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...._Akdeniz Sularrnda bir Facia l 
~efah Adlı Vapu~umuz 
~ Bir Torpille Veya Mayna Çarparak 

Akdenizde Batfı 
Urt ulan Elli Kişiden Yirmi Sekizi Adanaya Geldi 

Ve Şehrimizden lst anbula Hareket Ettiler. 
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Ankara: 27 (A.A) - Haber aldığımıza göre, Mersinden Jskenderi
yeye har~ket etmiş olan Türk bandralı Refah vapuru, maalesef batmış 
ve içinde bulunan J85 yolcu ile vapur tayfasından iki sandal içerisin
de 50 kişi kadar Mersine çıkmıştır. Diğerlerinden c.'.aha bazısının da 
lcurtulacağı ümit edilmektedir. 

Vapurun bir torpille mi, yoksa bir mayna çarparak mı battığı 
hakkında hükumetçe tahkikat yapılmaktadır. 

Türksözü: Refah vapurunun battığını evelki gün haber almış, fakat 
okuyucularımıza doğru bir malfimat verebilmek için resmt tahkikat 
sonunu beklemiştik. Anadolu ajansından aldığımız haber hadiseyi an
latmaktadır. 

Bu büyük deniz faciasından kurtulanlardan yirmi sekiz kişi Kara
taşa çıkmışlar ve evvelki gün şehrimize gelerek Toros Ekspresile ls
tanbula gitmişlerdir. Kurtulanlardan bir kısmının adları şunlardır: 

Nevzat Oral, Muhiddin Darga, Sabahaddin Özdemir, Fadıl Kartal, 
Ziya Lodos, Reşad Kip, Şeref Eresmer, Mehmet Erdem, Ahmet lkir.
ler, Fahri Kayahan, Cemal Dincer, Osman Ulay, Mustafa Aladağ, Cez· 
mi Koyaş, Ömer Ôney, Kemal Dağaşan, Beytullah Cin , Ali Akse!, 
Osman Açar, Şakir Akdiken, Jbrahim Şerefgörmüş, Reşat Ersel,_Bt'kir 
Aktan, Fahreddin Özyürerc, İbrahim Tal8n ve Refah vapurunun çarkçı 
başısı Naımi Kansu, lostrama İsmail Kalyoncu, Serdümen Rıdvan Kal-
yoncu. ' 

Sahillerimizden tahrik edilen motörler diğer kazazedeleri aramak· 
tadır. 

Başvekilim izin 
Benuvagı Kabulü 

•• •• --, s z Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

SiYASi GAZETE 

/SPANYA'DA SOVYET 
ALEYHTARI NÜMAYiŞ 

Rus Cephesine 
İspanyadan 

kuvvet gidiyor 
Madrid : 27 ( A. A. ) - ls

panya, resmi gayri muhariplik va· 
ziyetini terketmeksizin Alman or· 
dusu yanında Rusya'ya karşı harp 
etmek üzere bir seferi kuvvet gön
dermekc karar vermiştir. Parti 
umumi katibi joze Luri Azedo ta
rafından Palanjın biitün taşra teş· 

kilab şeflerine gönderilenbir tamim, 
gece yansından sonra bir buçukta 
neşredilmiştir. 

Madrid : 27 ( A. A. ) - Dün 
de muhtelif şehirlerde Sovyetler 
aleyhinde nümayişler oldu. Nüma· 
yişçiler ellerinde "Yaşasın Fran
ko., " Yaşasın HiUer,. "Yaşasın 
Musolini11 ve " Kahrolsun komü· 
nizm,, ibareleri yazılı bayrak ol
du~ halde sokaklarda dolaşmış: 
!ardır. 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5049 

-
Atina Büyük 

Elçimiz Geldi 
Edirne: 27 (Hususi) - Hüku-

metimiz tarafından Anlcara'ya 
çağrılmış olan Atina sefirimiz Enis 
Akaygen ~·anında müsteşar Saip 
Kıran, rcfıkaları, ataşemiliter Sey
fi ve katipleri olduğu halde bu· 
gün saat onselcizde Bulgaristan 
yoluyla Edirne'ye gelmişlerdir. 
Sefir ve maiyeti geçen perşembe 
günü yani haziranın on dokuzunda 
Atina'dan otomobilleriyle hare· 
ket ederek üç günde Sof yaya 
gelmişler ve üç gün de orada 
kaldıktan sonra bu sabah Sofya
dan hareketle şehrimiıe gelmişler
dir. Kapukale bulgar istasyonun
da baş müşavir Sabri Ôney, vali 
Ferit ve emniyet müdürü tarafın
dan karşılanan sefir şerefine bu 
akşam belediyede bir ziyafet ve
rilmiştir. B. Enis geceyi şehrimiz
de geçirecek ve yarın gene oto-
mobillerle lstanbul'a hareket ede
ceklerdir. 

An koro 

Radyo gazetesi 

Şarki Avrupada 
muharebe geniıliyor 

A 
iman • Rus harbi gittikçe 
genişlemektedir . Finlandiya 
ve Macaristanın da harbe gir

di~i anlaşılıyor. 

Finlandiyanın son kararı lngil
terede memnunİ) etsizlik uyandır
miştır . 

Şu hale göre , Almanya Ma
caristan, Finlandiya ve Romanya 
olmak üzere bu harbi üç dev
letle müştereken yapmaktadır. 

Diğer taraftan ltalyanlar Sov
yet cephesine aslcer gönderecek
lerini bildiriyorlar • Fakat bu iş
tirakin sembolik şekilde olacağı 
tabiidir. Çünkü , milyonlarca as
kerin arasına gelecek ltalyan kuv
vetlerinin tesiri ne olabilir. Keza 
İspanyollar da bu şekilde işe ka
rışmaktadırlar. 

Gelen haberlere göre , Rusya 
Amerikadan hala yardım istemek

ten çekinmektedir. Anlaşılan Rus
ya Kapitalist addettiği devletlere 
yanaşırken gayet ihtiyatlı davran
maktadır, Bu da Rusya ile Ame
rika ve lngilteredeki rejim a) rı
lığından ileri ge mektedir. 

Almanlar Sovyet Rusyayı üç 
beş hafta içinde ortadan kaldır
mak emelindedir . Fakat kanaati
mize göre , bu muazzam kütle 
karşısında böyle bir arzu) u ta· 
halckuk ettirmek pek kabil değil
dir . 

