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llnıanya, bitin 
davayı ıcaybetmek 
911dlşeslyle Sovyet 
harbini mutlaka 
bitirmeye mecbur 

Necmeddin Sadak 

O 
lirıyanın gözü Alman-Sovyet 
harbinın bu duı gun safhasına 
asılı kaldı. Avrupaııın mukad· 

d 
p tratı, Uıak Şarkın vaziyeti, Ja 
t onya ile Amerikanın hareket 
~artı , herkes için müphem bir 
rı~al Şeklini alaıı Sovyet cephesi· 

Sırı akibctiııe lwvlı bulurıU}l)r. 
uıı ~ 

ttı 1 ve harp tut af tarları , heı 

1. errılekett~ , Şurktau gdt-n teb· 
1~ 1 er irı sükut ve va bdagatına 
!?'., . altı haftadır . seı.ler ıni kısıp 
llksı:Jti )'Or lar, c~saı etini azaltı • 

}oııar 

y Asıı laı dır biı ibiı i11i çekemi · 
erı, biribiıi zar arına genişleyip 

i 8Y 1lma~a uğr::ışan iki ırkın, uü
~slaı ı kadar saııa) i kudretler i de 
~Uksr.k iki millrtin çarpışması 
Vrtıpa politikasında akla gelme 

~~n rıeticeJer doğw acak bir ha· 
ıse olduğu için Alınan zaferi ve 

ha Sovyet mukavem~ti • bu har· 
e St4yirci milletleriıı muhtelif te· 

fll
1

aYÜllerine göre , tüı lü heyecan· 
ar 

Yaratıyor. 

b 
Suvyet ct>plıesinde muhaı e 

el · S erırı aldığı son şekle bakılırsa 
ovyet ordularının aerelıı: mai-l • o 
ı:_ıne , gerek strateji bakımından 
~Osterdıkleri kuvvetin Almanlar 
ıç· • 
~ ın hiç umulmadık bir hal oldu· 

Una hükmetmek doğru olur. Al

t':hn . erkanı harbiyesinin önceden 
lık ınm ettiği söylenen altı hafta· 

Y•ldırım harbi her halde mu· 
Vaff. k v .a olmuş sayılamaz. Cephe 
t <ltıyeti itibarile Almanlar Sovyet 
~Praktarına gırmiş olmalr.la beı a 
li e~ bu harpte zafer, arazi işga· 
s~ en Şu veya bu şehrin alınma· 
k tıdan ziyade karşı tarafın mu

b ll;eınet Lkudrctinin yıkılmasına 
şi~lı. olduğu için Almanların , 

2 
.. ~ıye kadar bıtşka cephelerde 

t~ruldüğü gibi, ani bir hamle ile 
tı ~elerini elde edememiş olmala· 
kilci ovyet ordularına • esaslı şe
lle e toplanmak, haıırlanmalc, ve 
<ie•eue olursa olsun mulcavemeti 
lir Vacn ettirmek imkanmı vermiş· 
re· ~1.nıanyanııı • garpte lngilte · 
clü gıbı gittikçe kuvvetlenen bir 
Rö Şrrı"arııa henüz işini bitirmediği 
he 

1 0 nünde tutulursa , şark cep· 
sıııct ... k d' . . . 1 h&t :- '" en Ilı açın ı;u ıarar ı , 

tılı lct erı ltthlıkdi vaziyetin , is
lıe ~ Ve tevaıüıı bulmuş bir cep· 
Şılır arbi <ılacağı kolaylıkla arıla 
v... ·Bundan dolayıJır ki, yolların 

... lll .. 
lufnın unakalı:: vasıtahıı ı ıı ın bozuk-
<:lığ, a ra~men Almanya, umma
k&, dt'rccede çetin çıkan düşman 
1 §ısına 1:ı··l·· - d l k tti . u ıın muca e e uvvd· 

nı Y 1~malda n.eşguldur. 
İlk 't . ıayi . aı ı hdfta, az netıce , çok 

<ie at ıle bittı. Alrnanyanın önün-
' ancak b' - dd dcıh ır bu kadar mu et 

ları a var. Zira sonbahar yağmur
Çok rrı~törlü taarruz hareketini, 

~.,. tıtnuşkül. hatta belki de imkan-

b . ale o- t· k . O litU a e ırece Lır. zaman, 
hUli; n kuvvetlerini Şarka yığmış, 

-.ıı ıiy J c.ierı an ara uğraımş. bu yüz 
Yatı cephede ve geride manevi

i~~al s:;tılmış. bir Almanya için, 
harp ındakı Avrupada ve yeni 
U i:u Sahasında kışı geçirmek hay· 

r ola k { G _c~ tır. Bundan dolayı, 
t:nı:ıı üçüucü uyifede ) 

GAZET E 

.. - . ' 
1 ~ 

....... 

w 

, Yukarıdaki harila:Alman - Sovyel harbinin bugıinlerde:sıklet: merkezini teşkil eden kısımları-gösteriqor 

Sovyetlere göre 
Finlerin 
Şimalde 
Hareketi 
Tavsadı 
Naziler barlta 
tlıtlnde bir 

besap veremiyor 
Almanlar tebliğlerinde müthiş 

ralı:amlar vermektedir . Fakat ln
giliıler bu tebliğlerde harita üze
rinde bir ilerleyiş kaydedilme
diği ve lce:ıa Alman zayiatı hak
kında rakam verilmediğini bil· 

hassa kaydeylemektedir . 
Şu muhakkak ki , gerek Al· 

manlar ve gerekse Ruslar en iyi 
terbiye edilmiş askeılerini yedi 
haftalık muharebeleıde kaybet

miıtcrdir . 

.......................... 
ı ı 

i JAPON - SOVYET i 
i ÇARPIŞMALARI i 
i HABERİ ASllSIZ f 
ı ı 
ı Mo11kova : ( a. a. ) - ı 
ı Tas Ajansı son günlerde ı 
f Japon - Sovyet kıtaları ı 
ı arasında mühim çarpıf· ı 
ı ma olduğu hakkındaki ı 
ı haberleri kati bir lisanla ı 
ı tekzip etmektedir • Tas ı 
ı Ajansı , ne Amur nehri ı 
ı aahillerine ne de diğeT ı 
ı bir yerde Japon ve Sov- ı f yet askerleri ara11ında i 
ı hiç bir çarpıf ma olmadı- ı 
ı ğını bildirmektedir • ı 

ı ı .......................... 
.------------------------
ANKARA RADYO GAZETESi 

Almanlara göre 
Dinyeper, 
Dinyester 
Duna işi 
Sonbuldu 

Sovyetıer tlç 
milyon yarab, 
618. esir verdi 

atmışlardır. Bazı evlerde yangın 
· lar çıkmış ise de süratle söndü 
rülmüştür. Ölü ve yaı alı vardır . 
Altı düşman tayyaresi düşürül

müştür . 

Berlin : 7 ( a. a. ) - Alman 
hava teşekküllerı 5 o~ustusta Bal-

yoD ölü , yaralı ve esir veı miş tık denizinde Sovyet donanma· 
lerdir . sına mensup cüzütamları ve sa 

hildeki askeri tesisatı gayd mü· 
Moskova : 7 ( a. a . } - Al- essir bir surette bombalamışlar-

man hava kuvvetleri 6 · 7 ağus· dır. Sahilde bir mühimmat de· 
tos gecesi Moskova üzerine bir posu berhava edilmiş ve mühim 
akın yapmaya teşebbüs eylemiş· bir çok Sovyet istihkamı bom· 
lerdir. Gece avcılarımızla tayyare bardımaıı edilmiştir . Yine bt'ş 
dafi bataryalarımız dalga halinde ağustosta Alman hava kuvvetleri 
gelen düşman tayyare fılolar ını cephenin merkez kısmında düş-

iKTiSADi TEDBiRLERiMiZ 
.-.. 

