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BAY EDiNiN 
YENİ NUTKU 

Ahmet Şükrü ESMER 

Yugoslavyada yeni hir hükumet kuruldu. Beyannamesini dün neşretti. 
Buna dair haberler üçüncü sahifededir. Yukarıdaki resim Belgradaan 
hir köşeyi gösteriyor. 

Vekillerimizin 
Ankaraya avdeti 

Ankara : 2 (Türkaözü muhabirinden) - Bir müJ
dettenberi l.tanbul'da bulunmakta olan Maarif Vekilimiz 
B. Haşan -Ali Yücel dün ıehrimi%e Jönmüıtür. 

lstanbul: 2 (Huıuıi) - Dahiliye Vekili Faik Ô.ı:· 
trak bu sabah ıehrimize gelmif ve bu akıamki trenle 
Ankara'ya hareket etmiftİr. 

E
den, bugünkü harp ve yarınki 
s~lh hakkında uzun bir nutuk 
soylemiftir. Nutkun büyük bir 

lı.ısmı, Iran vaziyetine tahsis edil· 
t:niştir. Hariciye Nazın, lngilteıe 
Ve Rusya tarafından lran'a karşı 
.girişilen hareketi haklı göstermek 
ıçin bu mesele üzerinde uzun ıa
ınan durmıış ve etraflı izahat ver· 
t:niftir . Mister Eden 'in lran üzeri
ne israrla durması, bu meaeleyl 
tavzihe muhtaç ıörmü.ş olmasını 
llrılatmaktadır. Hariciye Nazırının 
Verdi~i izabat, şimdiye kadar bil 
dilclerimize }'eni bir şey ilave et· 
iniyor : İngiltere vt! Rusya Iran 
daki Alman .nufuzundan endişeyf' 
düşmüşler ve ~beşinci kolun Nor· 
Veç, Hollanda ve Belçika'da oy
rıadığ1 rolü gözönünde tutarak 
sev~ülceyş bakımından gerek Rus· 
Yanın ve gerek lr g'iltere lmpara· 
torluğunun emniyetleri bakımından 
hayati ehemmiyeti haiz olan bu • 
llıemleket hakkında malam tedbir· 
leri almak lüzumunu hissetmişler
?ir. Mister Eden, en kat'i ifade 

tle , lngilterenin ve Rusyanın, harp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nihayetlenir nihayetlenmez lrao'ı 
tahliye edeceklerini bildirmiıtir. 

lran'dan sonra Rusya ve harp 
ltlalzemesi istihsali meselesinde 
duran İngiliz hariciye nazırı, istih· 
salin zaferin anahtarı olduğunu 
jôY!eıniştir. Mister Eden'e göre, 
ngılterenin ve Ameı ika da dahil 
u\<iuğu halde Irıgiliz ittifakında 
bulunan her devletin harp malze· 
ltıc istihsalı ihtiyacın çok a4ağ1· 
'•rıdadır . Hariciye Nazırı bu mal· 
~erne nohanı meıelesinin, Franıa 
~Uharebesinde büyük bir amil ol 
b Ukurıu, Fransanın silah malzeme 
k. akımından zayıf olduğu için yı
t 1ldı~ını ve 2000 tank ile 2000 
t~YYarenin vaziyet kurıarabilece-
ıni bildirmiştir. Bunlar cidden 

lleı itiraflardır : Koca Fransa lm
~1111 a~o~luğu 2000 tank bulunma
/' ıçın yıkılmııtır. Mamafib ln
bLliı Hariciye Nazırı, itirafatında 
h~tıdan da daha ileri gidiyor. Ve 
lttaıa istihsalin ihtiyacı karşıla· 
lrı "~tan uzak oldu~unu söylüyor. 
b·~ıltcre g Fransa muharebesinde 

11 
ın top kaybetmiştir. Bu bir se-

td~ı iç.inde bu zayiatın bile telafi 
1 ebıldiii ıüphelidir. 

lıı . Harbin başlangıcından beri, 
• ~ıltere ve müttefikleri Amerika 
"tıct~ & Ustrisine ümit bağlamışlardır. 
&~tıun da makul sebepleri vardır. 
c:t/le bir endüstri sulh şartların
it~ \harp 4artların intibak ettiri· 
!Jlıı~ .olursa, Avrupa'ya bakim 
llıaı bır Almanya'dan faıla harp 
&u ternesi istihsal edebilmelidir. 
~tıd~do~ru olmakla beraber, bir 1 
lik.e ll.strı ne derece geniş ve komp 
bit t Olursa, onu alışkın olduğu 
tııad a.k 1 ın husu!li şartlardan alış
irıtib~t diğer bir takım şartlara 
uı11r ak ettirmek de o derece zor 
boyj ~tnerika endüstrisi, henüz 
ltırıu e bır intibak devresinde bu -
~s,/0r. Diğer taraftan Almanya 
~lltpcn har p başlamazdan evvel 
~İlter l'llalıe mesi bakımından ln
ıı~tdee 11e müttefiklt. r nden çok 
~\tru Olduğu gibi, şimdi bütün 
rı; Pa d.. . . Al 
•lı.ter en ustrısı manyanın 

~<ille •nde çalışmaktadır. Harp 
;~lib,11~esi meselesinin, yalnız bir 
1httırı meselesi olmadığı ve nak
~ ~Öt d~ istihsal kadar zor oldu-
ilk.ıft\d 00iinde tutulmalıdır. Bu 
~~ttefi~~ ~lmanya, İngiltere ve 
~lar1a rınin karşılaştıklan zor· 

..ı ln . karşılaşmamaktadır. 
\jild gııter .. 
lj . ıt ~i . .e ıçın talihıiz.lik şun-
~~'ttıa h ıttıfakına giren devletler, 
a ()lııtı arp tnalzcmesine ihtiya. 

'tik rncrnı k . ~ - lltı l'll e etlerdır . Polonya, 
v 11~~11. h ernleketıeri ve nihayet 
t "i.Usy • 

'ılq vetirnl' a .nın bol malzemesi 
11Qıı ile 

1

1 b~r harp endüstrisi 
( ~ . ngıltere'nin yardımln· 

erıaj ~ ~ -
uçuııcü ıayfada ) 

SOVYETlERE GÖRE 

Büyük 
hazırlık 
FiNLERiN BÜYÜK 

IZTIRABI 

AlMANlARA GORE 

Kazançlı 
savaşlar 

RUSLAR USULÜ 
DE(;/ŞTIRDILER 

~! RADYO GAZETESİNDEN ıt 
Son hafta içinde Alman -

Sovyet cephesinde hissedilir bir 
durgunluk vardır . Çünkü, resmi 
tebliğler fevkalade şeylerden bah
setmiyor. Bununla beraber her 
iki tarafın da büyük hazırlıklar 

.Yaptığı muhakkaktır . 
Budapeşte: 2 ( a. a. ) - Ma· 

car ordusu tebliA"i : 18 ağustos 

tarihli tebli~in neşrindenberi kı 

talarımız 200 - 250 kilometre 
ilerlemiş, muvaffakiyctli muhare
beler yapmıştır . Son hava mu
harebelerinde 15 Sovyet tayya 
resi düşürülmüştür . Bir tayyare
miz kaybolmuştur. 

l.stihkim ve demiryolu müfre. 
zeleri faaliyeti ilerleme imkanla · 
nmızı ve iaşe emniyetimizi temin 
etmiştir. 10 a~ustosta bir eylfıl 
esnasında zayiatımız 11 subay ve 
154 erdir. 37 subıtyla 367 er ya· 
ralanmış, 21 er kaybolmuştur. 

