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MEMLEKETİMİZDE jı 
SIHHİ TEŞKİLAT j 

C, :n;ar~: _24 (Türh•özü muhabirinden)· ,.eceh :vaııfta olup olmadığı hakkında 11oru· ı 
ele .S cırtıaı Meclia gurupu ba~ün aaat 15 lan sualler üzerine Sıhhat Vekili küraiye ıı 
ılt t e.l'hon mebusu Hilm i Uran'ın reisliğin. 

, u t.0PlQ L gelerek izahat vermif ve bu beyanat umu- ı 
, "Oo nara1e sivil ve aakeri aıhhi teıkilatla ı 
~ .. ~fefkilahn bugünkü vaziyete: cevap ve· mi heyetce tasvip olanmu,tur. ı 
~~ffffffffffff .... ffffffffffffffffHff .... ffffHffff~HffHffffffffH 

HiTlf R MA~lUP Ol UR 
Londra : 24 (a.a) - Amerika 

Birleşik devletlerinin sabık Ber· 
lin ticaret ateşesi B. Douglas 
Miller "Hitlerle iş görmek kabil 
değildir,, adla kitabında Amerika 
harbe girdiği takdirde Hitlerin 
sUratle mağlup olacağını yazmak· 
tadır. 

B. Miller kitabının bir yerin 
de şöyle diyor: 

"Her Almanı gizlice duşundu

ren uç me'iele vardır : 1 larp, he· 

( Geris üçüncü aayf ada ) 

~ - - ---
~4M KAMARASINDA • ~~~~~~~~~~Jlr~~~~~:afi~~n.~ 

lürk:lngiliz 
ittifakı Baki 
~e saoıamdn 

Aı · l:ıtıdra • 
hııırıa, i·t· : 24 (A. A.) - Roytcr: 
0ııt .. •lası -t ~i h k uzerine Sovyetler 
~t siy~ k~nda lakip edilecek ln
Ct ?akcrc :tı . Avam Kamarasında 
~ ~!> t dılrniş ve uzun sual ve 
"'l cart ~ ~il R'c • 1 :rinde bulunulmuştur. 
~c hak~ış ı1alıat vermiştir. Tür
. lıt: Tü~~~a şu bt>yanat yapıl
~'11ıt ıye bu yeni harpte 

~~tinuc ırıı. ilan etmiştir t 939 ilk 
~ ~ıtrı ili •rnıaladı~ımız karşılıklı 
l~ ılc tn" Uahedesinden beri Türki· 
~ ~1t cs~nasebellerimiz çok husu• 
qlll <1$a day • r- k ' 1'b.ı dost aoıyorou. ur ıye 

