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DOKUZ EYLÔL 

Bugün güzel lzmirin Kurtulu
şunun 19 uncu yıldönümüdür. Bu 
münasebetle bugün lzmir bölge-: 
sinde büyük şenlikler yapılacaktır. ............. 
Anglo - Sakıon•ıar 

Komtlnlzm'daa 
korkma1orıar mı? •• 

RAGIP MACDEN 

A 
nglo-Sakslmlar, Komünizmden 
korkmuyorlar mı ?... Komü

niım ki, Kapitalizm'.n başlıca 
rakibi hükmündedir. Sovyet Rus · 
Ya ile bir ittifak yapan Büyük 
Brıtanya, bu müııaferet ve zıddi
}etten bihaber midir? ... Cıhanda 
hüküm süren bu cihan fırtınası
nın bitti~ini, muhali temenni ka
bilinden bir an için kabul eder· 
sele, acaba neticede Komünizm 
İle Kapitali7.min bağdaımasına im
~an tasavvur olunabilir mi ? .. 

Anglo-Saksonlar, yani lngiliz
lerle Amerikalıların böyle bir an
laşmadan korkuları olamaz. lngi
lizlerin siyasi felsdesi, daima ıa 
manın ilca ve icaplarına : uymak 
esasına dayanır . Mantık: ve umu
mi siyaset prensiplerine riayet 
eden, veya ettiğini sanan, Latin 
milletl<'rini en zi) ode sinirlendi
ren nokta da budur. Onlar , çok 
defa, lngilizleı in siyaset ve hat
tıharcketlerine kııar ve söylenip 
dururlaı. Fakat , piposunu çeken 
ve kulübüne çek ilf'll lngilizlerirı , 
böyle asabi ııöıler ve hel<'canlı 
fıkirleı le alakası ~oktur . O, in
ceden inceye .} nptığ ı zamana ur
gun siyasetini ve hesabını, bir 
krono metre iııtizanıiy le tatbiktaıı 

Çekinmez. 
Düne kadar Alo 

b ir Sm·y~t Rusya , 
) en lııgiltere , bugü ı 
düımanı hir Rusya ik 
dctmeği ; ( düşmbnımıı iüşmanı 
dostumdur l ) fehvasınca menfa
atine uygun görür. Fakat yarını~ 
siyasi manzarası ne olacağı bellı 
midir? .. . Komünizm, acaba, Ada
ya günün birinde sıçrayamaz ve 
bulaşamaz. mı ·ı ... 

Sıçrayamaz ve bulaşamaz. 

Komüniım, bellci bütün dünyayı 
istila ede bilir. Fakat İngiltere 
Adalarına srçra) amaı:. Niçin aca
ba"/ Bunun muhtelif sebepleri var· 
dır. Birincisi lngilt,.renin bir Ada 
oluşu .. Avrupayı kasıp kavuran 
siyaset <.'ereyanları bu Adaya sıç
rayıp ta tahribat yapamamıştır. 

En son misallerden örnek almak 
laı.ımgelirse : Ne t 918 yılındaki 
Avrupa ihtilalinin, ne de Fransa 
Ve lspanyada'ki Halk cephesi ha· 
reketıerinin , İngiliz bünyesinde 
en ufak bir tesir bile yapamadık· 
larını hatırlatmak mümkündür. 

ikinci mühim sebep; lngiliz 
milletinin ferdiyetçiliği ve inziva· 
Pcrestliğiclir. Halk kütlelerini sa
~a, sola çeken siyaset cereyanla-
11ndan, Ada halkı kolaylıkla mü
tees"ir olmaz. Her İngiliz kendi· 
•ine mahsus bir alem yaratmıştır. 
Yarattığı o alemde yaşarken key
finin, zevkinin, ananesinin bozul
duğunu hiç arzu etmez. 

İngiliılerin inziva ve anane· 
Pereıtliği malum ve methurdur. 
lngiltere, kıtaya tepeden bakarak, 
Adasında nasıl ki "Muhteşem in
ıi.va,, içinde yaşı;orsa, lngiliz fer
dı de cihanın her tarafında ayni 
le kilde. yatamaktan zevk duyar. 
. Filhakika lngiltcre'de bugün 
ıç polıtıka .~bakımından endişe 
:Yoktur. Endişe ve tehlike dış po
~itikadan gelmektedir. Bir cihan 

a s ı r g a s ı :karşısındayız.! 
(} r t a d a b ü yü k d e v 1 e r 
Çarpışmakta!.. İngiliz Arslanı ile 

(Gerisi çüncüü sayfada) 

• • • • 
MiLLi ŞEFiMiZiN 
İSTANBULU TEŞRİFİ 
• /nönü Bursalılara dedilerlki: 1 

VATANIN DİÖER KOŞELEBiNE UiTTIÖİM VAKiT 
SiZi NEŞELi VE BEi rEDAKARLIİA BAZIB aDanO-
öGMG ANLATACAÖIM. 

latanbul : 8 ( a. a.) - Milli Şef latan· 
bulu teırif etmiflerdir. 

Bur•a : 8 ( a. a.) - Reiaicumhur lamet 

iki gündenberi aranızdayım. Beni aevgi ile 
kabul ettiniz, aize t;ok müteıekkirim. Ara· 
nızda bahtiyar bir zaman geçiriyorum. Si
zi, nefeli ve kuvvetli buldum. Bununla çok 
iftihar ediyorum. Buraa' dan ayrıldıktan 
aonra vatanın diğer köıelerine gittiğim va
kit aizi neıeli ve her fedakarlığa hazır gör-

/nönü, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
Belediyede ıeref lerine verilen ziyafette 
Bu,.alılara aıağıdaki hitabede~ bulunmuı- .. 