Dinyeper nehri boyunca bütün 
Sovyet hücumlarının muvaffaki · 
yetsizliğe uğnması üzerine bu 
hücumların şiddeti müteaddit nok· 
talarda hissedilir derecede azal· 
mağa ve gevşemeğe başlamıştır. 

Geçenlerdeki müdafaa usulü hi
lafma Sovyetler şimdi büyük pi
yade kuvvetlerinin . istimalinden 

vazgeçerek bilhassa topçu ve tay· 
yare faaliyetinin tesirine güven
mektedir. Hiçbir yerde düşman 
muvaff akiyet elde edememiştir . 
Müttefıkler her tarafta hedeflere 
varmışlar ve müstakbel harekat 
için lii.zımgelen şartları temin et· 
mişlerdir. 

Stokholm : 2 ( a. a. ) -
Berlin radyosu Karadenizde Sov
yetlerin Dinyeperin bir noktasına 
asker çıkarmak teşebbüsünde bu
lunduklarını ve bunun akim kal
dığını bilditmektedir, 

Stokholm : 2 ( a. a. ) - Bu
raya gelen nüfuzlu Fin şahsiyet
lerine göre , Finlandiya büyük 
iztiıap içindedir. Şimal mıntaka· 
sında Almanlar muharebenin bü · 
tün yükünü Finlere yüklemişler 

ve onlara az yardım etmişlerdir. 

Alman hava kuvvetleri Finlandi_> ada 
cereyan eden kara harekatına az 
müzaheret etmekte , bu da Fin
lerin niçin büyük zayiata uğra· 

dıklarını izah eylemektedir . Bu 
yüzden Fin askerleri, müttefıkleri 
bulunan Almanlara karşı derin 
bir hoşnutsuzluk hissetmektedir
ler. Almanlar Finlandiyada yiye
cek maddelerinin hepsini topla
dıklarından halk açtır. 

Amerikan Mat buatında 

Boğazlar . hakkında 
çok manasız bazı 
mütalaalar var 

Bay Ruzvelt in 
mühim nutku 

ı...... .. .... : 
ı Ruzvelt Nazilere ı 
f hücum etmekte ve i 
ı aala bir ıulh fikrine ı 
ı yanaımamakta... ı 
ı...... .. .... ı 

B. Ruzvelt 

Nevyork : 2 (a. a.) - M. Ru:z.
velt, bugün Amerikan iş bayramı 
münasebetiyle radyoda aşaAıdaki 
nutku söylemiştir: 

"Amerika Birleşik Devletlerinde, 
bugün bu bayram gününde, kadın 
ve erkek işçilerin haklarını kutlu· 
yoruz. Bu hakların idamesi, halen 
yalnız bütün müttefik olan bizler 
için değil, fakat hıristiyan mede
niyetinin bütün istikbali için haya
li bir ehemmiyeti haizdir.,, 

Bundan sonra Ruzvet şöyle 
devam etmiştir: 

"Serbest iş sisteminin, demok· 
resinin asıl temeli olduğunu bili
yoruz. Mihver Diktatörlerinin ilk 
icraatındanberi, işçi sınıfının ken
di kendini korumağı ve ilerlemeği 
temin için tesisine muvaffak oldu· 
ğu bütün prensipleri ve standart· 
lan ortadan kaldırmak olduklJnu 
biliyoruz. . 

"Trad-unionizm - Sendikalizm
~iktatörler .rejiminin yasak ettiği 1 
bır felsefedır. Zira, sendikalizm, 
kelamın ve sükun içinde içtimaın 
tam serbestisini icabettirir. Sendi
kaljzm, bütün iwçilere hakları olan 
şerefli mevkii vermeğe yardım et
miştir. 

1
Amerika Birleşik devletlerinde 

amele sınıfının, milletin hayatında 
biribirleri ile alAkadar birliklerden 
bir~si haysiyetiyle, bugünkü vazi
yetı, tesadüf eseri deQ-ildir. Bu 
salim bünyeli demokrasinin teka: 
mül seyri ile vücut bulmuştur. Hit . 
ler, böyle çalışmıyacaktır ve böy
le çalışamaz. Hitler, ferdin bütün 
hukukunu reddetti~i gibi, grupla
rın, amele sınıfının, ticaret mües· 
seselerinin, ilmin ve din cemaat
lerinin bütün hukukunu da redde
der. 

"Hitler dini merh·imctsizce taz
yik ettiği gibi sendikaları da fes
heylemektedir. Hiç bir Amerika-

( Geriıi üçüncü sahifede ) 

Ankara : 2 (Radyo guete-

1 
sinden ) - Sabık Amerika deniz 
genel kurmay başkanı Sterlin, , 

Almanların Kafkaıyaya yakın pet- ' 
rollara ancak denizden hücum ede 

bileceklerini, buna mani olmak 
için Türkiyenin 1ingiltereye Bo
tazları nzasiyle aÇması lbımge

leceğini, ttksi takdirde Bo~azlara 
hücum etmek icap edeceğini, 
şimdiki ahval eskisi gibi olmadı
ğından, İngilizlerin buna muvaf
fak. 'olacağını yazmakt~dır. 

"Star gazetesi de "İrandan 
kapı,. adlı makalesinde diyor ki: 

Sovyetler Boğazlara hakim 
olmak imtiyazına malilc olm~lar-

1 
dır. Fakat uferin semeresinden ) 
mahrum bırakılmışlardır. 

"Müşahitlere göre, lstanbul ,eh-
1 

ri, bir asır önce daimi olarak bey· 
nelmilelleştirilmiş olsaydı, bfitün j 
medeniyet ilemi için istifadeli bir 

şey olurdu. Buıüokü mücadele 1 

nihayete erip te insanlar sulh men-

faatine 8 maddelik :ıerçckleştirmek 

üzere topland1kları vakit, bu me· ı 
sele, hatti Türkler için faydalı O· 

lacak ş~kilde münakaşa olunmalıdır,, 

Eski Amerikan amirali çok ya- · 
nılmaktadır. Bu cümleleri söylemez-

den evvel amiral, şimdiki Amerika 
selAhiyetdarlarından malumat alsay- ı 

dı bu kadttr gaflete dü~mezdi. 
1 

Amerika 
Elçisinin 
Hariciye 

Vekilimizi 
Ziyareti 

Londra : 2 (a. a .) - Deyli 

Telgrafın Ankara mubabiri , 

Amerika elçisinin Bay Şükrü 

Saraçoğfona yaptıg-ı ziyarete bü

yük ehemmiyet veriyor. Ziyare· 

tin maksadı münhas ran malumat 

almak oldu~u söyleniyorsa da, 

Amerikalıların Almanyaya karşı 

harb eden memleketlere yardım 

için icar ve iare kanunu mucibin

ce sarfettilderl gayretler Türkler 

üzerinde teıir uyandırmaktadır. 

Anka ra 

Radyo 11azeteai 

İrandaki 
harekatın 
durması 

B 
ritanya gazeteleri İran hare
katının yegane hedefini de

mokrasilerin Sovyet Rusyaya 
yardım olarak göstermektedirler. 

Şimdi (randa lngiliz - Sovyet 
aıkerleri buluşmuştur. Ve Iranda 
harekat arhk durmuştur. 

* •• 
Baıı Japon askeri mahfiller i 

Amerika ve lngiltere aleyhinde 

hisler izhar etmektedir. Bugün 

Japonya hülı.kında hiçbir hüküm 
verme.le doğru olamaz. 

Moskova : 2 ( a. a. ) - Mos
kova radyosu bu sabah fU haberi 
vermiştir : Sovyetler Birliği ile 

Büyük Biritanya, Iranla müzakere 
halinde bulundulı.lartndan Sovyt<t 

kıtaları Lranda daha ileri gitme
mek emrini almıştır. 

