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ZONGULDAK 
KOZLU YOLU 
BİTMEK ÜZRE 

Ankara: 13 (Türksözü muhabirinden) - Takriben 
5 kilometre uzunluğunda olan Zonguldak - Ko:z;lu hattı
nın in,aatına devam olunmaktadır. Çok arızalı yerlerden 

ecen bu hattın inıaaı önümüzdeki sene sonunda ihmal 
=l~ttabilecektir. Bu hat üzerinde biri 1350 diğeri 261 metre 
tulünde iki tünel ile bulunmaktadır. 261 metrelik tünel ta-

' mamiyle delinmi' ve kargir in,aotı tamamlanmı)'tır. 1350 
metrelik tünelin de bugüne kadar 618 metrelik kısmı 
delinmi,tir. Geri kalan 7 32 metrelik kısmının delinmesine 

devam oluttmaktadır. 

- -
Mesleki tedrisat 

TASARRUF BONALARI 
TAMAM EN SATILDI 
MALİYE VEKİLİMiZiN· BEY ANA Ti 

Ankara : 13 (Radyo gazeteıinden) - 1 
T aıarruf bonoları tamamen satılmıf tır. 

Bunların tutarı 25.000.000 liradır. Maliye 

Japonlarla 
Amerika 

anlaştı mı? 
--

RUZVEL TE AlMANI HIN 
fil EN BİR MEYDAN 
OKUMA HAREK[Tİ 

1 Radyo gazetesi f 

Vekilimiz bu hususta bugün Anadolu ajan· 
aına beyanatta bulunarak, vatandaıların 
gösterdiği alakayı tebarüz ettirmiıtir. 

öğretmenlerinin 
geni terfi listesi 

1 R 
uz.ve it nutku ;ıkisleı i devam 
e<li} or. Dünya dkibuınunıiyesi 
iki kısma ayrılmakla beraber 

?eçen bombardımanlarda londra 
ll/aiyesi lıir mahallede çalışırken 

Londra : 13 (a. a.) - Hava 
tıcıaretinden : Müııf erid bir düş· 
ltıan tayyaresi dün sabah lngilte
tcrıin şimali şarkisinde bir sahil 
ftıırıtakasma. bombalar atmıştır. 
li~fıf hasar vardır. Zayiat yo"tur. 
~ır düşman avcısı tahrip edilmiş· 
tı~. Bir tayyare üssüne dönme
lnıştir. 

1
• Londra : J3 (a. a .) - lngi· 
11 Hava nezaretinden : Sahil 
•ctvisine wensup hava filolarımız 
~~n Öğleden sonra Hollanda sa-
•llcri açıklarında bir düşman ge· 

~i kafilesine hücum etmişlerdir. 
11 büyük gemilerden birine tam 

1811bct elde edilmiş ve gemide 
:Yangın çıkmıştır. Hücum sonun· 
da b .. u geminin yana yattığı go-

( Gerisi üçüncü sayfada ) ........__ ____ _ 
lsviçreden 
lngiltereye 

bir nota 

Ankara : J3 (Türksözü Mu· 
habirinden) - Maarif Vekaleti 
mesleki tedrisat muallimleri ara· 

nda muayyen qıüddt tlerini dol. 
duran bazı muallimleri terfi ettir· 
miştir. Bunları sırasiyle yazıyorum: 

70 liraya terfi edenler : lslan· 
bul Yüksek iktisat ve Ticaret mek· 
tebi lise kısmı fizik muallimi Ah
met Güler. 

60 liraya terfi edenler : An· 
kara n>mtaka sanal mektebi ve 
matematik muallimi Danyal Akbel. 
50 liraya terfi edenler : Bursa 
mıntaka sanat mektebi Fransızca 
muallimi Asım Sonumut, lstanbul 
erkek terzilik mektebi terzilik mu· 
allimi Bürhanettin Ayg;ün, Jstan· 
bul yüksek iktisat ve ttcaret m~k~ 

b. ı· kısmt Franstzca muallımı te ı ıse . 
Zeki Alaybek, Ankara ticaret lı~e: 
. cohrafya ve Fransızca muallımı 

Si 5 J' . 
Ali Teoman, Ankara tic~r~t ~~es~ 
b-ro kommersiyal muallı~ı. Şukru 
E~Jaçin, lstanbul yüksek ıktısat .. ve 
ticaret mektebi lise . kısmı buro 
kommersiyal muallimı Nevzat Du· 

ral. s· 
40 liraya terfi edenler : ıvas 

taka sanat mektebi tesviye a· 
mın · S l 1 

1 • muallimi Necmı e en, s· 
te yesı ktebi a 
tanbul mıntaka sanat ~e. • 

• 1 • atelyesi muallımı Osman 
ğS~ç .. ış elrzımir mı~taka sanat mek-

uyur, . 11 •• 
b' aç işleri atelyesı mua ımı 

T
te 'r·akğ uengü lzmir ticaret lisesi 

ev ı m • .• H-
anadili ve neşriyat muallımı ı· us: 
nü Türkekol, lzmir ticaret ıses_ı 
in ilizce muallimi Mehmet ~alepçı~ 

• s!msun ticaret lisesi daktılograh 
h .Ber!in : 13 ( a.a ) - İsviçre ve stenografi muallimi. S~ffet I~·. 
e ar~ci.} e nernretinden ) - 10-11 tenk, Samsun ticaret lısesı .;~~~1 

luı gr Cf'si garlıt lsviçı e üzerin· ve mntcmatık muallimi ~.atı. \ · 
lt-~ı~ llÇnıuş olan r.cnı l>i taı yare· gül Samsun ticaret lıscsı taıı ' 

t 
.. t
1
1'1• lıı gili1. bo111haı<lınıC1n tayya· cog:rafya mu<sllinıi Adıl Crdencr, " . ı· · büıo kom 

li~ en <ılduguı un leslıit cdilıııfsİ C:.amsun tıcarel ısesı . ır · 
~tr ı 1 . . ... . 1 matemalık ınua ımı 

1
11

.,.. ıc sv:çrcı in l.oı.dra elçıs:, mersıya ve . k j 
vcı'Çre b itaırıfJı~ıııııı hu ihlalinin Ali Uyak, Kula orta. 

