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\lıırclun, yıırd çocuklarının, sanat 
1 tıe ticaret alemimizin sabırsız· 
~ lık/a beklediti elıemm~ııetli bir 
fe~· Maarif Vekcilelinin etraflı bir 
I ılde el koymak ıizere bulundu-
2'1rııı işitiyorduk. Şef, son inceleme 
.~ıilerinde hususi bir dikkatle sa-
""1 - • I d ~ uzerınc e uruyor, _qurduu bu 
fo!~rndan .b~klediti programları 

en geçırıyordu. 

~ Simdi, işin yol almaya başla 
't. lnı açıktan açıRa görüyoruz. 
~~er/ekler dünmete başladı. ln
fit~bımız ciddi bı'r sanal savaşına 
~~m~ştir.. Bundan duyduğumuz 

1.rıcı tarif edemeyiz. 
'Qç Vekalelimiz, memleketin mulı
fi. • o/dutu teknik elemanları ye
~ırmek için 70 milyonluk f evka
e e 'bir tahsisatla bu işe haşlamak 

0
(redir. Projeler hazırlanmış, ait 
~ dıılu yerlere verilmiştir. işin 
" ~l.rıda genç, çalışmaktan bıkmaz, 
~ı~t; bir vekil vardır. Öteden
~ '' bekledilimiz şeylerin talıak
~k edecefine ve bu suretle Tür
e Y~rnizin yepyeni bir yola gire-
'"•h .. c~.e emınız. 

- tı Köy okulları bir taraf tan işler 

0 

Şehir meclisi bir toplantı halinde 

Belediye Mecli•i bu11ün •aat 11 de f evlıalade bir top
lantı yapacaktı r. 

Bugün Mecli•, Belediy e memur ve müıtahdemlerine ait 
tekaüt •andığına Belediye bütçeıinden verilecek hiııe1 aı
ker ailelerinden muhtaç olanlara yapılacak yardım için 
Belediye bütçe.inden verilecek tahıiıat ve re.im ve verıile· 
re yapıliı~alı ~lor, AtiN toJi;etl• balanon Şehir ~,,..&,. 
yu • ondoj /ııayalorı müteahhidinin mliracaali, ~I./ıı ta· 
rileai haklıında miizaka elertle halanacalı llff S.letliy• en-
cüm~nine bir a.zanın ••çimi yapılaca/ııtır. 

Türkiye - lsveç 
ticaret müzakeratı 

- ~ 1'1e!J_velerinivermeAe başlarken, 
b~- fııl!J~nı hüdise yüzümüzil büsbütün 

durdü, 
A nkara : 10 ( Türkıözü mu· 

habirinden ) - lıveç hüküme
t iyle hükümetimiz. arasında yapı· 

lacak olan yeni ticaret anlaımuı 

' 

~ Projeye göre; ortaya konulan 
ıQ 'anın 22 milyonu 41-42-43 yıl· 
3 ' 111da sar/olunacak ve bu suretle 
~l İçinde yurdun birçok köşele
~ e 15 erkek sanat okulu, 5 yapı 
'4 ıııu, 5 ticaret lisesi, 12 ticaret oku· 
SÔ k ~ köy marangoz okulu, 
a oy kadın kursu açılacaklır. 

lltı/ d !JQ~' an maada Ankarada bir 
~le k teknik okulu, lstanbu!da da 
'Qt sek mühendis mektebinin l<ibo

lltıarı işe göre kurulacaktır. 
'>ı11ı Açılacal bu okullardan cenup 
10,;akasına isabet edenler şun· 

ır : 

Olcııı SOO - 1000 mevcutlu bir sanat 
'l';c ıı, 1000 - 1500 mevcutlu bir 
ltı~ret lisesi Adanada, 300 
ile ;;tlu bir orta ticaret okulu 
tQ"1 O - 400 mevcutlu bir ak· 
f<Jo sanat okulu Mersinde, 200 • 
O/cııııı 111.evcutlu bir akşam sanat 
~lı ıle 250 - 500 mevcutlu bir 
ltı~ el'lstitüsü Tar susta, 300 - 600 
Olcıııcııtlu bir akşam kız sanat 

ıı da C h G~ ey anda açılacaktır. 
~r oriJlüyor ki, birbirlerine bir 
''hi s

1
aat11k tren yolu ile batlı bu 

r erci ~lıı e aşaf ı yukarı 4000 ço-
~"'ııl Yetiştirecek bir sanat cilemi 
6ir 1'1ak üzeredir. Bundan ayrıca 

Zetık 

ız 
ve sevinç duymakta 

l l;,.~ t "Q•lca ~ • maden, ticaret ve 
fi"ı "'}''' çok özlü işler bakımın
"'f oh . ~onlarca insanı hakiki bir 
O/ ıçırade • d • o,. bıı gonen ırmeye takalı 
!Joc1 Yurdun, iş adamına ihti-

Çoktur 
8u . 

!Jotıı ol suretle, ekseriya maişet 
ltı~ arak - - _ k <let1ı gozumuze estirditi· 
~'titıcJe et kapısından, devlet büt· 

lC~·Y.okamızı sıyırmış olaca· 
111 üçüncü ıayf ada ) 

lalilU•rerı ıaumıa 
gelen blJlll kallle 

Londra : 10 ( a. a. ) - lEn 
büyük vapur kafilelerinden biri 

lngiltercye gelmiş , muauam yü

künü tahliyeden sonra hasara 

maruz. kalmadan da~ılmııtır. 

ıovrıt11rı gire 

127.00rJ 
Alman 
zayiatı 

müzakerelerine ıehrimizde devam 
olunmaktadır . Müzakereler , bil
hassa bugünkU dünya vaziyetine 

nazaran her iki hükümet in muh
taç oldukları maddeleri birbirle
rinden almaları esasına dayan
maktadır. 

Alaiaaıara gire 

Şimalde, 
merkezde 

tazyik 
A imanlar mühim 
malzeme aldılar 

Y alnia böl•e•inde 
A imanların ricoti 

~' BADYO GAZETESiNDEN t 
Gelen malümata göre Sovyet- düşman tayyareleri yeniden Mos· 

ler S molenslc cephesinde mulca kovaya bir akına teşebbüs etti. 
ve~ette berdevamdır. Gavsni mın· Dafi bataryalar ve gece avcıları 
talca•ında Almanların büyük u- bunlan tard etmiştir. Hiç bir tay-
yiat verdiği de iddia edilmekte- yare Moskova üzerinde uçamamış-
dir. Almanlar da muvaffa'kiyetler tır. Bir tayyare düşürüldü. 
iddia etmekte ve mühim harp Bütün cephede şiddetli mu-
malzemesi ele gt>çirdiklerini söy· harebeler oluyor. 8 eylülde 71 Al· 
lemektedirler. man tayyar.esi düşürüldü. Sovyet

Moskova : ıo (a.a.) - Sov· 
yet tebliği : 9. • ı O eylül &'ecesi 

Jer de 24 tayyare kaybetti. 
( Geriıi üçüncü sahifede ) 

Çörçilin nutku 
Suriye ve lran harekltı 
neticesidir ki, TUrk do•t· 
larımızl• doOrudan doj· 
ruy• temas tesl• ettik. 

sarırı ııtlklAUDI 
mallakkak alacak 

Londra : 10 ( a. a. ) - Çör
çil, Avam Kamarasındaki putkun· 
da Irak ve Suriye meselelerine 
de t~mas etmiş ve Raşit Atinin 
Almanlara vaadlcrini tutmaları 

için yaptığı mütemadi mürıtca· 
atlere rağmen ancnk otuz kırk 

kadar Alman tayyart: si nirı lraka 
varabildiklerini SÖ,) lem iştir. 

