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ı lo,.• gelen haberfep Tu- ı 
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:~~EN KRALININ BÜK- ı 
v ELÇiMiZi DAVDTI 

Aden: 12 (a.a.) - lngiliz kara 
deniz ve hava kuvvetlerinin işbir
liği ile yapılan bir gündüz hare· 
keti neticesinde Eritrede As alının 
zabtedilmiş olduğu bildirılmek· 
tedir. 

Kahire: 12 (a.a.) - Bingazi 

1. Benina, Derne ve Gazala ımanı, .. 
tayyare meydanları t~y!arele.rımı-
. dün esas hedeflerını teşkıl et-

zın B k ·ı miştir. Avcı tayyareleri ar ı e 

Deme arasında bir motorlu nak
liye kafilesini mitralyöz ate: şine 

!ta/yanlardan alınan top ve katırlar 

AFRIKADA 
FAALiYET 

A ssap Zapt edildi 

tutmuş vez olu kadar kamyonu 

tahrip etmiştir. 

Musolini'nin 
son nutku 

Nutuk Bertin mahafilinde 
nahof tesir yapmıf 

ziraat Vekilimizin 
Trakya tetkikleri 

lstı:ınbul: 12 (Türksöıü muha · 

Berlin: 12 (a.a.) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor : Musolininin 
nutku nahoş bir intiba hasıl etmiş 
olan Berlin bitaraf mahfillerinde 
heyecanla tefsir olunmaktadır. Al· 
man gazeteleri nutkun İtalyan • Al
man tesanüdü ve Amerika ile mü· 
nasebetler üzerinde israr eden 
çok kısa hulasalarını neşrile iktifa 
eylemektedir. Yunanistan hAdise
leri hakkında Musolininin İtalyan 
kayıplarını açık surette itiraf etli
ği söylenmekle iktifa olunmakta
dır. Hiç bir gazete Musolininin 
nutkunda Yunanistanın askeri iş· 
gali ve hayat sahası hakkındaki 

parça ile İtalyanın hatta harici 
yardım olmadan Yunanistanı ni
sanda matamatik suretle mağlup 
edeceği hakkındaki fıkraları ikti
bas eylememiştir. 

a 
. 1-{Qnıd 

k· Bük ıı.llah Suphi Tanztöver 
s'Ye ~;Ş .. : 12 ( A. A. }- Tür
t ~tllıi 1'} Uk E.lçısi Hamdullah 
y11~tt d ~11ııöver refikasiyle bera-
tıııt~irıllrı Kral tarafından öğle 
~ ' d.:::.t edilmişti" 

L Cly Rozveltin "On . greye ver-
di'-. 

" Arık gı rapor 
~ı~tietı) llra : 12 (Radyo gazete-
lı~ ~iraı - Ru1.veıt ödünç verme 
~rj L <lftıa le 

'lıi~~ıti ta anunu tatbikatı hak-
ıiı1tıt. ~0r~71nu kongreye ver
~t te.Ye · et bir raporunda lo-

r ıı.• Ve ç· ':t «>tırı ıne yardımların 

Almanya 

bu yaz 

kime sal

dıracak 
Ankara : 12 (Radyo Gazetesin

den)- Almanya Suriye işine k~rış: 
mıyacağını bildirmiştir. Fakat 1lerı 
geçmeden bir şeyler yapmak ınec
buriyetindediJ. Almanya. 

Almanyanın asıl hedefi Britan· 

ya adalarına hücumdur. lngilizler . 

bu yaz muhakkak Alrr.~nyanın 
Britanyaya tecavüz edeceğı kanaa-vtı~~ll~1111 ar~rnakta oldu~unu ve 

fı,ı. Yarıj .8Ydetmektedir. Roz· 

T 
ıııu 1ttı 1!1:· • tindedir. 

A 
b e ıik v.1nı Cezri bir .şekilde 

1 ~'"~ reciıyor. N ' "'vl' l lapanya Hariciye a.zırınırı '"ll a Antonesku kabulleri 

vl, lt,1~~tık~~~ .bnlanayor Medrit : 12 (a.a) - Hariciye 

#, ~, ~:'rı) _ • ~2 ( Rayda Ga1.e· Nazırı Söyner birbiri ardına ltalyfl, 
i J1'l / 'ıııa lllıııcıa omanya • Alman- Almanya, Portekiz ve lngiltere 
1ı ec I' ~~I ~illa · 400.000.000 leylik bir kT · 

~st' \~~ \Jıı'sk ırrııatanmıştır. General büyük elçileriyle Pap~nın vek ı ~nıl 
ıJl 't. u Berlinde bulunmak· / ve Türkiye maslahatgu1arın1 a u 

~ 1 etmiştir. _ 

Qia.n fransızgem. isi 
Q • 1 .!!! a.ları I stanbuldai 

fi -----

;.. .,Vişi .. Berlin 
8~ U~akere şeraiti 

1: ~r· 
:;-: "A,1~1Şiyormuş 
Otl ~t-ııı ":12(R 1 lııı ' r- 1 adyo Gezete-
•' ~tı '-ıe en h ,,,,.., ttı Y~ \/· aber\ere göre 

'rıtı '~ly~ k 
t ı cle1t.i:1:t· arşı mütareke 

• g y ırrn 
eke ı azı olmuş-

lstanbul: 12 (Türksözü muh~
biri bildiriyor) - Bir kaç gun 
evvel Ege denizinde bir Fransız 
gaz gemisinin torpillenerek battı· 
ğını bildirmiştim. Bu gün aldığım 
malumata göre, Tırhan vapuru 
Ege denizinde to'rpillenen .. ~u 
Fransız gaz gemisinin 25 kışılık 
mürettebatını lstanbula gelirdi. 

SOVYE.T - JAPON TİCARET 
MUAHEDE'.Sl 

Ankara : t2 ( Radya ga· 
zeteslnden ) - Sovyet hO
kOmetl Japonya ile bir ti· 
caret muahedesi imzalan· 
mıtlır • 

birimizden) - Bu gün Edirneden 
şu malumatı aldım: Dün lstanbul
dan hareket eden Ziraat Vekilimiz · 
B. Muhlis E.rkmen' bugün saat 
11 de Edirneye gelmiştir. General 
Kazım Dirik, Vekilimizi Alpullu'da 
Ba.ş müşavir ve Vali vilclyet hu
dudunda istikb1tl etmişlerdir. B. 
Muhlis Erkmen, maiyetindeki ze
vatla bir tikte Ziraat Vekaletinin 
malı olan bü.rük meyva fidanlı
ğına giderek burada bir buçuk 
saat tetkiklerde bulunmuştur. Zi
raat Vekilimiz öğle yemeğini umu
mi müfettişlik konağında yedikten l 

(Gerisi ikinci sahifede) 

Musolininin hayat sahası hak· 
kındaki cümlesinin manası ile al!
kadar sarih bir sual sorulmuştur. 