1'~t~~ ;~e~ 
ııa •arnctiııe lııgiliz lıükCımetinin tebi büro kommersıy 
iıb·aıı. dikkatini celbetıneğe ve bu matik muallimi Fahri ~~l~~r~n~d~ 
ırı .. '.hır lıadisenin tekcrı iir etme- sa Necatibey kız enstı us~ Ma 

-.sı içi k . ·ı li muallimi Lutfiye Aııkk~~· .. . 
~iıııte . n sı ı emirlerın verı me· . ismet lnönii kız enstıtusu ev 

~-a-r _e_y_lt'_m_e_~_e_m_e_m_u_r_e_d_i_l ·_:~~:~::~:_:e:s_i _m_u_a_ıı_im_i_l_s_m_c_t _A_y_d_o_s_. __ 

Viliyetlere 
•• 

ınakine tevzıı 
' • A . . ) _ Ziraat Vekcileti Ame· 

tık_Q' d nkara : 13 (Türksöz.ü muhahırınden . . .1• etlere tevz.ii 
i · Qn so d f . Al kinelerının vı ay 
Çıtı h n e a gelen zıraat a et ve ma .. .1r ~ J•kı' halta · az ık · tına on~muzu.. I' 1firıde 

6
1
t ı lar yapmaktadır. Makinelerin tevzıa 
a~lanacaktır, 

Ücretleri artlırılanlar: lstanbul 
mıntaka sanat mektebi mensucat 
şubesi teksitil kimyası ve boyacı
lık muallimi Tevfık Halit Erman, 
Ankara mıntaka sanat mektebi 
tesviye atclyesi mesleki teknoloji 
muallimi Süheyil Berk, Sıvas mın· 
taka sanat mektebi müdür muavi· 
ni demir atelyesi muallimi Kadri 
Ôzsoy, Edirne kız enstitüsü idare 
memuru, Münir Sezen, Bursa mm· 
taka sanat mektebi tesviye atel
yesi muallimi Hasan Ôzcan, Ay· 
dın mıntaka sanat mektebi idare 
memuru Niyazi Sakınç. 

Amırllla 'dakl 
SOVJlt elçisi 

Moıkovaya gidiyor 

Vaşington : 13 (a. a.) - Ôğ'
renildiğine göre Sovyet elçisi 

Umanski Amerikan yardımı hak· 

kında hükumetine mufassal malu

mat vermek üzere yakında Mos· 

kovaya hareket edecektir. 

Ruzvelt, halen Amerikada 

bulunan Rus teknik heyeti azala· 

nnı kabul etmiştir. Heyet azasını 

Ruzvelte Umanski takdim etmiş· 

tir. 

Leningrat 
dayamyor 

KANLI BO(;UŞMALAR 

Sovyet - Alman harbi de· 
vem ediyor. Gelen haberlere gö· 
re, Timoçenko taarruzlarını Al

manlar durdurmuştur. Almanlar, 
Sovyet taarruzlarından endişe 

etmektedir. 

Cenup cephesinde Almanlar 
işgal ettikleri Köprübaşı mevziini 

genişletmiye çalışıyor. Budiyeni'

nin çalışmaları burada şimdilik 
muvaffak olmuı detildir. 

Lenıngrada hava taaruzları 

devam ediyor. O<lesa cephesin-

den ise yeni bir haber alınmış 

Ruzveltin kat'i bir kararı ilan et· 
tiği noktasında birleşiliyor, 

Bugün yine bir Amerikan ge
misini Almanlar Amerikan emni· 

yet sahası içinde batırdılar. Şu ha 
le göre Ruzvelte Almanlar sözle 
değil, filen cevap verdiler. 

İtalyan matbuatı Ruzveltin ka 
rartna şiddetle hücum etmektedir. 
Bilhassa gayda • Ruz.velt hakkında 
ağır sözler kayde~leınektedir. Ja-

pon gaz.eteleri de Roma matbuatı· 
nın fikirlerine iştirak etmektedir. 

* * * 
Difer taraftan Amerıkan, Ja· 

pon konuımaları devam ediyor. 
Hatta bir Japon gazetesine göre 
bir anlatma bile olmuştur. Fakat 
Vaıington bu haberi teyi<l etmi· 
yor. 

Bir harp gemisinden denize torpil salmırken 

Vaşington : 13 
(a.a.) - Hariciye 
nezaretinin bildirdi
gine göre, Ameri· 
kalılara ait bulunan 
ve Panama bayrağı· 
nı taşıyan Montana 
vapuru Amerika Bir· 
!eşik Devletlerinden 
f zlandaya giderken 
yolda torpillenmiş 

ve babnlnuşbr. 

Bazveıtın nut
kuna mukabele 

olarak 

Monlanaya sa
botaja karşı müca
dele kanunu muci· 
bince geçen ay Ma· 
ri transfor kumpani 
on Nevyorlc tar&fuı
dan el konularak 
işletilmeğe başlan

mıştı. Motananın 

torpillenme haberi 
Ruzvelte kabine top· 

AMlRİKAN GEMİSİ 
BATIRILDI 

Montana torpillendiki zaman 
Groenland ile lzlanda arasında 
Groenlandada Parerell burnu ile 
lzlandada Vejarik arasındaki me· 
saf enin üçte birinden biraz ileride 
bulunuyordu. 

lantuı una&lnda bildirilmittir. Bi· 
liihare Bahriye nazın gazetecilere 

yaptığı beyanatta, sanıldığına gö· 

re, bir lngiliz tayyaresi vapurun 
torpillenmesine şahit olmuştur 
demiştir. 

Ame·rikan Büyük Elçisi 
dün bir yazı neşretti 

Bir Amerikan amiralinin geçende 
manasız beyanatın tavzihi yaptığı 

Ankara : 13 (a. a.)· - Ame
rikanın Ankara Büyük Elçiliği aşa· 
ğıdaki yazının neşrini Anadolu 
Ajansından rica etmiştir. 

"Anadolu Ajansı, 2 Eylı11de 
Boğazlara dair neşriyatında Ami-

' ral Starlingin, United Press'e ser· 
dettiği beyanatında müteaddit 
mülaleaların bir hülasasını neşretti. 
Türk Matbuatı, Amiralın eski de· 
niz Genel Kurmay Başkanı oldu· 
ğunu ileri sürerek bu mütaleaların 
başmakalclerinde hususi bir mana 

Harp endüstrisi faaliyeti : Bir Sovyel fabrikasının içinden 

değildir. 

Moskova : 13 (a. a.) - Sov

yet tebliği : Bütün gün bütün 

cephede şiddetli muharebeler 

oldu. Çok anudane savaşlardan 

sonra Sovyet kıtaları Kiyefin 135 

kilometre .. cenubi şarkide Kain 
Çernikov şehrini tahliye etmiş
lerdir. Çarşamba günü 53 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 32 
Sovyet tayyaresi kayıptır. 

4 eylülde Atman hava 'kuv 
vetleri birçok sefer Leningrada 

atfetmiştir. 1936 da tekaut edilen 
Amiralın hiçbir devirde Amerika 
Deniz Genel Kurmay Başkanlığı 
vazifesini görmemiş olduğu kay
dedilirse, bu mlitalealannı mün· 
hasıran şahsi olan mahiyeti daha 
iyi anlaşılır.,, 

Almanlara gire 

Plan mucibi 
ilerlemeler 

.BÜl"ÜK MUHAREBELER 

hüccma teşebbüs etmiş, fakat 
her defasında geri püskürtülmüş· 
!erdir. saat 23 e do~ru münfe

rit tayyareler şehre kadar gel
mişler yangın, infilak bombaları 
atmışlardır. ~vlerde çıkan yan
gınlar söndürülmüştür İlk haber-

lere göre, Leningrat civarında 

11 Alman tayyareıri düşürülmüş

tür. 
Bertin : 13 (a. a.) - Alman 

tebliği : Şark cephesinde harekat 
plan mucibince muvaffakiı etler 
devam ediyor. 



