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~illi Müdafaa ihtiyaçlarımız için çıkarılan bonolar 

F. Ağr lının Tasarruf 
Bo ları için Beyanatı 

'1&arraı bonoları memleket 1111mıt1nl ledaklrbll ve leragat ile 
Ilı, llaıma tallıl ııtlladesll• teala eden ml~teına tedbirlerdir 

MI. - ~ 
-------- -- Ankara: 17 (a.a) - a ıye ~ 

Londranın kenar mahalleleri ve düşürülen bir düşman tayyaresi 

[ 

-- • Vekili Fuat Atralı Milli müdafaa ihti-
.• --./~\ Ç t ('a yaçları için çıkarılacak t~sarruf 

~\ \ .. ..- bonolarına ait kanun tatbıkatııı · J 
dan olarak bonoların satıta çıka. 
rılması dolayıııilc Anadolu Ajan

/'f;Ad' o 

-• ıçuıi' nin cof rafi durumu 

1~1YADA HiHDi~INiNIH 
1tt1All T llEP EOIUYOR 

Yeni kabineyi 
dün yine 

knoye kurdu 
~ -· -
"11ıır arülaadl 

"i.ad· . . 

sına yaptığı bt"yanatta halkı~ııın 
icabdtiği zaman nıc;mleket hııme· 
tinde her türlü fedukirlık ve fe
ragati göstermtlden çcki.ıı°:'edi." 
~ine iş aret edeı ek dt-mıştır ~ı: 
"Tallat ruf bonoları memlekt't hıı· 
mdiııi fedakirlık ve ft:ı ugat ilt" 
de~il, halkın şahı,I istifaduivl~ 
temin ve telif edeıı nıü!ltesna tr.d• 

birler arasındadır. 
Bu itibarla tuarı uf sahiplerine 

rn emin ve eıı sağlam bir kir 
tt:miıı eden bonoların çolc büyük 
bir rağbet göreceğine eminim " 

Maliye Vekili beyanatın~• 
devam ederek, bir çok devletlerm 
bugün harp halinde bulunmasın~n 
harp har iciııde kalan ~evletle~ın 
iktisadi vaziyetleri üa:erınde teaır
ler yapmaktan bili kalmadı~ını 
k,aydeylemif, bir me.m.leket m.üda~ 
faaaının iıtilıam ettıtı tedbırlen 
vaktinde almak kararında bulunan 
biıim için bu tesidn tabiatiyle 
daha büyük o\duQ'unu söylemiı 
ve demiıtir ki: "Bu boııolar para 

sını etinde tutan ta .. rruf erbabına 
yükaek faizle çok müsait bir plla· 
man tefkil edecek ve aynı ı.a· 
maıada bir kısım Milli Mtıdafaa 

Londra : 17 ( A.A. ) ' toğrafiler getirmişlerdir . 
- lngiliz bombardıman Garbi A vru- Alman propagandası ise 
tayyareleri 16 haziranla Münster'in bira fabrika-
10 temmuz arasında Ruhr pada hava lan müstesna olmak üze. 

havzası üzerine 2 000 muharebesi re hiç bir endüstriyi ihli· 
tondan fazla bomba at- va etmiyen bir k lişe şeh-
m1ş1ardır. Ayni müddet zarfında ri olarak tavsif etmiştir. lngiliz akı· 
binlerce ton Kolonya üzerine ve '- nmın birinci gecesinde alınan neti· 
500 tondan fazla bomba da Bre· celeri gösteren fotografiler gaıetc-
men üzerine atılmıştır. cilere gösterilmişlir. Bu fotografiler 

lngiliz kt'şı f tayyareleri Alman· ' hornbardını::ının rnünhac;ıran hava 
tarın son z ımaıılarda üst üste mü mey.fanına tevcih edildiğıni ve mey 
teaddit gecdcr bombardıman cdi· dandaki bütün binaların kül haline 
len Miinster ~ehriniıı askeri ht"def- g etirilrrek nıücavir kışlalarda hüyiik 
leri ihtiva eltiğ'ini isbat eden fo. hasarlar ika edildiğini isbat etmiştir. 

Surigedeki /ta/yan 
s.yFuadAtr•l• Mütareke Heyeti 

lar aı asında tasarruf fikir ve te- A k d G t • 
mayülünün daha çok yapılmasııı- n ara an eç l 
da da büyük yardımı olacağını 
ifaret etmiş ve demiştir ki: yan mütareke heyeti bugünkü 

"Bir cümle ile ifade etmek lnu•ıı•ızler du" n Toros ekspresiyle Ankaradan geçerek lstanbu\a gitmişlerd ir . He-
laıımgelir se, diyebilirim ki tasar~ 
ru-f bonoları almak vatandaş için yet Romaya gitmektedir · Antakya : 17 ( A. A. )- Ge-

hem memlekete. hem kendi men- H"'"be IJI. rd'ıler len malümata göre • lngiliı kıta-
faatleri bakımından hakiki bir .dlli ları bugün saat 13 de Halebe 
vuifcdir. Bu vazifeyi ifaya bltlıi girmiflcrdir. Hal~Hler intili&leri 
vatandaıların ıcvc .eve kotacak· Ankara : 17 ( Türhözü muha· büyük tezahürat içinde karııla-
caklarına eminim. ,, biri bi!diriyor )- Suriycdeki Jtal- mışlardır . 
~-----------------~ ·-- -

-
ingWz kabinesinde 

deil,lkllkler 
Çörçilin Kabinede deği

şiklikler yapacağı haberleri 
gelmiıtir. latihbarat Nazırı
nın vazifesi defiftirilecektir. 

Japonlann Rus 
hududundaki 

tahşidatı 
Molotolan .ıapoa 
eıçıııne teminatı 

---
AMERIKAYA VERilEN 

JAPOH HOTASI 
Japonya 

ta~yik 

Vifi1i 
ediyor 

SURiYE VAZiYETi 

T 
okyoda Japon kahncsinin is
tifası günün en mühim mese-

lesini teşkil ediyor . Dünya
nın göıü Uıakşarka dönmüş bu
lunuyor. Tokyodan gelen haber
ler, kabinenin yerini daha kuv
vetli bir lcabineye bırakaca~ı yo
lu dadır • 

Yebi Japon kabineıinin yine 

__ (~~i üçüncü sayfada) 

A ~ııuye iıltimatom ! 