Bize şu cihet anlatılmıştır ki, 
askeri işgal in siyasi teşkilatlan dır· 
ma ile ve hayat sahası ile hiç bit 
alakası yoktur. Bahismevzuu olan 

( Gerai üçüncü sahifede ) 

lngiliz sahil hava avcı teşkilatına ,mensup bir muhafız 

Londra :12(A A) ··-·-·-· ·-·-·- i Bir kaç noktada 
Hava ve dahii .em- ! İnglıtereye i çok büyük hasar 
niyet nezaretlerı leh · ~ i vardır. Ve bir nok-

lig"i: Gece düşman i SOD bflCDID i tada büyük mikdar· 
i da· ölü ve yaralı ol-

hava fa. aliyet_i bil.yük zayıf oldu . 
t masından korkul-bir mıkyas uzerınde • 

ceryan etmemiştir . -·-·-· -·-·-·! maktadır. 
Birbirinden çok uzak noktalar üze· Fakat başka yerlerde ölü ve 
rine bombalar atılmıştır. yarall adedi yüksek değildir. 

COGRAFYA 
KONGRESİ 

~~---------·------~~~-

Komisyonların elde ettiği neticeler 
Ankard: 12 (Tüı ksöıü muha

b irinden) - Birinci Türk Cog
rafya kongresi. henüz komisyon
lar halinde çalışmalarına devam 
etmektedir. Muhtelif kom ısyon
ların :.on iki günlük çalışmaları 

hakkında elde ettiğimiz malumat 
.şudur: 

Kitap ve okul ders kitapları 

lwmisyonu: lki tali komisyon ha
linde çalJsmakta oldu~undan ev
velce bahsettiğimiz bu komisyon 
hazırlık mesaisini hemen hemen 
bitirmiş ve umumi toplantılarına 
başlamıştır. 

Program tali komisyonu muh
telif derecedeki okulların coğraf. 
ya ders ınüfredatı üzerinde tetkik 
ve müzakerelerde bulunmuş, ilk
okul programı hakkında Gazi 
Terbiye enstitüsü umumi ve hu
susi tedris usulü öğretmenlerinin 

de mütehassıs sıfatiyle düşünce
lerini dinlemiştir. Bu çalışmalar
dan sonra programlar için tesbit 
ettiği taslakları komisyonunun 

(Gerisi ikinci sahifede) 

ANDOLU AJANSININ 

BERLlN HUSUSi MUHABlRlNE 
DON GE.CE VERDlGl 

TELGRAFIN TAM METNi 

Berlin : 10 (AA) - Anadolu 
Ajansı Hususi Muhabirinden: Aşa
ğıdaki telgraf metninin aynen ke· 
şidesi hususunda bana selalıiyet 
verilmi~tir. Ecnebi gazeteciler ta
rafındad Almanyanm Türkiye to p
raklarından geçme müsaadesini 
talep etttiğine dair Berlinde ya-

SURİY(O( ASKfRI HAREKAT 1 

pılan .şayıalar hakkında seliihiyet
tar mehfillerde yapılan konuşma
lar şu suretle hulasa edilebilir: 

DEVAM (DİYOR 
MUKAVEMET ÇOK ZAYIF 

Dlgol tarab 
kuvvetleniyor 

Berut dün bef 
bombalandı 

defa 

Londra : 12 ( A. A. ) - Su
riyedeki askeri harekat lüzumsuz 
yere kan dökülmesinin önüne ge
çilmek arzusunun ve ihtiyatın 

dikte ettiği bir bataatle devam 
etmektedir. Hür Fransız ve lngliiz 
kıtaları kumandanları Suriye gar
nizontan kumandanlariyle müza
kere imkanlarının hiç birini ka
çırmamak endişesiyle hareket ey
lemektedir . 

Londrada teyid edilmeyen ha· 
berlere göre , bilhassa Şam hak
kında bazı müzakereler .şimdiden 

yapılmaldııdır . Londrada umumi 
hissiyat Vişi hükum( ti kıtalarınm 

daha ziyade İngil iz ve Hür Fran-
tGerisi üçüncü sayfada) 

Almanya hiç bir vakit Türk 
arazisinden askeri mahiyette tran
sitler icrasını ne istemiş ne de 
düşünmüştür. Böyle bir ihtimal 
bir hayal mahsulünden başka bir 
değildir. Irak ye Suriye vd:ayii 
Almanya Devletine istinad olunan 
planların hakilcatına tevi\fvk et
mediğini ve Almanya Devletinin 
hiç bir suretle Türkiyenin emniye
tini tehdit etmeğe veya Türldyeye 
kar.şı, Türk hükumetinin arıus 
una, Türkmilletinin şeref veya men 

1 faatine muhalif talebler serdetmeyi 
düşünmediğini isbat etmiştir.Alman

yayıt isnad olunan transit proje· 
leri ecnebi gazetecilerin tertibleri 
ve Türkiye ile Almanya arasın
daki münasebatı ihlal etmek is
teyen ecnebi manevralarıdır. Ay
ni zamanda bu tertibatla Alman
yada bir aksülamel husule geti
rerek müstakil hareketler hakkında 
Alman askert planlarının anlaşıl
ması gayesi de takib olunmuştur. 
Almanya Türkiyeye kar şı her han
gi bitaraf devlete karşı besledi
ğinden çok kuvvetli ve hususi 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Türkiye - Amerika 
Vapur Postaları 

POSTALAR MEBSİN'E DE UÖBAYACAK 
Ankara: 12 (Türksözü muha • 

birinden) - ihracat tacirlerine 
bildirildiğine göre bu hafta :için

de limanlarımızla Amerika liman

ları arasında doğrudan doğruya 

vapur seferleri başlıyecaktır. Ta

cirler, Amerilır:aya sattıkları mal· 
!arı, bu vapurlarla gönderecek-

lerdir. Ayni vapurlardan, ithalat 

tacirlerinden de istifade edeceği 

.şüphesizdir. Malum olduğu üzere 
son zamanlarda Amerika biz.den 

av derisi afyon vesaire almak· 
tadır. Bi~1m Amerikadan alabildi-

ğimiz malların başlıcası ise demir 

lastik ve sairedir. 

lstanbuldan bu hafta içinde 
Amerikaya müteveccihen kalkaca-

~ı bildirilen Türk vapuru lzmir 
ve Mcrıinc de uirayac"ktır. 

Alman üslerine 
yeni hücumlar 

londra : 12 ( A. A. ) - lngi
liz tayyareleri bu sabah Kale li
manına hücum etmişlerdir . Fran· 
sız sahili üzerinde infilô.klerl gö
rülen bombaların çıkardıtı sarsın
tılar Dıner mıntakasında hissedil
miştir. 

Berlin : 12 ( A. A. ) - Gece 
münf erid dr7şman tayyareleri Gar
bi ve Şimalf Almanya ü~erinde 
uçmuşlar ve Renle Palya endüstri 
mıntakaları üzerine yangın, inf ilô.k 
bombaları atmz,lardır. Bazı mad
di hasar ve müteaddid ölü ve ya· 
ralz vardır. iki düşman tayyaresi 
düıüri'llmüştür , 
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çalışanaskerler Arpaıhracrna 
müsade ediliyor 

~ÖLE DAİR AlAKA VE Rİ C İ NO TlAR 

Bina vergilerine 
müdafa zammı 

Mısırın Garp çölünde , Tob
rukta lngiliz ve Alman kuvvet
leri arasında muharebeler devam 
ediyor. Harp, hazan uzunca bir 
sükün devresi geçirmesine rağmen 
iki taraf da mütemadiyen hazır
lığını arttırmakta , devriye faali
yetinde bulunmaktadır . Bu faa
liyet müdhiş bir sıcakta yapılıyor. 
Çünkü bu mevsim Şimali Afrika
nın en sıcak aylarıdır . Termo
metre gölgede 50 • 60 dereceyi 
bulur. Güneşte hararet seksenden 
yukaı ıya çıkar . Hatta bu sıcak 

yüzünden bir kaç saat güneşte 
kalan bir kabın içindeki su tama
miyle buhar haline gelir uçar . 

