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Sahip ve Bqmuharrfrl ~, 

FElllD CELAL GOY•N 

8ayıaı he-;-yerd• 5 kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluı Tarihi: 1 Klnunusani 1924 

Onyedlncl yıl - S•rı : soat 

Bay Litvinot şunu iyi bilmelidir kf: 

Türkiye içte ve dışta 
diirüsttür, sulhperverdir 

ve böyle kalacaktır 
8otı Ankara : 11 (Radyo Gazetesinden} - Eski 

'!Jet lia . . v . • l . . 1' aı k 
nun için bu cümle Türkiyede teessüfle, hayretle 
karşılanmıştır. Böyle bir zamanda Moskova Rad
yosundan böyle bir şey duymak istemezdik. Maama 
fih, bunu Sovyet hükum•tinin resmi bir dili söyle· 
memiştir. Bunun için Türkiye bunu Sovyet hüku
metinin noktainazarı olarak kabul etmemiştir. 

'"dy rıcıye J'\.Omıserı ıtvıno un mas ova 
'llof'uosunda bir nutuk söyledili malümdur. Litvi· 
"'"• ~ bugünlerde bir nutuk söylem•si, eski bir ko
~:;~ ~n.sızın dile gelmesi bakımından nazarı 
leg; 1 ırnızı celbetti. Litvinof un nutkundaki şu cüm· 
'011,/essüfle tekrarlarız : "Hitler' le .l/apılmış bila· 
•ıt b;; ademitecavüz ve dostluk paktları gibi asıl
IQk;ı Perde arkasında hô.lô sefilô.ne ve sözde müs· 
~"ıda Ve mevcudiyet geçiren birkaf memleketi ya· 
f(J.•6/ı;;~ni akibetin beklenmedilinden kim şüphe .. 

ı· . 

Bütün dünyanın önünde bir defa daha tekrar
lıyalım ki, Türkiye içte ve dışda dürüst kalmıştır, 
sullıperverdir; dürüst ve sulhperver kalacak-
tır. 

ıt'llıno{ b- -k b. h • uyu ır sara aile konuşmuştur. Bu 

Türkiye Almanya ile de, Sovgd Rusya ile de 
dosttur. litvinof'un havsalası bunu alsa da, alma· 
sa da bu böyledir. 

i'llANSANIN 
DONANMA Si 
'l•ni NASIL'l 

'QJııı.z d 
iledir? N onanmasının va%iyeti 
ı,Qre I e derecede kuflVetlidir? 

be ~a Petain'in elinde bulu
aı2 ~ gemilerin (şimdilik im
ak /0{~1dütünden sırf nazari 
de et ık ettitlmi%) dr1nya ah

t;,ilcıı;ukubu/acak mühim bir 
'lecek sa~esinde tekrar işe ya-

rle ile • b~r hale geldikleri tak
''? ~61 Yardımları dokuna-

r,di ba 
rıaz,. Yi1.k gemi Fransız do· 

1913 111 iskeletini Ltışki/ ediyor: 
Prqiı-, 14 senesinin Courbet 

~,,.c: 915-16 nın Bretaıne, 
Dı,11ı/ lorraine, 1937-39 
•ı de er9ue. Strasbourg, 1940 

~ıct~~lara ilcive olunacak 
Ytt ı94~eu ve }ean Bari ve 

'llc•Qı, de bitecek olan Cle-
tıe G 

~ ''91le .
1 

ascoıne. Provence, 
"461,.•de 

1 
•ayni zamande Mers

lr. ilet. battı. Bretagne ise bir 
ıce . d 

"~n12 ~,. e . malıfJoldu. Ge-
''ltadf / Orraıne kalı_qor ki 
~ ile skenderiye' de lngilte-
r 2Qre'' 

