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ınıtecavüz paktından U· 

•iın~-~- bahsedilm~ktedir. Yal· 
lıarb~ ~ Alınanya-Sovyetler Bir-

. SC:~n d~~~ı. yeni cihan har· 
-~~ Plcrını arıyanlar ister 
bub 1939 sonbaharının karışık 

e,,, 'arılı o-u 1 . d- ~ 
~ k• 6 n l!rıne onuyor ve 
ttç·'rrıselerin 'Zihninden ayni 

~i ,ıor: "- Eğer Sovyetler 
oı&cl Cınıtecavüz paktı yapma
oı..{dı, Sulhu kurtarm:ık müm
billk az mıydı? .. Sovyeller Bir
ftti 

1 arasında da, t 94 ı Hazi
ı,, '3ıknın mtsuliyetleriııi araş-

• sı k 
lt Ua ~ sı • bu paktın müna-
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~ r. 
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hı. s udaf aa Komitesi Reisi-

ıi;aıe Verdi~i cevap şudur: 
Grııct ase!ini takip eden hiç bir 

lt1tİif" ~ır koınşu milletin bir 
'ft'rı ~oı rcdJt: cfeırıez . ,, Diğın 

·ilin u arılaşma, Sovyetler 
· toprak tamamlıbına is -

Ve . 6 ' 
ruy, ferdıııe ne doğrudan 
~tc"e d~ ~olayısiyle halel 
t d~tıldı: "Almanya ile tc:av-
ık? Uz pakta yapmakla ne 

t bir 
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Memlekette bir buçuk 
det is~ h temin ettik ve bu 
tat~'tıde, ademitecavüz pak-

llllc1tcr'~· faşist Almanya'nın 
t 11'hıze k tınc1 b· arşı yapacağı 
• ır h~ llıerc ucuma karşı koy· 
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hazırlanmak imkanını 
"ç, f u. bizim için sarih bir 
ti~"- ~fıst Almanya için ise 
~rü1 · muştur ... 

. ~\lilz Uyor ki bu cevap, ade
ltt\ik Paktının yeni cihan har-
&itlitınj edip etmediği, Sovyet· 

kl.adr·t? bu harbe mani ol
'İ " •nd ~ "c hi e olup olmadığı en-

Qf &oııba~ temas etmemiştir. 
tan t . arında Moskova bir 

ij~I\ :ı,•ltere ve Fransa, diğer 
· ~ '"' rna · ht trı k nya ıle müzakered e 
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ımı, daha sonra, 
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11 gorüşülmüştür. 

lılıttı kabr,I Almanya'ıun ister 
tt 1 bir t ~ etmeQ-c mecbur 
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TÜRK GRAMERİ 
• • 
iÇiN ÇALIŞMALAR 

Hararetli müzakereler oluyor 
Ankara: 9 (Tiirksözii muha· 

birindt:n) - Gram~r Komisyonu 
lbrahim Necmi Dilmen'in reiıli
~inde toplanmıştır. (Ana Hatla· 
riyle Türk Grameri) ndeld giriş 
bahsi üı:eriııde müzakere yapıl· 
mıştır. Neticede bu faslın tehir 
edilmeyip şimdiden müzakere 
edilmesi lüzumu lcararlqtırılmış· 
tır. Bu bahsin htpsi birden mi, 
yoksa fıkra fıkra okunmasının mı 

münasip olacağı hakkında bazı 
münakaşalardan sonra fıkra fıkra 
okunması karar altına alınmıştır . 
Reis tarafından okunan birinci 
fıkraya dair önce Ahmet Cevat 

Emre söz alarak t:VVelce lıaz.ıı la
mış olduğu bir muhtırayı okumuş 
ve bu fıkranın vazıh olmadı~ını, 
bu kısmın yeniden daha ilmi ola-

rak yazılması icap ettiğ'ini söyle
miştir. 

Bundan • soııı a ilmi gramer le 
mektebi gramere ciair uıun mü. 
nakaşalar cereyan etmiş ve bu 
fıkra üzerindeki müza~ t'renin ki
fayeti halclcında verilen takrir ka
bul olunarak ikinci fıkranın okun
masına baılanmıftır. 

Bu fıkra içindeki artikülasyon 
tAbirine karfılık olarak kullanılan 

oynaklanma kelimesine itiraz edi· 
terek diğer ıatılihlar gibi bunun 
da terim komitesince tezekkür 
edilmesi ~ muvafık görülmüştür . 
Bu fılaa hakkında geçen urun 
münakaşalardan sonra umumi mü
taleaların giriş faslmın tamamen 
okunmasını müteakip ileti sürül
mesi talLarrür dmiş ve öğleden 

sonra saat 16 da .toplanmak Üt'.e· 
re saııt 13, 15 d~ celseye son Vt:· 
rilmiştir. 

Komiİyon ö~leden sonra saat 
16 da gene Dit ve Tarih · Coğ
rafya Fakültesinde gene Necmi 
Dilmen 'in reisli~Jnde çalşmalarına 
başlamıştır. ( Ana Hatlariyle Türk 
Grameri ) nin ( Giriş ) bahsi ü
zerinde müzakereler yapılmıştır . 
( Dıllerin tasnifi ) meselesi hak
kmda bir çok münakaşadan son
ra bu işin tali bir lwmiteye ha· 
valesi uygun görülmüş ve bu ko· 
miteye; Ragıp Ôzdem, Cevat Em
re, Peyami Safa , Fuat Kösf'rair, 
Avni Başman • A. Dilaçlir sc1,·il
nıişlerdir. 

Bu komiterıin ter im lwmitesi) le 
(Gerisi üçüııcü sayfada ) 

ANADOLU AIANll MUBABIBININ 
IOVYIT CIPBlllN DEKI TETBIBLEBI 

A nkara: 9 (Radyo gezele
elnden) - Sovyet cephesinden 
gelen haberlere göre, Sovyetler 
bütün mevkiltrde mukavemet 
göstermekte ve hatta baıı nok
talarda ta an uı hareketine geç· 
mt:ktediıler. Stalın hattıııaa oır 
kaç gün sonra büyük meydan 
muharl'besi batlaması muhtemel-

dir. 
Berlin : 9 (A. A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabirin~en_ : 
Alman - Rus harbinin 16 gunluk 
neticesi ile Alman askerf mahfille
rinin mutalealariyle alınan haber· 
lere ve cepheye yaptığım seyahat 
esn<ısında gördüklerime istinaden 
umumt blanço yapılabilir kanaa· 
tindeyim. Bu muharebe evvelki 
muharebelerle kıyas kabul etmez 
derecede de~işiktir. Filhakika Al· 
nıan ordusu bu kadar musavi şart-

Bay litvinof 

Litvinof bir 
nutuk verdi 

u Almaa1aya 
darmadaa darbeler 

ladlrmeuı,. 
Ankara : 9 (Radyo Oaze· 

lesinden) - Londra Radyosu
na göre, Litvinof radyoda beya· 
natla bulunar«k Sovyetler BirliQ'i
nin ve lngilterenin Almanyaya 
durmadan darbeler ind irmesi la
zıma-eldi~ni ve Hitlerin hesapla
rının yanlış çıkbtını anlatmış ve 

Çörçili methetmittir. 

Bir Sooyet T ayyare.i 

Sooyet • Alman 
t•blii lerin• • ör• : 

SOVYETlER BOYOK MU· 
KAVEMET GOSTERIYOR 

ov1etıer Baıarall· 
1a ıerlllaı çeldldl 

Almanlar Prut 
ötesine sürüldü 

oYyet-lnglllz mUzaker•I• 

lar içerisinde harp eden bir ordu 
ile karşılaşmamıştır_ Sovyet ordu
su birçok bakımdan Alman ordu· 
suna benzediti gibi ayni ihtilila 
vasfını da haizdir. Rus askeri Fin· 
landiyada gösteremediti cevheri 
burada fazlasiyle a-östermektedir. 
Alman harekatını kolaylaştıran i· 
miller şunlardır: 

l - Almanların muharebedeki 

tecrübeleri, 
2- Baakm halind e yapılan bitcu· 

mun temin ettiği tefevvük, 
3 - Alman hava kuvvetlerinin 

daha iyi tayyareler ve daha iyi 
pilotlara malik bulunması. 