Nevyork : 2 ( a. a. ) - 31 
ağustosta gece Kazvinde Kızılordu 

ile irtibat tesis eden İngiliz kı
ta&tı Tavet geçitine doğru çekil

miştir. Bu geçit şimalden gelen 

Sovyet kıtalariyle Cenubugarbt 

den gelen lngiliz kıtalarının ev

velki sabah birleştikleri noktadan 

95 kilometre mesafededir. 

Londra : 2 ( a . a. ) - Tay

mis başmakalesinde Iranın silahtan 

tecrit tezini müdafaa etmekte ve 

Almanlara bir haftalık mühlet 

meselesini bahis mevzuu ederek 
bu şayianın teyit etmediğine işa

retle yaıısına şöyle devam edi
yor : 

c E.ntrikaları ile Iranı şimdiki 

vaziyete sokan düşman tebaala

rına başka yere gitmeleri için 

müsaade vermenin manası yok
tur . Henüz buradan Türkiyeye 

veya Afganistana kaçmamış olan

lar harp esiri addedilmelidir .> 

• 

Fin elçiliğinin 
Rusgadan ayrılışı 

Bir katile memleketimize geldi 
Kars : 2 ( a. a. ) - Sovyetıer 

nezdindeki Finlandiya elçisi ve 
12 kişiden ibaret elçilik eı kanı 
pazar günü saat 22,45 de trenle 
hududumuza girmişler, hududda 
bariciye memurlarından Celal Zi
yal ve emniyet müdürü Ziy1:t Süer 
tarafından karşılanmışlardır . Fin 1 
elçilik heyeti ayni a-ün 17,45 de 

Karsa gelmişler ve istasyonda 
Vali ve mevki Komutanı namına 
Kurmay Başkanı ile bir askeri 
müfreze tarafından istikbal olun
muş ve haı.11 lanmıı olan büfede 
izn ve iham "!dilmişlerdlr. Bir 
müddet istirahatten sonra misa
firler trenle Sarıkamışa hareket 
eylemi;lerdir. 
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• Çin'in Rolü 
Komünistlerin Çin 
hareketine gardımı 

OEVlET ElEME VE 
BİTİRME iMTİHANlARI 

Lise bitirme imtihanlarına 

dün başlanmıştır. 
Ortaokullarda da bütünleme 

imtihanlari bugün bitecek ve ya· 
rın Eleme imtihanlarına başlana· 

caktır. 

Sü"1.erbank geni 
gıl pamuk mahsul 

mübayaasınabaşladı 

Bagllne kadar resmen ilin edllmemf IJ 
barp nasıl ba,ıadi 'l 

[ 2 1 
KOMÜNiSTLER 

K 
omünistler Çimle hiçbir zaman 

nüfuzlarını kaybetmemişlerdir. 

Sık sık Komünist ihtilalleri olur. 
40 milyon in anın ) aşadığı bü
yük bir arazi parçasına hakim
dirler. 120 bin kişilik munta1.0m 
bir orduları vardır. 

Marn af ıh Çindeki Komünist 
) ayılması ve kuvvetleri hok -
kında kati bir malumat yoktur. 
Doğru ve munta1.am haberler alı
namamaktadır. 

Yalnız muhakkak olan birşey 
varsa Mareşal Çan - Kay • Çekin 
müdafaa hareketine muntazam 
bir metodlu iştirak etmiyorlar . 
Mamafıh müı;tııkil bir hareketle 
de olsa, mademki Japonya ile 
mücadele etmektedirler. O halde 
milli Çin hareketine iştidik edi
) orlar demektir. 

HARP NASIL PATLADI ? 

H 
içbir zaman Japonya ile Çin 

ara ında resmen harp ilan 
edilmiş değildir. 

1937 enesi temmuzunun yc
diııci güııü Pekin civarında ma
nevra yapmakta olan Japon as 
keı leri ile Çin askerleri arasında 

meçhul bir sebepten dolayı ateş 

teati edilmişti. 

Japonya bu hadiseden isti
fade ederek Çine karşı bir taar
ruz vesilesi saymıştı . 11 temmu1-
da Japonya Çındel..i konsolosluk
larına Japon tebaa ının Çinden 
derhal çıkarılmasına başlamaları· 

, nı emretti . 28 temmuza kadar 
devam eden Çin - Japon müza
kereleri bir komediden başka bir 
şey değildi. 

Çin mukavemeti , mücııdele
nın başlangıcında derhal organiıe 
edilemedi. Japunler bundan isti
fade ettıler. 

YAZAN 

P. P. 
memleketin en uz.ak köşelerine ka
dar sokularak Çin'in kalkınmasına 
çalışıyor. Halkın içtimai bünyesin
de derin dt>ğişiklikler vukua ge· 
liyor. Cemiyetin an 'anevi temeli 
sarsılıyor ve muhafazakar kar ak 
teri ortadan kalkıyor. Yeni yeni 
servet kaynakları ortaya çıkarıla· 

rak işletiliyor. 

Çinli gençler.harbi, inkişaf ve 
terakkiye mani olan bir şey değil, 
bilakis onları temine lüzumlu bir 
unsur olarak kabul ediyor. Harbi 
bir avuç ihtiyar ieneral değil, va· 
tanı kurtarmak istiyen ve bu hu
susta her türlü fedakarlığa katlanan 
gençlik idare ediyor. 

Bugünkü Çin ordusu eski za
manın bir takım cahil, talim ve ter
biye görmemiş çete teşekkülle

rinden tamamiyle farklıdır. 
Eski Çin'in şöyle bir darbı 

meseli vardı : '' iyi çelikten çivi 
yapılmadığı gibi, iy insan da askeı 
olmaz. ,, 

Bugün bütün Çinli analar oğul-
larının askerliği ile göğüs kabar

tıyor. 

- BiTTi 

MaralJlıların 
bazı istekleri 
Maraş : 2 (Türksöıü muha

birinden ) - LMaraş bir Vilayet 
merkezi olmasına ,rağmen, halkın 
eğlenmesi ve boş vakitlrri ile ta
til güıılerini eğlenerek geçirebil· 
mesi için bir eğlence mahalli ve 
oturacak, temiz hava alacak bir 
umumi parkı yoktur. Gerçi (çocuk 
bahçesi) , (Halk Partisi bahçesi l 
namile bir iki parkçılc mevcutsa 

Mançuri üzerinden Pekine in- da bunlar halkın ihtiyacına kafi 
diler. Ve Şimalt Çin demir) olunu değil ve haddi zat inde ufacık 
tnkıhe başladılar. Şangha} a asker yerlerdir. 
çıkardılar. Ve ileri hareketlerini Diğer taraftan, şehirde bir 
Yang • Tse şehri ho) unca devam sinema mevcut ise dt, bu da yir
ettirdiler. Snhillere hiikim oldu · mınci asırda yaşayan medeni kit-
lar. Şanglıayın 1.aptı ve sahillerin lenin ıevkini tatmine kafi gelme· 
ellerine geçmesi} le Çin hüküme- mektedir. Keıa Maraşın münasip 
tın in yıkılacağını sandılar. Fa~ at bir } erinde bir sinema binası in-
aldanmışlardı. Harbe devama mec- ~ası pek lüzumludur. - M. Selçuk 

bur olarak Çinin merkeıi Nankini ÖLÜM 
Belediye başkUibi Ziver Ak

taş ve belediye zabıta memuru 
Hüsnü Aktaşın babası Bay Yusuf 
Aktaş vefat etmiştir. Ölüye Tan
rıdan rahmet dileriz. 