Bu Alman muvaffukiycbizli
~inın en baflıCa am ili mÜtehas IS 

Alman paraşütçülerinin ve nak
liye ta.>'Yarelerinirı Gir icl harbinde 
imha edilmiş olmaları olduğunu 

kaydeden lngili:ı Başvekili , yeni 
Irak hükumf"tiyle dür üst işbirliği 

esasına <löııüldü~üııü, hr:r ilci ta· 
rafın lrıgıliz. - loak muolıedesiııe 
haliı;ane riayet dmelcte olduğunu , 

Irakta daima dılckat edılmesi la 
:um khlikeler o lmakla beraber 

· bunlara bü}Ük endiş~ verecek 
mahiyette olmadıklarını ka} det· 
miş ve sözü Suri} e harekatına 

naklederek, Suriye} e karşı } apı· 
lan hareketin Kıbıısı emniyet al· 
tına aldığını , Akdt>ııizin Şark 

müntehasında lngili:r. kontrolünün 
f ıli bir mahiyet uldığını sÖ.} le· 
d ikten sonra demiılir ki : cTürk 
dostlaı ımızla doğrudan doğruya 

temas tesis ettik. Petrol borula-

(Gerisi ı;üncüü sayfada) 

Türk - Alman 
Ticor•t - - -

Müzakereleri 
Ba mlzallırılır, 
ıırall dılOdlr 

Berlin : 10 ( a. a. ) - Ga· 
z.ete de Lozan 'ın Berlin muhabİ· 
rinden : Türk - Alman iktisadi 
müzakeratı münasebetiyle, bu ko
nuımaların ıiyast mahiyette ol· 
madığı Berlinde tebarüz ettiril
mektedir. Jktisat mütehassısı olan 
Doktor Klodyüıün Ankarada bu· 
lunmaıına hiçbir siyasi ehemmi· 
yet verilemez.. 

Doktor Klodyüsün vazifesi iki 
memleket ara11ndaki ticaret mü
nas~~etlerinin normal surette iyi
leştırılmeıi imkanlarını aramaktan 
ibarettir. 

Havacı Gençlerimizin Çab,maıarı 

--~~------·· ... ------~---• 
lnönü Kampı 

-- BÜYÜK TÖRENLE --

törende Türle Mat· 
buat mümessilleri de hazır bulu
nuyordu. 

EDENİJV 
NUTKU 

Eier lran l n•ilü 
tale11lerini dinlemezae •.• 

Londra : 10 (a. a .) - Eden 

Radyo 

ATLANTİK HARBİ 
NETİCELERİ NEDİR 

••ırada ıabırıızbk 

Iranda 
anlaşma 

Amerikanın iki 
•emİ•İne tecavüz 

bugün Avam Kamarasında, lngi - ç 
liz hükümelinin lngiliı, Sovyet - 5rç!li~ Avam Kamarasında söy· 

ı 1 
ledığı nutuk günün en mühim 

........................ : ran paktının tatbikinde hiç bir ı • ı teehhür kabul etmiyeccX-ini söy- mevzuudur. Çörçil Atlantik konuş-

: 1 
•ı• ı 6 masından, Japonya vaziyetinden, 

ı ngı iZ er i __ <---;,-G--er_is ...... i_ü_çu_-ı_ıc_ü_s_ay_r_a_da.....-> ___, ___ <_:g:....e_ri_•i_ü_:ç~ü--nc __ n_ .. __ h_if_ed:..:e:_>_ 

1 bir Alman 1 sJBAsıNA aou ~~~~~~~ 
1 kruvazörü 1 
İ batırdılar i 

ÇOCUKLUGA DÖNÜŞ 
ı J Landr• : to (a. a.)- ı 

ı Bahriye nezareti, pUnkU ı 
ı tebllllnde. b•tırıldılı bll· ı 
ı dlrllen ve Almanlar ta· ı 
ı rafından da itiraf edllen ı 
ı Alman hafif kruvazörU ı 
ı Br•mze • ••tte 23 mll ı 
ı Y•P•n ve altı pusluk ı 
ı dört topt•n b•f ka ahı ı 
ı tayyara d•fl topu bulu· ı 
ı nan t 460 tonluk bir 11• ı 
ı mı idi. Murmansk açık· ı 
ı larındakl lnglllz faallye- ı 
ı tini blldlren tabllj, h•· ı 
ı rekatı •mlraı Vllyam ı 
ı larafınd•n idare edlldl· ı 
ı llnl blldlrmlftlr. ı 
ı ........................ ı 

D 
ünyanın geçirdiği müthiş aar'a, 

bombardımanlar , binlerce İn· 1 l 
sanın bir anda yok olması K Q 

şehirlerin yanıp kül oluşu, gölde~ • • 
yağan demir ıYağmurları ve dev -------------------'
gibi tayyarelerin, bu işlerin dışında kalan kimseleri rahat bıraktığını, 
sinirleri bozmadığını sanmıyalım .. 

YAZAN 

Şimdi. size bu dünya belalarından kendilerini kurtarmaya uğraşan 
bazı ıe~gın ~~erıkalıların buldukları tuhaf bir çareyi anlatacağım . 
Sakın gulmeyınız f • Çünkü elimizden gelse hepimiz. ayni çareye bq 
vurmakta tereddüd etmeyiı.. 
_ Am_ıterdam'da intişar eden bir gazetenin Amerikadaki muhabiri 

şoyle hır haber vermektedir : 
c. Birkaç Amerikan bankeri, sinirlerini yatıştırmak için en güzel 

çareyı arama~a. baıla~ıılar ve sonunda şöyle birşey keşfetmiflerdir : 
On beş kışıden murekkep olan bu Amerikalılar bir klüp kurmu • 

lar ve sonra da en meşhur oyuncak mağazalarına birçok ç ' tr ş 
cak ısmarlamışlar. Bu oyuncaklar arasında el kt ' '-1' .__' ~ekşı ı oyun-
k- -k e rJııı; ı ııı;uçu trenler 

uçu yanı otomobilleri, vapurlar, tahtadan evler bulunmakt&dır. ' 

( Geris i ikinci sahifede ) 



Sayfa 2 

111-
Bir sabah, Hariciye nezaretin· 

den yapılan telefon sebebiyle u· 
yandım. Alınanyanın Belçika ve 
Hollandayı istilaya başladı~ı ha
ber veriliyordu. Fakat bu haber 
doğru değildi. Fransız Hariciye 
nezaretine göre, Alman generalle
ri Hitlere mani olmuşlardı. Bana 
kalırsa bu istila harbi Göbbels'in 
yeni bir eseriydi. Ve sinir harbi 
planına dahildi. 