E • etı· b·ı· mmı 

Koordi o 
Kar 1 ç 1 o 

• 

Mallarını vaktinde 
teslim eden çiftçi 
kiloda bir kuruş 
zan1. ala aktır _____ , ____ ...___., __ _ 

VekAletler mümessillerinden mürekkep 
bir beyet labrlkalarda tetkikata çıktı 
Ankara : 7 (Radyo gazdesin

den} - Yarın mt-mleketimiıde 
çiftçilerimizi alcikadar ed~n çok mü
him bir koordinasyon kararı neşı e· ı 
dilecelı.tir. Bu kararın mahiy rti 1 

şudur: 

Radyo gazetesi 

Toprak Mahsullt-ri Orısi mah
sullerini vaktinde Ofise teslim 

eaen çiftçilerimizin fiatlarına tf"kar· 

rur eden fiatlardan kilo başına 

bir kuruş fazla verectktir. 

1 
Amerika'ya 

ı Vişi'den nota 
1 

lıl Teşrin sonundan itiLaren 

bu koordinasyon kararı mer'i ol

mıyacaktır. O tarihten sonra ofi· 
se teslim edilt'n mahsul tespit 
edilen fiatla mübayaa ~dilecek ve 
bir kuruş zamdan istifade edemi
yecektir. 

Bu karar 8 Ağ-ustos tarihin· 
den itibaren mer'i olacaktır. Baş· 

vekalet (dün akşam) bu hususa 
dair bir tebliğ neşretmiştir. 

*** 
Muhtdif Vekaldlere mensup 

bir heyet, memleketimiz sanayii 
hakkında tetkiklere başlamıştır. 
Heyet şimdiki halde Kayseride 
bulunmaktadır. Burada tetkiklerini 

bitirdikten sonra Karabüke gt"çe
cc-k, sonra lstanbuldaki fıtbrıkala 
rın faaliyetini tetkik edecektir. 

Diğt-r taı uftan lktisat Vekale
ti sanayi tetkik heyeti, fabrikala · 
ra gönderdiği bir ankete, fabrika. 

, Vişi siyaseti 
izah edildi 

Mançako • Sovyet 
sınırında Japon 

Sovyet çarpı,maıı 

TASIN BiR TEBL/C/ 

Vi$i hükumeti , Amerik.a bü

yük elçisine bir nota tevdi et· 

miştir. Bu notada Fransa iş si

yasetinin esasları anlatılmaktadır. 

* * * 

Fin cephesinden gelen haber
ler, Sovyetlerin ~iddetli mukave
meti karşısında Finlilerin ilerli· 
yemediklerini bildirmektedir. Yal· 
nız Tekso bölgesinde Firıler bir 
inkişaf kaydedebilmiştir. 

dahıt Şt'hrin uzaklarında dağıtmış man topçu mevzilerine kaışı mü-
rnışlıudır . Münferiden uçan bir eıısir hücumlar yapmışlar. Alman laıımııa ait bazı malumat istemiş· 
kaç tayyare devlet medceıi üze· tayyareleıi tam isabetleı le üç tir. iiu arada fabrikaların yedek 

Şanghaydan gelen bir habere 

göre , Maııçuko - Sovyet hudu

dunc!a çarpışmalar olmuştur. Fa

kat bir Sovyr·t tebliğine göre • 

Japon • Sovy t>t ııskerlı::ı i çarpı' -

mış de~illerdır . 

Alman tebliğlerine göre,Dinye
per • Diııyester ve Dunada Al
manlar aıtık muvaffak olmuştur . 
Sovyetler şimdiye kadar üç mil· 

r ine kadar gelmeğe muvaffak ol- Sovyet bataryasını ve ayni böl- alet ve ham madde meselelerinde 
muşlar ve büyük çapta infilak gede başka bir mevzide dört Sov- düçar oldukları müşkülat hakkın-
bumbahniyle yıuı gın bombaları (Gerisi üçüncü sayfada) , da da iLaba.t ish, uilmektedir. __ .. _ ---------·---·--- --- -__ .. --- -

~~·· • ~h~·~'~e·~-~rı~~~~~-~~0~1~tnt~-~· ~·~·mz~·~~~~~~-··~*~-~~~zm~~ı:araa~ --------- -- - -
ı .................................................. ı 
ı . ı 

f Birmanya 1 
ı ı 
ı fransıa Hindiçinisiniı_1 Ja- 8 ~ilyon ııüfu:;lu lıir memlt:kel· i 
ı ponlar tarafmdan işgalı ve tır. . S 
ı J apon kuvvttlerinin Siyam hu- .. Bı_rrnanya, garla Bengale S 
ı dutlarıııda toplanması düny_a· kotft:zı, _B~ngale . ve. ~ssa~ ı 
ı nın gözünü Birmanyaya çe\m • mt<mlt!ketı ıle çevrılmıştır. Çı· • 
ı miştir. Japon kuv.vt:tleri acaba nin Yunnan eyal~ti ~iı:ınany~· i 
ı Siyamı geçerek Bır nm . şımalı'.ıı. v: şı- ı 
ıı manyayı istila edt'· ma_lı şarkisı.nı ıhata ı 

ı Harp Sahnelerine <l ş k d 
rck ngiliz ve Ame- e _ ıy~•·. . ar .. ın a ı 

ıı rikalıların Çine en Cof,rafi Yönden HtndıçtnI ve Sıy.am ı 
Kısaca Bakı,Jar T b t mühim yardım yo· vardır. Burası ı e ı 

ı lunu kapayacaklar . . . . ve Yunnan yayla _a- ı 1 mı ? Birmanya lngilterenin ıırıı bırıbırmden ayıran cesım ı 
ı Hindistan lnıparatoı luA"unun • dağlar mıntakasıdır. ı 

Hindiçininin garbinde ve lrru· Çok bol olan yağmurları, ı i adi vadisi üzerinde bulunan Musson rüzgarlarına ma~u~ ı 
ı büyük bir paıçasıdır. 598.000 sahilleri, Hattıii'>tüva iklımı ı 
ı kilometre murabbaında ve 13 • - Gımsl 2 ıı<.id .. - ı 

ı ...... " .. tt""" .. """""""" .... """""ı 

;· . 
' 

~ . ...-· 

lngiliz Bahr(qe Nazırı Aleksandır 

İNOİLTERENİN 
BAHRi rAALIYETİ 

Londra : 7 (a. a.) - Britan
ya matbııah Akdeniz'deki bahri 
faaliyetin artlığını tebarüz ettir
mektedir. Times ve D.ıily Tdeg--

( Gerisi üçüncü sayifede ) 

1 

Milli Piyango 
Tanı Liste Aşağıda 

NUMARA LltlA NUMARA LiRA 

3064Z9 
399243 
073377 
168841 

( 6339) ile 
( 8209) ile 

( 4312) ile 
( 5990 ) ile 
( 277) ile 
( 4 16) ile 

( 20) ile 

( 9) ile 

20,000 
10,000 
ıo,ooo 

5,00J 
ninıy~tlenen bil<!tler 

nihayetlenı>n biletler 

nihaydlenen biletler 

nihJyetlenen biletler 

nihayetlenen biletler 

nihayetlenen biletler 
nihayetlenen biletler 
nihayetlenen biletler 

074876 
203360 
288956 

( 2000 ) er lira 
( 1000 ) er lira 
( 500 ) et lira 
( 500 ) er lira 
( 100) er lira 
( 50 ) şer lira 
( 10 ) ar lira 
( 2) şer lira 

5,000 
5,000 
5,000 

kazanmışlardır. 
kazanmışlardır. 

kazanmışlardır. 

kazanmışlardır. 

k:.ııanmışlardır. 

kazanmışlardır. 

k"lzanmışlardır. 

kazanmışlardır. 



~p Yılında Adı Geçenler 
Hes Davasına 
ismi Karışan 

Bir Ası/zade: 

Tevzi edilecek · 
pamuk ipliği 

Sümer bank, kendi fabrikala
rından tasarruf etmiş olduğu pa
muk ipliklerini de hususi fabrik:ı 
lara tevzi etme"ğe karar vermiştir. 
Bu mallar Yerli Mallar Pazarı va
sıtasiyle alakadarlara tevzi edile
cektir. 