Oç azgın bir 
kıza saldırdı 
Kızı bıcakladılar ve ... • 
Bahçe : 2 ( Türksözü Muhabi

rinden) - Bahçenin Farsık kö
yünde iğrenç bir vaka olmuştur: 

Bu köyde oturan Çömez Mehme· 
din kızı 18 yaşlarındaki Fatma 
Darı suyuna giderken önüne ayni 
köyden Molla oğlu Bekir, Köse 
oğlu Bekir, Mehmet oğlu Ali çık
mış ve kıza saldırmışlardır. İffetini 
muhafaza etmek için bu temiz köy 
kızı bu üç haydutla mücadelt:ye 
başlamıştır. Kızın mümanaatı bu 
üç azgını kızdırmış olacak ki bı
çaklarını çekerek Fatmayı yarala
mışlar ve bitap vaziyetinde onu, 
saldırarak kirletmişlerdir. Fatma 
göz yaşları içinde köye gelmiş, 

zabıta haberdar edilmiş ve ayranı 
kabarmış üç azgın yakalanarak 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Balk sandlldarı 
te,kUAtının blttlD 
memlellete te,mıu 

Ticaret Vekaleti hıslka ve es
nafa ucuz ve kolay kredi temini 
malcsadiyle faaliyettP. bulunan 
Halk Bankası ve ona tabi Halk 
Sandıklarını islah etmiye karar 
vermıştir. 

Halk sandıkları tedricen her 
yere teşmil edilecektir. 

Ankara, İstanbul ve lzmir 
halk sandıklarındaa sonra Nazilli 

' 
Kastamonu ve Gaziantep ajan-
ları da küşat edilmiştir. 

Belediye ve hususi idareler, 
kendi kudretlerine göre bu ban
lcanın umumi sermayesine iştirak 

edeceklerdir. 

Merılade yine 
ekmek buranı 
Mer in : '2 (Türksözü Muha

birinden )-Şehrimizde geçenlerde 
un fabrikasında husule gelen bir 
arıza yüzünden un yapılamamış 

ve bundan dolayı bir ekmek buh· 
ranı baş göstermişti. Ve bu buh· 
ran hayli guyret neticesinde zail 
olmuştu. 

Bu kerre de şehirde belediye· 
nin elinde un olduğu halde bir 
buhran baş göstermiş ve fırınların 
önüne varılamayacak kadar insan j 
kalabalığıyle dolmuşli.ır. 

i ... ~ . ._.,,.. ...... ,,.., ..... ,...,,.. ..... ~.~·· 

• • 
i MUHTEKİRlERlE i • • 

ı SEHRiMIZDE ! 
; MÜCAOElE : 
! • 
t T eıbit edilen telefon · 
• • ! numaraları i 
• • i Yurdda lhtlklra kar· i 
i •• bUyUk bir mUcadele i 
! ba,ıamıf ve muhtekir· i 
~ ler HUkOmet tarafmdan i 
i flddetle takip edllmek- e 
i tedlr. Fakat bu mUcade- i 
i lede halkımızm bUyUk i 
i bir vazifesi de bulundu- i 
i Ou •Uphaslzdlr. Onun I · i 
i çln böyle bir hal vuku· i 
i unda halkımız ihbar ve i 
i flkayetlarlnl an yakan i 
i poll• karakollarına ve- i 
i ya belediye zabıtasma i 
i yapmalldırlar. i 
i Ayrıca telefonla 291 i 
i No. lu Mmtaka iktisat i 
i MUdUrlUjUne veya 305 i 
i No. lu Ticaret ve Sana- i 
i yl Odası Relslljlne key- i 
i flyetl haber vermelidir· i 
i ler. i 
i Bu suretle halkımız i 
i kendllerlne dU••n vazı- i 
i feyl ifa eHlfil gibi HUkO· i 
i mele de bir hizmette i 
i bulunmu, olacaklardır. i . . 
t-·-·-·---·-·-·-·-·-·---~ 
Ceybaada tatulan 

gece bırıızları 
Ceyhan : 2 (Türksözü muha· 

birinden) - Elbistanın Cela kö
yünden Mustafrt Uzun adında"ki 

şahısla Osmaniyenin Ali Bekirli 
mahallesinden Mehmet Güven 
adınrlaki şahıs bu gece Burhnnlı 

mahallesiııden Mehmet Alkayanın 
ve komşusunun evine hırsızlık 
maksadiyle girmişlerse de bir şey 
almağa muvaffak olamadan her 
ikisi de zabıtaca suçüstü yaka. 

lanmış ve evrakı ile birlikte Ad
liyeye teslim edilerek tevkif edil
mişlerdir. 

Bakam diplomaları 
Ankaradaa geldi 

Bölgemizin diplomalı hakem
lerinden Abdi Atamer, Halil 
Akel, Kenan Gülgün, Mahmut 
Türt:'.n, lbrahim Onal'ın futbol 
hakemi diplomaları Beden Terbi 
ycsi Umum Müdürlüğünden böl
gemize göndeı ilmiştir. 

de aldılar. Bu :ı:afer onları mem
leketin daha içerilerine girmeğe, 

vahşi ve kendılerine kar~ı kor
kunç bir kin be leyerı bir halk 
kütlesiy~e mücadeleye mecbur 
etti. Nitekim bugün Çin toprak
larında hiçbir Japon a keri kıta
sından ayrılarak yalnız dolaşama
maktadır. Aksi takdirde kendisi 
için ölüm mukadderdir. 

--==E_u~z_A_K_L_A_•_•_A_N __ B_A_B_E_•_: -:-ı-ıı----.... ------
Demiryolları sık sık tahrip 

edılmekte ve münakalat günlerce 

k~silnıektedir. 
Demiryolunun birkaç kilomet

re uzağındaki kasabalarda Çin 

, Çinde kaynanalara hürmet-Kuşlarm uçuş yüksekliği 
memurları Japonyanın yerleştirdiği Amerikada, Şikago şehrinde, bir kaynanalar 
kukla hükumetten tamamiyle müs- kulübü vardır. Bu kulübün reisi madam Bitley'dir. 
takil olarak ve onun hiç bir em- Kulüp azalarının son umumi içtimalarından birinde 

Damad, ancak evlad sahibi olduktan sonra 
kaynanasına hitap edebilir ve söz söyliyebilir. 

• • • 

Sümerbank Adana Pamuk 
Satın Alma Bürosu, Çukurova 
Mıntakalnrındald 941 -942 Pamuk 
mahsulünü • satın ıılma~a başla. 
mıştır. 

Evvelce teşkil edilen Ceyhan 
ve Tarsus mübayaa ekiplerine 
ilaveten Osmaniye, Erzin ve Rey
haniyede yeni ekıpler tesis edil· 
miştir. 

Sümerbarık, pamukları imkan 
niabetinde bizzat ktndi vasıtasile 

taşıyacağı gibi, lazımolan harar
ları da temin edecektir. Pamuk 
bedelleri hiçbir formaliteye tabi 
olmaksıtın derhal tediye edile 
cekt:r. 

