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DON İSTİFA ETTİ 
~~--------·--------~~· 

lkuıad ve11aıet1aı Traltıoa Mebaıa Sırrı Day getirildi 

11 
~11kara : 1 ( a. a.) - Sıhhi Jtiruma· 

~~ '".Ü•oit olmamaıından dol~ı llıti•ad 
~ llıiinden 31 Temmuz JIUI latihinJe 

Q •den Sanuun Me6u•u Hü•nÜ Çalıı· 

rın iüilaaının kal>ulile lkti•aJ V ekilliiine 
Trah~n Meba•u Sırrı Day'ın tayini 1 
Al••to• 1941 tarihinde R"İ•İcumhurun yük· 
Hlı ta.tiklerin• ilıtiran eylemiıtir. 

"ATBUAT~ BAKILIRSA 

Pariste 
Galeyan 
Petıa-Darlaa 
.. , ... u lllç 
••ıeaUadJor 

Vifi Almanyanın 
"1aflup Olma•ına 
l11ti~ar eJiyorınaı 

~rıltara : 1 ( Radyo gaz• · 
ltttr ';'•n)- Pariıte çıhn ıue
~tı ~ten ve Daı hm hükGmetine 
a_ hiihucumlaııt dtvanı ediyorlar. 
btr~Ulhlarıla biıhaua Pc:tenle 

ct\lb " ·, Ahu"ııyıa matlup ola- J 
t,~ib lf ~ıbi bir iııtiıar ıiyaaeti I 
<lir p e:ttıti teLaı üz dtirilmckte· 

• 
Yandaki r•· 
•İrn /ranın 
Baı f eh r i 
Tahranın 

Wediy• •a· 
rayını ı6•t•· 

riyor. 

• ----Londra: 1 (a a.)-
Taymia ıaıetrıinin 
diplomatık muhar· 
riri yaııyor: lranda 
pek çok Atman 

buluD41uiU ve bil 
vaıiyet'n devamı 

lı amn bftaraflrf mı 

lrana dolan 
Almanlar 

lran hükümetinin 
lranda ikametlerini 
haklı gösterf!miye
yecek Almanların 

oradan çıkarılması 

hususunda tedbir
ler alacağı ümıd 

edilmektedir . 

ihlil ~ccetıntf 
dair lngiltere tarafından yapılan 
ihtar berine lraa hlk6meti me
ıeley i tetkik etmete !Larar vermif· 

·-· lı aııda bulunan Al· 

maıılaı ın miUurı 5000 tahmin 1 
edihnddedır • Dıfe1r bazılarının 

tahmiııiııe göre de WOO İl!i 2500 ı 
dür . 

2 ı 

Japonya'nın 
Amerilıa'ya 

Tarziyesi 

Tutillanın hombalanma•ı 
Jolayı•iyle Japonya 

tazminat vermele razı 
u r ?ZT"'" 

IUA11111 lapoa 
ııt11A11 berdevam 
Vaşington : 1 (a. a) - D.N. 

B. : Hariciye Nazır Müsteşaıı Vels, 
Amerikanııı Tutilla Topçt'kt'rinin 
bombardımanı dolayısiyle Japon 
hiikQmetinin resmen Vt'rrniş oldu 
ğu tarziyeyı kabul f':tlitini bildir 
nıiştir. Bu suretle hadise kapan· 
mıştır. 

Vaşingtondaki Japon büyük 
Elçisi Namura, hükümetinin ıarzi· 

yeleri ile berabrr bir de tazminat 
teklif inde bulunmuş ve istikbalde 
bu fibi hAdiselerin tekrrrür etme· 
sine mani olmak için tedbirler 
alacatını temin etmiştir. Associalf'd 
Press'e göre, Japon Büyük Elçi· 
si, Velsi ziyaret ettikte-n sonra ıki 
mPmleket arasındaki münasebet
leri idame ettiı mek için eli:ıden 

gelt:n herşeyi yapacağını söylrmiş
tir. 

MlllB BAllRESI 
llTll'A ft'TI 

Yeni Kabine Kurulda 
Aukarn: 1 (Radyo gazetesin· 

derı) - Mısırda }t>llİ kııbine )İll~ 
Sırrı Paşa tııı Jtf 111daıı lt>Şl.il edil 
di. Yeni kabirıeye Vdt phrtisinden 
bt>I nazır girmiştir. 

Kahirt': 1 (a a.) - Sırrı pı 
ıa kabinesi bu sabah iııtıfa et
mi~tir. Sırn pata yeni kabineyi 

(Gerisi üçür.cü aayifede ) 
~İli:ria ıa~etelerinin bir sistem J 
~ıie yaptı~ı bu hücumların 

............. ~ anlqılıyor aibidir. tir . --~~~~~-------... , .... , ... ;.-- ...... ~--------· 
Ruzvelte Fin - lngiliz 

, ı&riiY.amıt 
~~ll)o aaaeteelnd•n -

~~İQe York Herald Tribün ıa • 
l)be,h, &öre , Sovyet • Alman 

' 1.~e hedefler mahdudluta 
iL ' ltlelttedir 

t .... "" • .::.LStaıoı idi Sovyet teblitine tö· 

1 ~e~nak bölırainde müthiı 
s;;:dr, ter cereyan etmeltte«jir. 
.. l'etı .. radyosu Smolenalı.in hilen 
"'•t' .. r ı · s_:~ur . c ınde olduğunu bil· 
it Ule~ltŞılhdiye kadar Almaular 

tetir, e 32 defa taarruz etmit-

~'ltOt#a. . 
" '-ibb · 1 (a.a.) - Stalın 
~ ~, tto' ~nlı.Q mOllkatı eana
ttlt İçiQ :~ınıe Reiıicumhur Ruı· 
~ ~-- lbG;r IDcıaj tevdi etaıit
~ kıl'at iltatta harp malıemeıi 
~ liop1t·lhcıcleai tetkik edilmiı 
~rık,111~rıa Staline , Birlttik A. 

k~llrı\l b~er.hal sevkiyata amlde 
... -""J)L· ıldıı miıtir . 
"'it ıtırı, b 
tb •• ~~İlltr' Ya ancı matbuat mil• 
-,ı ıne 

\lr ı tu beyanatta bulun-
,....._ 

~,r Stalioı 
t ••. •}'etirı· e Alman • Ruı harp 
....... I lttJı.'L . 
'" •tı in . • ... cttık • Ruıveltin 
it . "•n, Lı·IAcıbıııce Birletilı. Ame· 

tı b rııtleı l 
sı- . \laGn1t e mücadele eden-
b11 ttı,iaıe ü mücadelede kendi 

l>lttiy:•eıısup addettitini ve 
Yardım edecetimiıi 

Muharebesi 
Helelnkl : t (•· a.) -

lnglllz teırareıerl, şımal 
Bu• denizindeki Lln•I• 
ve P ... omo Flnlllman· 
ıannı 11omurdımen •I 
ml ... rdlr. Bu hUcu .... 

1 
30 katlar llombar.dıman 
v• •VCI •• ,,ar••• ••U· 
rak etmlfUr. Rıhtım te t 
•l•atına bombalar I•• t 

i
t bet etmı,11r. Dll•r b•zı t 

m•ddl taaear v•rdır. $ 
[Gerisi içer ide] • ·---...-------.... 

Stalioe bildirdim. Sevkiyat meıe· 
leıini ve Sovyetlere gönderece~i
miı malı.emenin nevi ve mikta
rıoı müz.akere ettik . Bu hususta 
şimdi tafıilAt veremem . Sovyet
lerin bilyük bir itimatla mücadc.-le 
ettiklerini müşahede ve tesbit et· 
tim . Moıkovada )•aptı~ım tur· 
nede pek at hasar olduğunu gör· 

diim .> 
Moakova : 1 (a .a.) - Tasa A· 

jan11 cephedrn ıeten fU telgrafı 
nrırediyor : 
Ctıubugarbl cepheai bqkuman· 

danı Marrıat Buduyeni ve Ukrayna 
komi•ilt: partiei mtr keı. katibi 
Krutço Almurı iıgalindeki Sovyd 
halkın. aıa~ıdaki beyannameyi 

n~ııetti 
~__....~~~~~~~~--~ 

1~ Son daKika 

Montreal : 1 (a. a.) - Alınan· 
lar Ytııoslavyada iffal kuvvetleri
ni 10 tümenden ıs tümene çıkar 
d.ılar. Bu, Belıradda Alman üni
fonnasiyle Alman askerini katle· 
deo Sup çetelerinin hareketi üze· 

ıine alınmııtır. 