IU-ia .. ı altındadır. Courbet 
.1 en esle· 

l skenderuna iltica 
eden Fransızlar 

~~~------·-------~~ 
Baterae edilen gemiler lıamaaduı 

Batay VaDılDI dla ziyaret etti 
SUR/YEDEN HATAYA iLTiCALAR DEVAMDA 

Ankara: 11 (Radyo Ga:z;eteainden) - /ıkenderun lima· 
nına iltica· etmiı olan Fransız harp ~emileri kuma"· 
danı. bu6Ün yanında erlıanınıharbiyeai ve Franıız lıon· 
aolosu ol'1rıiu halde oali Sökmenaüeri ziyaret etmiıtir. 

( Gerisi üçüncü saysada ) 

HAYDARPAŞA 
BASRA YOLU 

· Bu mühim ithalat ve ihracat yolu, 
t aaliyet e geçmiş bulunuyor 

"' dil 1 zırhlı/ardır, lıer 
'la,. ;r iiçii ıibi 22.T 89 ton- Ankara : 11 ( Türksöıü mu· 

11
/r. ~n /etagne ve Provence'in BERUJ HAJllftl ZAPJ[Ol.LOI" habiri bildiriyor ) - lraUalci ka-
top ane lor · • · k · ı ışıklıkların sona ermesi üzerine İı•. unlln y • raı"..e ın se ız 
111 e anında Courbet ve Basra yolunun tekrnr işletmiye 

0 "af D h h 11 İlci 
1 

ır bataryasını 305 enz mu aaema n açıldı~ı haber verilmektedir . 
i ilr.;8~ ;P tşkil etmektedir. tatilini iatedi Malum olduğu üzere bu hu-
~,. F • ngiltere'de bulun- susta Irakla yaptı~ımıı bir demir-
Qı~da ransa'mn kıymetli do· MÜTAREKE ŞARTLARI yolu anlaşması dairesinde açılmış 

°f6our1 n~ fÖriiyoruz ki yalnız Ankara : 11 ( Radyo gazete- olan bu mühim ithal4t ve ihracat 
be ~i-L d~ha sonra Jean - sinderı )- General Denı muha- yolu , Irakta çıkan karışıklıklar 

to. ""elıcu) r:o • • - -nd k ...,,"ıak rransız bOyra- sematın tatilini talep etmıştır . yuı.u en apanmış ve son gün-
1".. la ve · . . 'd 1 1- d -b ~ .... r,i il _ _vazıyet ıcabettı- Londı a radyosu da bunu teyı ere &8 ar mu adele imkanı bu· 

Çuncu •ahifede) ( Geris üçüncü sayfada) (Geriai ikinci aahifede) 

Gramer 'Kongremizde 

.\ 
~tı~•r,: 

1 
Gramer kongresine iştirôk eden azalar h•p bir arada 

ll~tı) '- C 
1 (l'ürksöıü muha- reisliğinde fakülte binasında top· • kaşa edildikten sonra yapılan tek-

~() f~liyc;arncr kongresi bu landı. Kelimenin tasnifi bahsi lifler birer birer reye konularak 
'~ "ıı'Yorı ~devam etmiştir. hakkında şark ve garbın ilmi ve kitaptaki tasnifin, son fıkrası kal-

' len ötleden sonra saat tedrisi eserlerinde görülen türlü dırılmak, baflığı ve tarifleri tadil 
e Ma ·ı G · · 'k' · h'f d ) ltı Vekilinin taınif ıiıtemleri tetkik ve müna· ( erıaı ı ıncı ıa 1 e e 

.. 
MI I< YAS 

o 50 1~& 200 JO() 

Alman • Sovyet harbinin cereyan eltili sahayı g~sterir harita 

ALMANLARA GORE SOVYETLERE GORE 
Blallıto~ • MIDıll 

Merdan mallarelteıı 
Almaaıar leldae 

BOV1'BTLIB 
400,000 Aaker 

7,&tS T•nk 
4,473 Top 

BA 1'81TftLIB 
CEPHELERDE MUVAFFAKIYET 

Ankara: 11 (Radyo raıeteıin
den)- Buaünkü Ruı tebliti cep
hede mühim bir hadise olmadığını 

Ankoro 

Radyo 611Mt••İ 

Amerika ve 
üsler meselesi 

Balgar Yalladllerla· 
dea atır vergi 

abaacall 

A 
mcrika hariciye nazırı Vela 
demiıtir ki : Birletik Ame
rika ne Portelciıden ve ne 

de di~er memleketlerden askeri 
ve bahrt üsler elde etmeQ-e çal • 
lıfmıyacaldır . Bütün bu dediko
dular , Amerika ile japonyanın 

( Geriıi üçiincil aayfada ) 

kaydetmekte ve hareklt esnasın• 
da bir Alman tümeninin imha 
olunduğunu bildirmektedir. 

Alman tebliğine göre, Minık-Bi· 
oliıtok bölgesinde büyük meydan 
muharebesinin Almanlar lehine 
neticelendiği ve bunun tarihin en 
büyük meydan muharebeıi oldutu 
bildiriliyor. Bu tebliğe röre, Sov-

AIDIUlanll lllr 
plJade hrlluı 

tamamen •allvolt• 
'ALMAKLAll 
tOO T•nk 

2400 Ealr 
Z8 Motorlu V. 

BAYllTTILIB 
yetlerden 323,892 eıir, 7615 tank, 
4473 top ve mühim mikdarda 
silihlar iA'tinam olunmuı veya 
tahı ip edilmiıtir. Şimdiye kadar SEK1Z MlL YON ASKER DAHA 
alınan eıirler 400,000 i reçmiftir. la oldutu yaı.ılmaktıdır. 
Şimdiye kadar ılınan ve tahrip DiQ'er taraftan alınan maluma-
edilen tankların da 7000 den faz- ( Geriıi üçüncü ııyfada) 

--------~----- ------
ı""""""""""""" ........ """" .... ""ı 
ı ı 

1 KARPATLAR i 
ı . ı 1 Resmt harp teb· Bu datların adı 1 
ı liQleri Karpat dat- CEPHELERiN COORA- "Yüksek dat.. ma- ı 
ı l~ran~aki bütün re- fi BAKIMDAN TETKiKi ~a~ına gele~ rusça ı 
ı çıtlenn Macar kıta· Kirpet., kelımesin- ı 
ı lan tarafından lffal den a-elmiştir. U. ı 
ı edilmesi üzerine Galiçya ova. ıpnlutu 1500 kilometre olup ı 
ı larındaki'hareketin çok kolay dcrinliti 12 kilometre ile 180 ı 
ı laşbQ'anı yazıyor. kilometre arasında detişir. En ı 
ı Geç~n _harpte olduğu fİ· y~ksek . ~ok tası 2663 meh e ı 
ı bi, bua-unku Rus ·- Alman yukscklığınde olan T atras te- ı 
ı harbinin e~~n_ımiyetli cephe- pesidir. ı 
ı terinden barısı. olan K~at Karpatlar Tuna nehrinin ı 
ı dağlan, Macarıstan ovası ıle Morava suyu ile birleştiti ı 
ı Tranıilvanya yaylisanı çepe- noktada başlar. Üzeri baştan· ı 
ı çevre saran merkeıf ve şarki başa ormanlarla örtülü olan ı 
ı Avrupanın dış yaylalarına ha- bu datlar, mühim bir su ı 
ı kim bulunan dağların ismidir. • (Gerisi 2 el say/ ada) ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 



Sayta 4 

TORKSOZO 

Tarihten Yapraklar ------
Moskova 'daki 
Engizisyon 

Yardım Severiler 
Cemiyetine 
Yardımlar 

I zmir Fuarımız 
için hazırlıklar 

.......................... 
Çareviçin Aşkı Yardımsevenler Cemiyeti A· 

dana Merkezine yardım yapan 
hemşehrilerimizin listesi şudur: 

i BUGONKO YOlEYBOl i 
i MOSABAKALARI f Büyük Petronun oğlu Aleksi, 

Napolide Sentelm şatosuna kaç
mıştı. Rus memurları prensin 
yerini bir türlü bulamıyorlardı. 

En nihayet, Polonyanın Ro
ma sefiri, prensin saklı bulundu· 
au yeri ifşa etti. Bu haberi alan 
Büyük Petro, Kont Tolstoy adlı 

bir memurunu, bir arkadaşı ile 
Viyana ya gönderdi. 

Tolstoy, genç prensle görüş. 

tüğü gün, onun tir tir titrediğini 

gördü. Çareviç, öldürtüleceğinden 