Orta okullarda 
sınıfta kalanlar 

Ya, hadleri 
hakkında yeni 
kararlar abadı 
Lise ve Orta okulll\r imtihan 

talimatnamesinin 44 üncü mad
de•inde bir sınıfı iki yıl geçeme
mek dolayısiyle okuldan çıkarı

lanların hususi okullarda bir yıl 

daha kaldıkları sınıfa devam e. 
debileceklerine veyahut evlerin
de bir yıl hususi suretle çalııtık
tan ve imtihanı da başardıktan 
sonra geı ek resmi, gerek hususi 
okullarda tahsillerine devam hak
kını kazanacaklarına dair olan 

hüküm, lise ve orta okullar tali
matnamesinin 71 inci maddesin
deld yaş lı:ayıtlarını ortadan kal- . 
dırmış bulunmadığından bu gibi 
belgeli talebenin gerl"k imtihan· 
dan evve 1 hususi okula, gerekse 
imtih_anclan sonra huııusf veya 
resmı okula kabullerinde yaş 

hadlt:ri içinde bulunmalaıına 
dikkat edilmesin,i esasen hüsusi 
oku.ı talebesi olmak dulayısiyle 
aynı sınıfta üçüncü yıl tahsiline, 
okuklan çıkarılmadan devam e
deceklerin de yaş kaydından mu
af sayılmamasını ve belgeye ta
bi tutuldukları tarihi takip eden 
ders yılında hastalanarak" hususi 
okula devam edt:miyenlerin, yaş 
tarı müsaitse, bu tahsili ertesi 
} ıl yapmalarına müsaade edil
miştir. 

Ziraat Llıeıı 
MI diri 

lzmir Ziraat Lisesi Müdürlü
ğüne tayin edilen Adana Ziraat 
Lisesi Müdürü B. Muzaffer Erden 
Lisenin devir ve teslim muamele~ 
sini ikmal ettikten sonra, lzmir'~ 
hareket etmiştir. 

. Çalışkanlığı ve iyi kalpliliği 
ıle kendini herY.ese sevdiren B. 
Muzaffer Erden'e yeni vazifesin
de muvaff akiyetler dileriz. 

Adaaadaa Anlıarara 
gidecek atıcı 
Ankarada yapılacak atış mü

sabakaları için şehrimizden davet 
edilen bir atıcının seçimi, bu pa· 
zar günü yapılacak ve seçilen 
genç pazartesi f günü Ankaraye 
hareket edecektir. 

rine kulak verıniyerek halkı idare söz alan madam Bitley, medeni memleketlerde kay 
etmektedirler. nanalar hakkında son derecede fena hisler beslen- Kuşlar, 4,000 metreden yüksekle,de uçamaz. 

· d d ı t - - - b · · ·d Bu yükseklikte uçan kuşlar da küçük, fakat kanat D D8Wlll990U•..,.•a 
Ç

IN MiLLi ViCDAN VE mesın en o ayı eessurunu eyan etmış ve ıptı ai • ..... ~ .. ._ 
kavimlerde kaynananın daima büyük bir hürmet lan kuvvetli olanlardır. Atmosferin yüksek tttbaka- mem ••·- ... 

ŞUURUNUN UYANIŞI gördüğünü kaydederek bu hususta bazı misaller larında hava ve binnetice mukavemet de azalmak- U ..... ac .. 
VE INKIŞAFI de göstermiştir. tadır. Bunu, yapılan birçok tecrübeler isbat etmiş· Devlet Demiryolları idaresine 

Ce b
• ç·nde da d · · 1 d k tir. liıe mezunlarından memur alına-

8 
ir çok hastalıklar, harp fela- nu ı ı • ma , ızın ama an aynana- caktır. 
ketleri Çin ricalini takip ediyor. sının odasına giremez. Kaynana, deniz suyunun çık· Mesela 6,000 metre yükseklikte bulunan bir 

~ tığı zamanda kumsal sahil üzerinde yürüyecek O· tayyareden bir kuş salıverecek olursak kuşun 4,000 Taliplerin 18 eylUI akşamına 
Fakat ayni zamanda bu sahalar· 

1 
d d b d k t · ·r kadar müracaat etmeler·ı ıAzımdır. ursa ama ın ura an geçme için med zamanını, me re ırtı aa kadar bir taş ıibi yere yuvarlandığı, a 
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SIHHi BAHiSLER 

VİTAMİN 
llRAFATi 

Ham sebze, portakal, limon ve· 
.'>air bazı meyvelerde bulunan 

vitamin meselesi bilhassa insanı . 
" iskorpit ,. denilen hastalıktan 
koruması itibariyle tam manasiyle 
bir halk sağlığı meselesi halini 
almıştır. 

Her insan, sıhhatini muhafaza 
ve çalışma kabiliyetini idame için 
" C ,, vitaminini almak mecburi
yetindedir. Fakat " C ,, vitami· 
nine olan ihtiyaç mevsime göre 
değişmektedir. 

Alman tıp üstadlarından pro· 
fesör C. Dienst, vitaminin kc-m· 
miyet itibariyle tedariki hususun• 
daki mcvzua temas ederken tabi· 
atın bahsettiği vitaminin ya mev
cud olduğu maddenin hazırlama· 
sında veyahud da kaynatılmasiyle 
tahrip edildiğini ve bu suretle vi
tamin noksanlığını bizzat yarattı

ğımızı yazmaktadır. 

Bu profesöre göre, " C ,, 
vitaminini tahrip eden teshin ame· 
liyesidir. Bu teshin müddetiyle 
vitamin terkibinin değiştiği şu ne
ticelerle sabit olmuştur. 

1 - 10 gram patateste ''bir,, 
miligram miktarında 11 C ,, vita 
fl\ini vardır. 20 dakikalık bir kay· 
natılmadan sonra bu vitamin mik
darı 0.59 miligrama ve iki saatlık 
bir kaynatılmadan sonra da 0.27 
miligrama inmektedir. Uzun müd· 
det kaynatmaların büsbütün mah· 
zurtu olduğu meydana çıkmıştır, 

2 - Kabuğu soyulmuş pata
tes 5 dakika kaynadıktan sonra 
kaynatılan kabında üç buçuk, 
dört saat muhafaza edildiği tak· 
dirde, kaybetmi~ oldu~u vitamin; 
yalnız 15 dakika kaynatılmış, ve 
ateşten çekilmiş patatesten yüzde 
50 ila 90 derecesinde az olduğu 

fennen anlaşılmıştır. 
3 - Evlerde kaynatma kap· 

lannda kaybolan vitamin mikdarı 

vasati yüzde on beş olarak irae 
ediliyor. 

Bu mikdar, kısa ve sıcak sı.ı 
ile kaynatılmada hesap edilmiş· 

tir. Aksi halde bu mikdar yüzde 
85 e çıkmaktadır. 

4 - Yapılan müteaddid tec· 
rübeler neticesinde mutfaklarda 
tamamiyle yanlışı olarak hazırla· 

nan yemeklerde "C,, vitamininin 
mahvedildiği görülmüştür. Filha· 
kika, yemeklerin ihzannda hararet 
istimaline beheınahal lüzum varsa 
da mülahazatı bir hazırlama gözÖ 
nünde bulundurulduğu takdirde 
bu vitamin zayiatı yüzde JO ilB 
15 den fazlasını bulmaz. 