~''( hü1t A Urııu.z ve mütefikimizdir. 
~ hJltı~ Urnctı. Alman hükumeti 

'I/ ~ biıi ~ son anlaşmanın seyrin
i; l. Ur. 8 4 rnarniyle haberdar et-

111~ u it'b ~. ııı i"i .' arla yapılan anlaşma 
~kat"' n hır ·· Ilı hiç b' surpiriz olmamıştır. 
~rıı· 1 ır h ıı, ış ()ld tnua ede akdedil-
~ a 'lıni utunu söylersen bir sır 
~~~ ıtra~. 01mam, Bu muahede iki 
"lııij ... nd· 
~Ot Ucri a mevcut karşılıklı ta· 
l~l).k hu"ks~rahattc korumaktadır. 

,11· um r 'ıı....., 1'.. c ı birçok vesilelerle 
tı· ~tirı ~tk muahedesinin bu ve· 
~~tir. 1'iir~şın~aA i'Cldiğini söyle· 
1'4d at Vcrrrı· hukumeti elçimize te· 
~il '. l'lluab~ş ve. son 24 saat zar· 

~ı bıt def deınııin baki olduğu-
• ~' • daha lcyid etmiştir. 

~ ınan kuvveti 
0 

ovyeı Rusyayı 
~ , ~~.nebilir mi ? 

t ,. dra. 2 ~tr,111ttıs 1n1~ 4 (A.A .) - Roy
S11. liub askeri muharriri Ge l vv;- ert G 
ı tıı e~ıet 8 . . ough Almanyanın 

t'ıııııc::ıaııt,rc• ıtlı~i ile giriştiği har· 
\ı~iır' Y,ntbc· Yapacağı nihai hü-
v ı ıı' ır ad 'tiy ~Yledl ım telakki et-
tG~lt etı v 1 ten sonra iki tarafın 

& tthı~ ::~ıbiyet ihtimalerini 1 
atı . l-f·t ıyor: 
'b· ı 1 lcr" ~eb·: '\!ek ın Sovyetlcre galip 

1 e1:ek :~Ya nihat ıaferi elde 
~· So ·•ııdiı ·~ 
ı~,t Vy et it 

llıG~i~Ve hav ata ordusunun teç· 
~ ,, "•et· a k 
~y ır. p k uvvctleri milCtarı 

~Çt~~ ~~YY:tc~t ?~ teçhizatın ve 
r bııııı 1çın At crının modası çok 
~141tı k 've atın nıan ordusu teçbi
ll~tıerı ·"t4ıa1ndan hava kuvvetle-

ıtın a da ~· li\ı eklcd · yanamıyacağı 
ı~c::I tıll ır. 

' U ll\tıkab'l 
Q l ç llokt 1 Sovyetlerin le· 
' ııı~' li a Vardır: 

llteh er rnuh b 
{ Q llttik b' are e sahnesin · 

Ct İ•i i.i ~ ır tarzda kullanı. 
Çuncü ıayfada ) 

RESMiMiZ 
BiR SOVYET 

AcltR TANKINI 
GÖSTERiYOR 

• 
Ruslarla Al · 
mıınlar çar· 
pışmalda de
vam ediyor ve 
muharebe ge· 
nişliyor. Bu 
büyüle bo~ş
maya dair ma

himatın bir 
kısmını aşa~ı
da ve bir kıs 
nıını da Rad 
yo Gazeteııi 

sütununda bu-
lacaksınız. 

Moskova : 24 ( A. A. ) -
Kızılordunun Salı sabahı neşredi
len tebli~i: Pazartesi günü düşman 
BaltıUan Karadenize kadar bütün 
cephe üzerinde taarruzlarını inki
şafa çalışmış ve esas hedefini 
Şavullav, Grotto, Kalnas, Volko
viyok Bladmirkolinak, Pravatuska, 
Bradia 'e tevcih etmiştir . Fakat 
düşman hiç bir muvaffakıyet elde 
etmemiştir. Brodi istikametindeki 
bütün düşmana büyük zayiat ver · 
dirilerek tardedilrni~ . Şavlay ve 
Reveradotst(istikametleriııde düş

man sabah arazimize gitmiş fa
kat ö~leden soma mağllıb edilmiş 
ve mulcabil hücumlarla devlet hu
dudumuzun"'ötesine tardolunmuş. 
tur. Şavlay bölgesinde:ltopçumu
ıun ateşiyle takriben 300 tank 

!:nh;~b d~::~ti~~:;e~~ı~:~~~~- 1 Sovyet Alman 
mm geri çekilmeğe mecbur etmiş · • 
ve Kolno, Lomşaro Bresti işgale 
muvaffak olmuştur. 

Hava kuvvetlerimiz muvaffa
kıyetli harekatta bulunmuştur . 
Bugün tayyarelerimiz ve hava 
dafi bataryalarımız arazimiz üze--- _.__..... 

Sariye BarekAtı 
bitmek tızere 

lNGILIZLER BERUDA 
16 KlLOMETREDELER 

Ankara: 24 (Radyo gazetesin
den) - Suriyede cenup:cephesin· 
de mühim bir şey yoktur. Irak· 
tan harekete geçmiş olan lngiliz
ler Tüdmür (palmir) mevkiine 
varmıştır. Vişi kıtalarının bu mo· 
torize kuvvetlere mukanmet et
mesi zaif bir ihtimal olarak gö
rülmektedir. Humusa lngilizlerin 
üç dört aüne kadar varması muh· 
temeldir. Avustralya kıtaları Bey
ruta 16 kilometreye kadar yak
laşmışlardır. İngilizler Beyrutu bu · . 
gün havadan ve denizden bombar 
dıman etmişlerdir. 

Kahire : 24 ( A. A. ) - Su
riyede lngiliz bombardıman tay
yareleri dün · de Berut limanında 
düşman ge~ilerine hücum etmiş 
ve bir destroyere tam bir isabet 
vaki olmuştur . Diğer bir ticaret 
gemisine ateş verilmiştir . Avutı
tralya tayyareleri Şam - Beıut 
yolu üzerinde motörlü nakliye 
vasıtaları mitralyöz ateşine tut
muştur. Bir düşman tayyaresi de 
Malta üzerinde düşürülmüştür . 
Tayyarelerimizden biı i kayıptır . 

Kahire : 24 ( A. A. ) - Su · 
riyede dün lniiliz kıtaları Şamın 
Cenubugarbisinde Daganayı işgal 

etmişlerdir . Burada Şam - Berut 
yoluna do~ru ileriJemektedir. · 

muharebesi 
Bitler Sovyet 
cepbeılnde 

karargib karda 
Sovyet tebllölne göre 

Almanla r esir verd i. 300 
tank ve~128 t ayyare kaybetti 

CEPHEDE FEVKALADE 
DE<ilŞlKLIK YOK 

rinde 51 düşman tayyaresi dü· 
şürmüştür. Pazar, Pazartesi günü 
subay ve er olmak üzere tahmi· 
nen: 5000. kadar esir · alınmıştır . 

Bren : 24 ( A. A. ) - Şarkta 
harekatın ikinci günü Almanların 
mühim terakkiler kaydettiği ve 
söylendiğine göre, bazı mıntaka· 
!arda 100 kilometre derinliğe nü
fuz eylediği anlaşılmıştır . Bitat 
gazetesinin aldığı malumata göre, 
cephe üç büyük bölgeye ayrılmış 
bulunuyor : 

1 - Şimal Buz denizinden 
Finlandiya körfezine kadar sol 
cenah. Burada General Saykan· 
hord Oitel ile Mareşal Manner· 
hayrnin sabık muhasımı General 
Mareşfov karşı karşıya bulunmak
tadır . 

il- Memelden Karpatlara ka 
dar merkez. Burada mareşal Fon 
Rişenav ile mareşal Şapuşniko 
karş( karşıyadırlar. 

Burunyadan Tuna a~ızlarına 
kadar sağ cenah. Burada mare· 
şal List, general Antonesko gru
bu, general Kuligle karşı ğarşıya· 
dırlar, Sol cenahla deniz arasın· 

AMF.RlKADAKl lT AL YANLARIN 
AMERİKAYI TERKE TMF.Sl 

DÜN YASAK EDlLDl 
Vaşington : 24 ( A. A. )- A

merika. bütün ltalyarıların Ame
rikayı terketmelerini menetmi~tiı. 

1 

1 

Büt çe Tadilatı Yapıldı 
Evvelce vücudunun lüzumsuz olduğunu kabul ederek kad
rodan kaldırdığı rei• muavinliğini, Şehir Meclisi, bu defa da 

lüzumuna kail olarak yeniden ihdasa karar verdi 

Belediye Meclisi dün saat 15, 
de Reis Kasım Ener'in riya
setinde toplanmıştır. Yoklamadan 
ve eski zabıt hülasası okunmasın
dan sonı a Belediyenin 941 bütçe
sinin tadiline ait olan vilayet maz
batası okunmuştur. 

Fazlı Meto söz alarak bir re
is muavinliğinin lazım olduğunu 

teklif etti. Hasan Ataş, buna ce
vaben bütçeye konulan masrafın 

varidattan fazla olduğunu ve bu 
reis muavinliğine tahsisat ayrıla· 
mıyacağırıı söylemiştir . Reis söz 
alarak hakikaten bir yardımcıya 
ihtiy.acı bulunduğunu, böyle bir 
tahsısatın kabulü ile alınacak bir 
arazozün tahsisatı kafi görülmedi· 
~inden bu tahsisatın 8500 liraya 
çıkarılmasını teklif etmiş ve bu 
teklifi kabul edilmiştir. 

Sonra Hasan Ataş'ın köhne 
mallar satışma ait varidatın az ol· 
duğ-unu ve ban hesapların yapıl

ması için celsenin tatilini istedi 
ve bu teklif kabul edilerek celse 
tadil edildi. 

10 dakika sonra celse açılarak 
bu tahsisatın 12000 liraya çıkarıl
ması ve yeniden tadil edilen Bele· 
diye bütçesi ittifakla kabul edil
miştir. 

Bundan sonra bütçe encüme
ninin bir mazbatası okunarak büt· 

(Gerisi ilcinci sahifede) 

ııııııııııııııııııııııııııı 
Macaristan Sovyetlerle 
Siyaai münaaebeti kesti 

Roma: 24 (A .A.) - Stefani 
Ajansının Budapeşteden aldığı 

