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kt e.n .sonı a C. il. P . Genel mer
, ;•ııe gelereJ.. Puı ti Genel SekJ:.' tıekili il. Tüı men lara/ın
A karıılanmış ve bir müddet 

Grt; i I . / ılır. 1 erııı e meşgul olmuşlar-

~······-· 
llmuıarıa 
811111 Taarraza 
tı lagtltıreala 
lıuıa11 ıa1111 

NecmeJJin SADAK 

R
11İYa. harbi bıtiııce Alın3nya ya 
ngıltcreye hücum ed<'cek, ya 

1ır hud sulh kklıfınde bulunacak
~~· Burılaruı ilcı:.in ı de yapabılir, 
Q

11
1
• de lııgiltere i~in tehlikedir. 

~ •ki tt:hlikeyi örıt~mek lazımdır. 
~ : " Almanya Sovyet Rusyada 
ht~Vetıi bir düşmanla uQnşıyor, 
bit çok uj-raşıyor, Jngilte reye ar 
._.i) gelemez ,, diye rahata kavu· 
!it d rehavete düşınek d otrudur, 
ııı, e : " Komünistlik yıkı !ırsa Al 
G.n~a sulha yaııa~ır n hayaliyle 
~•ı' e kapılır.ak gerektir. H t'r an 
kıtı~, her Zdnt:lıı kuvvetli olmak 

r. 

li .1ngiJiz Başv~kiıi Churchill ile 
ıarıciy N ~ . -kil c azm Edc:n evvt:lkı gun· 

~11 ~~luklarında lngiliz milletine 
ttk 

1 ~ !ehlikeyi yeniden göstere· 
kat llhırlerin gevşememesine dik-

tttiler. 

tt)i ~.r. Churchill' e göre lngilte· 
lır. l-f .••t~li teşebbüsü muhakkak· 
tt atta bu hareketin bir ay son· 

• tyı~ 1 
~d u de olması muhk mr ldir. 
)t._ aıı dolayı istihsali mütemadi
tıı1t ;rttırınak, her gün daha uya· 

)"-da~r~k lazımdır. Dikkate şa 
)tt ~ kı, Alınan taam.ızunun Sov· 
Otq~syada ajırlaştıjı, Sovyel 
~ han mukavemet kudreti 

"itbin~~ ınüttef ikler mahafilinde 
~ı lllill t~n ÇOQ'aldıtı sarada lngi 
~il haline yakın bir tehlikeye 
)t tdc llrlık ve uyanıklık tavsi· 
~ '1ı " Churchıll hadiseler in tc
"'"Ut '"da asli lüzumsuz bir nik-
1'1\jtlık~ kapılını yor, bilakis evvelki 
~)ıla:~na nisbetle daha bedbin 

trı ~ tcek bir lisan kullanıyor : 
ciı~ d~ra günleri henüz atlatma-

" 1Yor. 
.\ı Çetirı b' 

Qı'"Y ır düşm:ınla ui raş3n 
ttı.· •nın b. 1 f ıl istil ır ay sonra ngilte-
trıııcı,11 a etmek gibi Sovyet se-

~ tirı· • Çok daha güç bir teşeb· 
uıı ... ıne · h "-iy0 r 51 ınantıta sığar mı 
t~ti l'li~~· Fa~at Churchill her 
~lrıl\d 111 bır ihtimalin lngiliz 
, Yilk 

8 
Yer e tmesini, baflanan 

~ı~ ttın i•Yretıerin gevşrmesiııi 
C\~•Qaıncı:dıti içind ir ki, lngiltere 
r hir ı " en az tehlikeli sıımla-
11~~ lehıi:ınanda bile yakında lıü -

lthiati ~ler lfÖstermek siyaseti-
t.1 Ye tercih ediyor. 

''"<t r. Ch ~ a bir . ~rchill avam kamara 
bt ~tUnu :~Y!i tehlikesinin yakın 
ıt-Ut ı_, Ylıyerek bu münase• 
"'rk tre iın ) tn li . anını da teyid e-
~- •tıciye N ~~ Söyledi . . azın Eden r~d-
h~ ~fltlttnı ~· bır nutukta lngi-
1-t-~ .ihliına~ıtlerin bir sulh teşı~b
llırı ticıye N •ne hazırlıyor. lngiliz 
~()"ı~edefj ~zırına göre Almanya
hit Utıizrrı d ~"Yayı imha ederek 
lrı "ılh l k uısınaıılıtına dayanan 

tilt t lifi 
tre liitı Y~pınaktır. Fakat 
{ Ceriai eri~ .her hangi bir 

ılı.ancı aayifede ) 

Purietoıı : 2 (e a) - Aıııı::ıika 

Cuıııl ı ıırı rİı;İ mua\IİUİ B. Vul l aı;, 

fyovıı top fobı i~ nsıııııı Lüş~dııılia 
sih lrdı~i nutukta: 

Romanya - Hırvatistan arasmd" İfbirliği lwnuşmalarına 
Zoirepte baılar.mııtır. Y ukanduki resim Zağrebi göster
melctetlü. ( Barıa dair haberlerimiz üçüncü sahifemizdedir) 

< - Kuvvdle ludı dıııİtİ a
:taıni d~ rr.ceJe iıık i ş ,ıf dtiı ını:k 

ve har be g irmck~ lıu ır oldu~u · 
muzu icraat ve hattı hurekt-tleri . 

loYJ•tlere gire 

137 inci Alman 
tümeni dün 
imha edildi 

llERlEME OURDURUlDU 

edilmişt i r. 

.Sovycl kbl iğ-i c'e 137 ııci Almıın 

tüıneninin bozguna uğr.uhiını 

kayddmekledir. 
Bnlin : 2 ( a . a . ) - Anadolu 

Ajıııısı hususi muhuh; ı iııden : Son 

24 saat içinde askı•r i vaziydte 
hisst"dilir bir İ) ilik nıüşaht"dı· edil
miştir. Lrııiııgıad v~ Kiydırı düş . 

tü~ünü bildiren fevl..alacle lehli~ · 
leı e iııt i ı.ur edilmektedir. 

Brıliıı : 2 ( a. a. ) - 31 tem
mu:ı.dıı Şark Ct'pht'sindt'ki Alrnıan 
hava kuvvt"tleri bilhassa Lerıin
gı ad şaı kında ki düşman lrcenı. 
müleı ini lıt'dd tutm~şluı dır . c~ 

Almulara gire 

Büyük Rus 
kuvvetleri 

imha ettik 
35.000 ESİR 

Mukabil taarruz lar nup bölgt'siııde Din}'eper nııııta-
Londradım ırelen bir telgrafa kasıııdaL.i askeri ht·dc.:flcr uillıusa 

Ele 

göre, umumiyet itibariyle Alman tayyaı t'cİlt'rimiıiıı hücumuııa uğ-
ilerlemr:si durdurulmuştu . Ruslar ramıştır . Şinıdıye kadar alınan 

ede mühim vesik11lar ve lııu ita
lar ı göı•ıdüldt"ri göı ülmüştür. Sov
yet trşdı.küllt:r iııe öıt uıülıim r.ıııir

naıl'ıdeı den ba~ka Alıııaıı şe. • 
hir leı iıı~ ait Lıı ı,·ul lıı:ıı it ulur da 
buluıınıuşlur . Bu lııu ıtelaı c 'vsr
dalıı.i Sovyet ta}) ar~ ın,.ydanla 
rıudan ~ehnişliı 1940 ilkbıaluutıı 
da Sov, et dı:vlrt ınıtlbaumda 

buılnııfl&r . Ve Almaııyaııın çok 
içlerinde bombalanıtcak Alnıan 
şehiıleriııdelı:i lır.ddlrr i gösterir 
mımi.f9r iıaretlt'r i ihtiva etmek· 
trdir. Sovyt'tl,.ı in mühim göı dük
leri lıeddler lurmııı renkte çer
ç~vdt'nmiftir. 155 numarayı h$1· 

yan Mağdeburg lıaritaııında kili· 

kat't mukabil taaıruza gt'çmiş de- rak11ınla ı a gör~, lıl:lvu kuvvetl~ıi -
ğillı rdir. Yarıi hat üzerirıde bazı 111i:ı. düşıııaııııı 40 t ırnk, 264 l.am-
yerlt:ıde mevzii hücumlar olmuş· ,>un, 2 ııılılı tı e ıı, 2 cı· plıaıı~ tıt:' -
tır. ııi, hiı rş~ ıı tı eıı i , 3 lukonıvtıf , 