Sayfa 2 

- VI 

Bluın'un adeıni tccao:Ül. poiiti
kası hir Alman taanu7tırıa ınuka 

vemet arzusunda bulur.an kuvvet
leri kırmıştı. Daladier ile l:fonnet 
miittefıklcri Çekoslovakyayı feda 
etmişler ve Sovyellerle ulan kar
şılıklı yardım paklını ilga etmişler
di. Harp, Munich'de Fransa ıçın 

pratik olarak daha o 7.aman kay
bedilmişti. 

Eğer, Fransı1. halkı, l\fonich'
den sonra başka rical hareketleri 
yapılmıyacağına Front Populaire 
tarafından konulan sosyal kanun
ların tepelenmesi için hiç bir te
şebbüs yapılmıyacağına ve Fran· 
sız hükumetinin diğer bütün Fa
çist aleyhtarı devletlerle hakikaten 
iş birliği yapmayı arzu ettiğine 
inanmış olsaydı, vaziyet belki dü
zelebilirdi. 

Böyle olacağı yerde Mur.ich' -
den sonra Daladier ve Boıın t hü· 
kumetin işçiler aleyhindeki politi· 
kasını büsbütün şiddetlendirdiler. 
Bu vaziyet, memleketin maneviya
tını çok bozdu. 

Reynau'ya gelince : iyi oldu
ğunu zannederek aldığı iktisadi 
tedbirler, orta halli Fransızın için· 
de bulunduğu feci vaziyeti biraz 
daha kötüleştirdi. 

Manevi ve siyasi sahalardaki 
hatalara daha vahim olan bir ta
kım askeri hatalar ilave edildi. 
1939 - 1940 kışı, Avrupanın ta
nımadığı derecede şiddetli bir kış 
oldu. Bu kış esna• mda Fransız 
ordusu örtü ve ayakkabı sıkıntısı 
içinde kaldı. Niçin ? .. 

Sadece teşkilatsızlık yüzün
den .. 

Magfoot hattıııın ilerisinde ve 
kışın şiddetine diğeı !erinden daha 
ziyade maruz bulunan Fransız as
kerleri ailelerine ve yakınlarına 

müracaat ederek battaniye ve ya
tak malzemesi istemişlerdi. Bu 
mektuplardan birisi gazetelerden 
biri tarafından neşir ve halk, as
kere kundura göndermeğe davet 
olunmuştu. Bu gazete ertesi gün 
Fransız Milli Müdafaasına ait es· 
ran neşir suçile itham olundu. 

Harbin ,ikinci a;ında Bloeh 
tayyare fabrikaları amclesindcn bi 
risi bana, fabrikalarının harpten 
evvelkinden daha az tayyare imal 
edebildiğini; çünkü, malzemenin 
noksan olduğunu söyledi. Filhaki
ka Fransız tayyare fabrikaları an
cak, 1940 da harpten evvelki is
tihsal miktarını elde edebildiler. 

Ordu Amerikan tayyaresi sa
tın alınmasını teklif etti. Hava ne
zareti yabancı memleketlere bu 
kadar büyük siparişler verilmesi
ne itiraz etti. Çünkü bu sanayi 
erbabı Fransız parasının Fransada 
harcanması hususunda ısrar edi
yorlaıdı. Yeraltı tayyare hang-ar
lan ve fabrikalaıı sulh zamanında 
biie aff edilmiyecek bir ağırlıkla 
inşa ediliyordu. 

Nazi propagandası el altından 
bütün Fı ansada faaliyette idi. ls
tihbaı at komiseri jean Giraudoux 
Hillerin ırk nazariyesinin hararetli 
bir taı af tarı idi. Kendisinin halefi 
ve nazırlık payesine kadar yük
seltilen Frossard bir Munich1i idi. 

Maı tinaud Deplat'nın riya-
set etliği sansüre gelince : On ay 
devam eden Fransız - Alman 
harbi esr.asında Fransız milletini 
hiçbir şeyden haberdar etmemeğe 
kaıar vermiş gibi hareket etmişti. 

Sansürde çalışanların mühim kıs
mı "Action Française"e merbut 
ve Façist yedek subaylardan mü
rekkepti. Bu insanler Muniche mu· 
arız bütün gazeteleri katletmek 
için bütün maharetlerini sarfedi
yorlardı 

Elhasıl bir taraftan matbuat, 
diğer taraftan Parlamentodaki sui
istimal ve para dalavereleri Fran
sanın hezimetinde büyük bir rol 
oynamıştır. 

Bir gün bir tnhkikat komis·. 
yonu önürıde Dnladier Fransız mat
buatının beşte dördünün ya hü
kumet veya hususi şahıslar tara· 
fıodan yardım görmekte oldu~unu 
itiraf etmişti. 

Pariste çıkan ve büyük tiraj
ları olan yirmi beş gündelik gaze 
teden dördü: [LetP,ms], [Lejourna
des Depots], [L'information], [La 

Fransız 
HEZiMETiNiN 

lçyüzü 
f HANSA Nf ZAMANDAN 
İTİBAREN MAGlUP OlOU1 

Suiistimal 
ve rüşvet 

Fransayı Bitler deftil, 
beşinci kol 
matlup etti 

·-· 
Büyük hadiselere ait haki

katleri anlamak için uzun bir 
zamanın geçmesi lazımdır. 
Fransız bozgununu intaç eden 
amilleri bilmek için lıenüz çok 
erken ise de bu mühim tarihi 
hadiseye ait bir takım hakikat
ler yavaş yavaş ortaya çıkma
ga başlamıştır. 

Amerikada Andre Simon 
imzalı ve [ itham Ediyorum J 
adında intişar eden bir eserde 
Fransız hezimetinin st1bepleri 
ve mesuliyetleri bir takım ve · 
sikalara istinad ederek· izah 
olunmaktadır. 

Eser sahibinin müstear isim 
kullandılı muhakkaktır. Bu
nun Amerikaya iltica elmiş olan 

' maruf Fransız gazetecilerinden 

1 
Perlinaks ve yahud yine ma
ruf Fransız kadın gazetecile
rinden Bayan Taboui olması 

, çok muhtemel görülmektedir. 

ı 
Eserin enlere.san kısımla· 

rından bir kaç parçayı tercü· 

I me ederek naklediyoruz. ......... .._.. 
jorunee industrille] büyük sanayi 
er babının himayesi altına girmişti. 
Diğer üç büyük gündelik gazetesi 
bilahare Reynau'nun istihbarat 
nazırı tayin ettiği kağıt kralı jean 
Prouvost'un emrinde idi. 

