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Nevzad GÜVEN 

H 
arp vaziyeti, isteı harp içinde 

olaan, ister bizim gibi lıerp dı· 
tfnda kalmafa muvaffak olmUI 
"'1ansıın. bütı1n hilkumetkrl mem· 
lelcetleri dahilbıde hir talcım tahdi
dat yapmaf a. harpten Jolma bir 
'-kını golcsullulclara !arıı tedbir 
flhnafa mechur etmiltir. Bana mu· 
"azi olarak yani. bazı maddelerin 
-lıfmtltM ütif .Je •'•r•i filıtları 
ltoidinden f aua yı1kaeltmek mre· 
ligle gayri meıru icar lemin et· 
ıtae/c WJgen/ere kar11 da fiddetli 
"41cümler konmU1tur. 

Harp eden memleketler için 
Cephe ıerisinin lıayatrnı ttlldim w 
ıitJll halkı mümlcıJn oldufu kadar 
lıorbin •ıkıntı/arından. darlıkları,n. 
ÜQn koruma ba,tıca 6ir muluwe· 
lrlet unmrudur. Bilhaua _,uri 

..... ._.._ ~ llarcuı••
'-aina w 6a h-.ı•ta azami taar• 
,../rı ta/61/c bir memlelt« için M 

/aoyati bir me.ele halini a/mıftır. 
Ba ıekilde hareket, luulleden 

lrlUletf" için ne lcadar lragfilf bir 
-.,.urp, luırp dı;mJa 6ulıınan 
lrlem/e/cet/er için de o kadar ehem· 
lrliyetli 6ir davadır. Çilnlcil, eflfle/d, 
fitlilcçe ıenişleyen, yayılan harbin 
6ofucu, ezici darlıkları te•irlni 
dilnyanın her lcôıe.inde hiuetth'· 
lrlef e ha,lam11tır. Harp el•in. et· 
lrlealn lıiç bir millet ha yoklultlarrn 
teairüulen kurtulamaz. Ve .anra 
Ga hiç bir milletlıt ,,.,,.,... muaz 
~ ,,.lceJel.,.;,, .....,, kadar 
laarp harici kalabilecefini kimse 
lenıin edemez. SuU. lıallndı yatak· 
ı.,.ımısa firdlf im& bir ı•c•bt M· 

ıaJ.ında kendimizi ltarp içinde 6ııl· 
lftıgacafımızı bize kim temin ede-
6Uir ? 

Bunun içindir lci, bııfiln .uU. 
lçf,.Je gQfıyan milletlerin. erteli 
dn harbe girmelc llatimalleri wv· 
lrlı, ıibi ayanılc daoranmallll'ı ve 
lıor6ift liizumlu lcılacafı tetl61rleri 
dcılaa ftltlelden almaları lôzımtlu. 

T'ilrkiye hıJlcümeti bir taraft•. 
iki •enedenberi dettam efflli kiga· 
-.111 ve J.rin hir aklıselim maA· 
"'1'ı olan poliiilcası ile bugüne ka· 
4ıa,. J..,p Jı,..a. lcıJ/mola -f· 
/flk olm111 w difer t#ua/t01t her 
Cba harbe firmesini muhtemel fÖ· 

~~le biltan tedbirlerini almqtır. 
""'ICICI maddelerinde. gi~celc emtia· 
~a taarrııfıı temin etkcelc tetl-
6fr.ıer, memleket müdafatuına g11-
"ıgacalc maddelerin hart:a1trmuoı• 
~i tahdidat bu zarart ~ar
-wardandır. Tı1rlc milleti 6u tola· 
~ w ttuarraf ted61r#rinln ne 
ta kııJ.at bir gage ile alınmalı
lct ol4uf anu çok iyi bUdif l içintlir 

• oralara Nfl• Hfle lcallan111akta 
: deha 6ilyiJJc mahrumiyetlere de 

ndüini hazırlama/dadır. 

11ıı~~ı1lcumetin aldıfı tedhlrlerle 
. ....,., olmf!llıı çalııtıfı bir ıey de 
~ yukarıda da •öyledjf im& gl· 
~ muhteru ve her şeyden 
~ kendi menfaatlerini dil~n 
ecle lerin bu oaigetten ütlf atle 

re/c haddinden fazla oe ftllJrl -.,,.u lccızcınç temfn ıtml,.,.,, 

Yeni Bir Maarif Plam Hazırlandı 

Yeni Maarif Tesisleri 
• 
için 22 Milyon Lira 

Vurd Köşelerinde Açılacak Yeni Okullar 

Reamimiz /nfilh tayyarelerinin bir Alman şehrini homhdrtlımanmı 
ıôstermelctedir. Buna:dair:haherlerimiz üçıincü sahi/emizdeJir, 

lzmir Kurtuluşu 
dün· kutlandı 

Çörçilin 
nutku 

•Bir •ene et1t1el vaziyetimu 

nevntitlône idi: '" 61.Mn ha,lce 
dlferleri için karanlık gödkrJ· 
yordu. Bugln daima digebiliri~ 
ki. mulcadderatımızın hakimi. 
rııhlarrmıan l..aplanıyıs.• 

' 

Bu.,. \lijk bayram yapıldı Londr• : 
9 

< •· •· > - Çör-
' u çil bugün açılan Avam Kamara· 

ıında mun bir natuk aöylemif, 
/M11ir : 9~ (a. a.) - 9 Eylfll /zmir Kartalaı 6a.Yranu Atlaatik bulu1ma11ndan , sekiz 

1-raJa coplaın ıesalai'aatla lratlandı. Büy6A ~~f reM1f 
0

ya· maddclık dekleraıyondan. tayyare 

,,.1.1. nalalılar a6ylenJi. Fener alayları ıehri/I cadJelerıntle harbinden , Ruıyaya yardımdan 
n-.. ' babseylemiftir. Çörçil eaclmle de· 

temlafdlad• lnılanayor. _____ miftir ki : c Temmuı ve •tu• · 
~ -!!!!!!!~i--!-!_!_!-!!!_!! _!_':_!_!-~ -!-!-~~~~~~~,;:.~~~ı;:-~~~~~rj=-7~~~ toıta dlşmanın batardıtı lngiliz 

sonmERE GIE 
Yenliagı 
islırdat 
ettik/ 
..... Almıa 
1121• 
Mlla ltfMi 

llMA
ULAftl GORE ve müttefik remiler tonilatosu n mecmuu, müttefik tayyareleri ve 

denizaltıları tarafınd-.n batırılan 

L 
e Al•an, ltalyan ıcmileri lonila-

en lngrat t<*l mccmuunun iiçte birini geç
memiftir. 939 - 940 da Alman tam bi ( Gerioi içiııcii oabifede) 

çe rde 

J o ----

Leni.grad :::: · :Z: teblite ıöre, Almanlar rical 

detle devam ediyor. Al1Danla.r, etmiflerdir. 
ıchrin tam bir çemb~r altında Alman teblifi ise Leningrad 
aldıtını iddia etmelı.tedır. Rusl1r çemberinin daraldıtmı ve Alman· 

V': Ankara : 9 (Türkaözil muba. 
birinden ) - Maarif V ekileti ta
rafından, memlekette sanat mek· 
teplcri açılması ve memleketin 
muhtaç bulundugu teknik elcma· 
n1nan yctiıtirilmcsi etrafında yapı
lan tetkikler aona ermif ve haı.ır· 
lanan rapor , tetkik edilmek üıe
re alAkadar makamlara sevkedil· 
miı bulunmaktadır. 