Çölde, müdhiş sıcakta, su te 
dariki en mühim meseledir . Alı
nan haberler , Almanların ileri 
hatlara tayyarelerle su gönd~r

diklerini bildiriyor . Tayyareler 
süratle mesafe katetti\derinden su, 
buhar haline gelmeden naldedil
mektedir. 

Fakat yalnız su için çare bul
mak kafi de~ildir. Askere, sıcaR"a 
mümkün mertebe mukavemeti 
temin edecek bir kıyafet ve tec
hizat lazımdır . 

Şimdiki harpte Alman ordu
larının Afrikaya geçerek bu sıcak 
ve kumlu kıtada dahi muharebe 
yapacakları lıdmsenin hatırına gel
miyordu. Herkes Afrikada muaz
zam bir imparatorluk kurup bu-

rada bir çok askeri ve hava lrnv
vetleri bulunduran İtalyanın ken
di başına mihver harbini devam 
ettirece~ini bekliyordu . İtalyan 
ordusunun Mısırın Garp çölünde 
ve Libyada hezimete uğraması 

ve Berka kıtasını İngilizlere bı
rakması üzerine Almanların Af
rika harbine müdahale etmesi la
zım gelmiştir. 

iklim , havası ve arazisi hiç 
Avrupaya benzemiyen Afrikada 
Alman askerlerinin mutad a~ır 

üniformaları ile harp edemiye
cekleri aşikardır . 

Bunun için Almanya Afrikaya 
götürdüğü heyeti seferiyeyi büs
bütün başka teçhi.zat ile hazırla
mıştır. Alman Afrika ordusunun 
üniformaları gerek biçim ve şe
ldl, gerek renk itibariyle başka 

ordulardan ayrıdır , Almanya ge
çen umumi harbin sonuna kadar 
Afrikada bazı müstemlekelerini 
müdafaa etmiş ve bu maksadla 
kuvvetler hazırlamıştı . Şimdiki 
Afrika ordusunun teçhizatında 
Alman müstemlekelerinde görülen 
otuz senelik tecrübelerden istifade 
etmiştir . Alman Afrika ordusu 
asker ve zabitlerinin üniforma
ları rengi alelumum :ıeytunfdir . 
lT<inci bir mümeyyiz vasfı da her 
türlü elbise ve teçhizatın münha
sıran pamuk mensucattan olma
sıdır . 

Askerin ceketleri biçimi Alman 
tayyarecileri üniformasına benze
mektedir. Daha doğrusu t:u, ceket 
değil gömlektir. Önü açıktır. Beş 
düğme ile iliklenir. Düğmeler ha
fif madendendir. Af ıika askerleri 
boyunbağı kullanırlar . Bunlarm 
rengi açık zeytuni ile gri karı
şıktır . 

Alman tayyarecileri güvercin 
mavisi gömlek giyerler. Alman 
Afrika ordusu efradıuın gömlek
lerinde geniş ve derin cepler var
dır. üzerine gene zeytuni renkte 
pamuklu kemer bağlanır. Alman 
Afrika ordusu efradı İngilizlerin 
Short (şort) dedikleri kısa panta
lon giymektedirler. 

Maahaza asker beraberinde 
uzun pantalonda bulundururlar. 
Mantoların biçimi Avrupadaki or
dulara benzemektedir . Askerin 
techizatından yegane yünden olanı 
bu mantolardır. Rena-i de eıme· ' 

rimsidir . Yalnız bisiklete binen ef
radın mantoları pamuklu mensu-
cattandır. J 

Alman Afrika ordusu mensup
ları çelik miğfer yerine mantardan 
yapılmış iri şapka giymektedirler. 
Mantarın üzerine gene zeytuni 

ren"te bir pamuklu bez kaplanmış
tır. Askerin ayakkabıları da sıcak 
iklime mahsustur. Cizmeler yelken 
bezindendir. Yalnız kenarları de
ridir. Cizmeleri bağlıdır. 

Sıcak iklimlerde deri mamulatı 
dayanmadığından Alman Afrika 
ordusu mensuplarının bütün tec
hizatında mümkün mertebe az 
deri kullanılmıştır. Kı?merler, sırt 

çantaları, fişeklikler deriden olma-ı 
yıµ münhasıran bezdendir. 

Gelen haberlerden hükumetin, 

arpa ihracına müsaade vereceği 

anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi, bir 

müddet evvel elinde arpa bulun· 

duranlar, mevcutlarını birer beyan· 

name ile alakadar makamlara bil· 

dirmişlerdi. Arpa için lüzumlu li-

sanslar merkezden verilecektir. 

Yamartanın sigorta 
primi acazlatıbyor 

Haber aldığımıza göre balen 
meri sigorta zamlı tarifesinin yu
murta emtiasına mahsus sürprimi 
bu nevi emtianın arzettiği tehlike
ye kıyasla aşırı oldu~u görülerek 
bu emtiaya daha mutedil bir 
sürprim tatbiki Ticaret Vekaletin· 
ce muvafık görülmüş ve keyfiyet 
sigorta şirketlerine tebliğ edilmiş
tir. 

Ticaret Vekaleti tarafından 

alınan bu tedbirlerin yumurta pi
yasasında tesir icra edeceğine 

şüphe yoktur. 

Alman Afrika ordusu efradının r 
techizatı arasında Avrupada gö
rülmeyen şeyler de vardır. Her 
asker bir cibinlik taşır. Bu suretle 
gündüz sineklere ve geceleyin 
sivri sineklere karşı kendisini k o 
ruyarak rahat uyur. Her asker be-

1 
raberinde ağzını ve burnunun kum 
fırtınasına karşı muhafaza edecek 1 
hususi bir mahfaza kuııanmakta- Vergi Talimatnamesi 
dw Her askerin çantasında yemek 
malzemesi olarak bir bıçak, bir 
kaşık ve bir tirbuşon bulunur. 
Ekseriya konserve verileceğinden 

aslı:erin en büyük ihti}acı bunları 
açmağa mahsus olan tirbuşondur. 

Alman ordusu Afrikaya a\e
hicele sevkedildiğinden ünifprma 
lan ölçü ve prova üzere hazır

lanmamışbr. Maahaza sıcak o ka
dar müthiştir ki ekseriya Alman 
askerleri gömleklerini çıkararak 
yarı çıplak vazife görmektedirler. 

Garp çölünde İngiliz askerleri 
geçen senedenberi bu kıyafeti ka
bul etmi~lerdir. Onlar gündüzleri 
yalnız kısa bir pantalon giyiyor
lar ve çıplak geziyorlar. Topçu
lar, mitralyözcüler de çıplak ola
rak vazife cörüyorlar. 