4 - Alman tanklarının daha 
mükemmel tarzda imal edilmiş ol· 
ması. 

5 - Rus ordusunun Polon · 
yada yerleşmiş olması itibariyle 
tibiye hatası , 

Fakat başlıca tefevvük Alman 
Kurmayının f aikiyeti ile Alman 
subJylarının iyi ydişıniş olmasın 
dadır. 

Budapt>şte : 9 ( A. A . )- Ma
car rtsnıt tebliği : Tam hııla ileri 
hareketlerine devam eden rno
törlü kıtalarımız Sered nehrini 
geçmiflerdir. Keşif müfrezelerimiz 
Rut nehrine varmıılardır . Şim
diye kadar zayiatımız büyük de
kildir . 

Berlin : 9 ( A. A. ) - Gene· 
ral Antoneskonun kumandası al 
tındaki Atman • Romen müttt:fik 
kuvvetleri 7 Temmuz günü aşağı 
Dinyesterdeki Sovyet kıtalarına 
karşı ilerilemişler • ve cereyan e
den şiddetli muharebeler esna
sında düşmanı evvelce Sovyet
lere terkedilen Basarabyanırı ge
risine çekitme~e mecbur etmiş· 
!erdir. 

Aıa~ı Dinyestere varan Ge
neral A ntonesko kıtalar ı Roman
yanın eıki hudutlarına ulaşmışlar
dır. 

Moskova : 9 ( A. A. ) -
Suvyet sabah teblii'i : Sekiı Teoı-

Kuruluş Ta~ihi : l KAnunusani 1924 
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Bombardımanlar neticesi londrada geçen yangın/ d 'b. - - ~ ar an. ır gorunuş 

ING/L TEREYE SON 
HA VA HÜCUMLAR/ 

Alman yaya 
büyük hava 
hücumları 

Loncirıı: 9 (A.A)-lııgiliı. hava 

( Gerisi üçüncü sa\ fada ) 

muı<la bütün gün Ostrof • Salt 
sku, Norograt - Voliıısk ve Balsig 
bölgelerinde şiddetli çarpışmalar 
devam etmiştir. Kıtalarımız, taıık

larımız., tayyarelerimizin müzahe
reti ile bazı noktalarda düşmanın 
ileri hareketini durduran kuvvetli 
mukabil hücumlar yapmıştır. Os
tı of istikametinde bu sabah şid
<it-tli bir muhnrehc olmuştur . 

Bu mulıart:be esnasında kıta

larımıı bir çoL: mukabil hücum-
ıaı ub VLuuuıuuv • '- --.. -·- .. 1 

çumuzun ve hava kuvvetlerimizin 
bombardımanı ve tank cüıütam

larımızın mukabil hücumu netice· 
sinde ağır zayiat vermiştir . To
losk istikametinde Bolkoviçi ci
varında gerbl Brinanın şimal sa
hili üzerinde kuvvetlenmeğe te· 
şebbüs eden düşman kıtalar ına 

karşı şiddetli çarpışmalar devam 
etmektedir • 

Novograd • Volinsk istikame
tinde lolalarımız mühim clüşman 
tank cüzütamlarınm bir taarruzunu 
anudane bir tarzda geri püskürt
mektedir. Bolsik civarında lotala
larımız düşman piyade ve tank
larına karşı yeniden şiddetli mu· 
harebeler vermektedir. Farıgşuyg 
civarında kıtalarımız düşman pi 
yade ve tanklarına karşı yeniden 
şiddetli muharebt:ler vermektedir. 

Fangşuyg civannda kıt'alanmız 
Romen Alman kıt'alarına karşı 

müteaddit mukabil hücumlarda bu · 
lunmuşlardır. Bu mukabil hücum· 
lar neticesinde düşman intizamsız 

bir halde ve silah ve techizatını 

bırakarak Prut ötesine püskürtül · 
müştür. Bu gün 56 Alman tayya 
resi tahrip edilmiştir. Bizim döı t 
tayyaremiz kayıptır. Hangö bölge· 

sinde cü:r.ütamlarımıza hücum eden 
iki düşman bölüğü topçumuzun 
ve havan toplarımızın ateşiyle im· 
ha edilmiştir. 

Londra: 9 (a.a) - lngiltereye 
bir Rus heyetinin gelmesi İngiliz· 
Rus işbirliğine hıı. verecek yeni 
bir safha telakki edilmektedir. Bu 
işbirliği, askeri, siyasi, mali ve ik· 
tisadi sahalarda kendini göstere
cektir. Sovyet heyetini başlıca 
iki azası Kızılordu Genel Kurmay 
ikinci Başkanı General Gdikof ile 
Sovyet donanması Genel Kurma· 
niyle Amiral Karmalof'tur. • 

Heyetin diğer dört azası ise 
Sovyet hava kuvvetleriyle teknik 
servislerini temsil etmektedir. lngi
liz heyetinin Moskovada bulun
ması Sovyet heyetinin buraya 
gelmesindeki ehemmiyeti hiç bir 
veçhile azaltmamıştır. Bu heyetlerin 

( Geris üçüncü ıayfada ) 

- Ankoro= 

Radyo ga%ete•i 

Atlantlk meydan 
mabarebeslade yeni 

bir safba açıldı 

AMERİKA HARBE BİR 
ADIM DAHA YAKlA~TI 

Dünya matbuatının mühim 
bir mevzuu 

G 
eçen senenin Ma) ısındanberi 
lngiliz işgalinde bulunan iz. 

landa adasına Amerikan as
kerlerinin çıkarılması günün mev
zuuııu teşkil ediyor . Bütün Ame
rikan matbuatı bu işgal hareke
tini tasvip etmektedir. 

lanfa)'l"tii .. ~Si8ı e~ffiet'e}'<!ı'k Mtlit: 
ler işgal edecekti . Ve biı.e bir 
basnmak olarak kullunacaktı . > 
demektedir . 

Alman gazeteleri ise bu va
ziyeti < Ruzvelt Avrupa işlerine 
müdahale etti . > şeklinde gör
mektedir . 

lrıgitiz gazeteleri ise Amerika
nın bu hareketini çok İ) i karşı
lamakladır. Taymise göre , Ame
rika daha başka üsler ele geçir
mek istt:rse lngiltere kendisine 

( Geni üçüncü sahifede ) 

TORKİYE - AlMANYA 
PAKTI MUSADOAK 
NUSHAlARI TEA TİSi 
Bertin: 9 (a.a.) - Türk · At · 

man paktmın musaddak nusha
larını teatisi münasebetiyle Tür
kiyenin Bertin Büyük Elçisi tara
fından verilen ziyafette birçok 
askeri ve diplomatik fahsiyetler 
hazır bulunmuştur. 

Cebellttarıllta bir 
Alman denlzalt111 

'batırıldı 
Madrid : 9 ( A. A. ) - Lali

neadan alınan bir habere göre , 
dün sabah fngiliı. donanmasına 
mensup tayyareler Cebelüttarık 
açıklarında bir düşman denizaltısı 
batırmıılardır. 