Fabrikalara dün· 
buğday verildi 
Katkısız ekmek çıkıyor 

LordH 
Zirai bahider 

Mavi 
Güller 
IABDONYA 

NABIL ABTAB 1 

TURFANDA ÜZÜM 

• abiatte mavi renkli çiçekler 

çoktur. Falcat mavi gül, mavi 
karanfil , mavi gla} öl, mavi :zam
bak tabiatte yoktur. Çiçekçi ma
ğa:ıalarında göıütı·ıı nıavı gül, ka 
ranfil, glayöl ve ı.ambaldarın hep
si suni ol11111k boyanmış çiçekler
dir. 

Mavi Anilin ho} asınrlan hir 
gram hdar alarak hiı lcilo ılık 
su içinc:)e eritilir ve maviye bo
yanması isterıilcn bt:} az güt , be 
yaz kararı fil , zambak ve be•} aı. 
glayöllerin çiçrklt<rİ henüz. ) nrım ' 
açık gonca iken , sapları bo} alı 
ılık suyun içine - çiçeğine ka
dar - sokulur ve karanlık hir 
yerde 24 ıııaat bırakılırsa çiçek 
sapları boyalı suyu emerler . Bu 

1 

suretle beyaz çiçekler mavi bir 
rf'nk alır . Fakat bu suretle bo
yanmtş çiçeklerin uz.un müdrlet 
dayanma kabiliyeti az.almaktadır. 

Ege m ı n t a k a s ı bağları

nın yetıştirdiği çelcirdeksiz Sultani 
üıümü memleketimizde en erken , 
yetişen bir cinstir . Bü} ükadada 
yetişebilir . Ancak daha erken 
üzüm yetiıtirmek için hususi ca
mekanlara ihtiyaç vardır . Came-
kanda Egeden bir ay evvel tur
fanda üıüm yet;ştirilebilir. 

mil ton 
Alman Nasyonul 'iosyali,t 

pal'lisi liderlt:riocleıı Hes'ın bir 
tayyare ile lngilteıtyr: uçuşu, ls
koçyanın maı uf simalarından Lord 
Hamilton isminin sık sık zikredil
mesine vesile vermişti. Filhakika 
Hes , Lord Hamiltonu mülaki ol
mak üzere memleketinden ayrıl
mıştı. 

lngilterede bu derece nüfuzlu 
bir zatın kim olabileceği elbette 
merak uyandırmak gerektir. Bu
gün , bu satırlarla, olıcuyucuları

mızın bu merakına cevap vermi
}e çalışacağıı. 

Bugün Lord Hamilton ünva
nını taşıyan zat, ecdadının şrce

rt:~i Şarlmany zamanına kadar 
·malum bir aileniıı sonuncu evla
dıdır. Bu aile Hamilton'ar denil
digi gıbi Duğliislar di) e de anıl· 
malıctudıı. Bir kolu Fransa ya ge
çerek uzun z.aman Fransa halla· 
r ının hizmetinde çalışan bu aile 
aslen lskoçyalıdır. Ve (-;lmçya 
tarihinin seyri müddetince , bü 
tün devirlerin içtimai ve siyasi 
hadiselerinde rol almışlardır. Er
kek azası , bilhassa cengavt'rliği 
ile maruf olan Hanıiltonlar kanlı 
lıaclist>lf're s .. bep olan ve tarihte 
"iki Gül,, ismini alan mf'şhur da. 
hili muharebenin de kahramanı-

larıdır. Bu harpte , bir tarafı 

Hamiltönlar , di~er tarafı da 
Percy adlı lskoçyalı aile temsil 
etmiştir. Dahili mücadeleler icabı 
olarak Hamiltonlar la Percyler, 
asırlarca kan davası peşinde ko-
şan iki biaman düşman olarak 
yaşamış, nihayet bugünkü Lord 
Hamiltonun Percy ailesinin kızı 

olan güz.elliği ile meşhur Betty 
ile evlenmesi , uzun seneler ls
koçyada rahat ve huzur bırakmı 

yan bu aile rekabetine nihayet 
vermiıtir. Lnrd Hamilton elyevm 
R. A. F. teşkilatında pilottur. 
Hindiıtana yapılan iki Jngiliz ke. 

Klçlll sanatlarda 
çab,aa ecaebUer 

Meınlckelte, Türk tabiiyetinde 
olmıyan bazı kimselerin küçük 
sanatlar kanununa aykırı olarak 
çalıştıkları haber alınmıştır. Türk 
tabiiyetinde olmadıkları halde kü 
çük sanatla uğraşan veya bunları 

çalıştıran kimseler ceza görecek· 
lerdir. Her tarafta alakadarlar bu 
hususta tedbirler almışlaı dır. 

MAAIJLABA 
ZAM LAYİBASI 
Ankara : 7 tTürksözü Muha

birinden) - Büyük Millet Meclisi 
ne veı il~n biı knnııo layihası ile 

Birleşik Amerika, Sovyet Rusya 
ve lngilteredeki elçilıklc rimiz ve 
konsolosluk memurlarının maaş ve 

temsil tahsisatlarına zam yapılmak
tadır. Layihanın esbabı mucibesin
de harp vaziyetinin birçok mem
leketlerde ncürnle Birleşık Ameri-

ka, Sovyet Rusya ve lngilterede 
normal hayat şartlarını değiştirmiş, 
eşya ve gıda maddeleri fiatlarının 
nisbetsiz derecede yükselmiş ol
duğu kaydedilmektedir. Bu müş-

kül zamanlarda bu memlr-ketler
de çalışan memurlarımızı maddi 
müşkülattan kurtarmak üzere böy 
le bir tedbir ittihazının zaruri ol
duğu da esbabı mııcibede ileri sü 
rülrnekte~ir. 

Amerika, Sovyt•I Rusya ve 

lngilteredeki elçilik ve konsolos
luk memurlarının maaş ve temsil 
tahsisatlarına yüzde 25, Devlete 
ait veya Devlet tarafından kirala 
nan binalarda ikamet edenlere yal 
nız yüzde 20 nisbetinde zam ya· 
pılacaktır. Layiharıın üçüncü mad
desi de başka Vekaletlerin hariç
teki memurlarına yapılacak zam
ma ait hükmü ıhtiva etmektedir. 

---, , .. ________ ____._..., 

i a~!~~~S k~~~~~~ız. I 
l den aldığımız mektup· 
ıarda Yeni istasyondan 
hareket eden otobüsler 

l * için son durağm hapis 
1 hanenin köşesi tesblt 

adlldlğlnl, halbuki son 

1

1 durağm bur astnm de§ll, 
hUkOmet önU, yani Ulus 

· parkı olması IUzum ve l 
* ihtiyacı Uzerlnde duru- i 
! luyor. * 
' Hem,ehrllerlml:dn bu 

dlleklerlne biz do lftlrAk f 
e1Uyoruz. Bu suretle Ye t 
nl istasyon - Şehir hatb 1 
oıobU•lerl Ulus parkı ' 
yanmda ba,ıangıç oto·ı * 
bUslerlle de irtibat te-
min etmlf olacaktır. 

OtobU• •lrketlnln, her 

1 
ahvalde olduiu gibi bu : 
noktada da hassasiyet • 

i göstereceğini ve •on , 
duralı hUkOmet önU o- 't 

: larak tesblt edece61nl 
i Umld ediyoruz. İ ··----··-------· 

Bölge Futbol 
Lik maçlan 

Heden Terbiyesi Umum Mü 
dürlüğünün Bölgeye gönderdiği 

talimata • göre, bölge futbol hk 
maçları Eylıllde başlıyacaktır. 

Bunun için Bölge. şimdiden hazır 
lıldara başlamış bulunmaktadır. 

Yarıbataaıa 

imar Plbı 
Bu işe elverişli asma nevinden 

yedi nevi var<lır. Fakat mahsulün 
pahalıya mal olacağını da hatır

dan çıkarmamalıdır. Eğer Ege ve 
Akdeniz. mıntakasında camelıcan

larda üzüm yetiştirilse temmuzun 
iptidasında tuı fanda mahsul alı 

nabilir. 