[Tahsisatı mesture] denilen usul 
umumi ahlaksızlık ve suistimalin 
artmasında mühim rol oynuyordu. 

[Maurice Barres'in] zamanında 
[lağam Ç'.lkuru ] adını verdiği 

Fransız parlamentosu hiç bir za
man bu günkü kadar bu ada hak 
kazanmamıştı. 

Bu gün Clemenceau Fransız 

p a r 1 a m e n t o azalarının para 
yemek ve yatmaktan başka bir 
şey yapmadıklarını söylemişti. Bu 
söı hiç bir suretle mübalağa de
ğil, belki de hakikatin altında idi."' 

Harbin devam ettiği müddet 

TORKSOZO 

zarfında bir çok mebu!.lar bir çok 
ir.sanlaı ı silah altına celp olun · 
maktan kurtarmak suretiyle bir 
ha~li para kEn. aıımışlaı<lır . 

018 mc:bu .. dan asgari 300 ü bu 
suretle hareht etmiştir. 

Bizzat [Milli Müı..lalaa] yı ala
kadar eden bir çok dairelerde de 
rüşvet ve suistimal alabildiğine 

gidiyordu. Bilhassa [ikinci büro] 
tefessüh etmiş bir müessese ol
muştu. Bir çok mülteciler bu da· 
ire mensuplarına mühim paralar 
vermek suretiyle Fransız tabiiye· 
tine girmek imkanını bulmuşlardı. 
Hatta sahte pasaport usulü bu 
buraya en geniş kazanç vasıtası 
olmuştu. Fransaya girmiş olan 
bir çok Alman casusunun mevcu· 
diyetinden ve imha edici faaliyet-
lerinden sadece bu müessese 
mes'uldür. 

(Milli emniyet) e gelince: Milli 
Müdafaanın en mühim azalarından 
biri olan bu teşkilatın birçok men
supları mebus ve politika adamla
riyle teşriki mesai etmişlerdi. Harp 
esnasında bile milli emniyet me
murlarından dün beşinin Alman 
gizli teşkilatiyle iş birli~i yapmak
ta olduğu meydana çıkanlmıştı. 

Bozguncu elemanların orduda 
oynadığı mühim rol o kadar rr.a · 
lumdur ki, bundan bahsetmeğe bi
le değmez. Fransız yüksek ku
manda heyetinin oı duyu hazııla
mak ve harbi sevki idare etmek
teki muazzam hataları meydanda· 
dır. 

Fransa Hiller tarafından mağ-
h1p edilmiş değildir. Fransayı, Hü
kumetin, yüksek mali mahafilin i
dare makanizmasının, bağnnda giz· 
!enen ve faaliyette bulunan çok 
kudretli "Beşinci kol,, mağlup et
miştir. 

Fransanın inhidamında Fransız 

milletinin hiç bir hissesi yoktur. 
[SON] 

Mensucat ve yerli 
mabsuııer sergisi 

Fabrikalarımızın çıkardığı 

yerli mallar ile toprak mahsül
lerimizi tanıtmak ve teşhir et
mek maksadı ile Halkcvimiı Ti-
caret odalarına müracaat ederek 
Türkiyede mevcud bütün fabri
kalarımızın çıkardığı yerli mallar 
ile toprak mahsüllerimizden nü-
muoe şeklinde getirtip evvela 
merkezde, sonra da köylerde hal
ka faideli bir sergi açmağı ka· 
rarlaşlırmıştır. 

Osmanlyenln 
yeni kaymakamı 

Osmaniye : (Türksözü mu 
habirinden) - Kazamız kayma
kamlığına tayin edilen B. Akif 
gelerek · vazifesine başlamıştır. 
Kendisine muvaffakiyetler dileriz. 

Bugün saat 9,30 da suyu 
yeni değiştirilen yüzme havuzun
da Adana Gençlik spor kulübü 
mükellefleri yüzme antrenörünün 
nezaretinde çalışmalara başlaya

caklardıı. 

Balkavlmlzde 
aile toplantısı 

Eylulün son haf tası cumar
tesi günü akşamı Halkevi salo
nunda bir aile toplantısı yapıl

ması kararlaşmıştır. 

Bisiklet yarışı 

21 eylul pazar günü Halk
evi spor komitesi tarafından 

tertip edilen mükafatlı bisiklet 
koşusu için hazırlıklara şimdiden 

başlanmıştır. 

S1lREK AVi 
Dün saat 14 de Cevdet Ben· 

ker'in başkanlığı allında, şehrimiz 

avcılar kulübünden 20 kişilik bir 
kafile, ziraat mücadelesinin tertip 
etliği domuz sürek avına iştirak 

için iki otobüsle Kozao'ın Camuz
ağılı köyüne gitmişlerdir. 

Avcılar, bugün akşama döne
ceklerdir. 

Kumarda kayıp 
ettıtı paraları 

geri almak için ••• 
Dün akşam saat 9 da Kale

kapısında Arap Musa kuyusu ö
nünde tellal Emin isminde yaş lı 

bir adam kaybettiği kumar para
sını zorla geri almak ıçin Dilaver 
oğlu Mehmedi yumruk darbeleri 
ile a~ır surette yara lamışt ır. Suç 
lu zabıta tarafından yakalanarak 
hakkında kanuni muamele yapıl· 

mış .. Yaralı Mehmette hastanede 
tedavi altına alınmıştır. 

Bugön yapılacak 
basası maç 

Bugün Şehir Stadyomunda 
saat 17 de Malatya Mensucat -
Demir Spor gençlik kulüpleri ara
sında, hakem Abdi Atamerin ida
resinde, yeni futbol mevsiminin ilk 
hususi maçı yapılacaktır. 

ZIRAA T MÜDÜRÜ 

Ziraat Müdürü B. Nuri Avcı 
Vekaletle temas etmek üzere bu
gün Toros Ekspresleriyle Ankara· 
ya hareket etmişlerdir. 

--==E_11_z_ A_K_L_A_ R_D_A_N_ R_A_ B_E_R_3==--

Kıymetli t aşl~nn hassaları • Süveyş kanalı 

Haı bin hali hazırda sıklet merkezi Rusyada 
olmakla beraber, Akdenizde ve bahusus bunun 
şark kapısı Süveyş kanalı üzerinde hava faaliyeti 
gevşememiştir. Bunun sebebi Süveyş kanalının bü
tün lngiliz imparatorluğu için fevkalade dıemmiye
ti haiz bulunmasıdı r. 