. ""''' 'ill(jtll >-: 17 ( Radyo gaıete-
~lloye " Japun kabincaini yine 
'ta bir ~rınuıtur . Matauokanm 

1 ihtiyaçlarımaı.ı da kıamen karşıla· 
yacaktır. ,, 

Maliye Vekili 5 ve 25 liralık 
köçük koporlar halinde bulunan 
bu tasarruf bonolarını vatandaf· 

ALMANLARA GORE SOVYETLERE GORE 
~k Mıhvcr ıiyaseti takip et-
ltl •rıuıu d . 'ttır. J n a oldu~u anlafıl· 
li"litin· 'Ponyadaki kabine deti-r,,.._ ın A k 

..., l'li"bi ~crı ada ve lngilte-
. J'Ponı nlık u~an.d~r~amıştır. 
~~toın •rın . Hındıçmıye bir ül-
dır Verdı"ler i de bildirilmek-

--~----~---------
kabul edilmiftir. Domei ajanaına 
ıöre ' bu ı.iyaret lmpar~tor~n 
Prensi Knoyeyi yeni kabınenın 
teıkiline memur edeceti hakkırıda 
dolatan haberleri teyit etmekte· 

1' . 
le <>ky0 • dir. 
L.ıhlit: ılb· 17 ( A. A. )- Reımi Vaıington : 17 ( A. A_· ~ -
'"Yt1rı Parator ve imparatoriçe Daha mufaaıal malOmata ıntı~aren 
~~er~~Yfiyesinden Tokyoya hariciye neureti , Japqn kabıne-
~tkil pır. imparator bu akıam sinin istifası hakkında müt~lea 
j) 1111ttir r"nı Knoyeyi kabul yürütmekten imtina etmektedır · 
~eıı, ~o Bu ~·~likatı müteakip Vela, henüı bu hususta r~ı'mt 

111tur Ye ııtııarelerde bulün- bir haber almadıA-ını ııaıetecı ere 
ı,. l'o~ . ıöylemiıtir. Baıı yükaek . memur· 
"'"o Yo : 17 ( · · ·· ıı adam· a· .h dil I A . A. ) - Prens tarın zanneltıA-ıne gore, 

1._İf v n lllparatorluk sarayına tarından ve mu haf azakirlardan 
"-.... t lınparıtor tarafından ( Gerisi üçüncü sayfada ) 

~~--------·~~~~---~--------------
~""""""""""""""""""""""' 
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l v l<iev'in d- _ ı 
' 'Yttltr uştutüne dair ri- • yın meşhurdur. ı 
l '-''rnltk d.olaııyor. Sovyet § ı 
l ~'nan ~tl~ın~ dahil Ukray- Efsaneye göre Ki~v·~n bl· ı 
ı , \ıt l<ieQ ezı .olan Kiev ()'a· nisi Kii adında biri ımış. Bu ı 

1 
f 't •ahir Dnıeper nehrinin zat, 9 uncu asırda yaşanuf. ı 
llıhıdur indedir. 538.000 nü- Ayni tarih, Kiev'in Hazer S 
~"k•dd~s Rusyanın Türklerinden alındı· ı 

l ~tn b' .. tehirle- tı devre rastlamak· ı 
ı clt ~ ırıd~r. 1037 CEPHELERiN coc::';RA· tadır. Şehir sonra ı 
ı ~'-ofy, edilen A- Fi BAKIMDAN TETKiKi Novogorod prens· ı ! ~'ak bhaç yeri litine ait oldu. ismi ı 
\ l<i Uradadır. Sambatas'tı. Oleg • 
ı t't ev'in - . • • ı "' .. '- il' umversitesi, Uk· boylanndan ikisi burada as· ı 
l v ll~ai il~ .~e~si, dinf keri m~rkezlerini kurd_uk~an ı 
l ~..... p ıtbı muesseseleri için, sehır de 862 de bır ım· ı 
l ~ltl'i, ::;ar şekeri hnallt- paratorluk merkezi haline gel· ı 
'~ tr"'"~ sene 1 şubaUa ı • di. ı 
,.._ kurulan pana- - Gerial 2 ncl IO)loda - ı 

~~ ı ~Mffffffff .... ffHffffHffHHHffff~ff 

·-----· 
CEPHEDE 9.000.000 
ASKER ÇlRPISIYOR 

Muazzam 
muharebe 

Sovy•t htikiimeti 
Kazan' a nalcletti 

Artlll bir ltalln 
battı rolltar 

SMOLENSK DUŞTU 
Leninıradın akibeti tehlikeye 

girmiş bulunuyor, Moıkova tama· 
men tahliye edilerek hülcQmet 
Kaı.ana nakledilmiıtir. Diplomat· 
lara da Moıkovayı terketmeleri 
hakkında teblitat yapıldıtı da bil 
dirilmektedir. 

Alman tebliğine ıöre Leninı· 
rad cenup bölıeıinde Alman ile
ri hareUtı devam etmektedir. 
Büyük miktarda Sovyet kuvvet
leri prka doğru çekiliyor. Diter 
taraftaki harekitında Moakovaya 
dotru inkiıaf ııöıterditi Simolt-nı 
kin işııal alındıtı bildirilmektedir. 
Bu vaıiyct ıüpheıiı ki Ruılar için 
büyük bir kayıptır. Şimdi artık 
bu bölıede Almanlar için bir 
Stalin hattı güçlütii mevcut de· 
ğildi°r. Alman radyosu elli kadar 
Sovyet tayyaresinin havada ve 
100 Sovyet :tayyaruinin de yer· 
de tahrip edilditini bildirmekte
dir. Hava muharebelerinden an· 
lqıldıtına ıöre Sovyet tıyy.arcle· 

1 

RADYO 

ri iyi muharebe etmektedir. 
Zürih : 17 (a.a.) - Nöye Züh· 

rer Saytung gazetesinin Bertin mu
habirine göre Almanların, Sovyet· 
lerin şiddetli mukavemet ve muka· 
bil hücumlariyle karşılaştıklarını 
Bcrlinde kabul edilmektedir. 

Sovyet yüksek şurası askeri 
----~~---~~~---~-

komiserlikler ihdasını kabuletti. 
Bu Komiserler cephelerde kıta 

kumandanlariyle çalışacaklardır. 
Berlin : 17 (a.a.) - Alman 

hava kuvvetleri 15 Temmuıda ce
reyan eden hava muharebelerinde 
42 Sovyet tayyaresi düşürmüşler· 
dir. Ayrıca yerde de 106 Sovyet 

Papenle Şulemburg 
l stanbula Gitti 

Anlcara: 11 ( A.A) -Almanyanı11 eaki Mo•koua elfi•i 
Şalembarw ile Fon Papen bapn l•tanbala witmiflerdir. Şa
lembar• yarın (BawAn) Berline flİdecelctir. 

...... ___ .. 
SOYYET TAYYARECllERI 
ÇOK İYİ ÇARPIŞIYOR 

Mukavemet 
berdevamdır 

Cephelerde yeni 
komiHr teılııilatı 

Baı Bavacdarı 
IJI çarpıpror 
TEŞKILlTLANM A 

tayyaresi imha edilmiş bulunmak
tadır. 

Nevyork, 17 (a.a.) - Nevyork 
Timesin Vaşinilonda salahiyetli 
bir kaynaktan aldıta malumata na
zaran Sovyet hükumeti daireleri 
ve resmi müesseseler Moskovayı 

terkederek hükumet merkezinden 
450 fersah mesafede bulunan Ka
zana nakletmektedirler. 

Amerikan gazetesine göre yal
mz hariciye komiserliti muvakka
ten Moskova'dan aynlmıyacaktır. 

Bu sebepledir ki diplomatik mah
filler de Moskova'da kalacaklardır. 

Berlin.: 17 ( A. A. ) - Sov
yet zimamdarları son ihtiyatlarıoa 
müracaat ederek Alman or
dularının ve müttefik kıtaların 
ilerlemesini durdurmağa çalıııyor· 
lar. Şark cephesinin bütün imti
dadınca . neticeyeyi kazanma icin 
mvaııam bir muharebe ba4lamıı • 
tır. Şiddeti şimdiye kadar tanın. 