., duğümü anlatacafım. 
~~~-=-~---=-=--------

lat'dır. 
=;:...,-..:, =ı:ıı:;B~u:=r=•=a'-=1,~· ıa=r:::,==:;evgili : va t~::;;=daf larım, • 

lngiliz tayyar i tarafından mahvedilen bir askeri hedef : - Bir mihver tayyare hangarı 

Londra : 8 (a.a ) ti: Evvelki 

gece Almanya'da Rt ~avzasına 

yapılan hava taarruzu taı:;ilalı : 

Rur'un tam şimalinde Huz'da 

bir suni kauçuk fabrikası vardır. 

Bir pilot bu bölgede dolaşmış, ni· 

hayet kauçuk fabrikasını bulmuş, 

bombalar atmış, yangınlar çıkmış

tır. Dafi ateşi şiddetli olmuştur. 

Bir Alman tayyaıesi düşürüldü. 

-
Almanya'ya 
Büyük Aktn 

BİR KAU~UK 
f ABRİKASI YANOI 

-

Fabrika şiddetle bombalan
mış, tam isabetler elde edilmiş, 

yangınlar çıkmış, duman sütunları 
çıkmıştır. 

Londra : 8 (a. a.) - lngiliz 

tayyareleri Berlin üzerine gece 

yarısından biraz evvel varmış, sa
baha kadar bu şehri bombardı-

man etmiştir. Yarıgınlar çıkmış, 

infilaklar olmuştur. istasyonda da 
bombalar patlamıştır. 

Koordinasyon Karan IZMIRDE ÜZÜM 

• PIY ASAS/ AÇILDI 

lzmir : 8 (a.a) - Üzüm pi

yasası bugün açıldı. Baş fiat 40 

kuruştur. 

---=---...... ,. 

Benzin T ahdidatı 
&aglad•• lttbaren Şeblr 

Otobtlılerl İllemlyecek 

MUCLADA ZELZELE 

Mu~la : 8 (a. a.) - Bu sa

bah 7.48 de bir zelzel.e oldu. 

Ankara : 8 ( Radyo gazete -

" ·t·b n mem ııi -(yarından)Bugun ı ı arc . 

lekette işliyecek motörlü nakıl va· 

sıtalarının benzin sarfiyatı tahdit 

edilmiftir. 
Sefaretlerin ve elçiliklerin na-

kil vasıtalarına ayda lSO titre 

benzin verilecek ı ir. Kasaba ve şe
hir hudutları içindeki oto_b~s ~e 
kaptıkaçtılar bir müddet ıçın ış-

. kfr Şehir ve kasabalar 
lemıyece ı . 

d k. motörlÜ vasıtalarada 
arasın a ı . 
ayda 300 er litre benıin verıle-

cektir. 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 
ı ı 

1 " Fransız Hezimetinin lçyüzü ,, 1 
ı . - ı 

ı Amerlkada 1au,ar edea bir eser ı 
ı ı 
ı ı i Bugünden itibaren i 
ı ı i iç Sahifemizde Bul calc11nız J 
ı"""""""""""""""""""""""""ı 

• • Sahip ve Başmuharriri v FERiD CELAL CIOY&N 

Kuruluş Tarihi : ı Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5tt4 

Türk-Alman 
ticari konuşması 

Klodyüs reisliğindeki 
Alman heyeti Ankarada. 

Müzakerat bugün başhyor 
Ankara : 8 ( a. a. ) - Bir ticaret muahedesi müzakeratına me

mur Alman murahhas heyeti bugün şehrimize gelmiş ve garda ha
riciye Vekaleti adına istikbal edilmiştir. Alman heyetine Doktor 
Klodyüs riyaset etmektedir. 

Ankara : 8 ( a . a , ) - Doktor Klodyüa riyasetindeki Alman 
heyeti ile ticaret müzakereleri yapmaya memur edilen heyeti mu
rahhasamız Hariciye Vekaleti Umumi K~tibi Numan Menemencioğlu 

riyasetinde teıekkül etmiştir. Heyetin ikinci Reisi, Ticaret Vekaleti 
Müsteşarı Halid Nazmi Keşmirdir. Alakadar Vekaletlerin tayin et
tikleıj memurlar da heyetin müşavirleri sıfatiyle vazife görecelcler
dir, Müzakerelere yarın başlanması muhte'meldir. 

Türk işçisine 
mesken _inşası 

Büyük projeler 
Ankara: 8 (1;ürksöıü muhabi

rinden) _:, Fabrikalarımızın muh
taç buh•nduğu teknik personeli 
yetiştirmek için icap eden ted
birler alınmaktadır . Ez<.'Ümle pa
muklu fabrikalarımızın iplik ve 
dokuma kısımları için mütehas
sıs işçi ve usta muavini yetiştire· 
celc olan meUebın Ka} serı Fab
rikasında teııisi tekerrür etmiş 

ve tatbilcata geçilmiştir. 
Aynı şekilde merinos fabri

kasında mevcud mektep ıteşlcila

tına ilaveten diğer yünlü fabrika· 
larımız.ın mütehassıs işçi ve usta 
muavini ihtiyaçlarının temini için 
lazımgelen melctep teşlcilatiyle 
kursların tesisi hakkında da la
zım gelen kararlar alınmıştır. 

Karabük demir ve çelik f ab
rikalarının ihtiyacı olan işçilerin 

yetiştirilmesi için bir mektep te· 
şisi de tekarrür etmiştir. Bu mek
tebe ait pavyonların inşasına baş
lanmıştır. Tercihan fabrikaların 
kendi muhitlerinden seçilecek o
lan talebelerin yiyecek, giyim ve 
ibate masrafları kamilen Sümer
banka ait olacak, buna mukabil 
kendileri muayyen bir müddet 
banka fabrikalarında çalıtmayı 
teahhüt edeceklerdir. 

Fabrikalarımızda çalışan iş

çilerin terfihi için <le bir takım 
mühim kararlar alınmıştır. işçilere 
meccanen yemek verilme, işçile
rin ve ailelerinin ~iyim ihtiyaç 
larının temini ve işçilere iş zev
kinin verilmesi ile alakadar olan 
bu kararlar halen tatbik safhasına 
intikal etmiş bulunmaktadır. 

Sümerbank fabrikalarında ça
lışan on binlerce işçiye eylfıl 

ayından itibaren sıcak ve sıhhi 

bir Y.Cmek verilmekte, günlük 
kazançları 160 kuruştan aşağı o
lanlara yemek parasız dağıtılmak
tadır. 

Fabrikalarımızda çahşan bü· 
tün işçiler için Sümerbank tipi 
bir iş elbisesi kabul edilmi§, el
biselerin seri halinde imaline ge
çilerek işçilere bedava tevziine 
başlanmıştır. Pek yakın bir ıa
manda Sümer bank f aprikalarında 
çalışan kadın ve erkek bütün iş· 
çiler temiz ve yeknesak bir şe
kilde giydirilmiş ?IB<:aktır. . . 

işçilerin kendılerı ve aılelerı 
için ihtiyaçları olan diter giyim 
vasıtalarının en müıait şekilde 
temini için de lbımgelen tedbir-

( ıeriıi flçüncil sahifede) 

Tahranı Ruslar 
işgal etti mi ? 
llGZABIBILIB 1 

/ngiliz hava faaliyeti 

AMERiKA - ALMANYA 
ARASIHOAKI iHTILlf 

BazveltlD natlıa 
TRABLUSGARP YE 

ITALYANLAR 

T 
eyid edilmiyen bir habere gö· 
re, Tahran Ruı kıtaları tara-

fından işgal edilmittir. Iran
daki Almanlann ne olacağı me
selesi üzerinde de durulmaktadır. 
İngiliz • Sovyet - Iran konuıma
sından henüz bir netice alınmıı 

değildir. 

