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htb Londra_'dan ve Moskova'dın 
ile ;r Verildiğine göre, İngiltere 
ltl uıya arasında bir ittifak im
ıııu'~ınlftır, iki hükmü ihtiva eden 

' edeye göre : 
1- ıı. · kar "' devlet, Almanya'ya 

biriti ~apılan bu harp esnasında 
lun rıne her türlü yardımda bu. 
~~1 t~hhüt etmiılerdir. 

llllidd _lkı devlet, harbin devamı 
&ulh ctınce hiç bir mütareke ve 
t'•hh~uıhedesi imza etmemeği 

llt .ut etm iılerd i r. 
tırıd 1 ~evlet normal ıartlar al
iın1 ~ •ıyast :ve askcrt bir ittifak 
ittit' ariıkları zaman, ekseriya, bu 

•kın h-.... 1 . - k 
Jltı Uıı;uın erı muza ere ve 
tafı •rlılclara zemin olur ve iki ta· 
ı 

0
•
11

1
. Dlenfa1ttleri :telif edilir. Rus 

ııı •• il 'tt• lır 1 ıfakı böyle normal ıart-
tild~ltında yapılmıı bir ittifak de· 
ltrcır · . . Hakikat ıudur ki, lnjil
bö İ ıltı •ene evvel Rusya ile 
hl e bir ittifak aktetmeğe teıeb 
~u:ı etti. Ve muvaffak olamadı. 
İle d~ . • menfaatlerini İngiltere 
iörd-Rıl, Almanya ile anlaşmakta 
P.ltt Uler · Ve 23 Ağustos 1939 
iın1 

1~1 imzaladılar. Bu paktın 
hıt 81~Yle Rusya'nm büyük bir 
hu 

8 •tlediği .. anlaşılmııtır. Çünkü 
Yı .~aktın imııssı üzerine Alman
da ~ e garp demokrasileri arasın
<1, R. arp çıkmıı. :Bu harp arasın
ın .. 1

111Yıt lngiltere'yc karıı düf-
.. rı ık 'f ın,, 1 ade t:derı bir vaziyet al-

~ı.ltıı Ve lngilıı imparatorluğunun 
tılıl •caQ-ıııı ve hatta yıkılması li-

icldil\.· · ı· &arı· · ıı: ıııı rl'ıimt matbuatının ı· 
1Ylc ·· F •oyt~yip ılurmuıtur. 

\Jin· altat bir güıı Rusya da ken
buı' Ahuaıı} ıt ile harp halinde 

~l~~ftur: lııgiltere ~e . Ruıy~, 
ti il lngılız darbımcselının tabı · 
1ı.1, ... 'l.cre, haıttaııe yatağında bu· ... u, · ı. • 
~Ilı hu garip arkadaıtırlar. 
İrtıpYa, •enelerden beri İngiltere 
)'ılı~ratorıu~nu propagandasiyle 

Rtııy 1~1 çallfıyor. lnıillere de 
"trlı' ~ı~ bolteviıminde kendi 
dtvı t:. •çın tehlike jÖrüyor. lki 
'diı~.'0 rnedfaatleri ansızın telif 
h,k11

1f olamaz. Hatti zevahire 
hun •calt oluraa, bu menfaatler 
tat hrı ~er zamandan ziyade te
'ditcc~ındedir. _Almanya maQ'lup 
ltkt>eı lı: ~lursa, dünyanın müs
lilter ~Jımi ne olacaktır .'I in 
c'ti eib·01teviımi kabul etmiye
dcn a 1

• Rusya da bolıevizm · 
lt.1 ;:ı _aeçmiyecektir. :Asya kı
n,811 t e~ındeki menfaat tezatları 

8 ~ elıf edilecektır. 
•Utr Utlirı bunlar yerinde olan su
ci11r ~lrnakl~ ~raber, hakikat ıu
tılıyar; b~er .. ıkı memleketi de kar
buturı b uyuk tehlike karıısında 
Çtkitın ku meseleler arka plana 
'btnf ' ledir. Bugün rejimleri ve 

aatıc · ltrc d rı ne olursa olsun, lnıil-
&iyıe ~ Rusya da, Alman tehlike
>'ll'nın arııl~şmaktadırlar. Alman· 
tııtorl zaferı, hem lngiltere impa· 
· Utun 11lı~ası dun, hem de Rusya'nın 
htr iki demek olacaktır. Bugün 
rı i)'rı evlet de Almanya ite ay
h.reb ~uharebe halindedir. Mu-
..ı enırı bM 
... '"•mı oyle iki cepheli olarak 
1- tel nda başlıcd iki mahzur ak-

fllektedir 
ı - E . 

hn ik• Ve a Almanya'yı kaıfılı-
"'l&t ~iror~unun ahenkli çalışama · 
''tlf k ıaf teıkil etmektedir. iki 
ı . • ara d · trı a • enız ve hava kuvvet-
t..ı 1 rasırıda b" · b. 
. \il ecck ır ış ırli~ temin 
•le dab ?1~rsa, şüphesiz Almanya 

2 a ıyı dövüşülebilir. 
- lk' . th'ınrni ~ncı ve ayni derecede 

it dtv Yetlı bir nokta da mücade
liııin :urn ederken, iki taraftım bi

~i lcı:~y~ . ile ayrı sulh aktet
'idir. B esının bertaraf edilme· 
dit, ç~' ehemmiyetli bir mesele· 
it Urıkij R · ı 
'aında usya ı e Almanya 

~llllarıy _harp çıkab, lnıiltere'nin 
-. a •le lh '-~v.. ayrı su aktetmek 
ın .. rurıd b ı tktcd· ~ u undutu söylen· 

( ~ .R_ıv_a~et edilditine ıöre. 
raıı akıDca ıabifede) 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ı 
\ı ı 

1 Suriye işinin hallinden sonra 1 
i Hataya mülteci akını durdu İ 
ı ı 

İ FBANllZ GBMILBBILE AIKEBJ.BBIN TEC:BIDINB ı.EV lll DiLiYOR J 
i BDDUTTAIU ~FBANllZ IDBAYLABI TOBB IUBA'iLABINA VEDA BTTILIB J 
i Antakya: (Tiırkıö%ü muhabi~inden) - Bir haftadan- tehlike lnoliz.lerig ifgalini müteakip baflıyacak ve Alman ı 
ı beri Suriyeden Hataya devam eden yolcu akını mütareke- tayyareleri bundan ıonra Suriye fehirlerini bombardıman i 
ı nin imzaıından ıonra ~zalmıı~ır. Şimdi pe~ az ~olcu g~l- edeceklerdir. ı i mektedir. Hemen hepıı Halebın tanırımıf aılelerıle zengırt· /ıkenderurt Limanına iltica eden Franıız gemi/erile aı- ı 
ı terinden mür~kke11 ~l~n bu. yolcular ~ntakya, lılıend~run, lıerlerinin ıilahtan tecrid iıi ıona ermek üzeredir. ı 
ı Soğulcoluk ve Nergızlılıtekı otellerde ıkamet etmektedırler. Ankara: 16 ( a.a) - Gelen malumata göre, Türlıiye- 1 
ı Gelenlerin büyük bir kıımı Suriyedeki vaziyetin inkiıalını Suriye hudutla,.ındaki Viri hükumetine menıup Fran•ı:z ı i belı/emelt üzere yaz mevıimini Halayda geçirmeğe lıarar ıubayları Suriyeyi terketmeleri dolayı•ile Türk ıubaylarile ı 
ı vermiılerdir. Bunların nolıtaina:zarına göre, Suriyede a•ıl ıamimi bir vedalaıma yapmıılardır. i 
L""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ı ·--- ..._._ ___ _......., _ __.... _________ _ 