\ 

mamıf olan bu muharebeye 2,000, 
000 asker iıtirak etmektedir. Al
manlar Ki§inefi İfQ-al etmiflerdir, 



Sa a2 TORKSOZO 

Büyük Projelere dair ------------ ----·----.-..~-

Tuna Akdenize 
Bağlanacak 

Nikel küçük 
paralar kalkıyor 

Ovadaki harman 
makineleri gidiyor 

AdrlJatlll Dealılae ve 181••111 
Blrlelllle rouar laecell 

Nikel 5, 10 ve 20 parahklar, 
942 senesinin 31 Haziranından 

itibaren tedavülden kaldırılacaktır . 

Bu ufak paralar, Mal Sandıkları, 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve 
Ziraat Banka!lından yeni dantelli 
1 kuruşluk Vt! bronz 10 paralık · 
tarla değiştirilebilir. 

ı ........................ ı 

J MALOLLERE İKRAMİYE İ 
Tunanehri Orta Avrupa mem

leketlerini mükemmel surette bir· 
birine bathyarak ideal bir mu va· 
sala ştbtktsi teşkil eder. Odcr 
nehri ile Tuna arasında bir kanal 
yapıldığı gibi Tuna ile Elbe nehri 
arasında da bir kanal açılmakta

dır. Bu 1uretle Tuna Şimali Avru
payı bu kılanın Cenubu şarkisine 
batlı yor. 

Tunanan yegane müsaid olmı· 
yan vaziyeti Karadeniz gibi kapa· 
b ve dünya münakalat yollarından 
çok uzak bir denize dökülmekte 
olmasıdır. Halbuki iktisadi bakım· 
dan Akdeniz havzasının çok bü
yük ehemmiyeti vardır. 

Bunun için Tunayı dotrudan 
doQruya bir kanal ile Akdenize 
raptetmek üzere geçen yirmi otuz 
sene içirıde müteaddid projder 
hazaı lanmıştır. 

BalkanldrcJa tıaı bin ııihayet bul· 
ması üzerine Almanyada Tuna ile 
Akdeniz arasında bir kanal inşası 
tasavvuru arhk ciddi surette mev
zuu bahsolmaktac.lır. Akdenizle Tu· 
ea arasında kanal açılması için 
bazırlanmıı projelerin en mühim· 
mi Cenubu Şarki Avrupa ensti
tüsü için mühendis Ludbeig Brandl' 
in uzun seneler devam eden me· 
saisinin mahsulü projedir. 

Bu projede Tunayı Adriyatik 
denizine batlayacak kanalın güzcr· 
ılbı şu suretle gösterilmiştir: 

Kanal Viyanamn yambaıında 
baılayıp cenup istikametini takip 
edecek ve Alp datlannın Şark 

etekleri boyunca ilerleyip şimdiki 

harpten evvelki Almanya hududu 
üzerindeki münhat araziye girecek 
ve eski Yuro~vya araziainin Şi· 
mali garbfsini reçerek ltaıyan a. 
razisine dahil olacak, Triyeste ci
varında Adriyalik denizine kanı•· 
caktır. 

Kanalın umumi uzunlutu 448 
kilometre olacakbr. Bundan 209 
kılometresi Almanya arazisinde, 
184 kilometresi eski Yuroslavya
da, 5S kilometresi de ltalyan top· 
raklarında bulunmaktadır. 

Bu güzergahta iki su taksim 
hattı vardır. Kanal biı ini 240 ve 
diterini 244 metre irtifadan katet
mektedir. 

ikinci projede kanalın güzer
gihınm ancak 97 kilometrelik kıs-
1111 Alman arazisinden geçiyor. 156 
kilometrelik kısmı Macaristan, 216 
kilomttrelik kısmı da Yugoslavya 
arazisinden reçmt ktedir. ltalyan 
arazisinden ancak 55 kilometrelik 
bir kısmı geçiyor. 

ikinci projeye ıöre kanal bi
rinci vrojedeki güzergAhtan 76 ki· 
lomelıc daha uzundur. Fakat tek· 
nik cihetinden daha basittir. Çün· 
kü çıklltı irtifa daha azdır. Lil· 
lingsdorf civarında 151 metre irli· 
faa çıkarak bu irtifada Radkers
berr'e kadar 256 kilometre de· 
vam etmektedir. Drava nehrini 
geçtikten sonra Karst datlarım 
600 metre irtifadan katetmektedir. 

Uçüncü bir projeye göre ka
nabn Adriyatik denizindeki mün
tehası Fiyume olacakbr. Viyana· I 
dan Fiyumeye kadar kanabn uzun· 
ıutu 552 kilometredir. 

Diter bir projeye ıöre bu ka· 
nalın ıüı.erıAhı Mariburı'dan son· 
ra cenup iıtikametini takip ve 
Sava nehrinin bir kolu olan Kul· 
pa vadiıini Karlıtad civarında 
ıarbe teveccüh ederek mütema
diyen bu:istikameti takip edecek
tir. Kanalın ıilıerılhı 550 met. 
reden f aıla irtifaa çıkmayacaktır. 
Fiyumenin tarkında Adriyatik 
denizine ulqacak olan bu kana-

l ıp tulü 543 kilometre olacaktır. 

Bu projelerden 1hangisi oluraa 
olsun biri tahakkuk ettiği taktir· 
de Tuna-Oder kanalı ile birlikte 
Baltık denizi ile Akdeniz 
arasında en kısa nehir muvasala 
yolu tesis edilmit olacaktır. 

Tunanın Sunne ağzı ile Boğaz
lardan ve Adalar denizinden ge-
çen deniz yolunun uzunluğu 1 

2,689 kiJomdredir. Halbuki Viyana· 
Fiyume kanalı ile Tuna ile Ak
deniz araaındat. i muvasala yolu 
iıamt 552 kilometre olacak ve 
evvelki yolun beıte biri kadar 
bir ıey bulunacaktır. 

Tunanın Adalar denizi vasıta. 
sile Akdenize bir kanalla bağlan
maaı için de müteaddit projeler 
hazırlanmııtır. 

Bunlardan birine ıöre kanal 
Belıradın 20 kilometre farkındaki 
Semendreden bqlıyarak Morava 
nehrini takip edecek ve Vardar 
havı.asına , iki havza arasındaki 
su taksim hattını ıeçerek airccek 
ve Selinikte Adalar denizine 
müntchi olacaktır. 

Bu kanalın uzunluğ'u 548 kilo· 
metre olacaktır. Şu kadar var ki 
Şarki ve Garbi Moravayı kat için 
çok irtifa çıkmamak üzere bir 
uıun tünel kazılmasına lüıum ha. 
sıl olacaktır. 

Diter bir projeye ıöre karıal 
Tunanın Sırbistandeki bir kolu 
olan Timok nehrini b&kip edecek 
ve Nit civarındaki evvelki proje
nin ıüzerılhı ile birleıecektir. 

Bu projeye aöre kanalın uzun
luğu 5?0 kilometre olacaktır. Ge
rek Semendre ıerek Timok aü 
zcrıihı tahakkuk ettikten sonra 
Baltık deoizi ile Akdeniz arasın
daki su muvasala yolu timdi Bo . 
t11lardan ıeçen yola nazaran 760 
kilometre daha kısa olacaktır. 