TÜRKiYE Rad.11osu 

7.30 

7.33 

7.45 

8.00 

8.30/ 

8.45 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 

13.30/ 
14.00 

18.00 

Ht03 

18.25 

18.45 

19.30 

19.45 

ANKARA Radgosıı 

Çarşamba 3.9.941 

Program ve memleket s11' 

at ayarı 

Müzık : Hafif proırarn 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif parçalar•" 

devamı 

Evin Saati 

Program ve saat ayarı 

Müzik : Semai ve saz 
~e· 

maileri 

AJANS haberleri 

Müzik : Şarkı ve saz 
111~ 

simleri 

Müzik : Karışık proir•111 

Proiram ve memleket fi 
at ayarı 

Müzik : Şarkılar J 
Konuşma (Dış Politika ti 
diseleri) 

ÇOCUK SAATi 

Memleket saat ayarı 
ajans haberleri. ~ 

Konuşma (Türk Hava I' 
rumu adına) 

dan uzaklarda maarif ve sanayi . k - . d k k 1 . . .1 f k .. 000 25 eyh11de de Adana Jc:letme yanı um uzerın e aynanasının aya iz erının zaı a at ,, metre yüksekliğe varınca kanatlarını .., 
hareketleri süratle yapılıyor. Çin olmasını beklemesı· ı"cap eder. k · d ' · · "k merkezinde 1"mtihanları yapıla- 19.55 • 

1 
açara ıste ığı ıstı amette uçabildiğ'i i'Örülür. 

profcı1ö1rı1e1rı1·.11ü1n1iv1c1rs1ı1te1111ta .. e1be1l•eiriİllllllll .. lll .......................... -.-.~--~----------------~~~~~~~~~~~~...:...~~ca_k_t-ır_· ----------------------~
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Müzik : FASIL 

RADYO GAZETESi 



e 

in 
a· 
et 
sa 
ö· 

sıJ 

,,rı 

~ıaı t94t 

lhılgar meclisi 
'''kalAde içtimaı 

•iaıı S0 fya : 2 ( a .a ) - Bulgar 
tyıu~'rıdan : Bulgar meclisi 3 
~et de fevkalade bir içtimaa da-

Cdilıniştir. 

Bay Edenin 
\'enı Nutka 

d ( Ba,mahaleden artan ) 
•ıı ırı . 

~İ'ı . llst 'lğni kalabileceği ı.anne-
ıtıı~t · rı v ı. Fakat Rusların verdikle· 

tn~~r ıayiat ve ilk hamlede 
~ar~stri sahalarına indirilen ağır 
le . C!er, !ngilizler üzerine bu 

lt~ı . müttefiklerine de yttrdım 
~1

1~tırınek mecburiyetini yüklet
rıı ~ .1r. Almanya'nın harp malze-
csı . 'h te ıstı sali ve bu malzemetıin 

~feelere nakli bak ımmdan lngil
'ııı Ye ne derece faik olduğunu 
lar~~ak için haritaya bakmak 
lıı· tr. Almanya harp malzeme-
rıı 1 

Avrupa'da ıstihsal eder, Şİ· 

4~11diferleriyle istediği cepheye 

ıb:ederek bu malzemeyi kulla 
il) lır. Halbuki İngiltere harp 

1 '
1ıcmesini ya kendi adaların

aıı 
rık Yahut da Amerika'dan teda· 

ederek Avrupa kıtasını bir 
•rırn ay şeklind e şarktan cenuba 

ltıf)hu çeviren on binlerce kilo 
t~re uzaklığı.oda memleketlere 
~hştirmelidır. Bu vaziyette 
~ en, zaferin anahtarını istihsal
L~ Ve nakliyatta gördüğünü söy· 
"d'• . ııı· ıgı zaman, hakikati ıfade et-

ı ş oluyor. 

Harpten müstakbel sulha 
r,tik 1 
lık a. eden Mister Eden, Atlan-
~ı paktının hükümlerini tefsir 
~ llıelde iktifa etmiştir. lngiltere'· 
,'rı Ve Amerika'ııın müstakbel 
a~lh ve dünya nizamı hakkındaki 

1 
tııOt(işleı i, gittikçe tebellür et
b ektedir : Almanya ve ltalya 

11~Şta gelmek üzere um\.ımi bir 
li ~hsızlanma bu görüşün teme 
~ 111 te şkil ettiği an!aşılıyor. Fil
'ı~kika Atlantik paktında sarih 
rj arak yalnız harp mesulü olan 
d evıctıerin silahsızlandırılmaların-
t arı bahsedildiği halde Çörçil 

lngiltere ve 
Almanya'ya 

Hava akınları 
Londra : 2 ( a. a . ) - Dün 

gece düşman hava faaliyeti kü· 
çük mikyasta olmuştur. Bir mik
tar hasar ve ınsan zayiatı vardır. 
Bir düşman deniz kafilesine F ran
sa sahillerinde hücum edilmiştir. 
Hava filolarımız dün gece Ren 
havzasına da hücum ettiler . 

B. Ruzveltin 
mühim nutku 

- Birinci sahifeden artan

lılar grupu, organize iş grupu ka
dar Nazi tahakkümünün manasını, 
bu tahakkümün kendi grupu aza
sının serbest hayat ve yaşayış 

şarlları için ifade ettiği manayı , 

bu derec_e sarih bir surette anla
mamıştır. Hiç bir grupun Naziz
min mağlubiyetinde, esas hüriyet
lerın idamesinin. bütün dünyada 
Demokrasinin devamında organi· 
ze iş grupu kad;.ır büyük menfa· 

ati yoktur. 
"Şimdiye kadar çok daha fazla 

şeyler yapmamız elzemdir. Hep 
beraber hüriyet silahları istihsali· 
ne kendimizi verirken, gösterdiği· 
miz niyet ve fedakarlık birliği, 
insaniyetin geçireceği imtihan dev· 
resinin uzunluğunu, hiç de küçük 
mikyasta olmıyan bir ölçüde tayin 

edecek lir. 

"Tereddüt edemeyiz. Önümüz
deki büyük vazifede tereddüt gös 
teremeyiz. 

"Amerika'nın hüriyetini müda· 
faa vazifesi, diğer her gayenin, 

1 bütün şahsi menfaatlerin önünde 
gelmelidir. Tehditkar ve tehlikeli 
bir vazifeye başlamış bulunuyo
ruz. Hitler, şuursuz cebir kuvvet-

c Vvclki gün söylediği nutukta bu 
~ 84's1n. yani silahsızlanmanın, yal· 

1 

ı ı< A 1 

lerini mağlup etmek için yapılan 
gayretlerde tam payımızı üzerimi
ze almalıyız. Çünkü bu kuvvetler, 

6 lmanya'ya ve talya 'ya de 
' 11 b " t - 1 -, • u un enternasyooa muna 
rJ~betıere şamil olmasına taraftar 
r 1u~unu bildirmiştir. Diğer ta
b~ tan silahlar tahdit edilirken, 

t c.Ytıclmilel ticaret üzerindeki 
llh t ditıer ve kayıtlar kaldırılacak· 
it "' . tak •vııster E.den, pek ha~lı o!a-
t sulhu kazanmak, yanı sulhu 
~rı .. 
~· ıırn etmek, lrarbi kazanmak 
~~cl~r zor olduğunu söylemiştir ' 
q.' 1 sbatı da 1914 harbinin sonun 
t'ijı· kurulan sözde sulhun akibe-
I( lt. 

k· ln igltere hariciye nazırı Tür-
1.Ye• . 

il\' nın bugünkü vaziyeti ve 
to~~takbeJ sulh nizamı içindeki 
•ı:tll~d~n samimi bir lisanla hah· 
l~nı~ıştır . On gün kadar evci, 
bcrır Fuarının açılması münase· 
&ö 1Yle de hakkımızda cemilekar 
t&~1:r söylemişti . Bu dostluk te
rli! Urleri Türk milletinin yüreğin· 
da samimi akisler uyandırmak· 

ru~kt geri kalmaz. Türkiye ve 
bıı e.r hakkında ifade edilen 
'Ö hıslerin karşılıklı olduğunu 
Ylcrneğe lüıum bile yoktur. 

