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,.. ;... ~·l yüksek tasdikten çıkmıştır. Bu lis-
teye göre terfi eden askeri erkan 
vo subayların isimlerini aşa~ıda 

neşrederken kendilerini ayrı ayrı 

tebrik etmeyi bir vazife biliriz : 
Korgenerallı~a terfi edenler: 
Rüştü Akın Filibe, M. Maz!Om 

lskora Kalkandelen, lsmail Hakkı 
Kurtcebe Sivas. 

Tümgeneralhğa terfi edenler : 
Basri Belen Bolu, Cevad Ya· 

hm Ortaköy, Yümni Üresin Har
put, Nazmi Gönenli Gönen, Mu
zaffer Tuğ'ıalun İstanbul, hzet 
Aksular Tosya, Kemal Y ~mkılıç 
Filibe, Feyzi Mengüç Vezneciler, 
Mümtaz Ulusoy Çınar, Tevfik 
Topçu Soma, Ekrem Türker Kan-

Kehraman Mehmetciklerimiz Bir:Yüriiyüş Halinde diya, Nurettin Baransel lstanbul, 

SOVYETlERE G~RE 

Çarpışmalar 
çok şiddetli 

AlMANlARA GÖRE 

Revaı, Balçık 
zaptadildi 

Baltık laallyetlnln 
mtlsbet neticeleri 

·Dlayeper baraıı 
tahrip edildi 

GAZETESİ~D~ -it j[ RADYO 

Sovyet kuvvetleri mukav~met 
~stermektedir. Rus kuvvetlen yağ

go r mevsiminin gelmesini bekle-
mu . k 
mektedfr. Ve muharebcnın ış ay· 
!arına intikal edeceği artık muhak· 
kak görülmektedir. 

petea namına 
Lavall ziyaret 

Versay : 29 ( a. a. ) - Dö 

Brinon dün öğleden sonra Mare

şal Peten namına Lavali b~lu~
duiu ha1tanede :ı.iyaret etm~tır. 

Amerika ve lngilizler Sovyet
lere yardım için büyük mikyasta 
hazırlık yapıyor. 

Moskova : 29 (a. a.) - Sov· 
yet tebliği : 28 Ağustosta kıtala· 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Bursa 
İktisat 

müdürü 
azledildi ---
Başvekaletln 

bir tebUll 
Ankara : 29 (Türksözü Muha

birinden) - Pamuk ipliği işleri 
tevziabnda yolsuz hareket eden 
Bursa iktisat müdürü Enver, va· 
zifeden çıkarılmış ve tevkif edil 
miştir. 

Başvekalet bugün bu hususta 
bir tebliğ neşrederek vaziyeti bil-
dirmiştir. ' 

Bir kısım muallimler 
terbls edilecekler 

Ankara: 29 (Türksözü muha
birinden) - Gerek aiUih altında 
bulunan, gerek silah altında alın 
ması lazım gelen köy enstitüleri, 
orta tedrisat ve yüksek tedrisat 
muallimlerinin silah altındakilerine 
bila müddet mezuniyet verilmesi 
ve halen bu mekteblerde vazife 
görenlerin askeri hizmete alınma· 
masl kararlaotırılmıştır. 

İRAN DA 
iNGİLİZ 
SOVYET 
KONUŞMASI 
Yeni Başveldlln 
dlnkl beyanatı 

RADYO GAZETESi 

Irandaki vaziyet sarih olarak 
anlaşılmıyor. Bazı haberlere göre, 
harekat devam etmekte ve yine 
bazı kaynaklara göre, harekat 
durmuştur. lran kabinesinde bü
yük değişiklikler olmuştur. 

Başvekil bir nutuk söyliyerek 
Şehinşahın komşulariyle iyi ge
çinmek, Sovyet • İngiliz dostlu· 
ğunu ihlal etmemek arzusunda 
olduğunu söylemiştir . 

Simla : 29 ( a. a. ) - Iran 
murahhasları ileri İngiliz kıtala
riyle buluşmuşlar ve Şehinşahın 
muhasematı kesmek emrini ver
miş olduğunu bu kıtalara bildir
mişlerdir . 

Nevyork : 29 ( a. a. ) -
Öğrenildiğine göre , lranda as
keri harekat devam etmektedir. 
Londra ile Moskova hükumetle
rinin mütalebatı Iran tarafından 
kabul edilmek üzeredir. İngiliz 
kıtaları Saritl'dan geçtikten sonra 
Paituk müstahkem şehrine doğru 
ilerliyerek daha şimalde takriben 
100 kilometre mesafede bulunan 
Sovyet kıtalariyle irtibatı temin 
etmeğe çalışıyorlar. 

Sovyet kıtaları Rumiye gölü· 
nün şimal sahilini ve Hazer de
nizindeki Lisar limanını işgal et
mişlerdir . 

Kahire : 29 ( a. a. ) - Iran 
muharebesinin süratle ve hemen 
hiç kan dökülmeden neticelen
mesi Mısırda umumt bir memnu
niyet doğurmuştur . Bu suretle 

Mahmut Bcrköz İstanbul, Asım 
Tınaztepe Üsküp, Asım Altuğ Er· 
zurum, Arif Tanyeri Üsküdar, 
Sadık Aldoğan Eyüp, Neşet Ak
manlar Üsküdar, Fevzi Akıncılar 
Vodina, Zeki Erkmen Süleyma
niye, Şahap Gürler Edirne, Nuri 
Berköı Kafkasya, lsmail Hakkı 
Uluğ Cumabala. 

Tu~genarllı~a terfi eden Tuğ
baylar: 

Rasim Sengir Edirne, Emin çı • 
nar Karahisar, Osman Akaç Ayas 
paşa, Şükrü Kanatlı Erenköy, Sa
lih Erkuş Rumkale, Hulusi Alpa
ğut İstanbul, Cemal Bük.ey İstan
bul, Abdulkadir Noyan Laleli, 
Cemal Büker Bandırma , Ertuğ
rul Ertuğrul. 

Kurmay Yarbaylığa terfi eden· 
ler : 

M. Adil Peköz Davutpaşa, 
Rasim Birtürk Bursa, Ihsan Or-

lngiliz - Rus stratejik vaziyeti· 
nin pek çok takviye edildiği ve 
Hitlerin Ortaşarkla Hind Okya
nusuna gelmesine engel olan 
manianın hakiki noktasının şimdi 

kuvvet bulduğu takdir Ôlunmak· 
tadır . 