JAPONYADA 
ENDİŞELER 
Ankara : 9 ( Radyo gaı.etesin

den ) - Alman • Sovyet harbi 
Japonyada bü) ük endişeler tevlid 
etmiştir . Japon oıatbuatı yeni 
nizam meselesi üzerinde ehemmi
yetle durmakta ve Japonyanın 

.,bu nizam vadisindeki vaziyetini 
mutalea etmektedir • 
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Humus Şehri 
1 

Çimento sanayii
: ne müteallik. işler 

Adananın geni gıl 
Ahalisinin çoğu müslüman ol

mak üzere Hurrıus şehrinin nüfusu 
altmış bin kişiyi bulur. Bu nıifu

aun on bef bin kadarı Hıristiyan 
ve çoğu Rum Ortodokstur. Suri
yenin bir sancağı olan bu şehirde 
Fransızlar namına murakip olarak 
bir Fransız müsteşarı ile' bir de 
istihbarat zabiti bulunur. Şehrin 
diğer idari işleri yerlilerin elin
dedir. 

Ahalinin e1'seriyeti bedevi kı· 
yafetinde ve agel giyerler. Suri
yenin her tarafında olduğu gibi 
bilhassa burada hemen herkes 
nargile tiryakisidir. Hangi kahve
ye, hangi daireye ve hangi eve 
girseniz oturanların ellerinde mu
hakkak bırer nargile görürsünüz. 
Nargile ile birlikte Arapların 
meşhur cMurra:> dedikleri acı ve 
fakat hıtkilcaten nefis olan kahve 
eksik edilmez. 

Misafirperver ve hoşmeşreb 

olan Humush'lar umumiyetle çift
cilik yaparlar. Şehirde oldukça 
mühim bir sanayi hayatı da mev
cuttur. Kefiye, her cins peşkir, 
çarşaf, mensucat işlerile suni ipek 
işleri, pamuklu!ar ve deri, memle
ketin başlıca imalatındandır. Şi
mendif erle 102 kilometre ile Trab
lusa, 201 kilometre ile Halebe, 
120 kilometre ile Şama bağlıdır. 

Humus şehri, Adana gibi bir düz
lük üzerinde kurulmuştur. Ha· 
ma ve Şamdan gelinirken Humu
sun llk defa eski şehri göze çar
par. Bu marızara insana Orta Za
manları hatırlatır. Fakat şehrin 
içerisine girdiniz mi tamamile bir 
değişiklik, bir yenilik ve bir c::ın· 

lılık müşahede edilir. Hele insan
ları, giyimleri ve tuvaletlerile, size 
hor ve adeta vahşi gibi görünür. 
u~ıı... •• 1 .. ~ , .,..-... -~ .... x. ............ - - ... •---
nüfuz ettiğiniz zaman yine yanıl-
dığınızı anlarsınız. Humuslular 
hakikaten mert, mutaassıp ve 
vatanperverdirler. 

Suriyenin herhangi bir yerinde 
Fransızlar aleyhinde bir nümayiş 
veya grev olsa Humuslular bunu 

. Müslümanlığa ve Araplığa doku
nan bir izzeti nefis meselesi te
lakki ederler ve derhal harekete 
geçmekte gecikmezler. Humuslu
lar, Fransızların Suriyede herhan 
gi bir suimuamelelerine karşı 

çok mütehassisdirler. Hatta, me· 
•ela Suri}ede bir grev veya bir 
nümayiş yapmaya karar verildiği 
vakit, bu harekete iştirak etme
yen yerlilere kızarlar ve fena na 
zarla bakarlar. Bu bapda birçok 
misaller sayıl abilir. Mesela bu se
ne cereyan eden hadiselerden 
birini söyliyelim: Hepinizin malu
mu olduğu veçhile bu sene Mart 
ayının ilk gününden başlayıp bir 
aydan fazla sürmüş olan Suriye
dtki grev ve ihtilal esnasında 

en geç şehri kapatan Berutlular 
olmuşlardı. Berut şehrinin bir 
'türlü kapımmamasından ve Fran
sız lara kaı şi cephe alınmamasın

dan dolayı fena halde kızan Hu
muslular bir gün Beruta gitmek 
üzere bulunan trendeki iaşe mad
delerinin Beruta gönderilmemesi 
için istasyona ve trene hücum 
ederek treni tahrip etmeğe çalış
tılar. Kendilerinden de birçok 
ölü ve yaralı olmak üzere mü
manaat etmek isteyen ve ateı 
açan Fransız elemanlarının bir 
lıcaçını katledip t reni teehhür ve 
yağma dahi etmişlerdi. 

Fransızlar , burada daha mü
layimce hareket etmek mecburi
yetini hissetmektedirler . Çünkü 
ahali hem cesur , hem de Fran
sızları sevmedikleri için Fransız
ların işlerine müdahale etmesine, 
fİddetli otorite kullanmasına ta 
hammül edemezler. Aksi takdirde 
muhakkak surette kan dökülür . 

Diyebilirim ki , ahalisinin bir
birlerine olan bağlılığı hususun
da, Suriyenin en başında Humus 
gelir. Humus istasyonuna yakın 

bir tayyare meydanı da vardır • 

Şehrin içinde Seyit Haled ve ca
m:ilkebir gibi iki büyük camiden 
başka on sekiz tane daha cami 
mevcuttur. Hıristiyanlara ait bir 
Jezvit papazlarının Latin kilisesi 
ve dört tane de Rum Ortodoks
lara ait kilise vardır. Mektep ba
kımından da bir erkek lisesi 
( Arap ) , bir Jezvit kolleji , bir 
milli Protestan kolleji , bir Orto
doks kolleji ve bir de askeri lise 
vardır. Şehre muntazam su ve 
elektrik tesisatı da yapılmıştır. 

1 Günde ancak sekiz saat veya 

spor programı 

* * * 
Humus çok eski zamanlarda 

mevcut olmakla beraber ilk defa 
olarak Romalılar devrinde sadece 
Emesa namı altında zikredilmiş

tir. Bu tarihte güneş mabedinin 
genç ve büyük papazı Elagabal'ın 
doğduğu yer olarak bilhassa şöh
ret bulmuştur. Elagabal 218 sene
sinde İmparator ilan edilmiş olup 
doğduğu bu şehrin refah ve in
kişafına hayli sai ve gayret et· 
miştir. 

Elagabalus tesmiye edilmiş olan 
F.mese'in Karataşı,lmparator ken. 
dı namına mal etmek istemiyor
du. Çünkü bu taşın üzerinde nük
teli alametler } azılı olup ayni za
manda hem dişi, hem erkek ifade 
etmekte idi. Elagabal bu mukad
des taşı Romaya nakledip Vesta 
ateşinin yanında yerleştirdi . fa. 
kat öldürüldü~ü zaman bu Kara
taş tekrar Emese'e ( yani Hu
musa ) göndeıildi . 

Humus , Arapların elineı ilk 
defa ol;\rak 636 senesinde geçti . 
Bu tarihte, Humus, idari taksimat 
merkezi olmasına rağmen siyasi 
tarihte silinmiş bir rolden başı a 
asla bir oyun oynayamadı. Bütün 
orta zaman devamınca muhtrlif 
n ---1 --!- 11 - • - - • L " '"' t 

sonra Mongolların istilasına uğ

radı. Humus, XIX uncu asır de
vamınca da Mısırlıların tahakkü
münden kurtulmak için bir isyan 
hareketine teşebbüs etmesine rağ
men tarihi cihetten ancak ikinci 
planda bir yer işgal edt:bilm~ştir. 

Remzi At.1 

Mersin Valisinin 
Teltlşlerı 

Mersin : 9 ( Türksözü Muha

birinden ) - Birkaç 2'Ün evvel 

Silifkeye, refakatlerinde jandarma 

komutanı ve Nafia müdürü olduğu 

halde bir teftiş ve tetkik seyaha· 

tine çıkmız olan sayın valimiz B. 
Sahip Örge Sitifkede teftişlerini 

yaptıktan sonra Muta gitmişler, bu

radan da Mağraya uğradıktan sonra 

Silifkeye dönmüşler ve buradan da 

Gülnar ve Anamuru teftiş ettikten 

sonra evvelki gün şehrimize dön· 
müşlerdir. 

daha az çalıştırılması icabeden 
işler ha~ kında bugün meriyette 
bulunan nizamnamenin çimento 
sanayiine ait faslında bazı tadilat 
yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Buna dair İktisat ve Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekilliklerince 
hazırlattırılan nizamname bugün 
meriyete girecektir. 