Bugünkü Alman tebliğine gö 35 hava dafı bala!} ası ve 31 ha-
ıe, Bug ı ıehrı civarında büyük bir va dafı topuııu tahı ip etmişlerdir. 
meydan muharebesinin cereyan Bolşevıkleı e iıısanca ağır 7.8) i11t 
ettiği hildirilınekkdir. Ayni teb· verdirilmış!ir . 
liQ-, Smol~ıısk'in şarkırıda büyük Bt>ı liıı : 2 ( a . a ) - Biülis-
bir kısım Sovyet kuvvt'linin dra- tok ile Btır aııuviçi arasıııdaki sahada 
fındaki çenberin darlaşmakla ol bulunan S'oııimin iıgali esııasırıda 
duğunu, Smolen()k'in cenubunda Alman lıtalıu ı ıehir civaı ıııda 
d a 35,0CO Sovyet askerinin imha taıe kımlnıış ve hf'ııüı tıuııami.) le: 
edilmiş olduğunn anlatmak tadır. öıtülemt mif bir çukur bulmuşlar· 
Peipus gölü civarında da büyük dır . Çukur nıuısyeııe edilmif ve 
miktarda Sovyet kuvvetleri ihata kaçmakta olaıı Sovy t'tleri alf'IA· ( Gcı isi üçüncü sayifede ) 

::::~..:.;:.~~~========~ 

Amerikanın 

yeni işgal ----
• •• 

BINGOL-MUŞ 

DEMİRYOLU hareketleri 
--- - - - · - Ankara: 2 ( Türkaöz.ü Muhabirinclen)-Elaz.ı;- Van-
Bt~rlin : 2 (a. a. ) - D . N. B. / ran hududu hattının altıncı kıımınm inıaatı ile Bin~öl -

Londra radyosurıa gör~ Birle-şik 
Amer;ka dün gr.ce TriniJ3t ada Muı arası hizmet yolu münakasaya konulmuf lur. Bu İf tah· 
laı ındaki hava ve d:-ııiz üslerini minen 2.500.000 liraya t;ıkacak ue İnfaota önümüzdeki ay 
resmen işgal etmiştir. içinde baılanacaktır. 

..::..::..=:.:.~.....:::...,_ __ :___________ ---------------
ı .............................................. -; ... ı-

Mançu koya 
Japonlarm 
tahşidatı 

Aıllerl laallJet 
Ankara : 2 (Radyo gaıete

sioden) - Londra mahfılleıi Man
çukoya askt:r sevkiyatı ya pıldığı 
haklonda malumnt almamış isekr 

de Mançı ko<laki J ıpon gaınizo
nunun büyük mikyasta takviye e 

dildi ti aıı laşılnıak tadır. 

Tokyo : 2 (a. a .) - D.N.B. 

Rı:smrn bifdirildiQ'ine gÖrf', Avust 

ralya, Borneo ve Malt:1yanm J1pon 

baııkalanndaki alacakları bugün

den itib:sren bluke edilmitlir. 

ı ı 

f Bas rabya i 
ı ı 1 Alman resmi h:ıı:p te.bliği • •Pa~c.at ve kenevir çok bol ı 
ı Basaı ~byanın tama'.m~· lt! . ı~g:tl ydışır. idare ıneık~ıi Kişiı ef- ı 
ı edılmış olduğunu bıldıı dı. tır · r\lt'~hor şt:hiılerı Hoti, Ben- ı 
ı Basa~tıb~a : Dinyı·ste~ ve dt'r, . Ak.kernıan'dır. . . . ı 
ı Prut ııt'hırleııyle Karadenı7. ~- f aıılıte ~asarabya ısını ılk ı 
ı rasında kalmış olan 44.000 kı defa olarak bu toprakların ı 
ı lom~t~e . mu.rabbaı yalnız cenup kısmı ı 
ı genışlı~ıııdı·.kı _to.p- na vc:rilmişti. Zi - ı 

ki d 
/larp Sahneleı ine ı 

ı ra_ arın . . ısmı ır. ra bu topraklann 
Nüf b k 

Colfra/i Yönden • 

ı usu ıkı uçu 6 cenup kısmı 14 ün- • 
· ı d B d Kıaaca Bakıılar " ı ı m~ yon ur. ura ~ cu asıın sonlarına 

ı ııufusun . ~ks· rısı . do!l'ru Ulah beyle- ı 
I ı Romeııdır. ı:;akat ahalı ara rinden Basarab'ın idaresi al ı 
ı sında R~slar, Almanlar, ~~I· tına verilmişti. Bıııı-ürıkü Ba- ı 
ı g~rlar aa l..ıulurıur. Çok muıı· s ırabyaııın mt"rkC'Z vr cenup ı 
ı bıt olaıı topr.ıklanııda hr r ÇI'!- kısımları ıse Moldavlaıııı elin ı 
ı şıt . hubu~al, bıllıassa mıs r e· deydi. ı 
• dılır. Guıd btı ğlaıı vardır · • G 1 1 ... • ı d 'ı • - er • .1 ncı ıull' g ..ı -

ı .......................................... " ...... ı 

1 Maarif Vekaletinin bir tamimi 
cc z=:-

Müsa b a ka 
imtihanları 

- - -------·--- -
KA YiT MUAMELELERi YIBMJ 

AiUS'l'OSTA SON. BULACAK 
Aıılura : 2 (u a) - Maarif Ve!-

killiğindrıı teblig eclılm iştir : 1 
1 - Bu sene 915 numaralı 

kanun mucibince Lise ve: orta 
olrnllaı a parasız ) atılı olarak gi
recek leı için açılacalc müsabaka 
imtıhanlarına girmek istryenleriıı 
kayd muaınelesırıe l ağustos 1941 
de başlanacak , 20 a~uıtuıı 941 
de son verilecektir. 

2 - Talip <ılaıılarıd 30 ağus
tos 941 çarıamba akıamına ka
dar bulundukları yerini Lise mü · 
düdüklerine, Lise olmoyan y~r

lerde Orta okul müdürlüklerine 
müracaat etmeleri lbımdır. Müsa-

:baka imtıhakları bütün sınıfları 
_için fU tarihlerde } azılı olarak• 
yapılacaktır : A - Türkçe, Edebi.
yat 1 Eylül 941 paı.arlesi:-ı:aünü. 
saat 9 da.J -ı 

B-Matematik 2 eylül 941 • 
salı günü saat 9 da. • 

1 

Amerika'da 
tedbir artıyor 
Parlıte Petea 

aıerldade çab .. a 

SURIYEDE ELE 
GEÇEH VESİllllR 

POLONYA K AI/NESINDE 
iSTiFALA R, iHTiLAFLAR 

:8. Göbbels'in 
bir nutku 

IRAN VAZiYETi VE ALMANYA 

A 
iman pı opıııanda naurı Bay 

Göbbels bir nutuk söyleyerek, 
bu haı bi Almaııyanın y•ıamak 

ıçın ve milletlerin hürriyet ve re· 

fahını müdafaa ve temin etmek 

için yaptı~ını söylemiftir. 