Karşılığı fevkalide tahsisattan 
verilmek üzere ayralm11 olan yet-

mif milyon liranın, 41, 42, 43 1ene
leri zarfında, 21 milyon 751 bin 
500 liraaa aarfolunacakbr. Bu mik 
tann 800.000 Jiruı kız meılek 
ötretmen okullanna, 7 .800.000 li· 
ra&1 erkek uoat okullarına, 
750.000 liralı yapı usta okulla· 
nna, 1.950.000 lirası ticaret lise· 
lerine , 1.350.000 lirası luı eoati
tllerine, 6.625.000 lirası akpm 
erkek sanat o~ına, 1.291.000 
lirua akfam kaz sanat olı:uüarına, 
103.000 lirue erkek ıQici kurs'8· 
nna, 1.000.000 lira11 da staj ve 
ders iletleri fabrika11na ayralmıı 

bulunmaktadır. 

Bu üç sene içinde muhtelif 
(Gerisi çüncilti sayfada) 

buna teyitt ttmtyer. Ve lnıilizlc:r larm bu civarda Yelnia'yı iıgıl 
de buna inanmıyor. Çünkü, ıehır ettiklerini bildiriyor. 
iyi tahkim edilmiftir. Ruslara Bertin : 9 (ı. a.) - Sovyet 
göre, S.olemkff bi~ço~ . Alman ler 7 eylülde 71 tayrare kayıp 

Yulcarıdalci haritamı• Jiin /nfiliz lcU'1'1etleri tarafmdan flgal edilen 

Spitaherg adalarını ( mıJaellH içinde J gö.termelctedir. 

tümenleri imha edılmııtır. Al- ettiler. Alman kuvvetleri Ode· 
manlar bu huıuN dair bir haber saya muvaff akiyetle hücuma de· 

vermiyor. 
lngiliz gaıeteleri Sovyet 

Rusyaya yardımın derhal bqlama· 
smı iıtemektedir. 

Sovyet teblitine göre, Smo· 
lenık cepheainda bir ıehir istirdat 

edilmiştir. . 
Htmınlınn bir «phede sekız 

uümeni bozguna utramıftır. Yine 

vam edilmiftir. Asker teccmm8· 
teri, kollar, nakliye va11taları im
ha edilmiftir. Antrepolar ve harp 
malzemesi yakılmııtır. Kırımın 
garp açıklarında tayyarelerimiz 
dün Sovyet gemilerine hQcumla 
6000 tonhık bir ticaret gemiaini 
yaktılar. 10.000 ve 5000 tonluk 

( Gerisi içü~ •)'fada ) 

Londra:9 (a. a.)- olmaktır. Bu mah-
Müttefik kuvvetler Spltzlterg rukat menbıı tim. 
Şimal buz denizin- di Almanlara ka-
de Spitzberg ada- allalarUU patılmıt bulunuyor. 
11na çıkmıılırdır. la-'H•lar Spitzberai İfial 
Bu hareketin baı ......... eden kuvvetler 
lıca gayeıi Spitı- lffal ettiler Kanadı, ~ritanya 
berg'deki zengin ve Norveç kuvvet. 

kömür madenlerinin düşman ta- ı lerindcn miitcıekkildir. Kurtarılan 
rafından kullanılmasına mani Norveçliler lngiltereye aötürüldü. 

T .. k. e _Almanya Bazı kadrolarda 
ur ıy Ticaret tayin, ter/ i listeleri 

konuşması başladı tasdik edilmek üzere 
Ankara : 9 (a.a.) - Türk -

Kıç ,ap/te gole Jel. ha ıeJcilJe ~- Alman delegeleri araamda bupn 

/cete yelteneceklere oerilecelc bir Hariciye VeUletinde müzakere-re _0 _ • • • 
ad vardır: Vatan haini •. Oll uım· lere baılanmışbr. 
de ~ bir m16alıila yoktur. Çün· --...... ---~---
kil, zanıri ,,. vatandaıın yaıar:.ıa· 

. in lüzumlu olan maddeler uze· 
., " le • ile bir rinde lhtilc4r yapma en naz 
zamanda memlekette hilgilk bir 
.,Jcgatıga ..-p olmaktır. Böyle bir 
akıntı ve mahrumiyet 111 memle· 

ketin harp ka&ilipetinL m4coile!• J 
~tini aaltır. Memleketin 

(Gerili aç1ndl .. yı.aa ) 

.............. 
"ld• ........ 

Manisa : 9 (a. a.) - 8 ey
lül kurtuluf payramı ayni zaman· 
da Manisanan iztlm bayramıdır. 
Oıüm acraiıi açılck. Serri çok 
befebildl. 

Ankara : 9 (Türksöıü Muha
birinden) - Dahiliye Vekaleti, 
Dahiliye tqkilibnda çabıan vali, 
kaymakam, 1Pektupçu, nüfus mü· 
dürü gibi memurların yeni vuiycl· 
lerine göre 1941 kıdem tabloları· 
nı hazırlamaıktadır. Tablonun ha· 
zırhtı burünlerde bitecektir. 

Adliye Vek6leli de yeni bir 
tayin lilltui bazırlam1tbr. Yüksek 
tudika anedilmit bakınan listenin 
bu,waJerdo çıkmıaa bel--te-

dir. V ckilct aynca bir liste daha 
hazırlamaktadır. Bu liste de önü· 
miizdeki rünlerde Bapck'1ete ve· 
rilecektir. 

Diter taraftan Emniyet umum 
müdüi10tü emniyet Aanri, baş ko· 
miset, komiser 11nıuini ve polis 
memorlanndan muayyen müddet· 
lerhıf doldunnUf bwunanlann ter
flleii içi& bir liste hazırlamışbr. 
Liıte bupnlerde ltMdlkten çıka· 
caktıı. 

_ Anlıaro 

Radyo wa•lai 

Afrika' da 
Büyük 

Harekata 
Hazırhk 

Vifi matlnıafının 
ln,lltereye la6cuma 

IR1HDAl1 MiHVER 
ELÇIUILIRI lllllYOR 
Mllıwer teltaam 
t•"'• edDlror 

Ruzveltin 
Nutka 

B 
ritanya matbuata yaluDda Af
rikeda yeni hareketler batlı· 
yacatını ima etmektedir • 

Viıi guetelerl lngiltereye milt
hiı hücumlar yapıyor . Sovyet • 
logiliz ittifakından sonra Franıada, 
bilhassa Par iste Komünistler fa· 
aliyete geçli. Pıriste hemen her 
gün hldiıeler çıkıyor . Viıi h8-
kümeti bu unıarlarla micadele 
etmektedir. 