Niza ınnamedeki değişiklikle 

çimento sanayii çerçevesine giren 
işlerin yeni bir tayin ve tehdidi 
yapılmıştır. 

Jptidai maddeleri kuru olarak 
ezm~. eleme ve karıştırma işleri 

ile fırın işleri (otomotik olmıyaıı 
fırın i~leri ile otomotik olan fı
rınların piş'rme işf, ri) ve hazırlan
rn ış çimentoyu ezme, eleme, tor
ba ve fıçılara koyma işleri, bun
ların hepsi çimento sanayii işleri 
çerçevesine ithal edilmiş olup, ni 
zam namenin bu husustaki hükiim · 
!erine tabidıı ler. 

A}nİ nizamnamenin 2 inci 
maddesine eklen~n yeni bir fık

raya göre, maden ocakları işleri, 

kanaliıasyon ve tunel inşaatı gi
bi yer altında görülen işler de 
yeraltı işler inden madut olacak
lardır. 

Fen Memurları 
İçin Kurslar 

Nafia Vekaleti teşkilat ve va
zifelerine dair 3611 sayılı kanunun 
muvakkat 1 inci maddesinde mü
hendislik tahsil etmeğe kabiliyeti 
görülen fen memurlanrım asli va-
-: , _1--= _.. •L l l ..1 a "-\• ll·J-

Teknik Okulda açılan kurslara 
gönderilebilecekleri tasrih edilmiş 
ise de bir kısım fen memurlarının 
vazifelerinden ayrılmaları halinde 
vazifelerinin ifası mümkün olma
d ığından 1941 ders yılında bu 
kursun açılamıyacağı Nafia Ve
kaletinden Vilayete bildirilmiştir. 

GARDENPARTİ 
Adana Gençlik Kulübünün 

hazıriadığı gardeparti, önümüz
deki cumartesi günü Atatürk 
Parkında verilecektir. Bu güzel 
ve zengin gardenpartinin biletle-
ri Halk Eczahanesi ve Beden Ter-

1 biyesinde satılmaktadır. 
1 

Yüzme Havuzunda 
Çabşma Başlıyor 
Şehrimizdeki yı1zme havuzu

nun bütün noksanları ikmal edil
miş ve havuza su verilmiş bulun
maktadır. Bugünden itıbaren yüz
me birinciliklerine iştirak edecek 
yüzücü!erimiz antremanlara baş

ltyacaklar dll'. 

ı .............. ~ ........ ı 

f EKMEK UCUZLADI İ 
i Evvelki gün toplanan Fi- i 
ı at Murakabe Komisyonu, un ı 
ı fiatlarını T0.50 liraya tesbit ı 
ı etmesi üzerine ekmek fiatları ı 
ı da bir miktar ucuzlamıştır. ı 
ı Bugünden itibaren 950 gram ı 
ı ekmek 12.5 kuruştan satıla ı 
ı caktır. ı 

: ............ ............ : 

Adliye kadrosunda 
tayin ve nakiller 

60 lira maaşlı Urfa hukuk ha
kimliğine Diyarkakır hukuk ha
kimi Fehmi Girit, 60 lira maaşlı 
Kozan hukuk hakimliğine Çar
şamba hukuk hakimi Bahri Uzbay, 
50 lira maaşlı Ankara hakim mu
avinliğine Ankara eski hakim mu
avini hukuk doktoru Fikret Arık, 

50 lira maaşlı Ankara sulh hakim· 
liğine Arıkara inşaat ceza evi mü 
dürü Abdulkadir Ulusoy, 50 lira 
maaşlı Diyarbakır hukuk hakimli· 
ğine Kozan hukuk hakimi Şuuri 

Erdem, 35 lira maaşlı Denizli sor· 

gu hakimliğine Gebze sorgu ha 
kimi Burhanettin Sili, 35 lira ma
aşlı Suşehri hakim muavinliğine 

Şebinkarahisar hakim muavini Şev· 
ket Türe, 35 lira maaşlı Başkale 
hakim muavinliğine Gürpınar ha 
ı.: ..• ··· -- . : .. : '1,ııı..o wlil-. Duguı~,-...~ • , 

35 lira maaşlı Erzurum sorgu ha· 
kimliğine Ağ~ı Sorgu hakimi Hür 
rem Damalı, 30 li ra maaşlı Şe
binkarahisar sorgu hakimliğine 
Suşehri sorgu hakimi Sabri Jmer 
tayin edilmi ştir. 

Bir Finlandiya 
vapuru torpillendi 
Berne : 9 (A. A ) - Helsin· 

ki'den lsviçre Telgraf ajansına bil 
diriliyor: 

Şimali Amerika hububatiyle 
yüklü olup Petsamo'ya giden 
"Pentot,, adındaki Finlandiya va
puru bir lngiliz harp gemisi tara
fından müsadere edildikten sonra 
"Ürcade,, adalarında Kirkuvalla' 
ya :sevkedilirken yolda torpillen
miştir. Mürdtebatından iki kişiden 
maada hepsi kur ldrılmıştır. Finlan 
diya Hariciye Nezaretine gelen 
haber budur. 

Gemi 3500 ton hacminde idi. 

UZAKLARDAN RABER-r---........ -. ...ı~:: ______________ ~---------------:~-............ __ 
Gün aş1rı hediye - Nikof inin bir faydas~ 

lngilterede Sussex kontluğ'unda Netherfield 
~ehıinde madam Fuller adında bir kadın yüz ya
şına basmıştır. Bu münasebetle merasim yapılmış, 

Belediye Reisi, dostları, ailesi erkanı kendisini teb 
rik etmiştir . 

Madam Fuller yüz yaşında olmasına rağmen 

dinçtir, aklı tamamen yerindedir, hayatından 

memnundur. Yalnız bir derdi vardır: Gün aşırı he

diye. almağa mecbur olması! ... 

Kadın diyor ki: 

- Çocuklarım, onların çocukları torunları

mın çocukları, kardeşlerimin çocukları, onların to . 
runları olarak ailemde 108 kişi vardır. Bunların 

doğum günlerinde kendilerine hediye vermekliğim 
lazım geliyor. Bu suretle hemen gün aşırı bir he · 
diye almaklığım icap etmektedir. Buna para ye · 

tiştirmekte güçlük çe1'iyoruml 

* * * 
Son seneler zarfında, ltalyada, Romanyada ve 

Amerikanın bazı yerlerinde Pellagra adında bir 
hastalık müstevli bir şekilde hükü m sürmüştü. Ru 
haı.t&lığa tutulan larda cilt, güneşe maruz kalı r 
kalmaz yanıyor, ağzın için6e yaralar peyda oluyor, 
diş etleri yanıyor, muhtelif şekilde hazımsızlıklar 
baş gösteriyordu. 

Uzun tetkiklerden sonra bu hastalığa iliıç bu· 
lunmuştur. Bulunan ilaç nikotindir. Tütünün başlı 
ca maddesini teşkil eden ve çok zararlı sayılan 
nikotin Pelagrayı çabuk iyi etmektedir. Yalnız bu· 
nun için sigara içmek fayda vermiyormuş, tütünü 
ağızda çiğnemek lazımmış, 

Bu haberi veren gazete, gemici lerin Pellagraya 
tutulmamaları tütücı çiğnemelerinden ileri geldiğini 
söylüyor. 

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1941 - 1942 mevsımı 

1arfında Federasyonca tatbik e
edilecek faaliyeti bütçe vaziyeti
ne göre tesbit ederek bütün böl
gelere bildirmiştir. Mu progra
ma göre 1941 - 1942 mevsimi 
zarfında Seyhan Bölgesinde ya 
pılacak faaliyetler şöyledir: 

Atletizm : Haziran ayında 
Adanada bölgeler arası atletizm 
grup müsabakaları olacak. 