'-.........____ A. Ş. Esmer 
~o 

·15 Müzik : Bir Halk Türküsü 
Öğreniyoruz - Haftanın 

" Türküsü : GÜRGENi <t.oo 
Ziraat Takvimi ve Toprak 

21 .10 Mahsulleri Borsası 
Müzik : Saz eserleri ve saz 

2ı.30 taksimleri 
~ı,15 Konuşma (Sağlık Saati) 

Müzik : Riyaseticumhur 
~~.30 Bandosu 

Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; Esham - Tahvilat 
Kambiye . Nukut Borsası 

22.
15 

(Fiat) 

2lss; Müzik : Dans 

23.oo 
Yarınki program ve kapa· 
nış. 

bizler memleketimizin haklı men· 
faatleriııi himaye etmekte iken, A· 
merika Birleşik Devletlerine karşı 

saldırlılabilir. 

•'Hitler'i mağlUp etmek işi, U · 

zun ve çetin olabilir,· birkaç les
kin taraftarı ve Nazi rnütemayili 
vardır ki, ~unlar, bunun münkün 

olmadığını söylüyorlar. Bunlar, 
benden-, hatta Hitler'le müzakere 
etmemi, onun zafer masasından 
kırıntılar dilenmemi, hakikatte ise, 
sevdiğim ve taziz ettiğim her şe
ye, büriyelimize, kiliselerimize ve 

memleketimize sadakatime hiya 
net etmemi istiyorlar. Bu haltı 
hareketi rqddettim. Bugün bir ke 
re daha reddediyorum. Bunu yap
mıyacağım ve bunun yerine Hit
ler'in Nazi kuvvetlerini ezmek için 
iktidarımızda olan her şeyin ya· 

pacağız. 
"Bunu söylerken, Amerikan 

milletinin azmi ve vicdant adına 
söz söylediğimi biliyorum. 

"Amerikan işçileri, Amerikan 
çiftçileri, Amerikan iş adamları ve 
kilise mensupları, bizim hepimizin, 
hep birlikte demokrasi dünyasını 
devamlı temeller üzerine kurmak 
büyük mesuliyetimiz ve büyük 

imtiyazımız vardır. 

istikbalde herhangi bir iş bay
ramında Amerika Birleşik Devlet· 
lerinin müstakbel reislerinden bi· 
risi, bizim için vazifelerini sadıka · 
ne ve mükemmel bir surette yap· 

mışlardır derse ne mutlu ,, 

ZA Yl - Adana Kız lisesin
den almış olduğum tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. C 

Neriman Ôıtürk 

TORKSOZO 

YUGOSLAVYAO A 

YENİ TEŞKİLAT 
Belgrad : 2 ( a .a) - D .N .B: 

Başvekil General Nediç Sırp hü 
kfımetinin beyannamesini okumuş 
tur. Bu b eyannamede derhal bir 
mesai programının tat bik edile
ceği, ordunun islah ve ihtiyari 
hizmet usulünün kabul olunacağı 
bi !dirilmektedir. 

Başvekil bu beyannameyi oku
duktan &onra Sırp devletinin 
milli bayrağını çekmeğe mezun 
kılındığını da ilave etm iştir. 

ZA Yl - Adananın Döşeme 
mahallesinden 56 No. dükkanda 
bakkal Veliye borcum olan 27 
liraya vermiş olduğum Senedi 
eylUI maa~ımdan 30 lira vermek 
suretile ödedim. Senedi talep et
tiğinde zayi olduğunu ifade etti. 
Mumaileyhe borcum olmadığı gi
bi senedin hükmü olmadığını 

ilan ederim. 13409 

Adana Gar istasyonda 
Sabri Azgıneı 

25361 

Kadastro mOdtlrltl· 
Qlnden: 

( 3656 ) sayılı kanun hü
kümlerine göre, namzet olarak 
( 20 ) lira asli maaşla müsa
baka ile lise mezunu iki katip 
alınacaktır . Evsafı kanuniyeyi 
haiz olmak üzere isteklilerin 
10 / 9 , 41 perşembe gunu 
saat ( 9 ) da müsabakaya (788) 
numaralı memurin kanunun
daki vesaikleriyle birlikte işti
rakleri için Kadastro müdür 
lüğüne müracaat edilmesi . 

13406 

SEYHAN VAKlflAR M0-
00Rl0GONDEH: 

--~--~~~~~~-~ ! - --- - ·-

80 R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

~=--KiLO FIATI 1 

1 CiNSi fJı az . En çok 
~ _ _ K. S. j K. S. 

Koza ı 1 10.18 j 
Klevland Ç. · 00,00 j 
Klevland l 69,00 170-:00 

1 Klevland il 00,00 J 

M. Parlağı 00,00 00,00 1 

, P. Temizi oo,oo ·l 00,00 
. Kapımah ; __ 

1 y. Çiğidi ı-05,0~ 

1 

K. Çiğidi _ 6,75 1 

Susam--___ ~.00_, 

1 

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

Yülaf - 7.43- 1,50 ! 

1 

_L -= 
2 - 8 - 1941 

ı KAM..BIYO VE BORSA ı 
ı /ş =kasında~ alınmıştır. =, 

I (Frank) Fransız 1 

(Frank) İsviçre __ 
1 (Sterlin) İngiliz 5.24 , 
ı(~ AmerJ.kan 132.20 _ ! 

:-ADANA G_ENÇlİK KULÜBÜ 
. BAŞKANLIGINOAN : 
1 

3530 sayılı Beden terbiye
si kanunu mucibince 337 ,338, 

) 339 doğumlu mükelleflerin ta-

1 
lim ve terbiyelerine başlan· 
mıştır. 

7-9-941 pazar günü saat 
8,30 da Beden terbiyesine gel
meleri , aksi takdirde gelme
yenler h3kkında kanuni taki
bat yapılacağı son defa olmak 
üzere tebliğ olunur. 13405 

TORNACI VE TESVİYECİ 
AUHACAK 

Adana~a Fabrikamızda 

çalışmak üzere iki tornacı bir 
tesviyeci ve bir Oksijen ve 
Elektrik kaynağı yapabilir kay
nakçı alınacağından talip olan
ların bizzat veya sarih adresi· 
ni göstermek suretiy'e mek· 
tupla Fabrika müdüriyetine 

1 müracaat etmeleri ilan olunur. 
29-2-3 13393 

Adana Milli Mensucat 

Ramazan oğlu Vakfından Fabrikası Müdürlüğü 

Hükumet caddesinde 281 Nu- ERKEK ÖSR(TMEN OKUlU 
maralı eczahanenin (181) lira MU. ou· RlU. 6-u· NO[N ·. 
(82) kuruşla tamiratı 26/81941 
gününden itibaren yirmi gün l Okulumuzun 15 lira maaş
müddetle münakasaya konul-

1 
h mubayaa memurluğuna 3656 

ıh 1 · 15J9/94 ı Pazar· f sayılı kanunun hükümlerine 
muştur. a esı ı .. b. l k 

· .. ·· t ıo da yapı'acak· gore ır memur a ınaca tır. 
tesı gunu ~aa. . ı Kanuni şartları haiz olanların 
tır lstekıılerın temınat akçe· . d'd Ok l .. tl · şım ı en u a muracaa a 
feriyle bir:ikte Vakıfıar Müdür· ve 1/10/1941 Çarşamba günü 
lüğüne müracaatları ilan olu- Okulda açılacak imtihanda 

2 -3 13399 hazır bulunmaları. 2-3 13398 nur. 

• 
iş Bankası 

Kflçflk tasarrul hesapları 

1941 
ikramiye planı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağustos, 3 lkincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 , 1000 , 3,000 > 

2 > 750 > l ,500 

4 , 500 , 2,000 

8 > 250 , 2,000 

35 , 100 > 3,sor > 

80 , 50 , 4,roo 
300 > 20 f,000 ·' 

TUrklye ı, Bankasma para yat'rm..1kla yalmz para 
biriktirme olmaz, ayna zan.~n&:t' t"llhı!nlzJ 

danamlf olursunu2. 