ALMANLARA GDRE SOVYETLERE GDRE 
&tallll Hattında 
taıyllı artıyor 

Si MOlENSKOE ~OK 
BOYOK MUHAREB(l(R -
Sovyet taarruzu ağır 
zayiatla püılıürtüldü 

ZtTOMIR MUHASARASI 

Japon kabinesi 
istifa etti 

BaoJealll vaıı1eU 

Japonya büyük 
karar arifesinde 

ANKARA'YA 
MOSKOUADAN '.§~~§ 

GELEN ELÇiLER 
--~---------·---------~---

Almaayaaıa Moıllova Blçlll Fon ıaıembarg ı 
bagln tayyare De Berllae barellet ediyor J 

- 1 

Macar, Slovak Elçileri Ankarada 

BERUTT l MOTTEf IKlER 
RESMi GE~IO YAPTI 

Llllaıa•••ar 
teıalllrat 1aptı 

Ankara : 16 ( Türksöıü Mu
habirinden ) - Sovyet - Alman 

harbinin batlaması dolayısiyle 
Moskovadan ayrılan Alman büyük 

elçisi ve Alman koloniaile, Macar 
ve Slovak elçileri ve kolonilerinin 

ıovret llllıllmetl 
Moıllovadadır 

AlMANlAR 8(ŞY0Z 
OTOMOBll lAYB(JTI 
Bir kııım Almanlar 
muhaıarada imha edildi 

SOVYET PARAŞÜTÇÜLERi 

.. _._ ..... ________ ... 
i [MIR ABDUl~HIN i 
: ARAPLARA HITABI : 

Emir Abdullah 

Bağdat : 16 ( A. A. )- Emir 
Abdullah,..radyoda bir nutuk aöy
liyerek Irak ve bütün Arap dün
yası gençliğini birlcımeğe davet 
etmi-1tir • 

Ankaro 

Radyo gauteıi 

lngiltere ve 
Sovyet rejimi 

Mihver, Çörçilin ıon nutlıanu 
naııl kaTııladı ? 

AmerDıa balırlre 
nazırw te)'ld 

S 
on Rus - lngiliı: anlaşması 
üzerinde bütün dünya ehem-

miyetle durmuştur. Çörçil bu 
anlaımanın mahiyetini tebarüz 
ettirerek < Bu bir ittifaktır > de
mtştir. Hitlcr < Mücadelem > adlı 
kitabında dünyayı Komünistlikten 
kurtaraca~ını yazmııtı . Ve nite
kim bu~ünkü Alman seferi de 
Komünistli~e Jcarşı bir < Haçlılar 
seferi > telakki edilmektedir . Şu 
hale göre Nasyonal Sosyalizmle, 
Komünizm çarpışmalctadır. 

Çörçil nutku ortasında da ıöyle 
demiştir : 

< - Geçen hafta sonunda Bri
tanya ve Rusya hükumetleri ara
sında lngiliz , Rus milletleriyle 
dominyonların tam muvafakatiyle 
müşterek düşmana lcarıı müttehit 
harekette bulunmak için resmi 
bir anloşma imkanı hasıl olmuş
tur . 

lngiliz ve Rus hükumetleri 
Hitler Almanyasına "8rşı harbe 
devamı , mümkün olduğu t.:adar 
birbirlerine yardımı ve ayrı ayrı 
sulh akdetmeme~i[taahhüt etmiı
lerdir. Hariciye nazırımız Edenle 
Moııkovadaki büyük elçimiz Sir 
Staf fort Cripps iıleri seri bir ne
ticeye ba~lamak için yorulmaz 
bir faaliyet göatermiflerdir . 

lmza edilen ve metni neıre
dilen anlaşma harbin istikbali ü
zerine pek ziyade hayırkir ve 
kuvvetli bir tesir icrasından bili 
kalamaz. Bu pek tabii olarak tir 
ittifaktır ve Rus milleti ıimdi 

müttefilderimiı.dir . ( alkıılar ) • 
General Smuts'un mutat kiyasetli 
sözleriyle yaptığı beyanatı bu. 
rada tekrar etmek isterim . Ziri 
bu sözler kraliyet hültumetinin 
noktai nazannı teıkil etmektedir • 
Smuts ıöyle demiıtir : 

Hiç bir kimse ıimdi bizim ko
münistler safında olduQ'umuzu ve 
Komünizmin harbini yaptığımızı 
söyliyemeı.. Kurtla Kuzuyu idare 
etmek istiyenleri Nazizmin har
bini yapmakla itham etmek daha 
doAru olur. Hitler şuursuz mega. 
lomanisi ile Rusyayı müdaf aaaı 
için mücadeleye mecbur ettiQ-i 
için Rus ordusunu takdis ediyor 
ve Komüniım umdesine hiç bir 

an iıtirak etmeksiıin bu orduya 
tam muvaffakiyetler temenni edi
yoruı. Hitler Komünizme kendi
sini düıman ederken bizi Sovyet 
umdcaine dost yapmamııtır. Na
sal ki evvelce Rusyayı , Komü
nizmi kucaklamadan hainane bir 
tarzda dost yapmııtı • > 

Çörçilin bu nutku bugünltü İn
giliz gazetelerine mevzu olmuı
tur . 

Roma radyosuna göre , Çör
çilin nut~ u Sertinde çok soQ'uk 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Ankara : 16 (Radyo gaze
tesinden) - Alınan haberlere 
göre müttefik kuvvetler Beruda 
girmişler ve Avusturalyalı askerler 
Berut sokaklarında bir geçid res
mi yapmışlardır. 