Munich'de Hitlere karşı yapı 

lan suikasd haberi Pariste Alman· 
yanın iç vaziyetinin kötü gitmek
te olduğuna bir işaret olarak ka· 
bul edildi. 

Suikasdi müteakip günde İn
giliz gizli servisine mensup iki 

ajan Hollandanın küçük hudut 
şehrinden kaçırılarak Almanyaya 
götürüldü. Almanlar bu iki lngi
lizin suikasd işiyle alakadar oldu
ğunu ilan ettiler. lngiliz hükümeti 
ise, bu iki memurun Hollandaya 
Almanya tarafından teklif edilen 
sulh tekliflerini almak üzere gön· 
derilmiş olduklarını iddia etti. 

Sık sık Parise gelen Hollan
da gizli teşkilat şeflerinden birisi 
de bana, o zaman kaçırılan bu iki 
İngiliz ajanının Lord Halifaks ta
rafından Mareşal Göringe gönde
rilen bir mektubu hamil bulun
makta olduklarını söyledi. Hemen 
hemen ayni sıralarda Fransız ve 
lngiliz hükümetleri, Alman - Sov
yet anlaşmasına muarız olan Gö· 
ringe, Doktor Şaht ve daha bazı 
mühim Alman sanayi adamlarının 

Hıtleri tazyik ederek iktidar mev
kiinden çekilmeye icbar edecek· 
leri ve bu suretle müttefiklerle Al· 
manyanın sulh müzakerelerine gi
rişebileceği ümidini beslemeye baş
lamıştı. 

Kabinedeki vaziyete gelince: 
Daladier ile Reyno arasındaki 
ihtilaf, bir buhrana doğru ilerle
mekte idi. Reyno'nun nüfuzlı git
tikçe artıyordu. Daladier, Maliye 
nazırı Reyno'yu başvekalete getir· 

Sıraaına Gör e 

Çocaklala döntl' 
( Birinci say/ adan arlan ) 

Klübün büyük salonunda ko
caman bir havuz. vardır. Bu ha
vuzların içi bütün deniz. oyun
cakları ile dolu, diğer bir köşede 
Amerikanın en zengin adamı bir 
trenle oynamaktadır. Evvelce her 
akşam, radyosundan ajans haber
lerini dinledikleri, etrafında içtik· 
leri barın üzerine sembol o!arak 
oyuncaktan ve içi saman dolu 
bir ayı koymuşlardır. 

Bütün az.alarm hazır bulun
duğu bir toplantıda klübün reisi 
15 bankere ldübün hikmeti te
essüsünü şöyle iz.ah ediyor : 

- Eskiden bizim işimiz, her 
gün önümüze çıkan üzüntüler, 
hadiseler bizi hayatın doğru ve 
açık taraflarından biraz. daha u
zaklaştırmakta idi . Hepimiz de , 
dünya hadiselerinden uzak tabii 
bir hayatı, daha saf bir meşga

leyi ve düşünceleri , daha temiz 
bir sevinci hasretle arıyorduk . 
işte bu çocuk oyuncakları bize bu 
aradıklarımızı veriyor. Bu demir 
ve tahta parçaları, sinir hastalık
larını geçirecek en emin vasıta

lardır. 

Dikkat ediniz Mösyöler 1 De
nizde bir kaza olU}Or. Bir eks· 
pres kalkıyor . . > 

Ve klüp reisi bu sözleri bitir
dikten sonra üstündeki fralu ile 
upuı.un yere yatarak bir lokomo
tifin kurgusunu kurmağa başlıyor. 

* * 
Eğer bütün insanlar boş za· 

manlarını çocuklarda, çocukluğun 
saf, sade hayatıncia arasalar şüp· 
hesiz ki, insanlık bugünkü zalim 
hareketlere kendisini zor kaptı

rırdı. 

Yaş, ekseriya,.ihtirasları, kö 
tülükleri kamçılayan insafsız. bir 
binici olmaktadır. insanlar çocuk
luklarına dönebilseler , o saffeti 
içlerinde tekrar bulabilseler, be
şeriyet bedbahtlıktan kurtulur , 
Şu Amerihlıların ne ~adar hak
ları var. 

K, O, 

1 

TORl<SOZO 

Üfüncü •afh• 

== 11 Ey101 194.l -
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FRANSIZ 
HEZiMETiNiN 
IÇYOZO 

Bundan ıonraki üç aya ta
mamiyle bu hadise hakim oldu . 
Harbin üçüncü safhasının en ba-
riz vasfı şiddetli bir Sovyet Rus
ya aleyhtarlığı olmuştur. 

RL R
:.~ 

. . 
'· .. 

Sovyet - Fin harbinin baş 

lamasından biraz sonra lngiliz ve 
Fransız diplomasisi Cenevrede 
faaliyete geçti. Rusya milletler 
cemiyetinden tardedildi. Bu sıra
da Henri Krillis'in 170 milyon 

Ziraat kongresi 
f RAHSIZ MEClİSİNDE BAŞ
UYAN SOYYET AlEYTARUGI 

Rusu Fransanın aleyhine çevir
mek için hükumetten ricada bu
lunan talebi gibi seslere kulak 
veren olmadı. 

hazırlıklar • 
ıçın 
• 

Reynaud 
Daladier 
ihtilafı 

ı·-~üyük hadiselere ait :a;;i 
kat/eri anlamak için uzun bir 
zamanın geçmesi lcizımdır . 
Fransız bozgununu intaç eden 
amilleri bilmek için henüz çok 
erken ise de bu mühim tarihi 
hadiseye ait bir takım hakikat· 
/er yavaı yavaı ortaya çıkma-
ta başlamıştır. ı 

Amerikada Andre Simon 
imzalı ve [ itham Ediyorum ] 
adında intişar eden bir eserde 
Fransız hezimetinin sebepleri 
ve mesuliyetleri bir takım ve· 
sikalara istinad ederek izah 
olunmaktadır. 

Eser sahibinin müstear isim 
kullandılı muhakkaktır. Bu 
nun Amerikaga iltica elmiş olan 
maruf Fransız gazetecilerinden 
Pertinaks ve yahud yine ma· 
ruf Fransız kadın gazelecile· 
rinclen Bayan T aboui olması 

t çok muhtemel görülmektedir. 
* Eserin enteresan kısımla• * rından bir kaç parçayı lercü· 
t me ederek naklediyoruz. ·-· -· mek gayesiyle harekete başlayan 

cereyana mani olmak maksadiyle 
onu bir takım mühim mali teklif
leri hamilen Londraya gönderdi. 
Reynonun Londrada lngiliz ~!aliye 
nazırı John Simon ile yaptığı bu 
müzakereler nihayet bir takım 

müphem umumi prensipleri ihtiva 
eden bir anlaşmaya müncer oldu. 
Bu hadiseler üzerine parlamento· 
nun sinirleri büsbütün bozulmuş-

tu. Bir gıup Fransız ordusunun 
hareketsizliğini takdir ediyor, di
ğeri askeri cephedeki bu hareket· 
sizliği sulh lehinde bir delil olmak 
üzere istismar ediyordu. 

