
Macit karısı Ayşe 
Mustafa oğ. M. Ali Onur 
Hamza o. Ahmet Aktürk 

.. 
Mustafa oğ. Himmet Uçak ,, 

Mehmet kızı Halime 
Hamza oğ. Mahmut 
Hüseyin kızı Güllü 
Talip oğ. Şakir Nalyapan 
Bekir oğ. Mustafa 
lbrahim karısı Zeynep 
Hüseyin oğ. Mahmut 
İbrahim kızı Fatma 
Hasan oğ. lsmail 
Ahmet karısı Fatma 
Derviş oğ. Şaban 
lbrahim oğ. Ferman 
M. Emin oğ. lbrahirn 
Mehmet Ôıtan 
Hasan oğ. Mustara 
Şoför Ali Kaptkıaçh 
Resul Emin Sandıkçı 
Halit Güreşci 
Mehmet Ünlü Evçik 
Mehmet oğ. Ömer 
Halil oğ. Cezrail 
Müslüm Erydın 
Ali oğ. Bayram 
Hasan oğ. Mustafa 
Beklul oğ. Hamit Bekir 
M. Muharrem Barutcu 

" 
" 

" 
" .. 
,, 

" 
" .. 

Çınarlı 

.. 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
• .. 
" 
ti .. .. 

Emrullah oğ. Salih ,, 
Yusuf oğ. Azair ., 
Mustafa oğ. Rasim ,, 
Abdullah oğ. Temur ,, 
Musa karısı Naime Taş •• 
Cumali oğ. Mehmet Deşer ,. 
Vahap oğ. Mehmet Benli ., 
Hüseyin oe-. Lütfi Kuru. K. 
Mehmet oğ. Sadettin ., 
Feyzullah oğ. Yusuf ,, 
A. Muhtar oğ. Galip Kemal ,, 

Müfredat 
Defteri 
Sıra Na. 

206 
210 
211 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
988 
990 
991 
992 

1325 
1326 
1335 
1413 
1631 
1634 
1645 
1647 
1653 
1654 
1659 
1925 
1985 
1979 
t980 
1981 
1982 
2087 
2092 
2093 
2004 

.2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2105 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
2408 
2409 
ı410 ' 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
'.2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
618 
960 
966 
967 
968 

Taalluk eltili H. P. Cezası Nüfus P. C. 
sene vergisi vergisi YEKÜN 

940 

" 
" 
" 
il 

" .. .. 
" .. 
" .. 
.. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" .. .. 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
il 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
il 

" 
" 
" 
" 
" 

" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 

" 
" 
" 
il 

" 
" 
" 
" 
" .. 
.. 
" .. 
•• 
" 
" 
,, 
,. .. 
" 
" 

lira K. Lira K. lira K. 

1 00 
2 00 
1 00 

A. P. Cezası 15 00 

" 
" .. .. 

5 00 
5 00 

15 00 
15 00 

1 00 
1 00 
1 00 

00 
00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 ou 

00 
1 00 
1 ou 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
5 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 ou 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 

00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
) 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

• 1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

1 00 
2 00 
1 00 
1 00 
] 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
1 00 

Oo 
00 

] 00 
1 00 
1 uo 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
5 00 
1 ou 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 ()() 
1 ()() 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

15 00 
5 00 
5 00 

15 00 
15 00 

141 00 

Yukarıda yazılı 81i mükellefin ikametgah adresi meçhul bulunduğundan isimleri h~zasında müfredatı 
gösterilen 141 Lira Nüfus, H. Para. C ve Askerlik P. C. borçlarını ilan tarihinden itıbaren 15 gün zar
fında Maliye Tahsil şubesi veznesine teslimi lüzumu t~bli~ yerine kaim olmak üzere Ceza Usulü Mah · 
kemeler Kanununun 141 nci maddesine tevfikan ilanen tebUJ olunur. 1339~ 



S8y!a 4 
Xll 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SlRf IYATI. SESSiZ IŞlEME, UZUH ÖMOR. 

K agnak Elektrotları 

~TORKSôZO 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABİDİNPAŞA CADDESİ NO. 42 - TEl6Rlf: REMO lDlHl - TELEfOH: 110 

'İLAN 
T. c. Ziraat Baaka11 Pamall llleııe

ıeıladea: 
Hükumetçe el konan kozaların çırçırlanmasına muvakka· 

ten fasıla verip sayın müşterilerimizin getirmekte oldul<lan küt
lüleri Çiftçi Birliğinin tesbit ettiği dört kuruştan çırçırlamata 
ba.şladığıniızı ilan ederiz. 2-3 

11 an 
BElEOIYE RIYASETIHDEH: 

1 - Belediye şubeleriyle kanaranın 94 t yılı ihtiyacı için 
yaptırılacak defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Yaptınlacak defter ve matbu evrakın < muhammen 
bedeli 1488 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı X7 ,S hesa· 
biyle 11 l lira 64 kuruştur. 