ıark hudutlarımı ıdan toprakları

mıza reçtiQ'i malumdur. Erı.urum

dan haıeket eıien bu ecnebiler 

bujün saat 16,30 da husust bir 
katarla Ankaraya jelmiıler ve 
17 ,30 da latan bula hareket et-

miıterdir . Büyük Elçiler Ankara 

r•rında bir hariciye mümessilımiı 
ve Elçiler tarafından karfıllan 

mııtır. Almanyanın eski Moakova 

elçisi Forı Şulenburg Almanyanın 

Ankara büyük elçisinin misafiri 
olarak Ankarada kalmış, kafile 

Orta Anadolu' da 
munzam katarlar 

Prens KonoJ• 
Ankara : 16 ( Radyo gazete 

sinden ) - Günün mühim hadi-

selerinden birisi de Japon kabi 

( Gerisi üçüncü sahifede } 

Londra: 16 (A.A)- Suriyedeki 
mütareke ıartlarını bahis oıc:vıuu 
eden Taymia iazetesi diyor ki: 

(Gerisi üçüncn sayfada) yoluna devam etmiıtir. Fon Şu
lemburr yarın hususi bir tayyare 
ile Berlioe hareket edecektir, 

Ankara : 16 (Türksözü Muhabirinden) - Devlet Demiryolları /. 
daresi, Haydarpaşa - Eskişehir - Afyon arasında izdihamı ön/emele 
için Hagdarpaşadan bu istasyonlara ve bu istasııonlardan"'Haıııd - h k ;:, a ;:, arpaşa· 
ya her gun are et. ~decek munzam katarlar ihdas etmiştir. Bu katar-
lar 18 temmuzdan ıtıbaren harekete ıeçecektir. 
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Ask erli k ba hisleri 

Denizlerde 
Yıldırım Harbi 

Bir çiftlikte 
kurulan ceza evi 

Bazı fırınların 
ekmekleri fena 

~~----..... --·-·---------~~-
-·~ +_,_,., __ 

Bu ŞlmdlUk IdUmkla Olamamakta Ziraat Vekciletiyle Adliye ve· 
kaleli arasında, Muğlada takriben 
dört yüz bin dönümlük Dalaman 
adlı devlet çiftliğinde bin kad1tr 
mahkumun çalıştırılması • hakkın
daki müzakereler bitmek üzere
dir. Bu hususta verilen malumata 
naıaran, bu büyük çiftliğe, çalış· 
mak için ayrılacak mahkumlar , 
diğer iş yerlerinde halen çahştı
rılmakta olan mahkumların tabi 
olduğu şartlara tabi olacaklardır. 

Vaziyet tetkik ediliyor 
Beşeriyet t arihini doldu ran 

yüz binlerce vakalar, millf'tlerin 
yekdiğcrine göstermektedir. Tıp. 

kı ferdlerin birbirine tabak kümü 
için tutulan yollar ne ise, bir 
milletin diğer bir millete galebesi 
için de yü rünen yol tamamiyle 
bunun aynidir. 

Bir milletin diğer bir millete 
galebesi için, dünyanın teşeHü· 

!ünden bu zamana kadar insan 
fikrinin bu!up çılc:ardığı usuller 
mahdut çerçeveler içindedir. Şim
diye kadar kullanılan (metod) lar 
ikiye aşmaktadır. Bu tıarpte Al
manlar üçüncü bir (metod) u da 
t atbik etmek fırsatını bulmuşlar· 

dır. 

Bugüne kadar kullanılan usul 
!erin birincisi bir milleti mağlup 
etmek ,"o milletin topraldarını is
tila etmek, ikincisi de bir mem 
lekeli her taraftan ab'oka ederek 
ve iktisadi t11zyik ~ 111 şısuı<la bıı a -
karak. teslim olmıya icbar ve bu 
suretle mağlubiyete uğratmak· 

tadır . 

Bir memleketin istilası için 
müstevli kuvvetm karadan veya 
denizden gelmesinde bir fark 
yoktur. 

İktisadi abloka ve tazyik de -
niz veya karadan veyahud denia.· 
le karadan yapılabilir. Bu netice· 
yi elde edebilmek için dü~manın 
deniz ve karadan muvasalasını 

kesmek icap eder. 

Maziye, mazide cereyan eden 
harplere bir göz gezdirilirse Al· 
maııyanın birinci usulün tatbikin· 
de pek çok defalar muvaff akiyet 
gösterdiği görülür. 

İngiliz tarihi de bir milleti ab -
loka ve iktisad[ tazyik ile muta· 
vaata icbar ettiğini gösteren va
kıalar ile doludur. 

Almanların bir millete kar~ı 
galebe temin etmek için buldu~u 
ve bu harpte kullandığı üçüncü 
usul ise bava kuvvetlerinin yük
sek ve dehşet verici tesirinden 
azami istifade sistemidir. Hava 
hücumları ile cephe ger'.ııinde ve 
memleketin her tarafında sivil 
halkı bizar ederek ve tazyikler 
yaparak düşman hükümetini ken 
di halkı tarafından sulh yapmıya 
mecbur etmesini t<::min etmek. 

Birinci Cihan harbınin sonun
da General Jofr, bu metodun ge. 
lecek harplerde kullanılabileceği· 

ni Fransız milletine ve bütün dün· 
yaya ilıtar ettiği zaman bu ikaz· 
dan o zaman yalnız Almanların 

istifade için çalıştıklarını bugün 
bütün dünya anlamış bulunmak
tadır. 

Almanlar bu harpte her üç 
usulü de tatbik etmek suretiyle 
hareketı:: geçmiş ve harbi kuvvet· 
li düşmanı olan lngılterenin aley . 
hine çevirmek için bütün faaliy~ . 
tini sarf etmekte • lulunmuştur. 

Yıldırım harbi sistemini kut . 
lanan Almanya, karadaki istila 1 

hareketinde daima zaferden zafe· 
re koşmak çarelerini temin ede· 
bilmiş ise de bu yıldırım harbi 
ni denizlerde ve e1'onomik saha· 
da tatbike muvaffak olamamıştır. 
Ayni zamanda :yıldırım harbini 
İngiliz adalarına karşı icra edebil
mek zaman ve ~fırsatını :kaçırmış 
ve hatta kuvvetini de lcaybet
miıtir. 

Halbuki lngiltere , (EylCıl 939) 
danberi Almanyayı her gün biraz 
daha ezen ve darlaşan bir ablok.a 
çemberi içine sokmuştur. Alman· 
ya iktisadi darbelerden kurtulmak 
için Avı upanm diğer memleket
lerine s<tldımken İngiltere de ab
loka cemberi içine istilaya u~ra· 

mış devletleri de sokarak Alman· 
yanın kara ve denizde ticaret 
yollarını kapamağa uğraşmıştır. 

ı ........................ ı 

} lOZAN GONO j Almanya bugün yalnız Fransa 
vasıtasile ufak bir ticaret yolu 
muhafaza etmektedir. Her ablo 
icada ufak tefek bazı kaçak ola· 
bilir. 

Almanyanın istilası altına gi
ren her memleket lrıgiltereye ab
lokayı büyütmiye ve Lcaçak nak
liyatını darlaştırmağa fırsat veri
yor. Son Rus Alman harbi ise bu 
kaçak nakliyatı mühim surette 
rahnedar etmiştir. 

Mahkumiyet müddeti iki sene
den fazla olanlar, sıhhi vaziyetle
ri bedenen çalışmıya mü:.ait olan 
lar muhtelif ceza evlerinden ay
rılarak bu mıntakaya sevkoluna· 
calc.lardır. 