korkuyordu. 

Zamanının en entrikacı bir dip
lomatı olarak anılan Tolstoy, bin 
bir hileye baş vurdu. 

Prense, Viyana hükumetinin 
artık kendisini himaye etmiyece
Q'ini, Petronun yakında Napoliye 
geleceğini söyledi. Avusturya sa
rayından Napoli valisine şöyle bir 
talimatne göndeımeğe de muvaffak 
oldu: 

- Çar (yani Petro) aerdey• 
lediği şikayetler meyanında oğlu

nun fuhuş ve sefahat ile vakit 
geçirdiğine müsait davrandığımı

zı söylüyor. Binaenaleyh prensin 
beraberinde bulunan e·rkek kıya· 
fetindeki metresini yanından ayır
makta muhtar ve salahiyettar~ı
nız. 

Bu talimat, Çareviçin manevi
yatını altüst etti. işte bundan son
ra tekrar kendisile görüşmeğe 

gelen Tolatoy, onu Rusyaya dön
meğe ikna etti. 

Fakat Çareviç metresini de 
beraber götürecek ve onunla ev. 
lcnecekti. Aleksi, kurulan tuzak
tan habersizdi. Sevgilisi Efrozini ile 
evlenerek mesut bir hayat j'eçi
receğini düşünüyor ve bunun için 
biran önce Rusya topraklarma 
ayak basmağa can atıyordu. Ef
rozini yolda hastalandı. Gebe i
di. Genç Çareviç, onu Almanya 
da bıralmağa mecbur oldu. Rus· 
ya topraklarına ayak basıncaya 

kadar bütün vaktini mektup yaz
makla geçirdi. <Allaha çok şükür, 
Sevgili ruhum. Bundan sonra her 
fey yoluna girecek. Seninle baş· 

hafa birlikte yaşamak için her 
şeyi feda ediyorum. Orada hiç 
bir harici endişe olmadan mesut 
yaşıyacağıu diyordu. 

* * * 
Pctro ile oğlunun görüşmele

ri çok acıklı olmuştu. Kremlin sa. 
rayının büyük merasim salonun
da bütün vükela ve devlet ricali 
hazır bulundukları halde Alı,ksi 
babasının yanına çıktı. Sayısız fa
cialara sahne olan loş salonda 
Petronun ateş saçan gözleri ile 
lı.arşılaşan prens, diz çöktü ve af 
diledi. Mağrur hükümdar onu a
) akları ile ıtti. Hazır bulunanlara 
dönerek ıunları söyledi: 

- Şimdiye kadar hiç bir sö
zümü dinlemiyen bu serkeş evlat 
bana hayrulhalef olmağa müsta. • 
hak değildir. Bu aciz ve liyakat
siz Çareviçi saltanat hakkından 
ispat ediyor ve sizi şahit gösteri
yorum. Hükılmetimin meşru vari
risi üç yıl önce doğan erkek ço
cuğumdur. Resmen ilan ediyo
rum. 

Bu sahneden de birkaç gün 
sonra tarihte cMoskova Engizis
yonu> diye anılan Aleksinin mu
hakemesi başladı. 

Aleksiye, beraber entrika çe
virdiği adamların hepsi söyletildi. 
Bunlar kızgın demirlerle öldürü
lüyordu. Bir papas son nefesini 
verirken: 

- Hepiniz kalbinize bakınız, 
orada kimi bulursunuzl dedi. 

Bu söz, Petronun beynini tır

malamağa başladı ve şu lcararı 

verdirdi: 
- Ya oğlum, yahut memleke

tim. 
Rum imparatorunun tereddüdü 

çok sürmedi. Oğlunun metresini 
çağırtarak, ona, pı ensin bütün 
dileklerini anlattırdı. 

Efrozini bildiklerini söyledi 
ve: 

-Oğlunuz cbabamın ölümün
den sonra Çar olacağım. O za
man Petresburgu bırakıp donan
mayı mahvedeceğim. Tebaamı 

gene evvelki hayat ve Adetleri
mize irca edeceğim > diyor dedi. 

Petro, bu kadını oğlu ile kar· 
şılaştırdı ve E.frozini ayni sözleri 
sevgilisinin karşısında tekrarladı. 

Zavallı Çareviç çılgınca bağlı bu 
lunduğu bir vücudun kendisinin 
mahvı için çalıştığını görünce, ne 
yapacağını, ne söyliyeceğini şa

şırdı. Artık maneviyatı tamamiyle 
bozulmuştu. 

* * * 
Petro fazla beklemedi. 1718 

yılı 13 Haziran _gücıü, ruhani re
islere bir beyanname tebliğ etti. 
Beyannamede şunları söylüyor
du: 

<Hazreti Davut kendi mücrim 
oğlu hakkında nasıl idam hükmü 
verdi ise sizin de öyle hüküm 
vermenizi isterim.> 

Ruhani heyet muhakemeyi ad. 
liyeye havale etti. Burada askeı i 
erkan ile Senato azası bulunuyor
du. Çareviç, istintak edilirken 
demirli kırbaçla dövülüyordu. 

En nihayet 127 Azadan mü
rekke divanı ali, Aleksi Petroviçi, 
gerek µederine ve gerek vatana 
karşı ihanet ile itham ederek müt
tefikan idam kararı verdi. 

Aleksiye bu lı:arar hakkında 

bir diyeceği olup olmadığı soru
lunca: 

- Hayır, diye karşılık verdi. 
Yalnız bir dileğim var. Efroziniyi 
bir daha son defa kucaklamama 
müsaade ediniz. 

* * * 
Halk, Aleksinin affedileceğini 

sanıyordu. Fakat Çareviçin mev
kuf bulunduğu hapisane çanının 

bir ölü ilan etmesi, herşeyi mey· 
dana vurdu. 

Zavallı genç, Efrozinisini ku
caklayamadan gözlerini yummuş· 
tu. Babası, oğlunun her şeyi iti . 
raf ettikten ve affedildikten sonra 

Burduroğlu Fabrikası 150, Sa· 
lib Bosna Fabrikası 100, Pa
muk lş Fabrikası 100, Toros Fab· 
rikası 50, Yeni Fabrika 50, Ab
dullah Gülek 35, Ahmet Kurtte
li 30, Muharrem Hilmi Remo 25, 
Boris Gilodo 25, D. :,Erman 25, 
Dilber mağazası 15, Zekeriya Ba· 
kır 15, istikamet Eczanesi 10, N . 
Kalaora 10, Muharrem Hilmi Re
mo Koltuk Takımı. 

Cemiyete yardımda ve yurt
severlikte yarışa giren hamiyetli 
Yurttaşlarımıza Yardım Sevenler 
cemiyeti teşekkürlerini sun ıır. 

Seyban emniyet 
kadro sanda 

Ankara mıntakası Emniyet 
Baş Müfettişliği 35 lira maaşlı 

emniyet müfettiş muavinlerinden 
Sabahattin Akbal, kadro ve tesi
satiyle Seyhan mıntakası emniyet 
müfettişliği kadrosuna naklen ta· 
yin edilmiştir. 

MAARİFTE 
Adana Kız Lisesi tarih öğret· 

meni Mürüvvet Gülaç, staj müd
detini ikmal ettiğinden öğretmen· 
!iğe terfi etmiştir. 

* * * 
Ceyhan Şükrüye köy öğret. 

meni Arif Baycan, Soğ"uksu eğit· 
men kursu öğretmenliğıne tayin 
edilmiştir. 

TENiS BiRiNCiLiKLERi 
Bölge tenis birinciliklerine ya

kında başlanacaktır . 

öldüğünü ilan etti. Fakat Çareviç 
öldürülmüştü. 

Efrozini ne oldu? .. 
Bu, kati olarak bilinmiyor. 

imparator maiyetinde çalışan bir 
zabitle evlendiği rivayet edildi. 

N. A. 

ı Bugün Şehir Stad1nda ı 
ı Bölgemlzln tertip ettljl ı 
ı voleybol maçlarına ba•- ı 
ı lsnacakllr. ilk kar,ııaş- ı 
ı ma Mllll Mensucat • De· ı 
ı mlrspor , Malatya Men- ı 
ı sucat·A. Gençlik KulUbU ı 