1 
... 

lranda bulunan Almanlar halc
kında lnııiltcı c:ııln lı an 'a }' aptıtı 
mür•c111tlar Alman) ada akisler 

lngillereye göne/erilen Kanada 
kınroetlerintlen bir kısmı 

lagUtere'ı• ••.•• , ... 
Baaada llrka11 
Londra: 2 (a .a .) - Üı;üncü 

Kanada fıı kası general Rice'iıı 

kumaııda51 altında ola ı ak lııgi lte· 
reye varmıştır. 

Büyük gemi lafilr.si bu bin · 
lerce askerden başkaca yüzlerce 

1 Amerikalı mütehaHıı ve Kanada · 
1 da talim wöı müı yüzlerce ta} ya -

i
l rC'Ci getirmiştir. 

Bunlar haı bi; t" ııaıırı M. 
Maıguıoıı v., Karıada fevhlide 
komi,eri M. Mas.ey tar af mden 

karşılaııııııfhr. 
Bu taze kuvvetlerin muvaua 

latı, ıı:-ç ı> nlerde Kanada baıveki
linin lııgiltere'ye bir üçüncü p i} a· 
de fırkasıııın, bir ı.ıı hiı fırkanın 
ve yrni tayyarelerin göııderilr-c~ 
Q'ine dair rad} oda } ııptıQ-ı vidı 

yerine ıı:tirın~Uedir. 

uyaııdırmııtır. 

••• 
Yeni Polonya - Sov.) et an. 

laşmuının tatbikine geçilip geçil-

mediği henüz. malQm de~ildır. 

Fıtkat Polonya nazırları arasında 
ihtilaflar çıktığından Polonya ha-

riciye nazırı ve dıtha iki naıır 
istifa dmişlt"rdır. Polon} a Baş11e

kiliııin bu ıdıfalaı ı kabul c::tmemc

sı muhtemddir. 

••• 
Par's matbuatı Pden ale} hin · 

de mücadeleye devam etmekte

dir . Par i•lcıı bir Almau murah

hassının V Şİ) e gele;rck Peten ve 

Daılanla nıüıak•reler .> dptı ları 
bildiı ilmeHedır. 

••• 
Sur iyede Müttef ılder eline Den

ıc ait gizli vesikalar geçmiıtir . 
Bu vuikalardaıı aıılaşıldrıl'lllıt gö

re, Japon} anııı Fransız Hindıçiııt 
sini iııali m~ıı:lesi dtaha çıtlı:tan 

kaı arlaımış bulunmaktadır. 

••• 
Gelt:n haberler, Amerikada harp 

haııı lıklbrının artmakta oldu~u , 
gc::rt:k mati Vt• g t' rehe rııdilstrıyt-1 
ihzaratın muaz.zam rakamlar ver· 
diğiııi anlatmaktadır. 

Diğer taraftan Amerika Japon
ya~ a karfı aldıtı iktiıa<;ll tedbır. 

lt'rİ aı ttırmakta devam etm~kte

dir. Amerikadan P""trol ihracı dı 
mcnedilnıif bulunnualı.tadır , 



TORKSOZO 3 A uıtoa 1941 

Ganiin Meuaau: 

Bir Yerll 1 
; . iC HAB Ladoga HlkAy~ 

Sarı Başak , YOZME MOSABAIALARI 
-AtaHtrA HaouııanJa-

BUGOI Y lPILlCAl 

Orta tedrisat 
kadro hazırlığı 

A vrupanın ıımısıt 1ırk11inJe 
mevcut l>iiyük aöllcı den bir 

tanesidir. Sathı 18 bin 180 kilo· 
metre murabbaıdır. 1939 Sovvet 
Rusya Fin hududu bu 161 O:ıerie• 
den ıeçerJi . Bir müıtahle çok 
benıeyen Ladoıa ıö O vaktiyle 
Finlandiya ldirfeıinin bir parç ... 
idi. Fakat aonradan deniıden ay· 
rllarak aöl halini •lmııbr. Garp 
tarafları 200,220 metre derinliti11• 
dedir. Şarkı batakhk halinde bi• 
ter. Bu ıölil bir çok ırmaklar be•· 
ler. Ve aularınm bir k11mı Neva 
vuataıile F1Dlandiya körfeıine dö· 
kllCr. Klfm dört aymda suları ta· 
aıamilc donar. L•doaa ıöUindc 
bir çok balıklar yq•Jıfı ıibi fok 
bahtınm bir nevine de raıt aeli· 
nir. Ledoıa ıölü ile Leninırad 
arumda nehirlerden iıbf ade edı 
lerek yapılmlf kanallar vardar. 

l . . . .)'w .. ~:,_ıı '= . : . ·.~-::=:=·~~:=:~··=:::=:::;;;:, 

laoı~i:·i1~7'··:· ~~:·<i1L~~i·· 
Siz hiç Çukurova köylerinde 

celedini:ı mi ·ı Ve bir akfam 
aklini tarlunn altın harmaDlara 

wuanda geçirdini:ı mi ? Köyün 
leri fehrin yapalaruaa, köyla 
lalan tehri npırklaı ını, köyllnln 

nabu da tehirlinin ruhuna hiç 
nzeme:ı. Meekenlerind~ bava

•, topratında ve ıuyunda ba· 
kir bir koku var buralann ..• 

Köyln duman mavi9i ı.,.an
de ay hep &illimaer. Gineıin ak· 
..... ,. buradan aynllft, bir relin 
'Oduının ıöndiriilen lfltına ben• 
aeı . lnuna hiç yeiı verme:ı; bam
bafk• tathhlda ıeçecek uatlere 
tirtlmif ribi. 

Ben yıllarca evvel Çukurova
aın b6yle bir köyiinde, bütin ıi1· 
aellllderiyle bermer doı,u.a bir ıö 
lüle, mevıun ve miltenaıip ba
caklara, ura bataklar ııbi saçlara 
ve dıyebilirim ki, dilnyanm en fi · 
sel ayaklanna .. bip bir köyUl kı
aı tanadım: Sıdıka. 

Köyde kıalar, akfam i1zerleri 
omualannda deıti auya ıiderlerdi; 
çıftaikteo çiftıite birbirlerini çatı· 
rırlar: fen, tuh, durmadan cıv.ı. 

dqarlardı. 

Sıdıkanın babası ölmilıti1. Bir 
tek annesinden batka kimseıi yok 
tu. Tarlalannı ortakçllara nrir, 
milreffeh bir halde ıeçinirlerdi. 

Köyde en pıel ıiyinen Sıdıka 
idi. Onun ıiyditi tirlü entariler 
köy delikanhlarının pılnQ ahrdı. 
Renılrenk bir çiçek bahçesi man· 
1.arasanı veren bu elbiseler ona 
De kadar yak11ırdı. 

Aaneai, S.dıkanm iffet ve fa· 
zileti iberine aon derece kıakanç· 
lıkla nezaret ediyordu. 

Biltiln lfakları Sıdıkalarm kö
petinden ilrkilyorlardı. Annelinin 
terbite ettiti bu zeki ve haıin 
hayvan Sıdıkanm pefini bırakmı· 
yordu. 

Delikanhlar, bu terait içinde 
Sldıkaya yaldqmak imkanmı bu· 
lamaymca karfldan konutmata 
ve çiçekler atmata lefebblı edi· 
yorlaıdı. 

Bir Eyl61 aabahı .. Ayni köyln 
yerliıinden ve tehirde •mele olan 
C(Jfkun bir delikanh Sıdıka ile 
kimae ıörmeden konuımata karar 
'\ferdi. Mlthlı k6pekten haberi 
yok muydu ? Veyahut onu ebem· 
miyete mi almadı ? . Buau kimae 
bilmiyordu. 