Bir gün aı tık ayan meclisinin 
Hariciye komisyonunda Pierre La· 
val taarruza geçti. Ve bir anlaş· 

ma yapmak hususunda kafi gay· 
ret sarfetmediği için hükümeti şid· 
detle tenkid etti. Filhakika Lava
lin dostu Paul Baudoin bu sıralar
da Romadan elleri boş olarak 
dönmüştü. Lava!, ayan azasından 
ekseriyeti tarafından ta~vib edilen 
bir teklifte bulundu. Ve Fransa
nın Sovyct Rusya ile siyasi mü· 
nasebetlerini kesmesini istedi. Ga
zeteler arasında birçok taraftarlar 
buldu. Bunların içinde Le Temps, 
Le Matin ve Journal de Debats 
gibi ehemmiyetli gazeteler de var· 
dı. 

Bu sahada başlanan mücade· 
le çok şiddetle takib edildi. Ve 
Sovyet - Fin muharebesi başla
dığı zaman hakiki bir fırbna hali· 
ni aldı. 

Birçok mahfillerde Fransanın 
derhal Sovyet Rusyaya harp ilan 
etmesi israrla isteniyordu. Ber. 
gery ve Lava! etrafındaki iki grup 
bu hareketin başında bulunuyor· 
du. Bu grupların azaları müte
madiyen Daladyeyi sıkıştırıyordu. 
Moskovaya karşı askeri bir ha
reketin yapılmasını talep ediyor
du. Alman- Fransız ve Sovvet
Fin ihtilafının genişlemesinden 

doğacak neticelerin Fransa için 
bir tehlike değil, bilakis bir avan
taj olacağı, çünkü bunu Sovyet· 
lere karşı bir Haçlılar cihadını 

tahakkuk ettirebileceğ'i ve İtalya, 
ispanya, ve diğeı birçok Avru· 
palı bitaraf milletlerin, hatta 
muhtemel olarak Amerikanın da 
müttefikleri yanında harbe gire
ceği ileri sürülüyordu. 

Y akınşuktaki hazırlıklar me
selesini genel kurmayla münaka
şa etmek üzere General Veygand 
Parise çağırıldı. Diğer bir Fran
sız. Generali de askeri müşavir 
olmak üzere Fin ordusu nez.dine 
gönderildi. Helsinkiye gönderil· 
mek üzere tanklar ve tayyareler 
hazırlandı. Fransız halkı üç ay 
müddetle Finlilerin asgari bir 
sene Sovyetlere karşı kafa tuta
bilecegi ümidini besledi. Tam bu 
sıralarda Fransız meclisinde san· 
sürün selahiyetini suiistimal et-

mesii ve Daladier'nin mebuslara 
kötü muamele yapması ileri sü 
rülerek vahim bir buhran tevlit 
edildi. Daladier'nin ayan ve me
busan azalarını tahsisatlarına do· 
kunulamıyacağı hakkındaki beya
natı, bu buhrandan doğabilecek 
müthiş bir felaketin önüne geçe
bildi. Ve yine bu sayededir ki, 
259 milyarlık bir harp bütçesi 
kabul edildi. 

(Sonu var) 

Memlekettmlzln 
makine, ecza 

llltlyacının temini 
Almanyadan makine getiril

mesi için 1 milyon liralık bir kon· I 
tenjan tahsis edildiği ö~renilmiş· 

tir. Hususi fabrikalar için celbe· 1

1 
dilecek bu makineler en kısa bir 
zamanda ithal edilecek ve mütea· l 
kiben yeni bir parti makıne ge
t irilecektir. Bundan başka kimye
vi ve tıbbi maddeler ithali için 
de 500 bin liralık kontenjan tah
sis edilmiştir. 

Getirilecr k Bu maldnelerin 
nevileri hakkında görüşmek üzere 
Madeni Eşya Birliğinde mühim 
bir toplantı yapılmış ve bazı ka-

rarlar alınmıştır. 

BiR TASHiH 
Dünkü Ba§malı.alemiıin ser -

levhasındaki < Kötü niyetli insan
ların niyetlerini boğalım > cüm. 
lesi, c Kötü niyetli insanların Ü· 

mitlerini boğalım > şeklinde ola
caktı. Bu tertip hatasını özür di-

liyerek düzeltiriz. 

15 Eylülde Ankarada ziraat 
müdürlerinin iştirakiyle bir top
lantı yapılacaktır. Ziraat Vekili 
B. Muhlis Er km en 'in riyasetinde 
toplanacak bu kongrede muhtelif 
zirai meseleler konuşulacaktır. 

Kongreye iştirak için şehri
miz Ziraat Müdürü B. Nuri Avcı, 
pazar .'günkü ekspresle Ankaraya 
hareket edecektir. 

Adana gençlerine 
yilzme dersleri 
Beden Terbiyesi Umum Mü

dürlüğü programına uygun olarak 
bölgede kayıtlı olup yüzme bil
miyen mükelleflere yüzme öğreti! · 

meğe geçen pazardan itibaren 
başlanmış ve bu hafla da devam 
edilecektir. 

Bu suretle mükellefler mevsi· 
min en güzel sporunu öğrenmek· 
le büyük istifadeler temin etmiş 

olmaktadırlar. 

MlkAlatb bir 
bisiklet ko,asa 

Halkevimiz Spor Komitesi bir 
mükafatlı bisiklet koşusu tertip 
etmiştir. Koşu' 21 eyhilda yapıla
cak ve derece alanlara mükafat
lar tevzi edilecektir. Bu müsaba
kaya birçok gençlerimizin iştiraki 
temin edilmiştir. 

Ba pazar glntl 
yapdacak maçlar 

Pazar günü şehir stadında 

Malatya Mensucat Gençlik kulü

bü ile Demiri Spor Gençlik kuü· 
bti arasında bir futbol maçı ya
pılacaktır. 

Yeni Balkevıerı 
Açdacak 

C. H. P. Genel Sekreterliği, 
Halkevlerinin kuruluşu oları 11 
Şubatı takip eden ilk pazar günü 
küşat merasimi de yapılan yeni 
Halkevlerinin bu seneki devreye· 
ye yetişebilmeleri için halen inşa 
halinde bulunan Halkevlerinin in· 
şaatı tesrii için emir vermiştir. 

Bu meyanda inşaatı bitmiş veya 
bitmek üzere olan Halkevlerinin 
de tefrişi hemen yapılacaktır. 

İnşaatı ikmal edilmiş olan Çan 
kırı , Kocaeli ve Kayseri Halkev
lerinin mefruşatı ve salonlarına 

ait takımlar ile sahne tertibatı 
tahsisatı genel sekreterlik tarafın
dan ayrılmıştır. Bu Halkevlerinin 
mefruşatının kanunuevvel başına 
kadar teslim olunmak şartiyle bu 
günlerde ihalesi yapılacaktır. 