ı arasında olacaktır. Bu ı 
ı iki maçm gallplerl yaran ı 
ı flnal maçlarmı yapacak ı 
ı ıar ve gallp gelen şam· ı 
ı piyonluk kupasım ala· ı 
ı caktır. ı .......................... 
------ · 

Gardenparti ba 
akşam veriliyor . 
Adana gençlerinin tertip ettiği 

gardenparti bu akşam Atatürk 
j Pa,kında ve<ilecekfü . I 

Kadastro kadroıanda 
Kadastro katibi Azi-ı Nihat 

Topçu, Bahçe tapu sicil memur
luğuna vekaleten tayin edilmiştir. 

* 
Seyhan grupu tapu sicilli ka

tibi Şevket Uğur , maaşiyle Nal

lıhan tapu sicil memurluituna ta

yin edilmi~tir . 

Ziraat ok ala 
kadrosunda 

Adana Ziraat mektebi bahçe

vanlık dersleri grup muallimi ve 

bahçe şubesi şefi Avni Dikerin 

Niğde Ziraat müdürlüğüne naklen 

tayin edildiği haber alınmıştır . 

Mumaileyh bilhassa Narenciye 
ziraati mütehassısıdır. Mütehassıs 

Avni Dikerin yeni vazifesinde 
muvaffak olmalarını temenni ede
rız. 

Trakya Umumi 
Müfettişliği 

.A.NKARA: 11 (TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN) - ALDIGIM MA
LÜMA TA GÖRE, GENERAL KAZIM DlRlK•lN VEFATI ÜZERiNE 
MÜNHAL KALAN TRAKYA UMUMi MÜFETTlŞLlôlNE BAŞMÜ
ŞAVlR SABRI ôNEY VEKALETEN TAYİN EDlLM1ŞT1R. 

1 
UZAKLARDAN HABER --------~~:: ______________________________ ::_ ... ---------

Çocuklar arasmda izdivaç- Bulgaristanda yahudiler 
Hindistanda ve Hindistana ait büyük adalarda 

küçük yaşta kız çocukların yaşlı erkeklerle evlen· 
dirilmesi gibi çok fena bir adet vardır. Beyaz ida· 
recilerin sıkı tedbir ve cezalarına rağmen 1911 yı
lında Hindistanda 11 yaşından aşağı olmak üzere 
2 milyon evli çocuk ile 10 yaşından aşağı 10,000 
dul kız bulunuyormuş. "Gelin,, beş yaşında olduğu 
halde izdivaç, rüşd yaşına kadar tehir edilmeden 
hemen akdolunuyormuş. 

Hollanda müstemleke makamları, çoct1klar ara· 
sında her türlü izdivacı yasak etmişler, yalnız sağ
lam sıhhatli olanların evlenmesine izin vermişlerdir. 
Küçük ve olgun olmıyan bu çocukların nesilleri 
anormal doğuruyorlarmış. Bismark grup adalarında 
kabile reisile evlendirilen küçük kız çocukları ise 
vahşi hayvanlar gibi senelerce kafeslerde kapalı 
tutuluyorlarmış. 

"' • * 
Bulgaristanda yabudilerin telefonla görüşmeleri 

ve radyo makineleri .kullanmaları yasak edildikten 

sonra, Dahiliye Nazırı P. Gabrovski1nin neşrettiği 
bir emirle akşamları saat 9 dan sabah saat 6 ya 
kadar sokağa çıkmaları yasak edilmiştir. Yahudiler 
bu saatler arasında umumi toplanb yerlerinde de 
bulunamıyacaklardır. Yasağa sebep, yahudilerin 
bulgaristanda milli birliği zayıflatacak şayialar çı

karmaları imiş. 
Yasağa ve emre itaat c;tmeyen yahudiler, sür· 

gün edilecekler, muayyen kasabalarda oturmaları 

menedilecek, Bulgar tebası oldukları halde Bulga· 
ristandan ihraç edilecekler veya Bulgar tebaalığın· 
dan çıkarılacaklardır. 

Emrin, Sofyadan başka iç eyaletlerde de tat
bike geçirilmesi polise bildirilmiştir. Yahudilerin 
radyo makine ve telefon cihazlarının toplatılmasına 
başlanmıştır. 

Belgradda yahudilerin tramvaylara binmesi ya· 
saktır. Belgradın bombardımanından sonra sokak· 
!arda kalan bina enkazı yahudilere kaldırtılmış ve 
sokaklar da yahudilere temizlettirilip süpürtülmüştür. 

lzmir : 11 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Şehrimiz lngiliz konso· 
losu ile sefaret ticaret ateşesi dün 
Belediye Reisi Dr. Behçet Uz'u zi · 
yaretle Fuarda sergi sarayındaki 

lngiliz ~ paviyonunun hazırlanması 
hakkında görüşmüşlerdir. Paviyon, 
yakında tanzime başlanacaktır. Bu 
sene de paviyonda mahtelif do
minyonlarla müstemlekeler mamu. 
lah teşhir edılecektir. 

Paviyon satışları hararetle de
vam etmektedir. Mevcut paviyon 
sahası pek az kalmıştır. Bunların 

kısa bir zamanda tamamen satıla
caklarına muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. Fuar afişleri şimdi
den bütün vilayet ve kazalara 
gönderilecektir. Bu husustaki ha 
zırlıklar bitmiştir. 

Belediye lzmir şehrinin gerıiş 
bir rehberinin tabettirilmesini ih l· 
le etmiştir. Bu rehberde lzmirin 84 
mahallesinin haritalan ve sokakla· 
rın numaraları yazılacak, mevcut 
mesire yerleriyle, parklar ve bah
çeler hakkında malamat verilecek 
ve bilhassa asarıatika bulunan yer· 
ler hakkında geniş izahat buluna· 
caktır. 

Bundan başka bir de küçük 
cep rehberi tabettirilecektir. Bu 
rehber Fuar zamanında şehrimizi 
ziyaret edenler icin faydalı mah1 
matı ihtiva edecektir. Ziyaretçiler 
bir müşkülatla karşılaştıkları veya 
gidecekleri yerler hakkıııda tered
düde düştükleri zaman bu rehber 
sayesinde bütün müşküllerini ko· 
laylıkla haUedebileceklerdir. 

Aallara OençUll 
Parkı_ karaıayor 

Parkta ~öller, koruluk, 
açılı hava tiyatroıu 

teaiı ediliyor 
Ankara : 11 (Türksözü Muha

birinden) - Pıojeleri itmam edil 
miş olan Ankara Gençlik Parkında 
inşaata hararetle devam edırmek
tedir. istasyondan çıkınca büyük 
bir boşluğu dolduracak olan 
Gençlik Parkının duvarları ve giriş 
kapılan hazırlanmıştır. Göller ve 
havuzlar da yapılmaktadır. Göller 
ve havuzlara Çubuk barajından su 
getirilmektedir. 

Ankara Gençlik Parkında göl
ler, adacıklar, havuzlar, şellaleler, 
çocuk bahçeleri, açık hava tiyat
rosu, korular, atla gezinti mahal
leri bulunacaktır. Havuzdaki fıski
yeden sular otuz metreye kadar 
yükselecektir. Göller ve havuzlar· 
daki adalar birbirlerine küçük 
köprülerle bağlanmaktadır. Park 
sahası 27 hektardır. Havuzlar ve 
göller 4,5 hektarlık bir sahayı 

kaplamaktadır. Kışın göl ve ha
vuzlardaki sular donunca burada 
kayak sporları da yapılabilecektir· 

GRAMER 
KONGREMiZDE 
(Birinci sahifeden artan) 

edilmek ve öğretme metodu hak
kında söylenilen mütalealar da 
göz önı1nde tutulmak şartiyle, ka
bulüne karar verildi. 

Bundan sonra kelimenin tas