Abllaalara gire 

Sovyetler 
-Çok tayyar•-

kaybetti 

Slovakya akım 
püskürtüldü ---

PllPDl'TI IMBA 
< SilAhlarını kullanabilenlere hi· 

tllp ediyorum . Çetelere iltihak 
ediniz. Alman kıtalarını yok et· 
mek için yeni hatlar vücuda gc· , 
tiriniı. f8fiıtleri kuduz köpekler : 
gibi imha ediniz. Trenleri yoldan ı 
çıkarınız. irtibatlarını keıiniı. Düt· 
mana bir tek buğday tanesi kal· ı 
maması iÇin depolannııı uçuru· 
nuz . Çok yakın bir istikbalde ı 
a· ı.e lazım olabilecek mahsulü top· 
!ayınız. Gerı kalanını tahrip C"di
niı. Pancar , keten ve saire gibi 
mahsulleri de tahrip ediniz. Zafer 
saati yakuıdır . Düımanla döğüf 
mek ve onu imha etmek için her 
türlü gayreti göıteriniı . > 

Berlin : 1 (a.a.) - Alman ha· 
va kuvvetleri Şark cephesinde 
30 temıuuıda cereyan eden gün· 
ıtüz ve gc>ce mulıarebdeı inde 57 

' Sovyet tayyaıui talııip etmiştir · 
Ayı ıca 55 Sovyd tay~aresi de 
\erde tahrip edilmiıtir . 

Sovyetler son 24 saat zarfında 
ceman 11'.l tayyare kaybetmiıler· 
dir . 

Vaıington : l (a.a.) - Dahili} e 
nazırı Ayk gazetecilere Sov)d~e~ 
Birli~inin Birlrtik Ameriklldan ıkı 

( Gı::riıi ü11üncü ıayfaba ) 

O.lik Dl Vlntelr 

VINDS. DOKO 
KANADA'DA 

Ottawa: 1 (a.a.) - Baıvekil 1 
M: Mackenzir lı.ina, dün a1'ıam 
Vındsör dükü ıert'fin eresmt bir ıi· 
) afı·t vermiştir. 

Dülc:, pazar gilnü ıarbt Kanı· 
~a'da teftiş seyahatine çıkmazdan 
once Oııtariu eyaletinde Camp· 
bordeıı ve Trenton'da hava üsle
• ini Zi} aret cdccclı.tir. 

General Veyuel' İri 
HindiıtanJalıi nutlıa 

Simla: 1 (a. a )- Teşrii Mer· 
kez Müdafaa Komitesinin ilk içti
ma na riyaset eden Veyvel, vazi· 
yeti gözden geçirmiş ve bir nut 
kunda Hind kuvvetlerini ÖQ'müttür. 

Maden Ve Fabrikalarımız için 

Müteh ssıs 
• • 
ışçı s yısını 

arttırıyoruz 
Ankara : 1 ( Türksözü muha · 

birindl'n ) - Cumhuriyeti idaresi 
iktisadi kalkınma!lına, milli men
faatlrr göz önünde bulundurularak 
kurulmuş ve milli istiklal mefhu
muna ııygun esaslar dahilinde ça
lışan ileri teknikli sanayi ve ma
den müesseselerinden mahrum o
larak girişilditi gibi, ayni hareke· 
te başlarken böyle bir hareketin 
İcab ettirdiki geniş ve yetişkin tek 
nik ve ihtisas erbabından da mah· 
rum bulunuyordu. 

Halbuki yüksek mütehasSJs· 
larla beraber teknisyenler ve us
ta İfçiler kadrosu, bir milli sana
yi faaliyetinin hakiki manasiyle 
ruhunu, yani yaratıcı sermayesini 
teşkil eder. 

Binaenaleyh sanayilrşme hare· 
ketimiz başlarken, bir taraftan bu 
hareketin yaratıcı kadrosu olan 
kalifiye elemanlar, yani küçük ve 
büyük ihtisas erbabını yetiştirmek 
keyfiyeti daha ilk ründen itibaren 
hükumeti işa-al etmiş ve bir ta· 
raftan dahilde mesleki tedrisat iş

lerinin bütün kademeleriyle teşki· 
latlandmimasına başlarıırken, diğer 

taraftan ileri memleketlere sanayi 
ve maden işlerimizin muhtaç ol
dup yüksek mühendisleri ve nıü· 
hendisleri yetiıtirmek için çok 
miktarda talebeler gönderilmiş ve 
bu harekete hatta bugünün fev
kalade şartlara dahilinde de de· 
vam edilmekte bl lunulmuştur. 

Fakat diA-er taraftan maden 
cilikte yüksek trknik ve ihtisas 
erbabından sonra gelen unsurlar
la, sanayide bizzat fabrika dahi
linde ve tt"zgih başında ihtisas· 
laştmlması lazımgelen işçilerin ye· 
tiştirilmesi mevzuu üzerinde ıon 
zamana kadar etraflıca durıılamı· 

( Geriıi üçüncü sayfada ) 

Polonya • IOYJlt ...• , .... 
UZAKSARKTA HABBE 
iHTİMAL YERiLMiYOR 
Japon lıuuoetleri orta 

ÇinJen felci/mefe haılaJı 

AFGANiSTAN VE 
IRANDAKI ALMANLAR 

Tokyo - Siyam 
anlaşması 

1 
AMERkA UARBE Y AILA$TI 

1 

A merilıa ,,. Kanada da 
benzin talaclidah lıonJu \ p olonya • Sovyet anlqma11 

ı · bütün Rusyada iyi kaıııtan-

1 

mııtar . Sovyet topraklarının 

her tarafında bu antaımı müna
sebetiyle tuahüı al yapılmııtır . 
~lonya hariciye naıırı Loz.ovılti 
de bu hususta yeııiden beyanatta 
bulunmuıtur. 

Rusyada teıldl edilecek yeni 

( Gnisi üçüncü sayifede ) 

STEPTE BİR 
DAMLA DENİZ 

Behçet Kemal Çaflar 

D 
emin, Ankara Halkevinin Çocuk KiJtüphanesi memuru geldi , 

• _Çocuklar kilap~arı ~r~klılar, ~uya k0oşuyorlar ... » diye sızlandı • 
Boyle ani w telaılı bır ıhbarın i/adesındeJ..i • Çocuk » c.ıe • Su • 

kelimeleri, bende birtkn , çallamıı toprakların ve kurum111 kumların 
ortasında, tepine tepine, zemzemi çıkaran küçük • lsmail » in hayalini 
ugandudı •• 

Memur, • GeUn bakın • der gibi bal~ona Jolru ileriledi ; arkasın 
dan yiirüyüp baktık lci : Aklı karalı bir çocuk kalabalıf ı ıüneıin ka
vurdutu se/aletlerin üstünden , istasyon - Sergi evi - Stadgom ara· 
sındaki geniı boıluklara ; müstakbel gençlik parkında suyu yeni veri
len bü.gük havuza dolru koşuyor. Kütüphanenin penceresinden bu haU 
gören çocuklardan biri ötekilere iıaret etmi,, birduı seui%ce karar ve
rip onlara lcablmak üure küapları kapayıp yola diişmü,Ler . . Orta 
.A.yanın hügak ıölü kuruduktan sonra ; eski Tt1rkler de , bu istek "' 
şevkle Jenidere koşmuı olacalclardı her halde . . Boz.kırın ortasında , 
adacıkların etrafaıda oe /cetn#r köprülerin altında, parça parça uzanan 
bir lıügilk hGflua: Stepi• '1lr damla deniz .. //ık ve hızlı ikindi rüz.ıa· 
rında suların ilstı1 dalgalanılJOr ve mimikle bir şeyler anlatma/.: istiyen 
bir saf ve bilyük yüz canlılıfı alıyordu . Birden gördülüm bitün de
nizlerden bu haouzda birer parça bulundufunu vehmettim . Birden 
suyunda yı~andıfım bdtün nehirler - ki içlerinde Seyhan ve Ceyhan , 
Frat ve Dıcle , Meriç ve Arda da vardır - birer uçlan bu havuza 
dölcülilyorlar sandım . 