Londra : 29 ( a. a. ) - Roy
ter Ajansının siyast muharriri ya
zı yor : Müttefiklerin ilerlemesine 
mani olmamaları için lran kıta
larına lazımgelen emirlerin veril· 
di~i hakkında yeni Iran Başvekili 
tarafından mecliste yapılan be
yanat ve bu beyanatın bütün Iran 
milleti tarafından tasvibi iyi bir 
haber olarak karşılanmıştır. 

lran istiklali ve arazi bütün
lüğünün devamlı surette Mütte
fikler tarafından ihlali mP,vzuu 
bahis bile olamaz . 

Bugünkü fevkalade halin ica
batı yerine getirildikten sonra 
lngiliz ve Sovyet hükumetleri 
kıtalarını derhal geri almayı ta· 
ahhüt eylemişlerdir. Bu boş bir 
vaad değil, iki hükumet tarafın
dan en katf surette ilan edilen 
siyasetin bir ifadesidir. Şüphesiz 

{ Gerisi üçüncü ıahif ede ) 

Zafer Bayramı 
• 

Programı I çeride 

Kurmay Yarbaylığına terfi 
edenler: 

Nafi Erg-oç Kasımpaşa, Tev

fik Gürel Bayburt, Saim Kanra 
Kasımpaşa, Hayri Gistel İstanbul. 
Hüseyin Ataman Yanya, Sırrı 

Gemalmaz Erzurum, Sait Aykut 
Üsküdar, Neşet Torun Bağdat, 
Fuat Sargın Şehremeni, Nuri Çe· 
liköı. Arapkir • 

Kurmay Binbaşılığa teı fi 
edenler : 

lhsan Karkm Üsküdar, Kemal 

Süer Beşiktaş, Ekrem Babacan 

lzmit, Fehmi Özatalay Eyüp, Hul· 

ki Saral Kozan, Abdulmecit Tok

can Beşiktaş, Cemalettin Tural 

Erzincan , Celal Ürge lsranbul, 

Burhanittin Türksoy Drama, Şe
fik İlter ~Bursa, Refik Yılmaz Eyüp 

Arif Güvenç lstanbul, Kemal Er .. 

genekon Lüleburgaz, Ziya Tarhan 
lzmir, Etem Ôıyıldmm Seres Ek 

rem Ünlü Eskişehir, Şinasi Erduk 
Üsküp, Necip San Bitlis, Kemal 

Duraman lstanbul, Şemsettin Zo· 
bo Beyazıt, Cemal Aydınalp Ma

latya, 1rfan Özlcal Köprülü, Ce

mal Sancak Bursa, Pertev Gökçe 

lstanbul, Ali Keskiner Üsküdar • 
Tahsin Berkman Çorum, l•mail 
Teoman Edirne, Ziya insi Eyüp 

irfan Alptekin Edirne, Celalettin 

Ülken Taşlıca, Şeref Süral İstan
bul, Münir Aral Bursa, Hulusi Sa

vaşkan Biga Mete Yurdakul Di

yarbakır, Zekai Durman lstanbul 
Etem Barasü, Lütfi Erene! Aydın, 

Rıza Topçuoğlu İstanbul, Ziya 

Apak. Sabahat Eytürk İstanbul 
Recai Ökten Ürküp. 

Askeri Deniz terfi listesi de 
bugün neşredilmiştir. · 

Ankara 

Radyo ııazetesi 

japon başvekili 
Bay Ruzvelte 

mektup gönderdi 
JAPONYA SilAHll 
iHTilAf A GİRMEK 
NiYETİNO( O(Gil 

B 
ugün bildirildiğine göre, Ja
pon Başve~ili Ruzvelte bir 

mektup göndermiştir . 

Japonya, son zamanlarda A
merikanın Sovyetlere petrol gön
dermesini hiç de ho~ görmemek
tedir. Mamafih öyle anlaşılıyor 
ki , Japonya bütün bunlara rağ
men silahlı bir ihtilafa girecek 
gibi görülmüyor ve Japonlar bu 
hareketleri ancak protestolarla 
geçirmek kararındadır sanılıyor, 
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l]iiimai bahisler üstü~ 
Kindergarten 

Beynelmilel bir kelime olan 
"Kindergarten. aslında çocuk bah
çesi demektir. Fakat lisanımızda 

"ana sınıfı" olarak taammüm et
miştir. [lk Kinderi'arten, bundan 
yüz sene evvel, Şubat ayı sonla
nnda (sene 1841) meşhur Peda
gog Friedrich Fröbel tarafından 

Türingen'deki (Almanya) Blanken~ 
burg şehrinde açıldı. 

YAZ AN ---

i · ·- HAB .. RLER D 
Pazarda hububat ıZ AF ER BAY RAM lı H ~?,~: kunç, en kat'i bir 

• tebliğlerde göıe 
ip gidiyor: de· 

nlar tayyare· 
denizaltılari) · 

Fröbel uzun zaman lsviçrede, 
Pestalozzi'nin yanında çalışmış, 
kıymetli bir mütefekkir olduğu an
laşılarak lverdon'a celbedilmişti. 
Pestalozzi, Napolyon harpleri yü 
zünden yetim kalan çocuktan so. 
kaktan toplayan, onlan sefaletten 
kurtarmağa çalışan ve lverdon'da, 
bir yetimhanede, terbiye eden bir 
"öksüzler babası,, idi. 

Fröbel, lverdon'da 2-5 ya
şındaki çocukların arasında, şu 
kanaate vardı: Çocuklann terbiye· 
si mektebe ayak basmaları ile 
başlamamalı, onları evvelden mek
tebe hazırlamalı. 

Eski pedagoglardan Komen· 
yus'ın yazılarını okuyan Flöberde, 
bu kanaat kuvvetlenmişti. Çocu 
~n ruhu, yani ahlaki hassasiyet 
ve bedii zevkleri muntazam bir 
ders halini almayan, veya ders ol· 
duğunu belli ettirmeyen, tabii bir 
şekilde, oyun ve hafif meşguliyet
lerle uyandınlacaktı. 

Çocuklar, icbar edilmeden gi· 
Jip gelecek, herkes, kendisine en 
büyük sevincini veren oyuncağı 

intihap edebilecektir. 

