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llaıaıde blylk i 

bir deniz ı 
lll•Jıarebesı mi? ı 

Stokh 
lelı<Jiıı· 0lrrı: 26 ( A.A)-Söy-
ft.J ıııne - S ""Q/<ı gore, tokholmun dış 
4ı'ıa~;~~an dün top sesleri 
'"ıclq dş ır. Garp sahili açıkla· 
lıır, 0 lop sesleri duyulmuş-

lorıd 
ıı,'ildi . ra: 26 ( A.A)-Haher 
Oe/ıtqr ite göre, /ngiltere, Ce ı 
k"f.ıtJeı~ a. Yeniyen hüyük deniz ı 

erı getirmiştir, ı .... ı .................. 
inil heyeti 
Moskovaya 

1 ~areket ediyor 
~P•'de Iİldecek 

ı Ol)dt 
~iPlo a : 26 ( A. A. )- Roy-

~ditirı ınatık muhabirinin öğ
ıqllıa.ta: göre , Çörçilin Avam 
~~ıı .. ınctak.i nutkunda bahis 
ı " ctrx.· 11i~ h 1&1 Moskovaya gidecek 
lıııttı c~cti donanma ve hava 

'ı11... Ctı ın • 
"'IJllıik Umessillerinden ve e-

ıp ot& teknisyenlerden mürek 
lııc·ı~a~t ır. 

csl iZ h 
. O\ıaya eyeti pek yakında 
,11lttcn· hareket edecektir . 

iı ..... ın ho k b.. .. k 1 '\tip ıvı s ova uyu e • 
tlttillt 

9 
.halen . Londrada görüş-

11· Ve nıhayet erdirmek üzere
~~ kıtdltıuhtemel olarak bir kaç 
lir . llr vazifesi başına döne· 
l!)l\c! 

ıııtt ta . 26 1 
i eııin M ( A. !'- ~ ) - ~. 

• llıe 0 skova buyuk elçısi 
•tıı < M· llıittir Uşavir has > ünvanı 

Du~-Şamın 
~eviye camii 
~:~~balandı 

lı il ) ' 6 ( Radyo gazete-
~\> · - A h 1Ye imanların Şamın 
tr Cami· · r1 • \ıerH· ını bombaladıkları 

ap ;se bu~Yor · Alman kaynak-
1:1~1111 ~n .lngilizler tarafından 

t ,l'hıbi ~~a ediyor. Salahad
~b ltıııştur Urbesine de isabet

·~· i!.lıtnırı · Emeviye camiinin 

ltf1ncı, i~;.
1 Arab efkarı umuulki ıal uyandırmıştır . 

l~ıı· UO[H . OSLER 
.~·%,. HAB[RI YALAN 
~Q~aqYosu. i6 ( ~· A. )- Bük· 
~~i Y;,Pılan den ıle Maiski ara
llıt ~~ilin R son konferansta , 
~ i~ı için "'~usyaya üsler terk 

~t ı Urk' .. 
~~t 11sına ı:- · ıye uzerinde taz-
~ '~ t:.den· 'k bf~k Söyı . .ı ı na etmiş ol· 
·~~tiitl bit h~k~tır · Bu hikayede 

il be 1 at bulunmadığı 
1 Yo.ıı •dilmektedir . 

:~iliz .. Alman-
;~~~~.~~~ kın la rı 
· !Jı; ı:llıtıi (A.A.) - Hava 

ıl, '41\ Yet n 
r tti b Rf!cek· ezarelleri teb. 
~1~11~ 1 UYiik ~.:üşman hava fa

ıt, Q ttıahaıı 1 :Yasta olmamış
qUlii <!ce b' ere bombalar atıl -
l tiiı ır dü 

~~ r,l\..ı ltıiiştu Şınan tayyare-
~lr.• "rıı r. 
~ 11ııı~ : 26 1~tı Rôre (A.A.) - Ôğre-
\ıi !) tay:Y~rdıun.gece bombar-
r~ "'%· c erı Al 11lıal\ 1ııitıdck · . manyanın 

etttıi~ı 1 l~tnanları bom. 
., Crdır. 

Ankara : 26 ( Radyo gazete
sinden ) - Her iki tarafın teb
liğlerine göre , Sovyet - Alman 
vaziyeti şudur : 

Şarki Prusyadan gelen Alman 
kuvvetleri ilerilemeye devam et
mektedir. Vilnanın elli kilometre 
Cenub doğusunda terakki kayde
dilmesine muvaffak olunmuştur . 

Sovyetlerin iddiasına göre , 
Sovy~t kıtaları Alman piyade 
kıtalarının ilerilemesine mani ol
maktadır. Almanlar ise harekatın 
büyük inkişaf gösterdiğini bildir
mektedir. Bu vaziyet~, büyük bir 
yarma hareketinin muvaffak ol
duğunu ihtimal dahiline sokuyor. 
Bugünlerde büyük meydan mu
harebeleri olması pek muhtemel
dir. Mamafih Loml~rg bölgesinde 
şiddetli bir meydan muharebesi 
olmaktadır. Sovyetler Terzemişen 
şehrini geri almak için büyük ta
arruzlar yapmaktadır . 

Rus tebliğ'İne göre, Pirut neh
rini aşmağa çalışan Romen ve 
Alman kuvvetlerini tamamen püs
kürtmüşlerdir. 

Romen tebliğine göre ise bu 
nehir aşılmış ve üç köprü başı 
ele geçirilmiştir. 

Muharebelerden şu anlaşılıyor 
ki her iki taraf da büyük zayiat 
veriyor. Son üç gün içinde 300 
tank harab olduğu görülmektedir. 
Şimdi ön hatlarda harb eden Al
man kuvvetleri yekunu bir mil
yondur, Ruslar ise daha büyük 
bir kuvvetle müdafaa etmektedir. 

Sovyet tayyareleri bugün Bük
reşi bombardıman etmişlerdir . 

Ankara : 26 ( Radyo gaze
tesinden )- Bay Musolini bugün 
Sovyet cephesine giderek , ltal
yan kuvvetlerini teftiş etmiştiı. 

Sovget 
Alman 
savaşı 

iTAlYA SOVY[T C(Pff[SİNE 
ASK[ff J KUVVET GONDERİYOR 

Mildblş meydan 
muharebesi var 

MiL YONLUK KÜTLELERiN 
KANLI BOCUŞMASI 

BÜYÜK TANK VE TAYYARE 
ZAY]ATI VAR 

lsveçln vaziyeti mUşkUI 

Birliğinin Finlandiyaya karşı ha 
sımane hareketlerde bulunduğunu 
kaydetmiştir . Bunun icindir kl , 
Finlandiya memleketi müdafaa 
için bütün askert tedbirleri almış-
tır. Devlet nazırının beyımatını 

müteakip mebusan meclisi hükü
mete itimadını bildirmiştir. 

Helsinki : 26 ( A . A . )- Neş
redilen bir tebliğe nazaran dört 
Sovyet tayyaresi Pyperlahti kör-
fezine ve 20 Sovyet bombardıman 
tayyaresi de Kotka şehrine hü
cum etmişlerdir. Bu şehre yapılan 
hücum öğleden sunra da tekrar
lanmıştır . 