Ve birden Menemendeki barajı düşündüm Tarsuılaki baraj aklıma 
ıeldi . . Su ! Su ! 

Toprak , ufrunda kan dökmekle hak ediliyor t.ı• flalan olu 
~ 1.1 i''- • • • d' . yor . Ufrunaa su uır dırrp ıste tfı an akıtmakla imar edilecek cıe c• t olacak , .nne 



1-TuriM, Coğrafi Bakımdarl 
. -~a- ~....:.nt .. =- ,, e~.;:.:,;a 

ı Bombardımanlar Miinasıthetlı'lt 
-·-~ 

. i - 1 
Malta ne 
vaziyette OLLAt~ .. ~oA 1 -~----..:..:.ıE.'. 

Bursa Encümeni i Çif içiler Birliğinde 
HiNDiSTA· 1 seçi_mi yapıldı 1 ihzari __ . bi~ ~~l!lantı B

ıitanya remi tebliğlerin~ göre, 
da· ltalyan torpidolatı Malta ;ı . 

sımn merkezi olan La Valetta h· 
manına hücum etmişler ve pii5• 

G..-çt>n yıl Alınan ordiısunun 
yıldıı ını lıücumuna uğrıyaıı Hol
larıdaıun bu ha:t.İıı talihi, Lun<laıı 

sonra müdafa:ısırıı ktndi başına 
temine mtcbur bırakmakla Fele· 
ınenk HinJısLmının vaziyetini de 
cidden müşküllı·ştirdi. Fılhakika 

J !poıı polit ikasının inkişafı günü 
gürıi.ıı:,· ı..ıkip oluııuıs<ı gfüülüı ki. 
bu :uııgiıı koloniyi telıdid edt'n 
tehlike gittikçe katileşmekledir. 

Başka l:ıir devlet lehine hakimiyet 
lt>ı iııi asla terkelnıek istemi yen 
halk ve idare, fovkalade bir cesa 
retJe, yakın hadiseleri karşılamıya 

.!ıÜrc.ıtle hazırlanıyor. 

Hollandalılar; vasıflan olan 
sükunet, teşkilatçıl:k ve thliytlle 
geçen ilkbahardanberi orada bi
rınci derecede bir kuvvet olarak 
l.:ıır orc.Ju, IJir donanma, ve bir de 
lıu.\acılık yaı allılar. 

Hollanda hakiıniyı tinc..lt:ki ada
ların en mübimmı olan Cava, ha· 
kıkateıı ç~ tık uır keıııerle kuş:1 tıl 

mıştır. 1-l.:\'a nıüdafa..ısı da o de
n.erde ku ·ıv ll Jır. FclemPıık Hin· 
distanınm en tht:ııımıyetli deııiz 

ve hava üssü olan Soerabaja'ya 
tayyareler, yaklaştıkça daha uzak
ta ıken dinleme V.; ldr<1ssut }'erlı:· 

rinden hüviyctlcrı ttsbit olunur vt: 
milr.ı.lyözleıiıı himayesi altında ine · 
bılir. Meydanın etrafındaki yerle
r«!, soıı zamanlarda herhangi an
sızın yapıl;,ıcak bir iııiş' gayrı ıııüın 

kün kılacak şekdde kc.zıklar çakıl

mıştır. Hollanda istihkam k ı taatı, 

lJCııı..ı sivri çelikler konmuş kalın 

l.mrd.o bumşlaı ıııı toprağa der in 
ce sap!ıyarak bu işi başarmışlar · 

dır. 811 usul, ayııi zamanda gecı::

l~yırı habı·rsizce inip ıncmkkde 

sokulmak istiycct!k p;.1ra~ütçüleıin 

MEMLEKETTE 
PARAŞ0TÇ0ı.0K 
l lmir : 31 (Türksözü Mııhabi· 

rinderı) - Hava Kurumu, gençliği 

paraşülçiilük sahasında hanrlamak 
için laıımgdtrı tc dbiılt'ri almış ve 
tıH::klq> talt:lıdt>ıiyle beraber fab · 
ı i!~a ve miiesst salta çalışan 
gt'.rıÇ işçiler arao;ından atlayıcı 

grııpl..ır tı:şkıline başlaınışlır. 

ilk hamlede Yün Mensucat, 
P Jmuk Mensucat fabrikalarında 

fuor ka direktöıle:iniıı ve beden 
Lt-rbiyesi öğretmenlerinin yardım

larirlt' gf"nÇ işçilerdt:n ellişrr kişi 

lık "Paraşü• çü gı up!ar,. teşkil e
dilmiş vı.- bunlara beden terbiyesi 
üğı ı:l 11cıılerinin ııezare ti altında 

p:-ın.ışüt kulesinde atltıyış öğretme
ııi taraf ıııdan program dahilinde 
atLiyışla r yaptırılnııya ve paraşüt
çulük hakkında ufak kouftranslar 
halinde d<·rsler verilmeğe başlan

mıştır. 

Bundan maada gene hazırla 

r.an program mucibince fabrika· 
hHda, işçinin toplu bulunduğu mü
esst:scleı de umt.m işçiye µaraşüt

çiilük hakkında konferanslar ve
rilmr.si kararlaşlırılmış ve dün Yün 
Mensueat fabrikasında 500 kişilik 
bir işçi grupuna paraşüt kulesi 
öğretmeni tarafı ndan bir konferans 
verilmiştir. 

Konfa Jnslara devam edilt'rek 
• gençlere paraşüt, paraşütçülük, 
tayyare, tayyarecilik ve bunlardan 
korunrr.a hakkında edinilmesi la
zımgdt·n iptidai maliimal verile· 
cektir. 

ilk, oltac.kull;1rla list'leıdc (tay· 
yare dernt:klt'ri) namı altında esa
sen kşkilat mevcut bu lunduğun

dan, mekteplerin açılışıııda bu 
teşkilata paraşütçü grupları ilave 
için şimdiden ted birler alınmağa 

başlam ış ve hatta dernek talimat
namı-lerinin tadili cihetırıe gidilmiş 
olduğundan çok yakın bir za
maııda l:.ı.:mirde paraşütçü bir genç 
lik doğacaktır. 

YAZAN 
Çırçır Ocretıerı Dün Adana borsası E.ncümeni ' 

intıhabı , Borsa binasınd<ı, birinci 
ve ikinci sınıflarda mukayyet abo 1 --- -----·--------

Tesblt EdWyor kürtülmüşlerdir. 

Dün saat 10 da çiftçiler bir· 
nelerin iştirakile yapılmıştır. Bu 1 1 ........................ : liğinde, çırçır ücretlerini tesbit 
münasebetle bayraklarla süslenen 1 ı ı 

P. P. Malta, Akdenizde Sicilya ad~~ 
sınm cenubunda bir adadır. 2' 
kilometre murabbaında olan b~ 
adanın iki yüz elli bin nüfusu var· 
dır. idare mcrkeı.i La Valettadı;f 
Akdenjzin g-öbea-iııde ve şar . 
Akdeniz havzasının rnethaliode 

0 

lan bu adada iklim mutedil \t 

de gelmesine maııi olacaktır. Fe
lemenk Hiııdistaııını• ı bütün dığ"u 
iniş yerleri ve stratı-jık nuktalan 
manialar, kaleler ve mitralyöz yu 
valariyle çevıilmiştir. 

b b
. h ı ı· etmek içırı , çiftçi ve fabrikacı. 

oı sa .nasında in ti ap 9 dan 2 

1

,
1 
ıı CEZ~ KA.N~NU ~ı ye kadar sürnıüı ve ııeıicede En- • larımızın iştirakile bir ihzari top· 

cüı~~::,.'~=~:,~t ;~~~~~fıı·~~·ı.~. i i TADiL EDiLiYOR i ~::,'ı:.~!::m:!~'.~daç,::~. :; ,'::;~~ 
lsnıaıl Burduroğlu, lsa Şakir Ak- ı ı nacak ve kat'i ücretleri tesbit sabittir. bıl 