Gelen difer haberlerden aa
Jaııldıtına aör~. Viıi ile Loadra 
arasındaki ıerainlik aıaml had
dine aelmiflir. 

••• 
Geç vakıt gelen bir habere 

göre, Irandaki Mihver ve Mihvere 
tibi elçiHkler kapatılacak ve Mih· 
ver tebaa11 lnailizlere teslim edi· 
lecektir. Bu malumatı bizıat Bq
vekil vermiftir . 

••• 
Ruzvelt yanD bir nutuk vere

cektir. Bu nutka ehemmiyet ve
rilmektedir. 

-·-
Amertllı•ı• lllr 
ıe••ll ltatlrddl 
Vqinaton : 9 (a. a.) - A· 

merika hariciye nezaretine ıöre ; 
Bir Amerikan ticaret ıemiıi Kı· 
zıldeaizde bir tayyare bombuı 
ile batmıftır. 

Bu gemi Til Sperer adhdır. 
Bu haberi kabiredeki Amerika 
elçisi veraıiftir. Taarruz eden 
tayyareoin kime ait oldutu belli 
delildir. Mürettebat kimilen kur
tarılmlftır. 

ltaBaVeM*•a 
tet11ı1r•ır1 

Konya : 9 (a. a.) - Nafia 
Vekilimiz Ali Fuad Cebeıoy Halk
evindeki bir toplanbya ittirak et
mif, müntebipleriyle bir konuı....
lar yapmııbr. 



Sayfa 2 

- il 
Çcmbcı layn, subay ve talim 

gormüş aııkcr cksıkl i i ) Ü'lÜnden 
daha f a:da insanın silah altına 

celbindcki güçlükleri izah etti. 
ltalyayı Almanyadan ayırmak 

için yeni bir teşebbüs yapılması 

hususunda bir anlatmaya varıldı. 
Mussoliniye Afrikada Cibuti lima· 
nı, İngiliz Somalisinden bir kısım 
arazi, Süvcyf kanalı eıhamından 

daha fazla bir miktar ve Kanal 
idare meclisinde deha faıla mik
tarda sandalye, Tunusta bulunan 
ltalyanlar için daha geniş imti
yazlar, ve vasi mikyasta mali 
kredi teklif edilecekti. 

Yüksek harp şürası, bundan 
batka Yakınıarktaki lngiliı. ve 
Fransız ordularının müıterck ha
reketlerini tanzim ve muhtemel 
bir Sovyet ihtilafına karıı hazır

lanmalarını da kararlısştırdı. Ge
neral Vcygand bu sıralarda Su
riyedeki Fransız kuvvetleri bat· 
kumandanlığına tayin edildi. 

Eylül ayı ortalarında Kızılordu 
Polonyanın tark kısmını ifgal etti. 
Bu hareketi müteakip Pariıtcki 
Sovyet sefıri Fransız hükümetine 
müracaat ederek Sovyet Rusya
nan bitaraf kalmağa karar verdi· 
Q'ıni bildirdi . 

Polonya harbinin sona erdiği 
bir sırada Franaıı. Baıvekili Da
ladier, Genel Kurmay ve dahiliye 
nazın Albert Sarraut ile komü
nistlere karşı alınacak tedbirleri 
münakaıa ediyordu . Daladier'nin 
yakınlarından birisi, o zaman ba
na , bu müzakereler esnasmda 
Batvekil ile Başkumandan Game· 

l lin arasında tiddetli bir münak8f8 
olduQırnu söylemitti . Batkuman
dan komünist partisinin ilgasına 

tiddetle muhalifti. Böyle bir ted· 
birin Fransız ordusunun yüzde 
onunu teıkil eden komQnistler 
nez.dinde büyük b:r aayri mem
nunluk uyandıracağırıa kanidi . 
Fakat neticede Daladier galebe 
çalmış, komünist partisi kanun 

harıci itin edilmiıti. 
Kahramanca bir müdafaadan 

sonra Varıova Almanların eline 

TO RK /YE Radyosu 

ANKARA Radyoıu 

Çarşamba 10.9.941 

7 .30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif program 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif parçalann 
devamı 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12.30 

12.33 

12.45 

13.00 
13.30/ 
14.00 

Program ve saat ayarı 

Müzik : Saz eserleri 

AJANS haberleri 

Müzik : Muhtelif şarkılar 

Müzik : Kanıık proifam 
• 18.00 Program ve memleket sa· 

at ayan 

18.03 Müzik : FASIL 

18.25 Konuşma (Dış politika hi· 
diseleri) 

18 25 Radyo Çocuk Kulübü 

19.30 Memleket saat ayan ve 

ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Muhtelif şarkılar 

2G.J5 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Bir Halk Türküsü 
ÔQ-reniyoruz - Haftanın 
Türküsü - Zeynebim 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsa11 

21.10 Müzik : Saz 

21.30 Konuşma (Posta Kutusu) 

21.45 Müzik : Riyueticumhur 
Bandosu 

22.30 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri; Esham· Tahvilit 

Kambiye - Nukut Borsası 
(Fiat) 

22.45 Müzik : Dans 
x.?.551 
23.00 Y annki prorram ve kapa· 

Dlf-

TORl<SOZO 10 EylOI 1941 

Fransız 
hezimeti-

Fran11ı. - Tlrk karıılıldı yardım J 
palı•ı nihayet imzalandı. 

Dıthili cephede birçok hiôi
seler vukua geldi. it saatine mü
teallik birçok yeni kararnameler 
netredildi. Amele haftası 72 sa
ate çıkarıldı. Gelir üzerine yüzde 

i - HABERLER 
• •• •• on bet, fevkalade kazançlar üı.e-n ın ı~yuzu rine de yüz.de kırk vergi zammı 

• Koordinasyon kararı üzerine · 1 

Y. yapıldı. Bu tedbirler fabrikalarda 

Daladier ile Ge
neral Gamelin 
arasındaki 

ihtilaf 
Almaaradaa arırmalE 
için ltaırara aeıer 

teldll edildi 7 

r-~üyük hadiselere ait h::.·· 
katleri anlamak için u.zun bir i 
.zamanın geçme&i lazımdır . i 
Fran5ız bozgununu intaç eden 
amilleri bilmek için henü.z çok 
erken ise de bu mühim tarihi 1 
hadiHye ait bir takım hakikat· 
/er gavaı gautll ortaya çıkma· 
la ba,lamıştır. 

Amerilcada Andre Siman i 
imzalı "e [ itham Ediyorum J i 
adında intiıar eden bir e5erde • 
Frcuuız hezimetinin Hbepleri 
"e me&uliyetleri bir takım "e· 
5ilcalara istinad ederek i.zah 
olunmaktadır. 