Bunlardan başka Poorvo, Sos 
viy, Lovisa ve Hanko şehirleri de 
Sovyet tayyarelerinin hücumuna 
maruz kalmıştır . Ayni zamanda 
Sovyet topçusu da Finlandiya 
topraklarına karşı ateş açmıştır . 
24 düşman tayyaresi topraklarımız 
üzerinde düşürülmüştür· 

Moskova : 26 ( A. A. )- Kı· 
zılordu tebli~i : Çarşamba günü 
düşman motörlü kıtaları Volna , 
Vilna ve Baranoviç mıntak alarm· 
da taarı uzlar ını genişletmiştir . 
Sovyet tanarecileri bu mıntaka
daki düşman tanklarına muvaffa-

kıyetle hücum etmişlerdir . Bir 
düşman tank grupu Vilga ve Os
miyany bölgesinde bir gedik aç
mağa muvaffak olmuştur . Kara 
kuuvetlerimiz bu grupla ayni is
tikamette harekat yapan düşman 

piyadesinin irtibatını pesmişler , 
v& anudane mukavemet göster
mişlerdir, Brody ve Luvvov mın
takalaruıda cepheyi yarmak mak
sadiyle düşman tarafından yapı

lan teşebbüs::mukat :ı taarruza 
geçen Kızılordu kıtaatının muka
vemeti ile karşılaşmıştır. 

Düşman motörlü kıtalariyle ce
reyan eden muharebelerde düş

mana ağır zayiat verdirilmiştir . 
Kıtaatımız seri bir mukabil hü
cümla ıenysl civarında Paden
misliy'i istirdad etmişlerdir. Cer
navutu mıntakasında Prutu geç-

meğe: teşebbüs eden düşmanın 
şiddetli hücumları püskürtülmüş
tür. Ve geçmeğe muvaffak olan 
Alman ve Romenler esir edilmiş· 
!erdir . Hava kuvvetlerimiı Fin· 
landiyadaki Alman tayyare mey

danlarına tahripkar darbeler in 
dirmişlt rdir . Çarşamba günü 76 
düşman tayyaresi düşürülmüş ve 
tayyarelerlmizden on yedisi üs
lerine dönmemişlerdir. 

Londra: 26 (A.A) - Karade
nizdeki Sovyet filosu nisbeten 
hafiftir. Almanlar ise Karadeniz. 
de yedi torpido muhribi, üç tor-

pito ve üç denizaltı ile Romen 
filosundan istifade edeceklerdir. 
Almanların Karadenizde bahri 
üstünlük temin etmeleri mümkün
dür. Fakat bu üstünlük abluk'lnm 

tesirini azaltmıyacaktır. Çünkü 
artık Sovyet limanlarından Kös
tenceye petrol ve buğday nakle
dilmiyecektir. 

İngiliz - Sovyet deniz iş birli~i 
Çanakkale Boğazının vaziyetine 
bağlıdır. Türkiyenin boğazları ka 
patıp kapatmıyaca~ı malum de
ğildir. Mütehassısların fikrine gö
re, İngilizlerin: Sovyetler birliğine 
yapacağı en müessir yardım ha· 
va hücumlarını garp cephesi üze
rine teksif etmektir. 

Helsinki : 26 ( A. A. )- Fin
landiya resmi istihbarat ofisi aşa
ğıdaki tebliği neşretmiştir: « Meb
usan meclisinin bugünkü toplan· 
tısında devlet nazırı Jangel bu
günkü vaziyeti ve bu vaziyeti do
ğurmuş olan şeraiti anlatmıştır . 
Devlet nazırı bu sabahtanberi 
Finlandiyanın Sovyet tecavüzlerine 
hedef teşkil ettiğini ve Sovyetler 

~-----------------------------------------------------------....! 

DON AYAM 

KAM AR ASI 

GİZLİ BiH 

TOPlANTI 

YAPTI 
Londra: 26 

(a.a.) - Avam 
Kamarası bu
gün gizli bir 
celse ektetmiş 
ve ticaret filo 
su vaziyetini 
müzakere eyle· 
miştir. Sanıldı· 
ğına göre Baş· 
vekil Avam ka
marasın bu hu· 
susta tam iza· 
hat vermiştir. / ngiliz Başvekili Bay , Çörçil 

Avastralyada 
yeni kabine 

Ankara: 26 Radya gazetesin· 
den) - Avustralya'da yeni bir 
kabine teşkil edilmektedir. ,Kabi 
nenin yeniden teşkiline sebep, 
harp vaziyeti dolayısiyle kabine
de yeni nezaretler ihdası kararı 
dır. 

••••••••••••• 
İngilterenin 

Amerika dan 
istikrazı 

Ankara: 26 (Radyo gazetesin
den) - lngilterenin Amerilıı:adan 
yüksek mikdarda bir istikraz ya
pacağı söylenmektedir . 

••••••••••••• 

Milli Şefimize 
Petenden mesaj 

Fransız Nazırlarından Benuva Ankarada 
Ankara : 26 ( A. A) - Fransız Nazırlarından Benuva hususi hir 

tayyare ile Ankaraga gelmiştir. Benuva Fransa devlet reisi Mare• 
şal Pelen'in Reisicumhur ismet lnönü'ne şahsi hir mesajını hamildir .. 

1 Garp Demlryouarı Mese~ 

Avrupa Yolunda 
• 
ışı 

• Nakliyat 
Pitgasta Yapılan 

Müzakereler 
Ankara: 26 (Türksözü muha· 

birinden) - Avrupa hattının tek
rar nakliyata açılması işlerini mü· 
ıakere eden komisyon son top
lantısını Pityas'ta yapmıştır. Mü
zakerelere iştirak eden murahhas· 
lar hattın kendi topraklarındaki 
arızalı kısımlarını en yakın za. 
manda Umirde mutabık kalmış

lardır. Meriç üzerindeki köprünün 
tamirinin iki ay daha sürmesi tah
min edildiğinden alakadarlaı nak· 
liyatın burada aktarma suretiyle 
yapılması şeklini düşünmüşlerdir. 
Buna karar vcrihrse yolcular için 
yakında Meriç üzerinde bir köprü 
yapılması muhtemeldir. 

KAYTEL VE 
BİBENTBOBUN 
zm ri&iBLEBİ 
Lonra : 215 (A. A.) - Royter: 

Sovyetler Birliğine hücum etmek 
bahsinde General Kaytel'in noktai 
nazan Ribbentrop'unkine tercih 
edilmiştir. Rıbbentrop ve bazı er
kan Sovyetler Birliğile müslihane 
bir hal sureti bulmak tarafının il
tizam etmişlerdir. Bu zevabn zan
nettiğine göre; 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

An karo 

Radyo gazetesi 

Ankara Paktı 
Sovyetler, Finler, Amerika 

ve Japonya vaziyeti 

Türk - Alman muahedesinin 
Büyük Millet meclisince tasdiki, 
Dünya matbuatında bir kere daha 
akisler uyandırmıştır. Bütün Avru· 
pa matbuatı bu ,hadiseden stayiş· 
le bahsediyor. 