Bu kanal, Uzak Şark ve Hindistan ve şar
ki Afrika ile Avrupanın iktisadi merkezleri arasın
da yolu ehemmiyetli surette kısaltmaktadır. Süvcyş 
kanalı, Londra ile Hindistanın başlıca limanı Bom
bay arasındaki bahri seyir mesafesini Ümid burnu 
yoluna nazaran yüzde 43 ve Singapour ile Lond
ra arasındaki mesafeyi yüzde 32 ve Hong Kong 
ile Londra arasındaki mesafeyi de yüzde 28 rıisbe
tinde kısaltmaktadır. 

Süveyş kanalından en ziyade İngiliz gemi
leri istifade etmektedir. :939 senesinde kanaldan 
geçen gemilerin yüzde 50.15 kısmı İngiliz bayra~ı 
altında idi. 1925 senesindenberi her yıl kanaldan 
geçen gemilerin hacimleri mecmuu mütemadiyen 
artarak 21.000.000 tondan 1938 senesinde 34 
milyon 420 bin tona baliğ olmuştur. 

••• 

Son zamanlarda Nevyorkta yakut bir yüzük 
30.000 dolara satılmıştır. Bu yakut yüzük Fransız 
büyük ihtilali zamanlannda giyotin ile idam edil
miş olan Fransız kraliçesi Marie Antoinette'in 
muhibbesi prenses Lambal'e aitmiş. Bu yüzüğü sa- • 
tın almış olanlar, felakete uğradıkları cihetle, uğur
suz addedilmiştir. 

Amerikan mecmualarından biri, kıymetli 
taşların bazı insanların mukadderatı üzerine tesir 
icra edip etmedikleri meselesini tedkik ediyor ve 
diyor ki : 

- " Bu uğursuzluk yeni birşey değildir ve 
batıl itikadlara da atfedilemez. Hatta hıristiyan a
zizlerinden biri bile kıymetli taşların, insan mukad-
deratı üzerine tesir yaptıklarına kail olmuştu. Bu 
hristiyan azizine göre, Safir taşı insandan fena dü-
sünceleri uzaklaştırmaktadır. Zümrüdün büyücü te
sirleri vardır. Hatta zümrüde bakan yılanın gözleri 
bile kamaşarak görmüyor. 

Yakut insanları zehirlenmekten 

nin şifalı tesirleri vardır. ,. 

korur, inci-

DiKili MEKTEBİNİN TEMEL 
ATMA MfRASİMİ 

Mebusumuz Damar Arıkoğfo

nun Büyük Dıkili köyünde yap
tıracağını yazdığımız llkokul bina· 
sının temel atına merasimi dün 
öğleden sonra Valimiz B. Faik 
Üstün, B. Damar Arıkoğlu ve kül
tür direktörü Ekrem Gürııelin hu
zurunda yapılmıştır. 

Merasimden evvel köylülerimiz 
tarafından kurban kesilmiş ve me
rasimi müteakip heyete kahvaltı 
ikram edilmiştir. 

Bu fırsattan istif aı..le eden Va
limiz B. Faik Üstün köyün zıraı 
ve iktısadi durumu ile uıun uza
dıya alakadar olmuştur. 

Mektebin inşasına derhal baş 
lanacaktır. Köyün ileri gelenl~rin. 
den Cabbar Dedecioğlu da mek
tebin buhçesine ilave olunmak 
üzere üç dönüm arsa teberrü 
etmiştir. 

Köy Enstltllerlnln 
iplik ihtiyacı 

Maarif Vekaleti köy Enstitü
lerinin iplik ihtiyaçları hakkında 

ttşkilatına bir tamim yapmıştır. 

Bu tamimi yazıyoruz : 
cKöy davamızın tahald..ukun

da kendilerinden bil} ük hizmet· 
ler beklenen Köy Enstitüle
rimizin köy öğretmenleri ve kö
ye yarıyan meslek erbabını ye 
tiştirmek hususunda ellerinde 
mevcut imkanlardan tam bir şe
kilde istifadelerinin pek ziyade 
şayanı arzu olduğu malumdur 

Bu cümleden olarak Enstitü
lerin ellerinde mevcud okuma 
tezgahları ve bunn mümasil pa
muk ipliği işliyen aletlerden ta
lel:-elerin hakiki istifadelerini te
min için vilayetimize her ay 
memleket istihsali rıisbetinde gön
derilmekte bulunan pamuk iplik
lerinden bu müessı::selerin ihti
yaçlarına kafi gelecek miktarda 
tercihan ve munta:t.aman istifade 
ettirilmesi çok yerinde mütelea 
edilmektedir. 

Mukteıasına göre hareket 
olunmasını ve neticeden vekale
timize de malumat verilmesini 
rica ederim.> 

Genç bir adamın 
cesedi balanda 
Havutlu köyünün Hadırlı Ge

misi civarında dün sabah, 22 25 
yaşlarında bir şahsın öldüğü gö
rülmüştür. Ölümden şüphe edile
rek müddeiumumilikçe işe el ko
nulmuştur. 

ı······················ .. ı f Yarın Akşam i 
: RA DYOMUZDA===: 

f Öğrenecejlmlz i 
i Balk Türküstl i 
ı K E KLiK ı f Keklik idim vurdular, ıı 
ı Kanadımı kırdılar ; ı 
ı Daha ben ne idim ki 
ı Anamdan ayırdılar. ? f 
ı Gel, gel yanıma keklik, ı 
ı · Kasdın canıma keklik ; ı 
ı Al kınalı parmakları ı 
ı Batır canıma keklik. ı 

f K_eklik kayalı yerde, 1 
ı Oter mayalı yerde ; ı 
ı Sevdiffimin kavalı ı 
ı Kaldı dayalı yerde. ı 

i Keklik kumda eşinir, f 
• Eşinir de deşinir ; i Benim sevdi~im o~lan i 

J ı Nerelerde düşilnzr. ı 

: ........................ : 

14 Eylül 1941_... 

Düşiincelt!r : 

OKUYAN 
YAZA/\": fuat Eayc..'ıır 

D 
uydu"'uma göre lınrf iııkilabı· 
nın yapıldığı 1928 M:'llt si eylii 
lünde, sofrada Atatük'e-"Pa· 

şam, siz bu yl;ni} aııj ı çıkarı} or· 
sunuı ama halk bunu ne okur. 
ne de bundan anlar., elerler. O 
zaman bü} ük Şef elındeki kadehi 
masaya bıraktıktan sonra şu iiÇ 

kelimeyle karşısındaki ele\ tel 
adamlarına cevap verir : 

"Türk, okur ve anlar.!,, 

* * * 
Bugün bu konuşmadan 11111

1 

14 seııe geçrniştir. Atatürk \e 
lnönü gençligi, okumakla geçıııiŞ 
milletlerin hayalını, tekamül :.ııf· 
halarını, etrafındaki cereyarıtaıı 
muhitindeki keşifleri tetkik ve oıı: 
!arın kıymetlerini ölçmekle yeııı 
rejimin esaslarını bir kat dafııı 
sağlamlaştırmış bulunuyor. GeııÇ 
ve bilgili Tüı k, yalnız kendi ide· 
alinin sağlamlığı için oku}or. çuıı· 
kü o, anlamıştır ki, okunıa}sıı 
bir nesil ayni yerde, a} ni noktıı) 1 

tekrar eder ve ilerleyemez. 
O, bir kelebek gıbi koı.ıısıııı 

delip yeni bir ufka ahlama~.: çü11 ' 

kü zekası inkişaf et meıniştiı; çüll' 
kü iradesi, ha; atın her gün önii· 
ne verdiği müşkülleri } eııecc~ 
derecede kuvvetli <le~ildir. 