Atman tanklarından hir kaçı hareket lıalincle 
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TORKİYE VASITASİYlE 

Ankara: 27 (A.A.) - Başve· 
kil Dr. Refik Saydam Bugün Fransa 
devlet nazırı Benoit Mechin'i Baş-I 

vekalette kabul buyurmuşlardır. Mü-

Ankara: '1.7 (Radyo g~zetesin
den)-Dü Vilva ve Barandoviçlci 
bölgelerinde hareget yapan Al
manlar bugün hareketi Vint"Ş böl· 
gesine getirmiştir. Şimdi Alman
lar asıl Rus topraklarına girdi 
denebilir. Fakat asıl Rus hattının 

Alman -Sovyet 
harbi büyüyor 

Alman hareketi planı kati o
larak bit:nmiyor . Bunun için kati 
bir fikir de beyan etmek doğru 
olamaz. Keza Sovyet .ordularının 
da nasıl bir hattıhareket talcibe
deceği malum degildir . Rus or
dusu Polonya cephesinde kati 
~ir muharebeyi kabul etmediği 
takdirde belki de müşkül bir va-
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AlMANYANIH SUlH 

TEK lifi SAYİASI 
HABER TEKZIB EDILlYOR 

Berlin : 27 ( A. A. )- Yarı 
resmi bir kaynaktan bildiriliyor : 
Almanyanın Ankara Büyük Elçisi 
İngiliz Büyük Elçis;ne sözde bir 
sulh teklifi yapmış olduğuna dair 
yabancı ga:r:etelerde yazılan ha· 
berlerin tamamen asılsız olduğu 
yabancı gazeteler muhabirine bil· 
dirilmiştir . 
' Londra : 27 ( A. A. )- Roy

ter : Ankaradan öğrenildiğine gö
re, Türkiye Hariciye Vekili Bay 
Şükrü Saracoğlu Alman Büyük 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

lakatta Ankara Maslahatgüzarı 

bay otey'de hazır bulunmuştur. 

Vaşlngton-Moıllova 
araıı glrtlımelerı 

Vasingfon: 27 (A.A.)-Umans
ki perşembe akşamı Velsi ziyaret 
ederek Nazi Almanyanın yaptıQ-ı 

ani hücumdan Amerikan hükü 
metini resmen haberdar etmiştir. 
Öğrenildiğine göre Vels yardım 
talebinin kabil oldu~ kadar iyi 
bir surette kabul edileceğini Sov
yet Büyük Elçisine bildirmiştir. 

Elçi gazetecilere, bu vaziyet 
karşısında Amerikanın alacağı 

vaziyetle müstakbel Alman Sov
yet münasebatı hakkında Yeisten 
açık bir cevap aldım. Yeis Al
man hücumu dolayısile hasıl ola
cak meselelerin Amerika tarafın
dan derhal ve dostane bir suret
te mütalea edilece~ini tasrih etti. 
demiştir. 

Millet Meclisinin 
dünkü toplantısı 

Mlllf MODAf AA ENCOMENİ DE BİR TOPlANTI YAPTI 
Ankara : 27 ( Türksözü muha

birinden )- Büyük Millet Meclisi 
bugün saat 15 de toplanmıştır . 

İstiklal harbi malullerine veri
lecelc para mükafatı hakkında ka· 
rıun layihasiyle , Türkiyenin 1940 
Budapeşte panayırına iştiraki mas· 
raflarını karşılamak üzere Maca
riıtana iÖnderilecek 15,000 lira· 

nın ~tarih sırasını beklemeden 
Türk • Macar kliringinden tesvi
yesi hakkında Macaristan hükii· 
metiyle yapılan anlaşmanın tas
dikına dair kanun layıhast müza
kere eöilmiştir. 

Millt Müdafaa Encümeni de bu 
gün Umumi Heyet içtimaından 

ıonra toplanmıftır • 

nerede olduğu meçhuldür. 
Sovaet tebliğine göre, bugün

kü tanlr. taarruzları Rus orduları 
lehine neticelenmiştir. Romen kı· 
talarını Sovyetıer ıeri atmışlar
dır. 

Anlatıldığına göre, Romanya 
hududundaki harekat Sovyetler 
lehine inkişaf etmiştir. Fakat Po
lonyadaki harekat Almanlar le
hindedir. Naziler Lemberg'i al
mışlardır. 

Cenup cephesinde çarpışan 
Romen kuvvetlerinin 27 tümen 
olduğu tahmin olunuyor. 

Moskova : 27 ( A. A. ) _ 
Kızılordu tebliği : Kıtalarımıı bu
gün Linsk bölgesinde büyük düş
man tank cüıütamlarile kanlı mu
harebelere girişmişlt"rdir • Luk İs· 
tikametinde tanklarla bütün gün 
y~pılan kanlı çarpışmalar lehi · 
mııde cereyan etmiştır . 

Çernoni istikametinde lutala
rımız ~urtu nehrini geçmek isti. 
yen duşman hücumlannı muvaff a-
kıyetıe tardettiler . Basarabyada 
kıtalarımız mevzilerini sıkı bir su
rette muhafaza ediyorlar. Burada 
Almanlarla Romenlerin hücum-

............. 
BiR AMERiKAN 

GEMiSi BA TiRiLDi 
Nevyork ~ 27 ( A. A. ) 

Nevyork denizcilik mahfillerinden 
ö~enildi§ine göre Rokos - Regot· 
tin adındaki Amerikan vapuru şi
mali Atlantikte batmışbr. Bu va
p~r lngiltereye harp malzemesi 
gotürrmekte idi. ............. 

Çarpı,an kuvvetler 
Almanlar 2,625,000 
Sovyetıer 2,475,000 -

ROMEN, MACAR ŞEHIRlERİNİ 
SOYYETlER ŞiOOETlE 

BOMBAlAOI 
TebllAlere göre Polonya 
cephesinde Almanların 

tazyiki bir az ajır 

tarı . püsküı tütmüştür . Skulenide 
bir ileri harekete tezebbüs eden 1 

( Gerisi üçüncü sayfada } 

Şimdi Müttefik kuvvetlerini ki. 
min idare etti~i maliim olmamak
la beraber idarenin Koytel elinde 
olduğu sanılıyor . Sovyet ordula
rını da Rusyada çok sevilen ve 
fak at beynelmilel şühreti olmayan 
Timoçenko'uun idare ettiği anla
şılmaldadır. Timuçenko bugün 46 
yaşındadır. Geçen sene Voroşi. 
lofun yerine getirilmişti • 

Dögoltl Sariye bfl· 
bılmetlne teberraa 
Londra : 27 ( A. A. ) - Müs

takil Frans11. ajansından : Gene
ral Dögol Şamda Alman hava 
hücumlarından zarar görenler a. 
rasında tevzi edilmek üzere Su-
riye hükumetine 1000 lngiliz lirası 
teberrü etmiştir . 

AMERIKADAN SiPARiŞiMiZ 

MİBZERLER 
DON GELDi 

200 Mibzer Çakarovaya tabıls edildi 
Ankara: 27 (Türkaözü Muhabirinden) - Ziraat Ve

kaletinin Amerika'ya aipari' ettiği pamuk mibzer/erinden 
300 tanesi memleketimize gelmiıtir. 

Bunun 200 tanesi Çukurova, 80 i Ege böl8e&ine, 20 tane
•i tle Ankara ve civarına tahıia olunmuıtur. 