ı ÖnUmU:ıcdekl 20 Tem· ı i muz L ozan gUnUnU z en ı 
ı gln bir program la k utla· i 
ı mak için şehrimiz Halk· 
ı evinde hazırhklara baş· l 
ı lanmıştır. ı 

Şehrimizde çıkarılan tek tip 
<'kmeğin umumi formüle uygun 
bir şekilde olmadığmı ve Adana. 
da piyasaya çıkarılan yeni ekme· 
ğin gıda bakımından düıük oldu
ğunu yazmıştık. 

Bu hususta alakadarlar tetki
kata devamla ve lazımgelen te
şc::bbüslere g eçmekle beraber ilk 
iş olarak ekmeklerin pişirme mes
desini n hallini kararlaştırmışlar· 

dır. 

lngilterenin kuvvetli deniz taz. 
yiki, Almanyayı ve Almanyanın 
istila altında bulunan memleket
leri de yavaş yavaş felakete sü . 
rüklü.} or. 

Şimdi, harbin acı dc::rslerin<len 
ibret almış olan Almanya, bu 
taıyık oyununu lng' l"tereye karşı 
oynamaya çalışıyor. 

Bu oyunun muvaff aki} ete va
rabilnıt'Sİ için Almanların elinde 
muhtdif kıtalarda müteaddit de
niz ve hava üsleri bulunması icap 
eder. Halbuki Almanlar, ancak. 
ve münhasıran Avrupada istila 
eti ilı:Jeri üslerden istifade et mek 
mecburiyetindedir. Bu ise Alman. 
yaya kafi menfaat tt:min ede me
mektedir. 

Buna rağmen, Almanya Avı U· 

padaki üslerinden lngiltereye kar. 
şı, tayyare, mayin, denizaltı ve 
korsan gemi\erini kullanmak su 
ıetile bir yıldırım harbi yapmağa 
çabalıyor. 

lngilterenin tekniği mayinlere 
kaışı, mükemmeldir. ( Degosing) 
usulü ile mıknatıslı mayinlerin te. 
siri hemen kamilen denecek de· 
recede izale edilm iştir. 

Vakıa Alman deniıaltı gemi 
leri çok zararlar vermek iktida
rını gösteriyor. Bunlara mani ola
bilmek için ticaret gemilerine 
daha fazla muhafız gemiler ver 
mek ve büyük denizlerde karakol 
gemileri bulundurmak icap eder. 
Bu da İngi l iz ve A merika donan
masının kudreti ile mümkündür. 

Almanyanın bu harpteki bü 
tün faaliyetine rağmen, lngilterede 
iktisadi ablokanm öldürücü tesi~ 
rini gösteren izler çok görülmü
yor. 

Karada yıldırım harbinin me· 
sut neticelerini çabuk gören Al
manya, denizde bu neticeyi yı l 

dırım süratiyle temin edememek 
bedbahtlığı karşısındadır. Deniı
leı de yıldırım harbi, bugünkü 
şartlar altında çok müşkül ve he
men hemen gayri mümkündür. 
Deniz, kara, teknik ve stratejisi
nin hiç bir zaman takbik sahası 
olamaz. 

Bu mahkum larııı çiftliktt: 
hususi pavyonları olacak, yemek, 
giymek gibi zaruri ihtiyaçları Zi
raat vekaleti tarafından tt-min 
olunacaktır. Alacakları bir mik
tar yevmiyeden bu masrafları çı 

karıldıktan sonra gcıiye kalım 

para mahkum laı ın ııamına bir 
bankaya yatırılacaktır. Mahkumi
yet müddetlerini :ikmal edenler, 
ellerinde bir kaç kuruş sermaye 
ile köylerine dönmek imkanını 

bulacaklardır. 

Mahkumlar çiftlikte her türlü 
ziraat makinalarını kullanmayı 

öğrenecekleı, modern aletle ze
riyat yapmak için gösterilmesi 
icabeden usul ve kai<leltr tedris 
olunacaktır. 

Diğer taraftan mahkumiyet 
müddeti iki seneden fazla olan 
seksen kadın mahkum çalıştırıl
mak üzere Kayseri bez fabrika
sına sevkedilmektedir. Bu mah
Hım kadınlar da diğer iş yerle· 
rinde çahıan mahkumların tabi 
olduğu şartlara göre idare oluna 
caklardır. 

Piyasada lotogral 
illmi kalmadı 

Bir haftadanberi Adana piya· 
sasında fotograf filmi buhranı baş 

göstermiştir . Bilhassa 6X9 eba· 
dında hiç bir yerde film buluna· 
mamaktadır . lsıanbula yapılan 
siparişlere de cevap verilmediği 
anlaşılmaktadır . 

Bir bıJ'sız tutuldu 
Müftü köyünde Musa Pamuk· 

çunun çiftliğınde evdecilık eden 

Arapkirli Hasa n oğlu Sadık, çiftçi 

başı Mustafanın savaıııııı ve ya

rıcı Muhrizin çuvalını çaldığından 

yakalauarak adliyeye verilmiştir. 

VOLEYBOL MA ÇLAR/ 

Bölgemizin hazırladığı Voley

bol maçlarına önümüzdeki Cumar· 

lesi günü başlanacak ve Pazar 

günü son bul. caktır. 

ı ........................ ı 

ADANA PAMUKlARININ 

fUAROA TE~HIRi 
lımir Enternasyonal fuarına 

her vilayette iştirak hazırlığı baş
lamıştır. Bu meyanda lımir fua· 
randa Adananın muhtelif cins pa· 
mukları ile Adanada çıkan yerli 
mensucat teşhir edilecektir. 

Y a.knıda nümuneler lzru\ı deki 
Fuar Komit("siııe göndeı il~cektir . 

Ralkevlnde dOn 
verilen konlerans 

L·ün saat 18.30 da Halkevin
de Gazi Terbiye Enstitüsü oğret
menlerinden ama Mithat Enç ta· 
rafından bir konferans verilmiş ve 
konferansı müteakip bir film g ôs 
teri l miştir. 

Deniz yolları 

memurları 

Münakalat Vekaleti, Devlet 
Denizyolları İşletme Umum Mü
dürlüğü memurlarının tayin, tebdil, 
terfi ve tecziyeleri, harcırah, fazla 
mesai, ikramiye, g c:mi işleri , ve· 
kalet tahsisatı, hastalık ve kazada, 
askerlik hizmeti için ayrılışta, me· 
muriyette ve kadro tensik atında 
memurlara ve vefat halinde varis· 
lerine verilecek ücret ve tazminat 
işlerini tanzim <'dt· n bir nizamna· 
me hazırlamıştır. Bu nizamname 
ile ayni zamanda memur ve ame 
le hizmet evleri, gişe, fena hava, 
temsil, çamaşır, su tahsisatı ve 
diğer munzam tahsisat mesdeleri 
de bu nizamrıame hükümlerine 
tabi bulunacaktır. 

ikmal 
din 

kursları 
açıldı 

K1z, erkek, licaı et liseleri ile 

orta okullar ve enstitüde ikmal 

kurslarına dünden itibaren başlan· 

mıştır. ikmal kursları büyük bir 

rağbet görmüş ve ikmale kalan 

bütün talebeler devama başlamış· 

tır. 