ZlRA A T BA NKASI 

i KRAMi YE KEŞ/DESi 

Türkiye Cümhuriyeli Ziraat 
Bankasının 50 lira ve daha ziyade 

mevduatı bulunan tasarruf mudile
ri arasında her üç ayda bir tevzi 

etmekte olduğu ikramiye kurası 
11.6.941 tarihinde baııka merke
zinde ikinci noter ile diğer alaka-

lılar huzurunda çekilmiştir. Kendi
lerine ikramiye isabet eden mudi 
lerden Babaeski'de lsmail Erdem'e 
1.000 Nazilli'de Fatma Bilgen'e 

500 lstanbul'da Hatice Kaya'ya 
250, Erzincan'da Hüsamettin Sey
han, Boyabat'ta Güngör Oduncu

oğfo, Ankara'da Ülker Canba7, 
Osman Tür, Lutfiye Oruç, 1stan
bul'da Zühtü, Halit Çelik, Eteni, 
Bolu'da Taksin Erkan, Niğde'de 

Hakkı D ;!mokan yüzer lira kazan-

mışlardır. Bunlardan başka muh 
telif mahallerdeki doksan beş mu 
diden 20- 50 lira arasında ikra· 
miyeler isabet etmiştir. 

Maliye Vekaleti fevkalade 

vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 

kanun hakkında bir talimatname 
hazırlamaktadır. Bu talimatname 

bir kaç gün içinde ikmal oluna 
rak alakadar dairelere tebliğ olu 
nacaktır. 

DÜNKI iHRACAT 

Aldığımız malumata göre fstan

buldan lDünkü ihracatın yekunu 

137 bin liradır. Bu arada dün Ro

manyaya 760 ton Stupi, İsviçreye 

19 bin liralık hurda fındık, deri 

satılmıştır. 

TRAKYA,DA PA NCA R 

EKi Mi BU YIL ÇOK }y/ 

Edirne : (Hususi) - Bu sene 

pancar mahsulü de çok iyidir. 

Her yıldan fazla ekildiği gibi faz
la olarak mevsimin de çok müsa. 

il gidişi ve bol yağmufların sık 

sık ve tam zamanında yağışı bu 

mahsulü alabildiğine geliştirmekte
dir. 

Pancar ziraati Trakya'nın bazı 

köyleri için başlı başına bir gelir 

kaynağıdır. Bunun için pancarcı 

köylülerin yüzleri gülmektedir. 

Kaldı ki diğer çeşitli ziraat de 

son derece bereketli bir senenin 
verimi ile çok zengin bir rekolte 

vadetmektedir. 

Bu arada Trakya'nın yeşil ova

larını dolduran hayvancılık da ve· 

rimli bir yıl yaşamaktadır. Hasta· 

lık olmayışı, doğumların iyi ve 

alım satım işlerinin normal gidişi 

köylüyü bilhassa sevindirmektedir. 

.......................... ' 
J AlTIH DOSOYOR 1 
ı ı 
ı Aldı6ımız malOmata ı 
ı göre,Altm dU,mektedlr. ı 
ı DUn latanbul plyaaasm- ı 
ı da bir Altın 26 llra 40 ı 
ı kuruştan muamele gör- ı 

ı mu,ıur. ı 

ı ı .......................... 

Tuz fiyatları 
4040 sayılı kanun mucibince 

tuzun beher kilosuna bir kuruş 

müdafaa vergisi zammedilmiş ol

duğundan tuz satışına ai! fiyatlar 

yeniden tespit olunmuştur. Yeni 

fiyatlara göre iri tuzun bir kilo· 
su toptan 7 kuruşa, perakende 

7,50 ye, ince tuzun bir kilosu 

toptan 8 kuruş, perakende 8,50 

ye satılacaktır. 

Balkevımtzde 

Usan kursları 
Şehrimiz Halkevinde İngiliz

ce, Almanca ve Fransızca kurs

ları açılmıştır . Pazardan mada 

kurslar her gün devam etmekte

dir. Her lisana haftada iki gün 

tahsis edilmiştir. Bu kurslara her 

kes iştirak edebilir. 

Dert dinleme 
blrosa. açıbyor 
İstanbul ı 12 (Türksözü muha

birinden) - İstanbul yardım se
venler cemiyetinin faaliyeti ilerle
mektedir. idare heyeti azalan dün 
açılan hastabakıcı kurslarında bu· 
lunmuşlardır. lstanbul yardım se
venler cemiyeti idare heyeti aza
ları, bugün saat 16 d a yapacakla
rı haftalık toplantıda bir haftadan
beri geçen i şler ve dün başlıyan 

kurslar hakkında konuşacaklardır . 

Cemiyet, lstanbulda derd din
leme bürosu açmağa karar ver· 
miştir. Bu büro erkeği askere gi
den kadınlara iş bulacak, fakir, 
kimsesiz Bayanların ihtiyaç ve di
leklerini dinliyecek, ihtiyaç ve di
leklerin yerine getirilmesine çalı

şacaktır. 

Ziraat VellUlmlzln 
Trakya tetkikleri 

(Birinci sayfadan artan) 

sonra saat 16 da şehrimizden 
ayrılmıştır. 

B, Muhlis E.rkmen, şehrimizde 

kaldığı müddet zarfında tetkiklerde 

bulunmu; ve muhtelif ziraat şube

leri hakkında istatistik ma!Umat 

almış ve direktifler vermiştir. 
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S uriye hare kah 

Suriyede İngiliz ve Hür Fran

sız harekatı devam ediyor . Lon

dradan gelen haberler hiç bir 
cephede muharebenin ~iddetli ol

madığını anlatıyor . Vaziyete ba· 

kılırsa İngilizler Fransızlarla harb 

etmek istemiyor . Keza Vişi de 
ayni düşüncede. 

Almanya ise Vişiyi lngiltereye 

saldırmağa çalışmaktadır . Vişi 

hükiimt-ti lngiltereye ikinci bir 
protesto notası göndermiş fak at 

İngiltere ile muharib vaziyete 
geçmiş deR"ildir. 

Son günlerde artık anlaşıldı

ğına göre , Suriyede Alman as

keri mevcud değildir . 

Musolininin beyanatı 

Musolininin Balkan haritası 

hakkında verdiği izahat efkarı 

umum iyede alaka uyandırmıştır . 

Bu beyanata göre , Hırvatistan 

krallık olacalı, Almanyamn , Bul

garistanın hududları genişliyecek, 

Yunanistan ve İtalyan hayat sa

hası içine girecektir· 

Musolininin nutkunun 

bitaraf mahfillerinde iyi 

lanmadığı haber feriliyor. 

Berfin 

karşı-

Yeni vergi zamlan dolayısil~ 
bina \'ergisiyle birlikte tahakkuk 
ve tahsil olunacak müdafaa vergi· 
sinin tahsil ve tahakkuk hazırlık· 

lanna başlanmıştır. 
Yeni tahsilatta bizzat sahibi

nin oturduğu meskenler bina ver
gisinin altıda biri, diğer binalarda 
üçte biri nisbetinde ayrıca müda
faa vergisi ahnacakbr. Bina ve 
buhran vergisinden muaf olan bi · 
nalar bu vergiden de muaftır. Tah-
sil edilen muanzam vergiler bina 
vergisi yatınlırken hazine hesabı
na yatırılacaktır. 