Mib~erlain bu mıntakalara aatııına baılanmııtı,,, 



Sayfa 2 TORKSOZO 

Meslekdaııara Dair 
~ ~ 

Muharrirlerin 
Garip itiyadları 

Bundan kısa bir zaman evvel 
dünya muharrirlerinin eser do
~urma kabiliyetlerinden bahset
miş, çok yazı yazanla az yazan 
anısında kıymetçe bir fark olup 
olmıyaca~mı gözden geçirmiştik~ 
Bugün de, dünyanın büyük olarak 
tanıdı~ı bir kısım muharrirlerin 
yazı yazarken türlü itiyadların 

esiri kalmak gibi garabetler gös
termiş oldukları hakkındaki ma
lumatı mevzuubahs edeceğiz: 

Biri eserlerinin genişli~i ile 
di~eri de üslubunun güzel şekli 
ve insani fikirlerile şöhret almış 

bulunan Balzak ile Anatol Frans; 
bunların her ikisi de sırtlarına 
papas cübbesine benziyen bir nevi 
harmani giymeden yazamazlardı. 
Meşhur hakim Buff on ise, kolla
rına dantelalı kolluklar geçirmeyi 
itiyad edinmişti. Fransız muharriri 
Teofil Gotye için, bir kısım mü
verrihlere göre kırmızı, diğerleri · 
ne göre ise pembe renkte yelek 
giymet bir zaruret idi. Bu yelek 
sırtında olmadan Gotyenin eline 
kalem aldığını gören olmamıştır. 

Fuar için 
hazırltklar 

El dokumacıhk 
kursu açıhyor 

Sıhbi Bahisler: 

Denize girmeden 
ince yapacatınız 

B ızım iklimimizde, şimdiki 
yaz saatimizle on birden 

on sekize, yani öğleden önce on 
birden, öğleden sonra beşe kadar 
iı>tenildi~i vakit denize girilebilir. 
Kendilerine güvenen ve daha so
ğuk deniz suyuna alışık olanlar, 
on birden önce yahut altıdan 
sonra girmeyi tercih ederler ... 
Fakat çocuk olanlar ve çocuk ol
mayıp da zayıf bulunanlar için de
nizin sıcak olduğu saatlerde deni
ze girmek daha iyidir. 

Bir de, öğle yemeğinin haz
medilme zamanını hesaba katmak 
mutlaka lazımdır. Yemek müdde
tinden başh; yemekten sonra üç 
saat geçmelidir. Onun için, bilba· 
sa çocuklara öğle yemeğini tam 
on ikide yedirip, yemekten sonra, 
uyutup, üç buçukta deniı kena
rına götürülürse en miinasip za
man olur. Güneş saatiyle iki bu. 
çuk demek ... 

Denize girmeden önce, vücu . 
dün biraz ısınmış, bulunması iyi· 
dir. Oturduğumuz yer, deniz 
banyosu yapacağımıı yere yakın 
oiursa oraya kadar yürümek iyi. .. 
Pek yakın olur , yahut uzak olur
da yürümeden gelirseniz, deniz 
banyosundan önce pek kısa bir 
güneş banyosu vücudü ısıtır. 

Fakat denize girerken hiç ter· ı 
li olmamak şarttır. 

Vücudün üzerinde ter varsa 
bir bezle kurulanır ... 

Denize birdenbire girmek, 
vücudün her tarafını birden suyun 
içine solc.mak lüzumunu, tabii, 
bilirsiniz... Ondan sonra da deniz 
içinde hareketsiz kalmamalıdır. 

Yüzme bilmiyorsanız kollarınızı ve 
bacaklarınızı durmadan hareket 
ettirirsiniz.: Çoculclar denizin için
de kendi keııdilerine oynamazlar
sa, onların da kolları ve bacak
ları hareket ettirilir. 

Denizde ısındıktan sonra üşü· 
mek hissi gelince hemen çılc.mak 
lazımdır. Bu his ıtrkasından ikinci 
titreme geleceğine alamettir . İkin
ci titreme de gelince büyük za
rar verir. 

Minimini çocuklar den:zin i
çinde bir dakikadan nihayet üç 
dakikaya kadar tutulur. insan ço· 
cukla birlikte denize girerken bi
lezikli saatini kolunda tutmazsa 
da bir dakikalık, üç dakikalık za . 
manı saat olmadan da tahmin e
debilir ... Daha büyücek, sekiz ya
şına kadar çocuklar beş daldka, 
daha büyük olanlar on dakika 
durabilirler . 

Yüzme bilenler onbeş dakika 
kalabilirler ... Suyu tuzlu denizlerde 
daha uzun zaman kalınabilir. Fa
kat bizim denizlerimiz her tara
fında az. tuzludur. Onun için bi
zim iklimimizde in;)an yüzme 
bilse de bir çeyrek, yirmi daki
kadan fazla denizde kalmak teh· 
likeli olur. 

Hava serin olursa daha az ... 
Herhalde günde yalnız bir deniz 
banyosu. Pek küçük çocuklara, 
çocuk olmıyan sinirlilere iki gün
de bir banyo ••• 

lngiliz edebiyatının güzel nü· 
munelerinden (Clarisse Harlowe) 
in mübdii Samuel Richardonda da 
mücevher merakı vardı. Bu me
rak daha ziyade tek taş bir y ü
züğe inhisar oluyordu. Fakat kı
ratının büyükçe olması şarttı, 
muharrir, yazı yazarken, parma
ğının üstünden bin bir iltima neş
rededen güzel taşı seyreder ve 
sanki ilhamını onun parıltıların
dan alırdı. 

<Define adası> eserinin mu
harriri Stevenson'a gelince: on
daki itiyad daha garibdi. Yazı 
masasının başına oturmak için 
sırtına siyah bir fanila giymek 
adeti idi. Bunun üzerine hususi 
surette öı dürülmüş bir krııvat 

bağlar, başına geniş kenarlı be
yaz bir şapka, sırtına da kısa bir 
ceket giyer, ayaklarına ise geniş 
ve uzun süvari çizmeleri geçirir
di. Bütün bunların üstüne kısa 
kenarlı samur bir pelerin almak 
lüzumunu duyardı. 

Meşhur İngiliz siyaset adamı 
ve muharrir Misraeli'nin de buna 
benzer manileri vardı. Daima si
yah kadife elbise giyerdi. Elbise
sinin astarı ipek saten olmak ge
rekti. Kolları beyaz dantellerle 
süslenmişti. Bu danteller ellerini 
göstcrmiyecek kadar uzunların

dan ~seçilirdi. Yeleği ile pantolo
nunun rengi umumiyetle assorti 
olurdu. Bunlar için ekseı iya kır
mızı rengi tercih ederdi. istisna
sız olıtrak ellerine hergün için 
birkaç pırlanta takardı. Fakat bu 
yüzükleri, her zaman, rengi be
yaz olan eldivenlerinin üzerine 
giyerdi. 