Kindergartenlerin kurulması, 

için çok mühim olan bu noktai 
nazara bir inkincisi ilave edildi. 
Fröbel, doğduğu memleketi olan 
Türingendeki sanayi merkezlerin
de şunları müşahede etti: Baba ve 
anne fabrikalarda veya evlerinde 
"ev sanayii., ile meşgul olurken, 
mektep çağına girmemiş çocukla
rı murakabeden uzak kalarak, so· 
kaklarda, sürünüyor, mektebe gir
dikleri zaman, aksi, inatçı, muzir 
şahıslar olduktan meydana çıkı-

yor. Kendilerinde insiyaki olarak 
doğan bu haleti ruhiye ile müca
dele etmek çok ıüç oluyordu. 
Fröbel, terbiyenin daha ilk yaşta 
başlaması lazımgeldi~ini söyledi. 
Çok haklı olan bu noktaii nazarı
m tatbik mevkiine koymak için 
ilk defa olarak Blankenburgda bir 
Kindergarten açtı. Her yeniliğin 

doğurduğu aksülamel gibi, Fröbe
lin Kiridergarteni bedbinlikle kar
şılandı. 

Fröbelin natıkadan mahrum 
olması, fikirlerini ve görüşlerini 

yazılı ile izhar edememesi, bu 
bedbinliği arttırdı; öyle ki, tanın

mış pedagog Diesterveg bile Kin
dergarten 'lerden iyi netice alına· 

mıyacağını söyledi. Fröbel nevmid 

olmadı; eserinin iyi netice verme
sini bekliyecek ve tezinin yanlış 

olmadığını dünyaya böylece is
bat edecekti. 

Yabancı memleketlerden ese
rini tetkik etmek için gelenler Frö· 
beli takdir ederek geriye döndü
ler, ve', kendi memleketlerinde 
Kindergartenler kurmak için te
şebbüse giriştiler. 

Fröbel bundan daha iyi bir 
mükafat bekliyemezdi. 

Fröbelin Kindergarteni büyü
dükçe çocuklara bakmak için ~ü
tehassıs elemanının yokluğu hıs
solundu. Bunun üzerine bir adım 
daha atarak Meiningen hükumeti· 
nin yardımı ile Bad Liebenstein· 
deki Mariental şato~mnda Kinder· 
iartenci bayanlar yetiştirecek bir 
seminer kurdu. Fröbel eserinin 
etrafa yayıldığını seviçle gördü. 

Fröbel temmuz 1852 de Ma· 
rienta!do, gözlerini _müsterih bir 
tarzda dünyaya kapattı. 

Eseri, sağlam bir temel üze· 
rine kurulmuştu : Her medeni 
memlekette Kindergartenler kur
mak için teşebbüıe geçildikini bi· 

P. P. satılabilecek PROGRAMI 
liyordu. 

*** 
Feriedrich Fröbel 21 nisan 

157 sayılı kararname ile arpa, 
buğday, yulaf ve çavdara el ko
nulmuştu. Bu suretle her yerde 
bulunan hububat satın alınıyor ve 
pazarlarda hububat satılmıyordu. 

Dün Halkevimizde merasim yapıldı 
1782 senesinde Rudolştad'da doğ
du. Babası geniş bir eyaletin ra· 
hibi idi. 

Eyaletin geniş olması, rahi
bin meşguliyetini on derece ar· 
tırıyordu ; rahip, bu yüzden taş
kın ruhlu oğlu ile meşgul olam ı. 

yordu. 
İhmale uğrayan Fröbel boy. 

lece daha ilk çağında, bir Kinder· 
garten 'in yokluğunu hissetti. Ço· 
cukluğunda geçirdikleri Kinder· 
garten :kurmak için büyük bir 
fimil oldu. Fröbel, jena'da tabii 
ilimler tahsil etti; fakat parasızlık 
üniversiteden ayrılmasına s~bep 
oldu. 

Hayatını kazanmak için pra· 
tik işlerde çalıştı. 

1805 de PeAtalozzi ile tanış· 
dıktan ve lverdondaki müessese· 
ye girdikten sonra hayati intiza· 
ma girdi Artık eskisine nisbeten 
rahattı. Pestalozzi Fröbe'li zen~in 
bir şahsın yanına mürebbi olarak 
tavıiye etti. Fröbel 1881 de, bu 
suretle, Götting lisanlarını ve ta
bii ilimleri tahsil edebilmek imkA· 
nını elde etti. 

1813 de gönüllü olarak or
duya iltihak etti; orduda jimnas
tiği kuran Friedrich Ludvig Jahn 
ile tanıştı ve onunla dost oldu. 

Harpten sonra pedagoji ile 
meşgul olan Fröbel, talebelerini 
mükemmel bir insan olarak yetiş· 
tirmek için çalıştı. işte bu çalış· 
ma devresindeki, çocukların da
ha ilk yaşlarından itibaren husu· 
si bir şekilde terbiye görmelerinin 
elzem olduğunu anlattı. 

Kindergarten denen mukad
des müessese böylece doğdu. Al
man milleti bütün dünya tarafın. 
dan takdir edilen Fröbel gibi bir 
pedagoga sahip olmakla iftihar 
etmekte haklıdır. 

Bir kly kavgası 
Adananın Çakaldere köyünden A· 

rap Ali oğlu Mahmut Poyraz, ba
balığı Arap Ali, annesi Fadime, 
komşusu Fatma'nın yardımı ile 
ayni köyden Hüseyin Zümrüt a
dında bir şahsı ağır surette yara
ladığındhn yakalanmış ve suçlu, 
suç ortaklan ile birlikte Adliye
ye teslim edilmişlerdir. 

Resmi daireler 
bugln tatil 

Zıtfer Bayramı münasebetiyle, 
daireler ve resmi müesseseler bu
gün tatil yapacaklardır. 

Alakadarlara bildirildiğ'İne gö· 
re, ekmeğini evde yapan ve istih
sali istihlakine kafi gelmiyen veya 
istihsali hiç olmayan kimseler, ek
meldik, yemeklik ve yemlik ihti
yaçlannı, 100 kiloya kadar hubu
bat satışı yapılabilecek mahalli 
pazarlardan temin edeceklerdir. 

Adana tenlscllerl 
Fuara çatırıldılar 

[zmir Fuar Tenis Müsabaka
larına iştirak etmek için şehrimiz· 

den 2 tenisci davet e
0

dilmiş bu
:unmaktadır. 