62 milyon yerli arasındaki üç 
yüz bin beyaz sıkı bir askerlik 
mükı:llefiyetine tabi olup yeıliler 

oı duya ancak gönüllü olarak gi
re bilirler. Avrupalı halktan mutat 
askerlık hizmetini yapamıyacak 

derecede yaşlı olanlar bile her 
hafta hususi kurstan takip etmek 
üzeıe taliıngahlara devama mec 
burdurlar. icabında bu adamlar, 
umunıi binaları ve ıncmlrkctin ha 
yali kıymc-tttki endüstri mü .. ssele
rini korunııya memur edilectkler· 
d .r. 

doğan, Ali Kara.bucak, Hüseyin ı Adliye Vekaleti Türk Ce- ı edecektir. 
Candan, Mehmet Sabuncu. + k dk' · ik ı • za ·anunun a ı genış m yas 

Kışm ya~an yağmurlar l/ı! d 
mutedil iklim sayesinde ada 

8 

hem Afrika ve hem Avrupa n~ 
hatları yetişir. Hububat, portakll' 
patates ve pamuk adanın başh'j 
mahsulleridir. Fakat adanın oiif~· 
su çok fazla olduğundan ( Malt~o 
da bir kilometre ınurabbaıoa b

1

1
• 

nüfus düşer ) bu mahsul ada b~, 

! t ta tadilat yapan yeni bir ka ı 
Ceybanda müsadere ı nun layihası hazırlamaktadır. ı 

edilen 18Da DDl&r ! : Son zamanlarda sık sık detlş ı 
ı ; tirilmekte olan Türk Ceza ı 
ı Kanunu hu tadilatla bugünkü ı 
ı ihtiyaç ve zaruretleri karşıla· ı 
ı mış olacak ve her fırsatta bir ı 
ı maddesinl daha detiştirmeye ı 

1 ı Lüzum kalmtl}acaktır. ı 
ı . ı 
ı ·• Vekaletle bu maksatla te· ı 

ŞEHRiMİZDE YOZME 

MOSABAKllARI BASUYOR 
Beden Terb!yesi Seyhan Böl 

gesi tarafından bu pazar günü 
Atatürk parkındaki yazme hıtvu
ıunda büyük yüı.me nr.ıüsabakalan 
yapılacaktır. 

Bu müsabakalara federasyon 
ttşvik müsabakası adı verilmiş 

' olup kazananlara madalyalar ve
rilecd,tir. 

1 
kına yetişmez, bu yüzden 8 ~· 
halkı balıkçılık yapmak mecbll 
ydinde kalır veya hicret eder· b 

Felemenk Hirıdistanında hava
cılık büyük bir süratle ve şayanı 
hay ret bir tarzda inkişaf etmiştir . 

Gemiler muntazaman, havacılığa 

yarıyan malzeme ile evvelce Hol· 
landa sivil tayyarcci!iğirıde çalış· 

tn•Ş ıkerı şimdi muallim olarak tav-

Ceyhan : 31 (Türksözü mu
habirinden)- Kazamızda fabrika
tör Hanefi Özbilen 'e ait Adar.a 
ya kamyonla sevk edi ! mektc:ı olan 
40 çuval unun gayet fena olduğu 
Kaymakamlığa ihbar edilmiş ve 
Kaymakamın derhal ver<lıği emir
le unlar Mısisde yakalRnarak 
Ceyhan emııiyet dairesıne tc:slim 
edilmiş ve unlarda h.ı:ıkıkaten fe
na bir halde olduğu görü,müştür. 

içerisindı:: arpadan başka sıhhata 
muzir bir madd~ olup olmadığı 

anlaşılmak üzere muayeneye gön· 
derilmiştir. 

l ı şekkül eden bir komisyon. ya ı · I pılacak tadilatın nelerden iba· ı 
I • ret olacağını tayin 'Ve tesbit ı \ i ile meşgul bulunmaktad·r . ı 

' ı ı Miısabakaların programı şu 
•• ........................ şekildedir : 

Malta çok ehemmiyetli 
1
• 

deniz üssüdür. Onun için Akd~ 
ze bakim olan h.er millet bu 3 ~r 
ya sahip olmak istemiş ve t3: 
hin ilk günlerindenberi Malta 1 
yılan çetin mücadelelere sa~~ 
olmuştur. Akdenizin ilk gemic11~ 
ri sayılan Fenikdiler bu adj 
bir müstemleke kurmuşlardır. d P 

zif edilen pilotları gelirmekt::dir. 
Adalarda herhaııgi bir düşmanın 

kolaylıkla karaya çıkabileceğı ve 
ya hücum edebilı:ceğ"i t'tı hassas 
noktaları kuvvetli salıra topları 

yerleştirilmiştir. 

Uzun menzilli sahil bataryaları 
ve hava dafi toplariyle geniş bir 
saha da muhafaıa altında bulun
makla bcröba bütün rıhtımlın ve 
isktlt'lt r tesisatı mııyuılarımıştır. 

Ad~l.ı:ıı halkı 1602 de ba~lıyaıı 

Hollanda lıakimiytlirıden lıugıfo 

dahı çok memııuı.dur. 
lng-iliz davası bütün Hiııl f .-. 

ı it'ıııenkimlı:: sempati ile karşıtaoır 
ve nıesnet bulur Mahalli hükümr t 

• son ıamanlaıda 2,5 milyon do
larlık lngiliz harp ve bomuardı 
man tayyaresi satın almıştır. 

. Hollanda havacılığı çok faal · 
ı dir 400 boınbardıınaıı ve av tay · 

y.uesiyle takriben 2000 pilot Vf" 
havacılık mensubu vardır. H"r 
gün tayyareler h:tva me~danlarıı ı · 

dan kalkarak sahıl açıklaıında is. 
tıkşar yaparlar, mı::mleket üstündf" 
de toplu uçuşlar yapı lır. 

Koloninin deniz kuvvetleri, 3 
kruvazör, 7 torpido, 15 d~nizaltı 

ile küçük hacimde bir miktar di 
ğer gemilerden mürekkeptir. Bun· 
lara mühim bir kısmı ikmal edil
miş olan 24 cep torpidosunu da 
ilave etmelidir. Felemenk Hindis-

' tanı, ana vat andan tec• it edildiği -
nin ilk aylarında harp ınalzemesi 

tedarikinde bazı güçlüklere uğradı 
Fakat bu uzun sürmedi. Çünkü 
memleket kendi ihtiyaçlarını kar· 
şılıyacak iptidai madde bakımın

dan oldukça u ngindir. Burası pt t
rol, maden, kauçuk, şeker ve saire 
istihsalinde dünyaııırı iyi mıntaka 
!arından biridir. Mühimmat işinde, 

Ok allar da 
inzibati cezalar 
Maarif Vekaleti yaptığı bir ta 

mimle hususi okullarda talebe, 
öğ'retmen, memur ve müstahdem
leı e taailuk eden inzibati hadise· 

' !erden maarif idarelerinin vakıt 

ge: rılmtks: z.in haberdar edıl· 
ınesini alakadarlara bildiı miştir . 

Tarkiye'deki ekalliyet ve 
yabancı okullar sayısı 
Maarif Vekall"ti mc:mlekrtimiı

de hususi Tüı k, ekalliyet ve } a 
baııcı ok ullaı ın a<l~dini tl sbit et· 
miştir. Hali hazırda yurdumuzda 
35 hususi Tıiı k okulu , 94 c:kal
lıyet okulu v~ 33 yabancı ukulu 
vardır . 