Eaer aahibinin mü&tear isim 
lcullandıfı mulıakkaktır. Bu 
nun Amerilcaya iltica etmiı olan 
maruf Fran5ız gazetecilerinden 
Pertinaka "e yalıud yine ma· 
ruf Franaız kadın gazetecile
rinılen Bayan Taboui olmcuı 

çok muhtemel görülmektedir. 
$ E5erin entereaan kuımla• 

1 
rından bir kaç parçayı tercü· 
me ederek naklediyoru%. ·-dfittn. Ayni günde , Franaıı. or-

dusu harbin ilk haftalarında itgal 
etti~i araıiden çekilmcğe başladı. 

Maginot hattına yerleşti. 

Harbin birinci safhası sona 
ı rmifti. 

/ /tinci N llaa 
ikinci safha , eylül sonundan 

Rus • Fin harbine kadar uzar. 
Almanyanın Fransa dahilin· 

deki taarruzu bu devre esnasında 
büsbütün tiddetlenmit ve daha 
bOyük bir mah~retle it ııörmete 
bıılamııtı r. 

Alman propaııanduının bu 
defa ileri sürdütO nokta bambq
ka bir teydi : 

" Harbe niçin daam edi· 
lece/t ? ,, 

< Polonya matIUp olmuıtur. 
Rusya Avrupaya dofru bir dev ı 
adımı atmıttır. Polonyanın yarı

sını itııal ve Baltık hükümetleri 
araz.isinde ııarniıonlar tesis etmiı· 
tir. Eter timdi tevkif edilmezse, 
sonra çok geç kalınacaktır. Bunu 
da yapmağa muktedir bir tek 
insan vardır : Hitler . 

<Binaenaleyh onunla bir ittifak, 
ııittikçe tiddeti artan. bir zaru
rettir.> 

Daha evvelce Munich anlat 
masına da muhalefet eden birkaç 

gazete miistesna olmak iiıere , 
bütün Franaıı matbuatı komii
nistleri 1 numaralı diltman olarak 
ilin etmete ve Hitleri ikinci plA-

na almata batladılar . lıkteırinin 
bqlıanıııcında Hitler Rayhıtagda 
bir nutuk aöyliyerek, biz.zat ken
di ifadesine ııöre, son sulh tek-

lifini yaptı. Birkaç gün sonra ga· 
ı.ete idarehanemize Almanyada 
basıldıtı ifiklr olan bir beyan
name geldi. Beyannamede Hitle· 
rin bu nutkundan ehemmiyetli 
parçalar vardı . Bu beyanname· 
lerden binlercesinin Franaaya da· 
tıtıldıQ'ı fiiphesizdi. Sonra polis 
tarafından, bunların Cenevre ya
kanda İsviçre - Fransız hududu 
berinde bulunan ve [ Ateıhaçı ] 

taraftarlarından bir gı upun cOrüm 
ortakhtı ile,laviçre yolu ile Fraı.• 
aaya sokuldutu meydana kondu. 

Tetrin ayı içinde laıili& -

büyük bir gayri memnunluk uyan· 
dırdı . Çünkü , bu zamlar silah 
fabrikalaı ının karlarına hiçbir su
retle dokunmuyordu. 

Almanya ile derhal kayıtsıı, 

prtsız. sulh yapılması hakkındaki 
bir beyannameyi imzalayan Mar
cel Deat bir mustantık tarafından 
sorguya çekildi, fakat derhal ser
best bırakıldı. 

Sosyalist partisinin icra komi 
tesi aıaaından olup beynelmilel 
sosyalist merkezinin sulh müı.a

kereleri lehinde müdahalede bu
lunmasını lıviçre sosyalistlerinin 
birisinden talep ettiği için parti
den kofulan profesör Zoretti,par
lamento koridorlarında bir mek
tubu dolaftırmağa baıladı . Bu 
mektubunda profesör Zoretti, sulh 
lehindeki tetebbü•ünde Paul Faure 
tarafından desteklendiğini ve onun 
da Pierre Laval ile sıkı sıkıya 
mQnaaebette olduQ'unu ilin edi
yordu. Mamafıh bu mektup, ne 
Lavali , ne de Paul Faure'i Bat
vekil Daladier'ye maşavirlik yap· 
maktan menedemcdi. 

Mu11olininin bu sıralarda ka
binesinden yaptığı tadilit büt6n 
Fransız. matbuatı tarafından sevinç 
ve heyecanla kartılandı. Bu ta
dilitla Mu11<1lininin kabinesinden 
Alman taraftarı naıırları uzak
lattırdığı sanılmııtı. Bunun aksini 
iddia eden iki gazete sansür ta· 
rafından tiddetle muamele ııör· 
dü ve ayni mütalea) ı tekrar et· 
tikleri takdirde intiıardan mene
dilecekleri bildirildi. 

lkincitc:trin tiddetli bir ger· 
ginlik havası içinde batlamıttı . 
Almanyanın Belçika ve Hollan
dayı itııal etmek ilr.ere bulundu· 
tuna dair haberler ısrarla dola
fıyordu. 

[SONU VAR ] 

Gıda .. ddelerl 
ızerlDde tetlllllat 

Ticaret Vekileti gıda madde· 
lerinden en mühimlerinin fiatlannı 
teabit ettikten sonra timdi de zey
tinyaQ'1, sabun, bulp ve daha 
bunun gibi dıter bazı aıda mad· 
delerinin fiatlannın tayin ve tesbi
ti işi ile meşgul bulunmaktadır. 

Fiab tayin olunacak gıda mad· 
desinin istihsal edilditi nuntakalar 
dahilindeki fiat mürakade komis· 
yonlan, bu fiatlan Ticaret Veka
letine bildirmekte, bundan sonra 
bu fiat üzerine nakliye, toptan ve 
perakendeci ücretleri de ilave o · 
kı"arak teshil olunan miktar hal· 
\ta ilin olunmaktadır. 

Vekilet bilümum gıda mad· 
delerinin fiatlarının tesbiti işini ik· 
mal ettikten sonra ayakkabı, ku· 
maş, giyilecek diter eşya ve sai
renin fiatlannın tayinine başlıya· 

cakbr. 

Şehir Otobüsleri 
• 

Dünden itibaren 
Tatil Yaptılar 

Yeni benzin tahdidatına ait 1 " ı .................. " .... . 
koordinasyon kararını dun yazmış- • 

tık. Bu kararın tatbikine dün derhal, ı Şeldr MeCUll J 
geçilmiı ve tehirde işliyen şehir· f Yana Topıaaıror ı 
istasyon, Şehir-Batlar. Ulus Par- ı ı 

kı Erkek Lisesi, Ulus Parkı Şakir ı 'ehlr Mecll•I yarın ı 
Paıa otobüsleri seferlerini tatil ı fe vkall de bir toplantıya ı 
etmişlerdir. 

Bir kadın 
yaralandı 

Dün şehrimizde acıklı bir ha; 
dise olmuş ve Kerime Geçkin a
dında bir kadın yarelanmıştır. 