••• 
İngilizler son günlerde Al

manya üzerine hücumlarını art
tırmıılardır. 

* * * 
Bir Amerikan torpidosuna 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

DiKKATLER: 

LOKANTALAR 
Bir okuyucumuz bize gönder

diği mektupta diyor ki: •Belki her 
şehirli gibi siz de şahid olmuşsu
nuzdur. 

"Lokantalarda yemek fiatlan 
çok yüksek; konsomasyon namiy
le 30 kuruştan başka yüzde on 
da garsoniye alınmaktadır. Bun
dan başka porsiyonlar da kuş ye
mi kadar! Ve sonra yaılık bahçe
lerdeki masalann örtüleri de pek 
kirli. Hele garson çeketleri. Bir 
nokta daha : Bütün bunlarla bera-
ber sahnedeki söz ve hareketlerin 
biraz daha nezih ~olmasına dikkat 
gösterilmesi yerinde olmaz mı? ,, 

Vatandaşımız haklıdır. 



Sayfa 2 

H arp ilanı ile Fransız hezime
tinin arasında on ay geçti. 

Sekiz buçuk aylık bir müddet es· 
nasında Fransız milletinin sinirleri 
mukabele görmiyen bir Alman 
propagandasına mukavemet mec
buriyetinde kalmıştı. Hitlerin Frarı

saya açtığı ( Şimşek harb ) ı bir 
buçuk ay devam etti. 

Bu harbin neticesi ilk onbeş 
gün içinde belli olmuştu. Almanlar 
meşhur Sedan yarığını açmağ"a 

muvaffak olup. Manş sahilleı ine 
vardıktan zaman Fransa muhare· 
besi hakikatte sona ermiş demekti. 

On ay devam eden Fransa 
muharebesi birbirinden ayn beş 

kısma ayrılabilir. Bu kısımlar, eski 
bir facia eserinin muhtelif perde
leri gibi birbirini takip eder.Birinci 
kısım harbin ilanından Varşovanın 
sukutuna kadar devam eder. Bu 
kısım tam yirmi yedi gün sürmüş
müştür. 

Birinci aafha 

H arbin bu ilk kısmında B. Hit

ler Fransaya karşı hayret edi
lecek bir şekilde dostluk tezahür-
leri yapmıştır. 

Harbin ilanını müteakip Ray§· 
tagda irad ettiği nutukta &) nen 
ıu sö:ıleri söylemiştir : 

< Fransaya karşı harp ctmtk 
ıstemiyorum .. Fransaya taarruz 
etmek nıyetinde değilim.> 

Bu nutku takip eden günlerde 
ve haftalarda Alman radyoları 

ve Fransada bulunan Alman A
janları ayni şeyi tekrar edip dur
dular. 

Harbin ilk dört haftası içinde 
Fransız milleti harpten doğma 

mahrumiyetlere ve tahditlere sü
ratle alışmıştı. lşıldarı söndürme 
mecburiyeti [ Işık - Şehri ] ni 
korkunç hayaletler diyarına ben
zetmişti. 

İlk alarm işareti halk arasında 
ehemmiyetli hiçbir reaksiyon yap
madı. 

Yalnız. komıutarımdan genç 
bir kızın ilk alarmda bir sinir 
buhranı geçirdiğine ıahit oldum. 
Fakat, bu tamamiyle bir istisna 
teıkil eder. Ayni apartmanda o
turan diğer bütün kadınlar ıaya

nı takdir bir soğukkanlılık ve ce
saret gösterdiler. Üçüncü alarm 
bütün halle tarafından tam bir 
sükunetle karııtanmı§, ne en kü
çük, korku ve ne de en hafif bir 
panik iıaretine rastgelinmiıti. 

Fransız ordusu bu ilk hafta 
içinde Sar havı.asında iki cephe 
arasındaki boı bir araz.ide ve bir 
torpil tarlasında büyük bir ihti
yatla ilerlemeğe başlamııtı. Bu 
sahadaki torpilleri patlamak için 
önce bir sürü domuz sevkedil
miıti. O ı.amım dolaşan şayialara 
göre, Fransız. ordusunun bir iler
lemesi Hitleri Şark cephesinden 
altı fırka alarak Fransız. cephesine 
sevke mecbur etmiıti. fakat bu 
fırkalar harekete geçmek fırsatını 
hiçbir zaman bulamadılar. Filha
kika bazı küçük çarpışmalardan 

baılca bu cephede Fransız ve Al· 
man orduları arasında hiçbir cid
di muharebe olmadı. itte, İngiliz 

MemlelıeUmlzln 

çimento llltlracı 
Sümerbank Umum Müdürlütfi 

Sivas civannda inşa edilmekte bu
lunan büyük çimento fabrikasının 

ehemmiyet ve karşılaşacağı ihti· 
yaç dolayısiyle inşaatını tesri et
miftir. Çimento fabrikası için bü
yük ehemmiyeti olan su meselesi 
de hallolunmuştur. Bu su, Sivas 
oehrine tatlı su temin eden şebe
kekeden alınacaktır. Bunun için 
fabriltaya kadar on kilometre bo-

ru ferşi iktiza etmektedir. Lazım· 
relen borular Karabük fabrikala· 
nndan verilecektir. 

Sivas çimento fabrikası inşa· 

ab halen hemen hemen ikmal e
dilmiştir. Yalnız makinelerin mon
taj• kalmıştır. Ecnebi ve Türk 
mütehassıslar bu montaj işiyle 
meşgul olamaktadır. 

Sivas çimento fabrikası faali
yete geçtikten sonra memleket ih
tiyacından fazla çimento temin e· 
dihniı olacaktır. 

TORt<SôZO 9 EylQI 1941 

Fransız 
hezimeti-

ediyordu. Pierre Laval ve Bordo 
belediye reisi ve mebusu Adrien 
Marquet'in etrafında toplanan o· 
tuz. \cadar ayan ve mebusan aza· 
sı da ikinci grupu te§kil ediyor· 

:- ı-. · . .. HAB RL R-
• • •• •• 

nın ıçguzu 

Amerika' da 
intişar eden 
bir eserdeki 
şayanı dikkat 

vesikalar .. 

du. Adliye naı.ın Bonne bu iki 
grup arasında irtibatı temin edi
) Ordu. Bu hareketin inkişafı için 
lbım olan parayı da Laval ile 
kendisi vermişti. 

Yüksek harp şurasının ilk iki 
toplantısı harbin başlangıç dev· 
resinde oldu . fngiliz Başvekili 
Çemberlayn, yanında birkaç na· 
zırı olduğu halde Fransız Başve

kili Dalad}·e ile Fransada bir yer
de buluşmuşlardı. Konuşulan mev
zular şunlardı : 

Adana Ceyhan ve 
diğer Garlarda 
tesisat gapılıgor 

1 - Polonyalıların acilen muh
taç oldukları İngiliz ve Fransız 
yardımı. 

iki ,az blD Uralık laşaat rapdacall 

AIDlaa • Fraaıız 
mabarebeııaıa 
beı ıalbaıı 

y·-· ·-·r 
• Büyük hadiselere ait haki- ' 
$ kat/eri anlamak için uzun bir $ 
$ zamanın geçmesi lcizımdır . i 
i Fransız bozgununu intaç eden $ * amilleri bilmek için henüz çok 
$ erken ise de bu mühim tarihi 

hadiseye ait bir takım hakikat· 
/er gafJaş gOtJaı ortaya çıkma
~a başlamıştır. 

Amerikada Andre Simon 
imzalı ve / itham Ediyorum J 
adında intişar eden bir eserde ! 