• 
Tarlanan çahhklan araaında ILo· 

IUfall ko)'unlann araaında Sıdı· 
kayı derhal tanıyıp buldu Sıdıka, 
ke11di11ni ıörmemif tibi örfiillne 
devam ediyordu. Köpek bir kaç 
adım ileride uyukluyordu . 

- Bea Haunam 1 
Sıdıka • bu an111ıa ıördltl 

ıilnaya hayretle bakla : 

- Sakm ilerilcme l dedi • 
köpek var ıımr . 

Haun bir kahkaha aalıverdi ı 

T&llllaa 

- Seni öpmek iateyeni ıan
nediyor muaun ki, bir it korlu. 
tur 1 

- Çok acele ediyoraun f 
- Şu aptal köpete bir dilim 

ekmek atayım da bak naaıl ya
nana ıelirim . 

Tuhaf ıey . . Çetin uyuyor 
ribiydi . Hiç homurdanmıyordu . 
Ancak ıöı kapaldannda hareket 
vardı . 

Artak Sıdıka da IL6petia mev
cudiyetini unutmut ve örıWni 

elinden barakarak fiael delikan
hya bakıyordu . 

iki itik için, ıüıel bir yerdi . 
Gurupla datıah bir aema , etraf 
koyu yefillik ve kayalarla çevri· 
lidir. 

Sadaka ona aordu : 

- Beni aabidea aeviyor mu
aun? 

- .Deliceaiae Sıd .. a 1 
Son kelimelerle beraber Haaao 

ıenç kısı bltlD kavvetiyle belin
den aararak kendine dotru çekti. 
~ istiyordu . Fuat Sıdıka 
kendini mlcWaada idi • Tam o 

a~da çalalaraa arMmdu çetin , 
bır fırtına s'bi. li&md• köplk
ler •vur arak ~ıkb ve delikulmın 
latlae ıtaldı • oau yaaaP.adu 
ııırdı. Ku, SMt•aoaa pı yqla
noa kantta. G..ç adaman kollan 
Sıdabyı blrak•llt• ve Sadıka kö
peti kol•Ullu , füat tatlı hayal 
artak boaalmQflu . Halan arıuau 

ıönmlf, ylal yarala, ruıi •lmlf, 
mabcap bir vaziyette k6ye iodi . 
Ve orada berkea onun bafln• 
ıeleni ketfet•ifti • 

Bu bldi1e öyle dedikodular 
eçb Ye kllbaçlar da ile •anea· 
rak kızaa etraf .. 6yle bir mini• 

yilkselttiler ki , ..tık kimae bu 
aedleri ..-ata caaret edemedi • 

- Sedakaya yakla .. ak •ı ? 
Alay mı ediyor...... • • Ya onun 

köpeti 1 • • f.ter kendiaizi par· 
çalatllak iatiyor1&D1& o batkı , 
diyorlardı • 

• 
Bir fin köpek 61d8 • Bu 611· 

mia tabii olmadtl'ı • Sıdıkanın 

el altından ıebirlenditi dillerde 

dolqb. Ne yazık ki, bir defa kel· 
pek hikayeli herkain kafuında 
yer yapaalf korkunç bir klbuı 

aibi yapdı 1 . • Ve Sldıb fev. 1 
htade ıl&ellitine ratmeo artak 
bir lfık bulamadı ve evlene•eıdeo 
aoldu • 1 

Bugün saat 17 de Atatürk Par· 
kandaki Yüzme Havuzunda fede· 
rasyon teıvik müsabakaJan yapı· 
lacakltr. Müsabakalar 100 metre 
serbest, 100 metre sırtüstü, 200 
metre kurbataJama, 1500 serbest, 
4 X 200 bayrak yan11. su topu ve 
kule atlayıılarandan olacak ve 140 
kadar yüzücü iştiralı. edecektir. 

V•ll•lı ltagla 
tıltlıtea dlaı,or 
Koıan ve Kadırli kazalarında 

teftifte bulunmakta olan Valimiı 
Bay Faik OıtOniln buıün tehri
mi:ıe dönmeleri ve Paıarteıi di. 
ter kaıalarda teftiflerine devam 
etmeleri muhtemeldir • 

Doll••••··· 
11uıa ıaa11,et1 
Adana Halkevinin bayanlara 

açalan Et Dokumacılıta kursu. faa· 
liyetine devam etmektedir. Hafta 
nın 3 rününde dersler verilmekte 
ve büyük bir ratbet bulmaktadır. 

lama Mlıadele Uma .. ......... ...... .... .. .. 
Sıtma Mücadele Umumi MOfct 

liflerinden Bay ŞOkri mlcadele 
ttfkitatını teftif etmek iıere teh· 
rimiıe ıelmiflir. Umumi Miifettiı 
Sah 1iiDI Marqa aidecek . Ve 
Marqtan döndOkten aonra Ada
nada teftiılerine devam edr.cek· 
tir . 

•lllılllllen ,... ....... 
Beden terbiyesi mükellefleri

nin kıyafetlerine dair talimatnamt 
evvelce Umum müdürlükten Böl 
pmiıe f6nderilmi•ti· Bu talimat· 
nameye ıöre, fehrimizde bulunan 
beden terbiyesi mükelleflerine 
rolf pantolun, ceket ve ıapkalan 
yakanda yaptmlacak ve mükellef· 
lerin yeni elbiseleriyle 30 Atus 
toaa ittirakleri temin edilecektir. 

• 
•ınaaaorn ........... 

Mersin : 2 (Türksözü Muha· 
birinden) - Şehrimiz Ticaret ve 
Zahire Bona11nda mukayyet lıa· 
&arın iftirakiyle encümen intihaba· 
b yapalmıtbr. 

Ticaret V eklleti tarafından 
komiser intihap edilen Ticaret 
Mlntaka müdürü Bay Mitat Kara· 
plenia riyueti altında Ticaret 
()dasandan intihap edilen 8. Sabri 
Poda ve Ahmet Gönen Borsa en· 
cümeninden müntebip yine Sabri 
Poda ve Şefik Kabandan tefkil 
edilen komisyon mirakabeıi altan· 
da aaat ~onda yapılmlf ve reyler 
tasnif edilerek kn k dörder rey ile 
tüccarlanmııdan Mustafa Gali ot
lu, Şikrü Malaz, Murad Erfir, 
kark ikifer reyle Ahmed Gönen, 
Şefik Kaban, otuz yedi rryle 
Şevket Sümer yirmi yedi reyle 
Retit Raatreldi encümen azahkla· 
noa seçilmitlerdir. 

Atış poligonu 
bugün açılıyor 
~den terbiyesi mükellefteri· 

ne açılan Abcıhk Kursuna bu,nn 
de devam edilecek ve tatbikat 
kursu ile atışlara başlanaçakbr. 
Ayna zamanda yeni atıf poliro· 
nu da ıçılmıt olacaktır. 

c . .... .. ... 
Seyhan C. H. P. Rdsi 8. 

Mustafa Rifat Gütek, buıünkii 
ekspresle Ankaraya ve aonra Is 
tanbula ridecektir. 

P. T. T. de tafbder 
P. T. T. adli tebligat itleri 

müdürü Cafer Tayyar Oatünuçar 
lstınbul P. T. T. müdOr muavin· 
liğina • latanbul müdflt muavini 
Nar.mi Erkmtn adli tebliıat itleri 
müdürlüA'fine naklen tayin edil· 
mitlerdir. 

Polla ıaıtltlll 
•ldlr muwbdlll 
Poliı enatitüıü ötretmeolerin

den Mu:ıaffer Se:ıeraerim Enstitü. 
müdiir muavinlitine tayın olun. 
muıtur. .... , ......... . 
ltulla,a ltorçları 

Antakya : 2 (Tlrksözii mu ha. 
biı inden ) - Bu tene mahıul8n 
az olması dolıyısiyle ı~çcn sene 
Zıraat Bankaaından iıtikraz lap 
mıı olan çiftçilerden bir kısmı 

borçlarını ödemi) ecek bir duruma 
dütmilflerdir. 