Hadise, saat 9 sıralannda A
da Sokatı mahallesinde cereyan 
etmiş ve Ada Sokatı mahallesin
den 17 yaşlannda Hasan, av ya
parken, Ramazan kızı ve Bilal ka· 

rısı Kerime Geçkini arkasından av 
tüfeğiyle yaralamıştır. 

Yaralı Memleket Hastahanesi
ne kaldınlmışbr. Suçlu kaçmıştır. 

Buall•allaıeltede 
Pozantı Tahsil memuru Se· 

lihattin Okçu, Adana Hususi mu
hasebe icra memurlutuna tayin 
cdilmitlir. 

Din lllr Maarll 
•llettltl geldi 
Maarif Vekaleti müfettitlerin

den 8. Fethi lsfendiyarotlu, okul 
imtihanlarını teftif etmek için 
tehrimiı.e gelmiştir. 

Meocaal talıllıala 
nrala te•••te 
ôtretıiıen okullarile lise ve 

ortaokullara alınacak paruıı. ya· 

tılı talebenin müsabaka imtihan

ları ayın üçünde tamamlanmıttır. 

Evrak tetkik edilmek iiı.ere An· 
karayı ııönderilmıştir. 

Evrak ayın 10 undan itiba· 

ren tetkik edilmete batlanacak· 
tır. Orta tedrisat müesseselerine 

2000 talebe , sanat ve ötretmen 
okullarına da 500 talebe olmak 

üzere 2500 meccani le)'ll talebe 
alınacaktır. 

ı davet edllmlftlr. Yarın- ı 
ı ki toplanbnın r uzname· ı 
ı • inde muhtaç a•k•r a l· ı 
ı lelerlne yardım fekll de ı 
ı bulunmaktadır. ı 
ı ........................ ı 

PAMUKLU MENSUCAT 
60MR01LEROEM ÇllARIUYOR 

Evvelce Almanyadan getiril
miş olan mühim miktarda suni 
pamuklu mensucat gümrük tarife· 
lerimizde auni pamuk ve rünlü 
kumaşlara ait hükümler bulunma 
dıtından idhal edilememişti. 

Bu yüzden ilzun zamandanbe
ri duran bu nevi mensucatın esas 
vasıfları olan hilis pamuk nisbeti 
a-özönünde tutularak mutedil bir 
gümrük resmi ile geçirilmesi için 
alakadarlar tarafından yapılan mü
rıacaatla Ticaret Veklletince naz.a
rı itibare alınmıf ve dıı ticaret 
dairesi :reisliğince bir idhal imka
nı formülü hazırlanmata bqlan 
mıştır. B~lunacak formülün Vekil· 
ler Heyetınce tasdikini müteakip 
idhalata başlanması kuvvetle muh 
temeldir. 

All••d•• A•llarara 
gldecell abcı 

Ankarada yapılacak atıcılık 

müsabakalarına ittirak edecek o
lan Adana Gençlik kulübil genç
lerinden Osman Seval, buııün An 
karaya gidecektir. Kendisine 
muvaffakiyctler dileriz.. 

Kaz laltltllerı .. ........ 
t•Hmat11 .. ea1 
Maarif Vekileti Kız. enstitflle 

rinin sınıf geçme ve bitırme İm· 

tihanlarına dair bir talimatname 
haı.ırlanmıttır. Talimatname ali 
kalı enstitülere teblit edilmiştir. 

------~ı::_u_z __ a_a_L __ A_•_•_& __ • __ •_a_• __ •_• __ -_•lt-------
Koloradodaki arz -Büyük şehirlerdeki insan sayısı 

Amerika Müttehit Hükumetlerini teıkil eden • 
48 hükumetten biri #bulunan Kolorado, binlerce 
metre derinlitindeki uzun çukurlan ile meşhur· 
dur. 

Tabiabn bu acaibini görmek için her se
ne Koloradoya milyonlarca seyyah gider. Bu hü
kümetin dahilindeki Amarillo ıehri mimarların
dan Guy Gariendcr isminde biri kendi şehrine 
daha fazla seyyah celbetmek için tuhaf birşey i · 
cad etmittir. 

Şimal ve cenup rüzgirlannın şiddetle es· 
tiAi dar ve derin bir derenin atzına org şeklin
de bir yüksek bina kurmuttur. Binanın yanklan 
rüzıAr girdikçe müthiş musiki sesleri çıkarmak· 
tadır. Derenin çıkardıQ'1 natmeler etraftaki dat· 
lua akse.tükçe muhtetcm bir tabii muıiki teşkil 

etmektedir. 

Milyonlarca dolara mal olan ve Ameri
kanın en meıhur org sanatkirlannı çalışbran bu 
tabiat ve sanat hirikası Kanon denilen tabii çukur
lardan ziyade Amerikada garaip merakblannın 
hoşuna gitmiştir. Bu sayede Amarillo şehri tüken· 
meı ve zengin bir ıelir menbaı temin etmiı 
tir. 

••• 
• 

lngiliz istatistikçilerinden biri büyük tehir· 
lerde nüfusun artışı hakkında tetkikat yapmıı, nü· 
fusun büyük şehirlerde, köylerden daha fazla art· 
bAı neticesine varmııhr. 

Meseli ıimdiki harpten evval Londra tehri· 
nin nüfusu senede muntazaman 58.000 kişi artı· 
yordu. Şikago, Nevyork ve Berlin şehirlerinde de 
ayni artıı ıöze çarpıyor. Yalnız Paris ıehri bu hu
suatı bir iltiana tetkil ctmif ve nüfuı artmamııhr. 

.--
ilk okullarm 
ders saatleri 

VellAlet reaı lllr 
19110 vertr or 

Maarif VekilliA'i orta tedrisat 
müesseselerinde geçen ders yılı 
başından itibaren tatbik edilen 
yeni ders saati rejimi müsbet ne· 
ticcler vermiştir. Bu kararın ilk 
okullarda da tatbik edilmesi için 
talim terbiye heyeti tetkiklerde 
bulunmaktadır. 

ilkokullar sabahları küttür 
derslerini yapacaklar ve ötledcD 
sonra serbest mütalea, veya re· 
sim • iş, beden terbiyesi, musİ· 
ki gibı dersleri günlük çalışrıı• 

programına göre tanzim edecek· 
lerdir. Fakat resim · iş, beden 
terbiyesi, musiki faalıyeti dersle
rinden günde yalnız biri yapılı· 
cak ve 40 dakikadan fazla oırıu

yacaktır. Diğer zamanı program• 
ıöre serbest mütalea olacakbr. 

Otretmerıler mütaleada talebe" 
yi muhakkak surette ders, vazife 
hazırlamakla meşgul edeceklerdir· 
Kitap, mecmua gibi dersle alaka· 
sı olmıyan şeylerin okunmasını 
şiddetle menedeceklerdir. 