rifi bahsine geçilerek isim halleri 
izafet ve sıfat terkipleri meselele. 
ri üz.erinde azadan söz istiyenle
rin mütaleaları dinlenildi. Yarın 
saat on buçukta bu müzakereye 
devam edilmek üzere bu toplan
tıya saat yirmide son verildi. 

Komisyonun terim komitesi 
dün de saat dokuzda toplanarak 
çalışmalarına devam etmiştir. Ko
mite bugün sabah saat üçte Dil 
ve Tarih - Coğrafya fakültesin. 
de işlerini ileri götürmeğe devam 
edecektir. 

12 Temmuz 194!, 
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Tıb ô.lemitıde 

YEDEK a6Z 
YEDEK MİDi 

t ıeri ' 

S 
on gelen Avrupa gaı.e e 

tababette iki mühim ha~iıı~d~ 
bahsediyorlar. Lizbonda bır ~· 
tor Egas Moniz , sinir boıuk111k81 
nu, beyinden bazı parçalar çı 11• 

mak suretiyle tedavi etme~e fil 
vaff ak olmuştur. ~· 

Başka bir ameliyat da lll~~efl 
fakiyetle neticelenmiş, bir ~ıo kDt 
çıkarılan gözler , sağlam bır ~· 
insana ameliyatla konula~ak ..,,. 
me kudreti iade edilmiştır: ,.-· 
mafih ölü insanlardan kör 111 ,;pt r •e .. 
lara göz nakletmek ame I} ziri 
ihtiyatla karşı lamak lazımdır. et' 
göze , görme kabiliyetini~ ile te' 
:arkadakı sinirin , binbir tuıl çcıl 

ferruatiyle , kaynaştırılması feJI' 
müşküldür. Mamafih ;ı;nı \'eıerD' 
nin ve tababette son se~e 'ıf 
terakki adımlımnın bu guç f. 
hakkından henüz tama~ePpıııİ 
memiş ise , geleceğine ıo• 
lazımdır. ,11ı 

. btı 
.. Tavşandan ç.lkarılan .bır di1'i 

kopeğe ameliyatla tatbık e J' 
ve arka ayağı felce ua-raırııf • 
köpek bir kaç gün sonra ııçr 
zıplamağa başlamıştır . ıJI 

Bugün tababette müırıkiillıŞ ~ 
şeylerden biri de yıpran~e )' 
harap olmuş bir uzvun y~rı ,(, 
nisini ikame etmektir. K.ılllYb,f 
lerden biri yanlışlıkla bır ~ 
içmiş ve yemekleri mideye i 
ren boru tamamiyle yanlllıf•ıııııi 
bu hayatı uzuv işliyemeı 0 

tnr . .ı 
Eski zamanlarda bll k ;/ 

vakalarda hastayı beslellle "e ~ 
midede bir delik açılır ' 
delikten mideye yemekler ti 
lırdı. Halbuki profesör Gresııl 1 
böyle vakalarda bu eski 11 ·et 
rine, şimdi yemekleri ınid.e)~ 
türen gırtlağın arkasındakı oi 
yu, ameliyatla çıkararak ~{~ 
da bir banak parçasını dı rP" 
~e iki ay sonra hast~ t~ifİ 1 

ıyileıerek ağzında çığrıe ,ıt 
mekleri_ bu barsak boru ."~;r 
mükemmelen midesine 111 

tedir. · r~ 
Doktor Pauchet iıe, b' ç~ 

muş bir mideyi tamaıniY~eJei'i 
mış ve midenin üstüodek~g 
elindeki barsağa dikerek 1eı 
ve hasta olur olmaz bss• 
yememek şartiyle, ağııd•:ı,r• 
yemekleri doğruca bars11 •

1111
/ 

direrek pekala yaşayabı ı 
Bu tarzda ameliyat soıı 
larda çoğalmıştır. 

KARPATL-,_ 
( Birinci sayfadan ,rt · 

deposu vazifesini gör~''öel' 
nehirler bu dağlar üıerıııi 
narlar. Prut ve Seret "tif 
Vistül ve Dinyeper'i bt' 
çok sular buradan çık8~i~ 

bu yülcsek dağlar • .,,ıd 
ve sarp değildir. Orlll 
larında bir çok insan18'1,~ 
Karpat köylerinde 1s~8.\' ı 
tün nümuneleri, Latııı J~ 

rkıll Romenler, Cermen 1 
0 

manlar, ve Türk ırkınd• 
lar oturur. .

0 h·tı Yaşadıkları mu 1 pli. 
bu muhtelif ırktan in•'~ 
sındaki görünür farklaf

1

11 
hepsini biribirine ı::ıet1 
Karpat dağlarının ıa ııt .# 
riyetle ya çoban, yabfr,, 
dur. Fakat içlerinde s ;ıe 
raşanlar, maden işlet pd' 
olanlar, ormanlar ar~ 
ler için yapılmıı oteli 
lar da vardır. 

Brydarpaıa " 
Yolll/ 

(Birinci sayfadao J 
lunamamıştır • . t'-1 

Amerikadan gel.~~ 
dutumuı. ziraat ınak• ti 
hil olduğ'u halde. 01~ 
gelecek bir çok tıc8';_1 
yüz.den Basra lilP.O -J' 
mekte idi. Irak yoltJ"ydl_J. 
üzerine bu eşyalar /'~ 
mıştır. Bu suretle bi' .;f 
durgunlaşan ithalat 
fıtaliyetimiz yenidefJ 
tır • 



llııaaıa donanma- ı 
81 •imdi nasıl 'l 
-a aşnıakaleden aı tan -

"!e lı 
arbe hazır bir vazigelt• bu 

flıalctadır/ ar 
kruv " . • 

lliıa/t 
1 
azor, tayyare gemileri, 

Ilı ti '.ar şimdi ne oldu? Onla· 
/• aııgetleri lıakkında herkesin 
"'1ıa/ 1 İrı 1 o madıgınclan yerlerini 
ti et~ek güçtıir. Bilindi~i ka· 

trııe:zıget şöyle bir manzara ar
ledir: 

(7 at tre; 
1 

ır ve 11 hafif olmak Ü· 

~bl 8 kruvazörden 9 u Toulon, 
141 J°"~a ve Dakar arasında; 
lrıcJ ngıltere' de, ikisi Antil ada. 

0 ve bi · d H' ı· · ''d lll rı e rnc ıçını e 
11ıtıakt d lJ ile 

9 
a ır. Bunların sınıfları 

rı rn '37' arasındadır. Su// ren · 
aada h' b' .. b O.!JYare a ı_ç. 8ırısı atmamıştır. 

o. • .emısı earn (1914-1929) 
'1ırıik' 

'&t le kalmış ve Commandant 
e 0932 'a t ~ Mers el-kebir' d• ha-

. 
1
/ ramıştır. 32 muhriplen altı 

hac:tı l 940 mayısında, Jaguar 
haziranda Dunkerque'te 

"ıı~fard 
fi/ ır · Altısı Mısır veya 

lere'd l 
!' e o up geri kalan 20 ta-
ı deh 

rp .
1 

azır bulunmaktadır. 32 
ı ge .. d 

Jı,.. mısın en ancak I 2 tanesi 
. '!le neza t' . l' d d' D ~O.it l re ınrn e ın e ır. e· 

1 ara l' i' 
6
• ge ınce: bun!ar hakkında 

. ır ra/...am vermek imkiin~ız· 

Umu ~ 
mı vaziget şudur: 

F'rans _, 
'Ilı ız "onanması çok zayıf· 

~. biih 
'it assa zırhlılar çok azal-

ır; eh . . . 
iki{ emmıyetlı bır kuvvet 
fi}ı· etmemekle beraber oldukça 

ırn b. 
o./cJ d' ır yardımda bulunabilecek 

e ır. 
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ANKARA Radyosu 

Cumartesi 12.7.941 

Program ve memleket sa· 
at ayan 

Müıık : Hafif Parçalar (Pı.) 
AJANS haberleri 

Müzik : Hafif parçalar 

E.vin saati 

Program ve memleket sa
at ayarı 

Müzik : Türkçe plaklar 

AJANS haberleri 
M" . uz.ık : Riyaseticumhur 
Bandosu . 

Müzik : Türkçe plaklar 

• M" b Oo uz.ik : Dans 
Pro ırram ve memleket sa-

ıa.()3 at ayarı 
ı~ M" • 11·:\o Uzik : Karışık şarkılar 

~onuşma (Memleket Pos
ı~.10 ası) 

M" 
k 

Uzik : Radyo Caz Or-
l9·0o estrası 
lg·ls )(onuşına 

Mü ·k ı. 21 : Radyo Caz Or-
ıs.lo ~estrası 

19 
~eınleket saat ayarı ve 

~·1s M!~NS haberleri 