Halbuki, inkılap yapan miJlel· 
ler, silahlarını bir kenara dayadık· 
tan sonra kitaba sarıh} orlar. Ak· 
şamları işlerinden dönenler, ge 
celeri ~ kütüplıanelı·ri dolduru) of· 
lar. Herkes oku; or. 

Milletler anlamışlardır ki, mıı· 
harebelerin, ihtilallerin, davaıarı11 

açtığı zararları, derin ı7.lıraplll 11 

okuyan ve bö} lelikle hayalı ) ~· 
kından gören, ruhan yük~eıııı•Ş 
bir gençlik tedavi ediyor. 

Yeni ha} atı ;kuracak, mü:.tıı· 
kil cemiyetler yaratacak kalır8 ' 
mantarın silahları kitaptır. . 

O, ona sarıldığı gün, kend1
• 

sini anlıyacak, kendi kendisini ıe· 
davi edecek, kendi muhitini kell' 
disi yaratacaktır. 

Lüks salgınlığı, artist hayran· 
lığ'ı, gençlerin kafalarının ir;irıde 
değ-il, dışına kuvvet veriyor. auıı·~ 
!ar hayattan, ilimden o kadar uıB 
tırlar ki, memleket endişesi ksr· . . ~ 
şısında, cemekaıılarda bin ıtıll 
ile süslenmiş bir manken gibi hi; 
siz, hareketsi7. ve cansıı.dırlar. 

Halbuki Türk gençligil , 
O, iııkılabı gözleriyle gördil 

Onun temiz , hür havasiyle ci~er· 
!erini doldurdu. 1 

Kıymetli Ulu ve Ebedi St 
·~· ve onun arkndaşı, inkılabın jstı 

halini Türk gençliginin yaratı~ 
varlığına tevdi etti. Memleket1

1 mukadderatını, hayatı kuvve! 
hamlelerle aşacak kuvvetlere, fıil 
vicdanlara, temiz ruhlara, olg~ 
ve dolgun kafalara emanet etl1

•1 

1 

Gençlik, bu değerli emane. 
çok büyük bir mes'uliyetle orıııl~ 
!arına yükledi ve yine yııma.Ydi 
o Türk gençliği bu yükü ebe 

·ııl 
yete kadar taşıyacağına emill1 

* * "' ~ 
Şimdi kalplerimizde hain 11

fl. 

sesini duyuyoıuz. Okuıken, }8
f 

k d .. - - k . . . d Jıt zar en, uşunur en ıçımıı. e , 
onun "Türk, okur ve anlar,~ 5: 
zü var; fakat bahtiyarız çurı 
onun bu istikbal için söyled• 
söze bir cevap bulduk. 0 