Aldlara - lıadr 
- Bi•ilclet -

Boıua ltlttl 
lzmir : 9 (a.a.) - Ankara _.,. 

lzmir arasında ve 8 merh&lc üze· 
rinde yapılan büyük bisiklet kO 
şusu bugün lzmirde nelicclenmıt· 
tir. Son merhaleyi Bursadan Hık· 
mel gelmit ve onu takiben teker· 
lek farklariyle diter gençler ta· 
kip etmişlerdir. Umumi koş\Jdı 
Osman Pak birinci, NizamettJll 
ikinci, Halid üçüncüdür. 

Ylılcller ... ıe 
verilen llapa 

Türkiye Yüzme Birincilitinde 
çok iyi dereceler almış olan Böl: 
ge yüzücülerine Beden Tcrbiye51 
Umum Müdürlütfi tarafından Ak· 
deniz Grup Biıinciliti hatıra!lı "" 
tarak bir kupa gönderilmiştir. 

lı• girecek 
ıanmeaıer 

Orta tedrisat öğretmenlerin' 
den bu yıl kıdem zammı ııörmer 
müfettiş raporlarile hak kazanıPıf 

. olan ötretmenlerin , vaı.iyetleriııJ 
tetkik etmek üzere Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücelin batkanlıtı al· 
tında bir • komisyonun çalıtmakt• 
oldutunu yaı.mıttık. 

Komisyon bu hafta mesaisini 
bitirmiıtir. Zam· görecek ötrel• 
menler tcabit edilmif ve kararn•· 
meleri haı.ırlanmağa batlanlllıf" 
tır Eylüliin 15 inden sonra atı· 
kadarlara teblit edilecektir. ••.• , ...... , ...... 

ltlrllll llanror 
Antakya : 9 (Türkaözü rnıı· 

habirinden) - Haber aldıtıoı• 
16re, Şehrimiz.deki sabun ~il•; 
tahsilleri aralarında bir bırlı 
kurmaQ'a kaıar vermitlerdir. 

Birlik, Hatayda •bunculul1'11 

inkifafını temin edecek ve Hat•' 
yın büııtınkü sabun ihtiyacmı dl 
karıılamak için tedbirler alına-· 
tır. Birlik bugün, yarın niz.aıPP1 

mesini baı.ırlıyarak bir beyanllr 
me ile hOkOmete vermesi muur• 
rerdir. 

MIVLfJT 
Doktor B. Muzaffer Lokosı:; 

nın babası merhum Bay Sa • 
Lokmanın ruhu için cuma ,00 

lllcf' Ulu Camide ikindi ı.amanı 

lAd okunacaktır. 
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ltota niyetli insan
ların niyetlerini 

bojabml 
( Ba,makaleden artan ) 

1n"d 11 ofaa kudretine zarar vermek, 
tıatan hiyanetinden başka nedir ? 
k· Bu çeşid insanlara karşı hü· 
k ~'iletin aldıAı tedbirleri müessir 
ı' Tnok hususunda bize de düşen 
G.yak bir vazife vardır. 

llıtiyacımızdan fazla eşya al
;Qrnak, hükumetin tesbit etli~i 
~itan /az/aya mübayaa etmemek, 
h '!Jle bir fiat teklif edenleri der
tı~l Belediye ve Zabıtaya haber 
~ rrrıek, aldıtımız eşyanın mutlaka 
Qfııra.sını istemek. 
r Bu hususta göstttrecetimiz ti 
~likle hem kendi men/ aatlerimizi 
'Umuş, hem de vatan müdafaası

'IQ lıizmet etmiş olurıız. 
Ba~larında umumi harbin had-

ı· .. 
ıı, hesapsız kazanç hülyaları ya-
~Qn/arın ümidleri de doAmadan 
~rılmuş olur. 

Nevzad Güven 
'-----~~~~--~~~~~ 

Yeni bir maarif 
PIAnı bazırlandı 

(Birinci sayfadan artan) 
: 1ntakalarda bu ayrılan tahsisat-

15 erkek sanat okulu, 5 yapı 
;~lllu, 5 ticaret lısesi, 12 ticaret 
lq lllu, 23 kı~ enstitüsü, 43 akşam 

nat okulu, 30 köy marangozcu-
~ll okulu ve 50 köy kadın kur
~ açılacaktır. 
~ı Bunlardan barka Ankarada bir 

ır;.sek teknik okulu açılacak; ıs-
"ıbulda yüksuk mühendis okulu
~ıı laboratuvarları bugünün ihti· 
QÇlarına uygun bır hale getirile· 
'tktir. 

500 ila 1000 mevcutlu erkek 
;ııat okulları şu vılayetıerde açı· 
taktır. 

~· Adana, Eskişehir, Kayseri, lz. 

1
1
r, Anhra, lstanbul, İstanbul in 

~illi bahrıye şubesı ve maden 
le llatıarı şubesi, Gaziantep, Trab
~ın, Samsun, İzmit, Erzurum Ma· 
1Yll ve Antalya. 

ıq 300 ila 400 mevcutlu yapı us -
1°kuııarı şu vilayetlerde açıla

ıııttır· 

~. b.~ir, Adana, Samsun, Kayse 
ıe. 

1. ıooo ila 1500 mevcutlu tica 
ıseıeri şuvilayetlerde açılacaktr. 

't _l'itanbul, Bursa, Konya, Kay
tı Ek' h" • s ·ışe ır. 

, 30o mevcutlu ticaret orta okul
tı §u vilayetlerde açılacaktır: 
Caıtlatıkesır, Mersin, Antakya, 
~. 1antep, Edırne, Malatya, Ada
~Yitı, Erzurum, Giresun, Ordu, 

. 1n, Zonguldak. 

ıu~5? ila 500 . mevcutlu kız ens· 
~ilt~tı Şu viıayetıerde açılacaktır: 
~ly ıantı::p , Konya, Balıkesır, Ma· 
'~ıı a, Maraş, Mersin, Urfa, Sam· 
ltb; Erzurum, Diyarbakır, Eski· 
~ırk' Çorum, Tekırdağ, ôdemış, 
t~11 1 ate!ı, .. Akhisar, Tokat, Tur
tar tı, Mardin, Kilis, Adapazarı, 

~tıı., Denizli. 
t <IJQ ·ı t~tk ı a 400 mevcutlu akşam 
~t il sanat okulları şu vilayetler-

& Çılacaktır: 
~'~. ~·k~sır, Maraş, Çanlmı, Ela· 
~D- anıı.a, Mcısin, Tokat, Urfa, 
~it <tıarı Afvoıı Akhı"sar Amas· 
''\ , J t ' 

~l:ık tıtaıya, Ayvalık. Burdur, Bi-
'°()r~ltı tioıu, Çanakkale, Çoruh, 
'ıırı • Deni:1.11 E.rz.ıncan Gire-
~ , c· .. , . 
''§eh Unıuşhane, Isparta, Kars, 

~~. ~ ır, Kırklareli, Kılıs, Kütah
~1"crc~din, Mugla , Niğde, Sinop, 
iıts 11 ' Ödemiş, Urdu, Siirt, 

lJ,iık s,l{ 'tekırdağ, Tire, Turgutlu, 

lt 3Üo _ 1 ıe, Yozgat. 
~ ~ sa

11 
•la 60o mt:vcutlu akşam 

t(jc at okulları da ~u vilayet 

~ 1&t11~b şehirlerde ~açılacaktır. 
Q lı~la ÇUl, İzmir, Ankara, Ordu, 
~: , 1(11 _an~kkale, Amasya, Niğ
li' Ayd §ehır,. Giresun, Çoruh, Ri
\: lırtlllr •n, Sıırt, Erzincan, Tire, 
t~b ' Yo:ıg t 1· D l' •t~ lltı a a ' osya, eve ı, 

t ır, ll afra, Adıyaman, Ak. 
~~lır~<ıı<lyburt, lskilip, Söke, Lü
~ır ttııun' Çorıu , Nazilli, Edremit, 
tllf llııı, ~1e mogöı, Ayvalık, Ban
\' il, l\ lletneıı , Nevşehir, Muır. 
trt}( ;~lal paşa, Bergama , Si· 

• "-le. 