Kız meslek 
muallim okuluna 
talebe abaacak 

Ankara lsmetpaşa Kız ens
titüsünde bulunan kız meslek mu
allim mektebine alınacak paralı 

ve parasız yatılı ile nehari talebe
nin imtihanları bütün enstitülerde 
eyh11ün 18 inde başlıyacaktır. 

İmtihanlar 27 eylt1lde sona ere
cektir. 

TREN BİLETLERİNE 
YOZOf O~ ZAM 

Devlet Demiryolları işletme 
Umum Müdürlüğü asker ailelerine 
yardım kanununa tevfikan 1 Ey
lulden itibaren yolcu biletlerine 
yüzde üç asker ailelerine yardım 

zammı ilave edecektir. Bu zam 
yalnız birinci ve ikinci mevki yol
cularından alınacaktır. 

Yeni Sıbbat Mldlrl 
Münhal bulunan şehrimiz 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü-

r--HAVA üaf üSi-~f 
* * $ BugUn "Hava Hatta- ! 

aı,, açılmıfflr. 5 ey lOlde 
bitecek olan bu hafta I· 
çlnde, TUrk Hava Kuru· ! 
mu, bUtUn yurddafları

mızı, çellk kanatları ar· 
tırmaja davet ed iyor. i 
i 
Yardım•ever y urddafla· 
rımızın TUrk Hava Kuru
m una kofacaklarını ve 
yardımlarmı ••lrgeml· ı 

j y eceklerlnl f lm dlden 
beklemekteyi z . İ 

··-----------· 
AHKARAOA BUGONKÜ 

TÖRENlER 
Ankara : 29 ( a. a. ) - 30 

Ağustos cumıutesi günü Ankara<la 
19 Mayıs stadyomunda İstanbul -
Ankara güreş takımları arasında 

yapılacak olan serbest ve greko· 
romen güreş müsabakalarına saat 
16 da baılanacaktır. Bu müsaba· 
katara iştirfik edecek olan latan· 
bul güreşçileri şehrimize gelmiş

tir. 

terU ve nakledilen 
maaıumıer 

Maarif Vekaleti bu sene ter· 
fie layık olan ortaok~l muallim· 
!eri ile, ailevi ve sıhhi sebepler
den dolayı nakillerini istiyeıı mu
allimlerin listesini hazırlamıştır. 

Listeler halen lstanbul'da bulunan 
M'lcırif vekilinin tasdikinden sonra 
eylUlün ilk haftasında ilan oluna
caktır. 

Maarif MGdlrl 
dürlüğüne tayin edilen B. Şahap Maarif Müdürü B. Ekrem 
Akın ıehrimiıe gelmiştir. Kendine Gürsel, dün, teftişlerde bulunmak 
choşgeldin> deriz. üzere Haruniyeye gitmiıtir. 

ı"""""""""""""""""""""~"""ı 

1 Cebinizdeki Ten bel Paraları J 
ı Yuzcle 6 Peıin Faiz Getiren ı 
ı ı 
ı Taıarraz Bonosu ile ı 

i Selerber Ediniz (5768) f 
ı L""""""""""""""""""""""""J 
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lngiltere'de mahpuslar - Köpeklerin tescili 
Bütün Jngfüz hapisanelerine Dahiliye Veka· 

!etinden aşağıdaki emir gelmiştir : 
" Hava hücumlan esnasında mahpusları 

hücrelerine kapatınız! ., 
Bu kaideden istisna edilenler sadece em· 

niyet edilebilen mahkumlar, yardımcı itfaiye ve 
tahlisiye vazifesini i'Örenlerdir. Bu tedbirin alınma
sında muhtelif sebepler vardır. 

Birincisi, mahpuslann isteriye tutulmalarının 
önünü almak içindir. Zira mahkumlar, vaziyetleri 
icabı sinirleri en ieriin ve hayatları da bulunduk
lan haleti ruhiye içinde, en kıymetli olanlardır. 
Bir bombardıman esnasında bir arada bulunduk· 
lan takdirde paniğe uğramaları gayet kolay
dır. 

ikincisi, ve itin hoş tarafı, lngiliz hapisane
lerinin dış duvarları 2'ayet kalındır ve bunun i
çine örülmüş ikinci bir kalın duvar vardır ki, ko• 

lay kolay yıkılamaz. işte bu sebepten dolayı 
hücrelerine hapsedilen mahkumlar adeta hususi 
ve en mükemmel sığınaklara konulmuş vaziyette· 
dirler. 

••• 
Son aylar zarfında, Birleşik Amerikada kö· 

peklere fazla ehemmiyet verilmeğe başlanmıştır. 
Saint Louis şehri Birleşik Amerilea köpek merke· 
zi olarak intihap edilmistir. " Köpeklerin tescil 
milli bürosu ,, bu şehirde kurulmuştur. Bu teşki
latı tesiste maksat, Amerikan köpeklerinin tes· 
cili ve tahriridir. Amerikalılar, dünyada herhangi 
bir milletten fazla köpeg.e düşkün bulunmaktadır
lar. Amerikalılar, tıpkı insanlar gibi köpeklerin 
muntazam bir sicile mazhar olmalarını arzu edi
yorlar. 

Tescil Bürosunun müdür ve başlıca müs
tahdemi baytarlardan mürekkeptir. 

Dün 30 ağustos, Halle.evimiz· 
de Vali B. Faik Üstün Mek
tupçu da haıır bulundukları hal-

de, büyük bir kalabalığın iştira
kiyle kutlanmıştır. Merasime saat 
21 de istildfil marşiyle başlanmış, 
müteakiben Enver ~ehnan Şapol
yo, <30 A~ustos> un değerini ve 
manasını anlatan ve güzel ha · 
tıralarla . dolu bir konuşmada 
bulunmuştur. Konuşmadan sonra 
Celal Sahir Muter güzel bir şiir 
okumuş ve Ev orkestrası muhtelif 
parçalar çalmıştır. Merasıme halk 
türküleri ele.ipinin orijinal halk tür
külerinden mürekkep konserıyle 
nihayet verilmiştir. 