Fransız hezimetinin sebepleri 
ve mesuliyetleri bir takım ve· 
sikalara istinad ederek izah 

$ olunmaktadır. • 
f Eser sahibinin müstear isim • 

t 
kullandıfı muhakkaktır. Bu 1 
nun Amerikaya iltica etmiş olan 
maruf Fransız gazetecilerinden 

1 
Pertinaks ve .11alıud yine ma· t 
ruf Fransız kadın ıazetecile· 

rinılen Bayan Taboui olması 

' çok muhtemel görülmektedir. j 
* Eserin enteresan kısımla· * rından bir kaç parçayı tercü· 
t me ederek naklediyoruz. ·- ·-kıtalarının Fransaya ilk çıkııtarı 

da bu sıralarda vukua geldi. Bu 

ihraç hareketi tam zamanında 
yapılmıştı . Betinci Kol İngiliz kı
talarının ortada görünmemeleı ini 
bir propaganda vesilesi olarak 
istismar etme~e baılamıılardı. Bir 
çok Fransız. kıılalarında fU sual 
sorulmata baılanmııtı : 

- Nerede lngiliı.ler ? 
Daladye kabinesinde tadilAt 

yapmııtı. - Heyhat 1 ki çok geç 
kalmııtı - Bonne hariciye neza
retinden uı.aklaıtarıldı . Daladye 
bu nezareti de kendi uhdesine 
aldı. 

Bonneye adliye nezareti ve 
rildi. Ve bu suretle Alman Ajan
ları ve Almanyanın hizmetinde 
bulunan insanlar takipten kur • 
tuldu. 

E ylul ortalırında idi . Gazete-

min baımuharriri heyecan ve
rici bir haber almııtı. Bu haberde 
Bonnenin Almanya ile anlaşmak 
üzere bir teıebbibe ve mücade

leye giriıtiği bildiriliyordu . iki 
grup bu hareketi destekliyordu. 
Gaston Bergery ve Marcel Deat' • 
ın etrafında toplanan on bet ka
dar mebus birinci grupu teıkil 

2 - lngilterede mecburi as· 
kerlik. 

3 - İtalya ve Sovyet Rusya
ya karşı alınması lüzumlu olan 
vaziyet. 

iki Başvekil de PolCJnyaya tay
yare göndermenin manasızlığına 

hükmettiler. Çünkü böyle bir ted
bir Alman selini durdurmağa Ufi 
bir tedbir değildi . Yalnız , Şark 
cephesinden bir kısım Alman kuv
vetini Fransız cephesine çekmek 
için Fransız ordusunun Garpte 
tazyikini ,. arttırması kararla§lırıl

mıştı. Fakat bu da ciddi bir teh
likeye maruz kalınmıyacak şekilde 
yapılacaktı. 

( SONU VAR ] 

B. Narl Baııa 
reaı bir teberraa 

Mebusumuz Damar Arıkoğlu 
nun Dikili köyünden tam dersha· 
neli bir ilk mektep binasının inşa 
atına başlamak üzere olduğunu 

daha evvel yazmıştık. Haber aldı· 

ğımıza göre, memleketimizin ha
yırsever zenginlerinden ve Milli 

Mensucat fabrikası sahiplerinden 

B. Nuri Has, bu mektebin inJaSı· 
na yardım olmak üz.ere bin beş· 
yüz lira teberru etmittir. 

Memleketin hayır itlerinde 
cömerdliti itiyad edinmiş olan B. 

Nuri Hası bu yeni ve güzel yar· 
dımından dolayı takdirle anarız. 

Kir Bbe melltebl 
talebe abror 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet 

vekaleti Konya köy ebe mektebi ve 
bu sene 30 yatılı talebe alacaktır. 

Alınacak talebe üç sene mec
buri hizmet yapmayı taahhüt ede· 

cek ve köylerde sanat icra edebi
lecektir. 

Orta ollal talellellaa 
ıaaat bilgisi 

Maarif Vekaleti, orta tedrisat 
müesseselerinde talebeye sanat 
bilgisi öğretilmesine de karar ver· 

miştir. Bu maksatla sanat mektep

leri için ayrılan tahsisattan bir kıs· 

mı da bu işe tahsis edilecektir. 
ilk olarak tecrübe mahiyetinde ol · 
mak üzere birkaç viliyetteki orta 
mekteplerde bu karar tatbik sa· 
hasına konacaktır. 

İyi bir kaynaktan aldığım z 
malümata göre, Devlet Demiryol
ları idaremiz. Adana, Tarsus, Cey
han ve cenup hattının diğer bazı 
garlarında lüzumlu bir çok tesi
sat yapmayı kararlaştırmış, ve bu 
iş için ilk hamlede 200.000 li
ra tahsisat ayırmıştır. 

Son iki yıl içinde çok mü 
kemmel bir hale getirilen Adana 
Garında daha bazı ilaveler yapı 
lacak, Ceyhan istasyonu da islah 

edilecektir. Ceyhandan ötedeki di· 
ğer cenup istasyonlarında da bir 
çok yenilikler yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları idaremi· 
ze ve bu idarenin Adanadaki çok 
değerli mümessili Eşref Demirağa 
Çukurovalılar mütefekkirdir. 

Slaaa Tallallolla 
Bir müddettenbeı i şehrimiz

de bulunan mebusumuı l:S. Sinan 
Tckelioğlu, ka7.81arımıı.da }'aptığı 

tetkik seyahatinden dün şehrimi
ze dönmüş ve dünkü posta ile 
Ankaraya hareket etmi§tir. 

Atıcı Seçimi 
13 ve 14 eyliilde Ankara'da 

yapılacak Atıcılık Müsabakası i· 
çin şehrimizden davet edilen bir 
atıcıoın seçimi pazar günü Beden 
Terbiyesi Mükellefleri arasında ya· 
pılmıf ve en fazla puan alan Os· 
man Seval seçilmittir. 

Osman Seval bugünlerde An· 
kara'ya gidecektir. 

Fabrlllalanmwa 
redell parçaları 
Sümer Bank umum müdürü 

Burhan•Zihni Sanus şu beyenatta 
bulunmuştur : 

cBugün Sümer Bank fabrika
larının ihtiyacı olan ateş tuğlala

rını yerli fabrikalardan temin im
kanını elde elmif bulunuyoruz. 

f Bundan ba§ka bugün Avrupa· 
dan getirilmesine imkan hıssıl 

olmıyan } edek aksam ve makine 
parçalarının yapılması üzerinde 
de çalıımalarda bulundum. Yedek 
parça hususunda bütün ihtiyaçla 
rı dahilinde temin edebileceği

mizi memnuniyetle kaydedebili
rim.> 

Menin Vali ve 
Belediye Reiıler i 

Mersin Valisi B. Saip Örge, 
belediye reisi Bay Mithat Toroğlu 
Mersin işleri hakkında temaslarda 
bulunmak üzre Ankaraya gitmiş
lerdir. 

------•l:= ___ Y_A __ N __ K_l __ L_A __ B_D __ A __ N __ ==',__1 
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Soğuk nüktelere dair 
Türk gazetecili~nin büyük bir siması, irfan 

ve kültürümüzün sayılı bir üstadı, vaktiyle · eski 
bir modaya ayale uydurarak • kendisine eski usul 
bir lakap almışb. Bu likap, en büyük ottunun 
babasa manasına gelen arapça bir terkipti. 

Matbuat tarihimize hırçınlığı ve inatçılığı 