Dağcılık: Haziran ayında fe
deı asyonca tanzim edileu prog
rama göre çalışılacak. 

Atıcılık: Bölgemizde 3 eylü\da 
gençlik kulüpleri için teşvik mil
sabakaları, 4 birinciteşrinde Ada· 
na Millf Mensucat - Malatya 
mensucat arasında müessese ku 
tüpleri arasında federasyon tt-ş

vik müsabakası, 5 ikinciteşrinde 
Adana okulları arasında Umum 
Müdürlük okullar müsabakası ya
pılacaktır. 

Yüzmeler: 22 haziranda böl· 
gelerde yüzme teşvik müsabaka
ları yapılacak ve mükelleflere 
yüzmeler öğretilecek, 23, 24 ağus · 

tosta Adanada Akdeniz yüzme 
grup birincilikleri yapılacacak. 

Futbol: 2 eylulde bölge bi-
rincilikleri başlıyacaktır. 

Cevabı beniz 
bulanmayan sualler 

- Başmakaleden artan -

nin altında kalmak kaygısı çökü
yor. Eğer bu şüphe ve endişeler 

olmasaydı, eğer maksa t yalmı 

Amerikan yardımına karşı Rusya 
kaynaklarını temin etmek olsaydı, 
hunu holl•; müa"lc'"r• il,.. r\e te-
min etmek kabildi. Sovyeller 
hazırlığı öyle bir tempo almıştır 
ki, berkesin tahmini hı lafına, Al
manya artık müz11kere imkanları 

bile aramağı boş bulmuş ve arka
sında böyle bir Rusya bırakmama-
ğı başlıca emniyet tedbiri adde
der olmuştur . 

Sovyetler dilinde harbin son 
zamanlardaki adı, emperyalistler 
arasında bir boğazlaşma idi. Bu 
boğazlaşma iki taraftan birini, ve
ya her iki tarafı zaf a düşürdü~ü 
vakit, 1942 de Alman icara ve 
hava kuvvetlerınin dahi hafa çı · 
kamıyacağı söylenen müdhiş Kı

zılordu, acaba, nasıl bir müdaha
lede bulunacaktı? Buz denizlerin
den sıcak denizlere, Tu na ötele· 
rinden Hindistan'a kadar, bu me· 
selenin münakaşa edilmediğini 

görüyorduk. Kimseden emin ol
mamak siyaset inin , hiç kimseye 
emniyet vermemek iİbi bir teh-
lı kesi <le vardır. 

Muharebe devam ediyor. Fa
kat henüz muammaları çözülmi· 
yen Sovyetler Birliği Politikası 
hakkındaki münakaşalar, muhare
beden sonra da, belki uzun bir 
tarihi devir için, devam edecektir. 

KAHVE TEVZIA Ti 

D
ün matbaamıza bir vatandaş 

gelerek kahve tevzii işi hak
kında bazı şikayetlerde bulunda. 

Ezcümle dedi ki: " - Ben kahve
ciyim. Kahvem büyüktür, dörtgüz 
sanda/yam vardır. Senede devlete 
yediyiiz elli lira veririm. Beledi
yed•n ayrıca elli lira ruhsat harcı 

alırlar. Meselci her hangi semtte 
fianın da bir kahvesi vardır. Onun"' 
senede verdiği 'Uergi güz elli lira· 
dır. Kahvesi kılçüktilr. Sanda/yası 
altmış, yetmişten fazla d_efildir. 
Aramızdaki /ark bu derece büyük 
o/dutu halde h• r gün için bana da 
yarım kilo kahve veriyorlar, ona 
da ... i lci ...... 

Vatandaşın söyledikleri dof ru 
ise-ki her halde dotru söylemiş 
tir zannediyoruz- - Tevzideki mü· 
savi tutuluştan şikayette yerden 
göte kadar hakkı tJardır. Çıinki 
taşıdıtı mükellefiyet öteki vatanda 
şm yüküne nazaran daha alırdır, 

10 Temmuz 1~ 
::S 

Hadl•eler MUnaaeb•!!J!! 

KiEF'E DAİI 
. s ovyet Rus biı tiklerine ·dafıil.~ . '""' lan Ukrayna cumhuriyc.tı. idr 

yetlerinden Kief vilayetıPırı P 

re merkezidir. Yarım mi1Y011 
1 

fusu olan bu şehir, Moskova tf 
Leningraddan sonra Rusyarıırı 
kalabalık şehridir. ~ıı 
. Dinyeper nehrinin _kı!1sı ın! 
rındedir. Ukraynanın kultur. 1~r 
kezi olduğu gibi, mühi~ blf ~sıJr 
ret şehridir. Üniversitesı , 8 ~ 
misi, şeker fabrikaları vardır· ı;r 
sene bir Şubattan bir Mart~ 
dar devam eden bir serg~ 8 ~ 

Dinyeper kıyılarını ibtıva 
0 
~ 

Kief vilayeti Sovyet RusyarııO" 
münbit topraklarından sayılı'ri 
yanın maruf hububat arıba 
dan birisi de bu vilayettir· , • rı • 

Kief şarkr Avrupanın e. 
şehirlerinden birisidir. Şe~'~e 
efsaneye naıaran Ki isınırı. ·iD 

rahjp tarafmdan kuruldu~~~~o 
ismi almıştır. Yapı lışı ın ıl.a V 
dinci asrındadır. Fakat l(ıef , 
krnda tarihi bilgi dokuzuncıı/ 
da başlar. Kief dokuzuncııde ' 
Hazerlerin elinde idi. 882 :.ı 

- -1; )l" 

rası Olga beylerinin buyıı ı 
ratorluAun·:ı merkez oldLI· rt 
tarihinde Kief Rusyanın ida 

kezi olarak ilan edildi. ı1 • 
1205 de Polonyahlarıll ı • 

ı ilv'" 
Batu Hanın, 1320 de J;J Je 
lann elinde düştü. 1481 ·ııı• 

1 . bl 
man ı ımparatorlarının plsfl 
albnda bulunan Kırım HaoO) 
rafından zaptedildi. pof d'' 
on altıncı asrın başlangıcı11 

şehri yeniden aldılar. j rne f', 
1 ()87 de Rus yanın e 1 g J· 

Rus fütilalinden sonra t91 a ~ 
liklalini ilan eden UkraY~iıı' 
huı iyetine merkez oıdo. \.l 
yll şehir Ruslar, ALman131 il· 
man Petliyurnun eline ıeÇ ~ç 

Lehliler, 1920 yıııııd'ıfP 
kadar şehri istirdada ınuva 0ı 
d ular. Fakat 1920 yılıll1~~ 
Haziramn da yeniden Rıı~I 
ne 2'eçti. 1923 de Ros şı.ı ~ ı 
tihadına dahil olan UkraY11 ~ 
h . . . k K' tdeıı urıyeıının mer ezi ıe • 
rılaıak Harkol'a i'Ö~ 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Jl~ 

1941 
Perşembe 10 7» tei · ıe~ 

7.30 Program ve ınertl 

7.33 
7.45 
8.00 
8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00 
13.15/ 
14.00 
1800 

at ayan ç'',ı 
Müzık : Hafif p~r 
AJANS baberletı $11 

M .. "k H f"f par\ uıı : a ı 

Evin saati ıııli 
Proıram ve ıne 

al ayan ıı 
Müzik : Fasu sa. 
AJANS haberıerı 
Müzik : Fasıl 5aıı 

ıO» 

Müzik : Kar!şıı. :ı~•el 
Proırram ve ıne 

at ayarı C'1 

18.03 Müzik : Radyo 

kestrası ıe~tl 
18.30 Konuşma (Meıtl 

tası) ı 
18.40 Müzik : ince s:ıeşıl1 
19.00 Konuşma (Der c~ı 
19. 15 Müzik : RadY0 

kestrası l şf 
19.30 M~mleket saa ri 

AJANS haberle ·~ı 
l/S 

ı 9.45 Müzik : Padere 

sı için ıe'f~ 
20.15 RADYO GA llr~ 
20.45 Müzik ı Solo ~ .;e 

·ııı ı 21.00 Ziraat TakVI 51sı· 
Mahsülleri eor ı.;ıl' 

21.10 Müzik : Solo ~:~~j 
22.25 Konuşma (58 

konuşuyor) si 
22.45 Müzik : RadY0 

kestrası ll·l 
22.30 Memleket saat 111• 1 

haberleri ; Eslı:11ı 
Kambiyo - Nıı 
(Fiyat) 0 

22.45 Müzik : Caıbafl 
22 55/ ,,~ 
23.00 Yarınki proi' 

ruı. 