, şif teşebbüsünde vazife almış ve 
Himalaya dağını tayyare ile uç 
muştur. Bu aile, ayni zamanda 
lngiliz hal hanedanını yalıc.n ak
rabası bulunmalıctadır. 

Layihanın kanunlaştığ'ı taı ihten 
itibarf'n 1944 mali yılı sonuna ka
dcır muteber olması da ayrı bir 
madde ile tesbit edilmektedir. 

Fikret Müzeai 

lstanbul : 7 (Türksözü muha· 
birinden ) - Yeı ebatan sarayı 

civarındaki sahauın açılması işi
ne devam olunmaktadır. istimlak 

muameleleri tamamlanan birçok 

binaların yıkılmaları pt'\''derpey 

ihale olunmaktadır. Mamafılı bu sene İllı• defa o 
larak , ilk turfanda üzüm Tarsus
tan getirilmittir. Eğer bu üzümler 
biraz daha itirıa ile yeti$tirilmiş 
olsa Avrupaya ihraç edilebilecek 
ilk turfanda bir üzüm olacak ve 
yetiştiricilere bü} ük menfaatler 

temin edecektir. 'ı 

KADiRLi HAYVANA TIN· 
DA BARBON HASTALICI 

Kadirli kazasımn Vayvaylı 

bölgesinde hayvanlar arasında 

Barbon hastalığı çıktığı h&ber alın 
mış ve Veteriner Müdürlüğüne~ 

lbımgelen t~dbirlere tevessül edil
miştir. 

lstaııbul : 7 (Türk sözü mu ha· 
birinden ) - Tevfik Filıcretin Ru 
melihisarındaı. i Aşiyıuıının temi 
rine yakında baılanacaktır. Bina 
tamir ve ihya olunurken esli va
ziyeti bozulmıyacaktır. Müzeler 

idartsi Tevfik Fikrete aid eşyaları ' 
toplamaktadır. Fikret müzesi Cum -
huriyet bayramında açılacaktır. 1 

Binalar tamamen yıkıldıktan 
sonı a belediye, bu mmtalıca için 
ıehircilik nıütehassısı Pıoıt tara-

fından hazırlanan imar planını 

tatbik edecelıctir . Yerebatan !i&ra

yı civarında yeşil bir saha vücuda 
getirilecf'lı.tir. Tars~slular eller indeki nevi iti

na ile ve buglarını ıamıuıuıda 1 
ilaçlamak ve gübrelemek suretiyle 
yetiştirirlerse Ege üzümlerine ko- ---... ı- UZA B LA B DAN B A 81 B -=•ltmm----

1 

la} lıkla rf'kabet edebileceklerdir . 
Avıupaya da iyi ambalajla 

ıevkederlerse Bulgaristan üzüm
lerine en kuvvetli bir şekilde üs 
tünlük temin edt'hilirler. 

S ardöııyalaı ın 
1:er nevi, ç(•şiu-

lr:ri ve ıtırların bütün çeşid
leri hem tohumla hem de çelikle 
arttırılır . Tohum ekme ıamanı 
f\lbattan niHna kadardır . Çelik 
ıamanı da ağustostan eyliililn sCJ
nuna kadardır. Eğer camekan var 
sa bütün lıcq cameUn içinde de 
çelik yapılabilir. Yapılacak çelik 
Jer için , dalların biraz oduıılaŞ · 

mıf olması lazımdır . Her çelik 
üzerinde l - 2 yaprAk buluna -
bilir . 

Çelıklerin boyu 5 - 12 sarıtim 
kadar olmalıdır . Çelık için ha 
zırlanacak topralıc harcı şudur : 
Bir lıcııum dere kumu , bir kısım 
yaprak çürüğü , bir kısım bahçe 
toprağı . Şayet yaprak çürüğü 
bulunmana onun yerine çürümüş 
koyun gübreıi kullanılabilir . 

1 Yirminci as1r medeniyeti vesikaları-Romen hazinesi 
Medeniyetin yirminci asırda vasıl olduğu mer

tebeyi müstakbel nesillere göstermek üzere Ameri· 
kada Arkanzas vilayeti dahilinde Ozark Hill şehrin· 
de, Mısır t hramlarını h.1tırlatan taştan bir ehram 
yapılmıştır. Ehramın içine şunlar konmuştur: Muh
telif makineler, bir tayyare, paralar, her lisanda 
ansiklopediler, sesli, sözlü fil imler, her memleketin 
gazeteleri, zamanımızın en mühim ricalinin nutuk· 
lannı muhtevi plaklar ... 

Ehram bir kaya üzerindedir. içine katiyen rü 
tubet girmiyecek şekilde yapılmış, havası da ;,ıhn
mıştır. Ehramın kapısı bir iki hafta evvel kapan
mıştır. Burası ancak 7000 sene sonra, yani 8940 
senesinde açılacaktır. 40 metre yükseklikteki bu 
binaya girenler bugünkü medeniyet hakkında bir 
fikir ediııebilecı•klerdir. 

• • • 
Şimdi bütün dünya Romanyanm Umumi harp. 

te Rusyaya kaçırmış olduğu devlet hazinesi ile tek
rar meşgul olmaktadır. Malumdur ki, geçen harpte 
Alınan oıduları Bükre~in üzerine geldikleri vakit 
kral hanedanına ait mücevherat da dahil olduğu 
halde, bütün devlet hazinesi Rusyaya nakledilmiş 
ve Çarlık hükumetinin eline emanet verilmişti . 

Fakat bolşevikler Çarlığın yerine Rusyaya ha
kim olduktan sonra ÇarlıQın hazineai ile birlikte 
burada emanet duran Romanya krallıtı hazinesi
ne de el koymuşlardı. 

Bu hazine gayet zengindir. içinde bir milyar 
dokuz yüz on altı milyon dört yüz doks:ın bir bin 
yedi yüz altın frank kıymetinde 2028 sandık çubuk 
altın vardır. Romanya kralına ait mücevherat ile 
güzel sanat eserleri ve kıymetli esham ve tahvila
tın da kıymeti yedi buçuk milyar cıltın frank tut
maktadır. Bunlar 1621 sandık içinde mahfuzdur. 

Evvelce arpa ve buğdaydan 

mamul ekmeğin % 89 • 91 ran
dımanlı bu~daydan imal edilme
s:ne dair Başvekalet tebliği şd1-

rimize bildirilmiıtir . Bunun üze
rine Toprak Mahsulleri Ofısi dün 
fabrikalara yalnız buğday v~r

miştir . Buğdaydan imal edilecek 
elıcmeğin bugünt~rde satışa çıkarı

lacağı kuvvetle muhtemeldir . 

Lbnaalara yanı 
L:.rıaır ve dldlJıler 

Limanlar Umum Müdürlüğü, 

sahillerimizde mevcut fener ı~rle 
sis düdükler inin ihti} acı kaı şılama 
dığıııı nazarı itıbaı a alarak bunla
ra yeniden bazı ilaveler yapma} ı 

kararlaştırmış ve bu hususta hazır
ladığı projeyi Münakalat V ~1ıc.aıeti
ııe göndermiştir. 

Öğrenildiğine göre ilavesi ka
rarlllŞtırılan yeni ıis düdülıclerinin 

konulacağı yerler şuralardır : 
Karadt niz. Ereğlis i, Dokan, 

Arslan, lğııeada ve Kumlı.ale. 
Fener ise, Teı nıe, Gerıe Boz

ca ada, Sisam ıecidi üz.erinde 
Panaya ve Tahakari, Payas, Pen
dik, Antalya, Yumurtalık, Ayva· 
lık, Erdek, Karabiga, Edremit, Alı. 
denızde Seapustol adası, Güllük, 
Ayayorgi, Yenice, Dalyan mendi 
reK"i, Kalkan, Anamur burun. 