Bu, gençliğin onun "Türk, r 
kur ve anlar .1,, sfüüne yoııad1 

aksisedadır. ,tJll 
Bu, günün okuyan ve arı18> 

Türk gençliğidir. 
~~~~~~--___./ 

Acıkb bir öUllll 6• 
Dün a.lclığımız malum~~~ :s' 

re, Osmanıye Belediye Reısı 11• 

Abdürrezakın 12 - 13 yıışııır;,ı 
daki oglu Nuri Milli Meııs'1

1~ 
hastanesinde hayata göılı::~ e 
yummuştur. Nuri nefzi dilll 8~~ 
maruz kalmış ve ihtimamlı 1c• 

f11' 
tedaviye rağmen kurtarılafll31 d · 
tır. Osmaniyenin kıymetli -~e c~e· 
ye reisi Abdurı e1.akın büyuk~16)e 
derine iştirak eder, küçük 0 

tanrıdan rahmet dileriz. 
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TAHRAN RADYOSUNA GÖRE 
İRANIN DÜŞÜNOOKlERi 

Berlin: 13 (a.a) - Tahran 
radyosu lrarı hükGmet inin Jngiliı 
Ve Rus tazyiki karşısındaki vaıi · 
h:tini şöyle i fade etmektediı: 

dran hükumeti daima sıkı bir 
~itaraflık muhafaza etmek, sulh 
'Çinde yaşamak bütün komşula· 
rıyıe dostluk münasebetleri idame 
etrnek arzusunu beslemiştir. Fa
~at Başvekilin de mebusan mec· 
lısinde söylem•ş olduğu gibi, ka
~er İran milletini harbin fecayi
ıncten , sefldinden koruyamadı. 
Milletimiz kendisine karşı yapılan 
bu tazyika müstahak değildir. 
F'akat kaderin önünde baş eğmek, 
kendisine indirilen bu darbeye 
tahammül etmek mecburi} etinde 
katc.)1 

Biz Alman, ltalyan hükumetle· 
tile normal münaseb<• t idame et· 
ınekte idi. lran mılJeti kendine 

bu derece gaddarene bir zuluın ya
Pılacağıoı hiç tahmin etmezdi.,. ------------

70RKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

PAZAR 14.9.941 

8.30 Program ve memleket sa · 

at ayarı 
8.33 Müzi k : Hafif program 
8.15 AJANS lıabc ıleıı 

9.00 Müzik : l lafif parçalaıın 

devamı 
9.30/ 
9.45 Evin Saati 

12.30 Program ve saat ayarı 
12,33 Müzik : Karışık şarkılar 
12.45 AJANS haberleri 
lJ.oo Müzik : Türküler ve oyun 

havaları 

13.30/ 
l'l.3u Müzik : Radyo Salon or-

kestrası 

l8 00 Progıam ve memleket sa
at ayan 

l8 .03 Müzik : Radyo Caz ve 
Tango Orkestrası 

l8.10 Müzik : FASIL 

l9.3o Memleket saat ayan ve 
ajans habeıleri. 

19,45 Serbest 10 Dakika 
19·55 Müzik : Sinema orgu par-

20.15 

20.30 

21.00 

21.ı o 

22.15 
~2.30 

çalan 
Konuşma (Meslekler konu
şuyor) 

Müzik : Kaı ışık şarkılar -
Şetaraban, Neveser, Nıha · 
vend, Kürdili ve Suzinak. 

Ziraat Tak\imi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası 
Müıik : Karışık şarkılar -
Dilkeşaveran, Gülizar ve 
Hicazkar 
İstanbul al yarışlarının ne
ticeleri 

Müzik : Gençler Mandolin 
Orkestrası 

Müzik : Dans 

Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri 
Spor 

program ve kapa-

Alf:RSJN BELEDiYE RElS/ 
bir· Mersin : 13 (Türksöıü muba-

1nden) -
Atık - Geçen pazar günu 
~ei ~taya gitmiş olan B~lediye 

sıınız B M· h . . >-e d.. · ıtat Toro~lu ş : rımı-
' onnıüş ve işine başlamışt ır. -

?f Obetçı eczane 
YlNi ECZAHANE 

'5 8eledıye Yanmda 

Sovyet notasma 
verilen cevap 

BUlGAR MUKADOERATI 

AlMAN MİLLETİNİN 
MUKADDERATINA BAGU 

Sofya : 13 (a. a.) - Ofi : 
Moskovanın , -. Bulgaristanın hattı 
hareketini ~protesto etmesi Bul· 
gar siyasi" rn&hfılleri. ü~erinde h.'.ç 
bir tesir icra etmemıştır. TebAtuz 
ettirildiğine göre, Alman - Bul: 
gar bahri işbirliği hususund~kı 
Sovyet ithamı hiç bir esesa mu~
tenid değildir. Çünkü Bulgar lı
manları harp gemilerinin girme
lerini temin edecek techizattan 
mahrumdur. 

Zagreb : 13 (a. a.) - Hırvat 
Norit gazetesi Bulgar dehiliy~ 
nazırının bu gazetenin Sofyadakı 
muhabirine verdi~i beyanat ı neş-

TORKSOZO 

Palermo akını 
Roma : 13 (a.a) - Palermo· 

ya yapılan hava hücumuıı<la 3 ki· 
şi ölmüş, 16 kişi yaralanm ıştır. 

İngiıtereye bava 
akınları tamamen 

tavsadı 
-Birinci sahifeden arran

rülmüşhir. 

İngiliz avcı tayyareleri dün 
öğleden sonra Şimııl denizi ve 
Hr)!landa sahili üzerinde taarruzi 
harekatta bulunmuşlardır. 
---------
rediyor : Naıır, Bulgar hükume
tinin Londra ve Moskava ajan
ları taali) t:.tini büyük bir şiddetle 

bastırmağa karar vermiş olduğu

nu ehemmiyetle kadetm iştir. Me
busların kaffesi ve halkın büyük 
bir kısım hüküınetin noklai naza
rına müzaheret hususunda mu
tabıktır. Büliin Bulgar mukadde
ratı Alman millet inin mukadde· 
ratına bağlı olduğu kanaatinde
dir. Bütün Bulgarlar mukadderat. 
laı ının Alman milletinin mukad. 
deıatına bağ lı old uğu kanaatin. 
dedir. 

----------

- ~ ~ - ---

1 B o R s A 
' 

PAl\lUK - HUBUHAT 
= -- 1 

1 
KiLO FIATı' · 

CiNSi En az En çok 
l ı 

K. s. K. S. I_ = - 1 

Koza ı 00.00 1 
Klevland Ç. 00,00 i 

ı Klevland I 65,00 70,00 
ı KlevJand Jl - 00,00 

M. Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapımalı . 

05,00 1 Y. Çiğidi 
K. Çiğ-idi --_ - 6,75 it 
ı~- -- 41 ,50 Susa m 
Buğday yerli 8,43 8,751 
Arpa 6,63 6,75~ 

Yulaf ~3 7,50 

=ı 1 

---- ·~ 
--

13 - 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 1 

/ş bankasından alınmıştır. 
ı=' -- 1 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

, (Sterlin) İngiliz -- 5.24 
1 ' (_D~ar) Ame_rik_an 1 3220. -

ERKEK öGRETMEN OKULU 
MÜDÜRlOGONDEH : 

Meclise verilen 
Okulumuzun 15 lira maaş

lı mubayaa memurluğuna 3656 
sayılı kanunun hükümlerine 
göre bir memur alınacaktır. 
Kanuni şartları haiz olanların 
şimdiden Okula müracaatla 
ve 1/ 10/1941 Çarşamba günü 
Okulda açılacak imtihanda 

bir liıgiha • 
genı 

·------
Hiç bir mflstabdemın kıyaletl 

ordu mensaplarınınklne benzemlyecek 
hazır bulunmaları. 3-15 13398 

i 1 an 
Ankara : 13 (Türksöıü muha· 

birinden) _ Resmi ve hususi da · 
ire ve müesseseler müstahdem !eri· 
nin kıyafetleri ordu mensuplarının 
kıyafetleı ine benzemekte olduğu 
Milli' Müdafaa Vekaletince yapı
lan tetkiklerden an l aşılmış ve bu 
benzerliğin ordu disiplini bakımın 
dan mahzurlar tevlit edebi leceği 
düşünülerek ordudan ggyri teşek· 
kül ve müessese mensu pları kıya · 
f tlerinin bu benzerliği bertaraf e . . 
edecek şekilde tesbit ve. tanzımı 
maksadi} le yeni b;r kanun ~ro
jesi hazırlanarak Büyük Mıllet 
Mecli'iine sevkolunmuşlur · 

Beden Terbiye 
mttdlrl 

Beden terbiyesi müdürü B. 
Rıza Salih Sar~y dün vaıi!esi b~· 
şında böbı eklerden ani bır krız 
geçirmiştir. . . 

Memleket hastanesi baştab~b~ 
ile kükumet tabibi Bay Rıza Sahhı 

d h 1 tedavi altına almışlardır. 
er a d 'l . 

Arkadaşımıza sıhhatler ı enz. 

. Kaydı oımıyan 
tahıl». vesikaları 
Yangınlar ve işgaller } üıün

den kayıtları bulunmıy~n ba:ı 
kimselerin Maarif Vekal~tınde.kml u: 

tıa tahsil vesikası ıste ı erı 
racaa 'k 1 . ·n 