Tahakkuk muamelatının bu a
yın sonuna kadar ikmal edilmesi
için icab eden tedbir almıştır. 

COÖRArYA 
KONGRESİ 

( Birinci sayfadan artan ) 

umumi tetkikine arzetmiştir. 
Okul ders kitaplan üzerinde 

iki komite halinde çalışmakta bu
lunan ikinci tali komisyon ise 
1941 - 1942 ders yılında da o
kutulmasına devam edilmesi zaru
ri görülen bugünkü coğrafya ders 
kitaplarını gözden geçh miş ve bu 
kitaplar hakkında öğretmenler ta· 
rafindan verilmiş olan raporların 

lüzum gösterdiği tadil ve tashih
lerin müelliflerce yapıldığını tesbit 
etmiştir. 

Her iki tali komisyonun hazır
ladığı raporlar üzerinde çalışmıya 

başlıyan esas komisyon, bu yuka 
rıda bahsi geçen meseleler üze
rinde müzakere ye münakaşaları· 
na devam etmektedir. 

Terimler komisyonu : Bu ko
misyon, Sah günkü toplantısında 
Prof. Louis tarahndan coğrafi te
rimler listesine ilavesine lüzum bu
lunan yeni terimlerle delalet etlik 
teri ilmi mefhumları tamamen ifa 
de edemiyen terim:er karşılığı o
larak bir kısım yeni teklifler hak· 
kında verilen rapor üzerinde ça
lışmıştır. Bugünkü toplantısında 

iki tali komiteye ayrılarak çalış· 
mağa karar veren bu komisyon, 
Prof. İbrahim Hakkı Akyol, Prof. 
Besim Darkot, Prof. Louis, Prof. 
Hamit Sadi Selen ve doçent Ali 
Tanoğlundan teşekkül eden birin· 
ci tali komisyonunun terimler Ü· 

zerinde Prof. Macit Arda Prof. 
Faik Sabri Duran, müfettiş Nec-
mettin Bora, öğretmen Kemal f\a· 
tu ve doçent Ali Tanoğlundan 
müteşekkil ikinciı tali komisyonu-
nun da coğrafi isimlerin imlası 

işiyle meşgul olması uygun görül
müştür. 

Her iki tali komisyon kendisine 
ayrılan ifler üzerinde ayrı ayrı 

çalışmalarınıs başlamışlardır. 

Türkiye Coğrafyası komisyonu: 
Türkiye coğrafyasının ana hatları 
üzerindeki çalışmalarına devam 
eden bu komisyon , Salı günkü 
toplantısında Siyasal Bilgiler oku
lu coğrafya profesörü ve Gazi 
terbiye Enstitüsü coğrafya öğret
meni Dr. Hamid Sadi Selenle 
Devlet Meteoroloji işleri uohım 
müdürü Tevfik Göymen'in Tür-

kiye coğrafyası hakkındaki müte.
lealarını müzakere ve münalcaşa 
etmiş; Çarşamba günkü toplan
tısında da co~-rafi bölgelerin tak 
simi işini müzakereye girişmiş ve 
esaslar üzerinde anlaştıktan sonra 
bu bölgelerin kati hudutlarını ta
yin ve tesbit etmek ve yerleri 
adlandırmak üzere bir tali komis
yon teşkiline lüzum görmüştür . 
Prof. İbrahim Hakkı Akyol, Prof. 
Louis , Prof. Besim Dar kot ve 
Prof. Hamid Sadi Sel enden terek
küp eden bu talt komisyon , Cu
martesi günü toplanacak olan 
esas komisyona arzedilmek üzere 
kendisine verilen İf üzerinde ça
lışmalarına başlamıştır. P erşem he 
ve Cuma günleri bu işle meşgul 

olacaktır • 

DUYDUKLARIMIZ 

Bir Sar Kapısı 

Şimali İtalyada Cenova şehrinin 
eski bir sur kapısı bir kaç defa 

yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. 
ilk defa bu sur kapısı Bianco is· 
mindeki bir mimar tarafından şeb· 
rin kale duvarlarına ilave edil· 
miştir. 

Sonradan bu kapı yık1Jınıştır. 
Bir müddet sonra tekrar yapııırıır 
tır. Son defa 1901 senesinde şe· 
hirde bir yeni cadde açmak içirı 
kapı yıkılmıştır. Fakat bir sene 
sonra Nia Mentesano'nun duvarla· 
rı tekrar yapıldığı zaman kapı ye· 
rine konulmuştur. 

Çok geçmeden şimendifer ~ıı~ 
rının tevsii kapının hedmedilmesı~: 
icabettirmişlir. Akabinde ayni ca 

ıcıı· dede 200 metre daha aşağıda 
pı tekrar yapılnuştır. Kapının lcıt 
meti üzerindeki meşhur san'atıcıır 
Scorticonenin kabartma eseri oları 

ıce· gayet güzel Meryem Ana heY 
lidir. 

1637 senesinde Meryem Arı~ 
Cenovanın kraliçesi ve hamiye:. 
ilan edilmesi münasebetiJe bu he)J 

·rı~ 
kel muazzam kale kapısı üıerı 
konulmuştur. 

Balgarlıtanda eıılld 

Bulgaristan şimdi A vrupaıun ~:. • 
büyük tütün müstahsili melfl 

.. dııs 
keti olmuştur. Avrupa en ıyı .,. 
sigara tütünü cinslerini yetişllbi 
mekte olan Makedonya ile gar~ 
Trakya şimdi Bulg-arislanın idare 9 
altında bulunuyor. Yunan Tra~ t 

ve Makedonyası senede 40, 
ton yetiştirmektedir. " , 

Eski Bulgaristandaki tüt~n ~· 
riyab son senelerde iki mislı 11~ 1 

rılmış ve bu suretle istihsal 80, )' 
tonu bulmuştur. Tütün zerine lj~ 
ri müsait sayılan bir çok yerıer 
şimdi tütün yetiştirilmektedir. / 
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7.45 AJANS haberleri c 
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8.30/ l 
8.45 Evin saati I 

12.30 Program ve memleket 

at ayan pıof 
12.33 Müzik : Ktsa Fasıl 

12.45 
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13.30/ 
14.00 
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18.03 
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Müzik : Kanşık proi 
(Pi.) yrof 
Müzik : Kısa Fasıl 
ramının Devamı. 

r~ıd 
Müzik : Karışık Pr0 i 
Devamı (PL) l I 
Program ve memleke 

at ayarı 
Müzik : Fasıl Sazı. 'f p'' 
Ziraat Takvimi ve 
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. ~ ~~ 

Mahsülleri Borsası. i t) , ~ 
Müzik : Rodyo swı~i( ,ı . ~I 
kestrası (lbrahim ô ij~~~ 
Ateş Böcekleri.) ıi) s~ 
Konuşma (lktis~t S~ıı'~ ~~Y,· 
Müzik : Mandohn e ~ 