Marmarada : Boz.burun, Oruu. 
Delcms, Gökabat, Akgüt, fıııike, 
Yedi burunlar, Eretli, Bartın, 

Gelıbolu civarında Galata, Sedüf 
adası, Ağva, Göreleye konula· 

calı.tır. 

Pamü Booperatlll 
içtimaı taıı11 edlldl 

Dün toplanması mmkaı rer o
lan Adana Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifi genel kurulu, eksrri 
yel olmadığından loplanamamıştır. 
Toplantı .14 Ağustos Perşembe 

saat 15 e bırakılmıştır. 

BİRMANVA 
(Birinci sayfadan artan) 

üzerinde olması yüzünden Bir 
manya çok münbittir. Başlıca mah· 
sul pirinçtir. Fakat hububal, şeker 
kamışı, tütün, pamuk da yetişir. 

1 Yağlı ve kokulu ağaçlardan müte
şekkil ormanlar mühim bir servd 
kaynağıdır. Kauçuk ağaçlarının 

verditi bol mahsul Raogon limanı 
vasıtasiyle ihraç olunur. Eski vol
kanlar olan yüksı:k dağlarında 

petrol \'ardır. Son on sene içeri
sinde burada kuyul:ır kazılarak 

petrol istihsaline başlanmıştır. 

8irmaoya toprağının altında 

kıymetl i taşlar ( yakut, zümrüt, 
zeberced ) de bulunur. Kab1y, 
tungsten bu mıntakanın kıymet

li madenleridir. 

1897 denberi Birmarıya Hin· 
distana bağlı bir umumi vali ta
rafından idare edilmt'ktedir. Bu 
valinin maiyetinde azaları kısmen 

hükqmet tarafından tayin edilen 
kısmC'n de halk tarafından seçi· 
len bir idare meclisi vardır. Mer
kezi Mandalay şehridir. 

Ptolome kitabında Birman-
yada altın bulunduğu yazılıdır. 
Fakat şimdiye kadar yapılan a
raştırınalar bu iddiayı haklı çı 

karmamıştır. 

Marko Polo'nun seyahatna
mesinde bahsettiti Miyen memle
keti burasıdır. Bu memleket kral 
Alonıpra zamanında yani on sc· 
kizinci asırda birliğini tamamlı

yarak müstakil yaşamağa başladı. 

ıts85 de memleketi lngfüzler zap-

8 Ağustos 1~?, ~ 

FORTRELER: 

KRALiÇE 
ELİtAii ır 

D
ün l ııgiliz kraliçe i Eliz3beth' 

cJo~ıım yıl döııüınü} dü. diill 
4 :ı~ustos l 900 de ·ıe 

yaya gelr.n kraliçe, kraliyet a~le 
sinden olmamakla lıt• raber. 31

1>3 

si m:ızide krallar ailesiylr ııkr3 _ 
- 'rıll~ 

idi. lskoçyalı Srathınore Dukll e 
on evladından dokuı.uncusuJıır \ 
dördüncü kızıdır. 

bİİ 
Tarihi Clamis şatosıında 110 

yütüldü. Geçen harpte yaralıl~ 
tedavisi için annesine ve heınştre: 
leı ine yardım etti. Biraderleri frSif 
sız cephesınde döğüştüler ve 
lerind.::n biri öldü . 

Harpten sonraki şeııliklere f 
· "k d k ı . - ""k l"ı c• tıı a e er en, .. uçu , ııeşe ı !O" 

lı bir kızcağızdı. Babasının şa r 
sundaki balolardan birinde, ııı~ 
takbel zevcinin dikkatini celbt;. 
Prens o sıralarda 26 yaşındaY 
Cambridge üniversitesinden beP 

çıkmıştı. 

Rivayde nazaran, kraliç~ 
zabeth'le kıal George Vl, ç . .a 

·p1e,.,. luklannda da Noel .. ie te rtı ,;l 
çocuk balolar ınd.an b. ı ıııdı: ta 
mışlar. 

Eliı.abeth, yüksek bir ai~~ 
olmakla beraber, kral ailesııı .ı' 
olmıyanların müstakbel ın~ 
evlenmemesi icap ettiğiııi .,, 
ğinden iki sene müddetle 11111 

sebetin ilerlemesinden kaçuıın1• ll 
Daha sakin, daha az mahmu~ ti' 
seviyede kalmağ ı tercih etrnıŞ 

Beşinci George laraflıı~ 
1923 de oğlu ile Lady Eliıa 
Bowes - Lyorı'un nişanlanrnas 
ilam lngilteıe'de ve lskoÇY1 

büyük bir memnuniyet hasıl 
mi~tir. . 6fi' 

Bu, genç nesil prenslertıı ~ 
birinin ilk izdivacıydı . F•, 
26 nisan 1923 de düğiinün, &11~ 
takbel lngiltere hükümd~rJ~ııo" 
düğünü olduğunu kimse bılın•1 

du. 1 ı· ·k· k du- ıı"'Y' 
Z< ıvaçtan ı ı çocu ı ' 

gelmiştir. Prenses Elizabeth,;,ı: 
nisan 1926 da ve Prenses ı"tJ 
garct - Rose de 21 aQ-ustos 

da doğdu. ı 
Birinci prenses, şimdi, lrıf 

tere tahtının veliiılılıJır. bİ' 

Kraliçe, her hangi ıtiter ~~ 
sosyetede de dikkati celbedsaıı'ı 
derecede bir edebiyat ve ~ 

kültürüne sahiptir. Kendisine ·cJI 
sinden mevrus bir musiki jstı 
dı vardır. / ------
C:ıaapta llaJWd 

llaıtı•••lan 
1 tıf' 

Suriye ve Halayda Çata f'9. 
naldı hayvanlarda zuhur ede~ 
haıtalıtına kartı, Vilayet .; 
koınısyonu, bu hayvanları" 

maddelerinin Adıma'ya so~Llı~:p 
sının men 'ine karar verilmiştı · ııe' 
tığımız tahkikata aöre, bu . b·~de# 
de hastalık henüz ıeçmed1A'1 

karantina devam etmektedir· 

Melltep ldtap..,. 
1ta1111ror oı· 

Devlet Basımevi ; tarih • ·~aP' 
rafya, fizilıc, kimya ol.:uma "'.t•P' 
larırıı baamalıctadır . DıQ-er k1

18p· 

ların mühim bir lıcısmı h•11
' 

mıştır . bit011 
Eylülün ilk haftaaında 

kitaplar baıılmıı olacaktır. ____ __-/' 

telliler. ' 

Birmanya eskiden adı l~r:r. 
alınnuyan uzak meçhul ıneın • J•' 

le rden birısi idi. Fakat Çın 11,,. 
pon mücadelesi esnasınd• ıııı&f 
denbire büyük ehemmiyet 

1
_.bil' 

tır. Japon donanması Çin pb' 
!erinden silih, mühimmat, c:,dl' 
ne ithaline mani olacak }'liıı· 
ku vveUi olduğundan Çinliler jj' 

· · yolundaJI ıt1 dıstan ve Bırmanya alJll''-
tif ade ederek mühimınat 
başlaauflardır. 
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llMAN MUHARRİRiNE GORE 
TORKIYE, iRAN, IRAK 

rrıu~eı 1.i~ : 7 (a. a ) - Alınan 
lct ~rrıtı Negelli bir Alman ga· 
Ye 'iındc yazdığı makalede Türlci-

L ' an, lralc hakkınrla Moskova· 
onur 

Pıld a arasında bir anlaşma ya· 
çijn~~.1 • bunun neticesiz kalacağı 
"&·. U Türlciyenin her zaman bu 
hı zıhtleri göz önünde hulundur-
~ıt etmektedir. 

4laaaaya, bitin 
•tvayı kaybetmek 

b
•11111,eslyle Sovyet 
lrblal mutlaka 
•ıurmeye mecbar 

• ( 8oırnalıaleden artan J 
<lrıij ~ 
Ve 1tnuıdeki haftalar, asker sayısı 
b t •arp rnak11ıdeı i birbirine: reka· 
Ilı t<..lercesiııe kııvHtli ol.111 iki 
t~r~~Zııın oıJıınuıı, tutihk misli 
~ tılıııeıniş tıı:ıı ı uz ve mıık::ıvı::· 
Ilı ~ lıamlelt:riııe, eıı cehennt'mi 
ro.