Maruf bir aima olan Jerar 
dö Merval ise, ilhamlarını topla 
mak · maksadile yaptığı gezintiler 
esnas.nda, kıskaçlarına bir zincir 
bağladığı büyük bir istakozu be· 
raberinde taşır, sırtına yeşil sa
tenden bir elbise giyer, fakat bu 
elbisenin muhtelif kısımlarının 

açıldı, koyulu yeşillerden intihap 

ZENGiN ECLENCELER 

lzmir : 27 ( Türksözü muha
birinden )- 20 Ağustosta büyük 
merasimle açılacak olan İzmir En
ternasyonal Fuarı hazırlıkları ta
mamlanmak üzeredir . Fuara bu 
sene bir çok ecnebi devletler, ec
nebi ticaret fırmaları ve memle
ketimizin en büyük sanayi ve ti
caret müesseseleri iştirak etmekte 
ve yerlerini şimdiden hazırlamak
tadırlar . 

Fuara gelecek olanların neş

eli ve istif ad eli bir şekilde vakıt 

geçirmeleri için bir çok eğlence
ler hazırlanmaktadır. Bu meyanda 
Fuar gazinosu için kuvvetli bir 
orkestra takımı ve artistler temin 
edilmiştir. Muhtelif gece eğlence
leri yapılacaktır. Tiyatro , operet 
grupları , paı ası1. sinema çalışa

cak, bir çok ilavelerle zenginleşen 
Lünapark ziyaretçiler ıçın cazip 
birer eğlence mevzuu teşkil ede
cektir . 

lzmir Belediyesi Fuar günle
rinde Riyaseticumhur flarmonik 
orkestrası ile devlet konservatua
rının genç ve güzide artistlerinin 
müsamere tertib etmeleri husu
sunu da temine çalışmaktadır. 

Bunlardan başka Beden Ter
biyesi Genel Dire~ törü tarafından 
hazırlanmakta olan programa gö
re, Türkiyenin her tarafından lz
mire gelecek olan futbol , güreş, 
denizcilik, tenis, atıcılık takımla

riyle muhtelif müsabakalar yapa-
/ caklardır . 

lzmir Belediyesi 1:.ıu sene Fu
ara daha çok ziyaretçi geleceğini 
göz önünde tutara~, otel , gazino 
ve lokantalarla sair umumi eğlen
ce ve istirahat mahallerinde ve 
vasıtalarında icabeden tedbirleri 
almaktadır • 

20 Ağustostan 20 Eylüle ka
dar bir ay devam edecek olan 
Fuar günlerinde Jzmir şehri baş · 
tan başa bir bayram manzar, sı 
arzedecektir . 

eylerdi. 
Bu garib elbisenin dü~meleri 

ya deniz kabuklarından, yelek 
düğmeleri ise sahil taşlarından 

yapılmış bulunurdu. Şapkasında 

muhakkak bir parça yosun gar
nitür. bulunmak ta adeta elzem
di. 

Bu, maruf bir muharrir olma· 
saydı ve hemen herkes onu tanı
masaydı, muhakkak ki halk ona 
deli der, sokak çocukları da ar
kasından bağıraşarak koş~şurlar

dı. 

Çiftçi birliğinin 
dünkü içtimaı 

Çiftçiler Birliği dün saat 17 
de, büyük çiftçilerin de lştiraldy
le bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda köylü ve çiftçilerimize 
ait bazı meseleler ve bu meyan· 
da Ofis'e hububat verilmesi işinin 

1 

süratlendirilmesi görüşülmüştür. 

Bu toplantı bir saat kadar sür
müştür. 

1
- Ayrıca Çiftçiler Birliği reısı 

B, Fazlı Meto, bazı meseleler 
hakkında temas etmek için bugün-
lerde Ankaraya gidecektir. 

Deniz bayramı 
bazırlıkları 

Mersin: 27 (Türksözü muha 
birinden) - Şehrimizde 1 Tem
muz Deniz Bayramı hazırlıkları 

bitmek üzeredir. Deniz bayramı 
güzel bir suretıe kutlanması için 
de zengin bir program hazırlan

mıştır. 

Ytlzme havuza et
rafındaki barakalar 

Yür.me Havuzunun etrafında 
yapılacak barakalann inşaatı ik
mal edilmek üzeredir. 

Maarif Vekaleti 
kütüphaneler kadrosunda 

Maarif Vekaleti, kütüphanele
rinde yüksek tahsil görmüş genç
lerden de istifade edilebilmesini 
temin için kütüphaneler kadrosun
da değişiklik yapmış ve yüksek · 
tahsil mezunu gençlerin alabile
cekleri maşlarla müdür muavinlik
leı i ihdas olunmuştur. 

Mlrebblye okula 
Temmuzun sonuna kadar Kız 

talebe kaydine devam edilecek· 
tir . 

Kabul şartlaı ı : 
1- İlk mekteb mezunu ol

mak . ( Orta mekteb mezunları 
tercih edilir ) 

2- Yaşı on sekizden aşağı 

olmamak . 
3- Sıhhati bozuk ve sakat 

olmamak . 
Bu şartları haiz olan Bayan

ların altı kıta fotoğraf , iyi hal , 
sıhhat raporlariyle Ankarada Ço- 1 

cuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezine mektubla müracaatlaı ı 

----·-•!-UZAKLARDAN BABER--.ı------

Beş dakikada boşanma - Bugünkü kadın şapkaları 
yip duruyormuş. 

• * * 
Madam Konsueli ... Wanderbilt Dawis, Amerika· 

nın en zengin kadınlarından biridir. Bu zengin ka· 
dm, kocasından bıktığı cihetle, boşanmağa karar 
vermiş ve süratli boşanma karariyle bütün dünya· 
da şöhret kazanmış olan Reno şehri mahkemesine 
başvurmuştur. Boşanma davası, ancak beş dakika 
sürmüş ve milyarder kadın da muradına ermiştir. 

Uzun seneler, kadın şapkaları ıçın makasdarlık 
yapmış olan sir Walter Gimbley, Londra şapkacı
larının senelik içtimaında, bugünkü kadın şapka 
modelleri hakkında bir nutuk söylemiş ve demiş· 
tir ki : 

Tuhafı şudur ki, boşanan karı koca, mahkeme 
huzurundan, kolkola ue aralannda hiç bir husumet 
yokmuş gibi, dostça çıkmışlardır. 

Dayanın rüyetinden evvel milyarder kadın, ko
casına senede 80,000 dolar, yani bizim paramızla 

yüz küsur bin lira ödiyeceğine dair noter huzuurn· 
bir sened imzalamıştır. 