Vaıiydi ıöı önilne alan Vi· 
liyet , çiftçilerin bu durumunu 
allkadar makamlara bildirec~ı. bu 
aibılerin borçlarının ıdecek le• 

neye tecilini ve kendilerine mun
um kredi açılma11m iıtemiıti. 

Bu yerinde iıteti nazarı dik. 
kate alan Ziraat Vekaleti borcunu 
ödemiyecek durumda olan çiftçi
lerin borcunu ıelecek ıeneye te
cile ve kendilerine munzam kre
di açılmaaına muvafakat eylrmiı, 
keyfiyet VilAyete ve Ziraat ban. 
kasma bildirilmiflir. _, ..... , •. ,. 
•il••• A••ıalar 

Presburı : 2 ( a.a. ) - D.N.B. 
lnfilizler tarafından sivillere karşa 
bapanmıı olan hava taarruzlann· 
korunmalan için Alman çocukla-

nmn Slovak topraklanna kabul 
edileceklerini Slovak hükumeti 

birkaç ay evvel bildinnifti. 

~
' Bu karar Gzerine hali haurda 

rarbt Almanya ve Berlin'den r~· 
len binlerce Alman çocutu Slo· 

vakya'nın birçok köy ve sayfiye 
yerlerinde bulunmaktadar. 

----..... ı~-UIAKLAaDAa BAaıa -1 ..... ---

Amerlkadaft Lenlngrada kadar yaya yürüyen adam 
Bu uzun yolun kahramanı deri tlccan Raal 

Fanum adıncla biridir. fAmum 1831 senuinde 
Amerikanın Saint Louia tehrlnden kalkmıf, yitüye
rek Leninrrada kadar phniftir. famum 11rbnda 10 
kilo yOk oldutu halde Miauri ve Kolumbiy.a nehir
lerini ve Okyanuı aahiUetini takip ederek Allak•· 
ya plmif, pne yiriİJll'Ck lut llnUlnda donan 

Berhrinı botazını ~çmiı ve Sibirya tarildle o za. 
mao adı Petersburf olan Leninırada ıelmitt!r. Bu 
uzun aeyabati r.sna11nda ne bir nakıl vasıtasana ve 
ne de bir hayvana binmittır. O zamanları bu yü 
rüyüı rekoru bir bldise olarak karplanmlf ve bu· 
nun tesiri olarak Rus çarı farnumu huzuruna ka· 
bul etmif. kendilini miklfatltodırautbr. 

Maarif Vekilliti orta tedriut 
ötretmen kadroeunu hazırlamak 
ilzere tetkiklere bafl••lflır . Bu 
yal Gaai Terbiye Enltitldndea 
120 ylhek ötretmea ve Ankara 
Dil, Tarih, Cotrafya fakllteaıaden 
do 200 kadar olmak here 400 e 
yakın 6tretmen muhtelif ~ul
larda vaıife altıcaklardır • 

Maaı if Vekilliti • bu aeaeki 
kadroda bilhusa ötretmenlerin 
meıun olduklara f akitte ile ali 
kah deraleri okutmalanna ehem· 
miyet vermektedir . 

( BaımaAaleden arlan ) 

zaman, her banfi bir ınevzu D· 
zerinde u l konutmıyacakbr. 1J. 

Lador• rötO lıerınde birk~ 
da ada vardır. Diln Fın re....ı 
tebliti bu adactka.nı. mütab· 
kem hale koııulmuı iki taneııoill 
iqal edildipi hildinyordu. 

BISllllYI 
ra onunla yapalacak sulh ancak 
Almanyanm lehine bir mütarekedir. : 

(Birinci uyfadaa artan) 

Ulah diyan Oamanh impara· 
torlutunun eline reçtikten sonra 
bu topraklar üıemıdc mütemadi 
harpler devam etti. Buaraby• 
1812 de Bülueı muahedesayll 
Ruayaya terkedildi. 1829 da f.dir• 
ne muahedesiyle hudutları T_. 
pren"ıklerinc barakalda. F a k al 
1878 de Bertin nıuabcdeliyle t6• 
ru Ruayaya verildi. 

Böyle bir serap karıı•nda loıU
terenin röıleri kamaımamabdır • 

Mr. Eden'in, Sovyetlerin mit· 
hif mukavtmeti kar1111nda Alman 
heaaplarının alt iıt oldutunu kay· 
detmekle beraber rene ko•IDla• 
düımanlıtma dayuan bir sulh te. 
tebbilaü ihtimalinden bahaederek 
lnıiliz milletini bu ıulh lt"rabına 

aldanmamata davt-t etmesi ,,rta
lıkta böyle bir aulh cereyanınm 
mevcut oldutuna alimet oyda· 
bilir. 

Burada diklı.atimiı.i çeken bir 
nokta var: lnıiliz Bqvekılinia ey· 
Hilde bir Alman iıtiylha tqebbl· 
ıür.ü muhakkak aaymaama. Ha· 
riciye naıırınm da Hıtlerin komi . 

niı.m dilfmanhtına dayanan bir 
ıulh taarruzuna ciddi olarak inti-

ıar etmeaine bakıhru eylüle ka
dar Almanyanın Sovyet harbini 

bitirecetine lnıilterede esaıh ıe
kilde inanıldıtuıa hükmetmek la· 

zımaeUr. Fakat bu nutuklaran me
tinleri elımiıde olmadıtı için bu 
huıuıta bir fCY diyemeyiı. 

Ayni fiiade aöyleneu iki nu
tuk lnıiliı milletinin yorulmamalı: 
yılmamak, harbe devam etmek 
azmine yeni bir delildir. Butlne 
kadar tirit fedeklrlıklara katlaa
mıı, biiyik acılar çekmlf; karada, 

deniılerde, havalarda tek batana 
kuvvetti dflfmanlarla uttqmıı, 
yilkaek aeciye sahibi bir m'Uetin 

bütün ıayretlcri azami haddine 
varmıfken Alman-Sovyet harbi-

nin bahıettiti nisbl rahathlı:, Ve· 
ya mevhum aulh ilmidlerile ıinir· 
lerinin ıevtemeıine • ıayreUeri
nin aıalmaıma aebebiyet vermek 
dotru olamazdı. Bu bakımdan 
Almanyanm Ruıyada umulmadık 

ıorluldarla kal'fllaflıtı aunadilen 
ıünlerde lnıiliı milletine hitap 
eden bu iki nutku reçirditimiz 

1920 yalanda ı 914 . ı 918 .,.,. 
binin aaüpleri Ruayanaa muvafr 
katini almadan Romanyaya tel 
kettiler. 

Sovyet Rusya bu iıhakı biçbit 
vakit tanamada. 19l9 barDi başla• 
dıktan sonra l:Suarabya Sovyct· 
ler tarafından itral edilerek, SQ'I 

yeUer, katıyen kabul etmcdild"' 
bir vaziyeti fiilen düzcltmif&crdİ· 

'fORKIYE R""11o-
ANKARA R~ 

PAZAR 3.8.941 . 

8.30 Proıram ve memldtet 

8.33 
8.45 
9.00 

9.30/ 

at ayarı 
Müzık : Hafif Parçalar 
AJANS baberlen _. 
Müzik : Hafif proır......- · 

devama 

9.45 Evin Saati 
12.lU Prorram ve 1Ul ayan 

12.33 Müıak : Saz eaerlen 

12.4S AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Şarkı, türkii ~ ,.. 

yun havaları 
13.30 Konutma (Dereden - fr 

poden) 
13.4SI 
14.30 Müzik : Radyo 

kestrUI ,, 
18 00 Proıram ve memleket 

at ayan or 
18 03 Müzik : R.dyo Caı ,.

katrua (1. ôzıüt ve 

d~vrede lnıilteremin clabid ıiya 
ıetinin icıplann• en uypn hare 1 

ket tanı olarak takdir etmemek 
milmkln delildir. 