Bugün şehrimizde Baıkuman
danlık Meydan muharebesinin 
19 uncu yıldönümü, büyük bir 
merasimle kutlanacaktır. Bu me
rasime ait program aşağıdadır: 

1- 30 AQ'ustos 941 Zafer 
Bayramı töreni aşaQ'ıdaki sıra ile 
yapılacaktır. 

A) Kabul Resmi: Daire lta
rargllhında yapılacak. Garnizon 

Komutanı 8,40 dan 8,55 e kadar, 
Mebuslar, varsa, müteakiben bü· 
tün sınıflara mensup subaylar ve 
askeri memurlar. 

B) 9,30 da Vali ve muavini, 
Vilayet daire müdürleri, meclis 
umumi azaları, Belediye Reisi ve 
mensupları, Halk partisi, Halkevi, 

Demiryolu işletme idaresi ve di
ğer te~eklcüller, ecnebi devlet 

mümessillerinin tebrikatını kabul 
edecektir. 

Bu merasimde protokol suba
yı vazifesini Jandarma merkez 
takım K. yapacak. 

2- Merasim komutanı Bnb. 
Nasır Vurgeç'tir. Merasim işlerini 
tertip ve tanzim edecektir. 

3- Merasim }eri, aıfalt fosa 
doğusundaki istasyana yakın 

Cumhuriyet Spor alanıdır. 

4- 9,45 de Komutan, vali ile 
birlikte merasim mahalline gele-

cek, askerlerle di~er teşekkülleri 

teftiş edecek; tam bu saatta me
rasim komutanı merasimi açacak
tır. Müteakiben bando istiklal 
marşını çalacaktır. 

5 - lıtiklal marşını mütea
kip en kıdemsiz. bir subay tara
fından 30 Ağustos ıaf erine ait 

bir söylev verecek, müteakiben 

komutan mukabelede bulunacak

tır. Bundan sonra Türklcuşu ve 
Hava kurumu namına bir söylev 
verilecektir. 

6 - Söylevden sonra vali 
ve komutan, bütün askeri zevat, 
hükümet erkanı Atatürk parkı 

önünde hazırlanmıı olan tribüne 
teşrif edecekler, bu esnada kıta

at, sivıl teşekküller ve okullar 
merasim geçişine başlamak üzere 
asfalt şosa üzerindeki yerlerine 
aideceklerdir. 

Vali ve Komutan tribünde 
yer aldıktan ıonra saat 10,30 da 
geçit resmi başlayacak ve şu sı-

ra ile yapılacaktır. Bando, askeri 
kıtaat, okullar, malül gaziler, 
Türle.kuşu, itfaiye, spor kulüpleri, 
Dcmiryolu memurları, sair teşek
küller. 

7 - Merasim kıt'as: geçidi 
müteakip asfalt cadde Abidinpa
şa caddesi - Taşköprü yolu 
ile kışlalarına döneceklerdir. 

8 - Tam ıaat 12 de Bele
diye tarafından merasim atışı o
larak 21 pare top atılacaktır. 

9 - Geçit resmini müteakip 
demiryol muhafıı taburundan bir 

nizaltı 

lerile o 

ye gelen yar· 
!ışırken, Jngiliı· 

mak, di 
!arını orta 

tı kor 
/al 

raşıp duruy 
hangi b iri gayes ne muvaffak ol· 
duğu takdirde harbi kazanma~ 
için kat'i bir adım atmış olacaktır· 

Deniz.in altında dolaşmak içiP 
ilk projeler on ) edinci asırd• 
başlamış ve on sekiz.inci asırd• 
taammüm etmiştir. 

1778 de yapılan Buhneı'ııt 
kaplumbağa isimli gemisiyle ftıı. 
ton 'un tor pil ~balığı ısimli gemisı 
deniıaltlarının bü} ük babası sa}'' 
lır. Bu iki keşif o vakit motörler 
mevcut olmadı~ için muvaff8~ 
olamamıştır. Deniz. altında se) ,. 
hat meseles: hakiki olarak ilk de· 
fa 1886 da Düpüy dö Lonun fı· 
kirlerinden ilham alan Güst•' 
Zede isimli bir mühendis tarafııt· 
dan yapılan Yimnot gemisi}ıe 
mümkün olabilmi~tir. Mamafıh· 
Fransızlardan daha evvel Amerr 
kalılar da bu mesele ile meŞB11 

olmuşlardır. 1864 muharebeıerı 
denizaltlarının askeri birer k•Y' 
met olduğunu meydana çıı.ar· 
mıştır. 

Denizaltlarının su depol•rı 
vardır. Bu depolar su ile dold~ . ~ 
rulunca gemi ağırlaşır, ve denıı 

ortalarına dotru inmeye bafıar 
Tulumbalar lasu boşaltılmıya b8f 
!ayınca gemi de yükselir. Bu ,ıı· 
retle gemiyi istenilen irtifada ıııl 
mak mümkündür. 

Denizaltıları suyun yüz.üııd~ 
infilaklı motörlerle , suyun all1~ 

··~ da da evvelce doldurulan '" 
müUitör bataryalarile işleyen ele~l 
motörleriyle hareket eder. 

Bugün denizaltı gemileri~ 
en büyüğü Fransızların sür~~, 
isimli gemisidir. 1929 da inşas•0 

. e' başlanan ve 1932 de denize ıP 
bu deniz.altı suyun üzerinde i~~ 
2800 ton ve suyun içinde}~ 
4304 tondur. 

Fransız hezimeti sırasında :t' 
lngiliz limanında bulunan bu 
nizaltı gemisi Hür Fransızlar• 
ti hak etmiştir. 

Denizaltı, muayyen bir d 

rinliğc kadar Pcriskopu vasıtsf 
denizin sathını görür. Daha f• 

derinlikte ise tamamıyle kör ~ 
lır. Alttan giderken denizattı 

varilt-ri gemiyi tamamiyle k11 

!ıklar içerisinde ve hesapla 
kuvvetiyle yürütürler. Maı111 

ara sıra su yüı.üne çıkarak 1 

almak ve mevki tayin etmek 

ruretindedir. 

bölük bando ile beraber Al't 
anıtının kar,ısında safta dur 

ve İstiklal marfile beraber ' 
komutan tarafından çelenk ~ 
caktır. Ve bu merasimde b6 

subaylar hazır bulunacaktır. 
(' 

10 - Merasime ittira1' 
cek ubaylar büyük üoif , 
ile tribün r alan d: 
memurları '\ teşe~~ 
mümessili elbise ıle 
tirak ede fdir. 