Bu Vilayet Halkevlerinden 
başka bir çok kazaların Halkevle· 
rinin inşaatı d!l bitmiştir. 

Bu sene bilhassa köylerde 
köy halkodaları tesisine ehemmi· 

yet verilmiftir. 

-------1_-__ u_z_A_• __ L_A_•_•_A __ •_• __ A_•_•_• __ -_-~------

': ...... ~ ................ : 
!ASKERLiK YAPMAMl~lARi 
fMEMURiYETTEN ÇIKACAKİ 
i Ankar adan blldlrlldllln•J 

gör e, h UkOme t, muvaz· i zaf askerllğlnl y a p ma- J 
mıf olanlar m m emurl· f yete almmalarmı men· f 

ı etmi•tlr. ı 
ı Merkez veya kasa ba- ı 

ı la r d a bu karar hlllfma ı 
: kulla mlan memurlarm ı 
ı vaz lfelerln e derhal nl· ı 
ı h a yat ve r llmesl hakkm· ı 
ı da a lAka darlara e mir ı 
ı ver llmlftlr. Eğer hlllfı· ı 

ı na b u g ibi memur kul- ı 

ı lananıar •lddetla teczl· ı 
ı ye e dllec eklerdlr . ı 

: ........................ : 
MAARif V(KALETİHİN 
YENİ Yll HAZIRUGI 

Maarif Vekaleti orta tedrisat 
muallimlt>ıinin tayin ve terfi lis
telerini hazırlamaya devam et-

mektedir. Vekalet listelerin hazır· 
!anmasında karı v~ kocadan her 
ikisi de muallim bulunanların ay· 
ni yere tayini göz önünde bulun· 
durmaktadır. 

Diğer taraftan ilk tedrisat 
nmum müdürlüğü de muallim mek· 

tebinin eylül devresi mezunlariyle 
nehari mezunlarını tayin içi hazır 
lıklar yapmaktadır. 

Bu hamlıklar Gaı.i lisesine 
gelecek ilkmektep muallimlerinin 

belli olmasından sonı a açık mu. 
allimliklere göre tamamlanacaktır. 

Ankara • ıstanbal 
llllncl demlryola 

Ankara: 10 (Türksöz.ü muha· 
birinden) - Nafia Vekaleti Anka
ra} ı ikınci bir hatla lstanbul'a 

bağlamak üzere teşebbüs edılen 
Yıldız - Gerede - Bola - Düz. 

ce - Adapazarı demiryolu hat
tının etüdünü haylı ilerletmiştir

E.tüdü yapılacak olan yerlerin 

en sonlarına kalan Aı ifiye - Ak
yazı - Gökçeler hattının etüdüne 
de bu günlerde başlanacaktır. 

Pirinç llatları 
yClkseldlll takdirde 

Azami fiat konacak 

Bir Amerikan generalinin Çin Seddine dair mütalaası · 

Bundan bir müddet evvel Ti
caret Vekaleti yeni pirinç mahsu
lü için istihsal mıntakalarında esas 
fiatlar vazetmişti. Fakat Vekalet 
icabında bu fiatların lüzum görü· 
len yerlerde eski mahsul pirinç· 
lere de bu fiatların veya münasip 
görülecek fialların teşmil edilebi
leceğini tasrih etmişti. Son za
manlarda Jstanbulda pirinç fiatla· 
rı gayritabii şekilde yükselmeğe 
başladığından pirinç tacirleri ve 
çeltik fabrikatörlerinin davet edi
lerek kendilerine tebligatta bulu· 
nulmasına zaruret hasıl olmuştur. 

Bunlara önümüzdeki mahsule ol 
duğu gibi eldeki mevcut pirinç
lerde de pirinç fiatlanndaki yük
seliş devam etti~i takdirde azami 
fiat vazedileceği bildirilmiştir. 

Çinde, şimalden cenuba doğru uzayan ve 
uzunluğu 3.000 kilometre kadar tutan Çin Seddini 
bir ucundan öbür ucuna kadar, adım adım gezmiş 
olan yegane beyaz insan, emekli Amerika general· 

lerinden Herbert'tir. istihkam mütehassısı olan bu 
emekli general, bu seddi inşa etmiş olanların, a
raziden istifade etmek ve zayıf noktaları, şayanı 

takdir bir hüner ile kuvvetlendirmek sanatını bil
d iklerinden bahsediyor ve d iyor ki : 

• 
- Bu sed, eğer Çine yeni memleketler il· 

hak etmiş olmasaydı, ve seddin bu tarafında bulu-
. nan eyaletler, öte taraftaki memleketlerle işbirliği 
yapmasaydılar, Çini istilalardan muhafaza edebi-

lirdi. Fakat yukarıda zikrettiğim iki sebep yüzün
den seddin faydası görülmemiştir. Çin seddi, o 
zamanki vasıta ve imkanlar göz önünde tutulursa 
Maginot hattından ve diğer müdafaa hatlarından 
d a daha mükemmeldir. 

Bilhassa çeltikçiler bazı esba· 
bı mucibe ileri sürerek mevcut 
şerait ve çeltik ziraatinin tahdidi· 
nin fiatları yükseltmekte olduğ-unu 
iddia etmiflerdir. 

Zirai durum 
Ticaret odaaı tahmin 

raporu ne,redildi 

Şehrimiz Ticaret odası, 1941· 
1942 mevsimi Çukurova ve mın· 
takası kati pamuk tahmin rap0 • 

runu dün neşretm iştir. Buna gö· 
re, bu mevsimdeki pamuk mah· 
sulü geçen mevsime nazaran 
24. 895 balya noksan alınacak 
Bu noksanın başlıca amillerinden 
biri , ekim mevsiminde yağışın 
devamlı olmasından dolayı baı~ 
bölgelerde z.eriyatın geciktirilmesı 
ve bundan sonra lbaş lıyan kurak· 
lık olup, neticede Adana Merkez, 
Karaisalı, Kadirli, Osmaniye ve 
Bahçe kazalarında serpme sureti 
ile ekimi yapılan yerli pamuklar· 
da yüz.de 20 ve mibzerle ekimde 
yüzde 10, Ceyhanda yüzde 30-40 
eksik çıkmıştır. 

Diğer bir amil de geçen rrıeV· 
sime nazaran bu mevsim 2.287 
hektar aı. arazi ekilmesidir. Kati 
tahmine göre, şimdiki vaziyette. 
Seyhan vilayetinden 127.085 
(25. 417 ton), lçel vilayetinden 
41. 650 balya (8.330 ton), bütürı 
Çukurovadan 168,735 baly• 
(33.747 ton) pamuk alınabılecektir. 

1941 sent::.i Seyhan Vilayet•· 
nin susam tahmin mıktan da t709 
tondur. 