Savan Wanderbilt Dawis, bu paraca büyük 
f edakarlığtna mukabil, sabık kocasından, istediği 

anda ve istediği erkekle derhal evlenebilmek için 
hiç bir itirazı bulunmadığına dair bir taahhüdname 
almıştır. Mamafih, bayan Wanderbilt, üç defa ev
lendiği ve bütün bu izdivaçlardan inkisarı hayale 
ukradığı için dördüncü bir evlenme tecrübesinde 
bulunmak niyetinde olmadı~ını ahbaplarına iöyle-

- Seksen küsur senelik hayabmda bugünkü 
kadın şapkaları kadar ucube ve iğrenç şeyler i'Ör· 
medim. Bunları . neye benzeteceğimi bilmiyorum. 
Bugün. bir şapkanın giyen kadına yaraşıp yaraş 

madığını, bundan elli sene evvelki ihtisas ve me
haretle teşhis edebiliyordum. 

Erkekler. şapkalarına o kadar çok ehemmiyet 
vermezler. Başlarına iyi oturması kafidir. Bundan 
fazla erkekler, ayni şapkayı, kirlenmedikçe seneler
ce giyerler. Erkeklere terettüp eden vazife karıla

rına kendilerini gülünç mevkie sokanlan değil, ken
dilerine yaraşan şapkaları giymelerini tavsiye et
mektedir. Bugünkü modaya, körü körüne tebaiyet 
etmek kadınları hem çirkinleştirir, hem de gülünç 

kılar 

Muhitimizde el dokumacılığmı 
yaymak için şehrimiz Halkevinin 
bir kurs açaca~ı ,haber alınmıştır. 
7 Temmuzda açılac~k o'an bu 
kurs, şimdilik Bayanlara mahsus 

· olacak ve ameli dersler verilecek· 
tir. Dokumacılık öğrenmek istiyen 
Bayanlarımız hemen Halkevine 
müracaat ederek kayıtlannı yap· 
brabilirler. 

İlmi terimlerin 
koordinasyona işi 

İstanbul: 27"(Telefonla) - Ü· 
ni versitede muhtelif fakültelerde
ki ilmi terimler arasında ahengi 
temin için bir terim koordinasyon 
heyeti teşkil edilmiş ve heyet 
rektörün riyasetinde bugün ilk 
toplantısını yapmıştır. Heyette 
tıptan Neşet Ömer, Akıl Muhtar, 
Cenap, Kemal Atalı, hukuktan 
profesör Sıddık Sami Onar, Hirsch, 
Ali Fuat, iktısattan Lutfi Barkan, 
Refi Şükrü, Neumaı k. edebiyat
tan ! İbrahim Hakkı Uzunçarşılı, 
Ragıp Hulusi, Halide Edip, fen
den: Arndt vardır. 

Memleketimize 
Çocuk lslAb 
evıerlae sermaye 
3500 sayılı kanunla iş esası 

üzerine müessis cezaevlerine mü
tedavil sermaye verilmiş ve bu 
müesseselerdeki .mahkumların ge
niş mikyasta çalıştmlması temin 
edilmiş bulunuyordu. Fakat, ceza. 
evlerinden tamamen farklı bir mü
essese olan islab evleri hakkında 

bu kanunda bir hüküm bulunma· 
dığından, bu müesseselerde de
mircilik, marangozluk ve dikiş 

atölyeleri gibi çalışma sahalan a· 
çalmış bulunmasına rağmen bu a
tölyelerde çalışanlann emekleı in
den verimli bır netice alın'amıyor
du. Bu küçük mahkumların, tahli· 
yelerinde hayatlarım maddi ba
kımdan da tanzime imkan vere
cek bir sermaye edinmelerini te
min gayesi de takip olunarak, is~ 

!ah evlerinin de mütedavül serma· 
ye ile yapacakları işler dolayısiyle 
hükmi şahsiyeti haiz birer mües
sese haline getirilmeleri derpiş o
lunmuştur. 

Bu maksatla ceza ve tevkif ev
let i umum müdürlüğünün vazife 
ve teşkilatı hakkındaki 3500 sayı
lı kanuna bazı yeni hükümler ila
ve olunmuştur. Bu maksatla hazır
lanan kanun layihası umumi heye
te gelmiştir. 

Memur, muıtahdemlerin 
ücretleri veriliyor 

Memur ve mustahdeminin üc
retlerinin verilmesine başlanmıştır. 

ZA Yl - 41. P. Alayı 2. nci 
BI. den aldığım te his tezkiremi 
ve Nüfus cüzdanımı zayı ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmıyacağını ilAn ederim. 

13200 
Hocavezir mahallesi 141 
No. Hanede Reşit oglu 

Zeynel 

HAlKEVi REİSLİGİNBEN : 
E.l dokumacılığının muhitte 

tamimi maksadiyle ~imdilik ba
yanlar için Temmuzun yedinci 
pazartesi günü Evimizde ameli 
bir dokumacıhk kursu açılacak. 

tir . 
Dokumacılık öğrenmek istiyen 

Bayanların Hallcevine müracaat e· 
ederek kayıt olmaları ilin olunur. 

1 ~ 2 13196 

!22222-
28 Haziran 19~ 

Barp salbaları111' 
lnklşallna dol" 
- Başmakaleden artan _.. 

tindedir. 

Bu Husuıla fikirler del#İf~ 
Amerikan radyolarında ko71~ltf 
mütehassıs/ara gore Sov!Je ~ı; 
Birliti muharebe ile ihtilal 1~ i,41 

keleri arasındadır. Cephe ger;et 
ancak süratli zaferler oe at" , 
hatlarda muuaf f ak~11etli muk

1 
~ 

metlerle tutabilir. Cephe sarsı ~J ~ 
memleket yerinden oynar f/t l<'' 
madi ricatli harp~oyunlarına e 6 

1~1 
rişsiz bir hale gelir. Acaba~~ ';J C 

tehassıslar, Souyetler BirliAt bl' Ilı 
kının ihtilal rejimi ile miin05~· toı 
tini pek yakından tanıyorl~r. ~ : 
Acaba uatan tehlikesi f ikrırıırıf 1 'if 
ueya bu ayırıcı hisleri bertar~·,r it 
derek, Sovyetler halkını birle 

1 

miyecegine kani midirler? · lo ' 
Görülüyor !..i Sovyetler 81'ıo11 ı 

harbi, askerlik sanatı ve im~0~, , 
kadar rejim dauasını da o/ak. ~ 
etmektedir. Bolşeflizmin yirf111 zf' 

1 

senelik bir tarihi flardır. Bu;" 
seneler içinde. Sovyetler. haefıl ı 
gençlik terbiyesine bilhassa bil' ~ 
miyet vermişlerdir. Sovyetfer Jıf 
ligi topraklarında hiç bozıılrrı0 · ~d 
nı gördütümüz sükun ve as1~ 
şuur disiplinine degil de, kor ~ ~. 
taatine istinat etmekte ofduR~ ıı 
korkulan kuvvet zayıf ladıgı 'te 
her şeyin çözülüp datılacolj~ ı~ 
zaktan iddia etmek dotrıı 0,

11
J 

Fransız ihtilali gibi, i1s:Jılıı il 
·ıı . 1 

asır fle nesı er geçmıyen e 'il 

lerin henüz tamamen yer/eşffl ~ 
oldutu fikrine karşı, şevk. ~e tl.i A 

yecanlarını da eskil•ri gıbı i; ~ 
betmemiş oldukları fikri i/tf ~ 
rebilir . "f11 I r 