'J tt~ 
ti - Adnan Kopuı " 
kadaşları. 11 

1 ~ıı 
Memleket saat a'/B ~ ~~l 
AJANS haberleri ,,/ ~ılq1 
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tası) ~I l 
Temsil. 10ıı O ~ ,!Qi: 
Müzik : Radyo sa / ~ ~ 
kestrası 
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si iı~~ s 

Memleket saat ayar f ı~' l!\_ h ' 
haberleri ; Eshatn • ei' ~it·q 
Kambiyo - Nukut ~i~ 
(Fiyat) p,ı ~~~~ 
Müzik : Radyo rı~" oe ~~~?! 
kestrası prograflll (Pi.} q ~ 
Müzik : Caıband J ~v, 

20.30 Yarınki prograrn 

ır · 
'Je ~ 

nıı 
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1941 

~uuosıavyada 
.... ~~ın topladllı 
~ 1aı11a11 ettt 

d a.~dat 
Q•llııu : 12 (a.a) :- Alman 
~ıı ~ loptadığı harp ganaimi-

y
e· lhi, b~ rn.uf olduğ'u bir kampta 

J.tah'.r ınfilik olmuştur. 
orta •rnlllat Scmcndria şehri
lllıy Ç&~dan kalma kalesinde 
Ctccor~U.,. Sivil halle arasında 
tadaıı otu. ve yaralı vardır. 

~;~;;;;~· 
~ lateoın:~:.:. 
~·· detUdlr taıtiıı . 

ıtırı 
8
c1

• sayfadan artan) 
h ~ tı beslemektedir . Al· 
i Sl}'as· 
ilki 1 ve askeri va:ıiyet-

ı. laf tt· 
'«t ittih c ırecelc surette ka-

fıkı ~ı ederlı::en ılaima eski 
~u~rı olan Türkiye ile bir 

tttc11 ur ~ttirebilccek her ha
ilııu11;ckınmclc lüıumunu da 
Zat e tutmuıtur . 
İçi:ıı b~akiki vaıiyeti anla
lc t tk'.r aı vuzuh ve aklı· 

tr A.t~ ılt etmek kifayet eder. 
ate t anya bitaraf memleket-

it, cı · arafıııa asker nakletmek-
. •ndc bu h . 
tı}'lc . . usus ıçin ege 

"c kar Cı~ıt vardır ki mükem
' Cirit'.. bır yol hizmeti göre-
lt"'tıının taptı kıtaatın ve or· 
1 tditın 1 kara yollarına müra· 
İle İabedcn nakil imkanını ta
tlcr i ~t etmiştir. Bugünkü 

'-tkı ~ın ise Türkiye yolları 
1t}'<>l nadoludalci tek hatlı 

U lls ' · llda 
1 

rı bır orduyu nakil 
~, ı. izı . çıqra " m gelen muaz:ıam 
Q~ e de.rece az tekabül 