.. "'lmekte ve bu vesı a ar ıçı 
goru 'k' ll'me 
isteyen şahsı tanıyan ı ı mua ı 
dilekçeyi imz'llatmakla muteber 

tutulmakla idi. • . 
Bu usnlün bazı mabı.urle~ı 

örüldüğünden badema bu vesı
~alarda muteber üç şahıs tara · 
fından Maarif müdürleri h~zuru~· 
da teyid edilmesi ve Maarıf mu· 
dürlerince doğru luğun~ kan a~t 
get irilip tasdik edilmesı tekarrur 

etmiştir. 

ı. Asım Esen 
Adana ilk tedrisat mü_fettişl.~

. den Asım Esen, Harunıye koy 
rıo · ı· x-· ta 

t·t··su·· müdür muavın ıısıne . ens ı u 
yin ed ilmiştir. . 

Muhitimizde senelerden berı 
üfettişlik vazift'sini ifa eden Asım 

mE 'e yeni vazifesinde muvaffa -
sen d . 

kiyetler temenni e erız. 

Tashih 
Dünkü nüshamızın dördüncü 

sahifesinin son sütunundaki Ada· 
na birinci icra memurluğuna ait 
gayrimenkul malların açıl artırma 
ilanının (1) inci maddesinin üçün
cü satıruıdaki Adana birinci icra 
dairesi yazılacakken tertip hatası 
olarak Ceyhan birinci icra dairesi 
yazılmıştır düzeltiriz. 

Zaylmühtlr 

Adım ve soyadımı taşıyan 

mührümü bundan bir ay evvel 
kaybettim. Bu mühürle kimseye 
borcum yoktur. Yenisini kazdıra• j 
cağımdan zayinin hükmü olmadığını 
ilan eylerim. 11433 

Ulu cami mahallesinde mukim 
Hatice Acarbı:ış 

------- ---

• 

Avni Paşa çiftlik damı civa . 
rında 104,5 hektardan ibaret ara. 
zinin belediye ı.abı tası sabık ko · 
miserlerinclen Hasan oğlu Yusuf 
Aşkın ' a satılnıı~ olduğuna dair -
deveran eden şayia ları tehib ede-
rim . Karasokuda Dr. 

Feyzullah Cemali Erşen 
11434 

İLAN 
F. Erşen şeklindeki mahkuk 

imzamı kaybettim. Gerek bunun 
ve hattı destimle imza edilmiş 
evrak senedatımın olmadığını ve 
gayrimenkullerimin idaresı ıçın 

vermiş olduğum vekaletnameleri· 
min de hükmü kalmadığını da ilan 
ederim. Karasokuda Dr. 

Fe}zullah Cumali Eışen 
11'!35 

iş Bankası 
Kflçl k tasarruf hesapları 

1941 
kramıye planı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 l kincitefri 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramıyaıerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 ) 

4 > 500 > 2,000 ' 8 > 250 > 2,000 
35 > 100 > 3,5or > 

80 > 50 > 4,roo ~ 

300 > 20 f,000 .. 

< • 

TUrk lye i ş Bankasına para yat,rm Dkla yalm z par a 
biriktirme olmaz, aym zam"n~i" t~UMnb:I 

denemiş oluraunu:t. 

Sayla 3 

1 · [SKİ~rniR TAYYARE FABRİKASI mn OİREK-
TÖRlOGONDEN: 

Fabrika için birinci ve ikinci sınıf tornacı, elektr ikçi, tesvi
yeci ve motör ustası ile makine ressamı alınacaktır. Verilecek 
ye vmiye imtihanda görülecek kabiliyete g öre 500 kuruşa ka~ 

dardır. Bu ustaların imtihanda muvaffak olmaları ve hariçten 
gelecek olanların bütün yol masrafları ile diğer zaruri masraf
larının kendiler ine aid bulunmaları şartiyle aşağıda yazılı vesa· 
ikle nihayet 30/9 941 tarihine kadar bir dilekçe ile fabrika ge
nel direktörlüğüne müracaatları . 

Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik vesikası. 
Emniyet müdürlüğünden musaddak hüsnühal kağıdı. 
Bonservis veya varsa mektep şahadetname si. (7951 ) 

12-14-16 13423 

1 LA N 
Seyhan Nafia l\/lüdürlüğünden: 

) - Ceyhan kar:ası dahiliııdc C eyhan köprüs ü tahkimalın
dan bir mehmuz inşaatı (4483) lira (36) kurıış iızerind~n açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19-9-941 tarihine müsadif c uma g ünü saat 11 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ile şartnamelerini gör· 

mek için Nafia dairesine müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (336) lira (25) kuruş muvakkat teminat ver
meleri ve bu miktar iş yaptıklarına dair bonservislerile ticaret 
ve sanayi odasına kayıtlı olduklarına dair vesikalarım; (38) ku-

ruş biri (8) kuruş bir damga ve 1 kuruşluk tayyare pulunu 
dilekçelerine bağlamak sure-tile ihaleden üç gün evvel vilayete 
müracaatları lazınnr. 3 7- l 1-15 13408 

Adana Doğumevi Baştabibi 

DOKl'OR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum ve K adm Hastalıkları Mütehassısı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı-

mıştır. Telefon No. 272 6-15 13407 1 
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etıniye başla-

Tip : E. 85 
Kuruş: 925 

N tarih ve 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 
N Siparış sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 Mayıs938 ~ 

~ 1- 15 13139 il 
~:~:zccı:::::::::arn:::::ır::z=:~ 

. \ 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yurdu 

..... 
Yeni sene talebe kaydına başlamııhr. Kayd rJe 

kabul feraiti. Bebekli Kilise :sokağındaki bic;ki 
yurdurdan öğrenilir. 13400 

~~,~~-~~~ , _________________________ , 
GÖZ MÜTEHASSIS l 

Dr. Mesud Savcı 
Hastalarını Kabule Başlamıştır. 

13353 12~15 L--------.J 



5ayfa 4 TORKSôZO 

PHILIPS 
K agnak Makineleri · 

AZ CEREYAN SARfiYATt SESSİZ İ~lEMt UZUH ÖMÜR. 

F 1 L 1 p· S 
Kaynak Elektrotları 

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

arrem Hil11ıi Remo 
ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 

·: ... (i~.,.·. ~ : __ ~ ··.:. :.:.'·· 

. 

TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankasi 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk liraaı 

Şube ve ajans o.dedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor . 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıblacaktır. 

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

" 
250 ,, 1000 ,, 

40 ,, 100 
" 

.f 000 " 100 " 50 ti 5000 ,, 
120 il 40 il 4800 ti 

160 il 20 ,, 3200 ti 

DİKKAT : 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 

TORKiYE - iNGil T[RE iTTif AKI VE 

BOYÜK BRİTANYA iMPARATORlUGU 
=== YAZAN:== MÜMTAZ FAiK FENiK -

MÜTEHASS.IS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANfSİ 

J OSTONDEKİ MUAYENEHANESiNDE KABUl EDER 

.................................................... f Abone ve llAn 1 'JCÜHK§ÖZÜ li 
' şartları GÜNDELiK ~E - AD.\NA lı 
: Sahi>l ve Başmuharriri 11 i 

Sene/ili · · · T 400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aylıtı . . . T 25 • - i 

_ . Umumi Neşriyat Müdürü 

llAnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı i müracaat etmelidir Bosıldığ ı ye r : TORKSO Z O Matbaası i 
.................................................... 

14 Eylul 1941 

= Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
~ yormadan ıstırapları dindirir. N 
M Lüzumunda günde 3 adet ahmr. Taklitle rinden sakınınız ve ~ 
= her yerde pullu kutularını ı srarla is teyiniz. u 
•:::ux:x::nn:::·:ınnac=uu~~ 