Ceybanda bir 
bırıız tutuldu 

Ceyhaıı : 31 (Türksözü muha 
biıinden)-Pazar günü terıi Raifin 
dükkaııına girilerek çekmecesinde 
nlan tenek~den yapılma ku mba · 
rası çalınmış ve terzi Raifiıı em· 
niyet komist:rliğine müracaatı üze· 
rıne cieı hal faaliyete gt'çilmiştir. 
Tahkikat nctiC..!Si hıısızın dondur
macı Abdulgani oğlu 340 doğ-um. 
lu Kemal olduğu anlaşılmış t:vra· 1 

kı ile bırlil..te Cumhurıyet müddt:İ· 

umumilığine veriler~k suçlu tevkif 
edilmiştir. 

siliihlan rnıya temas eden bütün 
meseleleri koloni, büyük güçlüğe 
uğramadan halletmiş g.bidir. 
Bandoc·ngJeki tek fabrika gı• ce 

gü ııdüz çalışıyor ve her çapL1 tvp 
yapıyorl;ır, buraya ayd, iki df'fa 
gemiler çtlik ve diğer iptidai 
nıcıdde getirmektedir. 

- - ·- -···- - . --- -·-· 

Bir parti 
ıastik geldi 
Memleketimize gelen kamyon 

dış lastikleriııden bir kısmı şeh 
rım,zc gelmiş ve d buz nakliya · 
tLuda kullanılmak üı.ere bdediye
yt: vc:ıilm i ştir. 

P. T. T. Yeni 
memur alıyor 

Seyhan P. T. T. idaresinde 
münhal bulunan maaşlı ve ücretli 

memuriyetlere oı taokul mezun 
lan müsabaka ile alınacaktır . 
Müsabakaya gireceklerin istida
lıııı 19 ağusto,;a kadar kabul edi
kcck ve 20 ağustosta imtihanları 
) apılacaktır. 

Güreşçilerimiz 

İzmlre gidiyor 
Evvelce, İzmir fuarı güreş mü

sabakalarına iştirak edececekleri
ni yazdığımız bölgemiz güreşçile 

rinden Mehmet Balcı il~ Bekir 
Taş , bugünlerde ajan Şeref Çe
tinin idaresinde antrenmanlara 
başlıyacaklardır. 

Ziraat Liseai müdürü 

A nkaraya gitti 

Adana Ziraat Lisesi müdürü 
Muıaffer E.rden; bugünkü eksp 
resle , Vekaletin daveti üzerine 
Ankaraya g:tmiştir. Kt"ndisirıe 

Ziraat müdür muavini Nebil ve· 
kalet edecektir. 

·-----·-·--- ·---

~ ==:J· uz ... _ -----~•_ı-..· AKLARDAN HABER 3== .. = 
j Sahne dekorculanndan müdafaa işlerinde i~tif ade 
1 

M Tahmin .edildiğine göre, Almanlar istila tt-Şt:b kısımlar gayd kesif bir surtlte tahkim edilmiştir. 
tusnde lngıltereye havadan seçme adamlardan Burada çok çeşitli istihkamlar yapılmış ve bunlar 

ı mürekkep dört tümen indireceklerdir. Askerlerin · gayet güzel bir şekilde gizlenmiştir. 
çoğu iııgiliz üniformasını giymiş olacaktır. Ondan 

Kamuflaj lngilterenin en büyük sahne dckor
cuları tarafından yapılmıştıı. İstihkamlar arasında 

sonra denizden de bir ihraç yapma~a tqebbüs 
ed~ceklerdir. 

Bütün lngiliı adası yekpare bir kale haline 
getirilmiş olduğu gibi düşmanın ihraç yapmasına 
elve ı işli olan Frımsarıırı Kale sahilleri karş ısındaki 

düşman yaklaşınca kendi kend ine ateş etmeğe 

başlıyacak olanlar vardır. Burada bugünkü fennin 
bütün icadlaı ı tatbik mevkiine konmuştur. 

100 

100 

200 

1500 

Metre serbest 

,, Sırt üstü 

> Sırt üstü 

> Serbest 

Kule atlamaları 

4 X 200 Bayrak yarışı 

Su topu müsabakası 

Malta adası F enikelilel 'r 
~ş sonra sırasiyle, Yunanlılara, ,, 

taca' ıl.ua, Roııalılara, VandallB~ 
Gotlara, Bizanslılara, Arapla((' 
Normanlara ve İspanyollara ı 
miştir. . ., 

Fiyat marakabe 
laallyetlae daba 
eaaab bir •ekllde 

Şarlken adayı Sen Jan şo\ , 

1 

yclerine teı ketti. Bu tarihten ~o, 
ra şövalyelerle Türk denizciferı l' 
rasında şiddetli mücadeleler b~ 

J ladı. 1565 de Tuqıut Reis ~d ~· r muhasara etti ve burada şı:hıl 

\ 

du. f 
1807 de Napolyon Mısıra .. 11ı5 

derken adayı yol uzerinde J)·ı3· 
··U 

devam edilecek 

ediverdi. Fakat adalılar bu l) i!W 
ya mukavemet ettiler ve bı~ ~' 
lt:rle birleştiler. us ıu da lııgilı~ o· 
yerli kuvvetler Fransız valisill111 ~ 
turduğu şehri iki sene muha5"ı~· 

l 
dan sonra z.aptettiler. lngiJiıJe! rP' 
da halkına yardım ederken l~·a·ııl 

' ten sonra burayı Sen J an şo~,ı· 
yelerine terkedcceklerini vıJ 11.e 
mişlerdi. Fakal sözlerini yer~lt 
getirmediler. 1815 muahedr5'11ıı· 

, adayı lna-Htereyc ilhak edcr~1' ~ııf 
tada sağlam bir deniz üssu 

İstanbul ve Ankara fiat müi
rakabe kurslarını ilmal eden kont .. 1 
rolörlerin peyderr .. ey tayinlerine . 
başlaomıftır. Bu gençler bulunan 
istihsal mıntakalarına ve otuz beJ 
kadar Vilayet merkeziııe gönde 
rilm.-ktedirler. Kontrolöı ler ken
dilerine verilen talimat mucibince 
derhal vazifelerine baş layacaklar 
dır. Fiat mürakabe tt şkilatının 
kurulduğu günden beri takip edil
mekte olan usul ve kaideler, bun
dan böyle daha esaslı bir şekilde· 
ve daha fazla hasaasiyetle icra 
olunacaktır. 

dular. / 

Bu cümleden olarak perakeu
deci, yaıı toptancı ve toptanı;.":ı 
tacirler, nezdine gitmek suretivfe 
münhasıran fatura bakımınd.an 
kontrol yapılacaktır. Bu faturalar 
sadece bir taraflı olarak tedkik 

ı ı~wı·d 
1 
~ 

\ 

TÜRKiYE Radyosu s~ 
ANKARA RoJ!lo 

Cumartesi 2.8.941 sf 
olunmıyacak, bir mahaldeki taci· 
rin malı aldığı veya sattığı diğer 

mahaldeki tacirlere suçu istinat 
t-tmeosi beklenebileceğinden mü
rakabe büroları arasında daha sl
kı bir işbirliği yapılacaktır. 

~ • 7.30 Proifanı ve rneınle"'1 

1 
1 

1 
Satıcının fatura vermesi· ve \ 

alıcının da bunu muhafaza etmesi ( 
mükeUefiyetine riayet edip ebne- 1 
dil. leri bilhasaa araıtırma mevzu- • 
unu teşkil edecektir. ; 

Bilgeye bir -ylım'J 1 

mltellaııııı geldi 
Seyhan bölgesinde mukayyet 

1 
beden terbiyesi mükelleflerinden 
yüz.me bilmeyenlere , yüzme öğ-
ı etmek için Umum Müd ürtnk mü. t 
tehassıs B. Rauf Ardaha1.ı1 f t'hri ~ 
mize göndermiştir. j 

B. Rauf Ardahan, ayni zaman

da 23.24 ağustosla yüzme havu

zumuzda yapılacak A kdeaiz. gru

pu yüzme biriocililclcrinde Fede-

rasyon komiserinin 
recektir. 

vazifesini iÖ· 

7.33 
7.45 
8.00 

at ayarı 
Müzık : Hafif Parçal•' 

AjANS haberleri rııı11'n 
Müzik : Hafif pıoi 
devamı 

8.~lO/ 

8.4S Evin Saati 
Yarı 

13.30 Proıram ve saat a 
jlclııf 

13.33 Müzik : Türkçe pi 

13.45 AJANS haberleri ıraıt' 
14.00 Müzik : Karışık prO 
14.45 Müzik : Türkçe P111"'' 

15.00/ 
15.30 

1800 

18.03 

18.jO 

18.40 

'19.00 

19.15 

19.30 

Müzik : Dans 5ı 
lı::1'el 

Program ve n1eın 

at ayarı lcıl~' 
Müıik : Karış.ık ŞBf 
Serbest 10 Dakika 0' 

M .. . k . R dyo caı ,qe1 
uzı . a ~ 11e r 

kestrası ( 1. ôzıur 
Böcekleri .) 