11 3tebelen.• şahit olacağız. Rus 
""Phe · 
111 sıodc mıhlanıp kalırsa, Av-
btPada büı üıı lıaı p davasını kay· 
l'a tınek tehlikesine <hjşe ıı Alınan· 
L

1 lllutl-.ıka mıı:t.afft.: r olmak için 
•ıq._,s l 
dak," aya sığm:ıy.ın g..ıyıet ve fe 
la cırlıkt:.ıı la tauruLa geçecek, va 
bı:' •nüdafaasında ııaJir görülmiiş 
~() <:_esaret ve fı• r:ıgatle harbeden 
ltt llıurıist ordu da b ı mülhiş sav· 
be, bütün azmiyle karşı koyma· 

Çalışacaktır. 
< Alıııanya tarafından Fransa 
lcatarına Uzak Şartt.ı tatmin edi 
°' 

11

1 
Japonyanırı da artık fırsatın 

~Cdıf 
llıc . ıoe inan ·ırak harekete geç· 
l'ctsı ~e .b~ yüzden Alman - ~o~
llıat hurb'.nın genişlemesi de. ıht~· 
~ . harıcindı:: ulmıy 111 ycrıı lıır 
l'llıldir. 

-----------~~--~~· 

ltitkl•>7•W 
ı-o 

RKIYE Rad11osu 

ANKARA Radyosu 

CUMA 8.8.IJ41 

Program ve memleket sa 

at ayarı 

Müzık : Hafıf Parçalar 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif pıogumın 

6 devaını 
·30ı 

b.15 
1 Evin Saati 
~30 
l~.33 Program ve saat ayarı 
I~ 

15 
Müzık : fasıl şarkıları 

13.0Q AJANS hab rlcri 
13.

151 
Müzik : Fasıl şar~ıları 

l~.O(ı .. . 
ıs Muıık : Karışık program .oo 

Program ve memleket sa· 
ıs <ı· at ayaı ı 

· J 
ls.3

0 
Müzik : Dans 

ıs.01 Serbest 10 Dakib 

Müzik : Radyo swiııg ku-
19 Oo Cırt~ti 

lg 15 Konuşma (iktisat) 
Müzik : Radyo swing ku-

19.30 arteti 

~t:nılcket saat ayarı ve 
19,15 aıans haLerleri. 

~O. ıs Müzik : FASIL 
~·1S ~ADYQ GAZETESi 
2ı .CJo Müzik : Solo şarkılar 

~taat Takvimi ve Toprak 
~l.ıo ahsulleri Borsası 
~~.OQ lEMSIL 

M~ .k 
k uzı : Radyo Salon Or· 

~.30 ~strası 

~~rnleket saat ayarı, ajans 
l\&berleri; Esham- Tahvilat, 
(F~tnbiyo • Nukut Borsası 

'2 is ıyaı) 
Muzik : Radyo Salon Or

~~·Ssı kesırası 
<a.ou 

Yarıtık'ı program \'e kapaha1. 

Hırvatistan'da 11 

idam kararları 
Zağnp : 7 (a.u) - D.N.B : 

Resmen bildirildiğine göı c:: 4 a~us
tosta bir Ustaşi milis mıifrt'~esııı.e 
karşı }apılan !.;o 11üıı : ııt suı\ıastı-

. f .1 v .. cu·rünı <ııtaldarıııdan 
nın aı ... . . . 
b ir kısım daha tt·vkif edılnııştır. 
Divaıııharp bun ların arasından 8 
yahudi ve komünist ; üfüme malı· 
kum dmit tir. 

Sara} bosrıa civarırıda bir n~· 
bt'tçi üzerİnf" att'Ş t'<len ve brr 
kahvdııme} e bomba atan 50 } a -

lrndi vr. sıı p komüıı isti ~u'..şuııa 
diı.ilıniştıı Hükümd h~~ turl~ su· 
butaj hart•kdlrriııi t'.11 şıdıletlı Vıt· 
sıtalarla bastırmak lcararındarlır . 

'i } S-on dakika 

Ber Jiıı : 7 ( Anadolu Ajansı 
ruuhabirı bildir İ) uı ) - Almıuı 
ıiyaıt nıulıfilleı ine göre • Mos 
lcova - Londra un laşmaııı lraııı 
tehdit etnıekte!di r · Bu arada bir 
askeri müdahalenin lıazıı iık l :ırı 
yapıloıakta olduğu da sÖ} leııoıelı.· 
tedir • 

a. idea ve Atleala 
Beyanatı 

T0RK-İN6İLİZ PAKTI 
DEVAM EDECEKTİR 

Londra : 7 (a.a) - Mr. Att· 
Jee bugün avam kamarasında lıaı p 
vaziyeti lıalckında yaptJgı heyaııat 
esnasında O rtaprktan balısede t • 
kcn dem ıt ir ki : 

- lngiliz kuvvetlerinin Türk · 
Suriye hududunda bulunuıu bil· 
yük Britanyanın Türkl~rle olan 
dostluk ve ittifalc ı nı teyıt ve tak
vive eyliyecck ve Büyüle Britan
yanın Kıbrıs adası hakk ı~da da· 
ha büyük bir himaye temııı eyle
mtsini mümlcüıı kılacaktı r· 

Loııdra : 7 (a.a) - Hariciye 
nazırı ~r. Eden bugün Avam lca· 
marasında Mr. Attlee 'den soııı a 
söz alarak umumi vaziytl hakkın· 
da izahat vermittir. 

M Eden Türkiyeden bahse· f. / 

derele ıöyle demiıtir: 
"Türkiye ile olan münasebet 

terimizin esa•ı lngil iz-Türk oı.ua· 
hedesidir. Bu muahedcye lıa lı sa· 
ne ı iayet etti lc ve etmekte dev~m 
eyliyect'ğiz . Bü} Ü~ Britan} a . ıle 
Türkiye aı asındak ı do:.tluk, } a l· 
ııız haı p esnasında dt'ğil harpten 
sonra da Avrupa aıılaşmasına ~l~· 
vamlı bir tarzda hizmet cdr.bılı r . 

Türkiyeniıı ıaraı ırıa olarak 
her hangi bir an laşma~ a m~ v.af~ak 
edebileceğim i~e Vt'} a ettığını ıze 
dair ıanıan zurnan gaı.dderde 
düşman propagandasının ya.ptı~ı 
telkinlc·r nı şı c:d ıldi. Bu ııe.vı lııç 
bir k!kinde hakikat z~rresı yok
tur. Bu neviden h iç bir Şl'ye as· 
IA muvafakat etmiyeceğiz ve l~er 
hangi bir devlet tarafından bıze 
bu nP.viclt'.n hiç bir teklif yapıl· 
mamıftı r. Harp sonu alemi .bü~ü.lc 
küçüle bir çolc devletlerin ışbı rlı · 
ğine muhtaç olacaktı r. Atatük'ün 
dehasiylc vücut l- ulan modern 
Türkiyenin bu a lemde tam rolü 
olacaktır ve Türlciye bunu yapar
ken kendi yolunu kendi karsrlaf · 
tıracak ve arkad;•şhr ın ı da kt·ııdi 
int ihap edecektir. 

lıpanya•am yeni 
Tlrklye elçisi 

Madrid : 7 (a.a) - D.N 8 . 
bildiriyor : Hariciye nezareti t a 
rafından neşredı len bir kararname 
mucibince M. Jose Maria Ooussi 
nague Ytexitor lc;panyanııı Tür· 
kiye elçi l i~in c! tayin edilmişt ir . 

Berlin - Vişi 
müzakereleri 

ALMANYA'HIN ViSiYE 
VEROiti NOTA 

Cezair ue Kazaplanka 
A imanlara uerilecek mi? 