Hali hazarda Baltık denizinde
ki Stettin limanı ile Sunne ve Ça
nakkale arasındaki seyrisefain 
yolu muhtelif sed kapakları hariç 
olarak 3,680 kilometre tutmakta
dır. Bu mesafe} i Triyeate yulu 
2,585 ve Sellnik kanalı ,2,361 ki
lometreye indirecek ve birinci 

proje ile 1,319 ve ikincisi ile 1,095 
kilometre seyrisefain için ta· 

MORAKEBE KOMiSYONU 
BUGÜN TOPLANACAK 
Bugün saat 1 O da şehrimiz 

Fiat Mürakabe Komisyonu topla· 
nacak ve ruznamesinde bulunan 
maddeltri müzakere edecektir. 

ZIRAA T KADROSUNDA 
NiA-de Vilayeti ziraat müdür· 

lüğüne tayin edilen ş~hrimiz zira
at lise bahçe şefi Avni Dikerin 
yerine asistan lsmail Oraıı ve
kileten bu vaı.ifeyi deruhte ede· 
cektir. 

'flıme Beçme 
Mlıallallalan 

Kısa bir zaman için inkltaa ut· 
nyan Yüzme Havuzundaki çalış 

malara tekrar başlanmıştır. Bu haf· 
ta içinde yapılacak seçme müsa· 
bakalarında derece alan yüzücüle
rimiz, 23 Temmuzda Halayda ya· 
pılacak Birincilik müsabakalarına 

iştirak edeceklerdir. 

Meıarblltaa llelea 
çaıaa lur11aıar 

Tarsus : 17 (T6rksözü Muha
birinden) - Dün gece Tarsus 
mezarlığıııın bekçi dairesinden üç 
kefen ile iki ölü yıkayıcı ıöml,.ği 

ve bir kaç adet kullanılmış peşte· 
m ıl çalınmıştır. 

Vak'a emniyet dairesine haber 
verilmiş ve polis meseleye el ko· 
yarak takibat ve tahkikata başlan
mııtır. 

Hırsızların y kalariması için i
cap eden tedbirler alınmıştır. 

sarruf edilmiı olacaktır. 

Hanai projenin tercih edilme
sinde su taksim hatlarının irtifa
larının daha az olması daha ziya· 
dı nazarı dikkate alınacaktır. 

ı Adana Askerlik şubesinde ı 
1 ı lı:ayıtlı bulunan malul Subay, ı 
ı erat ve şehit yetimlerine tü - ı i tün ikramiyelr.ri veritme~e 21 1 
ı temmuzdan itibaı en haılana · ı 

ı caktır. ı 

: ........................ : 
Baro lçUmaı 

Şehrimiz Barosu cl üıı saat 
16 da Tıcaret odası salonunrla 
bir toplantı yapmııtır. 

Pollgoa ...... 
llltmell lıere 

Beden terbiyesi binasında ya 
pılmakta olan açık atıf poligonu 
iı.ıaatı yakında bitecek ve atıfla
ra&.. başlanacaktır. 

BÔLGEMIZDEN FUARA 
GiDECEK GÜREŞÇiLER 

lzmir Enternasyonal Fuarında 
yapılacak gürtf müsabakaları için 
Bölgemizden M~hmet Balçı ile 
Bekir Taı'ın hazırlıklı bulunma
ları, Gürt'Ş Ajanlığından bildiril
mitlir. 

Orta okul •on •ınıllarında 
ilcmale kalan talebelerimi~ 

Lise ve Orta okul son sınıf 

larında kanaat notu ile ikmale 
kaldığı için devlet orta okul ve 
lise bitirme imtihanlarına eylUlde 
baıtıyan talebelerle lise bitirme 
ve devlet orta okul imtihanlarına 
girmeye hak kazan·pta o yıl gi. 
remeyip ertesi yıl girmek isteyen 
lerin imtihan haklarının ne suret
le hesap edileceği bazı okullar· 
dan sorulmaktadır. 

Maarif vekilliği bu meseleye: 
dair yeni bir tamim ntfretmi4tir. 
Bu tamimde bildirildiği veçhile 
imtihan talimatnamesinin 2 incı 

bend:nde imtihan ba4l1ıııgıcının 

ders yılı sonu olarak gösterilmiş 

bulunduğuna göre eylülde imti
hanlara baohyanlar dört imtihan 
hakkından birini, ertesi yıl hazi · 
ran devresinde başlıyanlar keıa 

dört t imtihan haHından ikisini 
kaybetmiı sayılacaklardır. _ _ 

------~l~=-u_z_A __ B_L_A_B_D_A __ N __ B_A_B_B_B __ -_•1------
Konuşan çiçekler -Yıldmm tedavisi- Dağda hurma 

Bazı nebatlann çiçeğini ziyaya döndürmek, 
yatmur zamamnda çiçek açmamak, veya bozulmu~ 
yapraklarını kıvırmak, çiçeklerinin içerisine giren 
sineti kapana tutulmuş ribi köpatarak kanını em
mek gibi hassalan vardır. Fakat çiçtğin konuşaca

ta şimdiye kadar görülmemişti. Böyle bir konuşan 

çiçete Patagonyada And datları ovalarında ras
lanmııhr. Bu çiçetin yaprakları açıldığı zaman ser
bes kalan bu yapraklar birbirlerile ulaşarak, otu
şarak garip bir ses çakanrlar ki bu adeta arı vızıl· 

bsına benzer. Uzaktan bu vrzalh insan sesini andı· 

rıyormuı. 

Patarouyalılar, bu çiçelin dili oldutunu ve bu 
lisandan insanlann anlıyamadıklanm ileri sürmüşler, 
bu çiçek:erin bu dille uzaktan uzata birbirlerile 
konuştuklannı iddia etmiılerdir. Patagonyalalar bu 
konuıan çiçete : " Hablafor ., ismini vermiılerdir. 

Sabahlan güneı dotarken Hablaforlann, bol 
bulundukları ovada ziyanın tesiriyle çiçeklerini açar· 
)arken husule gelen sesler, insan seslerini andı · 
np ovada gılya gizlenmiş birçok insanların veya 
siperlerde saklanmıı askerlerin konuıtuklannı anda
nyormuş. Yabanalar, konuşan çiçeklerin bulundu· 
tu ovaya gün dotarken rasladıklan zaman önle · 
rinde kimsenin olmadıta halde bu insan seslerinin 
nereden geldiklerini anlamıyarak epey afallıyor· 

larmaı. 
• • • 

Tababette hatır ve hayale gelmiyen maddeler· 
den hastalıklann tedavisinde istifade ediliyor. Şim
di de bir yıldırım tedavisi çıkmrşbr. ilk defa bu 
usul vücudu çibanlar istila ettiti zaman muvaffa. 
kıyetle kullanılmışhr. 

Yıldırım tedavisi bunu müteakip müstevli halde 
iltihabıree hastalığına karşı kullanılmıştır. 

Yıldırım tedavisinin şifa verici tesiri iki gün 
zarfanda görülmektedir. 

Yıldmm tedavisinin muvaffakiyeti vücudun mu
kavemet kuvvetini arttırmasındadar. Vaktiyle meş
hur "Koch ve Pasteur,. de yıldmm tedavisinin e
hemmiyetini sezmişlerdi. Şimdi ise buna muvaffakl
yet hasal olmuştur. 