-------ı~=-u_z __ A_K_L_A __ R_D_A __ N __ B_A __ •_•_• __ -==~1-------
Yarı canll otomatların tekamülü meselesi 

Yan canlı Robotlar yapıldıkını çok defa i
şitmiş olacaksınız. 

Bilirsiniz ki, bu insana benzeyen robotlar 
Amerikada icad edilmiştir. Robotlara, insanlara aid 
bazı vazifeler gördürülmekted ir. 

Televizyonda kullanılan elektrikli göz bu oto 
mat makine insanlara görme kudretini vermiştir. Bu 
sayede bu makine insanlar, amele, banka bekçisi, 
uşak, mitralyöz kullanan asker vazifesini görebili· 
yorlar. 

Bu otomat insanları, makinelerine canlı mad· 
deler koymak suretiyle yarı canh bir ha le koymak 

acaba mümkün değil midir? Bu ilk nazarda hayali • görünmekle beraber, tahak~k sahasına isal edile· 
bilir. 

Doktor Carrel ile albay Lindbegin senelerce 
süren tecrübeleri neticesinde ciğer vazifesini gören 
"suni bir kalb., icad edildi. 

Bunlar bu suni kalb sayesinde cam kava
nozlar içinde senelerce canlı uzuvları ya~atmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu keşif sayesinde, insan gibi iş gören çe· 
lik robotlar vücuda getirilebilecektır. Bu çelik ro· 
botlar, her şeye kadir olacakbr. 

Fiat mürakabe komisyonunda 
yııpılao göıüşmdc::rde, şehrimizde 

çıkan ekmeklerin her fırına göre 
de~iştiği ve bunun için pişirme 

işine ehemmiyet verilme8i husu
sunda belediyenin azami müra
kabesinin temini husuAu kararlaş
mıştır. Komisyon vaziyeti bele
Jıyc::ye bildirmiştir . 

Olgunluğa veremlyen · 
talebenin aıkerUll 

Askerlik Kanununun 35 inci 
maddesinin (C) fıkrasına aşağıda
ki hükümler ilave olunmuştur: 

Lise mezunu olup da olgunluk 

imtihanlarında muvaffak olamadık

larından dolayı senesi içinde \ ük
sek bir mektebe girememi~ olan· 

ların askere sevkleri bir yıl gecik
tirilir. Bunlardan ertesi yıl yüksek 
bir mektebe girerek vesika gös-

terenler mektebe devam eden ta· 
lehe hakkındaki hükümlere tabi 
tutulurlar. 

Olguııluk imlihanlannda mu 
vaffak olmadıklarından dolayı as· 
kı rlik muamelesi yapılıp da kıt'a· 
ya sevkleri icab edenlerden şirn 

diye kadar sevkedilmemiş ve bu 
sırada olgunluk imtihanını verip 
yüksek lıthsile başlamış veya bu 1 

yıl içinde başlıyacak olanlar da 
yukarıdaki fıkra _hi.\kmünden istifo 
ederler. 

Londra-Moıkova 

lşlllrllll 
(Ba,makaleden A rtan) 

Hess, Almanya'ııın Rusya'ya karşı 
harekete geçeceğini İngilizlere bil 
dirmek için lngiltere'ye uçmuş, 
lngiliz.ler de bu takdirde Rusya 
aleyhine Almanya ile anlaşmayı 

vadetmişler. Bu rivayetler ve şa· 
yialar akla yakın gelmemekle be· 
raber, deveran edip durmakta idi. 

Diğer taraftan Rusya'nın da 
inhidam tehlikesi karşısında Al

ı manya ile anlaşmak istiyeceii bir 
1 ihtimal olarak ileri sürülüyoıdu. 

lr giltere ve Rusya bu noktada 
biribirine kall teminat vermek is· 
temiş olacaklardır. imzalanan itti· 
fakın birinci hükmü, iki tarafı 

maddi sahada takviye edeceği gi· 
bi, ikinci hükmü de biribirioe tel· 
kin edeceği itiınat dolayısiyle her 
iki taraf için . manevi bir kuvvet 
teşkil edecektir. 

Geriye çok ehemmiyetli bir 
sual kalıyor: Acaba lngiltere ve 
Rusya, nihai sulh hedefleri üzerin· 
de de bir anlaşmıya varmış olabi· 
lirler mi? Muahede bu suali cevap· 
sız btraktığı gibi, bu nokta üzerin· 
de Moskova ve Londra sükiitu 
muhafaza etmektedirler. Yalnız 

Polonya üzerinde bir anlaşmıya 
varılm1ş olması mümkündür. An· 
cak böyle bir anlaşmanın mevcut 
olup olmadığı ve mevcut ise, 
şümul dairesinin ne olduğu an-

cak Rus - lngiliz işbirliği inki· 
şaf ettikçe anlaşılacaktır. 

A. Ş. ESMER 

17 Tewın:! 

Tarih 
1 
Coğrafya 

VLADI VOS'I' 
- c; 

R 
u~ • Japoıı ıı.u.ıcı~ 

yısiylc:: Vladivo~tol 
zuu oluyor. 
Suvyetlerin bu uıa 

ri Büyük Petro körfe 
190,000 nüfusu vardır d 
b~ryen demıryolu bura 
bulur. Liman ayni ıalJl 
üssü olmak noktasıııdaıı 
vetlendirilmittir . oıııı 
c Haliç > i • bir < 

vardır. Büyük bir ticar 

zidir. 
c Şarkın haldıni ' 

gelen Vladivostok v~k 
basit bir Mançu kôY11 

da Ruslar • burasını 

merkez ittihaz ettiler 
böylece inkişaf etti · 

1880 den itibaren ' 
rcamen şehir tanındı 
de merkez halini aldı · 
lunun gelmesi üzeriııe ' . a 
tok'un ehemmiyetı , 
harbinde burası hareka 

oldu . 
Umumi harbin sofl 

divostok evvela müttef 
Japonlar tarafından işg 
<le, 1922 de Bolıevilde 
ele geçirdiler. 

BiR ôLÜ 
Şehrimiz hakioılerİll 

Meliha Toros'un ba~ 
Zeynep, müptela 01 

lıktan kurtulamıyarak f 
sucat baatarıesinde '<le 

Cerıaze dün yeni ın~ 
nedilmiıtir. lyi 1'alplil1 

severli~i He heıke5 
tanılan ölüye Tanrıd 
diler, ailesi dradıııa b 
leriı.. 