ı" 



Suriyede'ki 
son vaziyet 

TORKSOZO 

-~" 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

' --
f KiLO FIATJ 

CiNSi En az l En çok 
11,...,,.,,._ K. S. _ ~.__ S. 
~ Koza l 

ı iı Klevland Ç. 00,00 
' Klevland 1 · ı -oo,OO-

Klevland il 00,00 l
.fransada yeni 
kanunu esasi Arık Mltareke meıeıeıl 

''"et ara : 9 (Redyo gazete· 
&an111 ·~ -::- 11. temmuzda F~an
dır. 

8 
tı}uk mılli bayramı var· 

Pct.. u bayram arifesinde Vişide 

Ankara : 9 (Radyo Oaze 
teslnden) - Bugün Suriyeden 
alınan bir habere göre, Suriye 
Ali Komiseri Denz lngili7.lere mü 
tareke teklif etmiştir. Vişi hüku· 
meli ise müttefikkr tarafından ya
pılan böyle teklifini reddedildiğini 
bildirmektedir. Londra radyosu· 
nun verdiği malumat ise Suriye 
Ali Komiserinin mütareke teklifin
de bulunduğu ve Çörçilin bunu 
Avam kamarasında resmen bildi
rildiği kayd edilmektedir. 

Polonya -Rusya 
münasebetleri 

Ru•yadaki Polonya e.irle· 

rinden bir ordu tef kil edilecek 

M. Parlağı 00~00 1 -50,00 
1 p T .. 48,00 48,50 

11 
• emızı 

"n re· rr. Pılttıı 11 ı,.inde bir toplantı ya-
karıu ~tır. Bu toplantıda yeni bir 
t 1111 ~u esast tcsbiti meselesi mev-
1-tda ahsedilmiştir. Bu konuşma
bıı11d n anlaşıldığına göre Fransa 
rasi 411 sonra laiklik ve demok-

cıaslarından ayrılacaktır. 

~lAK ŞARKTA JAPON 
~OMBAROIMANlARI 
l'ok llıcıı .Y0 : 9 (A A.) - Res-

'rc... bıldirildı~ine göre 6 ve 7 
·••ıtıu d ' llıtrıs 2 a Japon donanmasına 

tı ç up. kuvvetli hava teşekkülle· 
~ Utıkına u- ··e . - t" t .k. •lrı o •· nne us u~ e ı ı a· 
ı, b Yaparak ve şehri 18 inci de· 

Oınbalamışlardır. 
Donan Y•rc f'I maya mensub diğer tay· 

Ccı trıu: ol~rt Yangtse nehıi boyun
lcr..ı1· ıtetır noktalara hücum etmi"· ... r.c.. y 

den t uıel havadan istifade e· 
tyaı .. t~Y!are füolıu ımızın Szecvan 
1. '- l uz . 11iıı&"i erınde uçmuşlar ve Çun· 
lıcdcf~ garp banliyösündeki askeri 
lllişler~~e tam isabetler kaydet· 1 
tı 10 a ır. Düşman dafi bataryala
dt:P<>I· Çtı~ı ateşı: rağmen mühimat 
<!' arında Uşoıa n yangınlar çıktığı ve 
karşı kn tayyarelerinin akıncılara 
ları <>-~~ınak için havalanmadık· 

~Orulınüşt· • ur. 

barıan Parıı•te 
Yich 

tııu,11 •• Y : 9 (A. A.) - Başvekil 
" ını A . '"ıtıj , ıııttal Darlan, Vichy'den 

l\ c h g areket etmiştir. 

0•ret · Alman teb· 
lltıer1ne gire 
(Birin · ile . cı sayfadan artan) 

la lrıhj işi 1 tırı1 1 
ere tavıif edilmiş olduk-

ltıUtrıküa enen söylemek şimdilik 
t~calinirın değildir. Fakat Sovyet 
a11ldc s .k Londraya gönderilme· 
fıtcıııtı1· aı olan şey her halde 
Ilı" c, nez k ille a ete ve siyasi tei· 
Çok f a~r~a~ gibi mülahazalardan 

B 1 bır düşüncedir 
tll Ctlin• 9 ( • 
. <Jrdlı • a.a.) - Alman "a· 

tı~ suna ın k llt ctın 'k ensup teşekküller 
1P ede ~- te oları Sovyetleri ta 

Ilı rcll 2 
11 

11 lll 'k&d tcmmuı.da 5 tem. 
ır. l~tirı aı 142.216 esir almışlar-

tııaı &rn 1 
1 

l.ettıc 0 unan pek büyük 
'={lcjdit flrasında 584 tank mü. 

\ıll Ltrhl t ' tdır. 1 ıerıler ve 550 top 

Londra : 9 (A. A.) - Paıis 
radyosu ~Suriye ve Lübnan'Ja 19 
ila 45 yaş arasındaki bütün Fraıı· 
sızlar hakkında seferberlık ilan 
edildiğini bildirmektedir. 

Vichy : 9 (A. A) - iyi ma· 
lumat alan Fransız mahfilleri bir 
ay süı en muharebelerdc:n sonra 
Suıiye'deki vaziyeti şu şekilde 
tasvir etmektedir. 

lrak'tan gelen ve Suriye çölün· 
de ilerliyen motörlü lngiliz kıtala· 
rı Deyrizor ile aTüdınür'ü geçme· 
ğe muvaffak olamamışlardır. Yal· 
nız hafif birkaç müf ı eze bu nok· 
talardan biraz dah -t ötelere gide· 
bilmiştir. Hududun Şiın:ıli Şarki 
müntehasından Suriye'ye girmiş 
bulunan İngiliz kuvvetlerinin şim· 
di nerede bulunduğu sarih olarak 
malum değildir. Bununla berabe 
mezkur kıtaların Kamesiye'ye doğru 
yürümekte oldukları öğrenilmiştir. 1 

Şimdi bütün dikkat sahil mın· 
takasına tevcih .edilmiş bulunmak· 
tadır. Bu mıntakada lngilizler Suri· 
ye'nin merkezi Beyrnt'un zabtcd· 
meği istihtaf eden ilk pl!nların 
yeniden ele alınmış görünmekte
dirler. Burada 48 saatıenberi şid· 
detli muharebeler ceryan etmek· 
tedir. lngilizler 4 Avusturyalı pi· 
yade taburu ile hücum etmekte· 
dirler. Bu kuvvetlerin cenahları 
lngiliz suvarisi tarafından himaye 
edilmektedir. Fransızlar Avustur· 
yalılara büyük zayiat verdirmişler· 

dir. 
Şam mıntakasında da Fransız 

topçusu lngiliz kuvvetlerine mil· 

him zayiat verdirmiştir. -1 
Tlrk Grameri 
için çaıı,maıar 
(Birinci sahifeden artan) 

birlıHe yarın s a a t 9,30 da 
Türk Dil K u r u m u bina-
sında toplanmasına ve umumi he· 
yetin ayni günde öğleden sonra 
ıaat 16 da Dil ve tarih • Coğ
rafya f akülte.sirıde içtiınaıııa ka· 
rar veı ilereL saat :tO de celııe 

Londra : 9 (a.a) -· lngiliz ma. 
kamları Polonya, Rusya müzakere
lerinin aldığı seyirden rr emnun 
gözükmektedir. Müşterek düşmana 
karşı tek cephe kurulmasına var· 
mak için her iki taraftan gösteri· 
len bariz hüsnüniyet yeniden ba
rışına için çok büyük bir engel 
teşkil eden bir çok güçlüklerin ve 
meşru şikayetlerin ortadan kaldt· 
rılmasını mümkün kılmıştır. 