• • • 
Karadat gayet çıplak ve havası sert dathk 

bir memleket olarak meıhurdur. Datlan mütemadi
yen yalayan şiddetli rüztirlar ne •çam ne de meşe 
ağaçlarının büyümesine imkan vermemektedir. 

Bu korkunç ve kısır memleketi son ziyaret 
edenler Karadalın yüksek kayalarından dökülüp 
gelen Zeta ve Moraça nehirleri havzuı son sene· 
terde imar edilerek bir cennet haline getirilmiş ol· 
dutunu hayretle görmüşlerdir. 

Burada incir, dut ve üzüm şöyle dursun, limon 
ve portakal ve hatti hurma ataçlan bile geniş 
miky11ta yetiıtirilmektedir. 

Çukurovadaki harmanları çek 
mek üzere Ziraat Vekiletimizce 
bölgemize gönderilmiı olan har 
man makineleri ovadaki itleri bi 
tirmiş olduğundan diğ'er bölgele· 
rimize ıönderilmektedir. Dün de 
on beş harman makinesi bqka 
viliyetlere sevkedilmiıtir. 

nıa• ıaaat 
ollalları talelleıllllll 

tedavi meıelell 
Akşam sanat okullanna de· 

vam eden talebenin prevantoryom 
v t: sanatoryonılarda tedavileri hak 
kında Maarif Vekaleti müdürleı 
encümeni yeni bir karar almıştır. 
Bu karara göre Akşam sanal o· 
kullarına devam eden ve yaşları 
azami tahsil çağı olan 20 yaştan 
fazla olmıyan bekar ve yardıma 

muhtaç talebeden prevantoıyom 
ve sanatoryomda tedavilerine he· 
yeti sıhhiye raporu ile lüzum gös
terilenler de diğer talebelerin tabi 
olduğu ıarllar dahilinde bu mü 
esseselerde tedavi olunabilecekler
dir. 

Tarıu llaraJaada ıa 
ıporıan 

Tarsus : 17 ( Türkaöıü mu· 
habirinden ) - Şehrimiz Halkevi 
Spor ve Köycülük komiteleri bq
lıırında Halkevi Reisi Bay Fikri 
Ünlü olduğu halde baraja kadar 
bir gezinti tertip etmitler , akta
ma kadar muhtelıf kır ıporları 

ve oyunları ve y6ame sporları 

yapı lm ıştır . 

Merllll Umaa••lla 
1ea1 tellaat 

Mersin : 17 ( Türksözü muha
birinden ) - Devlet limanları lt· 
letmesi Umum Müdürlütü bazı 

limanlara ilaveten yeniden bazı 

lt'sisat yapmak kararanı vermiftir. 
Bu hususa ait proıram haı.ır

lanmııtı r. Sis dildükleri, fenerler, 
ve diğer mihaniki teçhizat temin 
olunur olunmaz hemen faaliyete 
geçilecektir. Bu tesisat Mersin li 
manmda da kurulacaktır . 

••llada llddeOI 
ıarmat1ıar olda 
Ankara: 17 (a.a) - Buraya 

gden malumata göre, MuQ-lada 

bu gün 10,34 de şiddetli bir zel· 

zde olmuştur. Hasar yoktur. 

Ki E F 
(Birinci sayfadan artan) 

989 tarihinde :büyük Vladimir, 
efsaneye nazaran bu şehirde tek· 
mil ordusiyle hJristiyanlığı .kabul 
etti. 1037 de Kief, bütün Rusya· 
mn payatahb haline geldi. 1180 
de bu safat, üzerinden alındı. Şu 
tarihlerde ıu ellere geçti: 1205 te 
Polonyalılara 1239 da Batuhım 
idaresindeki Türk Motollara, 1320 
de LitvanyaWara, 1481 de Krımh 
Tatarlara. Bu sonuncular şehri 
hemen tamamiyle tahrip ettiler. 
On altıncı asrm batında Polonya 
lılar burasını yeniden inşa ettiler. 
Şehir, Ukrayna merkezi olarak, 
artık tamamiyle Rusyaya reçti. 

1918 i takip eden kargaşalık
lar esnasmda Kief, Bolşevikler, 
Almanlar ve Petliora'nın taraftar
ları tarahndan işg.ll edi di. 1920 
de kısa bir müddet Polonyalılara 
intikal ettiyse de sona tamamen 
bolıeviklef ti. 

18 Temmuz 1941# 

llıti•adi Bahül., 

Cam çoraplar 
, H arp ve tasarruf ıaruretleriııirı 

ııanayide ne bü) ük irıkiıaflır• 
imkan verdiğini hepimiz 16· 

rfip ititiyoruı. . Odundan kuınlf ' 
ataç kabutundan kahve , otta' 
tereyağı yapılıp ı,:ılı:arıldı~ı bu .. 
ınrda , imkinııı.lık denilen ıeYe 
artık bir hudut tayin etıneoiP 
mflmkün olmıyacatını kabul et· 
mek lizım aeliyor. 

Nitekim ayni mecburiye~ıe;, 
sevkiledir ki, meıhur bir Aaaerik 
çorap f abriklsının llboratuarll"• 
uzun seneler tetkik ve tel~ 
neticesi olarak camdan ince ıpl 
yapmaya muvaffak olmutlırdır · 
Bu yeni maddeye verilen iti" 
Nylondur. Bu keıfi yapan A"; 
rikan müeueaeıi de < Pout 
Nemours > dur. 

Yalnız bu çorapların bir 111alr 
zuru ıeff af olmalarıdır . Şeff~ 
neticesinde ise fiziki teamill ,.,. 
ticeıi çoraplarda ıerıiı aenif "" 
keler hasıl olmaktadır. Bu aebeP" 
ledir ki , bu çorapları her k~ 
nııtan aonra bir defa yık....,.. 
liı.ım ıelmektedir • 

Bunun için kullanılacak , 
Perail aibi, Lüks aibi iyi cin~! 
bun olduQ'u için çorabın ~ 
yapalmlf olmuı itibariyle~ 
nıkhtı, ub n urfiyata net~---.w 
ihtiyar edılen masraf yilllP""'"' 
i lı.t iıadlli~ini ıidermeUedi.r 

TORKIYE Rad~osu 

ANKARA~ 

7.30 

7.33 

7.45 

8.00 

8.:301 

CUMA 18.7.941 
,r 

Proıram ve memleket 
at ayan p 
Müzik : Hafif Parçall' 

AJANS haberleri ,ti 
Müzik : Hatif prol' 
devamı 

8.45 Evin saati 
1 

12.30 Program ve mcmıekıl 
at ayan 

1 
~ 

12.33 Müzik : Nakıf semai!' 

12.45 

saz eserleri 

AJANS haberleri 

Müzik : Karııık şarıul" 11.00 

13.45/ 
14.00 Müzik : Kanşak pro,,..1 
18.00 Program ve memlekıl 

at ayan 

18.03 Müzik : Fasal f 
18.30 Konuşma (Memleket 

tası) ~-
18 40 Müzık : Radyo S~ 

arleti 

19.00 Konuşma (iktisat) f 
19.15 Müzik : Radyo Swiııl 

arteti ,ıt / 
19.30 Memleket saat af 

AJANS haberleri f 
19.45 Müzik : Kllsik tar!' 