telgrafa göre. Macar hükümeti 
Sovyetler birliği ile siyasi müna
sebetlerini kesmeğe karar ver
miştir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

... 

Ankoro 

Radyo gazetesi 

Tarihin muazzam 
barbl devamda 

AMERIKANIN TEDBiRLERi 

P azar sabahı başlayan ve ta
rihin en büyük muharebesi 

olan Alman - Sovyet savaşı 

bütün hu: iyle devam etmektedir . 
Almanya} ı Sovyetler Birliğine 

hücuma sevkeden yegane seLe
bin sitratejık vaziyet olduğu. Al
man notasının t etkikinden anla
şılmaktadır . 

Almanyanın Rusyay~ karşı ha
rekete geçmesi b ir zaruret halini 
almıştı. Çünkü Garpte belli başlı 

ve semere verecek bir hareket 
yapılamamakta idi. Ay ni zamand a 
Amerika lngiltereye y.ırdımlarını 
arttırıyor, Diğer taraftan Sovyet
ler Birliğ'i mütemad iyen hazırla
narak istikbal için büyük bir teh
like haline geliyordu. lşte Alman
ya bunun için Rusy a üzerine 
yürüdü. 

Berlin yakında mühim malü
mat verileceğini bildirmektedir . 
Almanyaya göre, Sovyetler İngi
lizlerle uzun ıamandanberi ko
nuşma~ ta idiler. 

Cephelere gelince : Şimdi Ro. 
manya Almanya ile askeri işbir
liğine devamdadır . Fakat Finlan-

: diya tedafui bir vaziy~tte kal
maktadır. Ve Finlandiyanın şim
dilik Rusyaya tecavüze geçmi
yeceği anlaşılmaktadır. 

(Gerisi üçüncü sayfada ) 

I şçige iş, işe işçi 
bulma teşkilô.tı 

KANUN PROJESİ MECLİS 11 
.!! 

E."CUMENINDEN GEÇTi l{J 

General Franko 

İıpanra Sovyetıerıa 
barbe girişine pek 

memnun olda 
Madrid: : 24 ( A. A. ) - İs

panyol sözcüsü Alman • Rus 
harbi.hakkında : :ilk resmi . t İspan
yol tefsirini bildirmiştir . Demiş-

{ Gerisi üçüncü sayfada ) 

Ankara : 24 (Türksözü Muha· 
birinden) - ILkanununun 63 ve 
64 üncü maddeleri mucibince ku 
rulması lazımgelen (iş ve işçi bul· 
ma) teşkilAtına ait kanun projesi~ 
nin Büyük Millet Meclisi encümen· 
lerinin tetkiki ikmal edilmiştir. 
Türk işçisi ve iş veren için büyük 
bir ehemmiyeti haiz olan bu ka
nun projesinin yakında Meclis he
yeti umumiyesinde müzakereleri 
yapılacaktır. 

Yeni kanunun neşrinden son
ra altı ay içinde bir nizamname 
çıkarılacak ve bu nizamnamede 
iş bulma teşkilatı ile vilayet, kaza 
ve belediyelerin teşriki me:saisi 
tarzlan tesbit olunacaktır. 

fş ve işçi bulma tavassutu hiç 
bir ücrete tabi olmıyacaktır. As
kerlikten terhis olunanlar ile ceza 
evlerinde mahkumiyetini ikmal e· 
dip çıkan vatandaşlann tı.ılepl~ri
ne teı cih olunacaktır. 

iş talep edenlerin istidatları 
her türlü, resimden muaf tutulaca
ğı gibi. bu g-ibiler gidecekleri yer
lere tenzilatlı tarife ile sevkoluna. 

Gerisi ikinci sahifede) 

• 



Sayfa 2 

AMERİKADAN MEKTUPI 

Günde 250 
milyon dolar 

Amerika maliye nazm her gün 
bu parayı bulmağa mecburdur 

Vaşingtonda her gün abah
leyin elli .}'8Şlarında ' raı.at ince 
ve dinç vücudlu bir adam Beyaz 
eve girer. Bu adam Amerika Ma
liye Nazırı B. Morgenthau'dır . 
Beyaz eve girince kendisini der
hal Cümhurreisi B. Ruı.veltin o
dasına alırlar . Cümhurreisi giyi
nirken Maliye Nazıriyle uwn u
zadıya görüşür . Acaba neden 
bahsederler ? .. B. Morgenthau'ın 
her gün bulmağa mecbur olduğu 

250 milyon dolardan .... 
Amerika aylardarıberi silah· 

!anıyordu . Son ıamanda bunu 
son derece artırmıştır . Diğer ta
raftan lngiltere.} e ) apılan yardım 
da pek ziyade genişletilmi ştir • 
icar ve iare kanunu mucibince 
lngiltereye parasız bir çok harb 
malzemesi verilmektedir . Fakat 
Amerika bunları ·atın alırken ve 
ya sipariş verirken parasını öde
deyor . Bu suretle Amerikanın 

masrafı bir misli daha artmış de
mektir. 

TORKSOZO 

M AARİf MENSUPLARI 

ARASINDA TAYİNlER 
lstanbul Erkek lisesi tabiiye 

öğretmeni ve Vefa lisesi müdür 
muavini Rauf Bayender Ankara 
Ga1.i lisesi müdür \'e ıabiiye öğ-

rdmenliğine, Sivas orta okul mü

dür muavini ve tarih - coğrafya 

öğretmeni Zühtü Mete Karadeniz 
Ereğli i ortaokul müdür ve tarih

coğrafya öğretmenliğine, Kastamo· 

nu lisesi almanca öğretmeni ve 
baş muavini Osman Faruk Veri-

mer Zonguldak Çelikel lisesi mü

dür ve almanca öğretmenliğine 

naklen tayin edilmişlerdir. 

Sicil cüzdanları ve kayıt su

retlerine yapıştırılf:lcak pullar 

Vakıflar Umum 
MüdürüŞehrimizde 
.......................... 
ı . . ı 

l Al TIN DAHA DUŞTU i 
ı ı 
ı AldıOımız malOmata ı 
ı göre, a l tln mUtemadlyan ı 
ı dUfmektedl r . Dun lstan- ı 
ı bu lda bir allan 25 llra- ı 
ı dan m u amele görmU•- ı 
ı tu r • ı 

ı ........................ ı 
SANA T OKULLAR/NA 

GiRME ŞARTLAR/ 

inşaat ve Sanat okullarına ilk 
mektep mezunlarından talebe a. 
lınacağındaıı kabul .şartlarını Ma
arif Müdürlüğünden öğrenebilir
ler . 

Valııflar Umum Müdürü Bay 
Hadi Kiper, Konyadaki tetkikle
rini bitirerek yanında umum Mü 
dürlük inşaat müdürü Nihat, yük
sek mimar Halim Azun ve Vakıf
lar ressamı olduğu halde dün 
şehrimize gelmişlerdir. 

Din yapdan 
latbol maçı 

Dün Şehir Stadında Adana 
Milli mensucat futbol takımı ile 
Malatya gençleri arasında bir fut
bol maçı )'apılmıştır. Oyunun bi
riııci haftaymında Mahmut'un 
ayağ'İ) le galip vaziyete gelen Mil
li mensucatlılar bu vaziyetlerini 
oyunun sonlarına kadar muhaf a
za etmiş ve maçı 1 - O gelip 
bitirmişlerdir . 

Fen aleminde 

Bu kadar büyük para işleriyle 

meşgul olan adam , B. Morgen
thau aslen Almandır. Büyük ba
basının Berlinde bir igara fabri
kası vardı . Fakat işlet i iyi git- 1 
mediğinden fabrikayı kapatmağa I 
ve An•erikaya hicret etmcğe mec
bur olmuştu . Morgenthau 'ın do- 1 

kuz çocuğu vardı . Buıılar da işe 

atılmışlardır. D"lıuz çocuktan lıi

ri, bugünlü Maliye Nazırının ba
bası Nevyorkta kiralama işleriyle 

mqgul olarak büyük bir "ervet 
sahibi olmuş, Nevyorkun en bü
yük kiralama acentesini kurmuştu. 

Fevkalade ahval dolayısiyle 

bazı vergi ve resimlere um icra
sına dair l.:anun mucibince sicil 
cüı.danlım ile kayıt suretlerine 
yapıştırılmakta olan pullara yüz
de e:li ınm yapılm ıştır. Bu cüı

c.Janlarla kayıt suretlerine 41 ku
ruş'uk pul yapış t ırılmaktadır. 

Ziraat Lisesi Midi· 
rlntln tetkikleri 

• 

Cephelerde 
Televizyon 

T
elevizyonun harp gayeleri için 
kullanılışına ait çok şeyle yazıl
dı. Ecnebi nıecmualaıı:ı yazdık 

larına nazaran, daha şimdiden, 

tayyarelerin veı dik'eri televizyon 
resimleri almakla muvazzaf hususi 
postalar tesis edilmiş bulunmakta
dır. 

Maamaf ıh, şimdiye kadar ga· 
zele ve mecmualarda buna aid en 
çok görülen havadisler, televizyo
nun henüz bir laboratuvar tecrü· 
besinden ileri geçmediğidir. 

Muharib orduların televizyon
d n istifade ettiklerine dair, bu
gün elimizde henüz hiç bir delil 
mevcud değildir. Yalnız son gün
lerde Amerikadan gelen bazı ha
vadisler, televizyonun ilk defa o
larak Amerikada harp maksatları 
için açıkça kullanıldığını bild rmek
tedir. 

Bahis mevzuu olan, Amerika
daki son büyük manevralardır. 

Bu manevralar esnasında, Dü 