Kapımalı 
Y. Çiğidi 0,00 
K. Çiğidi --Susam 
-Buğday yerli 7,43- ı 7,75 
Arpa 5,29 5,75 

C Yulaf -6,17- ı 6,50 i 

9 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

/ ş bankasından alınmıştır. 
-

(frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 1 

lngiliz salahiyattar mahfilleri
nin fikrine göre, esas mesele Po
lonya ile Sovyetler birliği arasında 
mevcut muhasamat vaziyetinin der- -
hal nihayete ermesidir. Polonya A 

(Sterlin) İngiliz ı-5.22-
(Dolar) AmeriJ<an !32.20:--

NKARA RADYO GAZETESİ 
hariciye nazırı Zaleski dün öQ'lc· 
den sonra Edeni ziyaret ederek, ( Birinci sayfadan artan ) 

iki taratın da, tebarüz ettirdiği veç- m 
hile samimi bir tarzda cereyan 

üıaheret göitereceldir. 
Bulgar kaynaklan , lL!andaııın 

eden müzakerelerin inkişafından 
lngiliz hariciye nezaretine malumat 
vermiştir. 

alinin her tar afta bt1yük akis-işg 

le r: uyand ın.lı~ırıı ve bundan ı.cın· 

Amerikanın Asor adalaıİ) le 
ıa 

Yt şilburunu ve Dakarı da işgale kal-
sö} !emektedir . Bütün 

Ameıikan diplomasisi de bir 
barışmaya varılması için lngiliz 
diplomasisi kadar faaliyet göster· 
miştir. Bu Rus· Polonya barışması m 
neticesi şu olacaktır: Bir kere pren· bi 

şacaRını lı.ı 

bu vaziyetlerden sonra Atlantik 
yeni biı eydan muharebesinde 

r safhanın açıldı~ı ve Ameıi-

ı.ip anlaşması vücut bulunca Po· ka daha } ak-nın harbe bir adım 
lonya • Rus işbirliği pratik sahada laş tığı görülmektedir . 
tatbik keyfiyeti kalacaktır. lngiliz Başvekili Çörçil de bu-

n Avam Rus kamplarında bulunan 
220,000 kadar Polonyalı askerleı·den gü 
bir Polonya ordusu teşkili kolay 

1 
mt" 

Kamarasında lıtanda 
sele1'inden bahsetmiş ve Ame-

ıik anın hareketini thvip etmiştir. 
olacaktır. 

lnglltereye ıon 
bava btlcamıarı 

(Birinci sayfadan artan) 

nezaretinin tebliği : iki düşman 
tayyaresi dün öğleyin Vayk ada· 
sına yaklaşmışlardır. Avcı tayya· 
relerimiz düşmana hücum etmiş 
ve düşman t ayyarelerinden birini 

düşürmüş, di~erini ·de hasara uğ
ratmıştır. Bundan baş"a iş'ara 
değer bir hadise olmamıştır. 

Londra: 9 (A.A)- Londradan 
öğrenildiğine göre, lngiliı hava 
kuvvetlerine mensup ağır bom· 
ba tayyareleri salı günü Alman· 

yanın şima.t garbisine taarruz et· 
m'şler ve Vilhelmshafcn üssünü 
bombalamışlardır. Bu hare1'.Atta 
hiç bir Britanya tayyaresi za.> i 

olmamıştır. 

Uzan menzilli 
toplarla ateş 

Londra: 9 (A. A.) - Bu sa· 
bah Fransız sahiline yerle~tiı ilen 

n menzilli toplar Alman toFla-uzu 
rını 

boğ 

rafı 

n ateşiyle mermiler Padöka'e 
azını döğmüştür. Salvolar et-
titretmiştir. 

nn radyosunda 
T rl r tl kçe ne• yat 
Helsinki : 9 (A. A.) - 16,85, 

25,47, 81,58 metrelerde çalışan 
Finlandiya radyosu her gün 11,50 
16, 22,30, 1,30 ve 3,30 da Türkçe 
haberler neşriyatı yapacaktır. 

BElEOİYE RİYASETİNDEN: 
Bugünden itibaren ekme

ğin 950 gramının 12.5 ku· 

ruşa satılacağı sayın halkımı· 

za bildirilir. 13242 t11b Bcrıiıı: 9 
11 

hda Al (A.A) - Dün Basa-
1.~tlcyj.· marı llltalarıııın süratle sona etmiştir. 
llıttı ,..ı dol& ·ı tQ tırhtı k Yısı e Sovyetler mü- - ----- - ------· 

Londra: 9 (A.A)- Salıyı çar· 
ıambaya bağlıyan gece lngiltere 
üzerine yapılan hava hücumları 
esnasındıt asgaı i dört Alınan 
tayy areııi düşürülmüştür. 

~ t, Şidd t. uvvetıeı ileti sürmüş· 
\JOı,ı e lı d - ,, -Yttıer 05Ufmelerden sonra 

~I gerıletilmiıtir. 
Suv ınan v R 
~llk .Yctıere ~ _ <>men teşeU.ülleri 

11 an 
ara1.· k ıucunı etmişleı ve 

~ Ccph 1 
• aıaııınışlar<lır. "' 

"\iv cnın b 

Balast Münakasası 

DEVlET DEMİRYOlLARI 8. IHCI iSLETME MODORLOGOHDEH: ~., Yetıer h' u mınta1'.asında 
"l\ll ıç b' ~ctt'~'.Yaca'k ı/r ıaman yerine 

le h· er. At na ıl Va'lıtaları \cay-
tfı~ ~tllt ve ~~nl~r sil~h, cephane, 

Y'Qı ve b' U}uk mıkyasta mit-
Ş ın · c\ı lltk c esır almıılardır. 
ltı epheıi . 

~fır an iıtihlca fımaı mıntakaıında 
ı,r.P1~1l\ada m lutaları çetin bir 

~ır b n ao 4ıırk · oira
1 

nra yol yaµmış-
ll do~ru ."0 nra da Almanlar 

't. ~cvy0 ı . ılerleyebilmi~lerdir. 
.. l'll)· rll. 9 ( b() ıs lrıuh. . _A.A) - Nevyork 

lııc~llrıc, Alabırmden: Stalin hattı 
i c Olan t .,_ .. 
ll'ıkl U~rat ld aıyııunın aka -

"••~d 1 •ğ'ına hükmetmek 
~ it, 

ret ere" 
~cı J lln et 

}''~ı er ieçe mektc olan muha-
lidir fldllki ın "

1 
senenin iıkbahar ve 

~'biİ l{U•\ıtr u ıarebelerden fiddet-
1'lihk &rıl.aJ araıinin gösterdiğ'i 
tctıc ~tn i~ırlan iıtif ade ederek 

tıl\· şa et ,_ k' ı iöıt . me .. te ı meha-
crmıılerdir. 