ile geçeceğini sandığım bu sayın muharrir, evelki 
gün yazdatı veya yazdırdığı kısa bir fıkrada benim 
sotuk nükteler yaptığımdan bahsediyor, bize üstü 
kapalı bir dalkavukluk payesi bağışlıyordu. 

-·------: ........................ : 
f fATURA MESELESİ 1 
ıı Hemf ehrllerlmlze , i 

her ne olur•• ol• un, 
ıı çarfıdan yUz kuruf tan ıı 

fazla all f veri• ettik· i le rl vakit sahcıdan be- i 
ı hemehal fatura almala 
ı rın1n mllll bir vazife o l· i 
ı dulunu hatırlatmıftık. ı 
ı Bunu birçok hemf eh· 
ı r llerlmlz ta tbike baf la· ıı 
mı,ıardır. Biz bunun i köklef mlf bir itiya t hl· ıı 
llne gelmesl a r zu•u ile f tUccarlarımıza diyoruz ıı 
ki ; mahcup ve c ömert 

ı m Ufte rllerlnlz vardır. ı 
ı &iz ler, onlara, ls temele ıı 

mahal ka lma dan aldık· i ları malan faturasını ve- i 
ı rlnlz . Bu fa turala r • izin 
ı ticaret ahllkınazın ve• I· i 
ı kah birer dellll olacak ı 
ı tır. ı 

: ........................ : 
Yüzücülerimiz 

=l~mir'•= 

Dün Gittiler 
Bursa'daki su sporları müsa• 

bakalarında ikinciliQ'i kazanan yü· 

zücülerimiz.in bu muvaff akiyetle

ri üzerine iz.mir Fuar Müsabaka
larına devet edilmiş oldutunu 

yazmıştık. Yüzücülerimiz dün ge· 
ce Su Spoıları ajanı B. Rifat Çe-

likkol'un kafile reisliQi altında lz

mir'e hareket etmişlerdir. 

Gençlere muvaff akiyetler dile· 
riı.. 

•• Btrel Demir al 
Devlet Demiryolları Adana 

altıncı itletme müdürü Bay Eşref 
Demirağ mezuniyetini bitirerek 
vazifelerine başlımıılardır. 

Dıalılz çeltlll 
ellen çiftçiler 

Osmaniye çeltikliklerinde ka· 
nuna aykırı hareket edenler hak
kında takibat devam edilmekt~

dir. Bundan sonra çeltik sahala
rında talimata ve kanuna aykırı 
olarak hareket edenlerin çeltık 
sahalarının ,kayıtsız. ıartsız kurutul 
ması için lizım ıelen tedbirler 
alınmıf, direktifler verilmiftir. 

Ziraat lloagrellaı 
gltlea •••"'•ler 

Ziraat Muallimleri kongresine 
iştirak için lımire gitmit olan 
ıehrimiz Ziraat Lisesi Zootekni 
tubesi ıefi Tahir Dinçer, Ziraat 
şubesi muallimlerinden Semih 
Uygur ıehrimiıe avdet etmiflir. 

Portallalcdıll 

çabpaalan 
Osmaniye portakal ağaçların· 

-
Valimiz geldi 
Faik Üatün Oımaniye 

tedlıilılerinJen çalı memnun 

Birkaç gündenberi Valimiz B. 
Faik Üstünün Osmaniye bölgesin· 
de tetkiklerde bulunduğunu yaı.· 

mıttılc. Valimiz şehrimiı.e dönmüş 
ve dün Vıliyettclı:i işlerile meşgul 
olmuşlardır. 

Kendilerile konuıan rnuharri· 
rimize B. Faik Üstün, Or.maniye· 
de gördüklerinden pek memnun 
kaldıklarını , bilhassa zirai istih· 
sal vadisinde Osmaniyenin eşsiı 

bir bölge olduğunu, burada sulu 
ı.iraatin daha geniş hamlelerle 
ilerlemesi lüzumuna kani bulun· 
duğunu, Maarif, Nafia ve diğ'er 

şubeler işlerini iyi gördüğünü iz· 
har etmişlerdir. 

Merlla Liman 
Belıl 

Mersin: 8 (Türksözü muhabirin· 

<len)·Mersin Mıntakası Liman reiı.i 
kay Zihni Koçak ve İskenderun 

Liman reisi bay Yakup Gürkan 

tekaüde sevkedilmişlerdir. 

Mersine Samsun mıntakası 

liman reiıi Sırrı Ba}dar ve lsken

dcruna da Antalya liman reisi 

Hulusi Pana tayin edılmişlerdır. 

TÜRKiYE Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 

SALI 9.9.941 

7.30 Prorram ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzık : Hafif program 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müz.ik : Hafif parçaların 

devamı 

8.30/ 

8.45 Evin Saati 

12.30 Program ve saat ayarı 

12.33 Müzik : Türkçe plaklar 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Türkçe plaklar 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık program 

18 00 Proa-ram ve memleket sa· 
at ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Salon Or· 

kestrası 

19.00 Müzik : Muhtelif şarkılar 

19.30 Memleket saat ayan ve 

ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : FASIL SAZI 

2G.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müz.ik : Keman soloları 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası 

21.10 Müz.ik : F. Lizst - Piano 

Konçertosu 

21.30 Konuşma (100 Sene Önce 

NaS11 Yaşıyorduk) 

21.45 Müz.ik : Klasik Türk Müzi· 

ti Programı 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri; Esham . Tahvilat 

Kambiye • Nukut Borsası 

(Fiat) 
22.4S Millik : Dans 
2'.!.S5/ 
23.00 Yannki program ve kapa• 

Nf. 

Yirminci asnn kırkıncı yılında bu üatadın 
oğlu, o eski lakaba bir " zade ,, ilave ederek 
kendisine imza ve soyadı edinmek garabetini gös
terdi. Galiba, eşi, dostu bunu kınadılar ve yap
hğı işin yakııık almadığını kendisine de söyledi
ler. Şimdi bu muharrir, bu eski lakaptan vaz 
geçmemek inadiyle yazdığı makalelelere imza koy· 

mamaktadır. 

Bu zatın takdirine maruz kalmakhğım bir 
feliket olurdu ; tenkidine nail olduğum iç(n övünü

rüm. 
Soğuk nükte bahsine gelince, Nazmi Acar 

tekerlemelerine burnundan gözlütü düşecek kadar 
kahkahalar atanların bizim yazılarımızdan hoşlan· 
mamasını hoş görünüz. Bunun da aksi felaket o

lurdu. - T. L 

da kriz.anfolis hastalığı görülmüş· ' 
tür. Ziraat müdürlütünce derhal 

1'111etçl ecıuı 

iSTiKAMET ECZlHlNESİ 
1 

harekete geçilerek Osmaniyeye, 
ilaç ve makineler gönderilmiflir. 
ilaçlar para muhbilinde istiyen
lere verilecektir. 

HUkOmet Y•nında 
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4ıgıo • Saksonıar 
lomonızmden 

~Ol'kmuyorlar mı ? 
~ 80,makaleden artan ) 

!~ 
arı kartalı karşı karşıya ... At

tı ve denizler tehlikede ... Home-
hc:t., sessiz fedekarlık ve 
ı~~etıe İngiltereyi ve: İmparator· 