11 - • aıim gününün f 
saat 21 ,.. askerf bir ıJJ 
tarafında ener alayı yap•~' 
tır. Alay takip edecd'' 
Taşkökrü .' Hükümet koıı' 
Saat kulesi · Asfalt yol • tv' 
kona~ından geri dönerek AP. 
paşa • Tümen Karargahı • 
gazino önünden Demirköpr-0 
ile kışlaya avdet edileoe1'tir· 

12 - 30 Ağustos Zafe~ 
ramı gecesi askeri gazino . ~ 
sinde bir Gardenparti 

cektir, 
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rad Tahran : 29 ( a. a. ) -
tü e. tam bir sükunet hüküm 
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.0 kamyonlar müsadere edilm 
it. 

iş-

r· '----·-----

• :; t:~ı·:El•JI 
ıi~ 

ıe 

'l'ORKIYE Rad.11osu 

7.30 

11.45 
1 s.ooı 
lS,30 
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19.45 

<o.ıs 
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21.55 

<2.30 

u AN KARA Radyos 

Cumartesi 30.8.941 

Program ve memleket s a-

at ayarı 

Müzik : Marşlar 

AJANS haberleri 
Müzik : Senfonik progra m 

Evin Saati 
Program ve saat ayarı 

Müzik : Milli havalar 

AJANS haberleri 

Müzik : Marşlar - Riya 
seticumhur Bandosu 

Müzik : Milli havalar 

Müzik: Dans 

. 

Program ve memleket sa . 

at ayarı 

Müzik : FASIL 

Konuşma 

Müzik : Yurttan sesler 

Konuşma 

Memleket saat ayan ve 
aians haberleri. 

Müzik : Radyo Caz Or· 
kestrası 

RADYO GAZETESi 

Müzik : Zeybek havalan 

Konuşma 

Müzik : Dinleyici istekleri 

Konuşma (Günün mesele· 
leri) 

Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası 

Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; Esham - Tahvilat 
Kambi e . Nukut Borsası 

(Fi 

Salon Or-~2.45 

<2.5sı 
<l.oo yarınki am ve kapa· 

nış. ,, 

Zayi ta arral 
clzdaaı 

dtıh Ziraat Bankasından almış ol
dıt tn 631 numaralı tasarruf cüz
tıia~11!11 kazaen zayi eyledim. Ye· 
<iıt~tıı alacağımdan zayi olan cüz
llılr .'tnın hükmü olmadığı ilin olu-

NACl KAY ADELEN 

TORKSOZO Sayfa 3 

Sovyetıere gire 
Almanlara gire 
{ Birinci say/ adan artan } 

rımız bütün cephe üzerinde düş
mana karşı anudane muharebe
ler vermişlerdir. Şiddetli muhare
belerden sonra kıtalanmız Dinye· 
per - Petrovsku terk etmişler· 
dir Hava kuvvetlerimiz Königs
berge muvaff akiyetli bir hücum 
yapmıştır. Alman mütemmin malii· 
mata göre, 26 Ağustosta evvelce 
bildirilmiş olduğu üzere 17 değil, 
fakat 37 Alman tayyaresi düşü· 
rülmüştür. '27 Ağustosta hava mu
harebelerinde 41 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. Bizim kayıbımız 23 
tayyaredir. Hava kuvvetlerimiz 
Baltık denizinde iki Alman nakli
ye gemisini batırmışlardır. 

Bertin : 29 (a. a.) - Bolşevik
ler 27 Ağustosta şark cephesinin 
deniz bölgesinde mahalli şaşırtma 
hücumlanna teşebbüs etmişlerdir. 
Şiddetli bir topçu ateşinden son· 
ra tanklarında müzaheretile yapı· 
lan bütün bu hücumlar Almanla
rın kahramanca müdafaası karşı 
sında muvaffakiyetsizliğe uğramış· 
tır. Bir noktada Sovyetler Alman 
piyade mevzilerine karşı üç süva
ri bölüğünü hücuma kaldırmıilar
dır. Bu hücumda mütemerkiz ateş 
karşısında kırılmıştır. Bu süvari 
bölükleri tamamiyle imha edilmiş· 
tir. Alman piyadesi 27 Ağustosta 
aşağı Dinyeperde Sovyet istihkam 
askerlerinin nehri geçmeğe hazır· 
landıklannı görmüştür. Alman ba· 
taryaları Sovyet askeri tahaşşüd · 
leri üzerine müessir bir ateş aç· 
mış ve Atman obüsleri nehri geç· 
meğe hazır Sovyet piyade bölük
lerine kanlı zayiat verdirmişlerdir. 
27 Ağustosta aşağı Dinyeperde 
Alman istihkam ve piyade asker
eri nehir üzerindeki büyük bir a· l 

daya çıkmışlar ve adayı derhal 

Y. Çi~di l _ o5,oo 
K. Çi~di · 0,00 - ı 

_Susam ı-- ı 
Buğday yerli, 8,43 1 8,75 
Arpa 6,63 6, 75 
Yulaf -7~43-I 7 ,50 

r 29 . 8 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

, ı __ fş bankasından alınmıştır. 

ı ~ı (Frank) funsız -
11 (Frank) İsviçre 
il.Sterlin) ingiliz 5.24 
jJ_Q~~r) Amerik'!n 132.20 _1 -

zaptetmişlerdir. 
Almanlann ileri hareketini 

durdurmağa teşebbüs eden Bol
şevikler göğüs göğüse çarpışmış

larsa da mağlup edilmişlerdir· 

Moskova : 29 ( a. a. ) -
Lozovski, Dinyepcr barajının ber· 
hava edildiğini bildirmiştir. 

Moskova : 29 ( a . a. ) -
Ta11 Ajansından : c Bugünkü 
Kral > başlığı altında Krasnaja 
Sovetsa gazetesi şöyle yazıyor : 
"Stalinin büyük stratejik planı mu
cibince Ural, memleketimizin bir 
müdafaa üssü olmuştur. Burada 
zaferimizin maddi esası yaratıl

maktadır.,, 

1 LAN . 
Kanara müdürlüğünden: 

r 
c 

Kanara işçileri için satın alınacak 40 adet muşamba Ön· 
ük ve 30 çift lastik çizmeye talip çıkmadığından Belediye en· 
iimenince 1 O gün müddetle uzatılmasına karar verilmiştir. 