!,eni Nefrlyat 

GÖRÜŞLER Ç 

Adana Halkevinill 
te olduğu "Görüşler •• 
36 ncı Haziran sayısı, 

kapak içerisiede çık 
yazı ve şiirlerle dolu 

t 
ııyı okuyucularımıza 

riz~ 

TÜRKiYE Rad_qosıl 
ANKAfl 

Pcırşembe J7· 

7.30 Program ve aı 
at ayarı 

7.33 Müzık : Hafif l 
7.45 AJANS haber 

8.00 Müzik : Hafif 
devamı 

8.30/ 
8.45 Evin saati 

12.30 Prog-ram ve 111 

at ayarı 
12.33 Müz.ik : Saz es 

12.45 AJANS haberi 

13.00 Müzik : Karışı 

13.45/ 

14.00 Müzik : KaııŞ• 

18.00 Program ve 111 

at ayarı 
18.03 Müzik · RadY

0 
. ı 

Tango Orke5 

18.30 Konuşma (fJ' 
tası) 

18.40 Müzik : Piyas• 

19.00 Konuşma (De' 

19.15 Müzik : RadY
0 

Tango orkestt 

19.30 sa' Memleket 
AJANS haberi 

19.45 Müzik : Yurtt 
20.15 RADYO c,;.ı 
20.45 M- "k . fasıl UZI • 

21.00 Ziraat Takviıtl 
. ao' Mabsüllerı 1 

21.10 Müzik : fası 

21.25 Konuşma (5
14 

konu4uyor) 

21.40 M" 'k . SeııfO uzı . 1 
22.30 Memleket sıı14~ 

haberleri i EJıı 
Kambiyo· 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : oarı5 
2'.?.55/ 

proi' 23.00 Yannki 
ruı. 



Almanlara göre, 
Sovyetıere gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

temmuz bugün Vitebsk,Novograt· 
Volinsk istikametlerinde şiddetli 
nıuharebeler devam etmiştir. 

Skorporhom i•tikametinde dün 
sabah cereyal\ eden bir muhare· 
bede kıtalarımız düşmanın motör· 
lü ve zırhlı bir grupunu ihata 

ederek kısım kısım imha eyle· 
mişler ve b irçok tarık, kamyon 
ve htr türlü silah iğtinam etmiş
lerdir. 

Düşman kılalarının geri kalanı 
garba doğru sfirülmektedir. Vitebsk 
mmtakasında bütün gün düşmanın 
motörlü ve zırhlı kuvvetlerine 

karşı anudane muharebeler ol· 
muştur . Düşman şarka doğru iler 
lemelc için beyhude gayretler 
i'Östermişlerdir . 

Muharebeler her iki taraf için 
ıayiatlı olarak dt-vam etmektedir. 
Novograd-Voliııks istikametinde 

lutalarımız düşmanın şarka doğru 
ilerltnıek ve müşkül vaziyete dü-

şen zırhlı kuvvdlerine iltihak et
mek ıçin yuptığı tt>şebbüslere 
karşı mukabil tııı:ırı uzlarla an uda 
tLe harbetını:-kledir. 

Ün btş temmuz günfi Sovyet 
hava kuvvetleri ciüşmanın motörlü 
Ve :tırhlı cüı.ütamlarına taarruz ve 

tayyare meydanlarında tayyarele · 
tini tahribe devam etmişlerdir. 
Ve Ploesti petrol sahasını Filina 
Antrepolarını ve Çulçia wıutaka· 
sarıdaki nakliye vasıtalarını bom
balamışlard ır. 

14 Temmuz günü düşmanın 

52 tayyaresi düşürülmüştür . Bi
zim kaybımız 25 tayyaredir. Riga 
körler.inde bir Sovyet destroyeri 
diiıman tayyarelerinin hücumuna 
Uhamııtır . Ve kendisi hiç bir 
hasara uğramamıştır. 

Londra : 16 ( A. A . ) - Tay
lllis gazetesinin başmuharriri Le· 
ningradın maruz bulundu~ıı t~h
didi bahis mevzuu ederek diyor 
k~ : < Leningrad henüz kaybe
dılmiı değildir . Kaybedilse bile 
kara harekatı bakımından birinci 
derecede büyük bir felaket teşkil 
etıner.. Fakat bahrt bakımından 
bu ziya çok vahim neticeler do

~Uracaktır. Filhakika Sovyet do· 
nanması harpte mühim bir un· 
surdur. Ve Alman nakliye gemi· 
lcrine ve gemi kafilelerine yap
tıQ-ı müessir taarruzlarla foaliye· 
t~ni ve ne: kadar fayda temin et· 
tı~ini isbat t:lmiştir . 

l " Bu donanma harp harici edi· 
~~se Almanlar tehlikeden ve en 
.•fedcn kurtulacaklar ve gemile 

rıyıe timdi Letoııyada ve Eston

r~da kullandıkları üslerden daha t' bir muvasala temin etmiş o
acaklardır . > 

b Btrlin : 16 (a. a .) - Ruslarla 

1 .. a•.bedecek lspan}'al gönüllü kafi· 
tlsı, Şark Cephesine sevkedilmiş-

t . 

-'apoa kablaeıı ,, 
lıtııa etti 

( Birinci sahifeden artan ) 

nesinin . t'f 
1 ıs ı asıdır . Tokyodan ge-

t~;e~abcrlere göre , bugünkü va 
lcab· lcartısında daha sa~lam bir 

ınc kurulacaktır. 

l'o~mparator sayfiyesinden bugün 
tl\ü~oya gelmiştir . Japonyanm 
•öyı ıın kararlar arif esinde olduğu 
tıcn·enmektedir . imparator kabi-

ın · t"f "-ad ıs ı asını tasdik edinceye 

laca~tı~~oye vazifesi başında ka· 

Lorıdray -
ların Si . a gore , Almanlar Rus-
Q'ı.. bıryada Sovyetlere saldır· 

.. aını k . 
or .. d ço llitemektedir . Fakat .... a b- -
Vatd uyuk bir Sovyet kuvveti 

ır. 

1'okyo 1\00 : .16 ( A. A. ) - Prens 
Ye kabıneii istifa etmiftir . 

lngiliz-Alman 
hava akınları 
Londra: J 6 (a.a) - İngiliz 

hava kuvvı::tleri tebliği: 14-15 tem· 
muz gecesi f ng-iliz bombardıman 
tayyareleri Bremen ve Hanovr'u 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. 
Her iki şehir iızerine de tonlarca 
yüksek infilak kudretli bomba ile 
binlerce yangın bombası ablmıştır. 
Bremen doklarında ve Hanov· 
deki sanayi binalarında büyük 
yangınlar çıkarılmış ve mühim ha
sarlar tevlid edilmiştir. Keza Al
manyanın batı şimalinde mütead· 
dit diğer hedefler de bombardı
maa edtlmiştir. Küçük bir teşek· 
kül Roterdam doklarını bombar

dıman etmiştir. 