Böcekleri.) 

19.00 Müzik : Kulflk ~"' 
19.30 Memleket 1Ut ayıP 

ajana haberleri. 

Almanyamn eyllllde lnrilte
reyi iıtillya t~ıebbiı edip et· 
miyeceti. Hallerin Ruıya 1eferin· 
den aonra bir ıulh taarruaunda 
bulunup bulunmıyacatı, bilb .... 
öyle bir aulh teklifinin ne ıibi 

ıartlara dayanarak ne ııbi teair· 
lcr bırakacatı ve na11l kartelana 
catı meeeleleri, fıkrimiıce, tahidi 
oldutumuı muazzam b&dileaia , 
yani Alman Sovyet baıbinin M· 

ticeıine batlad11. Tam bltaıaf bir 
muhakeme bu meaeleleran hiç biri 
hakkında buaGnden kaU bir fikir 
veremez. 

19.45 Müzik : Mefhur 

20.00 

1 
Z>.IS 
2100 

' 2t 1 21 

l 21 so 
1 2115 

1 22tJO 

1 22.45 
t 2~.55/ 

' 23.00 

ler 
Konuf1U 
Müı.ik : Solo , 
Ziraat Takvimi ve 1 
Mahlulleri Boı sdl 
Müzik : Faltl pr;,r-',, 
lstanbul at ,_..,,,,,,. 
ticelr n ..,,,, 
MOzık: Ma~ t 
Müzık : Dan• ıfll': 
Memleltet ... t ayallt 
haber len 
Spor 

Yarınki proıradl ve 
..... 
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BORSA 
}':\\ IUK - HUnUBAT 

] Devlet Hava Yolları 
1 riflüdürlüğünden: 

Urnunı 

,, 

,. 

lnuiltereye 
hava akmı 

'h lonclı a . 
•ili · 2 (a.a) - Hava ve • t"ın . 
Q~ &t: nıyet nı:zaı etlerinden : 
iı~ hı Ce çolt aL miktard8 düş
!~tbit~~art'sİ İogilız ~ ethillerini 
~b,, 0 'b•ş.lerdir. lngitkrt'niıı ce· 
·ı "Ilı ıs· d ~ilr ııı e ba.t.ı yerlere bom 
d~ atılın . 

111& •Ş ıse d~ nı! hasc11, ne 
ı:ıUir, anca za~ iat kaydedilme 

1 ~lA URKTAKİ 
~\~;İLiZHRİH 
~~A fAALİYETi 

~ ~<ılıir 2 lrıgıJje : ( a.a.) - Üı la şark· 
~.: ·r ı Hava Kuvvetleri teb-

t~.. ayy- r l . . ·J 1· -tsj B a t! truııız J 1 em muz 
~'k hıft'azi lirnamna hücum e· 
1 rrı~t 
~'11lıışıa ı.ı eaddid yangınlar çı· 
l~~ da tdır. Bundan başka Bar· 
/qhl~s _bonlbardıınan edilmiştir. 
u~tııy ~arpte f ng-iliz tayyareleri 
~q~ il~ hücum c<ltrek yerde: 

~~C~ ~Uleaddid t.ıyyareleri mit 
•ı ctter layy. ıne tutmuşlardır. lngi-
~·ııı11d ctrettr Sicılyada Mesina 

\~ıı a bulunan cJü'iıııan gemi-
tııbV· ff , ı. tt . <1 akıytlle IJombardı· 

"il tııı~ı d' -ı t:r ır. Kö)ıbıınız yok-

~Ol'epte Romen 
z "•at Konuşması 
İl~ı· 
~11_ ep ; 2 (a.a)- Romanya 

~ Va.t" ı 4k 18lan aı aı.uıda ticard 
'\ tteı 

llır. eı ı Lu~ürı Zagı eptt baş· 

,~••iye ile Irak !'• lllflbadelesı 
, ~ıs~'lıt : 2 ( a.a ) - Suriye, 
(~~ıı v: 

1 
ba~ka menılekt:Ut:rden 

-t~tıı ~· tak tan transıt olarak 
1·1ıt. lrıtçok madde ithal ede· 
t'Yil. ,'j,

1
k ua Suriye'den muhte 

& <1 acakt 
ıt il t ır' 

1~~iııı<ttıııcaret mübadelesinde Bas-

%ıc-nktn büyük bir ehemmi 
il tır. 

''• '11aı )etlere göre, 
llılara göte 

\fi-. 
lrıııc· 

~ı, 1 l hayf uJıuı aıtan 
1 ı Ve · 
~q~1lı İlıc;tirnııt nıüessesdtr de 
t~ lııttrı· t Çt:virilmiştir . Alman 
ı rt ııue ~ -
'•ı • bı.ı ueyau oluııdu~una 
l~r,''. lioı.. ~aritalın Alınanyaya 
" tıı -vtVık.J . 
''-ı 1fsb t erın taarruz ni.> et-

ııı a. d & llttıakt e en vesikaları ta-
~q trı,tı • ,'ldır . 

4ıı, . 2 ( 
~tıL ~•kert a .. a. ) - Mosko· 
111: ı::r, he tcblığler inde 10 gün~ 

1 
lt•Quu~ ayııi mt:v:ti isimle· 

1111 ö~tt edihııektedir . D. N. 
1111~f!Vtil .. lldigine göre , bütün 

qıı .... r b' 
t , i4hlı ır müddettenberi 
ırı. 1 liQbcrı altında bulunmakta-

l:r "' eru k t 'J ·~ov t e te ı aı lanan bu 
"'lo 0 el N &11 lllit<l' • evel, Smoleıısk 

y ır 

~-~'''liıı erler (jal 
':"'Ilı\. A.ılll 1a temmuz oı ta 
il .lttir u arıııır tarafından :ı.apt· 