Sayfa 3 ,! ___________________________ , 

GÖZ MÖTERASSIS I 

Dr. Mesud SaVcı 
Hastalarını Kabule Başlamıştır. 

1 
13353 7-15 

~---------' 
Adana Dopmevı Baştabibi 

DOKiOR 

Süleyman Kuntalp 

1 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehassı•ı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında 8 . Müs lim apartı · 

mıştır. Telefon No. 272 1-15 13407 

1 
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 

ADANA Kil liSESi OİR[KTÖRLOGONDf N · 
Cinsi Miktarı Muhammen bı:Jeli %7,5 Tem inatı 

Ekmek 20000 Kilo 14 . Kuruş 210.00 
Koyun eti 7000 ,, 50 " 262 50 
Maraş pirinci 2000 .. 40 " 60.00 
Kuru fasulye (Ereğli) 2000 

" 
23.5 35 25 

Sade ya~ (bit inci nevi) 2000 
" 

160 .. 240.00 
Zeytin yağı (birinci) 1500 

" 
100 .. 112.50 

Edirne peyniri 800 
" 

7ü " 
42.00 

Milas sabunu 1000 it 35 " 
26.25 

Maden kömürü 30 Ton 2870 
" 

64.58 

1 - Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı erzaklar Mayıs 1942 son una 
kadar mektebe teslim edilmek şartiyle eksiltmeye çıkanlmı ~ tır. Eksilt· 
me 4 EylUI Perşembe günü Seyhan Maarif müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyon huzurunda ve saat 9 da yapılacaktır. isteklilerin temi
nat makbuzlariy:e komisyo na müracaatları. 

2 - Şartnameyi göı mek i s.teyenlerin her gün okula gelmeleri ilan 
olunur. 24 - 24- 3 4 13407 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden: 
J - Ceyhan kazası dahilinde Ceyhan köprüsü tahkimatın-

dan bir mehmuz inşaatı ( 4483) lira (36) kuruş üzerinden açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19-9·941 tarihine müsadif cuma günü saat 11 
de Nafia dairesinde yapılacakbr. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ile şartnamelerini gör· 
mek için Nafia dairesine müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (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 suretile ihaleden üç gün evvel vilayete 
müracaatları lazımır. 3 7 - l l - 15 13408 

Köprtl Betonarme Döşeme ve Parke
Kaldırım inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Seyhan vilayetinde Ceyhan köprüsünün betonarme 

döşeme tecrid ve parke kaldırım inşaatı ( 26800 } lira keşif 
bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 10/9/941 tarihine müsadif çarşamba gunu 
saat 15 de Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
ve · artırma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden ( 134 ) kuruş 
mukabilinde alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en az 3 gün 
evvel bir istida ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu gibi 
işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ile ( 2010 ) liralık 
muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı artırma ve ek
siltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı 
zarfları iki.nci maddede yazılı saattan bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukte-
zidir. (5878) 27-30 - 3-6 13385 

BElEDİYE RİYASETİNDEN: 
1 - Belediye şubeleriyle kanaranm 94 \ yılı ihtiyacı için 

yaptırılacak defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Yaptırılacak defter ve matbu evrakın muhammen 
bedeli 1488 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı %7,5 hesa
biyle 111 lira 64 kuruştur. 

3 - İhalesi Eylı1lün 9 uncu Sah günü saat onda Belediye 
Encümeninde yapılacakbr. 

4 - istekliler ihale günü yatırmış oldukları teminat mak
buzlariyle Belediye Encümenine ve şartnamesiyle defter nu
munelerini görmek isteyenler her gün Belediye Muhasebesine 
müracaatları ilan olunur. 24 - 29- 2- 6 13373 



Sayfa 4 TÜRKSÔZÜ 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI. SESSiZ ISlEME, UZUN OMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

• 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABİOİNPAŞA CADDESi NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

------------------------------· 
TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
En Büyük Hakikat 

Kur ulu• t•rih l : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türlt Lira•• 

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 hesaplanna en 
a7. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa~ıdaki plana göre ikr~m!ye da2dllacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 
4 

" 
250 

" 
1000 

" 40 
" 

100 
" 

4000 " 
100 " 

50 
" 

5000 " 
120 " 

40 
" 
~ " 

l60 
" 

20 
" 

3200 " 

1 DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

~:;z;c;cc:cc;z;ciCCiDC~:ii::icaar=iac~ 

~ MİLLİ MENSUCAT flBRiKASI MODORlOGOHOEH: 
ktisat Vekaletince tesbit edilen 24/9/940 tarihli 

R 
nA 
a 
ftD ;y 
10 

L 
• 
1 
N 

1 

Ol~ MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT, 
CAZllE YE 60ZElllKTIR ! 

"Radyolin,, harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliti ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

de parlak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç mi.!lli pahalı ecnebi 

müıtahıarlarından da müstağ

ni kılmıştır. 

3 Eylul 1941 # 

4:K3P•••················--·~ 
NEZLE 

Kırıklık, Baş, 
Diş ve adele 

ağrıları 
En seri ve en kati şe· 

GilR ı·ıp i"N ! 
ile geçer ~ 

. . . •• Havaların serinle di~i bvl 
günlerde alacatınız ilk 

tedb!r evinizde birkaç GRIPIN bulundumıak olmalıdır. 

n Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 1 
M yormadan ıstırapları dindirir. M 

= n Lüzumunda günde 3 'adet alınır. Taklitlerinden sakııunıı •e ~ 
11 ; her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. u 

························-
Mlsabüa De memar abllacü 

Bez fiatı: 

Tip: 1. 85 
Karaı: 925 

kişinin tercih ettiti yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin-

• TORKIYE IS BANKASI ANONiM SIRIETINOEN : 

RADYO LIN Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştınlmak ve 3659 sa· 

Siparış sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 Mayıs 938 

tarih ve 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 

1- 15 1313 9 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAFA RIFATECZAHANfSI 

OSTOHOEKI MUAYENEHAHESIHDE KABUL EDER 

yılı kanun hükumleri dairesinde maaş verilmek üzere aşağı· 
M M daki şartlar dairesinde müsabaka ile memur alınacakhr : 
ibzww•www••u••»************j' 1 - Müsabaka imtihanları 15 eylul 1941 pazartesi günü 

~H~ ........................................ ~ 

Alloae ,,. Ub '1.,ÜHKSÖZÜ ll 
tartı~ GÜNDELiK GAZETf • A04NA 1 

Sahi1l ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN Senelifi ... 1400 Kr. 

Ankara; lstanbul, lzmir, Samsun ve Adanada yapılacakbr. 
2 - imtihana girebilmek için : 
A ) Liakal Orta mektep mezunu olmak. 
B ) 18 yaşından aşatı ve30 yaşından yukan bulunmamalc· 
C ) Askerlitini yapmış olmak ( Askerliğini henüz yap

mamış olanlar muvakkat memur olarak alınacaktır. 
3 - imtihanda muvaffak olanlar a'"asında ecnebi lisanı 

bilenler tercih olunur. 
Umumi Ne§riyat Müdürü • 4 - Taliplerin en geç 13 Eylul 1941 cumartesi gününe 

ilanlar için idareye MACiD BOÇLO kadar yukarıda yazılı şubelerimiz müdürlüklerine vesaiklerile 

• ' Aylıfı . . . 125 • 

1ı mUr• caat etm•lldlr BasıldıOı yer : TORKSOZO MatbaaM ı 

1 
birlikte müracaatta bulunmaları ilin olunur. 13390 
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