Aşağıda muhammen bedel, bulunduğu yer, Miktar ve muvakkat teminat akçaları yazıh 
balast ihzaratı münakasa ve ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ayrı ayrı yapıl· 
mak üzere kapalı zarf usuliyle Adanada 6, ıncı işletme müdürlüğü binasında komisyonu-

muzca eksiltmesi icra edilecektir. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini tayin edilen 

günde eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
şartname mukavele projeleri komisyondan parasız olarak alınabilir. 5 - 10-15-20 13226 

Balast ocağının bulunduğu Miktar Fi. M/3 Muhammen Muvakkat Eksiltme gün ve saati 

Kilometre ve mevkii M 3. Kuruş bedel tutan teminat 

Mandason 78-82 

Toprakkale-lskenderun 

Hacıkırı 304 - 314 
Türk Bahçe 506 - 514 

5000 

, 10000 

6000 
5000 

170 

120 

150 
140 

Lira Lira 

8500 

12000 

9000 
7000 

637,5 

900 

675 
525 

24/7/941 Perşenbe 
saat: 15,30 

24'71941 Perşenbe 
saat : 15,30 

25/71941 Cuma saat: 15.30 
25/7/941 Cuma saat: 15,30 

Sayfa 3 

ı------------------·----!, 
Misis, Acıdere içmesi açlldı 

Yiyecek Vt- yatacak geçel\ senelere nisbeten daha 

temiz ve ucuzdur. Muhterem müşterilerimiıin bir kere 

görmeleri bu sözümüzün doğruluğunu isbata kafidir. 

Adanadan her gün iki tren gider ve geJi .... Sabah saat 

8 de, akşam 6 da. 13241 1-7 

-~~---~~~~~~--~~~~~-~~~~-

iki pamuk eksperi aımacak 
Çukurova Pamuk Tarım Satış Koope

ratifleri Birliğinden : 
Birliğimiz emrinde ve Umun1 M"d" , ..... ·· .. .. t ·ı k u ur ugumuzce gos erı ece· 

mahallerde çalışmak, Satış Kooperatifleri ortaklarının teslim e· 

decekleri pamukların ekspertizi ile ı"şt" l t k .. 'k' ıga e me uzere ı ı pa-

muk eksperi alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır 

1 - Türk ırkından olmak 

2 En az orta tahsil görmüş bulunmak 
1 

3 Asgari on senedenberi bu işle uğraşmak 

4 lstihdamma mani kanuni bir kusuru bul~nmamak 
5 Yapılacak imtihanda isbatı ehliyet etmek. ' 

6 - 5000 liralık bir banka teminat mektubu veya Birlikçe 

muteber bir tüccar kefaleti ibraz ve temin eylemek. 

Taliplerin nihayet 10 Temmuz 1941 tarihine kadar bir i::ıti

da ile Umum Müdürlüğümüze müracaatları icap eder . 

13230 6-10 

Stajyer memur almacak 
Çukurova Pamuu Tarım Satış Koope

ratınerl Birliğinden: 

Halen mevcut bulunan ve ileride kurulacak olan Satış Koo· 

peratiflerimiz için müdür ve muhasebeci yetiştirilmek üzere staj· 

er memur alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır: y 

e 

1) En az lise veya ticaret lisesi mezunu olmak ' 
2) 20-30 yaş arasında bulunmak. 

3) istihdamına mani kanuni bir kusuru olmamak 

4) iki ay ücretsiz, dört ay Umum Müdürlüğüm~zün takd" 

deceği ücretle satajyer sıfatile çalıştıktan sonra yapılacak m 
1

~ 
le k · 'h es 

ımtı anını kazanmak. 

j Talipler arasında lisan bilenlerla Sat:Jş Koopuatifleri ortak· 

)arının birinci ve ikinci dereceye kadar kan h s ) t 'h d'I ı ım arı ercı e ı e· 
lecektir, 

Bu ve mütemmim şartlarımızı kabul eaecek gençlerin ıs 

temmuzun 1941 tarihine kadar bir mektupta Umum Müdürlü

iümüze müracaatları ilan olunur. 

8-10-12 13232 



Sayfa 4 TCRKSôZO 

Bir Daktllogral 
Aramyor 

Çukurova Pamuk Tarım 

Satıf Kooperatifleri Birli· 
iinden: 

Birliğimizce, eski ve yeni 

harflere aşina t-n az orta talı· 

sil görmüş bir bayan daktilog

raf alınacaktır. Lise tahsili gör 
müş olanlarla. lisan bilen1er ter 

cih edilecekdir. Müracaat tari· 

hi 10.7.941 perşembe günüdür. 

4-5-8-9-10 

-----------

i LAN 
TİCARET lİSESi MODOR

lOGOHOEN: 
Okulumuza Orta Tiraret, 

orta okul ve lise mezunların· 
dan müsabaka ile bir idare 
memuru alınacaktır. Şartları 

ve imtihan gününü öğrenmek 

isteyenlerin en geç Temmuzun 
l 5 ine kadar her gün 9-12 

Kalitesiyle ve sesinin temlzUllyle ller kesi bayrete 
dl,lren radyo 

arasında okul müdürlüğüne 

müracaat etmeleri Han ~lunur. 

9-11-13 13229 

Muharrem Hilmi Remo Nlbetçl eczane 

TOROS ECZANESİ Tlcaretbaneslnden abDıı 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 112 
Yeni Cami Yanmda __ ııİllll ________________ ___ 

. 
Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 
. 
i 

TORKİYE - iNGil TERE iTTif AKI VE . 
' 

BOYOI BRITANYA iMPARATORlUGU · 

===s= YAZAN:= MÜMTAZ FAiK FENiK === • 

______________________________ .._.. ____________ _ 

1 TORKİU CUMHURİYETİ 

1 

Ziraat Bankası 
t(uruıu, tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk LiTaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi ban~a muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye v~riyor 

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

aşa~ıdaki plana göre ikramiye da,ıb :ıcakbr. 1 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 il 250 " 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 il 

100 il 50 " 5000 il 

120 " 
40 " 4800 

" 160 
" 

20 .. 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzJ~ 
20 fazlasile verilecektir. 

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

~ ........... .........,......,_._...........,........,,.......,M~~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANfSI 

~ 
"""""""""""""""""""""""""" il Aboae ve uaa 1 rrüRı-<sözü li 
ı ıartları GÜNDELiK ~E. AD,NA ı 
ıı Sahip ve Başmuharriri 'İ 
1 

Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
: 1 1 AylıRı . . . 125 D --

ı~ -- Umumi Neşriyat Müdürı1 
ı hAnlar için idareye MACiD B0ÇL0 1 müracaat etmelldl~ __ •·~'"" "" TORKSOZO Motboo• J { 
" .... "...... ff .. ffff .. _ ........ ttffffffffttffff 1 

JO Temmuz 194~ 
CL 

En Büyük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N oıs MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT. 

CAZİBE VE GOZEllllTIR 1 
"Radyolin,. harikulade mües

sir terkibi, daima tazeliQ'i ile 
temayiz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

de parlak neıiceler 11erı' 
"Radyolin,, siıi terkibi rn~ 
ve birkaç misli pahalı ecnıl' 
müstahzarlarından da ınüst•t 
ni kılmıştır. 

• 
RADYOLIN 

4~~~~2CK~#####fiKW#W~~ 

= NEZLE 
" " M .. 
" ft 

" " " " " " " " M 

" " 

Kırıkhk,Baft 
Diş ve adele 

ağrıları 

E.n seri ve en kati ~e 
kikie yalnıı ~ 

GRIPll 
• ile geçer .. .,! 

Havaların serinled•l:. ı 
günlerde alacaA-mıı f 

tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundunııak olmahdır. 

• 
Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekler• 

yormadan ıstırapları dindirir. 
Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakının•• 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. 

ibca:s::ıı:ıc:J~:Z::=2C21::Z::ICllCE.:IClllCll:Z:ICIOIC~ 

eoooooooooooooooaoaaoooOO 

~TÜRKSÖZ~ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Gazete ve Matbaası 

Türksözü Gazetesi 
g Okayacalanlla dlay• ... ller tar 
o valla balan lladlıelerl llal 
g glalae verir 
o • 
g Türksözü Matbaası 
o ' '~• g Kitap, mecmua, çalı, bUet, anı, ~ 
o barlta, bUtm11111 matbaa ıtıerbll 
g ldJede mevcat matbaalara 
a eder derecede tallMer . d 
eoaooooooaacaaaaaaaaacO 