Konuşma O' 
Müzik : Radyo Ca:rrıı· 
arteti programı del/ 111 '' 

Memleket saat '~ 

b. 
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llMAN DIPlOMATll 
tllTASIHIN . AÇllMASI 

IAOiSESI SAf AHATI 
D. N~eno~ ~. Aires: 1 (a.a.) -

B. Lıldırıyor: 
ç•lın Alınan d iplomatil' pakr.tlerinin 
ıtı•k lbaaı meselesiyle alikadar ol· 
da Gıere Alman büyük elçili~i 
Yt~ ~~iantin hariciye n~ıaretine 
dört ır rıota v~rnt'k afakıdaki 

t&lepte buluıımıııtur. 
loıra :. - Çalınan paketlerin dip 
~İl,; 1~ baııaj olduğunu gösteren 
t. trın '-u - h- 1 . 
ıkctı . il rfJn mu ur erııı ve e. 

erırı muayenrsi . 

~ttd~ - ParlAmt·nto encümeni 
de •ndc arqtırmalar yapuak ia 

t,~n paketlerin mühürler nin 

'· Olup olnıadıkJnın bildiri! 

3 
ıcılii.ı """':' Palı.etinde bulundutu 
k~ tdıl,.n vesikanın hale ikateıı 
lt~~erden mi ı;ıkmış olduğunun 
"bte 1• bu vuika muhalckıtk ki 
tcta_~ir ve gizıice pakete ilive 

lflir. 

ırattb1 - Bu hırndık hadisesinde 
"•ldar ahın bütün ıahısların 

•rıdırılması . 

lllARA RADYO GAZETESi 
~ ( Birinci sayfadan artan ) 

Glo.ı ~-Ya ordusu Ortapıkta da 
e~: luvvdleriyl r: çalıtabile • 

N • * * 
•••ki d . . ~<i nı e çıkan bır gazetenın 

ııı..,•tına göre , Uukıarkta harp 
'lfiıı Ytaca~tır. Bu gazete gergin · 
\ ~ tdrıcen gevşemif olduğunu 
~:Y~etmektedir.Nıuıking bugün 
t6r •ıtilbı altında bulunduğuna 
~~· hu yaıatarı Japonlıtı yaı· 
~I olabilir . Şu hale göre , 
ltİ 1 ~l•r. da harp etmek taraf· 

ttıldir. 

'-~~Jer bir habere aöre, Jttpvn 
'-tkt lerc Orta Çınden çekil

edır. 

1 •• * 
~~t ~nda ve Afganiıtanda bir 
t.,, t 

1
1llan bulundu~unun lngil· 

tthı·t •rafından bu hOkumdlere 

~~r tdilrnesi üzerine lran hü
ltttli 

1
• bu rnesel~nin tetkik edi-

llı bildirmittir . 

• • • l 
t ~)Od 
t, Jal>oa •n relen bir habere gÖ· 
)~'ttı Ya Siyamla bir ınleıma 
~, Si) r. Bu anlaftna ile Japon· 
~'•rıç ._dan mühim mılctarda 

IP.6bayaa edecektir. 
~ ... 

·~ lrıtr'Jt Şj tere 
1 arım harbe yaklaıtıQ-mı 

illeti ~ •l&nıetıer artmaktadır . 
~'llt h lllerikada hemen bütün 
ı..._hıc8 ~p iı.tihaaline çevirilmiftir. 
\'tin lllcrıkada demir ,çelik ve t l\e., .. tfiyıtı tahdid edilmif· 
ıct,t, b Kanadada benzin tah· 

~lllıftır. 
--------· 

l •. 
~.•r J-.ıs habe l · 
~ Q .. ~ ren. 
~·lS ~k: Meydan Faslı 
~ ·1s >t1~ Yo GAZE1'ESI 
1·0o z uıık : Saz escrlerı 

~I ~:•t Takvimi ve Tc:>prak 
~ · lQ ~ ~ •ulleri Borsası 
I 4,, Utik . 0' l . . . kJ . ·..., 1( · ın eyıcı ıste erı 

~l Ss lt~~Ufrnı (Günün Mestle· 

b ~ ~ii~ik : Radyo Salon Or
·~ --ırası 

t.1e1111 k 
ıı_be e e~ saat ayan, aj•ns 

e' ı.- rlcrı; Esham- Tahvilat 
f ~•ınL· ' 

~' (~· 'Yo • Nukut Borsası c.15 1Yat) 
l.tiıik 

h ıc .... _ : Radyo Salon Or
... SSJ --vısı 

~Oo 
,ı " 11llnk" lllt. 1 Proiram ve kapa· 

Amerika'da 
<<V>> Pulları 

±ti 

Nevyork: 1 (a a .) - lngiliı 
- Ameriktlll sıhhi tt't·· Uüll~rinin 
himaye ettiA'i bır tetkitat propa· 
aanda maksadiylP. V> zafer i~a 
retini taşıyan mtlctuplarırı tizerıne 
yapııtırılmak üzt:re hususi pulla~ 
dağıtmııtır. Bu pullardan . beh~rı 
iki ccents> olmak üzere bır mıl· 

yon tane satılacaktır. Bu satıılardan 
hasıl olacak Ur Büyük Britanya• 
ya naıiıme kartı mücadelesine 

kullanılacaktır . 

ıovreuere gire, 
.&1a1ulara gire 

( Birinci sayfadıtn artaıı ) 

petrol gemisi iatedikini bildirmit 

tir . 

Fin - ingiliz 
Muharebesi 

(Birinci sayfadan artan) 

Hücum eden tayyarelerdt>n 
bir çoğu düşürülmüştür. Fin siya· 
si mahfilleri, Şimal Rıız Denizin
deki Fin limanları na, iki nıemle· 

ket arasındaki diplomatik mümıse 

betler h t r.üz resmen kesilmemiş 

bulundu2'u bir sırada lngiliz tay· 
yareleri t arafından yapılan hücu· 
mun doğrudan doğruya has mane 
bir hart' ket te şkil ettiA'i kanaatin· 
dedir. 

Bu hücum haberi dün Ht:lsin · 
kide büyük bir heyt•can doğur· 
muş ve ga zetder ı lavel r. r ıw şre

den~k hidiseyi halka bildirmişler 

d ır. Hcb inkirleki siyasi mahfillerde 
b .. yan c-dildiğ ııı e MÖrr , fıolarıdiya 
Hariciye Nazırı, bu tecavüz neti· 
cesınde hazır olan vaziydı tetkik 
etmektedir. 

Lltwaara•nıa eıkl 
topratuada te11ıııa t 

Helsinki ; 1 (a .a)- Ül)na'nın 

cenubunda buluuan eski Litvan
ya arazi ııinide ihtiva eden ve Os · 
land adı verilen yeni bölgedeki 
Alman sivil idare komiseri ile 
Litvanya _ umumi Valisi halka hi 
taben birer beyannamı· nrırede· 
rek ıivil idarenin kurulduğunu ve 
idari ltşkilatı bildirmiflerdir. Bu 
beyannamelere göre, eski Litvan 
ya toprakları üç idari mıııtakaya 

1 

Presburg : 1 (a.a.) - SICJvak 
ordusu baıkumandanlı~ı tebliği : 
29 temmuz ,ani 15 tayyare Slo
vak tayyare meydanlarına hüc~m 
teıebb(lsdnde bulunmuıtur · Şıd
bir hava muhart"~sinden sonra 
Slovak tayyarecileri adetçe üstün 
olan düıman tayyarelerini ricale 
mecbur etmiftir . Y cdi diifman 
tayyareai dütflrCllmiiftilr · BO!_tn 
Slovak tayyareleri üslerine don
miflerdir . 30 temmuı ~ofl Slo 
vak tayyareleri firar halınd~ bu· 
lunan Sovyet kıtalarına hucu~ 
etmiflerdir. Bir Slovak tayyaresı 
hasara uğramııtır · 

Bertin : 1 (a.a)-Alman tf'bli
ği : Şark cephuinde muharebe· 
ler Almanlar için . muvaffakiyetle 
devam ediyor. Dün gt'ce Alman 
tayyareleri Moakovayı bombala · 

m1tlırdır. 