Kly bina vergileri 
Gaziantep merkez kaz.asın

dan 252 kö.> ün bina vergilerı 
1941 mali yılından, 8 köyün binli 
vergileri de 1941 mali yılındall 

itibaren yeni iradlar üzerinden 
alınacaktır. Kilis kazasıııda ı 70 
köyün, Nizibin 118 kö} ünün binli 
vergileri ise bu mali yıldan iti· 
baren ) eni iradlar üı.crinden B 

lınacaktır. 

TÜRKiYE Rad.qosu 

ANKARA Radyosıı 

Perşembe 11.9.941 

7.30 Program ve memleket sıı 

at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif pı ogram 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik: Hafif parçalar ırı 
devamı 

8.30/ 

8.45 Evin Saati 

18.00 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

18~03 Müzik : Radyo Caz Or· 
kestrası • 

18.30 Müzik : FASIL 

19.00 Konuşma 

19.15 Müzik : Radyo Caz Or· 
kestrası 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik : Yurttan sesler 

2C.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Kemençe ve 1'11' 

nunla saz eserleri 

21.00 Ziraat Takvimi ve l'oprll~ 
Mahsulleri Borsası 

21.1 O Müzik : Karışık şarkılar 

21.30 Konuşma (ŞiiR) 

2 l.45 Müzik : Radyo Senfoni ot· 
kestrası 

22.30 Memleket saat ayarı, aj~11: 
haberleı i; Esham . TahvılB 
Kambiye . Nukut Borsası 
(Fiat) 

22.45 Müzik : Dans 
22.55/ 
23.00 Yarınki program ve kaP'' 

nış 

Radyo Difüzyon Postaları0'~ 
senelik muayeneleri yapılaca:;. 
dan öa-le programı yapılamıya 
br, 

ie 
be 

~e 
'>ı 
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ParıBmoYö·--··r·~···~····~~· Japonların çinde 
BiR AMERiKAN GEMiSi A 1 1 

yapllan akm DAHA enınıloı asken tahlıyesı 
nıaer Afrika 

laıerıne hücumlar 
Dün bir ltalyan 
motörü batırıldı 

ş l<ahire : 10 ( a . a . ) - Orta 
rllrk lngilız hava kuvvetleri ka· 
tR'ahı tebliği : Ağır lngiliz bom · 
c a . tayya releri 7 - 8 eylUI ge-
Csı p J 1· 1· d ar emo ımanını ve ıman-

b aki gemileri muvaffakiyetle bom
~alarnışlardır. Ve limandaki han 
~:r~ara. doklara başlıca rıhtımlara 
b eınizteme havuzlarına birçok 
rıı0llıha isabet etmiş, infilaklar ol-

tış, yang111lar çıkın ıştır. 
~ f Yangınlar 30 kilometre me· 
ta eden gözüküyordu Şimal rıh· 

'llıın· 'tf · k · b. h<:ı a, ı aıye meı czı yanına ır 

trıba düşmüş ve enkaz çok yük· 
~kl tı 

1 
ere fırlamıştır . Burada da yan-

q 11 ar çıkmıştır. Ta) yarelerimiz 
~"dttte bir sahil muhafaza bra
llı01unu ve Sıkota istasyonunun 

Si';:a'.~öı ateşine tutulmuşlardı~. 
~i ~kuza da bahriye tayyarelen-
11. ıın 10-11 ağustos gecesi tor· 
lledıkleri ticaret gtmisinin yüzü 

lltrıct• 
ı suya batnı ıştır. 

~ lngiliz tayyarderi Deme ve 
~~Pu.tzoya bir akın yapmışlardır. 
1 

il1 rdıya da Cenubi Afrika tayya· 
t e . 

11, tı tarafından ~bombalanmıştır. 
~~t' 
1~ • U.n bu , hartketlerden tayyare-
tırniz zayiaısız dönmüştür. 

n Londra : 10 (a.a) - Bahriye 
ıı;~'-aretınden : Büyük bir İtalyan 
' 10t .. ~I Otbotu Orta Akdenizde deniz-
~hlarımızdan biri tarafından tor-
1 1llenmiştir. Bingazi limanı açık
t~rırıda diğer bir denizaltımız mo· 
~{Jrle işliyen malzeme yüklü iki 
igllbaya hücum etmişıiı. Her ıkisi 
tı~bet olmuş ve hasara uğramış
t · Biı isinin batmış olması muh· 
ellleıd· 
~-'-r·----~~~~~~~-

~anat okulları 
~ ( Bafmakaleden artan ) 
"t ç /1 • ocuklar hayatı dalıa kazanç· 
~ daha hürriyetli olarak bulacak
c:~ır. Bundan maada dünyanın 
b çırmekte olduğu şiddetli buhran 
e lı • k ~ arp yıllarından alınmış birço 
er8/ d '>ı ı. er gözümiizün önünde ur· 
Ql(.iadır, 

~ilci}' urdu, aileyi, sürekli bir şe· 
'>ı e tamir etmek ve kurmak 
'>ı;cburiyetindeyiz. Bu, ferdlerin ce
•ıı !Jet içindeki rollerinin mutlak 
ıQ:'lie ve bizzat müstahsil olma· 
~et~;a hatlıdır. Harp sonunda şid 
oıQ 1 cemiyet buhranlarına şahid 
~i,. c'l~zz. Bu buhranlardan harbe 
ırıQltıemiş olsak da müteessir olma· 

lııız . k • k O . 'itıQd a ım an yo tur. zaman ıs· 

Yeız ~deceğimiz şey, kendi kabili· 
cii e,.1rtıiz, kendi teşkilatımız, ken
İçi::~retJerimiz olacaktır. Bunun 
lortı ır l...i. bu memleketi yeni, me-

u b• lQ~ı ır sanat hayatına sevketmek 
lııdır 

lııiid Yirı~ görüyoruz ki, memleket 
biıyar~asında • sanatın rolü çok 
Q/ışııı tur • Demire , toprağa eli 
Çqlı. amış milletler,l<ihoraluvarlarda 
. "'klaJc 1tı$Qrı[ la geri kalmış milletler, 
"Qlırır Qi fen aleminin pratik ta
~İlletı 1 '!1ai etmiş, nazari kalmış 
"ıı~ı erın müdafaaları ve taar· Q,., 

8 . zayıf kalmaktadır. 
ıio~,.u ı,. mUlete refahın gol unu en 
lııQ~lcf olarak gösteren sanatın par
~Qllıl ır · Bu itibarla bu büyük 
~et" eyi ıı b h . . ,,.ece v. e u amlenin meydana 
~16i lı.. gı tJarlıtz ellerimizle tutar 
IQ ıssed' 
ı;ıQ,.ı ıyor ve seviniyoruz. Mik 

>-ııtm az da olsa şimdiye kadar 
te'>litı ıış sanat okullarının bu yurda 
f/q etu~i f d . d" k 
6 ,. ga,.d" ay aları, şzm ıye a-
lıgarı uk. Zilıinferimizde bunu, 

l'tııı1cQ!J !Japılmakta olan hamle ile 
""',.e.'Je e:e edersek, birkaç yıl içinde 
QrııQ,.lz, cırabiiece~imizi kolaylıkla 

Ferid Celal Güven 

Kebire : 10 (a.a) - Stislorre 
Amerikan } ük vapu runun Süveyş 
civarında batırıldığı zannediliyor. 
12 adadan geldiği sanılan Atman 
tayyarelerinin Süvevş civarında 
faaliyette oldukları biliniyordu. 
Bu Amerikan vapuru fogilizlere 
malzeme naklediyordu. 