Dünya hadiselerine gelince : 
~o~et tayyarelerinin Fin şehirle
rının bombardımanını Finlandiya 
hükumeti Sovyetler nezdinde pro
testo etmiştir. Bugünkü vaziyet ve 
hadiseler Finlandiyayi harbe sil· 
rüklemektedir. Anlaşıldığına göre 
Finlandiyada hah hazırda Alman 
askerleri vardır. Ve Ruslar bunun 
için bombardımana devam etmek
tedir. 

Diğer taraftan Jsveçte müşkül 
bir vaziyette kalmıştır. lsveç harp 
dışındadır. Ve bu vaziyetini de
ğiştirmek istemiyor. Fakat Alman
ya lsveçten Finlandiyaya asker 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Dahiliye vekaletinin 
valilere bir emri 

Her Vali, mıntıkasını sık 
sık, teıoı edecek 

Ankara : 26 (Türksözü muha
birinden) - Dahiliye Vekaleti neşir 
ve bütün vilayetlere tebliğ ettiği 
bir tamimde bundan sonra Valile
re Vilayetleri dahilindeki kazalar-
la kasabalara senenin muayyen 
zamanlarında tedkik seyahati yap · 
maları emredilmektedir. Esasen 
Valiler , mıntakaları dahilinde hü
kümetin mümessili ve en büyük 
mülkiye amiri olmak sıfatiyle Vila-
yetleri dahilindeki işleri tedkik ve 
teftiş, ayni zamanda alakadar me
murlan her zaman murakabe et
mek kanuni selahiyetlerioi haiz 
olup, bu maksatla vilayetleri da· 
hilinde daima tedkik seyahatlerin· 
de bulunmak mecburiyetindedirler. 
Ancak bu seyahatlerden elde edi· 
len neticelerin her zaman müsbet 
ve daima göz önünde bulunur bir 
halde olmasını arzu eden :vekalet 
bu seyahatlerin daha muntazam 
bir şekilde konmasını münttsip 
iÖrmüştür. 

Bu suretle idareleri altında bu
lunan kazalarda memleket işleri 
ile gayet :yakından temas etmek 
fırsatını bulacak olan valiler seya· 
hatlerini müteakip tedkiklerine da· 
ir bir rapor tanzim edecekler ve 
bu raporlan en kısa bir zamanda 
vekalete göndereceklerdir. Veka . 
let bu raporları en büyük bir ihti
mamla inceliyecek ve memleket 
işleri etrafında gereken talimatı 

alakadarlara verecektir. 

MUGLA'DA 
Şiddetli 

ZELZELE 
Ankara: 26 (Radya gazetesin

den) - Mu~lada sabaha karşı 
çok şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. Bu hafta içinde 
Mu~la'da vukubulan yer sarsıntı. 
tarının sayısı onbe~i bulmu§tur, 



Saıfa 2 TORKSOZO 
?!!2l! 

ll_Tarih Ve CoQrafy_a _ 
Suriye Ve 
Lübnan 

i -. HAB __ RLER' 

Suriyedeki muharebeler tim· 
~dilik Cenubi Suriyede ve Anti 

L6bnao ıilıileleri arasında ve Or
dln, yani Şeria nehrinin meeba· 
anda cereyan etmektedir. 

Suriyenin ıarp kısmını Lüb
nan tllkeıi teıkil etmektedir. Sa
hili 160 kilometredir. Lübnanın 
deniz tarafı sarp delildir. Kara 
ciheti ise bilikiı çok sarp ve irı
zahdır. Sahil iıkAna miiaaid bu
lundutundan en eski zamandanbe· 
ri burada mamur tehirler teeuiiı 
etmiftir. Sur, Sayda ve Beyrut 
6tedenberi meıhurdur. Daha fİ· 
maide Trabluqam vardar. 

Cenup iıtikametine akan Ür
elin nehri ile ıimale akan Asi 
nehri Lflbnan dat.larına Anti Lüb
nan aillileainden ayın yor. Anti 
Llbnan ıillileainin kolları Filiıti

nin içerilerine ve Taberiye rölü· 
ne kadar rirmiıtir. Anti Ulbnan 
namı dilerler Cibali prk 2,700 
metre irtifaa kadar yükselir. Fa
kat yatnauru a& oldutundan çıp
laklar. Ürdün nehri ba datlann 
b .. hca tepesi olan Hermon da· 

A.._lilı BalaiaW.i: 

Sovyet -Alman 
donanmaları 
Almanya ile Sovyet Rusya 

uaanda bqbyan harbin katt ne· 
ticai karada tahakkuk edeceti 
malum olmakla beraber denizde de 
bazı harekit vuku bulacatı tabir· 
dir. Harekata sahne olacak deniz· 
Jer Balhk ile Karadenizdir. Rusya· 
nlft her iki denizde donanmuı 
balundutu halde Almanya yalnız 
Balbk denizinde donanmaya ma
liktir. 

Ruayanın Baltık donanması; 
2 dritnot, 1 tayyare remisi, 2 
kruvaz6r, 20 muhrip, 72 tahtelba· 
bir, 14 mayn remiıi ve mütead· 
dit hücum botundan müteşekkil· 
dir. 

Buna mukabil Alman donan· 
masa 1 dritnot, 2 cep zarhh11, 2 
tayyare gemisi, 4 kruvazör, 30 
muhrip ve bir çok hücum botun
dan mürekkeptir. (Brest limanında 
kalan iki dntnot bu mevcuda it· 
bal edilmemiıtir.) 

Kuadenizdeki kuvvetlere re· 
lince; Ruayanın bu denizde 1 dnt· 
not 1 tayyare gemili, 4 kruvu6r 
6 muhrip, 30 tartelbahir, 5 mayn 
remisi ve mütcaddid .hücum botu 
bulunmaktadır. Almanyanm Kara· 
denize tahtelbahir ve hücum botu 
indirmesi muhtemel olmakla bera
ber müttefiki Romanyanm 4 muh· 
rip, 3 torpidobat, 1 tahtelbahir, 7 
nehir monitöründen ibaret olan 
küçük filoaundan istifade edeceti 
ıüphesizdir. 

Bu mukayeseye ıöre Balbk 
denizinde her iki taratan donan
JDUI muadil kuvvette, Karadeniz.de 
İle Rusya faik bulunmaktadır. 

Karada ve havada iki büyük 
ve urt ordu bütün dehşet ve hey
betiyle çarp111rken elbette ki de
niz kuvvetleri de yekditeriyle 
karfll .. mak fırsabnı anyacakludır. 

Kara denizde muhtemel hare
kita plince; Ruıya Kafkutan 
bir kııım kuvvetlerini deniz yo
liyle cepheye 1evkedecefinden 
bu denizde Baltıktakinin aksine 
olarak nakliyata turruz Almanlar 
tarafından vaki oJacaktar. Kara 
denizde Almanı arın tahtelbahir· 
lerle bu nakliyata mini olabile• 
cekleriae ihtimal verilemez. Elle. 
rindeki Rumen deniz kuvveti İle 

< Gerili lçlDCI ..,,. ) 

iKTİSAT MOOORLOGONOE 
DON YAPILAN iÇTiMA 

Hububat Meaeleai 

Bazı otomobillerin 
işleme müsaadesi 

tandan çıkar. 
Lübnan daQ'lan ise 3,666 met

reye kadar yükselir. Yaz mevsi
minin en hararetli zamanında bi· 
le karlarla kapla ve bembeyaz 
oldutundan bu daf lara ıüt gibi 
beyaz minaıını ifade eden Lüb· 
nan adı verilmiıtir. 