••••••••••••• 
lngiliz elçiliği 
Finlandiyayı 

terketti 
Helsinki : 9 (a a) - İngiliz 

elçilik erkanı bu sabah Finlandi
yayı terketmiştir. ............. 

lngiliz hava 
akım çok . 

şiddetlendi 
A iman ,ehirlerine 
11e Norveçe hücum 

Berlin : 9 (a. a.) - Dün ge
ce lngiliz tayyareleri Alman~a 
garbinde, merkezinde uçarak bıl· 
hassa Katsel bölgesiııe bombalar 
attılar. Sivil halktan zayiat olmuş· 

tur. 
Berlin : 9 (a. a) - Alman 

tayyareleri 8 Eylul gecesi lngilte
re ve tskoçyanın şark sahilinde 
limanlara hücumda bulunmuştur. 

Hamber ve Taymis Mansabında 
bulunan limanlar.ı, Boston, Yarmut 
ve Peterhide ağır bombalar atıl· 
mı~tır. Taymis halicinde Margada 
müessir hücumlar yapıldı. Liman
da büyük yangmlar çıktı, infilak-

lar oldu. 
Bundan başka birçok lngiliz 

hava meydanlarında taarruz edil
miştir. Hangarlara, sığınaklara isa
betler olmuş, yangınlar çıkmıştır. 
fskoçya açığında 5000 tonluk bir 
ticaret gemisiyle Grid Yarmutta 
6 _ 8000 tonluk diğer bir gemi 

batırılmıştır. 
Berlin : 9 (a.a) - 8 eylıilde 

üç İngiliz tayyaresi Norveç. s~hi· 
line hücum ederek büyük ırtıf a· 
dan birkaç infilak bombası attı. 
iki Norveçli ölmüştür. 

Londra : 9 (a. a.) - lngiliz 
tayyareleri dün gece Katsel. en
düstri şehrine akın yaptı. Bırçok 
bomba hedefler üzerinde patladı. 
Şerburg dokları da ~om~ala~dı. 
Tayyarelerimizin hepsı _uslerıne 
döndü. 

çırçllln Nutka 
( Birinci sayfadan artan ) 

tayyareleri , her gece lngiliz sula-
maynler döküyorlardı. Ge-

rına __ k . 
milerimiz bu tehdidin buyu nıs· 
bette önüne geçmişlerdir. ~us-
1 muhteşem mukavemetı sa· 
arın .. 

yesinde Almanlar son üç ay ıçı~-
de son harbin her hangi senesı 
içindekinden çok daha fazla_ ka~ 
yıp vermişlerdir. Almanlar şımdı 
buz denizinden Karadenız.e kada~ 
bütün Rus cephesi boyunca ~ışı . 
ordular bulundurmak mecbu_rıy~tı 
karşısında olduklarından emındır-

ler. b ·1 as cRusya on • on eş mı yon • 
kere ve bu askerlerin hemen 
hepsi için silaha ve teçhizata ma

lik olmakla beraber Rusy~y~ in~ 
giliz, Amerikan yardımı ıhtıyac 
acildir. Büyük mıktarda malzeme 
hala Rusyaya gitmek ü.z~re yol 

d d Rusyanın iyiliği ıçın leva-
a ır. d'l' 

z.ım bakımından çok arzu e ı ır 
büyük Jngiliz fedakarlıkları yapıl-
malıdır .> .. 

Çörçil Iranla yapılan muzake· 

d d bahsetmiş ve Iranda re en e · 
bulunan bütün Alman ve_ ltaly~n-
ların teslim edileceğini soyle~ıı_ş
tir. Çörçil sözlerini şöyle b~tır-

. t · . < Bir sene evvel vazıye· 
mış ır • . ka 
t' iz nevmidane ve bızden baş 
ım k .. ··k-yor-

diğP.rleri için karanlı goz.·u· ~ . 

d 8 gu-n daima diyebılırız kı, 
u. u . h 

mukadderatımııın hakimı ve ru -

larımızın kaptanıyız.> 

TORKSOZO 

İRAN VAZİYETİ 
MiHVER ELÇiLiKLERiNiN 

KALDJRILMASJ/STEN/YOR 

INGILIZ TALEPLERi 
Londra : 8 (a. a .) - Tah

randaki lngiliz. Sovyet elçileri 
İran hükumetine anlatmışlardır 
ki : cAlman kontrolünde bulunan 
bütün elçiliklerin de kapatılması
nı ihtiva etmelidir .. İtalyan. Fran
sız elçilikleri de kapanacaktır.> 

İran hükumeti taleplere karşı ba
zı tereddüter gösteriyor. 

Stokholm : 9 (a. a.) - lr'a
nın Sovyet ve İngilizler tarafın
dan işgal edilen kısımlarındaki 

Alman menfaatlerini himayeyi 
lsveç deruhte edilmiştir. 

Kanada Başvekili 
B. Mackenzle Klng 

Kanada da 
Montreal : 9 (a. a.) - lngil

tere'den dönen Kanada Başvekili 
Mackenzie King, gazetecilere ver
diği bir mülakatta bilhassa demiş 
tir ki : 

"- lngiltere'ye yaptığım se
yahatimden çok memnun kaldım. 
Bu seyahatin çok müsait bir Z?

manda yapılmış olduğundan emi
nim. Ziyaretimin lngiliz hüküme
ti için de çok faydalı olduğunu, 
M. Çörçil bana söylemiştir ... 

Parlste Oç 
bAdlse oldu 

Paris : 9 ( a. a. ) - Cumar
tesiyi pazara bağlıyan gece Pa
riste 3 hadise olmuştur. 

Aboukir sokağında sivil giy 
miş bir Alman demiryolu aniele
sine, saat 23,30 a doğru iki ki~i 
tarafından dayak atılmıştır. 

Ayni saatte La Fontaine so
kağında refakatinde bir kadın bu
lunan bir Alman erbaşı üzerine 
bisikletli biri tarafından iki el 
silah atılmıştır. Bisikletli kaçmıya 
muvaffak olmuştur . Az sonra , 
Felicien David sokağında Alman 

bahriyesi tarafından işgal edilmiş 
olan bir garajda yangın çıkmış
tır. Yangın söndürülmüşse de bi
nanın dört yerine yangın kun
dağı ve garajın birinci katına da 
bir bomba konulduğu görülmüş

tür. Hasar mühimdir. 