••••••••••••• 
HIRVATLARlA iTAlYANlARIN 
ADRİYATIKTE TEOBİRlERi 

Roma : 10 ( a.a ) - Stefani 
ajansına göre, Hırvatistan'da Zag· 
rep'te neşredilen bir tebliğde 
bilhassa şöyle denilmekte<lir : 

ltalyan ve Hırvat hükumetleri 
arasındaki anlaşma mucibince düş 
manın deniı.den beklenmedik bir 
hareket yapması imkanlarını, bir 
İtalyan-Hırvat müşterek hareketi 
ile önlemek için Adriyatik mınta· 
kasında Ogulin ve Mostar arasın
da• dündenberi hususi bir ınüda· • 
faa usulü tatbıka başlanmıştır. 

Malta ya, 
Haytaya 

hücumlar 
Kahire : 1 O (a. a.) - lngiliz 

tebliği : Tayyarelerimiz 8-9 Ey
h11 gecesi Korent kanalını bom· 
baladı. iki sahilde de tam isabetler 
oldu. Büyük hasar olduğu sanıl
maktadır. Tayyare meydanlarına 

da akın yapılmıştır. 

Tobruk yolunda düşman va
sıtalarınadıt hücum edilmiştir. 

Düşman ayni gece Maltaya 
ve HayFaya hava hücumu yaptı. 

Çörçllln nutku 
(Birinci sayfadan artan) 

riyle diğer kaynaklan idaremiz 
altına aldık. Suriyede hiçbir eme
limiz yoktur . Suriy~nin hiçbir 
kısmında Fransızların yerini al
mayı veya onların menfaaatleri 
yerine lngiliz menfaatleri getir
meyi araştırmıyoruz. Şunu açıkça 
anlatmalıyım ki , Hür Fransız 
müttefıklerimizin de kabul ettiği 
siyasetimiz Suriyenin Suriyelilere 
iadesidir. Suriydiler mümkün mer
tebe kısa bir zamanda müs -
takil hükümranlık haklarını ele 

alacaklardır . > 
Çörçil, bundan sonra Fra~sa-

nın Suriyedeki rüçhanlı vazıye
tinden bahsctmış ve Suriy_e h~I: 
kına karşı İngiliz taahhutlerını 
lüzumlu olduğu nisbette yerine 
getirmek için Suriyeye gidildiğini 
ve harp zamanında bile S~riye~e 
Vişi Fransızlarının menf~a~ı y~rıne 
Hür Fransız menf aatlerının ıka
mesi bahis mevzuu olmadığım 
beyan etmiştir . Irak ve .Mımla 
olan münasebetlerin hususı oldu
ğunu kaydeden Çörçil, Fransanın 
da Suriye ile hususi anlaşmalar 
yapacağını zannetti~in~ beyan e~
miş ve şöyle demıştır : c Surı
yenin istiklali , siyasetimizde ana 

hattır.> 

Edenin Nutka 
(Birinci sayifeden artan)_ . 

1 . t ·r Eden Iran hükumetı 
emış ı. , 
tarafından kabul edilen şar~l~r 
mucibi Alman elçisiyle elçılı~ 
memurlarının derhal burayı terkı 
ve elçiliğin kapatılması lazımdı~. 
Bu Macar, Romen, İtalyan elçı-
liklerine de şamildir. 

lran hükumeti Irandaki Al
manları lngiliz, Sovyet hükumetle-
. teslim için tazım gelen ted 

rıne I M ~ f 
birleri almaktadır.,, ran hukume _ı, 
Almanları hudut harici etmeğe a· 

Şanghay : 10 (a.a) - Çin ga· 
zetelerinin bildirdiğine göre, Ja
pon lıtalarının müteaddit Çin li
man ve şehirlerini tahliye edecek 
!eri , Çin resmi mahfillerinde tah 
min edilmektedir. 

Japonlar ın Fuçeu limanını tah
liye etlikten sonra Ningpo ve Sva
tov limanlariyle Nangşang şehı in
den de çekildikleri zannediliyor. 

Japonların yakında başlıyacak 

olen Çin mukabil taarruzuna kar· 
şı koyabilmek üzere Çindeki mü· 

dafaa hatlarını kısaltmak niyetin· 
de oldukları kanaati mevcuttur. 

Sovyetıere göre 
Almanlara göre 

( Birinci sayfadan artan ) 

Londra : 10 (a.a.) - Askeri 
vaziyet hakkında Analist diyor ki : 
Ruslar Yalmianın işgalini bidirdi-

ler. Top sesi Yalnia şarkından 
ve 20 kilometreye kadar işitiliyor. 

Rusların rical eden Almanları ta 
kip etliği anlaşılıyor. Almanların 

Leningradı çevirdiği iddialarını 

muhtemel olarak hakikati kısmen 

ifade etmektedir. 

Moskova : 10 (a. a.) - Rcs 
mi tebliğde bıldirildiğine göre, 3 

haftalık savaştan sonra merkez 

cephesinin sağ bölgesinde Alman 

kuvvetleri ciddi bir hezimete uğ

ramışlardır. Smolensk'ten şarka 

doğru Almanlar tarafından tek

rarlanan ileri hareket teşebbüsle
rinin bidayetindenberi kararsız 

olduğunu göstermektedir. Tah· 
minen 120.000 kişilik Alman 

kuvveti kırılmıştır. Yemli'l'nın is

tirdat edilmiş olması ve Alman
ların. ricale devam etmeleri 
Sovyet ordusunu yalnız müda

faada mükemmel hareket ettiğini 

değil, taarruzi bir hareket de 

yapmıya muktedir oldıığunu, bü

yük teşekkülleri ilzam edecek 

mahiyette harekete girişebilece

ğini ve bir planı muvaffakiyetle 

tatbik edebileceğini göstermesi 

itibariyle halkın haleti ruhiyesi 

üzerinde çok müessir olacaktır. 

Moskova : 10 (a.a) - 9 Ey
lülde Sovyet kıtaları düşmanla 
şiddetli çarpıştı. Hava kuvvetleri· 
miz düşman kıtalarına darbeler 

indirmiş ve yerde duran düşman 
tayyarelerini tahrip etli. 7 eyh11-

de 71 Alman tayyaresi tahrib e

dilmiştir. 24 Sovyel tayyaresi 
kayıptır. 9 eylülde 2 Alman ke
şif tayyaresi düşürülmüştür. 

Moskova : 10 (a.a) - Tebliğ: 
9-10 eylfil gecesi kıtalarımız bü
tün cephe boyunca çarpıştı. 