· ~ )de hır sır değildir. 
~~~c ta~ ve Suriye hadise
"' .liirk~ !8?!t etmiştirki Al-
~t ta Ye nın emniyetine hiç 
"tıtıi rlltruz etmek ~melini 
~ t ır. Al ' r- k. 
~ 1, olan ?1anya nın ur ı-

. ihuı sıyasetin esası hiç 
r. Q afa meydan verme

~l=ııın Undan onsekiz ay ev
ı G ı. llZhkl 

)i . t" 8· ara sebebiyet ve· 
1~lilaf'tYasetini bugün Türki-

l)lc:t an 
~tuııu ~zak tutmaQ'a ma-

~ı bir te i?rmek ise Berlin 
tdilrıı ınınat eseri olarak 

~ 
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I ilv'cı f k 
e"el · ()tlu a ı uşağı köyünden 
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~ ~llhç Os ay ınlı aşıre-
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~c..... ' •ili .. 
1ı:~tı ij ıçın vukubulsn 
·-qb L ıerine Cebel"be 
~~ "Uk k ı re-
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lııın uruşmada ıka-

t~ı l't\urn~:çh~ı olduğu an
l't\esi · . Yhın mahkeme
~tı •çın ·1 .. 

-~ bald 
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anen tebliğat 
'ııı·~•tı e gelmediğinden 
G ~ oldug tebliğine karar 

l't\ubak Undan hukuk u-
l'ıti emele · k 

~~ L_ ttıadd . rı anunun 
lll~'tı te~s~ . mucibince 
Q ()l olduğ- lığıne karar 
Q aıı lo Undan muhakeme 
~'t 9 d6

-94t cuma 
İti "kuk ttı ahkCebelibereket 
· "'e a ern · 'ti }';ı b· esıne gel-

c•j l ~il\ ~lcct~~ Vekil gönder-
~11111 ' '}'e le be bir daha 
~d (P~) ~ ... ~hbı:d ul edilmemek 

I . -~ •dij a nıuhakeme-
e ~ ece.x..: il" 

ın " 13 •• an olu-
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, .......................... : 
ı . 
1 Rodosa 1 
1 Akmlar 1 
ı ı 
ı Kahire: t2 (A.A.) - ı 
ı lnglllz hava kuvvetlerl ı 
ı Orta.ark umumi karar· ı 
ı IAhının tebllll: lnglllz ı 
ı bombardıman tayyare· ı 
ı lerl Rodos adas1ndakl ı 
ı dUfman tayyare mey- ı 
ı danlarına muvaffaklyet ı 
t le tetevvUç eden hUcum- ı 

f ıar yapmıftır. Bakala ı 
ku•da bUyUk miktarda ı 

ı benzin yanmıftlr. Yerde ı 
ı iki dUfman tayyaresi ı 
ı yakllmıf. bir miktar tay- ı 
ı yarede tahrip edllmlf ı 
ı tir . ı 
ı ı ........................... 
••••••••••••• SOVYET /NG/LIZ 

MESELELER/ 
Ankara: t2 (Radyo ga· 

zeteslnden) - lnglllzlerln 
Mo•kova eeflrl Londraya 
gelmlf ve Edenle konuf· 
muftur. Elçl bir kaç gUne 
kadar Moekovaya döne· 
cektlr. ............. 

Maıollal'ID IOD 

aatka 
(Birinci sayfadan artan) 

keyfiyet halli genel kurmaylara ait 
dahili, askeri bir meseledir. ltal· 
yan askerleri ancak Alman asker· 
lerinin yerini almaktadır. Yunan 
askerleri ile yaptığımız konuşma· 
lann da teyit ettiği intibamıza gö
göre, yeni vaziyet güçlükler do· 
~rmaktadır. Çünkü Yunanistan 
teslim olduA-u zaman mukaddera
bnın yalnız Almanyaya bağlı ola· 
cağını sanmıı ve başka bir dev
letle değil, fakat Almanya ile iş 
birlitine hazır bnlunmuştur. 

CEBElİBEREKET SUlH HU
KUK MAHKEMESİNDEN: 

ilan : 249 

Davacı Toprakkale köyün
den Ali oğlu Türkmen Ali ta
rafından müddeialeyh ayni 
köyden lbicek oğlu Ahmet a
leyhine ikame eylediği hane 
tahliyesi ve eşyalarının iadesi 
davasının cereyan eden duruş
masında müddeialeyhin ikamet
gahı meçhul bulunduğu namı
na yazılan davetiyeye verilen 
meşruhatdan anlaşılmış ve ila
nen teplikat ifasına mahkeme
ce karar verilmiş olduğundan 
müddeialeyhin yevmi maha
keme olan 27/6;941 cuma gü
nü mahkemede hazır bulun
madığı ve bir vekil dahi gön· 
dermediği takdirde muhake
menin ğiyabında devam edile-
ceği ilan olunur. 13146 

Aalalt Caddede ki· 
rabll ltlr ev aramyor: 

Asfalt caddede veya ona 
çok yakın yerde - mümkün 
ise derhal girilecek - hiç ol· 
mazsa 6 odayı muhtevi bahçe
li asri bir ev aranıyor. Garajı 
olan ev tercih olunur. Teklif
ler için Yeni Otele müracaat 
rica olunur. 13147 

Almanya Baıkonıolosu 

TORKSôZO 

UZAKTAN HABER 

SURİYEOE ASKERi HAREKAT 
DEVAM EDİYOR 

(Birinci sahifeden artan) 

sızlarla arkadaşlık yapmaya mü
temayil bulunduğu merkezindedir. 

Bal : 12 ( A. A. ) - Bir Js
viçre gazetesinin Berlin muhabi
rinin bildirdiğine göre , Alman 

hariciye nezaretinde, Almanyanın 
Suriye anlaşmazlığından Fransaya 

ancak siyasi sempatisini verece
ğini ve Fransanın }'alnız hareket 
etmesi icap eyliyeceği beyan o-

lunmuştur . 

Neuer Zureherzitung gazete
sinin Vişi muhabirine göre , Vişi 
hükumeti çok mt'şgul bir iki yol 
ağzında bulunmaktadır . Eğer Jn-

giltereye ve Dögol'culara karşı 
muhasemat açarsa Fransayı umu-

mi harbe sürüklemek tehlikesi 
vardır. Di~er taraftan Suriyede 

bir lngiliz muvaffakıyet: de Dö 
Gol hareketini kuvvetlendirecek
tir . 

Kahire : 12 ( A. A. ) - Su
riyede , İngiliz hava kuvvetleri 
icara kıtalarımızın ileri hareketine 
tam bir müıaheret vermekte de
vam etmiştir . Tüdmür tayyare 
meydanı bombardıman edilmiş ve 

hangarlara tam isabetler kaydo
lunmuştur. Dün Hayfada bir düı
man tayyareıi düşürülmüştür. Tay
yarelerimi:ıin hepsi üslerine dön- ı 
müşlerdir. 

Anlıcara : 12 ( Radyo gaıete- J 

sinden ) - Berut dün gece beş 

defa bombardıman edilmiş ve 

Berut dafi bataryaları bt'Ş saat 

çalışmıştır . -
ZA Yl - Deferdarlıktan aldı

ğım maaş bordorosuna vazettiğim 
mührümü kayıp ettim. Bundan 
sonra maaşımı imzamla alacağım· 
dan kayıp mührün hükmü olma-
dığını ilAn ederim. 13152 

Merhum Baytar Adil t"Şi 

Sabriye Olgun 

Zayi aıkerllll veıl· 
1ıa11 ve allaı llllıdl 

4 l inci alay, 3 üncü tabur, 9 
uncu bölüğünden almış olduğum 
askerlik tezldrcmle birlikte Ela:ıı
ğın Baskil ka:ıa6ının nüfusundan 
almış olduğum nüfrs kağıc!ımı ve 
bunlarla beraber şahsıma ait iki 
adet yol vergisi makbu:ılarını da 
:ıayi eyledim. Bunların yenisini çı 
karacağımdan eskilerinin hülıcmü 
olmadıtmı ilan ederim. 13151 

Elazığın Baskil Kazasının 

1 
Sersuk köyünden 327 
Doğumlu Hasan oğ.Bekir 

Yer üstünde 
sığınaklar 

Almanyada hava hücumlarına 

karşı korunmak için şimdi büs
bütün başka tahaffuz tesisatı VÜ· 

cuda getirilmektedir. Alman gaze
telerinin haber verdiğine göre ar
tık yer altında sığınaklar yapılma
makta ve bunun yerine bomba 
parçalarının delemiyeceği binalar 
vücuda getirilmektedir. Bu binala-
nn pencereleri yoktur. Hava ve 
ziya girmesi için duvarlarında es
ki kale ve şatoların mazgallan gi· 
bi küçük delikler bulunm\ktadır. 

Mesela bir şehrin iki kuleli kale 
kapısı böyle bir korunma: mahalli 
haline getirilmiştir. Burada yüzler 
ce şehir halkı korunmak imkanı

nı bulmaktadır. 
iki apartıman arasındaki boş

luk da böyle bir korunma mahal
li haline getirilmektedir. Bu suret· 
le iki apartıman halkı kolayca ko 
runmağa müsaid müşterek_bir ma
hal temin etm<"ktedir. 

Eski Alman evleri biçiminde 
yapılan bir korunma binası da 
beş katlı olup şehir halkının bir 
mühim kısmının barınmasını ve 
korunmasını temin etmektedir. 
Parklardaki :korunma mahalli ise 
küçük yazlık ev şeklindedir. Yal
nız pencereleri yoktur. 

Bütün bu binaların duvarları 
kalın betondandır. Tavanları da 
tonlarca ağırlığında çelikt~n yapıl
mıştır. 

Şehirlerin etrafındaki yaz ta· 
tilini geçirenlere mahsus korunma 
mahalleri de alelade paviyonlar
dan ibarettir. Bunların yalnız ka 
pıları vardır. Pencereleri küçük 
deliklerden ibarettir. 

·--- . - -
1 BORSA 
1 

PAMUK - HUBUBAT I' 
ı : 

:ı 

1 KiLO 
FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S...:._ 

1
' Koza 

1 
Klevland 1 60,00 
Klevland If 

1 M. Parlağı 50,00 - - 48,00 P. Temizi 46,00 
Kapım ah ! 