1 - Satın alınacak beher muşamba önlük muhammen 

edeli 250 kuruştur. b 
2 - Satın alınacak bir çift lastik çizmenin muhammen 

b edeli 1 O liradır. 
3 - 40 adet muşamba önlüğün muvakkat teminatı 7 lira 

s O kuruştur. 
4 - 30 çih lastik çizmenin muvakkat teminatı 22 lira 50 

le 

y 
d 

uruştur. 
5 - ihalesi Eylı1lün 9 uncu Salı günü saat 11 de leledi-

e encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi yazı işleri kalemin-

etlir. lstiyenler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü teminat mukbuzları ve Ticaret 

dası vesikalariyle birlikte Belediye eµcümeninde hazır bulun· o 
alan illn olunur. 13394 m 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral beıapları 

1941 
ikramiye planı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aiu•toa, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

1941 ikramiyeleri 
Adet 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

2000 Liralık 
1000 > 

750 > 

500 > 

250 > 

100 > 
50 > 

20 ) 

2,000 
3,000 
1,500 
2,000 
2,000 
3,5or 
4,COO 
f.,000 

Lira 
> 

> 

• 

> 

:t 

:t 

TUrklY• ı, eanka•m• par• yatr.rmakla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zan•~n.:2' tşllhlnlzl 

denemlf oıur•unu:a:. 

TORNACI YE TESViYECİ 
Ali NACAK 

Adanada Fabrikamızda 
çalışmak üzere iki tornacı bir 
tesviyeci ve bir Oksijen ve 
Elektrik kaynağı yapabilir kay
nakçı alınacağından talip olan· 
lann bizzat veya sarih adresi
ni göstermek suretiyle mek
tupla Fabrika müdüriyetine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
29- -31-2 13393 

Adana Milli Menıucat 
Fabrikaaı Müdürlüğü 

, 
aoz MGTERASSISI 

Dr. Mesud Savcı 
Hastalarını· Kabule Baııamııtır. 

L ............... 1.33.53 ............. 6 ... 1.5 .... ..1 
Biprl Betonarme Dişeme ve Parke 

Kaldırım İnşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
Zayi Şahadetname 

Adana 2 inci orta okuldan 
aldığım 73 No.lu şahadetna· 

mem yitmiştir. Hükümsüzlüğü-

1 - Seyhan vilayetinde Ceyhan köprüsünün betonarme 
döşe~~. te~rid ve parke kaldırım inşaatı ( 26800 ) lira keşif 
bedeh uzerınden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

nü ilan ederim. 13394 
Galip Kemal Berke 

Bayıp Av Klpetı 

2 ;- Eksilt~e lOJ?/9~1 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 de Nafıa Vekaletı Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
ve artırma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 4 Aylık , beyaz renkte , 

başında ve vücudunun muhtelif 
yerlerinde kahverengi benekler 
bulunan bir Av köpe~i yavrusu 
kaybolmuştur . Bulanların İdare
hanemize haber verdikleri tak· 
dirde memnun edilecekleri ilin 
olunur . 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden ( 134 ) kuruş 
mukabilinde alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en az 3 gün 
~vv~I bir istida ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu gibi 
ışlerı yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almalara lazımdır. 

N6betçl eczane 

f UAT ECZAHANESİ 
Yeni Postahane Yanmda 

S - isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile ( 201 O ) liralık 
muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı artırma ve ek
siltme k~~un~nun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı 
zarfları ıkincı maddede yazılı saattan bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukte-
zidir. (5878) 27-30-3-6 13385 

. " 
iLAN 

Seyhan Defterdarhğından : 
Mükellefin Adı ve:Soyadı Köyü veya Müfredat Taalluk etti~i H. P. C•zaJı Nüfus P. C 

.sene YEK ÜN Mahallesi Defteri 

Mevlüt oğ. Ömer Buluç 
Mehmet oğ. Kemal Yargıcı 
Veli oğ. Mehmet 

istiklal 

" .. 
M. Ali oğ. Mchmc Ateşt Adana Ş. 
Ômer oğ.Halis Eroğlu Cemal P. 
Mustafa oğ. Mehmet Sucu Z. 
Şaban oğ. Salih Sezi1n ,, 
Yusuf oğ. Davut Dağlı .. 
Mustafa oğ. Selim Vardar ,, 
Ali ojt. Mehmet Pekgüzelyiğit ,, 
Duran oğ. Şükrü Turgut Adana Ş. 
Mustaftt oğ. Bekir Koca V. 
Hasan oğ. Mustafa Renksiz ,. 
Behçet Kızı Behice il 

" " ,, n 
Şaban oğ'. Arif Döşeme 

" ,, " " 
Muharrem oğ. Recep ,, 
lsmail oğ. Ali Hanedan 
Süleyman oğ. Mustafa Mirza Ç. 
Hasan oğ. Mustafa ,, 
Süleyman oğ. Fazıl ,, 
Süleyman oğ. lsa Kambur ,, 
Habib ot. Süleyman ,, 
lbrahim oğ. Süleyman 11 

lbrahim oğ'. Salim istiklal 
Elif Algunbaş ,. 
Hüseyin oğ. Kemal Kusun Kurtuluş 
Mustafa oğ. Mehmet Gezici Mirza Ç. 
Süleyman oğ. lsa Kambur .. 
Mehmet kızı Nebiha lyitaş 11 

Osman kızı Ayşe Koca V. 
Sabahattin kızı Hatice 
Mustafa oğ. izzet 
Yusuf oğlu Halit 
Hüseyin oğ. Hasan 
Hüseyin oğ. Şaban 

" .. .. 
,, 
.. 

Mustafa oğ. Talat ,, 
Ahmet oğ. Şükrü Turıut Döşeme 
Ali kızı Zehra 
Salih kızı Hamide 
Makinist Şemsettin 
Salih oğlu Ali 
lsa ot. Süleyman 
Süleyman o~. Recep 
Mehmet oğ. Hayri 
Nuri kızı Hanife 
M. Rifat oğ. Ahmet 
lbrahim oğ. lsmail 
Mehmet oğ. Süleyman 
Ali kızı Zeliha Üşenmez 
Habib kızı Cemile 

" Hanedan 
lıtiklal 
Sucu Z. 

il .. 
Hanedan 
istiklal 

il 

Hanedan 
,, 

" Mirza Ç. 