(n·ls ~ zık : Geçit Proiramı 

·1s ı\Dyo GAZETESİ 
M" ~l r1... k Uz.ik : Eski İstanbul şar-

'"IJ ı Ve tu·· ı."l ?; rP.U er 
Q M~~a~ Takvimi ve Toprak 
~ ·lQ ,. et sulleri Borsası 
<I •YI.. ' 

·1o 1\ Uzik : Dinleyici istekleri 

((Ocı le~)llŞına (Günün mes•le· 

MQ .k 
«.-ı" ke 

21 
: Radyo Salon or-

""1.1 t.,, strllsı 
'llllck · bab et saat ayarı, aıans 

ı.- erleri; Esham· Tahvilat 
~ ~allı~ ' 
-~ 15 (Fi ıyo • Nukut Borsası 

,.!at) 
'"Ilı· ~Ss ke ık : Radyo Salon Or· 

<J ı 3trası 
-% 

Yaıı k 
lllı. n i pro&Tam ve kapa-

iSMAilİYEOEKi iNGiliZ 
HAVA MEYDANINA HOCUM 

Yüzden fazla /ngiliz 
tayyaresi hara bolmu' 
Berlin: 11 (A.A)- Dünlı.ü Al

man tebliğinde bahsedilen lsma
iliye civarında bulunan İngiliz 
tayyare meydanına yapılan taar· 
ruz haHında ) f"ni malumat alın
mıştır. Alman savaş tayyareleri· 
nin icra ettiği bombardımhnın 

tahripkar tesirleri olmuştur. Yer
de bulunan yüzden fazla düşman 
tayyaresi tahrip olunmuştur. Bü
tün tesisat ve tamirhaneler en 
ağır çapta bombalarla harap ol
muştur. Müsait hava şartları t.ltın · 
da geniş bir sahaya dağılmış olan 
tayyare meydanı te:;isatıııa taar
ruz edilmiştir. Döııi:şte Alman 
tayyarecileri ulevleri 100 kilomet
reden fazla mesafeden görmiiş · 

lerdir. 
Alman filoları zayiatsız Ü:;lerine 

dönmüşlerdir. 

Şi MAlDE İKi f RAHSIZ 
GEMİSİ BATIRILDI 

Paris : 11 ( A. A. ) - Maten 
gazetesinin Laroşelden ö~rendiğine 
göre, Balık avına çıkan iki Fran
sız gemısı bir lngili1. denizaltısı 
tarcıfından sekiz Temmuzda ba
tırılmıştır . Mürettebat kurtularak 
Laroşele gelmiştir . Bunların an
lattı~ına göre, gemileri bir İngiliz 
tahtelbahiri taı afından durdurul
muştur . Jngilizler mürettebatın 
tahlisiye sandallarına binmesini 
emretmişler ve vapurları batır· 
mışlardır . 

lngiliz -Alman 
hava faaliyeti 
Londra : 11 (A.A) - Royter: 

lngiliz bombardıman tayyareleri 
dün gece de Rendeli askeri he
deflere taarruz etmişlerdir. 

Londra: 11 (A.A)-Dün şimali 
Fransa üzerinde lngiliz hava kuv
vetleri arasında 15 düşman tay
yaresi düşürülmüştür. Dokuz İn
giliz avcısı kaybolmuştur. 

Londra: 11 (A.A)-lngiliı ha· 
va ve dahili emniyet nezaretinin 
tebliği: İngiltere üzerinde dün ge· 
ce hava faaliyeti geniş olmadı. 

Şark ve cenubu şarkide mütead
dit yerlere bombalar atıldı. Şi
malt şarkide bir şehir üzerine 
şiddetli bir taarruz yapılmıştır. 

Bazı hasar oldu. insanca zayiat 
azdır. İki Alman tayyaresi _ tahrip 
edilmiştir. 

San 
Koya 

Franslsko 
Mayalandı 

Londra: 11 (A.A .) - San 
Fransislı.o liman koyu ağzına mayo 
döküldüğü vapurlara bildirilmiştir. 

- --Amerikan • Alman 
deniz muharebesi 

Vaşington: 11 (A.A.) - A
merilı.an gemileri ile Alman gemi
leri arasında hakiki bir muharebe 
olduğu şayiaları hakkıııda Albay 
Kııoks ile Amiral Spak ayan 
meclisine izahat vcrme~e davet 
edilmişlerdir. 

9J%e]ğj{a[~J@iej 
Londra : 11 (a. a.) - Sovyet 

müdafaa hatlaıının inşasının bıti
rilmek üzere oldu~u haber veril
mektedir. 

Almanlara gire , 
Sovyetlere göre 

ta göre, sekiz milyon Sovyet 
askeı i daha cepht:ye sevkedil
mektedir. 

Moskova: 11 (A.A) - Sovyet 
sabah tebliği : Perşembe günü 
cephede ehemmiyetli hiç bir 
hadise olmamıştır. Sovyet tay
yareleri Ostrof ve Novvgrad Vo
linsk bölgelerinde düşman zırhlı 
cüzütamlarını bombaıamışlardır. 
Sovyet tayyareleri garbi Divinayı 
geçmekte olan düşman kıtalarına 

muvaffakıyetli taarruzlarda bu
lunmuşlar ve yerde bulunan düş-
man tayyarelerini bombalamışlar. 
dır. Hava muharebelerinde ve 
düşman tayyare meydanlarına 

karşı yapılan harekatta Sovyet 
tayyareleri 28 düşman tayyaresini 
tahrip etmişler ve kendileri an
cak altı tayyare kaybetmişlerdir. 

MoskÔv.a: 11 (A.A) - Sovyet 
hatlarında yaptığı bir gedikten 
geçmek teşebbüsünde bulunan hır 
Alman pi)ade fırlı.asınırı ricat 
hattı kesilmiş ve Sovyet l.ıtaları 
tarafından imha edilmiştir. Bu 
harekat esnasında yüz kadar tank 
tahrip edilmiş , 35 . den faı.la 
Alman askeri öldürülmüş ve 2400 
esir alınmıştır. Mühim mikdarda 
teçhizat, 28 top, birçok miralyöz, 
30 araba ve elli u1otnsiklet iğti

nam edilmiştir. 
Helsinki: 11 (A.A) - Satumat 

gazetesi muhabirinden: Stalinin 
geri çekilir"en her şeyin yakıl
ması emrini Ruslar Ukranyada 
azami derecede tatbik etmekte 
ve kısmen muvaffak olmaktadır. 

Elektrik., havagazı ve su te· 
sisatını kullanılmaz hale getirme· 
~e çalışıyorlar. Bütün hububat 
imha edilememiştir. Çünlı.ü ekinin 
bir kısmı henüz yeşildir. 

Mı;harebe sahalarında herşey 
çok kanlı muharebeler cereyan 
ettiğini gösteriyor. Rus askerleri· 
nin cesaretini bizzat Alman as· 
kerleri teyit ediyorlar. 

Vaşington: 11 (A.A)- Sovyet 
Büyük Elçisi Ruzvelti 1.iyaret et
tikten sonra gazetecilere yaptığı 
beyanatta Rus • Alman harbininin 
inkişafı hakkında cReisicumhura 
iyi haberler verdim> demiştir. 

/ skenderona iltica 
eden Fransızlar 

( Birincı sayfadan artan ) 

Antakya : 11 ( Türk•özü Muhabirinden) - lnıiliz 
ordusunun son ıünlerde Suriyede harekô.hnı ıiddetlendir· 

me.i ve bombardımanların sıklaıma•ı üzerine Suriyeden ve 
bilhasaa Halepten phrimize bir seyyah akını ba,lamııtır. 

Son Üf gündenberi muntazam pasaportlarla ve Halep 
konsolosumuzun vizeıini hamil olarak gelen bu .eyyohların 
•ayısı yüzleri geçmektedir. 

Gelenlerin anlattıklarına göre Halep hemen hergün bom· 
bardıman edilmektedir. /ngiliz tayyareleri ~on üç gü~denbe-, 
Pi Babelfara~ Aziziye Babınneyrap ve ıalaıyon cıvarını 

Ti I • • 

da bombalamıı, ıivil halk araaında telefat vukua gelmııtır. 
Bu vaziyet üzerine ıehirde panik ba,lamıı; fakat hallı kırlara, J 

~en~n/er de Hataya hicrete barlamıılardır. 

TORKSOZO 

BERUT HATlARI ZABTEOİLOI 
(Birinci sayfadan artan) 

etmektedir . 