Y. Çiğidi 5,00 : 
K. Çiğidi 5,00 6,50 

1 Susam -- - 34;50 
K.Buğday 9,00 9,50 
Buğday To. 9,75 1 

Buğday yerli 
7,20 ~ 1 Arpa 5,30 5,75 

Yulaf 6,43 1 6,50 

-

1~ - 6 - 1941--
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

li (Frank) Fransız 
1

1 {Frank) İsviçre 
JSterlin) İngiliz 5.24 
(D9lar) Amerikan 

-
132._20 - ·-- -

Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı-
nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. ilk mektep şehadetnamesi. (Üzerinden bir sene geçme-

miş bulunmak) 
C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu-

ğunu g~.sterir polisten musaddak h~sn? hal ilmühaberi. 
D. üzerinden bir sene geçmemış çıçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için 1/Eyllll/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 
F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran 1941 günü başlanacak ve 10/ 

Ağustos 941 günü nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

1 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

1 
4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ

rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 Cuma günü 

1 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1·3·5-7-8·11-13-15-17·19·21 2J.25·27-29 13101 

• Sayfa 3 

GfJN'CN FIKl!ALABI 

Figumel - Genç kız 
ve sermaye! 

Ajans haberleri Fiyume' de Macaristana serbest liman verilecefini 
bildiriyor. 

Şair Gabriyel Danoniçiyo sat olsaydı, her halt/e evinin bahçesinde 
duran göstermelik topunu ateşler ve bu işe mani olurdu. 

••• 
lştanbulda genç bir kızın Gedikpaşada bir eve hırsızlık etmek için 

girditini, fakat yakalandıtını lstanbul gazeteleri yazıyor. 
Hırsızlık, esasında, ne gence, ne ihtiyara. ne kıza, ne erkefe ya· 

kişmaz ama genç bir kıza büsbütün yakışmıyor. 
Onlar tönül çalmaktan ileri geçmemelidir/er. 

••• 
Amerikada milyoner bir kadın bütün servetini iki kedisine bırakmış. 
- Amerikan garabeti! 

diyeceksiniz. Fakat lıô.dise bir bakımdan da, bizim meşhur tôbiri
mizce, •sermayeyi kediye yüklemek, detil midir? - T. 1. 

iLAN 
Adana Belediye Riyasetinden 

( 15 toa ıotuJı aııaıt abaacü ) 
1 - Şehir Asfalt yollarının tamiri işlerinde kullanılacak olan 

onbeş ton asfaltın mubayaası açık olarak eksi·tmeye konulmuş 
ise de talibi çıkmadığından işbu müddet on gün daha uzatılmıştır. 

2 - lmaliye, nakliye ve variller dahil Adana teslinıi beher 
ton muhammen bedeli 210 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 236,25 liradır. 

4 - ihale 24-6-941 tarihine rastlayan salı günü saat J 5 de 

Adana Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye Fen işleri Müdürlüiündedir. iste
yenler parasız alabilirler. 

61- Fazla malumat almak isteyen'erin Adana Belediyesi Fen 
dairesine ve ihale günü de muayyen saatte teminatları ile bir
likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 13105 

l ı an 
TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET UMUM MOOORLO

GONDEN : 
Türkiyede yangın, kaza ve ' hayat sigorta işlerile meşgul 

olmak üzere kanuni hükümler dairesinde teıcil edilerek bugün 
faaliyet haıinde bulunan Ünyon yangın, kaza ve muhtelif mu
hatarata karşı sigorta kumpanyasiyle Ünyon Hayat sigorta kum
panyaıının Türkiye Umumi Vekili haiz olduku selahiyete binaen 
bukere müracaatla Adana, Tarsus ve Ceyhan şehirleri ve 
Hinterlandı Acenteliğine şirket namına yangın ve hayat sigorta 
işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bü
tün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfat
lariyle hazır bulunmak üzere Muharrem Hilmi Remo'yu tayin 
eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve 
murakabesi hakkındaki 25 haziran 1927 tarihli kanunun hüküm-
lerine muvafık görülmüş olmakla ilin olunur. 13149 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral beıapları 

1941 
İlırandye plAlll 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aiu•to•, 3 /Jıincitefrİn 
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 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

• 

TUrkly• I• Benka•ına para yatlrmakla yalnız P._ara 
biriktirme olmaz. aym zamanda tallhlnlzl 

denemlf olursunuz 



Sayfa 4 • TÜRKSôZO 
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ı ........................ i 
l•••ett1Arwr• ı 
ı 1 ı Ü iflaini w6rebilecelı 
ı 6ir lıatlın /Umet~i ara· 
ı yor. M atbaamı~a müra- i i caat etmel.,-i ı 
: ........................ : 

Tiril Ba11a Blrllll 
Adana mıatüa11 

Belılllladea 

9 Haziran 941 günü saat 

dokuzda toplanması mukar· 

rer olan Basın Birliği Adana 

mıntıkası kongresi ekseriyet 

olmadığından 17 Haziran 941 

Salı günü saat on bire talik 

edilmiştir. Kongre o gün ve 

saatte Adana Halkevi salo

nunda yapılacaktır. 

11 - 13 - 16 - 17 

Kirahk ev 
İtfaiye soka~nda 125 numarala 

hane içerisinde elektrikli ve müı· 
takıl iki oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. İsteklilerin idaremize 
muracaatları 

ff611etçı eczane 

L TloareOluelbldea alıaıı İSTİKAMET ECZAHANESİ 
ABİOİNPASA CADDESİ MO. 112 - TELGRlf: REMO ADANA - TELEfON: 112 

HUkOmet Yamnd• 

Yeal Çllltı 

Bu Harbin Kitabı 

TORllYE - iHGİLTERE İTTIFAKI VE 

BOYOK BRITANYA iMPARATORlUGU 
iiiiiii:5 YAZAN: MÜMTAZ FAiK FENiK =-=: 

1 ,--T-OR-KİYE_C_UM-HUR-İYET-1 -

Ziraat Bankası 

1 

Kurulu• tarihi : 1888 

Samay••İ : 100.000.000 Titrlı Lira .. 

Şube ve ajans adedi : '265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarıız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aptıdaki plana göre ikramiye dafıtı acaktar. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 

" 
000 • '2000 " 

4 250 .. 1000 " 
40 .. 100 " 4000 .. 

100 .. so ~ " 
120 .. 40 " 4800 " 
160 .. 20 3200 .. 

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

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

~----------------:v·-u---TE_ll_A-SS_l._:S _ _,.,._,_....,..~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HlSTlllRINI HER 60N MUSTAf l Rlf ATECZAHANESI 

~!~~~~J 
.... " ............ " ...................... ~ 
I~ Alt_... i T?o.!!~~?o.~ü 

Sahip ve Boımulaarriri 
ı S•nelifi ... 1400 Kr. FERIO CELAL GOVEN 
ı 1 Aglıfı . . 125 • -
ı -- Umumi Ne~rigat Mildilrü 

ıı llınıar için idareye MACiD GOÇLO 

1 

!l müracaat etmelldlr Basıldıtı ~·, : TORKSOZO Motbaa11 ı 
.. - ............................... ~ .... ••tt"' 

• 

13 Haziran tHl 

IAAI 

Tanll •• ,. ile ..... bir te~ 

ÇAPA MARKA 
Sebze ve hububat lcomprimesiyle 2~ saatlik 

kalorinizi temin edebilirsiniz 

Her llGJUk llakkallr• maıazaaınd• bulunur. 

Bltla aarııana ,uzeldrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyirı~ 
BIB TIK KA'I 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ aJralı· 
nm sür'atle izaleye klfidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir iliç : 
N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiN TERCiH EBllU 

eooooooooooooaooaaooooo~ 

~ TÜRKSÖZIJ 
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Gazete ve Matbaas,! 

Türksözü Gazetesi 
011a,.clllarllla tlbr•wa llır tar 

nll• ..................... . 
gldaewerlr 

• g Türksözü MatbaasJ 
a 
o Bitap, ...... çell, ltllet, anı, 
g llarlta, itila. .... 111aa ltlerbd 
o ldJH• mıwcat matllaalara 
g eder dencetle talletllr 0o 
eaocaaaoacaaacaaaooaccO 