Beyruttan Humusa giden de
miryolu ve ıose Lübnan <!aflarını 
ıeçmek için kıvranarak 1 ,500 
metre irtifaa kadar çıkar. 

Eski zamanlarda Lübnan dat· 
lara çamlarla meıturdu. Şimdi bu 
ormanların bazı bekaya11 vardır. 
Vadileri ve taraçaları meşe, •ötüt 
ve Halep çınarı gibi ağaçlarla 

kaphdır. Erazinin çok Arızah ol
muı sayeıinde Suriyenin eıki 

halkları diirziler, hıristiyan ma · 
runtler mezheplerini ve siyaıi 

mevcudiyetlerini muhaf aıa ede
bilmiflerdir. 

Asal Suriyenin nüfuıu 1,700,000 
dir. Suriyenin garp lusmını teşkil 
eden Lübnan cümhuı iyett 900,000 
niifusludur.:Bunun 2SO bin kitisi 
miılüman, 214,000 kişisi marunt 
olup kalanları rum ortadoks ve 
rum katoliktir. 

Llbnanm merkezi olan ve 
yakanında muharebeler cereyan 
eden Beyrut fehrinin nüfuıu 175 
bindir. Buruı fevkal&de komiaer
litin merkezidir. Hah imalitha
neleri, ipek fabrikaları meıhur

dur. Burada bir üniversite de 
vardır. 

Dath dilrzüler 42,000 kitidir. 
5,000 proteıtan vardır. Anti Lib
nan dattanoda vahfi hayvanlar 
ve bahueua ulanla!' buhfnut'. 

Daha ıimalde Asi nehrinin 
ıeçtiti Llbnan ve Anti Lübnan 
datları aruındaki vadide meıhur 
Bealbek harabeleri yükselmekte
dir. Güneı mabedinin yüksek si
tunları bili göze çaı pıyor. Bu 
mabedi Romahlır vtıcude retir
miflerdir. Menıei belli olmıyan 
eıki muazzam bir mabedin enkaıı 
rtn~f ibadetbaneıinin inşuında 
kullanılmıftır. 

Sur ile Tüdmür arasındaki 
yolun ortasında bulunan Bealbek 
daha Meıih devrinde de meıhur
du. Buraıına evveli Ehliıalip tah· 
rip etmittir. Hülirü han ordula· 
rı mukavemet eden bu kaleyi 
büıbfitün yok etmiılerdir. Sonra· 
dan ihya-edilmif ise de ıelıele 

ve ovalı marunller ile dath dür
züler arumdaki muharebeler tek
rar Bealbeti harabeye çevirmiı 
tir. itte bu tarihi yerler tekrar 
harp meydanı o im Uf tur. 

Vekiller Heyetinin bir kara
riyle çiftçi ve tüccarlarda bulunan 
hububata el konulduğu malumdur. 
Bu el koyma işini süratlendirmek 

için dün iktisat Müdürlüğiinde 
Vali B. Faik Üstün'ün de iştira· 
kiyle bir toplantı yapılm11 ve ba
zı kararlar alınmıştır. 

V•lsıBar um .. 
Mldlrl Gitti 

Birkaç 1fÜn evvel Vakıflar U
mum Müdürü 8. Hadi Kiper ya
nındaki zevatla birlikte ıehrimize 
gelmiıti. 

Umum Müdür, bölgemizdeki 
tetkiklerini ikmal ettikten sonra 
evvelki rfln Toros eksprt'ıiyle 

ıehrımizden ayrılmışbr. 

Maarifte TaJID 
Adana Kız Lisesi Jimnutik 

öfretmeni Fehamet Taçkın Gazi 
Terbiye Enstitü~ünün lstAnbulda 

açtığı idman kurıu ()tretmenlifine 
tayin edilmiştir. 

Ba Balta \'apdacü 
ratbol Maçıan 
Ônümüzdelci pazar rünü ıeh

rimiz ıtadında bölg~miz pmpiyo
nu Milll Menaucat Geaçlık Kulü
bü ile Merıin pmpiyonu Mersin 
idman Yurdu Gençlik Kuliibü a-

rasında bir futbol maçı yapılacak
tır. Geçen pa&ar Mersinde yapı· 
lan maçın re9•Df' olacafnidaİ bu 
maçan çok heyecanla ve hararetli 
olacata tahmin edilmektedir. 

IUI IElprlıl 
lstanbul : 26 (Türksözü mu· 

habirinden)-Muvakkat kabul mu· 
amelesi ikmal edilen Gazi köprü· 
sünün boyalan tamamlanmadıtın· 
dan, kati kabul muamelesine baş
lanmadıtan! yazmıştık. Dubalann 
üst kıımma sürülecek boya nevi, 
Belediyenin istediti şekilde olma· 
dıtnıdan sarfınazar edilmişti. Köp 
rüyü inşa eden Alman inşaat mü· 
esscsesi yeni bir boya teklif et
miştir. Teklif edilen boya Alman· 
lann Bremen tran.satlantijini bo
yadıkları boyadır. Hükümelimiz 
yeni boyanın Almanyadan ithaline 
müsaade etmiştir. Müteahhid köp· 
rünün boyasana sürdükten sonra 
katf kabul muamelesine reçile· 
celrtir. 

r .................. .., Kaan~ oe hlaran ı 
ı oer.U.,,inin 6irüaci talıaiti ı 

ı Kazanç ve buhran verri· ı 
ı ~erinin bırinci taksitini bu a· ı 
ı yın sonuna k.ader ödemek ı 

l IAzımdır. Bu mlddet zarfında ı 
vergilerini ödemeyen mükel· 
leflerden vergiler ylzde on~I 

1 ı cezasiyle ahmr. Karilerimiz- ı 
ı den kazanç ve buhran verri
ı si mükelleflerinin bu hususta 

'. Lnazara dikkatini celbederiz. ı 

...................... J 
• VOLEYBOL VE PiNG 

PONG MÜSABAKALARI 

Beden Terbiyesi Seyhan Bölre· 
si, şehrimiı. kulüpleri ara~anda bir 
voleybol ve pinr - ponı müsa
bakuı tertip etmiftir. Bu maksat· 
la ıehrimizde bulunan ku16p mu· 
rahhuları burtn aaat 18 de Böl· 
gede bir toplantı yapacaklardır. 