Londıa : (a. a.) - Hiir Fransız 
nıahfıllt:rı son oıı güıı i~·iııde Pari· 
siıı, Vişi lıükiımetini Ptı risdeki Fa
şist partı vasıtasiyle dt:viı mek 
ıelıdidiııde buluııduğuı.u işaret et
ın~kt edirler . Tc::lcı aı ıııü.tukcrt'} e 
başlamuk üzeı t: Par ise htııckı::tiıı

<leıı evvel Amiral Darlan bilahare 
Geııcr.ıl Veygond'ın nıuhtcmd 
nıukavt'meti ne maı uz kalmaması 

ve imkan uahıliııı.Je bulunan en 
müsai t şaı tıarın temini için kendi
sine tam salahiyd verilmesi lıusu
suııda Mart·şal Pt'ten'ı ikııa dtiği 

söylerımr.kte<liı. Yine bu mahafil 
Amiıal Darlaıı'a ııisbe tle General 
Ve;, gıuıd'ııı Almunlaı la uzlaşnlll)B 
daha az ıııütema} il bu luııdu~uııu 
ümit e} ı~mdı.tediı leı. 

Muskuva: 7 (a . a .) - Alman
ya son y;-,p ı ığ- ı tulı plt:re Vişi hu
kümdinin nihııyd 10 A~ustoc; a 
kadar cevap vermesini iı.tem ştir. 

Fraıısadaki vaziv«-ti iri bilen şah. 
siy dlt'ı V ışi lıül..uıııdıniıı Alman 
ttlf'pleri kur ş : ~ııı rh hi ı df'f ı daha 
l,,oyun e~ecı!~iııi t ıı iı ıııı ıı eıı.ıelte · 

dir. 
Söylendiğine göre, Almaıılıır 

Dakar'dan vaz g"çdıld1:ri taktirde 
Amiral · Darlan Cezaiı ve Kazap 
Janka üsl~ ı inin Almanlara veı ilme· 
siııe muvafakat edecektir. ~Fakat 
Almıııılımıı Atıantik meydan mu
haı ebesi ) akın<lıuı ehemmiydi 
haiz ol:.ın Dukar'dan sarfınazar 

temiyecekleri anlaşılmaktadır. 

TAGOR i 
ÖLDU i 

Londra: 7 ( Radyo saat 13,30 1 
da ) - Büyük şair l{abindranat l 
Tagor bugün seksen yaşında o.1- 1 
d u~u halde ölmüştür. Büyük ed.ı · 1 
bin yegane gayesi büyük bir Hın· l 
diııtaıı devletinin tt"ıeHülü idi . 

ingUterenln babrl 
laaUyeU 

(Birinci sayfadan aı tan) 

raph'ın bu mevzuda başnıakalelc

ı i vaıdır. 
Daily Telegraph geçt"n Cuın:ı 

güııü Sardunya limanlarına karşı 

yapılan l.tarı uzu "Drake usulü bir 
taaıruı., diye tavsif ediyor. 

Tımes HW , A~ denil'de bahri 
fa~liye ll e n uah ı:ie di l mt:I sizin bir 
hafta g•' \'ın e diğ'iııi teb:ırüz t ttııi 
yor. 

TÜRKSOZO 

BORSA 
PAtvıUK - HUüU 13AT 

CiNSi En az 
K S 

Ko1.a \---
Klt:dand Ç. 

10.18 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 

~nll --

Klevlaııd ll 

P. Tt!mizı 
Kapımalı 

'{, Çiğidi 

""'i<.'"Ç iki di 

1 

Susam 
Bu~day yerli 7 ,70 

05,00 
0,00 

Arpa ~s 
7.75 
s ,1Ç 
6,50 Yulaf 6,43 

7 - 8 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 1---
(Frank) ic;viçrc 
(Sterlin) ~lız ı 

·(Dolar) Amerikan 
5 20 

132 20 

Sovyetıere göre, 
Alalaalara gire 

( Biı iııci ~ a} fadan artan ) 

) d topunu lalı ı ip t>tm i şlt>ı dir . 
Alman suvaş tayyaı t·leri 8} ııi 

gün mt'rkf"z cr phı•siııde Sov.r·t 
lıutloı ı geı isirıde zıı lılı trt'nlt'.r e 
bombalarla ve sair silahlurla hü
cum etrnişlt:ı dir . Bu lıüeum es 
rıasıııda biı zıı lılı tıeııe bomba
lar i!alıı-t e<lı:ıd. tr~ııi beı hava 
etmiştir. Diğer üç zırhlı tı t'O de 
ciddi hasara uğratılmıştır . Yine 
b<> ş ağustosta Şaık c,.pht'sinin 
crııup kısmında Sovyd talışida 

tıııa, topçu mevzilerine ve sahra 
mevzilerine karşı hava lıücumlurı 

yapılmış ve hu mürıaııelwtle beş 

tank tahı ip t:rlilmişti r . Altı ba· 
taıya top harp harici kılınmıştır. 

Tam isabet neticesinde bir mü· 
himmat d~posuııda infilak vuku 
bulmu§ ve bu d~po taınamİ) le 
harap olmuştur Sovyd iaşe kol
l arına kaışı yap ı lan hücum esııa 

sırı da } üı kadar Sov} et kam} onu 
t ahrip edilmiştir. 

Moskova: 7 (a . a.) - Bir ek 
Sovyet tebliğinde, Ruslaı tarafın

dan ~aptedildigi bildiı ilen ild Fırı 
adasının Tanğo Sovyet üssü yakın· 
larında bulunan adalar olduğunu 

şimdi ifşa ~dilınektedir. 

Bcrlin : 7 (a. a .) - General 
Antoııeskonun lcumandaıı altında 

bulunan Alman teşekkülkr i ve 
Romen lcıtaları dört ve bf"Ş Ağus · 
tollta Ukranyada yeni muvaffaki
yetler kazanmışlaıdır. Sovyet lcuv· 
v~tleri k ıomıen lceııdileriııi şiddetle 

müdafaa etmişkrdir. Bu muhart'· 
beler esnasında hir Romen süvaı i 
livası, hi ı çok tank, top ve hir 
Sov} t>t mühimmat ııakliy~ kulu 
i~ti11am ~tmişleıdir. Sov) et lı:uv
vctleri ağıı l.8.) iat ver nı ışlc rdir. 

i LA N 
ADANA MINTAKASI İKTİSAT Timı• s'~ göre daima y:ı Bri 

taı . y:ı ~ afilrlnirıin, Akdt:ııiz do· 
rı<ınmasının şakacı sı baylan tara
fından "bombalar yulu., diye anı· 
lan Sicilya boğazından her tiirlü 
hücum tı hlikesine manız kalar:ık 
gt'çme leıinden ve yahut da mih· 
verin Ahika'daki k ıtal arıııa mal
ı.eme göndermek için ye~ane va· 
sıtası olan ltalyan kafilelerine kar· 
şı Britanya deniz, denizaltı ve ha· 
va kuvvetlerinin hücumundan bah
sedilmektedir 

· MODORlüGONOEN : 

Bay ÇlrçUln Amerl· 
kaya gelip geımedlll 

Vaşington : 7 ( a . a . ) - ?· 
G B. : Hariciye nazırı Hal dun 

· ·· "lin gııı.df"ci l~r toplantısında, ~?rçı 
Amerika}& gelip gelmedığı hak· 
kında sorulan su11.le cevap Vt'T 
meUen imtina dmiıtir . 