sikisi küme pro~ 
20.15 RADYO GAZE 
20.45 Müzik : Solo 

1
tll 

21.00 Ziraat Takvimi ve 
Mahaülleri Borsatl· 

2ı.ıo T~~SIL StJO' 1 
22.00 M'1Zlk. : Sadyo .J 

keılrUI L,_ 

22.30 Memleket saat •Y'.f-~ 
haberleri ; Esbanı· ,,,, 
Kambiyo - Nukut 
(Fiyat) 1 

22.45 Müzik : Radyo s' 
keatruı 

2~.S.S/ .J 
-rl' 

23.00 y uınki propııı - j 
nıı. / 



~mmuz1941 
-·~ 

Rusganın Roma 
Elçisi Trakgada l- Ankara: 17 (a.a) - Sovyet 

RKARA RADYO cmnsl ~;~~"~~ç;;.·~. çk~:~:d;~~;S:~~~ 
ıc ( Birinci sahifeden artan ) konsolosları ve erkanı bu gun 
ı n?Ye tarafından kurulduğu söy- Trakya 'ya gelmişler ve karşılan · 
tıııyo H 
tırıa r. arbiye ve Bahriye na· mışlardır. 
fo ti ~a yeni kabineye tekrar --
tic~eyı vadetmişlerdir . Eski ha· : ........................ : 
~·h e nazırı Matsuoka tam bir ı ı 
111

1 
"er siyaseti takibetmek arzu- J ı KÖ i LtlMCZCN ı 

}'ıı~~41~!r · Amerikanın da Japon- ıı UY •NJKLJÖI ıı 
lıl'. ıvuhverden ayırmaR-a çahş- n 
,ı s· 
Di~Oylenmektedir . ı Ankara: 17 ( A.A.) - ı 

hııdı..ıder taraftarı Japonya Sovyet ı Sivrice kazasının bir köyün~e ı 
H~rıı una büyük mikyasta asker ı köylüler o civara gelen bır ı 

ı. a~a devam etmektedir. d ı 
•vıoıot f b ı sporcıı kafilesini paraşütçü ür ı Sav o ugün Japon elçisine , ı 

lltı Yet - lngiliz anlaşmasının yal- ı zann(qle yakalamışlar, ıenç.er ı 
haııcAlınanyaya müteveccih olduğu ı hüvi1Jeflerini göstermelerıne 

lr;n.d.a teminat vermiştir. ı ral,;,en köylüler kendilerini ıı 
hd gıJı:ı - Rus paktının Japon- ı bırakmıyarak kaymakamlıta 
clı~ 8 hoşnutsuıluk uyandır • ıı teslim etmişlerdir. f 
hu~'1 hab~rteri mevcuttur . Japon ı 
"er ttıetı Amerikaya bir nota : ...................... .. 

trek p Çen anama kanalından ge· 
Çıka~~Porı gemilerine müşkülat 

ınarnasını istemiştir . 
llı;ı Jıtpon matbuatı Japon donan-
b sının h .h . 
Ulı.ınd er ı tımale karşı hazır 

D· uğunu vaımaktadır. 

••••••••••••• 
C.H.P. UMUMi İDARE 

HEYETİN Of Jap ıger taraftan Hindiçini için 
ll'ıak~~~~r Vişi hükumetini sıkııtır-

Sı..ıriy · . . Ankara : 17 (Türk•ôzü 
til-'ed e. Vazıyetıne gelince : Su-
tcdir e 8nı~am teessüs etmek üze- muhabirinden)-Cıımhuriyet 
1'ütk: urada~ i nizamın teessüsü Halk Parti•i Umumi idare 
Olıtc 1t~ ticareti için de istif ad eli heyeti dün mutat haftalık 
•itnd~ ltr. Çünkü Basra yolu da ' toplantı•ını yapmı,, Parti'yi 
lurırn,~~t~~ıi:d altına girmiş bu- alakadar edetJ meo.zular ü.zc 

Mihv · rı" .. de mü.zakerelerde bulun· llirı b' er matbuatı artık Surıye· ·• 
ır d"' Ycıtrn, uşman toprağı olduğunu muıtur. 

1
1
lrôiYAOA uiuoiciHiNIN _!!••••••••••• 
~Ull TALEP EDiLiYOR Amerlkada 111 

lflu ( Birinci sahifeden artan ) caıaılak dAvaıı 
tekle. 

ltoın ep bir grup ordunun kon-
iatifa altında bulunan kabineyi 
haki(" mecbur etmiştir . Şayet 
llın i ~~f bu merkez.de ise kabine· 
A.ıtıe;·~ asından doğacak neticeler 
bak 1nı

1 an · Japon müna1ebetleri 
~ek 'Odan ehemmiyetli addedil
leııcı ·ı!crektir . Vaoingtonda söy
.b gine .. 1 tirnaı .. R~re, Ruz.velt böyle bir 
•on h goz.onüııde bulundurarak 
"" - &ftaıar · · d j . ' ~11tn88eb ~çın e aponya ıle 
tıt. ctıerı kesmemek. iıtemiı-

k Japon 
lltıı d tn&hfilleri , Amerikaya 

'.'ınah ah~. doıı,tane bir vaziyet 
fıııctin ~llteınayildiı Jer. Bu mah
lltıusurıd ıhverle işbirliği yapmak 
;ııınakt a bulunmadıkları anla
tince lad.ır · Bazı müıahitlerin fik· 
•ıf · ı_ ngıliz A 
J 

11lte taıc· Ve merik&lıların Pa-
r 8Por1 h ~b ettikleri metin siyaset 
t 1ftıracak{tct siyasetini biraz ka-
1 da J ır. İngiliz. - Sovyet pak-
•u~ıuk aponıar arasında hoşnut
!ap011 ~l· andırnııştır . Bu paktın 
(atı ış ada ı k- Ilı t&kv· m arının noktai na-
llııdilr ıye etmiş olması müm-
l . 

it\· Otıdr 1Yttıc :a: 17 .< f!\. A . )- Umu
ltı1 aııya t nnedıldı~ine göre Al-
iit arafınd ' ~ 1tıın · an Sovyet toprak-
tk . ışgali ü.. . '-'b d' kn 8•Yaset h a.erıne ta~ı e ılc-
~eti k ak.kında •Japon hü· 

"hıtııc er anı arasında' derin bir 
S V&tdır. 

~it llrıııdığı .. 
İq 1 

\le harb·na gore, hariciye na-
t 8te ed·ı ıye nazırı tarafmdan 
aıı · 1 en inf' t lii istifade ~ra çı parti fırsat-
İıt 11diçiniyi . 'dılerek Japonyanın 
il\ elllckted· ışga~ etmesini ısrarla 
.. lıtedil . ır • Dı~er taraftan daha 
yll~· sıyaat i 
~8,, 1Yeti d h r cal ise Avrupa ,,., k a a . 
t,k'b &dar b. 11Y.ad~ aydınlanın-

1 tdil . ır ıntızar siyaseti s· lllesıne t Sö ırıhp araftardırlar. 
L .. l'lctıcijı-.·Ur : 17 ( A. A ) _ 
<ııııcı· gine .. . 
tııtı 1Çiniyi . gore , Japonların 
._,aıd& Oldu•~ışgal etmek tasavvu-
rı ~l'· 1 ~ arı hab · ._ 
"il S J a ılar d.. erı ll(arşısında 
t~~/atilko unyanın bu kıamın-
llliıı ıte kari,u k ihlale matuf her 

trctir 0Yma~a karar ver-
• 

Nevyork : 17 (a. a.) - Ca· 
susluk suçiyle haziranda tevkif 
edılen 33 kişinin muhakemesinde 
Alman hükumeti suykastçi olarak 
tavsif edilmiştir. 