Sovyetıerln tanıdıl• 
Balkan llüktmetıerl 

Londra : 16 (a .a)- Soyyetler 
lngilterenin yanıbaşında harp 
eden Yugoslavya, Yunanistan, 
Belçika ve Norvtç hı1kı'.lmetlerini 
tanımıftır . ~Yugoslavyanın Anka
rada bulunan sefiri yakında Mos· 
kovaya hareket edecektir. 

: agtllz zayiat 
blaaçoıa 

Londra: 16 (a. a .)- 1940 Ka
nunusanisinden bu Haziran sonuna 
kadar lngiltereye yapılan düşman 
hücumları neticesinde 41 .900 kişi 

ölmüş; 52.178 kişi yaralanmıştır. 

Maltaya blc11m 
Malta : 16 ( A. A. ) - Resmi 

tebliğ: : Pazartesi akşamı üç defa 
hava tehlike işareti verilmiştir . 
Bombalar sivil binalarda bir mik· 
tar hasara sebep olmuftur . 

Londra: 16 (a a) - Hava ne
zaretinin tebliği: Münferid bir Al
man tayyaresi dün gündüz cenubi 
Gal ile garbi İngiltere üzerinde , 

uçmuştur. 1 Amerlkadakl ltalyaa . 
l:serlin: 16 (a.a) - Bu gece ı 

Jogiliz tayyareleri Ren. ve ~esf.al· 1 V8pDrl&rl 
ya endüstri mıntakasının uzerıne 

1 
Vaşington : 16 A . A. - Ma-

kısa akınlarda bulunmuştur. Hava liye nezaretinden bildirildiğine gö-
dafi bataryalarının çok haşmetli , re, bahriye kOnıisyoııu Ameı ikan 
ateşi sayesinde lngiliz tayyareleri limanlanııdıt butuıum ltal) an va-
daba hedeflere varmadan dağıtıl· purlaı ındıuı döı dünü iatın ulmış-
mıştır. Ve alhklaıı bir kaç infilak tır . 
ve yangın bombası da pt!k az 

hasar yapmışlıf. 

Beratta mlttellkler ı 
resmi geçld yaptı 

(Birinci sayfodan artan) 

Kirahk ev 
Çukur mesçit mahallesinde itfa. 

iye sokağındaki 125 numaralı ha
ne içerisinde müstakil , elektrikli, 
üç oda ve bir mutbah kiraya ve
rilecektir . lstiyenlerin idaremize 

müracaatları . 

Vişi hükumetinin boyun eğmesi 
yüıündeu Mihverin Suriyeye hu
h1lü durmuştur. Suriye ve Lübnan 
halkı tam bir istiklal ve hakimi- 1 

ı yet vadini almıştır. Bunda Fran- _, __________ _ 

Nlletçl eczane 

TAHSİN ECZANESi 
Yeni Otel Yanında 

sanın menfaatlerine dokunan hiç 
bir şq yoktur. Ve Fransanın bu 
menraatlcri lngiliz menfaatlerine 
muhalif te değildir. Çörçilin kay· 
dettiği gibi -son iki ay içinde Or
taşarktaki askeri vaziyette hasıl 
olan iyilikten dolayı memnun ol- ________ ..,.. ___ ._ 

makta haklıyız . ! --· 
İngiliz kuvvetleri ıimdi Şarki 

Akdenizi Türk hududuna kadar 
korıtrolları altında bulunduruyor-

lar. b" . 
Orıaşark şimdiye kadar ırın: 

ci derecede mühim harp sahnesı 
olmuıtu. Şimdi Suriyeyi ele g~
çirmekle bu vaziyetimiz daha zı- ' 
yade kuvvetlenmiştir. Ve Orta· 
şarkın ehemmiyeti bu nisbette 

artmıftır. 
Berut : 16 (A. A) - Müttefik 

kuvvetlerin şehre girişini halk 
hararetle alkışlamıştır. Avustural· 
yalı askerler bugün şe_hir sokak
larında bir geçit resmı yapacal-

lardır. 

ANKARA RADYO GAZ(T[Sİ 
( Birinci sahifeden artan ) 

karşılanmıştır. Romada ~u nutuk, 

İngiliz Başvekilinin m~l~m tc:h
ditleriyl~ İtalyan milletını kork~t
mak istediii şeklinde kabul edıl
mektedir . 

Amerikan Ayanı bahriye en.~ü
meni reisi , Albay Knoksun soy

lediği sözleri teyit etmişti.r · Bu 
beyanata göre, bir Amerıkan ge
misine yaklaşan bir Alman de· 

nizaltısına ateı açılmıştır · 

-
80 R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

=- -KiLO FIATI 
CiNSi En az 1 En çok 

K. s.~. s. 
-- -

Koza \ 8 00 
Klevlaud Ç. - - _ oo.~ 
Klevıandl oo,oo 
Klevland il ---- 00,00 

1 

M. Parlağı 00,0o 00,00 
P. Temizi - 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 00,00 

l(.""Çiğidi - - o,oo .. 
Süsaın- -

Buğ'day yerli O,oo 7,46 

Arpa 0,00_ 5,54 
Yulaf -- 6,00 6,42 

ı_ -
17 . 7 . 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmJltır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

52~Ö25-(Sterlin) ingiliz 
'JOolar) Amerikan t32.20. ,_ .... ....--, 

----- ---------------
, ' 
Misis, Acıdere içmesi açıldı 

Yiyecek v~ yatacak geçen senelere nisbeten. daha 

t . ve ucuzdur Muhterem müşterilerimiıin bır kere 
emız · k"f d" 
.. 1 . b sözümüzün doğruluğunu isbata a 1 ır. gorme en u 

Adanadan her gün iki tren gider ve geli ... S:ba~ saat 

8 de, akşam 6 da. 13241 -

TORKSOZO Sayfa : 

ilan 
Kozan Memleket Hastahanesi Tabibliüinden 

1 - Kozan memleket hastahanesiııin 941 haziranından 942 mayıs sonuna kadar bir 
nelik ihtiyacı olan aşağıda miktar ve evsafı yazılı yiyecek, içecek vesair öleberiler 5. 7. ~ 
den 15 - 7 - 94 t tarihine kadar on gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi t6.7.94t çarşamba günü Vilayet Daimi Encümenince yapılacaktır. Talip o 
ların Encümene ve Kozan Memleket Hastahanesine müracaatları. 

3 - isteklilerin şartnameyi anlamak üzre yüzde yedi buçuk teminat akçasiyle birli 
hastahane tababetine müracaatları. 