tik korumağa çalışıyor .. . Ati an-
la Ve Akdeniz 'de Stukalar, Mavs· 
ı 1'• Pikkiya telli'ler, denizat-
' arı 
~ k Ve seri hücum botları dur · 
~: sızın faaliyetle... Cehennemi 
~iıkharp makinesi medeniyeti yık-

la rneşgull .. 

1 Avrupayı bir kasırga halinde 
tarı böyle bir-.<ıırada ; ölüm-di : 

: :)avaşı cer;yan ettiği bir sı· 
a : Reich Almanyası, ansızın 

'lııYet:Rusya'ya saldıriverdi. w. 
1ll tarihin in henüz kaydetmedi
llıtıaı.ıaın, müihiş bir mücadele 
elan etmekte , milyonlarca in · 
Ytıre serilmekte , şe hir kasaba 
~~Ôyler yanmakta , medeniyet 
Up gitmektedir!.. 

~arı kartalı , bi<iman hasım 
~ki. ettiği İngiliz kartalına ölüm 

esıni indirmrı.den evvel, Rus
·ı~ taarruzu münasip gördü. Bu 

111ıler için bu:unmaz bir fır· 
11

• Bu misilsiz ftrsattan maha· 
c . l ·ı ıstifade etım·k isteyen ngı · 
t, -... iç siyaseti fevkalade sağ
~ Olduğu için, - dış siyaset 
ııntndan Rusya ile anlaşmakta 
llıah1ur görmedi. 

.klngilizlerin komünizmden pek 
lıları yoktur. lngiliz impara· 

~ıı~unun selameti bakımından 
Çarlık Rusyası ile anlaşan İn· 

tre bu güıı de Sovyet Rusya 
~anlaşmakta hiçbir beis gör
ekt~dir. Mf'slf"gi, sanatı; sev· 

~e sporu yekdiğerine hiç k!l· 
tll'ladan tatbik edebilen lngi
t, iç politikalarına asla tc>siri 
qclan münasip bir dış siyaset 
1 • 

.D ederek Sovvet Rusya il" 
~ll'lışlardır. 
~te, Sovyet Rusya ile anlaş

ıı11 ... k ın manası budur. Her ışını 
adar kadrolu ve knntenjanlı 

ııı~ . 
1 e tanzim ve tatbik eden bır 
~t, komünizmden hiç korkar 
\ı 
e rıe diye korksun? .. 

Ragıp MaOden 

'l'lrk işçisine 
lııesken inşası 
(Birinci sayifeden artan) 

<llınrnıştır. Fabrikalarımızda 
~aıı işçilerden fazla gayret 
,~teıııeri tc>şvik maksadiyle 

~ ıa~!' 11 Ücret esaslarının istihsal 
l!<t~al~n<lırılması prensip\ ka-

\ıc clıl~ış ve ilk olaı ak pamuk· 
rJa YUnlü mensucat fabrikala · 
tl ı akordla çalışan işçilerin 

(g ~anıa progresif bir şekilde 
~&t:kn Ücret esasları kabul o
e normal randımanın fev-

1t Çılrnıya muvaffak olan işçi· 
~Uk ka~1 sek kazanç temin etmesi 

tı~ arı bahşedilmiştir. Bu mak
Ycn· 

terj . •den alınması lazımge-
p ~itler tetkik olunmaktadır. 

'llılı ~ tikamızın ekserisi de-
k b·ışçi temini bakımından bü
.i e~~ ehemmiyeti haiz olan 
lakta.cı erinden mahrum butun
~tik11it· Bu noksanı telafi ve 
·ı~'&ı a:•nıııın yanında bir mü
~.~iııj 8 ışçi neslinin vücuda gel-
lıı tc..,.·ın . . . h fab :·• etmesı ıçın mu -
i~. tıkalarımızda· ilk olarak 

ftııd 1 
evinin inşası bu sene 

1~ıı ~ lcaıar altına alınmıştı. 
~I \teıcap eden hazırlıklar ik-
~ .k 
)seti ;ı olarak Hereke ve 
ı i~<I\ abrikaları evlerinin in
~ _bll\i~ Cdilrniştir. Bunu Nazilli 
ı~ıkaı,. fabrikaları ile diğer 
ıtı~ ><ta 't . 'h . tcı aı evlerın ı alesı 
iltlıı 111ecek ve ilk planda inşası 
(arıda an e\ılerin en kısa bir 
tit, •kınaıine gayret edile-

Sovyet-Alman 
muharebesi 

Odesa şehri 
mukavemet 
etmekte! 
LEN/NGRAD 
DAYANIYOR 

FiNLERiN HAREKETi 

Leningrada karşı Almanlar 
tazyikte berdevamdır. Fakat .. Rus
lar da azami mukavemet goster
mektedir. Diğer taraftan Odesada 
da mukavemet) berdevamdır. ln
gilizler • Rusların kıŞa kadar t_a
hammül göstereceği_ümidindedır. 
Bazı haberlere göre, İngiliz tay
yareleri Sovyet hava akınlarına 
yardıma başlamıştır. 

Moskova : 8 (a. a .) - Teb
liğ : Bütün gün cephe boyunca 
şiddetli muharebeler olm~ştur. 
Rus tayyareleri düşman pıyade 
kuvvetlerine ve zırh! · kıtalarına 
ve hava kuvvetlerine ağır darbe 
ler indirmişlerdir. 23 Alman tay
yaresi kayıptır. 11 Sovyet ta~~a 
resi kayıptır. Şimal buz denızın· 
de 73 _ u Alman denizaltısı Rus 
deniz kuvvetleri tarafından zapt 
edilmiştir. 

Berlin : (a. a.) - Rus cep
hesini şimalde Alman havacıları 
son günlerde taarruzlarını Lado· 
ga cenubuna tevcih etmiştir, yüz
lerce bomba tayyaresi ve Ştuka
lar düşmanı:bombalamış ve gerek 
insanca, gerek malzemece zayiata 
uğratmışlardır. Bir Alman tayya
resi kayıptır . Cenupta Almanlar 
düşman tecemmülerine ve Dinye
p er, A.zak bölgesinde Rus kolları
na taarruzlarda bulunmuştur. Cep
henin merkezinde Almanlar 6 
Temmuzda: düşman dem iryolları
na plan dahilinde ta~ri~e d~vam 
etmiştir. Raylar keısılmış, ıst~s
yonlar yıkılmıştır: . Beş. naklıye 
treni tahrip edilmıştır. Bır cepha
ne tn::ni havaya uçtu . Bundan 
başka pek çok eşya ~~g~.nuna 
bomba isabet etmiş, koprulerle 
ağır köprüler ele ağır hasara uğ-

ramıştır. • 
Berlin : 8 (a. a.) - Aske_rı 

b. kaynaktan bildiriliyor : Fın 
ır . tı· 
phesinde yeni ehemmıye ı mu· 

~:ffakiyetler kaydedilmiştir .. Bi~ 
kolordu bölgesinde Rus esırlerı 
adedi 9000 dir. 

8 ( ) 6 eylulde Bertin : a.a -
şark cephesinin ortasın~a Alma~~ 
lar bir nehri aşarak dı~er sahı 
r de bir köprübaşı kurmuşlardır. 
ın burası Şiddetli taarruzlara ra~men . .. 
müdafaa edilmiş ve dığer bır koy 
alınmıştır. Esir ve malzeme de a
lınmıştır. 25 top ve ağır bomba 
makineleri de vardır. . 

Londra: 8 (a. a.) - Annalı~t 
askeri vaziyet hakkında di~.or k.ı: 

cGeçen haftanın son gunlerın· 
den beri Leningrad .. harbi. dev;if. 
ediyor. Netice henuz tayın e 

memiştir. . 
cRuslarda müdafaa gayretı v~r. 

Leningradın ciddi tarzda. tehd~t 
ec.lileceği istikamet, cenubı garbı· 
d . Burada ise dünyanın en 

ır. ~ t hk 
mükemmel ıiç sıra mus a em 
hat vardır. 400 metre kadar ge
nişlikte olan Neva nehri de bu-

h·ıma)'e ediyor. Ruslar 
rasını · " f 

V burasını muda aa dere ve ev e 
azmindedir· 

cBuna yakında gelecek . ~ış 