1 ayrılmak.tad ır, Bu mıııtakalar fUn · 
1
1 

ı lardın Kavoaa , Viloa ve Şuluhen I 

Almanlar Akdealzde 
ltaıı yerleri gllllce 

1ıaııaaacakmı1 

&rlin : 1 <-..8}- Peipus gölü 
· civJrıade ihata edilen bir Sov · 

yet alayı iah• edılmiıtir. 
Moakova : ı (a,a)-Smolc:nÜ· 

te kanlı mubareb~ devamdadır. ' 
Oilfmanı geri attık. Esir ve mal· 
zeme aldak. Tayyarelerimiz piyı· 
de 111 hh kuvvctlt>re hiicum etti. 

18' Alman tayyaresi düşilrüldü . 
Zayiatımıı 8 tayyaredir. Ba~tı.kda ı 
da bir düıman karakol grmısı ba· 

tırıldı. - - - 1 

MIDEI VE HBBlll- j 

LUIMIZ ~il i 
(Birinci sayfadan artın) j 

mııtır. Halbuki hllea bu mevzu 
da sistemli bir şekilde ele bulun· 

maktadır. 
Madencilikte yüksek mühendis 

ile iıçi arasında şakuli olarcık te
tckkül ve taazuv etmesi lizım~e
len bir takım kademeler sırasıyle 
şunlardır: yüksek mühendis, mü· 
hendıa. ( teknisyen ), sürveyan, 
poryon, başçavuş, çavuş, işçi. 

Memleketimizde yüksek ma
den mühendis mektebi yoktur. 
Bu ihtiyaç ecnebi memleketlere 
ıönderilen talebelerle tcmiı1 edil· 
mektedir. Bundan sonra gelen tek· 
niıyen ( mühendis ) yetiotirmek 
için iktisat VekAleti Zongulda~'ta 
• Maden Teknisyen Mektebı .. 
namiyle bu sene içinde bir mek· 
tep açmıı ve 46 talebe ile tedri· 
sata bqJamııtır. Mektebin tahsil 
müddtti dört senedir. Leyli ve 
meccanidir. Orta mektep mezun· 
ları ve sanayi mektebi mezunları 

imtihanla abnmaktadır. Mektepte pra· 

tij'e çok ehemmiyet verilmek!edir. 
Talebenin, daha mektebe aırme
den, yüz elli ıün maderılerde ça· 
htmıf olması lizımdır. Ayrıca_ her 
tahsil senesi biri nazari diterı a· 
meli olmak üzere iki ıömstre ay
nlmııbr. Mektebin ıeniflemesi ve 
talebe adedinin artmlması mukar-

rerdir. 

Lizbou : 1 (ı.ıt)- Lizbonda 
~aıınt'dildı{tine töre cenubi Fran
sa'da oturan bütün lııgil i ılerın 
uzak laştırılması için Vııi hükuml! 
tince vcıile ıı karardan aıılatıld ı~ ı -

na göre , Almanların Akdeniz 
sahilinde bazı yerleri ) ıtbancıla r 
taraf ındaıı göı ülmt'ksiıin lı:ullan · 
mak istr meler idir, 

Mımr kaltldeıl 

istila etti 
(Birinci sayfadan artan) 

eski baıvekilin kardeıi ve büyük 
bir lngiliz dostu olan Ahmet Ma· 
hır paşanın riyaset elti~i Saad 
partisi mensuplarının ittirakiyle 
kuracaktır. Tahmin edildi~ine 
gpre yeni kabine bef lit er al, bef 
saadist ve beı müıtakil azadan 
müteıekkil olacaktır. 

Saad partisi Mısır'ın hı.rbe 
daha filt bir surette iltihakı lehin· 
de olduQ-undan dolayı bngüue 
kadar kabineye girmekten imtina 
etmiıti. 

----------
acele aatııı1, ev 

ve llallçe 
Osmaniyenin en merkezi ve 

iyi yerinde yarım dönüm por· 
takal meyveli bahçe ile iki 
oda bir salon ve mutbahı olan 

bir ev acele satılıktır. Seyhan 

P. T. T. müdürlüA"ü kalem 
Şefi Mehmet Armana müra· 

caatlan. 

Kirahk ev 
Çukur mesçit mahalleıinde ltf a

iye sokağındaki 125 numaralı ha· 

ne içerisinde müstakil , elektrikli, 

üç oda ve bir mutbah kiraya ve· 

rilecektir . latiyenlerin idaremize 

müracaatları 

TORKSOZO 

BORSA 
PA~IUK - HUBUBA T 

CiNSi 
KiLO 

Koza \---: 
Klevland Ç . 62,)() 
Kl<·vl;, n t 1 -00,00 
Kleviand il 00,00 
M. Parlağı 00,00 - 00,00 
P. Temizı 46,00 ~.oo 
Kapım alı 

-y:--Çiğidi --- 00,00 
K. Çığidi 0,00 

- Susam 
süğda-y yerli 4,2Ç - 7,75 
Arpa 4,06-5,75 
Yulaf 5,03 6,50 

1 • 8 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

1 (Frank) Fransız ~ 
(Frank) İsviçre 

· (Sterlin) ing-iliz - 5.24 
(~ Amerikan ! 32.20-

ilan 
Cebellllerelıet cam 
11ar1ret Mlddelama
IDllllladea : 

Açık bulunan 1 O lira asli 
maaşlı Cebelibereket mahke· 
me zabıt katipliğine 1418/94 1 
tarihinde müsabaka ile bir ka· 
tip alınacaktır. 

Memurin kanununun 4 ün 
cü maddesindeki şartları haiz 
orta mektep mezunlarının ad
liye encümenine evrakı müs
biteleriyle birlikte 14-8-941 
günü saat dokuza kadar mü
racaatları ilan olunur. 1330 J 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral lleıapları 

1941 
ı11r ... 1e plbl 

KEŞi DELER 

3 Sayfa 

4 Şubat. 2 Mayı•. 1 Afu•to•, 3 llcincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 i1ıra.ı1eıer1 ·-· -··~------... " 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 ~ 

2 > 750 > 1,500 il 

4 > 500 > 2 ,000 > 
8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 
80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

Türkiye ı, Bank••ma para yallrmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aym zamanda tallhlnlzl 

deneml• olur•unuz 

·------------

iLAN 
Tlrldre C:amllarıreu Ziraat Banası 

Adana laltelladea : 
22 • 7 • 941 tarihli Türksözü gazetesinde sürülen pey 

haddi layık görülmediğir.den Vilayet idare Heyetince müzaye-
desinin on gün temdit edildiğini i in eden Tevfik otlu Mehmet 
Refike ait ve bankamıza ipotekli bulunan İlyas Ağa mevkiinde 

vaki bir bab demirhane ve arsasının 1 • 8 - 941 tarihinden 
itibaren yeniden müzayedesinin on gün daha temdidine karar 

verilmiş olduğundan talip olanlannı 11 • 8 • 941 pazartesi gü 
nü saat 10 da Seyhan Vilayeti idare Heyetine müracaat et· 
etmeleri ilan olunur. 13300 

11 an • 

Kozan Memleket Hastahanesi Tabibliğinden: 
1 - Kozan memleket hastahanesinin 941 mali yılına ait aşağıda miktar ve evsaf ve 

muhammen bedelleri yazıla bir senelik yiyecek, içecek vesair gereklileri 2 0/71941 gününden 
5.8.941 gününe kadar onbeş gün müddetle tekrar açık eksiltmeye konrnuştur. 