Sıra No. 

129 
131 
132 
902 

1637 
1832 
1811 
1841 
1842 
1843 
2247 
823 
826 
830 
931 

1082 
1083 
1084 
1233 
1725 
1729 
1811 
1812 

' 1813 
1817 
1376 
1379 
1414 
1821 
1820 
1823 
1830 
1832 
1843 
1845 
1851 
1852 
1859 
1909 
1923 
2024 
2063 
2079 
2081 
2084 
2185 
2206 
2209 
2538 
2539 
2542 
2582 

940 

" 
" 
" 
" .. 
" 
•• .. 
" 
" 
" .. 
il .. .. 
" 
" 

,, 
" .. .. 
.. .. 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 
il 

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

•• 
" 

lira K. 

3 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 50 
1 00 
1 00 
1 60 

10 00 
10 00 
2 50 

lira K. lira K. 

1 00 
2 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 oo 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
2 00 
ı 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 

3 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 50 
1 00 
1 00 
1 60 

10 00 
10 00 
2 50 
1 00 
2 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 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
2 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 

60 60 

Yukanda yazılı 52 mükellefin ikametgah adresi meçhul bulunuğundan isimleri hizasında müfre
datı gösterilen 60 lira 60 kuruş H. Para C. ve Nüfus P. C. borçlanm ilan tarihinden itibaren 15 gün 
zafında Maliye Tahsil şubesi veznesine teslimi lüzumu tebli~ yerine kaim olmak üzere Ceza Uıulü 
Muhakemeler Kanununun 141 inci maddesine tevfikan ilanen tcblit olunur. 



Sayfa 4 

PHILIPS 
K a!Jnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSİZ İ~lEME, UZUN ÖMÜR. 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

~TORKSôZO 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABİDİNPASA CADDESİ NO. 42 - TELGRAf: REMO ADANA - TElEfOH: 110 

30 Ağuztos 19~ 
~ 

:······················ .. ·····!••••••.-! . ~ · 
'· 1 •• •• ~ . •• 

i T U R K S O Z. U 1• . : 
İ Gazete ve Matbaa i • .;ı 
• • "ll' 

• • ~Q 

: Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYANIH ARA- i :~ ! FINDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO GO- 1 ı., 
: Gazetesi HONEYERİR. TORKSÖZOHO TAKİP EDİNİZ. 1 t 
: : t~ 
•.• Kitap, mecmua, çek, bilet, aııı, ı' ıeı 
• ,ıan, barlta, bll••am matbaa Tu··rks 0··zu·· , b, 1 işlerini Tflrklyede mevcut mat- S ~i 
•
• baaıara rekabet eder derecede Matbaası • 

tab ve slratıe elden çıkarır. • 

1 Türksözü Cilt Kısmı 1 

I MÜC[llİTHANESİNO[ YAPTIRABiliRSİNİZ 1 ~ : ı~ 
·-,-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--·-·~~~··· .. •••• .. •••••••• .. ···········~~ 
ı- TORKİYE CUMHURiYETi 

1 Ziraat Bankası 

' 

1 

Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai: 100.000.000 Türk Liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en• 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa~ıdaki plana göre ikramiye dağıblacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 it 

4 il 250 ., 1000 " 40 
" 

100 .. 4000 " 
100 ti 50 " 5000 " 
120 " 40 " 

4800 
" 160 

" 20 .. 3200 il 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUI, 11 Birincikinun, 
J Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iHGİLTERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORlUGU 

=== YAZAN:== MÜMTAZ F.AIK FENiK === 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANfSİ 
~STOHDEKİ MUAYENEHANESiNDE KABUL [DER 

j En Büyük Hakikat I 
DR 
nA 
!o 
" ~y 
M 

1 ! o 
" HL 
n ~ . 
n ı 
" D N Di$ MACUHUHUH YARATTIGI SIHHAT. il 

U CAZİBE YE G0Z[LlİKTİR 1 · n 
M "Radyolin,, harikulade mües· de parlak neticeler veren 
~ sir terkibi, daima tazeliğ'i ile 0 Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
N temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

N kişinin tercih ettiğ'i yegane diş müstahzarlanndan da müstağ· 
w macunu haline gelmiştir. Diş · kılm t 
n d M eıı· o nı iŞ ır. M hıfzıssıhhasın a ve guz ığın· M . " RADYOLIN ~ 
b:~r:zz::cz::~CCC~::2Cm=JCIC:n 

.............. * .................................... 
j Abone ve Ub 'JCÜRK§ÖZÜ I: 

,artları GONDEt.IK ~E. ADANA :: 1 Sah" B h . . " l>l tıe aşmu arrırı ~ 

Senelili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN :. 
1 Aylıfı . . . 125 • - : i _ Umumi Neşriyat Müdürü ~ 

lllnlar için idareye MACiD GOÇLO f i mUracaal etmalldlr Basıldığı yar : TORKSOZD Matbaası ı 
.................................................... , 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ; 
N yormadan ıstırapları dindirir. M 
N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ 
= her yerde pullu kutularmı ısrarla isteyiniz. . " 

•::::u:vu::::a::::u:vvv=:=uunu:u:vvv>c~ 

MGsabaka ile memur abnacak 

TÜRKİYE i~ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılm k e 3659 sB' 

yılı kanun hükumleri dairesinde maaş ve · e aşağ1' 
daki ~şartlar dairesinde müsabaka ile me r : 

1 - Müsabaka imtihanları 15 eyh1l 19 artesi gürıiİ 
Ankara; İstanbul, lzmir, Samsun ve Adana apılacaknr. 

2 - imtihana girebilmek için : 
A ) Liakal Orta mektep mezunu olma 
B ) J 8 yaşından aşağı ve30 yaşından rı bulunmama~· 
C ) Askerliğini yapmış olmak ( Askerliğmi henüz yaP' 

mamış olanlar muvakkat memur olarak alınacaktır. 
3 - imtihanda muvaffak olanlar a .. asında ecnebi lisa01 

bilenler tercih olunur. 
4 - Taliplerin en geç 13 Eylul 1941 cumartesi günÜPe 

kadar yukarıda yazılı şubelerimiz müdürlüklerine vesailderile 

1 
birlikte müracaatta bulunmaları ilan olunur. 13390 
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