. . . de ilave etmelıdır. 

mevsımını b' 
Burayı zaptetmek mühiş ır 
teşebbüstür.> 

Berlin : ~8 ( A.A. - Alman 
tebliği : Ladoga şarkında hücu. 

Fin Kıtalan Vir hattına ma geçen 
vardı. 

TORKSOZO 

Af rikadaki son 
harekat 

Kahire : 8 (a.a) - Tobruk 
bölgesinde mihver topçusu birnz 
daha faal bulunmuştur. 

Gündüz yapılan altı hava hü
çumu ehemmiyetsiıdir. 

ırana dair 
asılsız şayia 
Moskova : 8 (a.a) - Alman 

radyosu ve Alman gazeteleri Rus· 
!arın lranda işgal bölgelerinde 
Sovyet hükumet idareleri kurduğu 
haberini neşretmiştir. Tas ajansı 
bunu tekzib eder. 

Nalla Vekilimiz 
Konyaya geldi 
Konya: 8 (a.a) - Nafia Ve

kili Cebesoy dün kara yolu ile 
Antalyadan Konyaya gelmiştir. 

TORK - iNGİLİZ 
TİCARİ VAZİYETİ 

Londra : ~8 (a.a) - Turkiye 
ile İngiltere arasında son hafta
lar zarfında ticari muamelelerin 
yekunu, iki memleket arasında t~
caret münastbetlerinin ehemmı
yetini göstermektedir. Bu "ııo? haf 
talar içinde, Jngı ltere, Turkıyeye 
cem'an 1 600.000 İngiliz lirası kıy· 
metinde eşya göndermiştir. bu 
eşya anısında, Türkiyenin ltalya
dan ithal edemediği 1000 ton sul
fate de cuive de vardır. Bundan 
başka İngiltere, Türkiye'ye kal~
ve ve ayni zamanda lokomatıf 
ve vagonda gondermiştir. 

Halen United Kingdon Com· 
melciar Gorporotivon ile Türkiy~ 
münakalat Vekaleti arasında İngıl 
tereden gelen lokomatiflerin ve 
ağır malzemenin takliyesınde ku.1-
lanılmak üzere lskendurunda hır 
mendirek inşası için müzakereler 
ceryan etmektedır lngiltereden 
ğönderilen eşva hacminin külliyet
li miktarda artması bu tedbirleri lü
zumlu kılmaktaeır. 

Dr. Glodius'üne Türk:- Alman 
ticaret müzakerelerini yeniden aç· 
mak Ankarada beklende bu anda 
tafsilatın sarih bir ehemmiyeti var

dır. 

Suriye ıstlklAll 
Londra : 8 (a. a.) - Gene

ral Katru Hale be gelmiştir. Ge
neral Suriyenin müstakbel vazi
yeti hakkında Suriye şefleriyle 
görüşmüştür. 

Bay Bazveltln 
annesi ildi 

Vaşington : 8 (a. a.) - Ame
rika Cumhur Reisi Ruzveltin an
nesi vefat etmiştir. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
-Birinci sahifeden artan

yapılan Alman tecavüzünün he· 
nüz mahiJeti anlaşılmamış.tır · 
Berline gör~, evvela Amerıkan 
torpidosu Alma~ denizaltısına te· 
cavüz etmiş, denizaltı da muka
belede bulunmuştur. 

1 * * * 
Annesinin ölümü dolayısiyle 

Ruzvelt nutkunu perşembeye te 

bir etmiştir. 

* * * 
Mareşal Kavellero Trablus-
t teftişlerde bulunmuştur· 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

---
KiLO FlAfi 

CiNSi En az I En çok 
K. S. K. S. 

Kc,';; =-- 1 1 11.30 
Klevland Ç. \ j 00,00 
Klevland 1 66,00 70,00 

Ktevland il 00,00 

1 

M. Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 --OÜ,OOı 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 

K. Çiğidi 
susanı-- 41,50 
Buğday yerli--a,43 ' 8,75 

1 

Arpa 6,63 ·-4fo-J 
~:_ -7.43- ı==:ı 
ı=--8 : 9 - 1941 
1 . KAMBiYO VE BORSA 
J / ş bankasından alınmıştır. 
,!(Frank) Fransız -~-

(Frank) İsviçre -~~-
(Sterlin) İngiliz 5.22 
(Dolar) Amerikan 129 69 

Denze mlblm 
bir vazife 

Bern : 8 (a. a.) - Haber 

aldığımıza göre, eski Suriye ko
miseri General Dı;nze Darlan ge-

nel kurmay beşkaulığı vaıifesini 

ve.reecektir. 

Milli Şellmlzln 
ıstanbalu teşrlll 

(Birinci say/adan artan) 

"Bursalılar, sizin memlekette 
hususi vazifeleriniz vardır, bu va
zifeyi çok iyi anlamalısınız. Bursa, 

memleketin her zamanki hayah 
için güzel her şeyin örneği olaraJ< 
tanınmalıdır. Tabiatın, tarihin bu 
kadar zengin ve güzel olduğu bir 

yerde her vatandaş tarihle sevilen 
her şeyin örneğini, anlayışını ver
meğe mecburdur. Burada mektep 

çocuklarını ve erkek çocuklarını· 
zı da gördüm. Resimde, elişlerin-

de, tabiate ait her işte babaları· 

nın, analarının kanlarında devam · 
lı izler taşıdıklarını gösteriyorlar. 

Bu kadar istidatlı vatandaşlar gü
zel sanatta, resimde, heykelde, 

musikide, süsleme sanatlarında 

vatanın her köşesine örnek olma

lıdırlar. Güzel s;,nat, güzel sevgisi 
deyip geçmeyiniz. Bir milletin ter

biyesinde, yükselmesinde en mad
di alanlarda çok kudret göster-

mek için güzel sanat sevgisi yük· 
sek olmalıdır. Bu kadar istidath 
Bursa, bu güzel sanat istidadın · 

dan bütün memlekete medeniyet 
ve kudret taşımalıdır. 

"Bursalılar, aziz vatandaşlarım, 

gece yarısı burada, Bursa'nın her 
tarafında beni dinliyorsunuz. Bu 

benim için bir zevktir. Bana kar
şı gösterdiğiniz sevgiye tekrar te

şekkür ederim. Size sevgilerimi 
ve selamlarımı bildiririm. Yaşasın 
Bursalılar, yaşasın aziz Bursa!,, 

Milli Şef'in bu hitabeleri cad
deleri dolduran on binlerce vatan
daş tarafından hoparlörler vasıta

siyle dinlenmiş, halk müteakiben 
köşklerine avdet buyuran Şef'in 
otomobilini sararak "Yaşa, sağol!., 
gözbebeğimiz, aziz Şef'imizl,, ni-

dalariyle hararetli sayg1 ve sevgi 
bağlılıklarını bildirmişlerdir. 

Satbk Fordıoa 
Traktirl 

Gaziantepte 1937 mo
df':li manyetolu mazotla mü
teharrik köteniyle birlikte 
yeni bir halde muvafık şa 
raitle satılıktır. Matbaamıza 
müracaat. 13419 

garp e l 1 T b 
Sanıldığına göre, talyan ar ra • ' [.,._,,.,.....,,.. ....................... .....,..'""""~-w-w._--w-v 

·ıçin endişe duymaktadtr. lusgarp 

Sayfa 3 

Refika Recep Tumerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni sene talebe kaydına ba,lamıfhr. Kayd rJe 

kabul ıeraiti Bebekli Kilise aokağrndaki bit;ki 
yurJa,.Jan öğrenilir. 13400 ! 
~~~ 
, ___________________________ , 