Cinsi Azami Miktar Muhammen Bedeli Muhammen Tutı 
adet metre Kilo Lira Kr. Lira Kuru 

---,,,.--~-··--· 

Ekmek 3000 15 450 00 
Koyun eti 1500 40 600 00 
Sade yağ 150 1 40 210 00 
Tere yağı 5 5 10 5 50 
Zeytin ya~ı ( Ayvalılı. ) 30 1 10 33 00 
Pirin iç 1000 40 400 00 
Bulgur 200 15 30 00 
Şehriye 50 50 25 00 
Makarna 100 40 40 00 
Taze sebzeler 500 20 100 00 
Patates 400 15 60 00 
Kuru Sebıeler 100 25 25 00 
Kuru bamya 10 1 60 16 00 
Çay 5 9 00 45 00 
Kahve 2 5 OJ 10 00 
Kuru soğan 150 10 15 00 
lnce Tuz 100 10 10 00 
Kuru Meyvele::r 150 25 37 50 
Taze Meyvder 300 10 30 00 
Kesme Şeker 400 56 224 00 
Süt Ve Yoğurt 2000 10 200 00 
Kömür 10000 3 300 00 
Odun 20000 0,75 150 00 
Gaz yağı 7000 28 196 l.ıO 
Sabun 200 60 120 00 
Benzin 50 40 20 00 
Un 10 20 2 00 
irmik 15 30 4 00 
Domates salçası 30 30 9 00 
Peksimet 10 30 3 00 
Bisküvi 20 l 35 '21 00 
Tavuk ve Piliç 40 00 30 12 00 
Ktfen bezi ( sarı bez } 300 00 50 150 00 
Saığ'ılık beı ( ıısdaı tık ) 200 00 60 120 00 
Dillbent ( gaı bezilik ) 800 00 40 360 00 

1 - 15 - 16 - 17 13252 
-- - -- - ------- ·-------------------------~--

1 LAN 
(OSMAHIYEJ CEBELİBERE-ı 

KET İCRA MEMURlU~UNDAN: ı 
Bir borçdan dolayı mahcuz 

bulunan ikiyüz elli çift erkek
lere mahsus glasiden mamul 
yerli ve 38 - 45 numarah 

kunduraların paraya c,.evrilme
sine karar verilmiş olduğundan 

artırmasının 4;8/941 Pazartesi 
günü Cebelibereket icra daire
sinde yapılacağından talip o· 
lanlann yevmi mezkurde sa· 

at 9-12 kadar hazır bulun
maJan ilan olunur. 13260 

KIRAUK EV 
Türkocağı mahallesinde 4 

odalı ve soğuk su tesisatı bu 

lunan kullanışlı bir ev kiralık

tır • Nafia dairesinde odacı 

Mehrnede müracaat edilmesi . 

Adana Aıkerllk ••· 
besinden: 

1- Adana şubesinde ka
yıtlı bulunan malul subay,erat 
ve şehit yetimlerine verilmek 
üzere tütün ikramiyesi gelmiş· 
tir . 

2- ikramiye tevziatına Tem
muzun 21 nci gününden itiba
ren başlayarak her haftanın 
Pazartesi , Çarşamba günleri 
verileceğinden müstehakkı ik-

ramiye olanlann senedi resmi, 
nüfus hüviyeti ve tütün ikra
miye cüzdanlariyle birlikte şu
beye müracaatta bulunmaları 

ilin olunur • 

• 
iş Bankası 

Klçflll taıarral beıapları 

1941 
İkramiye plAaı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağu.to•, 3 lkincite,rin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkram.iyeleri --~ ........... 
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 > 

Türkiye ı, Bankasma para yallrmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, ayne zamanda tallhlnlzl 

danamı, oluraunuz 

ilan 
BEtEOiYE RİYASETINO(N: 

(Odan k6m8rl abnacak) 
1 - Şehir halkı ihtiyacı için belediyece yüz bin kilo odt 

kömürü alınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kömürün beher kilosunun muhammen fiatı beş kun 
olup muvakkat teminatı %7,5 hesabile 375 liradır .. 

3 - ihalesi Ağustosun birinci Cuma günü saat on beşi 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekliler şartnameyi görmek üzere her gün belediy 
muhasebesine ve ihale günü muvakkat teminat makbuzlaril 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

17-20-24-28 13261 
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de parlak neliceler veren 

"Radyolin,. sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORIİYE · IHGll J[RE ITTif AKI VE 

BOYOI BRITANYA iMPARATORLUGU 

==: YAZAN: MÜMTAZ FAiK FENiK ==: 

1000 Liralık 

500 • 
250 il 

100 .. 
50 .. 
40 " 

" 
20 il 

Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 
plAa, harita, bilumum matbaa 
ı,ıerlal Ttlrklyede mevcut mat· 
baaıara rekabet eder derecede 
tab ve ıtlratle elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 

SA~lAM, TEMİZ, ZARif Cil T iŞlERINiZi ANCAK TORKS~ZO 

4000 Lira 
2000 il 

1000 
-tOOO " 
5000 " 4800 " 3200 .. 

MOCEllİTHAHESİNOE YAPTIRABiURSINIZ 

En seri ve en kati ş 
kilde yalnıı kaşe 

G R 1P1 
ile geçer 

Havaların serinlediA'İ 
günlerde alacağııuı 

tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundurıı1ak olmalıdır. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzd~ 

20 fazlasile verilecektir. 

~ Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekler 
yormadan ıstırapları dindirir. " H 

'N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakının• 

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

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

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rlf ATECZAHANf Si 

~~!H!ın!!!J~ _ _J 

t~ her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 

=::::.:c:::::.~:cu::::ıı~~~:21CICll:~ııc2'~ 

-OENiZ-GEOiKll ERBA~ ORTfOKÜliODORLO~I 
1 - Kaydı kabul şartlarında bazı tadilat yapıl 

isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla nıüracaatleri: 
a) Nufus cüzdanı veya tasdikli bir sureti. 
b) ilk mektep şehadetnamesi (üzerinden bir sene 

şehadetname) ve orta okulun ikinci smıhna geçip okll 
birinri sınıfına girmeyi arzu edenler veyahut orta okul 
ci sınıfında ikmale kalanlar. 

c) Keııdisiniu ve ailesinin hüsnü hal eshabından bLJ 
nu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi . 

.............................. ~ .... ~.............. d) Çiçek aşı kağıdı. 

i
l Abone ve Ula j '"l ., ü R K~ söz lCJ ıı e) Birinci ~ı~ıf ~çin l!Eylul 94 t tarihinde 12 yaıa.P 

0 
ıı ve 16 yaşını bıtırmış bulunmak . .... ıarı G NDELIK GAZElE • AO,.NA .,_... - ı f) 9 adet vesikalık fotoğraf. 

Fi:.~ veEBAm~oriri ı 2 - Kayıtlara tO/Ağustos/941 günü akşamına kad 
C ~ VEN ıı edileceğinden isteklilerin askerlik şubderine veyahut 

Umumi Neşriyat Müdürü ı 

1

1 Deniz Gedikli Erbaş Orta okuluna müracaatları. 
MACiD GÜÇLÜ ' ıı 3 - Müsabaka imtihanları Türkçe, Matematik, ('f 

Bo~ı!dığı yer: TURKSOZO Moı~f ı rafya - Yurtbilgisi) derslerinden 151 Ağustos/941 c~ 
.......... .. ............ , saat 9 da yapılacaktır. 17-19-21-23-25-27-