Peten , Darlan , Veygand ve 

Hutziger ara:!>ında bugün Suriye 
mevıuunda müzakereler yapı lmış

tır . 
Bedin : 11 ( A. A. )- Alman 

hariciye nezaretinde beyan olun
duğuna göre, Geııeral Denı ken
disine yapılan mütareke şartta. 
r mı askeri şerde mugayir gördil 
~Ü için reddetmiştir. 

Vişi : 11 ( A. A. )- Cephe
den gelen haberlere göre , Suri
yede muharebeler devam etmek
tedir. Son haberlere nazaran ln
giltere şimdi bütün gayretini Be
rut üzerinde toplamış bulunuyor . 
Damorun tahliyesinden sonra Fran 
sız kıtaları on kilometre cenu
bundaki yeni mevzilere çekilmiş
tir . Toprak arızalı olduğundan 

daha bazı mukavemet göstermek 
imkanı vardır . Fakat İngilizlerin 
burada mühim kuvvetleri ve bil· 
hassa Avusturalyalı piyade kıta

ları vardır • 
Kudüs : 11 ( A. A. ) - Be

rutun tahliyesi için General Vil
:;onun radyo ile yaptığı teklife 
General Denzden henüz hiç bir 
cevap gelmemiştir . imparatorluk 
kuvvetleri Damor muıafferiyetin

den sonra ileri hareketlerinde Be
rut önünde oldukça mukavemet 
ediyorlar. Ve Vişi hava kuvvet
leri Damarda zaptedilen mevzi
leri bombardıman ediyorlar. 

General Denz herhalde Şam

da olduğu gibi Berutta da Gene
ral Vilsonun vaziyetini nazarı iti
bara almamağa karar vermiştir . 

Şam • Berut demiryolu üze. 
riııdeki tnarruı.a bir nihayet ver· 
mek için azimli bir gayret sarf e
dilmektedir. Dün Müttefikler Ce
bclmatlar tepesine ve bu tepe ile 
başlıca yol arasında bulunan Ge
be! tepesine karşı şiddetli bir ta
arruza geçmişlerdir. 

~ütt~fikler Berutu çevirirken 
Surıyenın ötesinde şimalişarktde 
Iraktan gelen Hint kıtaları Demir
kapuyu işgal ettikten sonra lıtan
bul • Bağdat demiryolu yakınında 
bulunan Kametıiyi zaptetmiş bu
lunuyorlar. Suriyenin cenup mün
tehasında • Cezine mıntakasında 
Müttefikler Beykuma ve Madrata 
varmı~lardır. 

Mercayun mıntakasında Kafe
caya köyü işgal olunmu~tur. 

Şam : 11 ( A. A. ) _ Roy
terden : Cebeli Düruı Emiri ile 
di~er Dürzü rüesası dolaşık bir 
yoldan Şama gelmişler ve Gene
ral Dögolün Y akınşark umumi 
mümessili General Katru tarafın
dan Labul edilmişlerdir . Dürzü 
heyeti Cebeli Düruzun Hür Fran
sızların ve Müttefik!Nin idaresi 
altında kalması arzusunu izhar 
etmiştir. 

Londra : 11 ( A. A. ) - Kıb
rıstan alınan bir telgrafla Suriye 
harekatının devam etmekte ol
duğu, lniiliz kıtaatının Vişi kuv
vetlerinin Beruta beş mil mesa
fedel.:i hatları da zaptettikleri bil
dirilmektedir . 

Tlrklyede enterne 
edilen Fransız, 

Sovyet tayyareleri 
Ankara : 11 (Radyo Gazete· 

sinden) - Muhtelif tarihlerde An· 
talya civarında Fransızların üç ve 
Z~nguldak civarında Sovyetlerin 
bır tayyaresi enterne edilmiştir. 

AN~ARA RADYO GAZETESİ 
(Birinci sayfadan artan) 

arasını açmak içindir. 

• 
Bulgar maliye nezareti mec-

lise Yahudilerden vergi alınması 
hakkında Sobranyaya bir layiha 
göndermiştir . Bu Jayihaya göre 
Yahudilerden yüksek veriiler alı 
nacaktır • 

Sayfa 3 
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Misis, Acıdere içmesi açıldı 
Yiyecek Vt' yatacak geçen senelere nisbeten dahn 

temiz ve ucuzdur. Muhterem müşterilerimiıin bir kere 

görmeleri bu sözümüzün doğruluğunu isbata kafidir. 

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

8 de. akşam 6 da. 13241 3-7 

Stajyer memur ı almacak 
Çukurova Pamau Tarım Satı' Koope

ratlfterı Blrlljlnden: 
Halen mevcut bulunan ve ileride kurulacak olan Satış Koo· 

peratiflerimiz için müdür ve muhasebeci yetiştirilmek üzere staj· 

yer memur alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır: 

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 takdir 

edeceği ücretle satajyer sıfatile çalıştıktan sonra yapılacak mes

lek imtihanını kazanmak. 

Talipler arasında lisan bilenlerle Satış Kooperatifleri ortak· 

larının birinci ve ikinci dereceye kadar kan hısımları tercih edile

lecektir. 

Bu ve mütemmim şartlarımızı kabul edecek genç' erin 15 
temmuzun 1941 tarihine kadar bir mektupta Umum Müdürlü

ğümüze müracaatları ilan olunur. 

8-10-12 13232 

i 1 an 
S[YHAN YilAY(Tİ DAİMi (NCÜM(HİHDEH : 

ı - Adana - Kozan yolunun 61 + 500 - 71 +ooo km; leri 
arasındaki şosaya lüzumlu (760) m3. kumun nakli {1352) lira (80) ku
ruş üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 2417/941 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
(10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Jsteyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri görmek 
üzere vilayet Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (101) lira (46) kuruş muvakkat teminat verme· 
leri ve ehliyet vesikası almak üzere ihaleden 3 ıün evvel bu gibi iş 
yaptığına dair bonservislerile iki fotograf, bir adet (38) ve bir adet 
(8) kuruşluk damga ve bir adet bir kuruşluk tayyare pulunu dilekçe
lerine bağlamak suretile vilayete müracaatları lazımdır. 

8-12-16-20 13233 

i 1 an 
SEYHAN YilAYETi DAİMi (HCOMf HİNDEN : 

1-Adana Kozan yolunun 54+ 908-58+107 kilometreleri 

arasında yapılacak tesviye ve şosa inşaatı (40156) lira (57) 
kuruş üzerinden kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24/7/94 t tarihine müsadif Perşembe günü 
saat onbirde vilayet daimi encümeninde yapılacağından kapa· 

h zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat on· 

da bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 
3 . -:-- lste~cnler bu işe ait keşifname ve şartnameleri gör· 

mek ıçın Nafia mu"d" 1 .. ,... .. d b'l' 1 ur u5 une muracaat e e ı ır er. 
4 - . İsteklil~rin (3011) lira (74) kuruş muvakkat teminat 

vermelerı ve ehlıyet vesikaları almak üzere bu işi yapabilecek

lerine dair bonservisleriyle ticaret ve sanayi odası vesikala

rını, iki aded fotograflarını, bir aded (38), bir aded (8) kuruş· 