GÖZ MfJTERASSISt 

Dr. Mesud Savcı 
Bastaıarını Kabule Başlamıştır. 

l.. .......... j ...... 1.33·5·3 .......... 1.0 .. 15 .... ...1 

ldana Dojumevı Baştabibi 

DOKfOR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum rJe Kadın Haatalıkları Mütehassu11 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-
mıştır. Telefon No. 272 5-15 13407 

• 
iş Bankası 

Kaçak tasarruf hesapları · 

1941 
kramlye plam 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Ağuatos, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 > 
4 > 500 > 2,000 » 
8 > 250 > 2,000 J 

35 > 100 > 3,sor > 
80 > 50 > 4,COO • 

300 > 20 f,000 3 

TUrklye lf Bankasına para yatr,rm3kla yalnez para 
biriktirme olmaz, aym zanl~nt:~ tıııllMnlzl 

denamlf oJuraunu:t. 

ADANA KIZ lİSESİ DİREKTÖRLÜGÜNDEN : 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli %7,5 Teminatı 

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 yağ (birinci nevi) 2000 ,, 160 ,, 240.00 
Zeytin yağı (birinci) 1500 ,, 100 ,, 112.50 
Edirne peyniri 800 ., 70 ,, 42.00 
Milas sabunu 1000 ,, 55 ,, 41.25 
Maden kömürü 30 Ton 2870 ,, 64.58 

Adana Kız Lisesi pansiyonunun yukarıda cinsi ve mikdarı yazılı 
erzaklarına talip çıkmadığından 10 gün müddetle temdit edilmiştir. 
Yevmi ihale 15 Eylül Pazartesi günü saat 9 da Seyhan Maarif müdür
lüğünde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacakhr. Taliplerin 
ihale günü komisyona müracaatları. 13418 

il.Al\J 
~UKUROYA HARASI MÜDÜRlOGONO[N 

Veznedarlık ve ayniyat refikliğinde çalıştırılmak üzere 
yirmi beşer lira maaş asli ile iki ayniyat memuru alına
caktır . 

Taliplerin en aşağı orta mektep mezunu olması ve me· 
mureyn kanunundaki şerait ve evsafı haiz buluması la
zımdır. 

20-9-94\ cumartesi günü saat 13 tc icra olunacak 
imtihana girebilmek için taliplerin hüviyet cüzdanını, asker· 
lik vesikas;nı mektep şahadetname veya ( tastiknamesini hüs
nühal kağıdını ayrıldıkları memuriyetlerden berayi zimmet ve 
ya bonservislerini ve sıhhat raporlarını imtihan saatinden ev
vel Hara Müdürlüğüne ibraz etmeleri lüzumu ilan olunur, 



Sayfa 4 TORKSôZO 9 Eylul 1941 1""' 

PHILJ ·ps 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSİZ İŞlEME , UZUN ÖMÜR. 

F 1 LI P S 
K agnak E lektrotlarz 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABİDİNP~ŞA CADDESi HO. 42 - TELGRAf: REMO ADAN&· TEllfOH: UO 

:·· .. •••••• .. •••••••••••••• .. •••••••• • • •• •• •• 
ITURKSOZU : 1 
1 Gazete ve Matbaası 1 

i 1 
: Türksözü OlUYUCUURIHA DOKYAKIN HER TARA- 1 
İ FINDA VUKU BULAN HADiSELERİ GONO 60- S i Gazetesi HONEYERİR. TORKSOZONO TAKIP EDİNİZ. I 
• Bitap, mecmaa, çell, bUet, allı, ı 

1 PIAa, barlta, ltUamam matbaa Tu··rkso··zu·· 1 işlerini Tlrldyede mewcat mat- 1 
• ltaaıara rekabet eder derecede Matbaası ı i tall ve ılraoe eldea çıkanr. ı 

:. Türksözü Cilt Kısmı 1 
1 SAGLAM, TEMİZ, ZARif CiLT iSLERİNİZi AHCll TORlSöZO 1 
İ MOCELLITHAKESIHDE Y APTIBlBillRSlllZ 1 , 

1 i ..................................... ~ 
·---~· ~ -- -- -~ - ------------- 1 ••••••••••••w•a•ww•x•••••ı .4Z=~~zz~:s21:z21aaıaıcııac~ıacr0#" c 

1 

TÜRllYE CUMIUmYETI 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t.rih l : 1988 

Sermayesi : 100.000.000 Türlı Liraaı 

Şube ve ·ajanş adedi : 265 

Zirat ve tican her nevi banka muamele:er 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
a1 50 lirası bulunanlara sene4e 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa~daki plana göre ikr.ı;miye daQ ı•lacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 " 
4 .. 250 

" 1000 " 
40 .. 100 

" 
4000 

" 
100 " 50 5000 .. 
120 .. 40 4800 

" 160 .. 20 3200 .. 
DIK~A T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylı'.il, 11 Birincikinun. 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------· 
======il· Y8111 Çdltl 

Bu Harbin Kitabı 

TORIİYl - IHGilTERE JTTiflt VE 

BOYOK BRıfilvl IMPARAJolıLuın 
=== YAZAN:== MÜMTAZ FAiK FENiK === 

MÜTEHASS.IS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GOi •TAf A Rff ATECZUAISI 
· OSTONllEIİ , MUA YEllEHAlılHI JABUL EDEB 

' I 

En Büyük Hakikat! N E z L K':.kıık,Baş, 
~ Diş ve adele 

il R • ~ ~ En :riğ~:l:r~ati şe 
n A Ji ~ Gi'R l"'"P i"N 

.ı 

lı 
d 

ftD gy ile geçer 
• tJıl d 

Havaların serinlediAt 

! () 1 
! L N ; . ~ 
il 1 ~ 
Ü N DiS MACUNUNUN YlRATTIGI SIHHAT, n 
~ CAZiBE YE GOZELliJJR 1 n 
n "Radyolin,. harikulide mücs· de parlak neticeler veren 

sir terkibi, daima tazeliA"i ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

kişinin tercih ettiği yegane diş müstahzarlarından da müstağ· 
macunu haline gelmiştir. Diş 

ni kılmıştır. 

!•W**W*******fi#*#M##W*W*W** 

~~~~- "8-~ .. --;;;;;z,-;ül ......... GONOEUI( GAZElf - AO~NA 
, . 

" ,) - I< 

Sah4, ve Başmuharriri 1 

Sene/ifi ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
I Aylıfı ... 125 • -

- - Umumi Neıriyat Müdürü 

llAnlar l~ln ldAl"e~• MACiD G0ÇLU 1 -
ı " mUr•caat etmelldlr Bosıldı{ıı yer : TORKSOZO Mgtboo11 ; ........................................ --

günlerde alacağınız il" 

tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundun.ııak olmalıdır. t 

ft _ Kalbi bezmadan, mide ve bnbrekteri 
M yonnadan'·ısbrapları dindir:ir. ıı M ~ ~ 
M Lüzumunda gµnde 3 atlet alınır. Taklitlerinden sakının•ı 

M her yerde pullu kutuJannı ısrarla istcyinız. 
M 
•Ks~s:g~z:z:mCIClalCllCICllCEZZ~aellaD~P" 

I LAN 
Seyhan Nafia Müdürlüğünd 

1 - Ceyhan kazası dahilinde Ceyhan köprüsü tablıi İ 
dan bir mehmuz inşaatı (4483) lira (36) kuruş üzerinden• 
siltmeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme 19-9-941 tarihine müsadif cuma güniİ 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ile şartnamelerİ.,ı 
mek için Nafia dairesine müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (336) lira (2S) kuruf muvakkat ternio" 
meleri ve bu miktar iş yaptıklarına dair bonservisierile "1 
ve sanayi odasma kayıtlı olduklarına dair vesikalarını; ( 
ruş biri (8) kuruş bir damga ve 1 kuruşluk tayyare . 
dilckçeleyine bağlamak suretile ihaleden üç gün evY~!.ı 
müracaatları lazımlr. 3 - 7- 11-15 13'1"" 