~ll~t • OlJ is. ' 
~~~ tı ir k' ırn lerın sayılması 

tı .. 1 
~ tıı '~'•tıttr·' resmt tc::bliglerde 

rs ' ~I · }oı.t 111 Ct'pl .1 1. 1 ~ ''<a ıı; Ur S 1e ı e 11ç a a 
ııt,1 llıı h · ovyt:t ordulaı ının 

ı4l U~U~tı d 1\lt tı\aı ıı 11 düıı} ayı al· 
L tı lt!ııt(j 1 b 
11 11. tııt:} d u rt-smi tt.blı~-

ıtı ııııa ı. 
qt~ : 2 Çııı.ıyuı. 
ı· lııtı ( a 
'<14 11 •ı<i 11 • a. ) - Alman 
I~ A.t Olığ-ı t b .~ . 

~J1' b11 ltıctıı s . c lı~ı : Ukray-
ııtıııı Sıthıtd t'tl tt-şdc.küllt:tİ de. 

.. tfııı i~ttıs· a diişınaıı ı icat hat-
•ıt ~t: IHt o . 
l ~<ıf 111.tbu 611 ıuışleı dir . Ki. 
~it l:Q llı.lıtıı 25 . 

8 . 8. C. nin 
Ribbentrop'a 

vaki daveti 
Londra : ( a a. ) - Bri t İ s ~ 

Brodcastiııg Coıpoı::ıliıın idaresı 
AJman Hariciye N;,2111 M. Von 
Ribbeııtrop'u c11nıaı ı~si ak~an.ı 
yapılacak olan ıılnı.ı ı c~ ne.~ııyatı 
dinlt:mtğe davd ..ııı.ı~Lır. Dun_ ~k
şam almanca havadisler st·rvısm

de Alman H:.ııiciyt' Na:nıırıa şıı 
tarzda hitap eJilrııişti 1 : 

•· Alman Hariciye Nazın Vorı 
Ribbı::ntrop'u 2 ağustos cumaı te· 
si akşamt Alman yaı saatiyle sa
at 20 de yapacağım!z alın~ııca 
neşriyatı dinleme~e davd edıyo
ruz. Bu nt>şriyat d selansı foı.la· 
siyle alakadar edecl·ktir. ,, 

NORVEÇTE f EVKAlADE 
AHVAl illM EDiLDİ 

Londra ; 2 (a a) Stovangrr 
ıadyosıınun bildiıdiğiııe göre . 
Noı veçtt-ki Aln ı an kom'ıst"ı i bü
tün Noıvt><;tı- ft>vk11 1ad~ hal ilan 
dm ştir . Buııa güı ı · , bir kısım 
ve) a bütün ınt>mlt·ktttr- öıfi ida 
re ilaıı rclilrbilı c 1·ktir. 

Stokholm : 2 (o..a.) - Al
manlar Sovyd Cephesine ye· 
niden takviye kıtaları gönde

riyodar. 

ClNSl 

1 

l·:ıı Jt En ı,;o~ 

K. S ": S. 

Ko1a ı ı 

1

. Klevlaııd Ç= =---=-- 6'.l,50 
Kkvl n 1 1 00,00 

1 

Kle~land -il- - 00,00 
M. Parlagı __ oo,oo ı~o~.oo 
P. Temizı _ 46,00 48,00 

1 

~apırn_'.!lı _ 
Y. Çiğidi 
K. <>if<Ii __ _ 
su-sam--

00,00 
0,00 

~ğday yeıli ~,2Ç ı- 7,75 
Arpa 4,06 5,75 

1
-Yulaf 5,03 1-6,50 

1 r==- 1- 8 1941--
, KAMBiYO VE BORSA 

iş bankasından aiwnuşlır. 

1 

(F~k)Frnnsıı. 
(Frank) isviçr~ 
(Stı>rlin)Tılg:Tiız. 
~_Amerikaıı ----

lngiliz radyosu, mevıuu ba
his neşriyabn neye müteallık ol
duğu hakkında herhangi bir şey 
söylemekten imtina etmiştir. 

ı Ruzvelt ve 
J Sovyet Rusya 

ilan 
Kral .ıorıun 
isvıçrelllere 
bir bltabı 

Londra: 2 (a.a ) - lsviçre 
konfedera~yonunun 650 nci yıl 
dönümü nıünasebt-tiylr lngiltere 
Krah altıncı Jorj lsviçıe koııfede· 
rasyonu rt:isine aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir. 

Bu yılc.iönümün mes'ud vesi· 
lesiyle en samimi tebrikleı imi bil· 
dirir ve İsviçre milletinin istik bal· 
de de devamlı sulh ve saadet i 
çiııde yaşamasını temenni ederim. ' 
lsviçre Konfoderasyonu ötedı::nbe· 
ri Avruparıın lıayatl bir cüı'ünü 
teşkil etmektedir. 

İngiltere FlnlAndlya 
Münasebetleri 

Resmen Kesildi 
Loııdra: 2 (a .a .) - lrıgiliz 

hariciye nezareti aşağıdaki tı:bliği 
neşretmiştir. 

Finlaııdiy a 'nın Londra elçiai 
M. Gricenburo bu akşam haı ici· 
ye nezardine geltıek M. Eden 
tarafından kabul edilmiştir. 

Fınlaııdiya elçisi, hüküınetinin 
talimatı üzeı ine, Fınlandıy.ı ile 
lngiltı:re arasıı;daki si} ıHıi müııa 
st>bdleri kesmiştir. 

Binaenuleyh l-lt:-lsiııki'dt:lıi ln

giliz elçisine pasapoı tlarıııı isle

mrsi emredilmiştir. 

Amerika Relslcam
bar muavininin 

bir nutku 
( Birinci ~ayfadan artan ) 

nizle gösteı mek suretilediı ki an· 
cak sulhumuzu koıumük ümidle · 
tini besliyebiliriz. Bizzat hürriye 
t:ıı korunması bize bağlıdır. Bu 
vazifede kusur etmiyecegi:t.,, de:: · 

ıniştir. 
Vallas işgal edilen memlc:kd· 

!erden bahs('dt!l't"k dt>m iştir. 
_ « Günt ş zama ttiğiııizden 

de daha çabuk doğacaktır. Hıtle
rin duvarharı arkasında : kuvvt'biiz 
yatan bedbaht milletler ışığı gör
meğe başlamışlardıı: - ___ .. ,_ - ____ ... __ .. -------

acele satılık ev 
ve babçe 

Sovyetler-in icar ve iare 

Kanunundan lstifadeai işi 

Vaşington : 2 (a .a.) - Ruz · 
vdt, l ugünkü matbuat koııfcnın· 

sında, icar ve i11re kanunu hü· 

kümlt:r ine Sovyd Rusl anın dahil 

olmadı~ını ve bt.ı kaııundan is· 

tifı:ıde edip etmiycceğiııi söyle· 

miştir. 

Sonra Ruı.vt:lt, Pt.· ıu · F.kva

tör muhııst'ıııatıııın sulh yolu ile 

halle<lil<liğiııe işard t'deı t'k mem 

11uniyeti11i i:ıhar etmiştir. 

Nöbetçi eczane 

TOROS ECZANESİ 
Yeni Cami yanmda 

SEYHAN VAKlf lAR MO
DORLOGONDEN : 

Kız lisesi karşısında Vakıf 
Seyhan Apartmar.ınm 6 nu· 
maralı dairesi ihale tarihinden 
3ı/I0/941 gününe kadar ve 
( 43) lira aylıkla icannın ihale· 
si 4 81941 Pazartesi günü sa· 
at 1 O da Vakıflar idaresinde 
yaptlacaktır. 

lsteklilc>rin müracaatları. 
13305 

Kirahk ev 
Çukuı mesçit nıahallt·sinde ltf a 

iye svl.a~ınd11ki 125 numdı alı ha
ne iç.-r isiııdt müstakil , elektrikli, 

üç oda ve bir mutbah kiı aya ve

ı ileceUir . lstiyenltrin idaremi,e 

müı acaatları 

SEYHAR P. T. T. MOOUHlOGüND[N: 
1 - Kamyonetle yapl1acak, Adana posta merkezi ile Ada· 

1 
na yeni istasyon arası posta nakliyesi 7 /8/941 Perşembe günü 

saat 11 de Seyhan P.T.T. Mü<lürlüğü binasındaki artlırma.Eksiltme 
1 Komisyonunda ihale e<lilmek ÜLere 21 /7 941 tarihinden itiba· 

ren on beş gün müddetle açtk eksiltmeye çakarılmıştır. 

2 - Posta nakliyatının aylık muhammen bedc:li (200) lira 

ve muvakkat teminatı (180) liradır. 
3 -· Bu baptaki şartnJ.ıııeler her gün-mesai dahilinde -

Müdürlük kalem ş<:ıf riğinde görülebilir. 
4 Eksi1Lmeye iştirak edecek taliplerin muvakkat teminat 

makbuzları. şartnamede aranılan evrak ve vesaik ile birlikte 
birinci maddede yaz1 ı komisyona müracaatları. 

22- 26-30-3 13.!75 
------ ------. --·---~--·-

SEYHAN VilAYETİ DAİMi ENCÜMENİNDEN: 
- Adana - Kozan yolunun 46 + 700 - 48 .ı... 700 km. 

ieri ara;ınJaki şo3a ve imalalı sınaiye inşaatı (29398) lira ı.ize· 
rinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur: 

2 - Eksiltme 14, 81941 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat l l de vilayet daimi encümeninde yapılacağından kapalı 
zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat onda 
bu encümen rdsliğine verilmiş olacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait keşifname ve şartname eri gör· 
m~k için Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (2204) lira (85) kuruş muvakkat teminat 
verrneleri ve ehliyet vesikası alıııak üıere bu işi yapabilc:cek· 
leriue daır bonservisleriyle ficard ve Sanayi Odası vesikal4 • 

rını, iki adet fut0graflarını ve bir adet (38), bir adet t8) ku· 

ruşlı.ık damga bir adet ( l) kuruşluk uça" pulunu yukarıda 
ikinci mad<lede yazılı ihale gunüuden üç gün evvel dılekçe· 
leriue bağlamak suretiyle vilayete muracaatları lazımdır. 

\ ltıc t: lıtııu O lı ılomdre 
11lıtı hlıı.rı rıarı sahada bü ük 1 

~ted· ~ıuı b Y 

Osmauiyenin en merkezi ve 

iyi yniııde yarım döuüm por· 

takal meyveli bahçe ilı- iki 

oda bir salon ve mutbahı olan 

bir ev acele satılıktır. Sf'yhan 

P. T. T. müdürlüğü kalem 

Şefi Mehmet Armana müra· 

5 - PcJst..ı ile göo<lerilece::k mektupların dış zarfı mühür 
mumu ile ıyice kapatılacaktır. 

Postada olacak geciknıela kabul edilmez. 13281 
it ıcı.r e esi devam 23-28 -3-8 

caatlan • 

4j8/ )4 I Pazar lesi gününden itibaren Aııka1·d - İ:>tcmbul 
arasında yolcu, posta, bagaj ve gazdt- nakliyatına başlanac'lk

tır. 

Tayyarelc:rimiz aşağıda yazılı saatlarda haı eket ve muvasa

lat edecek lı-rdir. 

(Pazardan mada ber gftn) 
ANKARADAN hareket İSTANBULA muvasalat 

Saat Dakika 
15 25 

IST ANBULDAN hareket 

Saat Dakika 
8 40 

ANKARADA: 

Saat 
17 

ANKARA YA 

Dakika 
40 

muvasalat 

Dakaa 
25 

Tayyare yolcuları Merkez P. T. T. binası önünden saat 
15.00 de hareket edecek otobüsle. 

ISTANBULDA: 

Sirkeci garından saat 7.40 da ha-eket edecek trenle mey-
danlara gideceklerdir. 

Yeşilköyde istasyonla 

si vardır. (5004) 
Meydan arasında ayrıca otobüs servi 

3-5- 6 13306 

-------

Pamuk eksperi ahnacak 
Birliğimize alınacak iki pamuk eksperi hakkında evvelce 

ilan edilen şartlarda tadilat yapılmıştır. 

Bu vazifeye talip olan arın 6 Ağustos çarşanba akşamına 
kadar Umum Müdürlliğ·ümüze müracaatları ilan olunur. 

13302 3-5 
Çakurova Pamuk Tanm Satıf 

Kooperatifleri Bir liii 

Müdür ve muhaseci ahnacak 
Birliğimize bağlı Satış Kooperatifleri için Müdür ve Mu· 

hasebeci yelişliri)mek üzere vazifeye ta ip olan lise mezunları· 
nın yeni şartları öğrenmek üzere nihayet 6 Ağustosa kadar 
Umum Müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur. 

3-5 
Çukurova Pamuk Tarım Satıf 

Kooperatifleri Birliği 

ILAt\J 
~UKUROVA HARASI MODORLOGONDEN : 

Müeessesemizin ihtiyacı bulunan kırk ton mazot, beş ton 
Benzin iki ton gaz 1/81941 tarihinden itibaren yirmi gün müd· 
detle kapalı zarf usuliyle eksi tmeye çıkarılmıştır. 

1 Bedeli muhaınmenesi dokuz bin dört yüz liradır. 

2 - Teminat muvakkatası 705 liradır. 

3 istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ile birlik· 
te teklif mektuplan 20/8 1 ~41 gününe rastlayan çarşamba günü 
saat ı 2 ye kadar Hara merkezinde alım sahm Komisyonuna 
vermeleri ve daha fazla izahat almak isteyen er de Hara mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilar1 olunur. 3-7- 11-15 

13304 

~-iWAO~'"""_..~u,. __ ,.. _ _... __ M_MX_W ___ _.,,;:e,...r-.. ..,a;ıo;:;:;z:=-: ... ca'=-=ır.ı:T"t=::C'ı•• 

• 
iş Bankası 

Küçük taıarrol basapları 

1941 
ikramiye planı 

l\.EŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayu, l Ağustos, 3 lkincilefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri ......... --~ nm.~--~~.,.. 

1 Adet 1000 Liı alık 2,000 Lira 

3 1000 3,000 # 

2 , 750 > J,500 > 

~ > :>OO , ı,ooo > 

8 > 250 > 2,000 ~ 

3:> , 100 > 3,500 > 

80 , ::ıo • 4,000 ) 

300 > 20 > 6,000 > -----
TUrlıdya iş Bankasma para yatu•ınalda yalnız para 

bl,.lkUrme ohmu, aym zıun.ırndd t.ıllhinlıl 
denemiş ohır&unu:ı 

·-
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P H 1 LI P S 
ı· 
1 
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• u 
K ag ak Makineleri 

AZ CEREYll SIRflYATI. SESSiZ -LEME, uıuı OMOR. 

• • • • Gazete v • 
F 1 LI P T .. k oıamwtu 1111• ı Tııı~ 

ur sözü Fili 1111111 UISmllllll 11-
Kagnak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en mu afık kaynak çubuğu. 

• 
ı IOIE IEBll. TlliZllO TAllr EllllZ. 

• • 
Türksöz Kı 1 

Mulıarrem Hilmi Remo 
lllDllPAIA CAllSI 18. 4Z - TElllf : D8 ADlll - TWFOI : 110 

• • • 

... •·• . ~ .. •········ •......•••.• 
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''Radyolin,. hıd:•Ale .... 
ıir terkibi, da ma tueQi ile 
temayil:ı d•if ve oallialen:e 
kitinin tercih • Uili ,..._ clt 
macunu haline p'· '• Dit 
bafııas1hbH1Dda ve tlzellitin· 
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OLIN : 
H 
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u Harbin Ki~ 

T YE - lllL TEi lnlf 111 IE 
A llPAIA 

- YAZAN: - MOİriAZ PAIK RldK ... 

Kurulu• lar•lll ı •-

Şube ve ajana adedi : 26S 

Zirai ve ticari her nevi banka mumeleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zirut Bankumda kumbaralı ve ibbarsaı tasarruf hesaplanna ea 
aı 50 Uram bulunanlara senede 4 defa çekB.cek kur•a ile ı 

qafKlaki pllna röre ikr•miye .,.,Makbr. 
4 Adet 1000 Urabk 4000 Ura 
4 • 60CI • 2000 .. 
4 " 250 " 1000 " 

40 " 
100 .. 4000 " 

100 •• 50 .. 5000 " 
120 " 

40 .. 4800 " 
160 

" 
20 " S200 " 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşalı düşmiyenlere ikramiye çıkbAı takdirde yüzde 
20 fa:r:lasil~ verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul. 11 Birincikinu~ 
1 Mart ve 1 l Haziran taribl~rinde çekilecektir. 

lllnlar lçJn ldar•ı• 
mUr•oaat etm•Jltllr 

Sol+ ... .,,,.,,,..,rid 
nRI •LAL aov 
Umumi N.,,lgol MIMr# 

MACiD e8ÇL8 -Bouldttı rer : TORKSOZD llotlMloll 

NEZ 

1 • lltJizu•u.da riade 3ı ..W aluur. TaklitlerlDden 

bl 
yor 

= ber yerde pulla kulutannlı ..... illeriaiz. 