Mont laboratuarından B. Alla, on 
beş operatörler birlıkte, "müdafa<1" 
yı temsil eden orduda büyük bir 
televizyon merkezi kurmuş ve ça
lıştırmı~tır. 

8 . Allan, tdevizyon meı kezi
ni harb sahaıııına kurduktan sonra 
çok kısa bir zanumda televizyon 
cihazını harekete gctirnıi~ ve cep
hede vukua gelen hadiseleri, sani
yesi saniyesine, ordu karargahın
daki tc·lcvizyon postalarına ver
mtğe başlamıştır. 

Amerika matbuatının yaı.dığı
na naı:aran bu hadıse harp istih· 
baratı tarihine yeni ve parlak bir 
sayfa ilave etmiş bulurımaltadır. 

< Taarru1. ordusu > nun K. 
mıntakasında görüldüğünü haber 
alan televiı.yon merkeı.i, verici 
televizyon cihaıını hamil bulunan 
küçük bir kamyon içinde derhal 
oraya hareket etmiştir. ku kam. 

yonun arkasında, televiı:yon ci
haı.ına cereyan verecek olan a
kümüllörü taşı) an ikinci bir kam
yon buluıımııkta imiş . .. Çünkü 
televiı.yon cihazının, umumi elek
trik cereyanı almak için tesisat 
yapmasına vakti müsaid değil· 
dir. 

Seyyar televizyon cihazı, ku
rulur kurulmaı, derhal faaliyete 
geçmiş ve düşman ordunun hare 
katını saniyesi saniyesine karar
gaha bildirmeğe başlamıştır. Ta· 
bii karargah, perde üzerinde 
eyrettiği düşman orduı;unun ha
rekatına bakarak kendi ordusu· 
nun harekatını tanzim etmek im
kanını buldu~u gibi, kendi ordu
sunun harekatını da, gene; ayni 
vasıta ile takip ederek, direktif
ler vermek imkanını bulmuştur. 

Oğlu Henri Morgenthau zayıf 
bir çocuktu, sıhhatı yerinde de
ğildi. Bunun için kendisine hafif 
spor yaptırılmış , ıhlıati düzelince 
deliltanlı mimari okuınağa başla

mıştır. Fakat naı.ariyatın kafi gel
miyeceğiııi anladığından, bir in
şaat müessesesine girerek U!>tabaşı 
sıfatile çalışmış, pratik görmüş

ıür. 

Genç Morgenthau bu sırada 
tıfoya yakalanmıştır. Hastalığı 

geçtıkten sonra ailesi, nekahet 
devresi için kendisini Texas'a 
göndermiştir . Delıkanlı burada 
kovbo) ların hayatını çok beğen
miş ve bir çiftlik edinerek orada 
}·aşamağı en büyük emel addet
miştir, Henri Morgenthau erazi 
üı.erine iki spekülii~yon yaparak 
mühimce bir para ele geçirmiş, 

bununla 655 hektarlık bir çiftlik 
satın almıştır. Genç adam bı;raya 
Amerikanın en güı.cl ineklerini 
toplamıştır. Az ı.aman sonra çift
lık, Nevyorh en çok süt gönde· 
ren bir müessese haline gelmiştir. 

Bu sırada Roosevell Nc..vyork va
lisi olmuştur. Zekasını ve çalış · 
kanlığını çok takdir ettiği Mor
geııthau'ı derhal 1iı aat şubesinin 
ba~ına getirmiş ve birlıkte çalış· 
mağa başlamıştır. Roosevelt Re
isicümhur olunca, dostunu evvela 
dört milyar dolar seı maycli Fe
deral Farın Board müessesesinin 
başına getirmiştir. Morgenthau 
burada o _kadar muvaffak olmuş-

Adanaya gelecek 
lamba ,ı,esı 

Şehrimiz ve kaznlarımızın ih· 
tiyacını önlemek maksadiyle lstan
buldaki Türkiye Şişe ve Cam fob 
rikaları yerli mamulatından olmak 

üzere şimdilik 150 düzüne lamba 
camı tahsis edilmiştir. 

Bu lamba camları şehrimizde 
bir ticarethaneye gelece-k ve ih-

tiyacı nisbetinde tev1.iiııe ve satı 

şına başlanacaktır. 

Bu camların tipleri {İstanbul 
No. 5) olup, halkımız arasında 

2 numaralı cam diye maruftur. 
Camların bugün yarın gelmesi 
çok muhtemeldir. 

Ceybanda iki 
bamaı boQalda 

Ce}han : 24 ( Türksözü mu
habirinden )- Dün saat iki sıra

larında nehrin öbür tarafına ge
çen Hekimhanlı Ali oğlu Cumali 
ve Hüı;eyin oğlu Mehmed Ali 
adında iki hamal nehrin en de
rin ve akıntılı yerinde ) ıkanmak 
üıere suya giriyorlar ve yüzme 
bilmedikleri halde ikisi ele perva
sıı.ca derin taraflara açılıyorlar . 
Az zaman sonra ayakları yerden 
kesiliyor ve nehrin bulanık su
ları arasında ikisi de birden kay
bolup gidiyorlar . 

tur ki 1934 te Maliye Nazırı istifa 
edince, Cümhurreisi bu makamı 
Morg nthau'a teklif etmiş, Mor· 
genthau bu teklifi kabul ettiğin
den, o zamandanberi Maliye ne· 
ı.aretini idare etmeğe başlamıştır. 

KÔY EBELERi 
OKULUNA GiRECEKLER 

Konya Köy Ebe okuluna bu 
yıl talebe alına<'aktır. Bu okula 
girmek istiyelerin Sıhhat ve iç
timai Muavt-net müdürlüğüne mü
rncaat ederek kayıt şartlarını öğ
renmelidirler. 

TiCARET VEKiLi 
SAMSUNDAN DÖNDÜ 

Samsnn: 24 (A.A.) - Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen buradaki 
tetkiklerini bitirerek Ankaraya 
dönmüştür. 

Tlrk ·Alman 
Ucarl koaa,ması 
Alllıarada oıacall 

Almanya ile akdi derpiş edi
len yeni ticaret anlaşması için 
hazırlıklaıa geçilmiştir. Müzakere
lerin Ankarada cereyan edeceği 
anlaşılmaktadır. Bu iş için yakın
da Almanyadan bir ticaret heyeti 
geleceii haber verilmektedir. 

Diğer taraftan, Berlindeki Türk 
Ticaret odaı;ından lstnnbul mın 
hkası ticaret todasına gelen bir 
tezkerede Türkiye ticaret odası 
binasında bir meşher açılacağı; 
burada, yeni Avrupa harbinden 
. onra ihracına müsaade edilen 
emtea nümunelerinin teşhirinin 

mulcarrer bulunduğu bildirilmekte 
ve nümuneler gönderilmesi isten
mektedir. Bu meşherde ayrıca 

halılar ve şarkkari eşya da teşhir 
edilecelı.tir . 

NiKAH TÖRENi 
Adanamızın Diş Tabiblerinden 

Bayan Feride Taşkın ile hemşeh

rimiz Dr. Bedri Görgün'ün nikah
ları dün Belediye Salonuncia iki 
tarafın dostları ve akrabalarının 
iştirakiyle yapılmıştır . Genç ev
lilere saadetler dileriz. 

------~ı~=-u_z_A __ K_L_A_R __ D_A_N __ B __ A_ı_E_R __ -_-~ı ------
8 i r Boşanma Sebebi - En Küçük Kita 

Meşhur sinema yıld111 Alice Fay, son zaman· 
larda koca.;ından boşanmak için mahkemeye mü
racaat etmiştir. Kocası Tonny Martin Holliyutun 
hem en büyük rejisörü, hem de çok b~ğenilen bir 
şairidir. Alice Fay, mahkeme huzurunda, boşanma 
talebinde bulunmasının sebeplerini izah ederken 
demiştir ki : 

- Kocam büyük bir şahsiyettir. Fakat kocalı 
lığa elverişli değildir. 

Hakim, yıldızdan: " Kocalığa elverişli değildir .. 
tabiri için izahat istememiştir. Hakim bu müphem 
cümleyi izah etmesini yıldızdan istemiş olsaydı, yıl· 
dız.ın tam ve mükemmel kocayı nasıl anladığını ve 
büyük bir şahsiyet olan bir adamın neden kocalığa 
elverişli olmadığını ö~renecektik. 

* Yeryüzünün en minimini kitabı Oksford üni-
versitesi kütüphanesinde tnevcud olup Kirnam mih
raceliğinin tarihine aiddir. Bir santim boyunda ve 
beş santim genişliğinde olan bu kitap, 34 sahife· 
den ibarettir. Aer sahifede Kamur denilen Hind 
yazısiyle yirmi satırı ihtiva ediyor. Kamur yazısı 
Çinceden pek az farklıdır. 

Kitabın ağırlığı 15 gramı geçmez. Kağıdları 

gayet şeffaf ipekten yapılmıştır. Bu kitap bulun
mazdan evvel, 11 Çiçeklerin aşkı ,. adını taşımakta 
olan bir Hollanda kitabı, yeryüzünün en küçük 
eseri olarak teli kki ediliyordu. " Çiçeklerin aşkı ,, 
ünvanlı kitap, bir lniilİZ pulu boyunda olup kırk 
sahifeyi ihtiva ediyor. 

Adana Ziraat Lisesi müdürü 
Muzaffer Erden Ziraat Vekaletin· 
den gelen bir emir üzerine Çu
kurova ve Metcimek haralarını 
teftiş etmek üzere bu sabah ha