Moskova : 10 (a.a) - Tebliğ: 
7 ey!Ulde Sovyet tankları 100 tank 

ve zırhlı otomobil, 42 top, 300 
havan topu, 560 kamyon ve oto

mobil, 225 motosiklet, 16 telsiz 

postası ve 3 suvari bölüğünü im-
ha etmi§, 7000 zayiat verdirilmiştir. 

Timoçenkonun ikinci muka· 
bil taarruzunda Gomelde inhiza
ma uğratılan Alman Tümeni 29 
uncu tümendir. 

made bulunmadığı takdirde mu
kabil tedbir alınıp alınmıyacağı 
sualine Eden: 

"lran, matlup tedbirleri alma
dığı takdirde bu tedbirleri bizzat 
biz almayı düşünüyoruz. Şahsen 
bu şekle taraftarım; fakat istenilen 
tedbirlerin alınması için ısrar et

tik.,. demiştir. 

- - -- -- -- -~ ~-

1 BORSA ! 

PAMUK - HUBUBAT 

1--~ff/LO FIAT/ ı CiNSi 'En az .En çok ı 
K._ S. K. S. 

1 Ko;;--ı- -~ ·~ 11.30 
. Ktevland Ç. _ 00,00 j 

ı Klevland l 64,00 70,00 
I Klevland il 

00,00 1 
00,00 1 

M. Parlağı 00,00 
I· T . . P. emızı 00,00 1 00,00 1 
Kapım alı 1 

Y. Çiğidi ' 05,00 - 6 ,75 K. Çiğidi -, __ 
· Susam 41,50 1 

Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 

1 Yulaf - 7.43 - 1 7,50 
' 

1 

·-

ıo - 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA ! 

/ ş hankasından alınmıştır. : 

(Frank) Fransız ı 1 
1 (Frank) İsviçre __ 

ı (Sterlin) İngiliz ı 5.22 
(Dolar) Amerikan .- 130 00 

.ANKARA RADYO GAZETESİ 
-Birinci sahifeden artan

Sovyetlere yardımdan ve askeri 
şeflerin teknik istişaresinden bah
setmiştir. Çörçil Atlantik meydan 
muharebesindeki kazançlardan ba
hsetmiş ve fakat bu savaşın he· 
nüz kazanılmış olduğunu iddia el· 

memiştir. 

lngiliz Başvekili Ortaşark va
ziyetinden de uzun boylu bahset
miştir. Çörçil lngilterenin Suriye-

de gözü olmadığını, bu memle
kete harp sonu istiklal verileceği· 
ni anlatmıştır. 

* * * 
Vişi kaynaklarına göre Ruc; 

yada yardım mevzuunda sabırsız

lık başlanmıştır. 

* • * 
lran, Sovyet-lrıgiliz teklifleri· 

ni tamamen kabul elmiş ve bir 
anlaşma olmuştur. 

lran Başvekili Iran meclisindeki 
beyanatında vaziyeti beyan et
miştir. 

Anlaşmaya göre, Irandaki 
Alman, ltalyan, Macar ve Romen 
elçilikleri kapanacak ve bu dev
letlerin te~aaları 1ngi1iz ve Rus
lara teslim edilecelctir. 

Meclis hükumete ekseriyetle 
itimat reyi vermiştir. 

iki Amerikan gemisine daha 
tecavüz yapılmıştır. Bunlardan 
birisi batmış, diğerinin de bat
tığı zannolunmaktadır. Amerikan 

matbuatı, Almanya aleyhine 
yeniden siddetli neşriyata baş· 
lam ıştır. 

* * * 
Japon hariciye nazırı beye-

natta bulunarak, Amerikan - Ja
pon görüşmelerinin devam ettiği

ni SÖ) lem iştir. 

r=~=:.:=~= 
n Borsa karşısında pamuk 

" ve . h.ub~ba~ koymağa el 
N verışlı kargır üç depo ay-

ı 
rı ayrı veya hepsi birden 
kirahkhr. İstiyenlerin Yeni 
Eczahaneden sormaları ilan 

=;:n=~~·==~-~=: 
C. B. P.Seyban vı
liyet idare beyetı 
relsllftlnden : 

819/94 l Pazartesi gunu 
pazarlıkla ihalesi yapılacak 
olan Parti ve Halkevinin kon
ferans salonundaki noksan in· 
şaatla sahne tesisatına talip 

çıkmadığından 11/9/941 per
şembe günü saat 18 de pa· 
zarhkla ihale edileceği ilan 
olunur, 10-11 13420 

Sayfa 3 

Refika Recep umerkan 
Adana Biçki Yurdu 

Yeni sene talebe kaydına 

kabul şeraiti Bebekli Kilise sokağındaki 

13400 
bicki 

' 
yurduı-dan öğrenilir. 

~ ............... ~~~--~~ , ___________________________ , 
GÖZ MOTEBASSIS 1 

Dr. Mesud Savcı 
Hastalarını Kabule Başlamıştır. 

1 
13353 12- 15 

-----·------------
4dana Doğumevı Baştabibi 

DOKrOR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum tıe Kadın Hastalıkları Mütehassısı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı-

mıştır. Telefon No. 272 6-15 13407 1 
manının birinci katındaki evinde kabul ve teda vi etmiye başla-

• 
iş Bankası 

Ktlç8k tasarrul hesapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağuııtos, 3 lkincite1rin 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
ı Adet 2000 Li ralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 > 

4 > 500 > 2,000 ' 8 > 250 > 2,000 :ı. 

35 J 100 > 3,sor > 

80 > 50 > 4,roo JI 

300 > 20 f,000 !' 

Türkiye ı, Bankasma para yat•rmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, ayn1 zan~~n~eıı tallhlnlzl 

denemiş olursunu~ 

' 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

PHILIPS 
· K agnak Makineleri 
AZ CEREYAN SARriYATI, SESSİZ İŞlEME , UZUN ÖMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

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

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

M lısrrem Hilmi emfJ 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 4~ - TELGHlf : REMO ~DAHA - TElEfON : 110 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 • 2000 " 
4 

" 
250 .. 1000 .. 

40 " 
100 " 

4000 .. 
100 " 

50 it 5000 " 
120 it 40 " 

4800 " 
t60 " 

20 " 
3200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

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

Bu Harbin Kitabı • 

TÜRKİYE - iNGİl TERE fr iTTİf AKI VE 

BOYOK BRİTANYA IMPARATO.RlUGU 

=== YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK === 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANE1İ 
ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESiNDE KABUL [DER 

""""""""""" .... """"""""""""" 
ifibone ve nan T1ÜJR1r~sezü l i 
ı şartları GÜNDELiK ~E - ADANA ı 
ı · Sahi1l ııe Başmuharriri ıı 
ı Senelifi ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı 1 Aylıfı . . . 125 • ı 

1 
_ Umumi Neşriyat Müdürü ı 

lıanıar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı mUrecaat etmelldlr• a~ld•;• ,., , TORKSOZO Molb••" ıl 
" .... " .... """""""""""""""""" .... 

11 Eylul 1941 .-

M Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
~ yormadan ıstırapları diniiirir. ~ 
il Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ 
N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ 
"=~~~~~==u=uu~~~~=u~uuu:~ 
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