Bu toplautada kati kararlar veri
lecek ve bu mfisabakalar yakın· 
da bqlayacaktar. 

lıtlll•ll ....... 
Maltllerllleml· 
IEAlat WerlllJOI' 

latiklil Harbi Milullerine ve· 
rilecek pıra'.rmilkifata hakkında 

Büyilk Millet Mecliıine bir kanun 
JAym,.a plmiltlr. MaHbn old1lla 
flzere lıtildll muharebelerinde 
mal(U kalanlara para mükAfab ve
rilmeıine dair olan 937 sayıla ka
nunun birinci fıkruı kanun ahki· 
mana mutabık olan milQJeyn zu
bur ederse isimlerinin meclise 

arzedilecek yeniden munzam tah
lisat almak ıuretiyle derecesine 

göre kanunda tayin edilen niıpet
te nakdi mftklfat verilecetini A
mir bulunmaktadır. f 

Bu maddenin hilkmfine isti
naden hükümetçe buırlanan ye
ni bir maUik·yn listesi bu kanuna 
leffedilmiı bulunmaktadır. Kanun 
bu cetvelde iıim, künye ve ma• 
lQliyet dereceleri aayıaa 1 subay 
ve 'J:1 ere verilecekw 33()0 liratık 
para mtllclfatının, 1941 man yıh 
Düyunuumumiye:bltçeainin mOte
kait, dul ve yetim maqları ve 
tahıisatlan fazla konulmuı bulu
nan tahs!sattan teaviyeıini tazam
mun etmektedir. 

Eski Bir Eseri Müze idaresi Muhafaza Edecek 
Ha~r aldı

fımua g6re • r 
Ramazan oflu 
Halil Bey ta· 
rafından 900 
hicri tarihlerin
de harem dal 
re.i olar alc 
gaptuıltlıfı Bu· 
rinde/el tarilai 
lcita6etlen ma
lılm olan e.lci 
ev, Anadoluda 
enuoline ender 
teMlllil/ edilen 
feodal konci/c
lardantlır. 

Bu lconalc 
ftlka/ itlareal 
tarafından icar 
hane olaralc 
/calZ,,,.ılmtllcta • 
Ju. llaari/ w· 
ldJllli, m a & e 900 hicri tarlhlerlnde ıapılaa tarihi harem .. lr•I 
IJareanln te,.661d i/6, 6a roi Adana milnli "' belıtllgıli ımrlnı -wrdlrlp ıılci lıalJnJe te,Jıir e"'1 mılc 
IRre ,,,.,,,,._ flrllmiftir • 

Evvelce Koordinuyon kara• 
riyle aeyrilleferden kaldınlaa baza 
otomobillerin yeni bir kararla 

tekrar seyrfl1eferde bulunmalarına 

müsaade edilmiştir.Bu nakil vuı· 

talannan plaka numaraları tunlar· 
dır : 23, 12, 21, 11, 15, S, 90, 
13, 22, 6, 106, 101, 99, 26, 20. 
85, 52, 14, 16, 19, 25, 29, 104 . 

Kozan - Adana 
yolcu . nakliyatı 

Koaan Beletlquinin 
oercfili maldmat 

19/6/941 tarih ve 5042 sayıla 
sayın ıazetenizin ikinci aahifeıi· 
nin beşinci liltununda ıiklyetler ; 
Kozanda otomobil seferlerini be· 
lediyeye fikiyet ettitinden bi; 
vatandqı Kosan töförlerinin hiç 
biri Adanaya götilrmediti bafhta 
albnda yllzalan tikiyet mektubu 
hakikate tamamen aykın oldutun· 

dan Matbuat kanununun Lahfet· 
til'i salihiyete istinaden berveçhi 
zir tel zib ederim : 

Şikayet edilen kamyonlar çl
rük çank olmayıp kanunu mld· 
det zarfında Adana Belediyeıi 
fen heyeti tar alından muayene 

ettirilmek ıuretiyle muntazam IU· 

rette Kozan • Adana aruında 
her uman Belediyemizin daimi 
kontrolü altında ve istiabı ni.t>e
tinde yolcularını alarak ıeferlerini 

yapmakta olup iddiuı veçhile 
böyle pubrma çuval& fibi dal· 
durmak ıuretiyle mtııterilerini le• 

fil ve rahatsız etmemetedirler • 

Ayni zamanda, ıimdiye kadar 
yolculuktan tikıyet etmiı bir yurd 

dıp tesadOf edilmediti ribi tiki
yet sahibi dahi Belediyemize kat· 

iyen böyle. bir miiracutta bulun
mamıftır . Ancak ; yaptatım tah
kikata nazeran o ala askerlik f'I• 
besinin efrad sevki için kompile 

ettiti ve aıker yükl6 bulunan ve 
yolcu almuına da imkln olmayan 
kamyona binmek iatiyen bu tiki
yetçiye , kamyon sahibi ; o anda 
Adanaya harekete mlheyya bi
nek otomobilini tavıiye etmit ve 
binek otomobili de f6Ulnnek ie· 
tediti halde 3 lira lcreti verme
mek için binmemiftir • Saaiym 
iıidlasının dotru olmadıtı fU ci· 
hetle de aabittir ki: Kozan kam
yonları her rfln bir kaç sefer 
Adenaya muvualltlarmda hamu· 
lesinin ve yolcusunun coklotun· 

dan veya çürük çarakhtmdan ba 
rtne kadar Adana Belediyeeiae 
de bir miracaat vaki olmamlfbr. 

Belediyemiz her iıte oldata 
fibi kamyonlann ıelif ye f!difle· 
rinde yurddqlana esbaba iatira· 
batlerinin temini itinde azami dik· 
kat aarfettltlnin ayni liltanda .... 
reditmniDi istin aayrılanmla di· 
lerim. - Kozan: - Belediye re
isi Şerif Akafln • 

llllEll llSUllllEI: 
El clobmacalıtwnın muhitte 

tamimi ..... diyle fimdilik ba
yanlar için Temmuzun yedinci 
puarteM .. sini bimizde Ameli 
bir dnlnmMctbk kana açılacak. 
tar • 

Dokumacıhk ötrenmek iltiyen 
Bayalana Halkevine mlrecut e· 
ederek kayıt olmalan ilin ohmar. 

1 - 2 13UCi 

Tarualarlll 
&1118111 

Cava adallnda. Sotemtap 
bası belediyesi, yar.--·-.,-

ıus bir ev in,.. için iki 
filiz lirua tahsisat ·~ 
yüzünün batka hiç bir .,..-
tur ki yarasalar, bu kasa~ 
kadar bol ve çok olsun. ~~ 
tap kasabua halkı, y~ 
maye etmekte ve türe 
nezaret eylemektedir. 

Halkın yarasalara 
bu ibtimamm sebebi plur: 
tap kuabua civannda mitlİI 
takbklar vardır. Yarasalar• 
cud olmueydı, batakbklanD 
ettiti sdmalardan halk kanllP 
cekti. Cava adumm bu 
pnq 6,45 de batmakta ve 
kika sonra zifirf karanhk ._ __ _ 

tacbr. 
lfte fiinefin batmasiyle, 

htm basbta bu yirmi dikik' 
fında, civarda harap bir 
Y•fBmakta olan yarasalar 
batakbklardan bulutlu 
valanmata bqlayan siv · 
imha ediyorlar. 

Civardaki köyler bata 
11tmadan kurtulmak için kiJlfll 
mayan Sotemtap halkı; 
na yıkılmata bafladıtı ~ 
linimetleri olan yuasalan 
racak ayn bir bina i 
ru vermiflt'rdir. 