luk damga ve bir aded de bir kuruşluk tayyare pulunu yu
karda ikinci maddede yazılı günden üç gün evvel dilekçele

rine bağlamaksuretiyle vilayete müracaatları lazım1ır. Posta 

ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür mumu ile iyice 

kapatılacaktır. Postada olacak ecikmeler kabul edilmez. 

2-5-12-18 13209 
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! DOKTOR ! • • 

l Yalçm Mustafa Ozel 1 
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ı Dahili eaıtabldar Mltebaııııı ! 
• • • • ! Abidin Paşa caddesi Namık Kemal İlk i 
1 okulu karşısındaki Muayenehanesinde her güni 
! hastalarını kabul eder i 
! i 
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Adana AsUye ı el 
bakllk baklmllil•· 
den: 

941/407. 

Hürriyet mahallesinden 5 N. 
Ju evde Ahmet oğlu Salih Balaba
nın ayni mahalleden 9 N. lu ev
de Abdullah oğlu Ömer ve Dllr· 
muş kızı San kız aleyhlerine ika
me eylediği senetli 200 ve ev be
delinden 200 lira ve noter ücreti 
ile pul bedeli 375 ve protosto 
masrafı 479 kuruş ki ceman 408 
lira 54 kuruşun tahsili ,hakkındaki 
davanın yapılmakta olan duruşma
sında: 

Müddeaaleyhlerden Ômerin 
gösterilen mahalden çıkmış ve ha
len 1ıerede oturduğu meçhul bu
lunmuş olduğundan davetiyenin 
ilanen namına tebliğine ve muha· 
kemenin 10 Teşrinicvvel/941 ta
rihine talikına karar verilmiş bu
lunduğundan mezkur günde mah
kemede :hazır bulunması lüzumu 
aksi takdirde gıyabında muhake
me icra kılınacağı ilan olunur. 

ismet İnini kız 
Enstlttlsl mfld8rl8· 
Oilnden: 

Kallteıly~e ve sesinin temfzd§lyle ber kesi b11yrete 
dlştlren radJO 

Bütünlemeye kalan talebe 
için 16/7 /l 941 tarihinden itiba
ren kurs açılacaktır. Bütünle
meye kalan talebenin okula 
müracaatla isimlerini kaydettir
meleri ilan olunur. --.......................... ..... 

Muharrem 'Hilmi Remo Nlbetçl eczane 

YENİ ECZANE Tlcaretllaneslnden aımıı 

ABİOİNPAŞA CADDESi NO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 112 
Belediye Yanmda 
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TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t88B !R 1 

ı E ı 1 
ı ı 

f f 

Sermayeai: 100.000.000 TtiTk Liraa 

Şube ve ajans adedi : 265 

i o ı 
i N I 
i RADYOLARI j 
ı ı J Bataryab Radyo Mflşterııerıne Milde ı ı 

ı ! Dünyanın en büyük radyo fabrikasının 1941 model ı 
ı OREON markalı radyoları geldi. Bu radyolar fabrika tarafından · ı 
ı 10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet yüksek ve kuv- ı 
ı vveUi , tabii ses verir. Bu radyelar hem tam cereyanla çalışır ı 
ı ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. KGlaylık yapılır. ı 
ı Bu radyolann ceryan ile çalışanları da vardır ve her cinsleri ı 
ı bulunur. Bu radyoların seslerini bir defa dinleyiniz. ı 
ı ı 
ı Gramafonlan olan1ara da kolaylık yapmak için iramafon ı 
ı ile d e değiştirebiliriz. ı 

ıı Yüksek randımanlı ANOT bataryalarımız geldi. Fırsatı i 
; kaçırmayınız.. ı 

ı Adana Umumi Acenteai : ı 

f Yal Camu Karpııada Tuballyecı f 
ı Bekir Satar. 29-30 ı 
ı ı 
...... " .... " .. " .... """"""" .... """"""ı 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iNGil TERE iTTlf AKI YE 

BOYOK BRİTANYA iMPARATOBlUGU 

== YAZAN: ===: MÜMTAZ FAiK FENiK === 

Zira! ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriko/enlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıtı'acakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 .. 250 .. 1000 il 

40 il 100 " 4000 
" 100 il 50 il 5000 .. 

120 .. 40 " 4800 ti 

160 
" 20 " 3200 .. 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh11, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEHASSIS 

• 

1 
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i
ı Abone ve ilin 'JL"'ÜRlh~SÖZ lÖ l i 

şartları GÜNDELiK ~E • ADANA ;ı 
Sahip '-le Başmuharriri : Seneliği · · · ı4oo Kr. FERiD CELAL GÜVEN ıl 

ı , Aylığı . . . 125 D -

1 
-- Umumi Ne§riyat Müdürü 1 1 

lıanıar için idareye MACiD GÜÇLÜ 

t i mUraı:aaı etmelidir •••••·~· ,~ , TiiRKsoza Moıboo•; h 
rm" ...... " ...... """" ...... ""++ff ........ 

' 12 Temmuz 19~ 
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En Büyük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N Oİ$ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT. 

CAZjBE VE GÜZEllİKTİR 1 
"Radyolin,, harikulade mües

sir terkibi, daima tazeliğ"i ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

ere~ 
de parlak. neticeler v 

1 
11Radyolin,, sizi terkibi ıneçb:i 
ve birkaç misli pahalı ecne • 
müstahzarlarından da ıniist3~ kişinin tercih etti~i yegane diş 

macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 
• ni kılmıştır. 

• 
RADYOLIN 

z:::uu=:XA##AA#fititi##A~ 
'"::zz:u::u:ıı::c::::ı:u ### A#A'Zt# # uun ~ 
1

M l\J ~ z l.. E K 

= Kırıklık,Başı 1 n Diş ve adele ~ 
= ağrı ları ~ 
M En seri ve en kati şe· ~ 
it kilde yalnız kaşe ~ 

~ GR.IPIN I 
U ile geçer. i b~·'-
M Havaların serin!edığ ·ı~ : 
~ günlerde alacağınıı 1 ~ 
M tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundurı.ıak olmalıdır· 

• 
Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekler• 

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

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 
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~ TÜRKSÖZ~ 
o 
g Gazete ve Matbaas,,! 
D 
o 
g Türksözü Gazetesi P 
g Okuyucularına dünyanın her taraf,.. 
o vuku balan badlıeıerl gflatl 
g glaflne verir 
o -0---------
g Türksözü Matbaası 
a ~ g Kitap, mecmua, çek, 11Uet, alış, J' ,r 
o harita, 111111mam matbaa işlerini 'I ,ı 
g klyede mevcut matbaalara re•• 0ı o eder derecede tabeder 0o 
e ooaaaooo ooaoo o ooaaooo O 