Bütün bunlar, asıl hiikıl ;~ 
hibi olan hadiseleri bek/erf.eyJ t 

la gelen mülahazalardır. ~ıl 
henüz harp 1939 Sovyet/ef 11! 
ratına bile intikal etmedi; Kt 1. ~ 
du hava kuvvetlerinin y~lrıfifll t 

hede vazife görmek deAıl, ek 
diya, Romanya ve Almarı!J6 ~o I il 
/eri üzerine akınlar yapf110 ' 
dutunu tebliğlerde okuyorut·fr.' t L 
alman genelkurmayının talıfll. d· ~*-O~ 
ne de Kızılordunun tedbirle~;aı t~lıt 
rinde hafif muhakeme/er !J11 oJ." 
manasız olur. Bu nevi f!J'itl itı 

.. Jecı•»- ~ 
karşısında daima soy ~}' 

gibi, bekliyelim. f "t 
~ti t 

Falih R~ •tı 

.-. ,-ı---~-.-.-.-i!J )~: 
tııi 

TÜRKiYE Radyosu J/ ı 
ANKARA Ro t t' 

941 ~l 
Cumartesi 28.6.l I tıı l 

ıeı-el v~ 
7 .30 Program ve rneııı ~ l 

at ayan ı~' 1 ı.ttlcr 
Müzık : Hafif parÇll ~~i 7.33 " 

7.45 AJANS haberleri .? ."ll~ı 
. gr" }' 

8.00 Müzik : Hafıf pro \ı... ~ 
. 'l~ti va mı ,11~ 

8.30/ I ·~ 
8.45 Evin saati el ~t~ 11 

le~ l 
13.30 Program ve ıneJll 

at ayarı 14~ı,t ~~ 
13.33 Müzik : Türkçe P ~Q~ 
12.45 AJANS haberleri 11J ~ı~l 

·cıııtl 
14.00 Müzik : Riyasetı 

Bandosu 1j.1'11' ~-is 
14.45 Müzik : Türkçe p ıtV < 

programının devıı l~ 

15.00/ nı 1 14.00 Müzik : Dans ı · Q 
Jl1le~e l.10 

18 00 Program ve ıne 
at ayan e ~l-ss 

18.03 Müzik : Hafif " 
şarkılar "ti Ö. 

18.30 Konuşma (Memle I 'JO 
tası) ·ııd 

wı ı:1' 
18.40 Müzik: Radyo s ôı~~ 

rası (lbrahiın . 
Ateş Böceklerı) 

~ 
19.00 Konuşma ı or 

ca .f 
19.15 Müzik : RadY0 0e' ~ 

rası prograın1010 ,.I' ~·Is 
t ' 'J~ 19.30 Memleket 533 • •ı,.''St 

AJANS haberıerı ı "J-lo 
. .. ·k faSI 

19.45 Müzık : Suyu 'f~ 
20.15 RADYO GAZf.. 
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1 
Proıram ve kapa· 

Bulgaristanda ı 
yeni tedbirler 

Yahudiler artılı radyo 
kullanamıyacalı 

Sofya : 27 ( A. A. ) -- ~ihin
leri karıştırmak için Komunıstler 
tarafından sarfedilen gayretler kar
şısında hükümet bazı. tedbiri.er 
aldı. Neşredilen bir emırname . 1 ~e 
halk aldığı bir haberi başka bırı
ne nakletmeden evvel mevsuk 
olup olmadığını tahkik etme~e 
ve resmen teyid edilmeyen ha· 
berleri yapanları polise ihbar el· 
meğe davet edilmektedir . Yahu
dilere aid radyo ve telefon alet· 
!eri müsadere edilecektir· 

Garbi Avrapada 
bava mabarebelerı 
çok ,ıddetıeadl 

rC w .... 

Altı gün İfinde 
l108 Alman tayyareıi 

düfürüldüiü .bildiriliyor 

Berfin : 27 (a.a.)-D.N.B. Dün 
ırece lngiliz hava kuvvetleri Sle.t· 
viy-Halttein ve Vete.1=-olya~Rhın 
sanayi bölğesi üzerıne hır ak_ı~ 
yapmışlardır. Birçok yerlere gelışı 
güzel bombalar atılmıştır. insanca 
zayiat azdır. Askeri olmayan yer
lerede de bazı hasarlar olmuştur. 
Gece avcılarımız bir düşman tay· 
ya resi düşürmüşlerdir· , 

Londra: 27 (a.a.) - lngiliz Hava 
nezareti istihbarat bürösünd~n : 
Pazartesi günü Şimali Fransa uze
rinde düşürülen 9 Alman avcı tay· 

yaresiyle son altı a-ün içinde ln~İ · 
liz hava kuvvetleri tarafından du
şürülen düşman tayyareleri 108 i 
bulmuştur. Ayni müddet zarfında 
düşmanın şiddetli ateşine. rağmen 
lngilizler 19 avcı tayyar~sı ve ~~l· 
nız 16 pilot kaybetmiştır. lngılız 
bombardıman tayyareleri Kolonya, 
Düseldorf' Rus, Bre men, Kici ve 
Vilhelmshafın'ı bombalamışlardır. 

AIDlaaya-rraaıa 

111aı maıranarı 
f ran;a hududundan : 27 (a.a.)· 

Almanya tarafından işgal masraf· 
lannı Allun veya Döviz olarak 
tediye edilmesi taleb.i, . ~işi'de 
Fransa - Almanya işbırlı~ıne ta· 
raflar olanlar için müdhiş bi~ dar
be teşkil etmiştir. Bu t ılcbı. mu· 
kabil Almanların yaptığı ta~ızler, 
Darlanın vaziyetini güçleştırecek 
kadar ehemmiyetsizdir. 

Alman talebi Alman lbank~ot: 
1 'tt'kce azalmasından ılerı 
annın gı ı . . Al-
gelmiştir. Her ne kadar Vışı: . 
manların işgal masraflarını ı~d.ır· 
meğe muvafakat ettiklerioi bıldır
miş isede Almanlar her taraft.an 

Yapılan tadil, nazarı kalmış ve ~ş
- d dort gal masrafları gene gun e 

yÜz milyon frank olarak hesap 

edilegelmiştir. 

laglltereye 
( Birinci sayfadan artan ) 

Elçisi Bay Fon Papen tarafın~an _ 
yapılan ve İngiltere ile Amerıka. 
Birleşik devletlerini alakadar eden 
bar.ı teklifleri lngilterenin Ankanı 
Büyük Elçisine bildir~işti~ · Sa
racoğlu bu teklifleri Hıtlerın So~
yetler Birliğine hücumu~~ ta_kı~ 
eden Pazartesi günü lngılız Buyu.k 
Elçisini kabul ettiği zama~ kendı
sine vermesine • görüşmenın yal
nız bir kaç dakıka sürmüş ol~a
sı hiç bir suretle t.ereddude 
mahal üırakmıyacak vazıyette ol
duğunu göstermektedir.Anadolu a
jansının notu: bu telgrafın ve at 
ni manada işaa olunan haberlerın 
hakikate istinat etmediği ve uy· 
durma olduğu resmi mahfillerden 

Anadolu ajanwına bildirilmiftir • 

Sovyet ııtelllerı 
,aylası ve Moıkova

m yaptıtı tekzip 
Moskova : 27 ( A. A. ) - Sov

yetler birliğinin guya Karadeniz 
ve ÇarıaHale üzerinde iddiaları 

olduğu ve guya Bulgaristanı işgal 

niyetinde bulunduğu hakkında 
şurada burada yayılan şayiaları 

tehibe Tas ajansı mezundur. 