İddianamede deniliyor ki: 
"Maznunlar kendi aralarmda 

Alman hükumetiyle ve diğerleriy
le suykastçilik istişarelerinde bu· 
lunmuşlardır.H 

Maznunların muhakemesi Ey 
h1le tehir edilmiştir. 

Veygaad Cezalr 
umamı vauıı 
Vişi : 17 (a.a)-General Vey· 

gaııd Cezair Umumi Valiliğini de 
uhdesine almııtır. 

A tatürkün Boluya 

ayak baıııları günü 
Bolu : 17 (A A) - Atatür

k.ün Boluya şeref veriflerinin }'e· 
dinci yıl dönümü büyük tör t-nle 
kutlanmıştır. 

,,,. ıaıgarlıtaa•dakl 
caıaııar 

Sof ya ; ( A.A. ) - A s k e r i 
mahkeme bugün, İngiliz istihbarat 
servisine malumat vermek ve ca· 
susluk suçlarıyla eski dört ru~ s~
baymı idama mahkum etmıştir: 
Zan altında bulunan diğer eskı 
bir rus subayı hapisanedeki hücre· 
sinde intihar etmiştir. Mahkumlar 
kararı yedi gün içinde temyiz e-
de biiece k!erdir. 

ZA Yl - Adana Gazipaıa ilk 
okulundan almış oldu~um 20-7-
19.39 tarih ve 336/1337 numaralı 
diplomamı zayi ettim . Bu kere 
yenisini alacağımdan eskisinin hük 
mü olmadığını ilan eylerim. 

Adananın Camii cedid 
mahallesinden Mehmet 
o~lu Nevıat Eıkiaülek 

Mihver Ve 
Ruzvelt 

Amerlkada barp 
bazırblı 

Berlin : 17 (a.a)-Berlin siya
si mahfilleri, bugı1n Aftonbladet 
lsveç gazetesinin Nevyork muha
biri tarafından verilen, B. Ruzvel· 
tin Amerika birlefik devletleriyle 
Almanya arasında harp vaziyeti 
doğurmak niyetini bildiren habe. 
rin Alman matbuatı tarafından 
iayet ciddi olarak karfılandığını 
tebarüz ettirmektedir. 

Bu mahfillerde, matbuatın, ae 
lahiyettar mahfillerin kanaatini 
yüzde yüz aksettirdiği beyan olun
maktadır. 

Alman hariciye nezaretinde 
lsveç haberinin doR-rulu~undan 
şüphe edilmemektedir, Almanla
rın kanaatince bu haber, Ameri
kalıların aldıkları tedbirlere dair 
yapılan ve Alman makamları ta
rafından duyulan bazı telmihleri 
teyid eder mahiyettedir. B. Ruz
veltin vaziyetindeki düşüncesi:di

ğe ve ondan doğabilecek tehli
keye , bütün dünya Avrupa'nın 
nazarı dikkatini celbetmelidir. 

Seriinin gayri resmi mahfille
rinde, lsveç haberi , B. Ruzvel
tin Avrupa harbini daha ziyade 
karıştırmaktan ibaret olan siya
setinin yeni bir delili olarak ad
dediliyor. 

Burada, B. Ruıveltin, bu ls
veç neıriyatı hakkındaki noktai 
naz.arını her halde tasrih edece~i 
:ıannedilmektedir . Sıra.ı gelince 
Almanların da bu hususta var.i
yet alacakları beyan olunmakta. 
dır. 

Bu mesele ıimdilik münhası · 
ran Amerikan milletini alikadar 
etti~i için bu hususta söylenecek 
bir şey yoktur. Alman milleti hiç 
bir korku veya endişe duyma · 
maktadır. Hadisenin bu kadar açık 
ça kendisine bildirilmiı olması 

me:ıkur mahfillerde , Alman şef · 
!erinin hadiseyi yalnız Cihan ef 
karı umumiyesi önünde de~H ay· 
ni zamanda Alman milletinin 
önünde de münakaıa etmek az· 

minde oldukları anlaşılmaktadır. 

BuiÜn Alman hariciye nezare· 
tinde matbuat mümessillerine şn 
beyanatta bulunulmu-1tur: 

- Hukukudüvel prensiplerinin 
böyle bir ihlalini, bolşevilderin 
hastane gemilerine karfı hukuku· 
beşer kaidelerinin tatbik edilmi
yece~i hakkındaki beyanatlarile 
ayni zamanda duymuş bulunma · 
mız enteresan bir tesadüftür. 

Bu tesadüfün, Çörçil, Ruıvelt 
ve Stalin arasındaki ahengi bir 
defa daha isbat ettiği kanaati 

bükum sürmektedir. 
Vaoington : 7 (a,a)- United

Presse göre, bahriye nazırı koni· 
reye 300 milyon dol~r munzam 
tahsisat için ~bir kanun layihası 
vermi-1tir. Bu para Alaska'nın pa• ı 
silik sahili yakınındaki Kodiak ile 
VVake ve Midvvay'de denizaltı 
üsleri teıiıi için aarfedilecektir. 

Panama kaaabnda 
ıapoa gemUerlae 
glıterUea zorluk 

Vaşington: 17 (A.A.) - Ja· 
ponyanın Vaşington büyük elçisi 
Amerika tarafından Japon gemile· 
rine Panama kanalını geçmek hu
susunda gösterilen müşkilat dola
yısiyle hariciye nezareti nezdinde 
teşebbüsatta bulunmuştur. 

iLAN 
Sf YHAN VilAYETİNDf N: 

J - Hususi idareye ait 
47, 123J 213 kapı numaralı 
dükkanların icanna talip zuhur 
etmediğinden müzayede müd· 
deti on gün temdit edilmiştir. 

2 - Artırma 24/ 11 941 
Perşembe günü saat onda ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartnameyi Hususi 
Muhasebede görebilecek istek· 
lilerin ihale saatmda Vilayet 
Daimi Encümeninde bulunma· 
lan ilan olunur. 13262 

llAN 
MERSiN DENİZ HARP OKUlU 

VE USESİ KOMUTANUGINDAN: 
Lise birinci sınıfında olup 

ikmale kalan okurlarla talima· 
ta göre yaşlan altı ay büyük 
veya küçük olan okurlar ve 
nüfus cüzdanında iki yıl önce 
tashihat yaptıranlar Deniz Li
sesinin birinci sınıfına kayıt ve 
kabul olunacaklardır. 

Bu gibilerden istekli olan· 
larm müracaatları. 

16-20-25 13254 

- -= 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

=-
KiLO F]AT/ 

CiNSi En azj En çok 
K. S. K. S. 