reket etmiştir. 

Y eni Netriyat 

imrab'da bayat 
(Çıplaklar) , (Açlık) , (Köyün 

Yolu), (Ceylan Avı) ve (Perdenin 
Arlcası) isimli roman ve hikayele
rin muharriri Refık Ahmed Se
vengil, okuyucuları derin bir me
rak, heyecan ve esrar ile sarıp 
sürükleyecek yeni bir eser vücu
de getirmiştir. Neşriyat hayatının 
mühim bir hadisesini kşkil ede
cek olan bu romanın adı clmralı> 
dır. Hayat ve mukadderatın ken
dilerine hazırladığı trajediyi ce
saretle oynayıp bitirmiş ve neti
ceyi sabır ve tahammülle omuz
larında taşımakta olan insanlar 
nasıl yaşıyorlar? Mahkümlar bu 
neticeye na ıl, niçin, ne yoldan 
geldiler? Karanlık bir ruh gece
sinin azabı içinde kıvranıp boca· 
tayan genç hekim mahkümlar 
adasından nasıl ayrıldı? Türlü 
sergüzeşt arkasında dolaşan gafil 
ve muztarip ruh, lmralı mucizesi
nin ışıkıyle aydınlanmamıf olsay
dı nasıl biı akibetle karşılaşacak 
tı?. 

Refik Ahmed Sevengil'in ye . 
ni romanını 1 temmuz salı günün
den itibaı en V AKIT gazetesinin 
tefrika sütunlarında bulacaksını1. 

Şeblr MecUllDID 
dlnlıl lçUmaı 

( Birinci sayfadan artan ) 

çedeki bir formalite hatası düzel· 
tilmiştir. Ayrıca bütçe ve imar, 
Tezyin encümeninin bir mazbatası 
okunmuş ve imar plannın şimale 

doğ"ru genişletilmesi için bazı aza· 
tarın teklifleri kabul edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek baş· 

ka madde olmadığından içtimaa 
saat 16,45 te nihayet verilmiştir. 

i,çıye ı,, ııe ı,çı 
bulma teıkllAb 
(Birinci sayfadan artan) 

caktır. Ayrıca bi ı er birlik de te4-
kil olunacaktır. 

Gerek iş ve işçi bulma faali· 
yetinin yürütülmesinde, a-erek ale
lade iş hayabna müteallik mevzu· 
atın selametle tatbiki için bazı ce· 
zai hükümler de vazedilmiştir. 

MUÖLA'DAll 
ZELZELE 

Muğla: 24 (A.A.) - Muğlada 
dün ve Bugün iki zelzele oldu. 
Bugünki yersarsıntıst tiddetli ol
mu§sada hasar yoktur. 

ZiRAi BAHiSLER 

Armut nede• 
kamla oıar'l 

Baz.i nebatlar vardır ki, .nesi~ 
nin arasında silis denıterı 

ince kum zerreleıfoi depo ed~ 
Bu, tabiatin o gibi nebatlar• l:ır1 
şetti~i bir hususiyettir. Neb•~ 
suretle sulak yerlerde çüriilJlfa~• 
yaşamağa muvaffak olur. . ~ 
armut ağaa böyle bir hususı>, 
mazhar olmamıştır. Armut a~ 
nın meyvalannda husul~. ;ır; 
kum zerresi deA"ildir. Gerçı ıııt 
kumludur diyoruz amma, bil ıdl' Bt 
vanın et kısmındaki hücrele il' la;ıı ~ 
biı kaçının odunlaşmasındall ltUıı~ 
gelir. ~· tcrtcv 

Her armut kumlu otmat· ~ti ll'l\ı,• 
r~nin. odunlaşması için t?rr~ ı1~1 ; 
kırecın fazla mevcudiyet• . e 'atıı;ı 
Kireçli topraklarda. votka!!•~ uf )ab,: 
ı.ide, kayalıklı topraklarda ye /f 'c 11 
armutlarda daima kum va.n!1r'1 bc~1 ~~ 
mutlar arasında, menşe ıtıl>'., 4ad1~1 
kum yapan topraklardan ~ ~lcr 
çeşitlerin aşılariyle çoğalll ~'ttir 
danlar daima kumlu armut ;;_ · 
ler. Ahlat üzerine aşılanmış ~ 
lar arasında kumlu killi toP' ~ 
da yetişenler kumsuz olurlaf'I 
va üzerine aşılanmı~ olat' 
kum ya hiç bulunmaz veY8 f 
itibariyle kumlu bir çeşidiP • 
dan alınmış ise biraz kumlıl n 
lar. 1, ~1

1~i ş 
Umumiyetle kış armut~ f ~ ~lll i 

a-üz armutlanndan fazla / A!1l1c, 
armutlarında da yaz armutları;/ ~tti 
fazla kum bulunur. Kumlu .'I.. . ~ıı~ 
tarın cinslerini islah etmek~ kııı 
kün ise de bu, çok uzu.o . ~ ~I ~ Yt0 

muhtaç bir iştir. Daha ıy•51• 1 it· A.. 
suz olarak tanınmış çeşitleri I_ ~ ~· 
üzerine aşılıyarak arttırıtl ~ ld 
Gerçi ayvaya aşılı armutlar;:,; ~ Prc 
rü az olur amma, hiç oıın• .;1, i..~ç 
fis meyva a ınmış olur. Re

51 ~ "• 
Düşes armudu tamamen ~# ~ .. · · 
sulu bir frenk armudu ~ ~ 

l·&•·~~ .ı 
~~·: 

TÜRKiYE Rad_yosu ı.1 l ter 
ANKARA flDP' "llıcti 

Çarşamba 25.6.1941 
1 ~ l 

111
111 "e "il d~ 

7.30 Program ve meınle 1c1,1~ 
1 ~ Ct 

at ayan al•' t a . 
7 .33 Müzik : Haf ıf parÇ ~·ı 
7.45 AJANS haberleri ~ h'bcr~ 
8.00 Müzik : Hafif pr0 S-'" 

1 
llırı 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00 

13.15 

vamı 

Evin saati ~,ı 
Program ve mernle 
at ayarı ~ 
Müzik : Peşrev ve ş" 
AJANS haberleri 
Müzik : Radyo Sa10~ 
kestrası (Şef: Viotorı 
cip Aşkın) ı I 
Müzik : Şarkı ve 58 

ileri 
13.30/ 
14.00 Müzik : Radyo S•'°"~ 

nırı 
kestrası programı 

18 00 

18.03 

18 30 

18.25 

18.45 

19.30 

19.45 
20.15 
20.45 

21.00 

21.10 
21.~5 

22.10 
22.30 

2~.45 Müzik : 

23.25/ 
20.30 Yannki 

11n 

ve 



UMAN HARiCİYESi 
~lHSASYONEl BiR 

llbAT YAPACAKMI~ 
_, Ve8ik8iar ! 
~ l ~tlin· 24 p 'Yııtkt · • (A.A)- Yarı resmi 

1tUniıı an:_Alman Hariciye neza
ui" çtr,. .. ,, ' .ltıgiliz - Sovyet if birliği 
rı l ""•Cıı · · ~~ °"'"bti ıçınde lngilterenin Mos-
r~ ~ıt1 ;

01 
Yflk elçiıi Kripsin oyna-

• e{f '-ııaeayo hakkında pek yakında 
i1' il )•btııc neı beyanat yapılacağını 
ye. fi ~t lltı; ~aıetccilere bildirilmiş 
~ h.tı d edılecek vesikalar üzerine 
· ~ '-.Sıtıe~ıet~erin, lngilterenin oy
ı-' ltyıtr _arnı rolü hakkında çok 
· ~ -'ttir ~renccekleri ilave edil-
~ . 
~ J'•çlUn natka 
1~ Berunın telllrl 

I ı. ~•lin 2 ~· f '<il rcs • : 4 (A. A.) - Paris-
''I ~11,, A.ırnı bir kaynaktan bildirili· 

ııı ~il ııu~an l tariciye nezareti Çor
.J ~ili 

1 
Unun Almanyadaki akis· 

~f ~ ~ııı iu· suretle hülasa ediyor: 
~ ~~ltt,~"1 . esaslı cihet Çorçilin 

11 ~ ."'trt ıle Sovyetler arasında 
1. ~tıd Ve siyaseti sahada bir kaç 

1' ~ ~tıd a~· ~eri. işbirliği bulunduğu 
~ ~ ~tni ab 1 •ddıamız lehine gelmiş 

i.51 / r. A. urhanlar vermiş olması-
eri ,J 

1
' ~i. Ylca. ~u cihet ilave cdilmiş

rı9>'11 ~ İdeli rıgılız Başvekilinin müda· 
~ I ~ıcrı ·~~da bulunduğu prensip•"'1' L~~ •ıpı değil, zaif ve çocuk· 
c:~ , l'llaklardır. 

;;ııı ~:ra Sovyetıerln 
ille llrl11De pall 

1 0~İtirı~u olda 
!it ki . cı sahifeden artan) 

...J ~ lt;Cii Milletin hissiyatının ni
[llJSJ" ~'tlirı· lllanı olan lspanyol hü-

1 / bq'ııı11 1ı 1rı hepiniı.in müıterek düı-
1~el llt <!İif11ı olan ve lapanyol harbinin 

( \ 1tlttirı ana karıı yapılan müca
ç~ ~ '•ille . en aıimkir kahraman 

~ ~ııtı,rı t~rıdcn birini teşkil etmiı 
~"ttirıi ovyetler Birliğine harb 
t' ltııı\ırıi ald~ğı zaman duyduğu 
t~' Dit Yetı aiılere bildirebili-

I t~t, A.let taraftan öğrenildiğine 

1 
1'et ~""ı''i ~. l'llanyanın Madrid büyük 

C: ltı tar 01İ ~ L .J tı 'rı h e .. nu Rusyaya IL8rşı 
t'rJ' t "'ııı h arekctindcn hariciye na-

e tQtlltr1w ;berdar: ettikten sonra 
al°" -.•ıtıt<!~ • tanJco ile uzun bir gö-

pl J ltrı S huıunmuıtur Hariciye 
10" '~ :~illet ltalyan ~c Türk , 

Çı er· · k sıı ~ ını abul ctmiıtir. 

5" ı ~llRl RlDYO GAZETESİ 
ırıJll ~ (8ırınc· 

/ L tib 1 sayfadan artan) 
,,. ~ct, tdilrıı. 
~ ~~i t da A 'ftir. Rus kıtalaı ı 5000 

~ \, Çttderı hn~n esiri almıştır . 
e .;e ı~1 A.ı~8 Vetılen habere göre 

. "" 'r nlar k. t1 ,.. llt1;
1 

1tıda _ es . ı Polonya top-
e1'tt t'-liır Yuı. kılometre kadar 

~ ~() it • 

·~' ~' '-ltrı rad li l ftl tdild· .Y?au ileri harekata 