Bir rranıız deniz 
kavveoerının teıu,ı 

Londra : 27 ( A. A. ) - Hür 
Fransız kuvvetleri umumi karar
kahı tebliği : Hür Fransız. deniz 
kuvvetleri kumandanı Amiral Mü
ı.ölye son harekat esnasında te· 
mayüz eden Ruhi ve Ninnerak 
denizaltılarını teftiş ettikten son
ra Londraya avdet etmiştir . Ru
hinin döktü~ü maynkrle bir çok 
düşman gemileri batmıştır . Ni
nervada bir düşman sahrınç ge· 
misi batırmıştır . Amiral bu ge
miler mürettebatına harb salibi 
nişanları takmıştır. 

ilan 
CEYHAN A. HUKUK MAH
KEMESİNDEN: 

No: 941 - 198 

Müddei: Ceyhamn Aytemür 
otlu mahallesinden Necip oğlu 
Hasan Baytum tarafından müd· 
deaa'eyh Ceyhanın eski hamam 
mahallesinden Kurt Mualla kı
zı Emine aleyhine Ceyhan as· 

liye hukuk mahkemesinde açılan 
ihtar davasından do~ayı gıya· 
ben cereyan eden muhakeme 
neticesinde müddeinin davası 
sübut bulduğundan kanunu 
medeninin 132 ci maddesine 
tevfikan müddea aleyha Emi· 
nenin bir ay zarfında müddei· 
nin hanesine avdetinin kendi
sine ihtar olunmasına ve 2154 
kuruş mesarifi muhakemenin 
müddea aleyhe tahmiline 
22/51941 tarihinde giyaben ka· 
rar verilmiş olduğundan işbu 
ifan tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında müddea aleyha 
Emin• tarafından temyiz. edil
mediti takdirde hükmü mezku· 
run kesbi katiyyet edeceği i lm 
makamına kaim olmak üzere 
i inen tebliğ olunur. 

13199 

soRsA1 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. i K. s. 
Koza ı 
Klevland Ç. 00,00 

Klevland l 60,00 

Klevland 11 
----

oo,oo , 
M. Parlağı 50,00 ,5000 
P. Temizi 46,00 48,00 

Kapımalı 

Y. Çiğidi 5,00 

K. Çiğidi --Susam 
Buğday yerli 0,00 7,75 

Arpa 5,69 5,75 

Yulaf - 6,37- 6,50 

·-
- - 27 - 6 • 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

5.24-(Sterlin) İngiliz 
(Dolar) Amerikan 130 

iiliiiiii. 
li 

TORKSôZO 

ilan 
ADANA BİRİNCİ İCRA ME

MURlU~UNDAN : 
Gayri menkul malların afılı 
artırma ilanı madde: 126 

D. No. 941-1242 
Açık artırma ile paraya çevri· 

lecek gayri menkulün ne olduğu: 
Yedi dönüm 2 evlek bir kıta ba
ğın dörtte bir hissesi beş hisse 
itibariyle iki hissesi 

Gayrimenkulün bulunduğ mev
ki, mahallesi, sokağı, numarası: 

Yılanlı mevkiinde tapunun T. S. 
334 T. ve 16 No. sında kayıtlı 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 200 liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat : Adana birinci icrasında 21 / 
7/941 Pazartesi günü saat 10-12 
birinci ve 31 -7 - 941 Perşenbe 
günü ayni sacıtta 2 inci Artırma 
yapılacak. 

1-lşbu gayri menkullerin ar· 
tırma şartnamesi 23/6/941 tarihin 
den itibaren 1242 numara ile Ada
na 1 nci icra dairesinin m ayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açı~ tır. ilanda yazılı olanlar· 
dan fazla malumat almak istiyen· 
ler, işbu şartnameye ve 1242 dos· 
ya numaraıiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştir!k için yu• 
karda yazılı kıymetin °lo7,5 ni<ıbe· 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (1~4) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin a-ayri menkul üze· 
rindeki haklannı hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı işbu 

ilin tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
le memuriyetimizc: bildirmeleri ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
sicilıyle sabıt oldukça satış bede• 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma· 
ya iştirik edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu malü
mat almış ve bunları temamenka· 
bul etmış ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
ıayri menkul üç defa batrıJdıktan 
sonra en çok artırana ihile edilir. 
Ancak arbrma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve
ya sabş istiyenin alacatına rüchanı 
olan aitir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o a-ayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklannın mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
arbranın taahhüdü baki kalmak Ü· 

zere artırma 10 a-ün daha 
temdit ve onuncu a-ün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacatına rüc
hani olan cliter alacaklılann o 
a-ayıi menkul ile temin edilmiş a· 
lacaklan mecmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil-
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

· 6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya· 
verilen ~ühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale karan fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
tu bedelle almata razı olursa ona· 
razı olmaz, veya bulunmazsa he
men 10 gün müddetle artırmaya 
çıkanlıp ençok artırana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diter za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak· 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayn menkul hissesi yukarıda 
a-österilen 21/7)941 tarihinde Ada· 
na Birinci icra Memurluğu oda
sında işbu ilin ve rösterilen arbrma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 

ilin olunur. 13'201 

ZA Yl - Almış olduğum ter
his tezkiremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur • 13202 

A vanoz. kar.ası Orta köy 
kariyeıinden Hasan ~lu 

315 dotumlu Naim 

Sayfa g 

........................... • • • Dlnyamn en IJI pla kaynata olan 1 

1 ~~:~~~:~talık~~~ğ~v~ı~~ i 
çok faydalı olan HARUNIYE ılıcasından istifade etmek 

fırsabm kaçırmayınız. 

Orada mümkün o/dulu kadar gölgelikler ve barakalar 
yapılmıştır. Büfesi de vardır. 

1 • 1 
• Şimdilik otel mevcut olmadığından , gidecek zevatın berabe- • 
• rinde örtü ve saire götürmeleri icap etmektedir. • 

1 13197 Osmaniyeden her gün kamyon gider, gelir. 2-3 1 
......................... 

i LAN 
Deniz gedikli erbaş orta 

okul müdürlüğünden : 
1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı-

nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatlan. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 

8. 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 I ~1 gunu başlanacak ve 10/ 
Ağustos194 l günü nihayet bulacaktır. 