Hal Daf Kuperin Uzakşııı kıt 
gidt'rk en Vaşington dan gt'Ç~~e : 
ğiııi ve bu münasebetle kenc:lısıııı 

ıiyaıet edeceğini ııöylır.miıtir • 

Orta mektep mezunu olup 
Zonguldak maden teknisyen 
mektebine girmek isteyenlerin 
kabul şartla~ırıı öğrenmek 
üzere Müdürlüğümüze müra
caat etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. 8- 10-12 

Çif TÇi BiRU~iNOEN : 
Muhtelif mark:ı traktörlerin 

yedek parça'arile bedt-li mu
kabilinde yeniden traktör ve 
F armall a lmak isti yen çiftçile· 
rimizin bu ihtiyaçlarıııı marka
larile birliğimize kaydettir
meleri ehemmiyetle rica o lu-
nur. 8-JO 

= - Sayfa 3 ,, ____________________________ , 
Sanat ever Sayın Adana Halkı 

11 AGUSTOS PAZARTESi AKŞAMI 

SEYHAN ARKTA 
... ~....__.----.......................... .............._._...~ 

~o T E ~Zl:D~~l 
OTElLO ROLOKOE HURİ GENÇ 

1-3 

SEYHAN P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNOEN : 
- idaremizde münhal maaşlı ve ücretli meınm;yetlerlt

ücrelli stajyerliklere orta mektep mezunları müsabaka ilf' alı
nacaktır : 

2-Müsabakada 10, 9, 8 , 7, numara almak suretiyle pek iyi 
ve iyi dnecede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira iirrt>tli 
memuriyetlere, 6 ve 5 numara almak suutiylt> orta derecede 
muvaffak oıanlarda takdir hakkı idart>ye ait olmnk ii zeı e 20.25 
ve 30 lira aylık ücretli stajyerliklere tayin e<lileceklenJ :r. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli 
memurluklara geçirilecektir: 

4- Müsabakada muvaffak olanların iJarenin tPklif edeceği 
yerde vazife kabul etmesi şarttır: 

5 - Taliplnirı 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü mad
d,.sindeki şartları haiz olmakla berabn devlet memuriyetinf' 
i ı k dda gireceklm-in otuz yaşını geçmemiş olması lazımdır: 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 1918 941 Sah g ünü ak
şamına kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle birlikte S eyhan 
P. T. T. Müdürlüğüıw müracaat Ptmelidirler: 

7 -· Müsabaka 20/8 941 Çarşamba günü saat 10 da yapı-
lacaktır. 1-5 - 1 O- 15 13298 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral hesapları 

1941 
İkramiye plAaı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lk!nciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 JI 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

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

300 > 20 > 6 ,000 > -

ttn'trr• 

TUr klya ı, Banka•1na par a yatlrmakla yalmz para 
b i r iktirme o lmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf olur sunuz 
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P H 1 LI P S 1 • • 
•• 

TU 
•• •• 

KSOZU 
ı 
1 : 

K agnak Makineleri 
AZ CEREYAN SARfİYATI, SESSiZ iSlEME, UZUN OMOR. 

• ·• • • • • • 
Gazete ve Matbaası 

• • • 
1 

~ - F 1 L 1 P S • • • • • Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- 1 
flNOA VUKU BULAN HAOISElERI GONO 60- S 
NONE VERiR. TORKSOZONO TAKİP EDiNiZ. 1 Kaynak Elektrotları • • • • • : Her madene göre ve her işe göre 

en mu afık kaynak çubuğu. 
• • • • • • • • • 

Kitap, mecmaa, çek, bilet, aıı,, 
plb, barlta, bUamam matbaa 
ı,ıerlal Tlrklyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve ılraoe eldea çıllanr. 

Türksözü 
Matbaası 1 

Mufassal teknik izahat isteyiniz • 
1 
1 

f?"C=xı rı rzc • e :-- -- stt Türksözü Cilt Kısmı 
Mulıarrem Hilı i Remo 

ABİOİNPASA CADDESİ NO. 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 

• • • • • • • • • • • 
SAQlAM, TEMİZ, ZARİF CİLT İSLERİNİZİ ANCAK TORKSöZO 

MÜCEllİTHANESINDE YAPTIRABİLİRSINIZ 

-----------·------
• • 

............... ==··=•inırx••·-~ ,~ 
En Büyük Hakikat~ 

1 
TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 

~-W Kzc W tt W =w;w:::n: tt # WAX w;zc7CIX'-.=R' 

" " " 
NEZLE 

R : 
A : 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N Dİ$ MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT. 

CAZiBE YE GOZElllKTIR 1 

" .. 
H 

" " " " " " H 
H 
ft 
H .. 
R 
R 
H 

" H 

" H 

" H 
"Radyolin., harikulade mües de parlak neticeler veren H 

sir terkibi, daima taıeliti ile "Radyolin., sizi terkibi meçhul it 
temayüz dmiş ve onüinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi H 
kişinin tercih ettiği yegane diş müıtahıarlarından da müst~ğ· H 
macunu haline gelmiştir. Diş .. 

ni kılmıştır. n 
hıfzıssıhh:ısında ve güzelliğin-

:z=u n un» nZ"D"'2• v n w:zrx v • xc xc u :xcz:::a:: B 
Yeni Çdıtl 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iNGilTERE ITTlf All VE 

BOYOK BRITANYA IMPARATORLUGU 

YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK === 

Kurulu• t•rihl : 1888 

Snmaye•i : 100.000.000 Türk LiTa•• 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticaı 1 her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye vniyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
a:t 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekih erk kur'a ıle 

aşağıdaki plana göre ikr~miye da~ıtı lacaı tır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Llra 

4 • 500 • 2000 .. 
4 

" 
250 " 1000 " 

40 .. 100 .. 4000 " 
100 " 

50 .. 5000 " 
120 " 

40 il 4800 " 160 
" 

20 " 3200 " 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazla sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------·--H-QM~·--· -----------------

R v Kınklık,BaŞ• 

" l R nıoır.-nsoıı Diş ve adele 

= .~~ ağrıları 1 
A En seri ve en katt şt' 1 
it kilde yalnız kaşe ' 

= ~~ GRIPINI 
" ' il ile geçer J' il .. ~ 
il Havaların serinledil' 
M fiinlerde alacatmı:ı ' 

1 = tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundunııak olmalıcbt· ' 

M Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

= yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakının•t 

her yerd.: pullu kutularını ısrarhl istcyinız. " " •us~xa:c:zcsz~acıac:1a1~ccııca~~~ 
SEYHAN VİLAYETİ DAiMi ENCOMENIHDEN: 

,..,,...~~~~~~ ~ 

MÜTEHASSIS 1 - Adana - Kozan yolunun 46 + 700 - 48+ 1~, 

D r. Ekrem Ba 1taC1 
leri arasınJaki şos:ı ve imalatı smaiye inşaatı (29398) hr 
rinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur: ,~-

2 - Eksiltme 14 81941 tarihine müsadif Perşeınbe k•~ 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rlf ATECZAHANE11 saat 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından oP~ 

zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat 

OSTONDEKİ MUAYENEHANESINO( IABUl EDER bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. . l 
3 - istekliler bu işe ait keşifname ve şartnaıne'erı 

-------------~ mek için Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. ıııl 

F .. A .. bO~~";:;: .... ~~ÜR~K~c;~ii , 4 - isteklilerin (2204) lira (85) kuruş muvakkat ~';J.. 
... vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu işi yapa esi~' 

lerine dair bonservisleriyle Ticaret ve Sanayi Odası " (8) ~ 
ı •artları GONDELIK GUEtf • ADANA ı nnı. iki adet fotograflannı ve bir adet (38), bir adet k i s rİ. 1400 /(, Sahip fle Başmuharriri 1 ruşluk damga bir adet ( 1) kuruşluk uçak pulunu y~~e 
ı 1 ~~;,;, · · · 

125 
:· FERiD CELAL GOYEN lı ikinci maddede yazılı ihale gününden üç gün evvel dır· 

1 
_· ·_· Umumi Neıriyat Müdürü !ı lerine bağlamak suretiyle vilayete müracaatları lazılllfı 111~~ 

hanlar için idareye MACiD OOÇLU ı 5 -:- ~o.sta ile gönderilecek mektupların dış zar 
mUracaat etm•lldlr Ba"ld•O• ye r : TORKsozo Matbaa" ı mumu ıle ıyıce kapatılacaktır. . 28 t 1............... _ ıj ı Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. 13 -- ~ ........ _ ........ .,_ .... !:!.......... 23-28-3-8 