• • • 

Kimyager Klunre. 
ne, kümle, konyata. 
leli alkole babnlnuş ar 
iddiasını iıbat için __,...~ 

Ba ırmudlardan birini ~ 
hem armudu, taze yemif• 
betenditi içkiyı de içmil 

TORKIYE R""9o
ANKARA 

7 .30 Proıram ve 
at ayan 

7 .33 Müzık : Hafif 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Milzik : Hafif 

vama 
8.30/ 
8.45 Evin saati 

12.30 Proıram ve 
at ayan 

12.33 Müzik : Kant* fı 
JallU 

12.45 AJANS baberıeıl 
ıs.oo Mizik : K..,.k 
13.15 Müzik : Kanşak ... 

13.30/ 
14.00 Mbik : Kanpk 

devamı 

1800 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 

19.ts 

19.30 

19.45 



'•ıı er· be lllda Brallçesl 
ok· 1111atta balanda 
w 
pl' 

pi· 

............ ... 
lfo/l J 

Gnqa Sovyetler 
.>'Qnı d 

riııe l n a f arpı,acak 
~ Ofldr 

. ~ ~ With a : . 26 (A. A.) - Kıra-
oır ~da . elınıne, dün akşam Hol-
Jll' ~ llıılleti . e . r Outı.ık wne. hıtaben radyoda 
b• • ..._ soylıyerek demiştir ki : 
t~d IJ!du~u ~us . milletinin geçirmekte 
\'11 ~ts.su. llluthış imtihandan dolayı 
oıe· ııı r duy ~ Uaııa tnaktayız. B Hitler'in 
rıd;. ~V,.eu: ~a~p. makinasi bugün 

~· {Faka~ Bırlığı'ne tevcih edilmiş-
8 8ddes b' Y~~n veya obirgün mu· 

~t ıldığım · d . · . · ~ Ptens· ız me enıyetımızın 
rJll' ~ ~ in .1Plerimizin kuvvetli kalesi 
ı•'' ~iııa~ltere ve Amerika bu harp 
ııad' "tlacakı rıa karşı koymağa mecbur 
8yıP -8 ardır. 

e ~ Pt'ıısj~~u? içindir ki, Bolşeviklik 
eklt ~il~ t~~~ni .v~ hareketlerini kati

ıtı ~lııııy ettığımizi hiçbir zaman 
~l· ~ ~Okta~tak ve Bolşevikliğe kar· 
Y ~ ~. \'.,

2
. nazanmıza sadık kala· 

p bl' 1btij"· 'Yet müsaade edince Rus 
( •ılfı y 

e ~ ~ ~ıraıi e anında harp edeceğiz.,, 
rırı ııltıh ç ' bundan sonra. bu ye-

~r ~ areb k 
ş ~ ııtorıut c arşısında lngiliz im· 

'le ~~kitnau tarafından kati, cesur 
~ ııy,ti ne bir surette alınan 

ıtll ~t etın·te~cil etmiş ve şunlan 
,... ~ -A.. ıştır: 
b3t~ ı l'tıerik d 1 ijl~ tt Ve a a ngiltere gibi hü-

r111 f ~ı~ ka adalet uğrunda yaptığı· 
arı/ ~'1ıtıd~~hkit_ işbirliğinde Hitler 
ı',ıı~ s~ildc hır gedik açılmasına 

y et · 

··; .~---yest~ :'ret . Alman 
~(ıs or ( h • 

0•anmaıarı 
~•ne· 

; ~ ~11 
1 

sahifeden artan ) 
atBı Yıf Old 

·~etli 6ltıtı 'k U~undan bu kuvvetle 
cı 1 t~ıu b ~ ınlar yapmaları da 
ııı' <1cııi~~ so\anıaz. Binaenaleyh 

01~1 lq lııyYar:ı ~imanlar daha ziya
oe ~ ç ede erıyle Rus nakliyatını 
ıdYe ~ ~~. dCeklcrdir. 

ıat':ı :1'%itn onanması ise kendi nak-
rıtı1• Y~ı aye et '- · e d~~ 'tı 'll'ıek me.-;,lıman a~'IZlarını 

il 11
"' ~ t~a -...' Alman deniz nakli-
ı.. & "'Jan· 

tıe ,of tıı Otd\lt 1 olmak ve nihayet 
olLI) ltıak arının deniz cenahını 

· (1 \latif · 
l{d erçi A csıni üstüne alacak-

·~ tıı buYiiklma~yanın Kara de
·~11'.ıah ih . mıkyasta nakliyat 
ttı Ot<l\IJ tıyacı yok ise de Al

tdiQ-i t:~~~esarabya ötelerine 
JI ~"de tak . ırde cepheyi deniz

" · ~, lieceLı\lıyc etmek lüzumunu 
d 1( Ctd' 

t 0tıarını ır · Bu vaziyette 
1 lıcll.~ .. e<Je:sı ve tahtelbahirleri 

Ltclır. ele hedef bulabile
·ı~ı· 
it il•a: A.ı 

''ı Ceph ~an • Rus harbinin 
~11tia k tesıncte donanmalar 

\ı ı a i n t· tı4b 1111.uu e ıceli bir muha-
~4tı \!t lah~lbnıu~temel olmakla 

ı haYr ahır ve mayn ha-
~ti 1 rtıü.h' 

"°~t t. 8 •rn safhalar, arze-
t ~ hüc\l~flunla beraber bu 

l / ıla 11;>tı botıarının torpido 
1 ~e • ~ıı atan t • e ~. il<!a~ ayyarelerin de 

ı l' ~ıııti~at ~~~k ~eraklı hadise -
8sı tr h 1 ebılır. 

~t. atdc h .. 
~~ ~e~at e~ ıkı devletin bu 

tı ~ tnrı toı-trıucadelesinde do-
f.ı\tıt~Çellıiyc u tau mahiyetten 
~.~, ıe fırka~ek ve baş ı olü 

Cıtkt11 11.rla hava kuvveti 
·1S - • 

of/ l,~ ~~ı~ -
P' ~itaa • Solo şarkılar 

l ~ t 'fak · · ·lo <tbsuııe . vınıı ve Toprak 
(G(ı 1t~sıı. rı Borsası. 

~Uıik. 
kt:s1:r · Radyo Salon Or· 

.~~ kı ) asqş f 
"il ~" e : Necip Aş· 

h cltılcket 
l\ilberıetj . ~at ayarı, ajans 
(~tl\bi~o •. sham- Tahvilat, 
~-Yat) Nukut Borsası 
k tııik . R 
v estras; adyo Salon Or-

·ls t.iltnı Proa-rammın de-
~ ''11\i "Sı ıik : D 
·3Q y arıs Müziii (PJ.) 

'llrıki 
l\q, Proıram ve kapa· 

Bay Ruzvelfin 
beyanatma göre 
A merikalılar 
İnguız;ordalarında 

vazlf e görecek 
Vaşington : 26 (A. A,) - B. 

Ruzvelt, gazetecilere beyanatta 
bulunarak, harp teçhizatı istihsa· 
lahnda lngiltere'ye yardım etmek 
için teşkil edilen sivil ve teknik 
teşkilata iştiraklerini temin etmek 
için Amerikalıların te~vik edilme· 

sine taraftar olduğunu söylemiştir. 
B. Ruzvelt, logiltere'nin şimdi 

Atlantiğin obir tarafına geçmiş 
bulunan birçok doktor ve hasta 
bakıcılar kadar gençlere de ihtiya
cı olduğu fikrindedir. 