\ tbljr.1 

1~1nı bildirmektedir 
'i ak "Ctdc . 'ite tama k n anlaıılıyor ki , 
' ~Gh· adar Sovyet cephe-

ri ır ırıı bir de~iıiklik olma-

1 lı~ *'ıtıctik 
'ff,s'~, ~ A.ın,:~aki faaliyetlere ge· 

11' )tt ·ıı~Crıcb1 • 18 . Yeni bir kararla 
~ " 11.... 1 trın · 

I 
~ t'rı .. ••ıt· parasına vazı-

~e~ ~ ._' da ır. Amerika diğer bir 
rı tlC ~, "'Yii ecnebiler elindeki bü· r!:'sl ~~t 11.da A •atın alacaktır . Ayni 

~
l rwı 'likay1 ~Crilcadaki ecnebilerin 

ctJtY lı.ıi1r erk.ini muvakkaten 

1'ııl i_ \ ~t ik·'.: . 
a'/-""..r1. ~ ~ı._ ' .. taraf .. . 111 at lıbıı •rı1,t }( •n.tebliğlerinC: gö-
~ ffl' 1 ~lj .. ~d'rı ,... ovno: ve Litvanya 
u ~a '''()v '-ltodno ,..V lı_ . ,_ 

Ü ·~ "tı . , nıOd· ı O ıı:OVISIL , 

tJt)f ( 1.,\ ~ll\İfllf ·~:Kaminende ha-
_J ~'1, '~'ntkttırnıiftir . Ruslara 
~ .~, tıta v uvvctleri baz.ı .. mın· 

"e 'tıı.. ııı, e b'lh • 
ırfl '411't!a t t,oı 1 assa·:; Şulayda 

t Ve 'trıcn hudud dııma 
30o Alman tankı 

lngiliz -Alman 
hava hücumlan 

Londra: 24 (A.A) - Öğrenil
diğine göre, pazartesi salı gecesi 
İngiliz. bombardıman tayyareleri 
Almanyanın garbında ve şimali 
garbisindeki hedef le re hücumlar• 
da bulunmuşlardır. 

Londra: 24 (A.A)- Hava ve 
dahili emniyet nezaretleı inin teb
liği: Oiifmanın küçük bir kıyasta 
olan hava faaliyeti lngilterenin 
şark: ve cenubu şarki mıntrkaları 
üzerinde inldıaf etmiştir. Pek az 

hasar vardır. 

1 * Tokyo : 24 ( A . A. ) - O. 
N. B. Japonyanın Moskova bü
yük elçisi Moskovadaki Japonla
rın memlekete dönmeleri lüzumu
nu tebliğ etmiştir . 

LONDRADAN::MOSKOYA YA 
GiDEN .. "iKTiSAT '.. HEYETi 

Ankara : 24 (Radyo gazetesin
den)-Rusyaya bugUn İngiltereden 
bir iktisadi beyetin gittiğini Bay 
Eden bildirmiştir. 

Bay Eden :bugUn Avam ka· 
marasında Krips ile Sovyet gö
rUşmeleri hakkında beyanatta bu
lunmuş, Krips in faaliyetinden 
şukranla babsetmiştir. 

AllllU kavvetl Sov· 
yat Baıyayı 

yeaeblllr mi 'l 
( Birinci aayfadan artan ) 

labilecek muazzam kuvvetleri. 
2 - Kuvvetlerin icabında çe· 

kileceği v e ç e k i 1 d i ğ i 
yerlerde gene sanayii ve üsler 
bulacak kadar topraklarının son
suz. derinlikte olması. 

3 - B. Molotof'un radyoda 
söylediği nutukta ifade ettiği gibi 
Almanlara karıı acı bir kin ve 
intikam hissi beslenmesi. Bu zih 

niyet. Sovyetler birliğinin sonuna 
kadar mukavemet etme~ ve mu· 
zaffer olmak kararını kuvvetlen· 
direcektir. Bu netice uzak l olabi· 
lir. Fakat gayri varit değildir. 

Bidayette Alman hava kuv
vetlerinin muzaharetiyle Romanya
lıların, fena muharip olmalarına 
raj'men Odesa'yı ele geçirmeleri 
ve Kmm'a kadar ilerlemeleri müm-

kündür. 
Almanlar başlıca iki_ darbe in 

dirmeğe teşebbüs edebilirler. Bun
ların biri Rumenlerin solunda Lem· 
berg ve Yaromin üzerinden Ki· 
yef'e karşı, diğeri de Kovno ile 
Vilna'ya ve Ovina vadisi boyunca 
Smolensk ile Moskova'ya karşı 
tevcih edilebilir. Almanların sol 
cenahlarını Cemniyet altına almak 
için Baltık üzerinde :ubav, Riga 
ve Tallin'i derhal işgal etmeleri 
muhtemeldir. Bu esnada, daha şi
malde bulunan Finlandiya ordusu 
Leningrad'ı tehdit edebilir. Bu 
projenin bazı umumi hatları Al· 
manlann Sivastopol, Kovno ve Ki
yef'i bu sabah bombard man etmiş 
olmalarında da istihraç edilebilir. 
Fakat Hitler bütün bu muvaffaki
yetleri kazansa bile Rusva'yı fet 
hetmiı olmaktan gene uzak kala· 
caktır. Hitler'in son ihanet hare· 
ketinin temin edeceği ilk muvaffa· 
kiyeUer ne kadar ehemmiyetli o· 
lursa olsun, birçok bakımlardan, 
bilhassa asker mevcudu bakımın
dan Almanları büyük zorluklarla 
karşılaştıracaktır. Çünkü girmeğe 
muvaffak oldukları Avrupa'nın 
genit sahalaıını daima işgal altın
da tutmak istiyecek olurlarsa a s 
kerlerin evlerine dönebilmesi için 
seneler ieçmesi liıım ielecektir. 

POlONYA BAŞYEKiliNiN 
SOVYETlERDEN TAlEBi 
Ru•ya hapi•hanelerinde 

inliyen Polonyalıları 

Sovyetler aerbeat bırakmalı ! 

Londra : 2~ ( A. A. ) - Po
lonya Başvekili Polonya kabinesi 
tarafından tasvip edilmiş olan aşa
ğıdaki deklarasyonu okumuştur: 
Garpte birçok dostlarımız için 
müstakbel işler üzerinde bir gölge 
teşkil edebilecek ve zararlı ihtilat
lara ve bir anlaşmazlığa sebebi
yet verebilecek olan Polanya ve 
Rusya meselesi enternasyonal si
yasetten çekilebilir sanınm. ,. Bu 
deklarasyonda ayrıca deniliyor ki: 
Polonya milletinin esas düşmanı 
olan Almanya bu derece uzun za
man en büyük felaketlerimizin kay
nağı olan ittifakı yırtmışhr. Alınan
lar Rusyaya hücum etmekle büyük 
rısk alıyorlar. Neticesi meşkuk o
lan ve kendilerini zayıflatacak o
lan bir işe başlıyorlar. 300,000 
esir ve binlerce Polonya erkek 
ve kadını hala Rusyada hapisha
hanelerde ıstırap çekiyor. Bunları 
memleketlerine iadenin doğru ve 
namuskar bir hareket oalca~ı dü
şünülmemeli midir ? 

Paten • Darlan 
aram açıldı 

Londra : 24 ( A. A. )- Pe
tenle Darlanın arası yeniden açıl
mııtır . T~yid olundu~una göre , 
Peten Darlanın kendini rertaraf 
etme~e çalıştığı hakkında bir in
tiba hasıl etmiştir. 

Mareşal , Darlanın , eski mu
hariplerin muzaheretini temine 
çalıştığı ve emniyet teşkilatından 
kıymetli taraftarlar hıuırladığı ve 
subaylar arıtsında bazı kimselerle 
anlaştığı haber verilmiştir . 

Amerillablar llarbe 
girerse 

(Birinci sayfadau artan) 

zimtt ve enflasyon. llarp ilan etti

ğimiz gun:naziler: mağlup olduk
larını anlayacaklardır. Her Al
man saklıca, kendini asgar~ ıstı

rap ve asgari teeuUrle hezimetin 
neticele .. inden ku~tarmağa çalışa
caktır. 

Gerek buk~mct erkanı ile 
memurları arasında gerek hususi 
işlerle meşgul: olanlar arasında 
binlerce Alman · )anıdım. Fakat 
nazi tecrUbesinin muvaffakiyetine 

tam manasile inanan bir kişi gö· 

remedim. 

Alman' milleti bala itaat edi

yor, lakin İo;telı siz: olarak. 

Eger hezimet kapıya gelir de 
Almanlar~maglubiyetle karşı kar-

şıya kalacak 'olurlarsa, gizli tutu
lan itimahızlık:meydana çıkacak· 
tır. O zaman nazi -sisteminin ma· 
nevt kusurları kutle halinde iha
net ve nasyonal· sosyalizmi inkar 
şeklinde t~celli edecektir." 

TORKSôZO 

BORSA 
1 PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNSi En az. ı En çok 

K. S. K. S. 
-- ·- -

ı Koza ı 1 1 
Klevland Ç. ,' 62,50 
Klevland 1 52,50 
Klevland il 56,00 
M. Parlağı 50,00 50,00 

j P. Temizi 46,00 48,00 

Kapı malı 

~ 1 Y. Çiğidi 
K. Çiğidi 

Susam 

~ Buğday yerli 6,90 
Arpa 5,69 1 
Yulaf -6,43 6,50 1 

24 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

il l ı bankasından alınmıştır. 

= 
(Frank) Fransız \ 

, (Frank) isviçre 
5.24-il (Sterlin) İngiliz 

(Dolar) Amerikan !30 

Tlrllılzl gaıetall 

mldlrllll•• 
Adana birinci noterliği ma

rifetiyle irsal ve gazetenizin 
24 Haziran 94 l tarihli nu~ha
smın 3 üncü sahifesinin 4 ün
cü sütununda intişar eden ve 
Abidin Paşa veresesini alika· 
dar eden beyannamemde zik