2 - İhalesi 5.8.941 günü saat 17 de Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninde yapıla
caktır . 

3 - Pey sürmek ve şartnameyi anlamak istiyenlerin muhammen bedelin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde Dipizito ve banka mektubiyle Kozan memleket Hastahanesi tababetine 
müracaatları ilin olunur. 

Cinsi ve evsaf Azami Miktar Muhamme~ Bedeli Muhammen Tutan 
adet metre Kilo Kuruı Santim Lira Kuruı 

Ekmek (katgıh) 3000 15 00 450 
Ft (koyun) 1500 40 00 600 
Sade yaQ' (katkıaııı 150 140 00 210 
Tere yatı 5 110 liO 5 50 
Zeytun yatı (ayvalık) 30 110 00 33 00 
Pirinç (fabrika) 1000 40 00 400 00 
liulgur (yerli detirmeıı) 2GO 15 oo 30 00 
Şehriye 50 50 00 25 00 
Makarna 100 40 00 40 00 
Taze sebzeler (mevsime) 500 20 00 100 00 
Patates 400 15 00 bO 00 
Kuru ıebıeler 100 ~) LO :ıs 00 
Kuru bamya (Aıııaıya) 10 160 00 16 00 
Çay 5 900 lJO 45 00 
Kahve ı )()() 00 10 00 
t.. uru so~aıı 150 10 00 15 00 
ince tuı 100 10 00 10 00 
Kuru meyveler 150 25 00 'J7 00 

• Taıe meyveler 300 10 00 30 00 
Keıme teker 400 5C) 00 2'.ı4 00 
Süt ve Y uQ'Urt 2000 10 00 ~ 00 
Kömür 10000 3 00 300 00 
Odun 20000 75 ı~ 00 
Gaı yaQ'ı 700 28 00 196 00 
Sabun 200 60 (ı0 120 00 
Beoıin 50 40 00 20 00 
Un 10 20 00 2 00 
irmik 15 30 tO 4 00 
Domates Salçası 30 30 00 9 00 
Peksimet 10 40 00 3 00 
Bisküvit 20 135 00 X1 00 
Tavuk ve piliç 40 30 00 12 00 
Kefen bezı (sarı beı) 300 .50 00 150 00 
Sargılık bez (asdarlık) 200 60 00 120 00 
Dülbent (ıaılık) 800 40 00 360 00 
Su yük 

4800 7 00 305 00 

20 - 24 - 28 - 2 13268 
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P H 1 1 p s 
Kagnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfİYATI, SESSİZ i~lEME, UZUN ÖMÜR. 

F 1 LI P 
K agnak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak ubuğu. 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

? .,,.. ±!!&!!22!! l 
2 Ağu:ıtos 1941 •• ................... ... . ••••••• .-. 

• • • • 
1 TcÜRKSÖZÜ 1 • • • • ·• . 
: Gazete ve Matbaası i 
i 1 : . • Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIH HER TARA- 1 ! rlHOA VUKU BULAN HADiSELERi GONO 60- : 
: Gaz et esi NONE VERİR. TORKSOZONO TAKİP EDİNiZ. ' 
• • : Kitap, mecmua, çek, bilet, aııı, 
• plAn, harita, bilumum matbaa Türksözzi 
w işlerini Tllrklyede mevcut mat• ' w • 
• b•••ara rekabet eder derecede Matbaası s 
: tab ve ıtlratıe elden çıkarır. 1 

tt=n-? =c-= m •• r 

Mulzarrenı Hilııli Remo 
lBIOiHPA~A CADDESİ NO. 42 - TELGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

• 1 

=··- : Türksözü Cilt Kısmı 1 
:. 1 SAGlAM, TEMİZ, ZARif CİLT İŞLERİNİZİ ANCAK TORKSöZO • 

: MOCELLİTHANESINOE YAPTIRABiLIRSIHIZ 1 
•• 'ı 

~~~~~~~~~·---...·~n=~-mnw....-w~ve~~----....nc•w"•İlmiilii·-~--------

----....;_~----·---------------·--=------=..;;._·.;_·-········· ........ ~,-~~ ·-·-~-·-·-·-··~,~~ 
·' ••• • • • • • • l 1.' 1 ~ ..... .! ',~~ •• l • • ... .. . . . . · .. ,· ·,- . .._"l', .. · -:, .....,..,..---, -:' .· . 

Oİ~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİBE VE GÜZ[llİKTİR ! 

" " " " " " 
" M 
M 
R 
ft 
R 
M 

"Ra<lyolin., haı ikulade mües · de parlak neticelt-r veren R 

~iJ 

JOi.J 
ı~o 

160 

--

Add 

" 

il 

.. 

IÜUJ 

ıüü 

,, 

.ıooo Lira 
'2000 " 
1000 " 
.ıuuo " 
:>000 " 
4800 " 1200 .. 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde .SO 
liradan aşağı di.işmiytmlere ikramiye çıktığı takdirdt> yüzdf' 

20 fazlasile verilt>cektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylill, l 1 Birincikanun, 
1 MMt ve 1 \ Ha·liran tarihl~riıııfo çekilecektir. 

= Kalbi bozınadan, ~ide 11e bö~r .... kleri 1 
n yormadan ıstırapları dindirir. 
st ve 
N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakıoıo•t 
N her yerde pullu kutuİarım ısrarla isteyiniz. .. 
•::.::::.::ız::zrn= »: # zc :re =ıanx=~===~ / -----) ----- ·----------sir ter.~ihi, ~aima tazeli~i ile "Radyolin., sizi terkibi meçhul N 

~ 
tP-nıayuz tlrııış ve onb. inlerce b . k · ı· l ı b. ff . . . . . ve ır ·aç mıs ı pa ıa ı ecne ı 

kışının tercıh e::tlıği yegane diş - t L ' 1 d d ·· h . mus aıızar arın an a nıustağ- .,. 
nı.ıcunu halırıe gelıni~tir. Diş . n 
hıf·Lıs~ılılıasır.da ve gü1.ellığin- ili kılmıştır. H 

~-·--·-~·-·~~~~ 

·or .. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rlf ATECZAHANESİ 

iliın 
1 

iMHiSARUR ADAMA TOTON fABRillSI M000Rl0~0~~~ i RADYOLİN j 
" - ~ ~:::n::::=zrcc:ııı::.,rrc:arv'il'"7Y""!!'ti?:zt":xr:'.ıı::=ır:::f 

•===-===- Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGil T[RE iTTif AKI VE 

BövOK BRiTAHYA IMPAiuoRLuGÜ , 
=== YAZAN: ==: MÜMTAZ FAiK FENiK === 

l~~L~~Lllil.J 
- ------------·--............................. ~ .................... .. - -~ .· ---, ~-ı 

lıl Abone ve ilin 1 ' ıL~ lÜ H ll-C söz ü lı 
.. şartları GÜUOELIK ~E. AO,NA ,ı 
: Salıip ve Buşmulıarriri ııl 
•ı Seneli~/ . · · 1400 Kr. fERID CELAL G0VEH 

1 At/lığı . . . 125 • 
ı Umumi Ne§riyat Müdürü 

! llAnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ Jf 
t mUracaat etmotldlr .. - Bo,ıldığı Y"~ TURKSOZU Muı:a" ı 

.. ~ .. ~~~ .. ~ ........ tt ........................ " 

.941 ı 
Fabrikamızda yaptırılacak sandıkhane binası 26'-1 ğt ~a 

rihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltl.11e 

nulmuştur. 
2 

Iİ'' 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat teminat 567.
9
k iste' 

dır. Bu işe ait keşif • şartname , ve projeleri gö'P1~jrlef· 
yenler her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edebt b'i 

• 11safı ~ı 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundakı e fııbı1 

olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat te-JJlinatı 
veznesine yatırmaları şarttır. .. 5,ı ~ 

. göıııl d' ~ 
lhale 9·8·941 tarihine tesadüf eden cumartt•sı b ikıısı11 li 

9 da yapılacağından isteklilerin inhisarlar tütüıı fa r lı 
müteşekkil komisyona müracaatları ilin olunur. J 

32
90 

26-30-3-7 