Koza \ 8 Oo 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,00 
Klevland il 00,00 
M. Parla~ı 00-:-00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 00,00 -
K. Çiğidi 0,00 
Susam 

--
Buğday yerli 0,00 7,46 

~r_pa 0,00 5,54 
Yulaf -

6,00-ı 6,42 

17 - 7 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

~/ı bankasından alınmıştır. - -
Frank) Fransız -
Frank) isviçre 
Sterlin) İngiliz 52.025 1 

(Dolar) Amerikan J_ 32 .20:_____, _ 

Harbiye nuır muavlnı Bay 
Batterson kongreye bir mektup 
göndererek :B. Ruzveltin 12 ay· 
lık askerlik müddetinin temdidi 
lehirıde bulundu~nu ve her sene 
silah altına alınacak miktarın 900 
bin olarak tahdidine muhalif ol
du~nu bildirmiıtir. 

ilan 
ADANA BElEOIYE RİYASETiNDEN : 

20 lira asli maaşlı bir belediye zabıta memurluğuyla 
75 lira ücretli bir inşaat kontrolörü için 5-7-941 tarihinde 
açılan müsabaka imtihanına evsafı haiz talip bulunmadı
ğmdan tekrar müsabaka imtihanı açılmıştır . 

imtihan 21 - 7 - 941 tılrihine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat onda yapılacaktır • isteklilerin ( En aşağı orta tah
sili haiz ve askerlikle ilgisi olmamak şartiyle ) tahsil ve hiz
met vesikalariyle birlikte belediye reisliğine müracaatları 
ve belli gün ve saatta imtihanda hazır bulunmaları lüzu- ' 

ıııu ilan olunur, 13262 

, ' 
Misis, Acıdere içmesi açıldı 

Yiyecek vt- yatacak geçen senelere nisbeten daha 

temiz ve ucuzdur. Muhterem müşterilerimiz.in bir kere 

görmeleri bu sözümüzün doğruluğunu isbata kafidir. 

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

B de, akşam 6 da. 13241 6-7 

i 1 an 
SEYHAN VilAYETi DAİMİ [HCOMfHİNOEN: 

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 24/7/941 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat onbirde vilayet daimi encümeninde yaptlacağından kapa
lı zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat on
da bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri gör
mek için Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (3011) lira (74) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikaları almak üzere bu işi yapabilecek
lerine dair bonservisleriyle ticaret ve sanayi odası vesikala
rını, iki aded fotograflarmı, 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 «vvel dilekçele
ri ne bağ-lamaksuretiyle vilayete müracaatları lazımdır. Posta 
ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılacaktır. Postada olacak gecikıııeler kabul edilmez. 

2--5-12-18 13209 

iLAN 
ADANA BElEDİYE RİYASETiNDEN : 

(Parke yol yaptırılacaktır) 
1 - Hacıbayram Parke yolu temadisi olan ve Aziz Pa· 

mukçu Fabrikası önünden geçen Parke yolun inşaatı açık ola
rak eksiltmiye konulmuştur. 

2 - işin keşif bedeli 4862.33 I.:iradır. 

3 - Muvakket teminatı 364.68 Liradır. 

4 - istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 
Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 25 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

5 - ihale 2217 /941 tarihine rastlayan Sah günü saat J 5 de 
B. Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için talihlerin ihaleden enaz 
4 gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla bu 
işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almalan şarttır. 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Ada
na Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ve münakasaya girmek 

isteyenlerin de ihale günü muayyen saatte Bıılediye Encüme-

nine müracaatları ilan olunur. 6-9-14-18 13231 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral besapları 

1941 
İkramiye plAaı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Aiu•to•, 3 llıincite,rin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet ~000 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 > 

TUrklya ı, Banka•ma para yatırmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

danamı, oluraunuz 
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Kaliteılyle ve sesinin temizliğiyle ber. kesi bayrete 
dl,ürea radyo 

Muhal7ne1n Hil11ıi Remo 
Tlcaretbaneılnden abnız 

DIŞ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİBE YE GÜZELlİKTİR 1 

"Radyolin,. harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssı hhasında ve güzelliğin· 

de parlak neticeler veren 

"Radyolin., sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müstağ

ni kılmıştır. 

• 

" n 

i RADYOLIN j 
~~~==~:zz:=:~=p;2Z~AAtt~2CS=~#AA## 

Yeni Çıkb 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iHGll T(RE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORLUGU 

===YAZAN: MÜMTAZ FAiK FENiK -

4 

4 
4 

.ıo 

100 
120 
160 

Adet 

• .. 
" 
" 
" 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 4000 Lira 

• 2000 
" 

" 
1000 " 4000 ,, 

11 
)000 

.. 4800 
" 

" 
3200 

" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzdt" 
20 faz] asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylıll, 11 Birindkanun, 
1 Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANE~i 

OSTOHOEKI MUA YEHEHAHESİHDE KABULOO._J 

............ ~ ...... ~t_+ .... ~ ........ ~ ...... ~ ... i 
il Abone ve nan 1 1L~u1R1~~§-()z u lı 

1 ,aroarı GONDELIK ~E • AD~NA :i 
· Sahip ve Başmuharriri 

Senelifi . . . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı I Aylıfı . . . 125 • -
ı __ Umumi Neşriyat Müdürü ı 

ı ilanlar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı f müracaat etmelidir Bcuıldı~ı ~~ TORKSOZIJ Matbaası f ...... " .............................. ~ ........ .. 

18 Temmuz 1941 . ?"" 

Ka\bi bozmadan, ınide ve böbrekteri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Takfüleıinden 
ve 

sakmmız 

her yerde pullu kutularım 1sraı la isteyiniz. 

a:::::z=:::::a::xs:ıc«nuuu»&. 

-DEHİZ G(OİKLİ ERBlS ORTA OKUL MOOORlOGOHDf';~ 
1 - Kaydı kabul şartlarında bazı tadilat yapJdı~ıı 

isteklilerin aşağıda yazıh evraklarla müracaatleri: 
a) Nufus cüzdanı veya tasdikli bir sureti. ç"1~ 
b) İlk mektep şehadetnamesi (üzerinden bir sene geııı~~ 

şehadetname) ve orta okulun ikirıei sınıfına geçip okulufllbitiıı' 
birinri sınıfına girmeyi arzu eder.ler veyahut orta oku}urı 
ci sınıfmda ikmale kalanlar. Jıl 

c) Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulı.ıf. 
nu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

d) Çiçek aşı kağıdı. ·,Jll~ 
e) Birinci sınıf için l!Ey'.iul/94 l tarihinde 12 yaşına t 

ve 16 yaşını bitirmiş bulur,mak. 
f) 9 adet vesikalık fot.oğraf. 0efl 

2 - Kayıtlara t0/A~ustos/94l günü akşamına kadar ,5;l 
edileceğinden isteklilerin askerlik şubelerine veyahut rJe 
Deniz Gedikli Erbaş Orta okuluna müracaatları. il> Ci, 

3 - Müsabaka irntihanları Türkçe~ Matematik, ('far i~~ 
rafya - Yurtbilgisi) -derslerinden 15/ Ağustos/941 CuJll' 1 ~ı 
saat 9 da yapılacaktır. 17-19- lt-23-25-27-29 