rettiğim erazi meyanında (Abi
din paşa oğlu B. Rasihin vere
sesine ait Adana dahilindeki 
Akbaçiftliği ve Fevzi paşa is
tasyonu: civarında Emen gölü 
çiftli~) hariçtir. B. Rasih vere
sesinden' özür dileyerek tashih 
eder ve gazetenizin aynı sütu
nunda neşrini rica ederim. 

Tevfik Türkoğlu 
Ege palas otelin· 

13190 de mukim. 

ilan 
SEYHAN VILA YETi DAiMi 

EHCÜMEHİNDEN: · 
1 - Nafia dairesi için sa· 

tın alınacak müstamel bir kam
yon (3700) lira üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10/7j941 ta· 
rihine müsadif Perşembe günü 
saat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler buna ait 
şeraiti öğrenmek için Nafia 
dairesine müracaat edebilirler. 

25-29-2-6 13188 

Trabluı ıahilinde deniz 
naltliyatına hücum 

Kahire : 24 ( A. A. )- Orta 
ıark İngiliz tebliği : Akıteniıde 
tayyarelerimiz Trablus sahil açık · 
larında bir düfman ticaret vapur
ları kafilesine hücum etmiştir . 
6000 tonilatoluk bir vapur ciddi 
hasara uğratılmıştır. 

11 an 

BEL[OİYE RİYASETiNDEN : 
t - Temizlik işleri amele ve müstahdemini için (90) takım 

yazlık elbise kumaş ve dikişi müteahhide ait olmak:üzere yap
bnlması ac,.ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher takım elbisenin muhammen' bedeli (7) liradır. 
3 - Muvakkat teminab (47) lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun 8 inci Salı iÜnÜ: saat 15 te bele-

diye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yaıı itleri müdürlüğündedir. is-

Sayfa 3 

iLAN 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE M000Rl0~0NOEN 
1 - Aşağıda sahiplerile cins, mevki ve muhammen bedel· 

leri yazılı gayrimonkuller, borçlarından dolayı açık artırma ile 
satılacaktır. 

2 - Açık artırma 941 senesi temmuzunun 1 1 inci cuma 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel yatırılmış bulunması Jazımiolen 
pey parası miktan aşağıda gösterilmiştir. · 

isteklilerin muayyen vakitte Vilayet İdare Heyetinde hazır 
bulunmalan ilan olunur. 

Satış bedeli Pey p. 
Cinsi Kapı No. Mahallesi Sahibi Lira K. Lira K. 

Hane 4 Hankurbu Çiftçibaıı Hasan 284 ()() 21 30 
veresesi 

" 8 Taşçıkan Hasan oğlu Arif 880 ()() 33 ()() 
Tarla Celil çavuş Mesut eşi Zehra 1420 00 106 50 
Hane Hankurbu Hüseyin oğlu 600 ()() 45 50 

Bekir 

" 
14 Ali dede lsmail oğlu Rıza 720 ()() 53 25 

" 3 Döşeme Nahlı Eb .. us 1440 ()() 108 ()() 
Dükkan 35 Sanyakup Hahz Nuri ve 960 ()() 72 ()() 

eşi Zehra 

" 55 Karasoku Mehmet Fatma 900 ()() 67 50 

" 3 Karasoku Ahmet oğlu Hü- 800 00 60 ()() 
seyın 

Hane 62 Kantaran Mustafa oğlu Ab- 2800 00 21 O ()() 
dullah 

13167 - 19-25-1 - 8 

i LAN 
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. ılk mektep şehadetnamesi. ( Uzerinden bir sene geçme

miş bulunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu· 
ğunu gösterir~polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 

E. Birinci sınıf için 1/Eylul/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 
F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10/ 

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

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 

isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanlan Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1-3·5-7-8-11-13-15-17-19-21·22-25-27-29 1310\ 

SEYHlK ORMAH ÇEVIRGE MDDORLOGOHDEN: 

Orman emvali satış ilanı 
Cinsi Miktarı 

Hacmi 
M3. 03. 

• 
Çam 454 ()()() 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut
lan şartnamedr. yazılı Pınar Gözü devlet ormanında numaralan· 
mış (454) Metremikap Çam ağacının (12) ay içerisinde çıkanl
mak üzer• 24-6-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık arbrmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 9-7-1941 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 11 de Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacak-

tır . 
3 - Beher gayn mamul metremikibın muhammen bedeli 

490 kuruştur. 
4 - Muvakkaf.teminat 166 lira 85 kuruştur. 
s - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan. Or. Ç. Mü. 

ile Or. Umum. Mü. ve Karaisalı Or. B. Şefliğinde görülebilir. 
6 - Teklif mektuplan 9-7 -1941 gün Ü saat 11 e kadar 

komisyon reislitine veri'mesi lazımdır. 
teyenler orada-<görebilirler. 

6 - ihale günü muayyen saatte isteklilerin muvakkat etmi-
natlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilin o-

7 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikde belli olan 
gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatlan (bu vesika köy-

lunur, 20-25-29-4 13171 
lülerden istenmez.) 13189 25-29-3-7 



TGRKS<!>ZO 

ı ........................ ı 
tBlzmetçl Aramyor ı 
ı r • l · • - b"l k ıı ı ı:..v ıı erını gore ı ece 
ı bir kadın hizmetfi ara- ı 

ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etmeleri ı 
ı ........................ ı 

Kirahk ev 
ltfaıye olcağmda 125 numaralı 

hane içerisinde elelctrikli ve 01 üs

takil üç oda bir mutbah kiraya 

verilecektir. Jstelcliler in idaremize 
muracaatları 

Adana Elektrik Tlrk 
Anonim ,ırketlnden: 

Günün ve gecenin her han· 
gı bir saatinde vukubulacak 

elektrik arızalarını bertaraf et

mek için· mütehassıslarımız Sa

yın abonelerimizin emrindedir. 

Müracaat. Kolordu Cadde

sinde1ci Şirket binasına bizzat 

veya 176 numaraya telefonla 

yapılmalıdır. Arıza, asgari bir 

ücret mukabilinde azami sür'· 

atle bertaraf edilir. 

22-25- 29 13179 
Ialftesfyl 11e s inin temizliğiyle ber kesi hayrete 

lişlren radyo __ 1 ...................... --

Mulıarı·e Hifn,i Remo Nöbetçi eczane 

HAlK ECZAHAKESİ 
1. 

tcaretllaneslndea alıllız 

ABİDİNPAS CADUlSİ NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - l(lEfON : 112 
Tarsus kapu•unda 

- __.._. ·--- _....._.____..._....;__ ____________ .. _ 

.. • • .L 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

• 

TÜRKİYE iNGİl TERE iTTif AKI Vf 
,..- ... ' ~ 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORtUGU 

y AZAN: ==a MÜMTAZ FAiK FENiK === 
'" ·~r, - .ır-. 

1 

,- TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

1 

uruluo tarıhi : t888 

Sermay esi : 100.000.()()() Türk Lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

2.ırai \'c t icaı1 her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankusında kumbaralı ve ihbar.sız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşattdaki plAna göre ikramiye da,ılt 11caktır. 

4 Ade t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • öOO 2000 ti 

4 
" 250 

" 1000 .. 
40 

" 
100 " 4000 ti 

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

160 .. w .. 3200 ti 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yü:ıde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Biriucikinun, 
l Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATf CZAHANr8İ 