Amerikalıların lngiliz ordusu· 
na yazılmalarını tasvip edip etme
diği sorulması üzerine, B. Ruzvelt, 
bu suale doğrudan doğruya ce
vap vererek "her genç Am~ri~a· 
lı bunu yapmak hakkına malıktır,, 
demiştir. 

Kayteı ve Rlbetroban i 
zıd fikirleri 

(Birinci sayfadan artan) 

1 - Sovyetler Birliği harbin 
önüne geçmek için geniş tavizat
ta bulunmıya rıza gösterecektir. 

2 - Diğer işgal altına alınan 
memleketlerde olduğu ıibi Sovyet 
topraklarının işgalile Sovyet harp 
istihsalab azalacaktır. 

3 - 10 Milyon Almanın sefer
ber edilmiş olması Alman iktısa
diyatı üzerinde çok müessir ol· 
maktadır. Bunlara mukabil Gena 
ral Kaytel, şu iddiaları ileri sür
müştür: "Sovyetler Birliği ordusu
nu terhis etmeğe müracaat etme. 

yacektir. Bu ordu ise Almanya 
için daimi bir tehdittir. Zam~n 
bırakılırsa Stalin ordusunu tensık 
etmek için zaman kazanacaktır. 
Ve Almanya ıki cephede barbet
mek mecburiyetinde kalacaktır,, 

Zannedıldiğine göre, Ameri· 
ka tarahndan Demokrasilere yapı· 

lan yardımın gittikçe arması'. . A~ 
merikanın harbe girmek ihtımalı 
ve Almanyanın lııgiltereyi istila 
etmek feşebbüsüne kalkışmak için 
henüz hazır bulunmadığının tas· 
dik edilmesi ordu şeflerinin nok· 
tai nazarını tercih ettirmiştir. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
( Birinci sayfadan artan ) 

geçirmiştir. Rusyanın bu~u bi~ 
harp vesiiesi addedip etmıyeceğı 
malum değildir. 

Gelen haberlere göre, Ameri· 
ka, Sovyetlere her türlü yardım 
teJebbüsüne geçmiştir. Amerıkan 
Bankalarındaki Sovyet alacakları 
serbest bırakılmıştır. Amerika Rus-

yaya her türlü eşyayı sat~cakb~. 
Rusya bunları, isterse kendı gemı
leriyle nakledilebilecektir. 

Di~er yardımlara gelince : Si· 
lah yardımı mevzuunda Sovyetler 

henüz bir talebte bulunmuş değil· 
dir. Fakat Amerikanın sılahlan 
ancak lngiltereye ve kindisine ye· 
tecek kadar silah im!! edebildiğin· 

den eğer silah yardımı yap usa 

bu, ancak kendisinin ve lngiltere· 

nin ihtiyaçlarından ayırmak sure· 
tiyle kabil olabilecektir. 

lngiliz ve Amerikan kaynakları 
mütemadiyen Sovyet mukavemeti· 

ni teşci edecek şekilde vadlerde 

bulunmaktadır. 

Sovyet - Alman ihtilafı kar
şısında Japonyanm halen sarıh 
bir vaziyet almadıA"ı a-örülmekte 

BlT ARAFLICIMIZA DAİR 

An karanın 
Moskovaya 
verdiği nota 
Ankara : 26 ( Radyo Gaze· 

tesinden ) - Bugün Sovyet Rad
yosu, Türkiyenin bitaraf kalaca
ğına dair Hariciyemizin Sovyet 
elçisine verdiği şifahi notayı oku
muştur. 

Maltaya akınlar 
Malta : '..!6 ( A. A. ) - Resmi 

tebliğ : Çarşamba günkü hava 
ml'harebesinde üç İtalyan avcı 
tayyaresi düşıirülmüştür. 

Hind denizinde 
'batan gemiler 

Berlin : 26 ( A. A. ) - Hind 
denizinde bir kruvazörümüzle bir 
muavin kruvazörümüz düşmanın 
140,000 tonluk vapur zayiatına 
sebeb olmuştur. Ayrıca Akdeniz. 
de bir mahreç gemisi batıı ılm1ş 
ve bir ağır lngiliı kruvazörüne 
bir bomba isabet etmiştir. 

Habeşistan ' da 
temizleme 'bitiyor 
Kahire: 26 (A.A.) - Toprukta 1 

dün kıtalarımız mühim bir ilerle· 
me yapmıştır. Habeşistanda Jimna 
bölgesinde temizleme hareketi 1 

sona ermek üzeredir. ltalyanlar ı' 
kitle halinde firar ediyor. 

TÜRKSOZO 

BO RSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 
KiLO FlATTI 
En az En çak ı 
K. S. K. S. 

( Iı:~and Ç. ı---ı--00-,0-0-11 
Klevland I 00,00 
Klevland JI 00,00 
M. Parlağı 50,00 50,00 
P. Temizi 00,(10 00,00 
KapımaJı 

Y. Çiğidi ~· 
K. Çiğ-idi 
~S-us~am-=---· ı---ı 

Bu~day yerli 0,00 7 ,75 
j Arpa -_-5,;__5o-_-ı--5,-75-ı• 

f Yulaf 6,43 6,50 

26 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.22 

,]Qol~r~f!lerikan __ . l~·~-r 

izmlr'de laar bazır
bkları bitmek tlzere 

lzmir 26 (a.a.) - 20 ağustos 
1941 de merasimle açılacak olan iz. 
mir enternaszonal fuan hazırlık

ları tamamlanmak üzeredir. Fuara 

bu sene de bir çok ecnebi devlet· 

ler, ecnebi tiacet finnan ve memle 
ketimizin en büyük sanayi ve tica· 
ret müesseseleri: iştirak etmek· 
te ve yerlerini hazırlamaktadırlar. 

Fuara iştirak ve ziyaret ede

ceklerin her türlü islirahetleri temin 
edilmiştir. Fuarın devamı müddc· 

tince futbol, güreş, denizcilik, ab· 
cıhk gibi müsabakalar yapılacaktır. ........................... • • • Dünyanın en iyi şua kaynata olan 1 

! H arunige l lıcası i 
• • 1 Her türlü romatizma, siyatik hastalıklarile, ağrı ve sızılara •• 
• çok faydalı olan HARUNlYE ılıcasından istifade etmek • 
• fırsatını kaçırmayınız. • 

• • • 
: Orada mümkün olduf u kadar gölgelikler ve barakalar •• 
• yapılmıştır. Büfesi de vardır. • 

• • • 
•

: Şimdilik otel mevcut olmadığından1, ~i~ecek zevakbn berabe- •• 
rinde örtü ve saire götürme erı ıcap etme tedir. 