3 - ihalesi Eyliilün 9 uncu Salı günü saat onda Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekliler ihale günü yatırmıı oldukları teminat mak
buzlariyle Belediye Encümenine ve şartnamesiyle defter nu· 
munelerini görmek isteyenler her gün Belediye Muhasebesine 
müracaatlan ilan olunur. 24-29-2-6 13373 

ilan 
BElEOİYE RiYASETiNDEN : 
1 - Hacı Bayram - Aziz Pamukçu Fabrikası içinden je-

çen parke yol inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 5304.37 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 387.85 liradır. 

t]' =r - 29 Ağuztos t 941 !" 

................................. , 
TÜRKSÖZÜ 1 

Gazete ve Matbaası 

1 • 1 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA DONYANIN HER TARA

FINDA VUKU BULAN HADİSELERi GONO GO- J 
NONE VERİR. TORKSOZOHO TAKİP EDİNiZ. 

Kitap, mecmua, çek, bDet, a11,, 
plla, barlta, bUamam matbaa 
ıııerıaı Tlrklyede mevcat mat
baalara rekabet eder derecede 
tab ve ılraoe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 

SAGlAM, TEMİZ, ZARif Cll T iSlERINiZi ANCAK TORKSÖZO 
MOCEllİTHANESİHOE YAPTIRABiliRSiHIZ 

de parlak neticeler veren 

"Radyolin,. sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahıarlanndan da müstak· 
ni kılmıştır. N 

• 

M 
M 

" M 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

ti Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve 

M 
H 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

•·21e1e11cac~ıcacac~1e11cac::ac::1ııt.211:::ırc:21eıca:z::1e1C11:=:~ 

Mlıabaka ne memar abaacak 
4 - ihalesi eylulün ikinci salı günü saat onda Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
S - Bu parke yoluna ait keşif, şartname ve projeler 27 

kuruş mukabilinde Belediye Fen işleri Müdürlüğünden alınabi
lirler. 

RADYOLIN 
N 
M 

~ 
it 

TORKIYE iş BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDEN : 
Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak ve 3659 s 

yılı kanun hükumleri dairesinde maaş verilmek üzere aşa 
daki şartlar dairesinde müsabaka ile memur alınacaktır : 

" · 6 - ihaleye iştirak edecek olanların ihale tarihinden en az 
bir hafta evvel bu işin ehli olduklarına dair Belediye F cm ışleri 

lt~###fi##AAA##iC ıg #Aft ıı A ###Afi#~ 1 - Müsabaka imtihanları 15 eylul 194 l pazartesi gün 

Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları şarttır. 
13347 17-21-25-29 

.~..,._.,,,,..._,.,.,_,.. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIHI HER GON MUSTAf A RlfATECZlHlNfSI 

OSTOHOEKI MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 

A~~~e "ve u;••";:+;;;~§()~i 
.-rtıan GONOELIK ~E • AD•NA 

11

: 

. Salı~l ve B~muha,.riri 1
: 

Senelifi ... 14()() Kr. FERiD CELAL GÜVEN ::t 
1 Aylıfı , , . 125 • , I< ~ I ; 

lllnlar lç'n idareye 
müracaat etm•Hdlr 

Umumi Ne3riyat Mı1dürü ı 

MACiD 00ÇL0 j! 
BasıldıOı yer : TORKSOZO Matbaası -~ i 

...... - tt .. Ht•tttt 

Ankara; lstanbul, lımiı:, Samsun ve Adanada yapılacakbr. 
2 - imtihana girebilmek için : 
A ) Laakal Orta mektep mezunu olmak. 
B ) 18 yaşından aşağı ve30 yaşından yukarı bulunmama 
C ) Askerliğini yapmış olmak ( Askerliğini henüz ya 

mamış olanlar muvakkat memur olarak alınacaktır. 
3 - imtihanda muvaffak olanlar a .. asında ecnebi lisa 

bilenler tercih olunur. 
4 - Taliplerin en geç 13 Eyliil 194l cumartesi günÜJl 

kadar yukarıda yazılı şubelerimiz müdürlüklerine vesaikleril 
birlilC:te müracaatta bulunmaları ilin olunur. 13390 
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