~~~~ 

1 

., .. _!:!_ .... _~ ...... ~ ................................ , , 

lı Abone ve llAD 1 '"r11 ı: lli:sözü lı 
! şartları GON~f.LIK ~E • ADANA. ı 
•ı SaJııp ue Ba1niuharrfn ı 
ı S ene/il i ... 1400 Kr. FERiD CELAL BÜVEN ı 

I AylıRı . . . 125 " ! 
ı Umumi Ne3riyot Müdwra ı 

ı lıanıar için idareye MACiD OÜÇLO Jı 
'i müracaat atmelldlr Basıldı{ı · yer : TORKSOZO Mat~• . il 
......... .. .......................... ...!.!tttt~t..!!.tt 

25 uiran 1t1ı_, 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 

Diş ve adele 
ağt.ılatı 

• şe· ~ 
En seri ve en katı R 

kilde yalnız kaşe 1 

GRIPINı 
~ 

ile geçer .. bıl ~ 
Havaların serinledıJ•.1~ ~ 
günlerde alacatınız 1 ~ 

tedbir eviniıde birkaç GR!PIN bulundurmak olmalıdır. ~ 

Ka~bi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan~ ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda ründc 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

her yerde pullu kutularını ısrarla istcyinıı. 

, .. 
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SEYHAN VilAYETi DAİMİ ENCÜM(NINDEN: 
r fi~ 1 - Adana Reşatbey mahallesinden on dershane 1 

2
) \1 

kul binası ikmali inşaatı keşif tuturı olan (30434) lira (2 
ruş üzerinden kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştu;· 

2 - Eksiltme t 7/7/941 Perşenbe günü 1Saat (15,30) 
1 f 

layet daimi encümeninde yapılacağından kapalı zarflar eıı 
bu saatden bir sa t evveline kadar saat ( 14,30) da bu encU 
reisliğine verilmiş olacaktır. . s" 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri 
mek için Nalla müdürlüğüne müracaat edebilirler. / 

4 - isteklilerin (2282) lira (57) kuruş muvakkat tell11 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş .: 
larına dair bo.nservisle~iyle Ticar~t ve sanayi o~ası vesı;~ 
iki aded vesıka fotograflarını, bır aded t38), bır aded :,_ 
ruşluk darn~a ve bir aded de bir kuruşluk tayyare. ~çl 
yukarda ikinci maddede yazılı günden üç gün evvel dıle 
rine bağlamak suretiyle vilayete müracaatları lazımdır. ib 

5 - Posta ile ıgönderilecek mektuplann dış zarfı 1111 ~r 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikrne·er 
bul edilme'Z. 20-25 - 30- 5 13172_../ 

B[lEOiYE RİYASET~DEH : 
~b ' 

t - Belediyeye .ait darüla~ezede.ki acezelerin 94 ~eli ı kı 
şeleri için aşağıda cıns ve mıktan ıle muhammen b ti 1 ~ 
muvakkat teminatı yazıla eruk alınmak üzere ayrı af 
.şartnamelerine göre açık eksiltmeye konulmuştur. dt lf 

2 - İhalesi Temmuzun birinci Salı günü saat t5 
lediye encümeninde yapılacaktır. ıd 

3 - istekliler ihale günü muayyen saatta yatırmış ~ e 
lan teminat m-ıkbuzları ile birlikte belediye encünıe~'* 
şartnameleri görmek isteyenler her gün belediye ba 1.ıf' )uğuna müracaattan ilin olunur. 13161 ı 7-2 

Muhammen Muvakkat 
Kilsu Bedeli Teminatı 

8000 1120 84 Ekmek 
1500 420 3150 Et 
2700 125.50 941 Yaş sebıe 

1375 646.25 4845 Kuru~ 
, o O 
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~TÜRKSÖZ~ 
o 
o 
[El 

o 
o 
o 

Gazete ve Matbaası 
Türksözü Gazetesi 

g Ok11yucaıarıaa dlayama ber tar 
o v11k11 balan lladlaelerl gbl 
g glllbe werlr 
o • 
g· Türksözü Matbaası 
g Bitap, mecmaa, çek, bilet, a11,, ~ 
g barlta, blllmam matbaa ıtıerbll ,f' 
o lllyede mevcat matbaalara r•• 
g eder derecede tabeder 0o 
eoaaaooaaoooacccoaooco~ 