3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğündeyapılacağından 

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 

lllçlll taıarral lleıapları 

1941 
ikramiye plim 

KEŞi DELER 

4 Şubat, a Mayıa, 1 Aiu.to•, 3 /lıincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İll andyelerı r 
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 > 

TUrklye ı, Banka•ına para yallrmakla yaln1z p•r• 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf oluraunuz 

. ............................ ~ .......................................... ........ ~ ........... i 
• • ! DOKTOR f 

1 Yalçm Mustafa Ozel l 
0811111 aaıtı••lr•ar Mlteba11111 i . 
Abidin Paıa caddesi Namık Kemal ilk i 

okulu karşısındaki Muayenehanesinde her giln f 
! hastalarını kabul eder ! 
• ! . S. P. Cs. 26-30 e '·--·-·-·-·-·-·9'•'9•-·•·,,..·-·-·-·-·-·,..·-·-···-·-···-···· 
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28 Haziran 194~ 

..... . ........ ........ . .......... .... ee11 
• Eşsiz bir.maval fakiget: ' 

Muhtelif veya 
toplu aile ıezintile-

1 
rinde, şehirde, köy
de, da~da, bayırda 

• velhasıl her yerde 
ve en gayri müsait 

1
• şartlar altında (içe

risinde hariçten hiç · 
bir madde ilave et-

• m!!'İ düşünmek<Jizin) 
en acele ve en dar 
zamanınızda nefis ve 
lezzetli: 

ÇAPA 1 marka 
1 ÇORBALIK 
• Hububat 'sebze, 
• komprime ve 
ı püre/erini 

1 
Beş on dakika 

zarhnda hazırlıyabi
lirsiniz. Bir kompri-

1 
me evsaf ve yüksek 
bir kalitesi itibariy-
le bir günlük kalori 
sarfiyabnızın karşılı-

~ 
f 
~ p. 

- 'f4' ı,_V 

• ğıdır. Her yerde ~ 

Kaut 1 1 1 1 • bulursunuz. Jf ~1. es ye ve sesin D temizi §lyle ber kesi bayrete ••••••••• Be,ikıa, ÇAPAMARKA Kurulu, tarihi 191s ••••~ !/ 

Muharred;;;reHa rz~ldym0 ı z· Remo ı;;;;.~;T;;.;;;;ı~ r*"*#XC ### XC#'UUU UC U "**""**#:J ! 
. f Ev if lerini görebilecek ı ı h - 1 

. Tlcaretbaaeslndea almız ı bir kadın hizmett;i ara- ı : " tı, 
~ ı yor. Matbaamıza müra- ı : M lir 

ABİOİHPAŞA CADDESİ HO. 112 - TELGRAf: REMO ADANA - TELEfON: 112 f.:::~~m.:::. .......... f n t 
~~~~~~~~-----o-..,._--~--_:_~---~~_;_~~~~~____:.___:~-!-~~_:_;.~_,_ " r ............................................ -.. 1 ,- TÜRKİYE CUMHURİYETİ ~ Bitin Aftrılarm panzeb;rldlr . 

ı o ı " , f i Ziraat Bankası n Beyhude ıstırap çekmeyirııt 
i R i ~ BiR TEK KAŞE 
ı! E iı I Kuru•u• tarihi: •asa ~Ü NEVROZl.N 
• Sermaye.i: 100.000.000 Türk lira•ı 

ı ı Şube ve ajans adedi : 265 Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağ'rıla-; ı M nnı sür'atle ızaleye kafidir. Ro-

"'" !J 

~ 

~"' f!q 

'"g 
bıq ; o ; Zirai ve ticarf her nevi banka muameleler n matizma evcaı, sinir, mafsal ve 

; ı Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor adele ıstırapları NEVROZfN'le ! N i; tedavi edilir. Müessir ilaç : 

lcıl'ıı 
O/r.ı 

~Qy 
~Q 
&;,.. 
lıcı,. 
t; 

• Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en N E V R O Z 1 N 'dir 
+ ı az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile i R AD YOL :4 R I !ı aşağıdaki plana göre ikramiye daf~'acakhr. 1 n NEVROZiN TERCİH EOiNil 

; ; a icabında Günde 1 Kaşe Alınabilir. 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 .. 500 • 2000 .. 
4 250 1000 

~,~ 

~ 
'ıi 

~ Bataryab Radyo lıllıtterllerlne~Mtllde I i 
~ Düny~nın en büyük radyo fabrikası~ın 1941 model ı 
; OREON markalı radyoları geldi. Bu radyolar fabrika tarafından ı 
; 10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet yüksek ve kuv- ı 
+ vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem tam cereyanla çalışır ı 
; ve hem de nısıf cereyanla çahşır, çok idarelidir. Kolaylık yapılır. ı 
; Bu radyoların ceryan ile çalışanları da vardır ve her cinsleri ; 
ı bulunur. Bu radyoların seslerini bir defa dinleyiniz. ı 

; Gramafonlan olanlara da kolaylık yapmak için g-ramafon f 
~ ile de değiştirebiliriz. ı 
; Yüksek randımanlı ANOT bataryalarımız geldi. Fırsatı ı 
; kaçırmayınız.. J 
i Adana Umumi A centHi: ı 
ı Yal CamU Karı111ada Tallallyecı f f Belllr Satar. 20-30 ı 
ı .. ff .... ffffffff .. ff ...... ff ................ ff .... J 

Yeni Çıktı 

Bu flarbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİl J[RE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORlUGU 
:ea: YAZAN: ~ MÜMTAZ FAiK FENiK ===: 

" .. o 

40 
" 

100 .. 4000 
" 

100 " 
50 .. 5000 

" 
120 it 40 " 

4800 
" 

160 .. 20 ti 3200 .. 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 

1 Mart ve 1 l Haziran tariblerinde çekilecektir. 

)~~-----~~~ 

) MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT[CZAHAH!Sİ 
0ST0HOEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUL EDER 

.. " ...... " ................ " " ............ ..~, 
! Abone ve Din TÜJRlr~sözü lı 
i şartları GONDELlK ~E - ADANA :ı 
ı Sahip ve Başmuharriri 

1
ı 

ı Senelifi • · . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1 

ı T AglıAı . . . 125 • --
ı __ Umumi Neşriyat Müdürü 

i[ lıAnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ j ! m üracaat etm e lldlr BasıldıOı yer : TORKSOZO Matbaası ı 

........ ff ........ ff ...... ff .... ffff~ttffffff@ 
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g Okayacalarına dünyanın bar tara ~~~ 
o vaka balan badlselerı gtlnl ~ ~" 
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D ~,~ 

~Ot 

· g Türksözü Matbaası ~1:: o _ , ~ 

g Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, ıtl 01'. ~' 
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o klyede mevcut matbaalara re•• ı1 ~10 o ~q 
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