• 13197 Osmanigeden her gün kamyon gider, gelir. 1-3 • 

: ......................... . 
' . . ......... ~ .,.. ••• 9'•-te. 491 . .... .......... ~·~·.-. •49> \ ..... ,. ...... .-. .~ ·· ............. i 

• • 

! DOKTOR i • • 
• • 
1 Yalçm Mustafa özel 1 
• • ! Dablll Hastabklar Mütebaısııı ı 
• • 

İ Abidin Paşa caddesi Namık Kemal İlk ! 
f okulu karşısındaki Muayenehanesinde her gün i 
• d . 
i hastalarını kabul e er ! 
t S. P. Cs. 25 - 30 ı 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- · 

i 1 an 
ADANA BELEDİYE RİYASETİNDEN: 

1 - Yeni mezarlığın ihtiyacı o'an 3500 metre kefenlik be
zin mübayaası açık olarak eksiltmeye konulmuş olduğu halde 
talibi çıkmadığından ihale müddeti 10 gün daha uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1050 Liradır. 
3 - Muvakket teminatı 78.75 Liradır. 
4 - ihale 817/941 tarihine rastlayan Sah günü aaat 15 de 

Adana Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şar,namesi Belediye Fen İşleri müdürlüğündedir. is-

teyenler orada görebilirler. 
6 - Faz1a malumat almak isteyenlerin Adana Belediyesi 

Fen dairesine ve ihale günün de muayyen saatde teminatları ı 
·ı birlikde Belediye Encümenin• müracaatları ilan olunur. 
ı e 13196 

Sayfa 3 

i 1 an 
ADANA 8(lEDİYf RiYASETİNDEN · 

1 - Temizlik işleri hayvanatmın bir yıllık ihtiyacı olan 70-
80 bin kilo saman açık eksiltmeye çıkarıldığından ve talibi çık
madığından 10 gün müddetle uzatılmıştır. 

2 Samanın beher Jci ro muhammen bedeli iki kuruştur. 
3 Samanın muvakkat teminatı 120 liradır. 
4 ihalesi temmuzun 4 üncü cuma günü saat 15 de be· 

ladiye encümeninde yapılacaktır. 
S - Taliplerin şartnamesini görmek üzere hesap iş ' eri ka· 

lemine ve ihale günü de muvakkat teminatlarile birlikte bele-
diye encümenine müracaatlan ilan olunur. 13194 

ilan 
SEYHAN HUSUSİ MUHASEBE MOOURlÜGÜNDEN: 

1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri ıren kullerin bir senelik he
d eli icarı açık artırmaya çıkarılmı~tır. 

2 - Artırma 941 temmuzunun onuncu perşembe günü sa
at oma yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 
isteklilerin Vilayet Daimi Encümeninde bulunmaları ilin olu· 
nur. 

icar bedeli 
Lira Mevkii 

Cinsi 

49 Hükümet C.Seyhan M. altında Dükkan 
110 
20 

., " " " " " . 
Kapalı çarşı bedestan ,, 

13195 27-30-3-6 

i LAN 

Teminat B. 
Lira K. 

3 75 
8 25 
1 50 

· Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe ah-

nacaktlr. 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 eshabmdan bulundu· 
ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 

E. Birinci sınıf için 1 /Eyh1U941 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 yapılacağmda n 

isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanları 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 13101 

• 
iş Bankası 

Klçlk tasarral beıapları 

1941 
ikramiye plAnı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağudoa, 3 /Jrincitefrİn 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri . 
1 Adet '.lOOO 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 > 

Türkiye lf Banka•ma pa ra yabrmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, ayna zamanda tallh lnlzl 

deneml• olursunuz 



Sayfa 4 TÜRKSOZO 

1 
ı 

f 
1 

ı 
1 
i 
. . . 

ı ........................ ı 
ımzmetçl Araaıyor ı 
ı E · l · • b"l k ı ı v lf erını göre ı ece ı 

ı bir kadın hizmetçi ara- : 
ı yor. Matbaamıza müra- ı 
ı caat etmeleri ı 
ı ........................ ı 

Adana Elektrik Ttlrk 
Anonim şirketinden: 

Günün ve gecenin her han
gi bir saatinde vukubulacak 
elektrik anzalarını bertaraf et· 
mek için mütehassıslanmız Sa· 
yın abonelerimizin emrindedir. 

Müracaat, Kolordu Cadde-

sindeki Şirket binasına bizzat 
veya 176 numaraya telefonla 
yapılmalıdır. Anza, asgari bir 
ücret mukabilinde azami sür'· 
atle bert~raf edilir. 

22-25- 29 13179 

itan 
SEYHAN VllAYETİ DAİMi 

ENCOMENİNOEN: 

Kalitesiyle ve sesinin temlzllllyle her kesi hayrete 
dflşlren radyo 

1 - Nafia dairesi için sa
tın alınacak müstamel bir kam
yon (3700) lira üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10171941 ta
rihine müsadif Perşembe günü 
saat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. Muharrem Hilmi Remo 

Tlcaretbaneılilden abnız 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 112 

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

25-29-2-6 13188 

' -

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİl TERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA -İMPAR-ATORLUGU 
=== YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK === 

L - . 

1 TORKIVE CUMHURİYETi 
Ziraat Bankası 

1 

Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıtı acaktır. 1 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 " 250 .. 1000 .. 
'40 

" 
100 " 4000 

" lOO 
" 

50 " 5000 
" 

120 
" 

40 " 4800 
" 160 

" 
20 " 3200 

" 

DIKKA 'f. : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~._.......,......,.........._..._.....__.._..MüiiiiAsiiS'~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTlf A RifATfCZAHANr8İ 

~~l .... ~ ........ " .... ~~ ................ ~ .... , 
J[ Abone ve UAD 1 Tüıau~sözü lı 
ıı ,artları GÜNDELiK ~E - A04NA ı 
ı1 Sahip ve Başmuharriri ı

1 ı S eneliti ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1 

ı~1 Aylıtı . . . 125 • - -
ı __ Umumi Neşriyat Müdürü 

1 

ı llAnlar için idareye MACiD OOÇLU ı iı mUracaal etmelldlr e ... ı~;, ,.,, TORKsozo MotbooJı 
.................................... ..!:! .......... 

.. 
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n 

i 
M 

n 

27 Haziran t941 

YUVANIN SAADETi 

ÇAPA MARKA Müstahzaratı 
Sıhhatinizin, neşenizin, ; sofranızın h~=~i:, ·-~ 

Oi~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAJ, 

CAZİBE YE 60ZEllİKTİR 1 
M "Radyolin,, harikulade mües· 
M sir terkibi, daima tazeliği ile 

·e'~ Q 
de parlak neticeler ~ ' 
"Jit.adyolin,, sizi terkibi meçbtı' 
ve birkaç misli pahalı ecıı'ı· temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline ielmiştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

~ st3 
müstahzarlarından da ınu 

ni kılmıştır. 

n RADYOtİN 
!xunxn=n=nxn=nnn======~oO 
eoooooooooooooooooooooCJ 

1 

~ TÜRKSÖZ~ 
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o 
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o 
o 

Gazete ve Matbaası -T Orksözü Gazetesi 1 
Okayacaıarına dünyanın ber taraflf 

vaka billan badlıeler.I glail 
glalne verir _________ , .. ________ _ 

g Türksözü Matbaası 
g Kitap, mecmua, çek, bllet1 auş, '~ g harita, bllGmam matbaa:ı,ıerıaı . fil ee;~ 
o klyede mevcut matbaalara reıı• Q/Q 

g eder derecede talteder 0 o~ ~ 
eooa~oaoooooocooooooaoO 