Vlşl kabinesinde 
deilşlkllk şayiası 

Vişi : 9 (a. a.) - Fransız ka
binesindeki tadilat şayiası asılsız· 

dır . 

Surlyeden dönen 
rransız askerleri 

Vişi : 9 (a. a.) - 5000 Fran· 
sız askeri Suriyeden Marsilyaya 

gelmiştir. 

Mısırın mali 
bir kararı 

Kahire : 9 (a. a.) - Mısır 
hükumeti bir emirname neşrede
rek halkı, elindeki Amerikan pa
rasını, tahminlerini, kredilerini 
maliyeye bildirmeğe mecbur 

tutmuştur. 

Sovyetıere gire 
Almanlara göre 
( Birinci say/ adan artan ) 

diğer iki gt'mi de hasara uğra

tıldı, . 
· Londra: 9 (a. a.) - Annalist 

askeri vaziyet için : cFinlerin 
Lodogo bölgesinde Sivir nehrine 
ilerledikleri iddiası, taarruz. et
meğe niyeti oldukları hakkında 
hiç bir şüphe bırakmamaktadır, 

di}Or. 

BORSA 

9 - 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

I (Fr-;nk} Fransız t-
. (Frank) İsviçre ___ _ 

(Sterlin) İngiliz 5.22 
j(ı50i3r) Amerikan 129 2~ 

rransız polisleri 
- Komünistlerle -

mücadele ediyor 
Versailles : 9 (a. a.) - Fran . 

sız polisi, komünistlere karşı te
mizleme işine devam ederek Le
meli Brevounes sanatoryomunda 
bir araştırma yapmış ve Üzerlerin
de komünist beyannameleri .. bulu· 
nan dört erkek hasta bakıcıyı tev· 
kif etmiş ve adliyeye vermiştir. 

Matbuat, Paris komünistleri
nin siyasi muhasımlarına ve Al
man askerlerine karşı yaptıkları 

tethiş hareketlerinden dolayı infi
alini izhar ve Stalin ile Çörçil'i 
suç ortaklan olarak telakki etmek

tedir. 

Tobruktakl 
lnglllz hücumu 
Berlin : 9 (a. a .) - D. N. B. 

bildiriyor : Tobruk'la Alman ve 
ltalyan ileri karakolları muhasara 
hattının cenubunda lngiliz münfe
rit hücumlarını yeniden püskürtmüş
lerdir. Tanklarla gelen lngiliz ke · 
şif kıtalarının teşebbüsleri l\lihver 
kuvvetlerinin ateşi altında kırılmış· 
tır. 

Kahire : 9 (a. a) - İingiliz 
tebliği : Tobrukta bazı tapçu 
ateşi teatisi oldu. Keşif kolları 

derinliğine düşman mevziine gir
di. 

Almanların 
batırdığı gemiler 

Berlin : 9 (a. a.) - Alman 
tayyareleri 7 - 8 eylUl gecesi 
cem'an 25.000 ton hacminde 
düşman gemisi batırdı. 

Sayfa 3 

iNHİSARlAR UMUM MODORlOGOND[H: 

(İmtihanla mmur ahnacak) 
1 - Teşkilabmızdaki münhal memuriyetler için musabaka 

imtihanı yapılacaktır. 
2 - Bu imtihan 30/9/941 tarihinde Adana inhisarlar 

Baş Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve bir 

fotoğrafla birlikte mahalli Baş müdürlüklerine müracaat et
meleri. 

4 - imtihana girmek isteyenler aşağıda yazılı vasıf ve 
şartları haiz olmaları lazımdır. 

A. En az Orta tahsilini bitirmiş olmak. 
B. 21 Yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
C. Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. 
D. Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatlı olmak. 
E. Akrabasından olmayan iki zatı da refer:ınse olarak gös

termek. 
F. Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve 

bilhassa her iki halde de son yoklamasını nüfus cüzdanına ka
yıt ettirmiş olmak. 

G. Türk olmak ve Ecnebi kadınlarla evli bulunmamak. 
H. Mektebe devam eden talebeden olmamak. 

5 -- imtihan mevzuu şunlardır : 
A - Hesap ve Hendese. 
B - Yazı: 

C - Umumi malUmat, Hayatbifgisi, Coğrafya 
6 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vazi

yetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit 
edilerek sır asiyle tayinleri yapılır. 

7 - Tayin edildiği ·mahal ve vazifeyi tebelluğ tarihinden 
itibaren 15 gün zarfında kabul ile vazifesi başına gitmeyenle· 
rin tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

8 - imtihan mahalline gelenlere hiç bir suretle yol mas-
rafı verilmez. 5 ıO- 16-23 13413 

• 
iş Bankası 

KOçO.k tasarruf besapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralılıt 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 > 
4 > 500 > 2,000 • 
8 > 250 > 2,000 ll 

35 > 100 > 3,5or > 
80 > 50 > 4,r.oo > 

300 > 20 f ,000 > 

TUrklye ı, Banka•1na para yatrrmokla yalmz para 
biriktirme olmaz, aym zan~~"~" tııllh!nlzl 

denemı, olureunu2 



1 

Sayfa 4 TORKSôZO 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARf İYATI, SESSİZ i~lEMt UZUN ÖMOR. 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

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

· uha: re·m Hilmi Remo 
ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfOH : 110 

TÜRKilE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulue tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liraıı 

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 hcsaı:. larına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikr::}miye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 • 2000 " 
4 " 

250 ., 1000 .. 
40 .. 100 

" 
4000 " 

100 il 50 il 
5000 " 

120 " 
40 " 

4800 " 
160 " 

20 " 
3200 " 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylfil, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-----------------------------· 
Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 
1 

' 

TÜRKİYE - iNGil TERE iTTif AKI VE 

BÜYOK BRİTANYA iMPARATORlUGU -

=== YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK === . 

MÜTEH ASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 
OSTÜNOEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EOf R 

, ................................................ ~ .. 
i Abone ve ııtn 1 1L"' ü 1a ın.c söz ü lf 
ı şartları GÜNDELiK ~E - ADANA ı 

ıı Sahi1l ve Başmuharriri ıı 
Sene/iti · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

ı 1 Aylılı . . . 125 • ı 
ı - Umumi Neşriyat Müdürü ı J hanlar için idareye MACiD 00ÇL0 ı 
ı müracaat etmelidir B,asıldığı yer: fO'AAso zo M~tbaası i 
.................................................... 

10 Eylul 1941 , 

Refika Recep Tumerkan 

,--------------------~ o6z MtlTEBASSIS 1 . 

Dr. Mesud Savcı ;:. 
Hastalarını Kabule Başlamıştır. 

L 
13353 ıı~t5 . _______ _,,, 


