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lfler-Musolini Bir Zaferimizin Yıldönümü 
törüşecekler Montrö Zaferi Y ıldönü-

~"-r· : 21 ( Radyo ıaıete •• nu·· ou·· K ti d k 
'"'Qd ) -: Muaolini ile Hitler a· mu D u a 1 
~·v ~1~ mülakat yapılacatı 
16rt, A erılıy~r . ~az.ı tahminlrre 
Y"'ltre ~man ışaalı a~tı~dıki baıı 
~ek R tılyan askerı ıkame edi
it.Jy~ Us cephesi~e daha çok 
t.rttt n lalteri çekilecektir . Ditcr 
ai~•yı'~ Amerika ltalyanların Kor
tir. 8ü11iıline muvafakat edecek-
l'Ydiy~!ıı bu _habeı lerin. ihtiyat 
ittir tc!likkı edılmcsı IAzım 

E!;!ea=:E 
'----· ---------
•u1.1 . 
•lOPAIANDASINA 
'&ta 

1 
F "lih Rıflta A TA y.; 

Ut tav ftQlo assut ı ivayı::ti, ı ~39 ,:ta, 
iiinii "Y• mııh ııc:beınnın iklnci 
bt-11 duyulmuşh.ıı: O ııuuıuıdarı · 

' &ak l~d Slk, ı>ulh taıan uılArından 
~- ılnılf OldUiU hıtlırlıudJdır. 

11 ... ~ıh rn~ k -""'"" b" una aşı'iaoa firen her 
1ıt li; t ır uıhaşına ve tlviı sulhu· 

Dün Montrö zaferinin yıldö· 
11ümrJ bütün memlekette hararetle 

kutlandı. 
Bofcular haklcında, bazı arzu· 

lar olduf una dair şayialar deve · 
ran eltili tünlerde ıaralıat/e hir 
defa daha t~krar edelim ki, Ça· 
naklcale 'nin ve Bol az içi' nin bu 
tiln bir tek meselesi uardır : o da 
Türk oluJudur. Bolazlar, lstarıbul' 
la Üsküdarı. Trakya ile Anadulu' 
yu ayıran 6ir deniz defi/, bunları 
birleştiren ue Türk ülkesini, Tür"
vatanının ik.i kısmını birbirine ke· 
netliyen bir yoldur. Başkalar e· 
ıu bunu bir hayat sahası zanne· 
decek kadar gafil davra111rlarsa, 

ıunu tekrar edelim ki, bu bizim 
için saha defi/, bizzat hagalın ta 

kendisidir. · 
Montıö za/eı i11i kullaılık. 

Kooperatifler 
Birliği ç~f tçige 

gardım gösteriyor 
BOOPBBATIP BIBUilNIN ÇDBDROVA 

ÇlrTÇlllNB BIB TIBLlil 
1 - Pamuk müstahsilinin her 

sene mahsulünü pazarlara sevket
mek için muhtaç olduğu hararları 

tedarikte uğradığı zorluklara naza
rı dikkate alan Birliğimiz gerek 
şimdiye kadar kooperatiflerimize 
ortak yazılmış bulunan gerf'kse bu 
tarihten itibaren nihayet 31 ağus 

tos 1941 tarihine kadar koopera
tiflere müracaatla ortaklık mııame· 
lesini tekemmül ettirecek olan pa· 
muk müı.tahııilinin harar ihtiyaçla
rıııın teminine karar vermiş ve bu 
babda lüzumlu tedbirler almıştır. 

Bu suretlf', miistahsılin aQ'ır şaı ı

hırla harııı tNforik eylı>lllt"Sİ k~yfi 
yt"Iİ şinıc.l idtn lıertarııf eılilrniş hıı · 

lıınmııktsdır. Çürıki, her koopPı a· 
lif zamanında ortaklarına ihtiyaç
ları kari.tr harar tt'vzi edect!kdir. 

An kora 

Radyo gazetesi 

= 

ikinci ayma 
basan harp 

Balgarlıtan ve ıtaıya 
1 ~-

JAPON YA HARBE MI 

HAZIRlANIYOR ? 
A 

lnıan · Rus haı bi dün birinci 
tı} ııı bitireı d, ikinci S ) 1118 

t~ .: tcklıf, hattt fayia, bu· "rt bi ar. Londrı'da kıtt ve 
.~ red ~~ya tekzip ile karıı· 
"'tiliı r. Çunkü böyle bir sulh, 
ti cıe edebiyatında Alman zafe· 
'~kt~r. Y ımi, Alman kazanç· 
' Yuk mıkyaıta tasdik et· 
~any•'ya, lnailiı im· 

Bu bayram sade bizim def il, ha 
kikatle do~rudan do~ruya. bu hc.k 
kı bpı tan111anların o/malıdır. 
ÇıJnlcü 6iz. kuilvetli. ı.aflam ve 
müt•;anit bir Tür.kiye sayesinde, 
ıaıbedjlen bir hakla ıeı i aldık. a· 
111 onlar, Bofazlardaki Türk hak· 
lcını tanıyarak medeniyet dünya
sına v• arzın bölıesind• sulha lıiz· 
m«i •itiJcleri için sevinmelidirler. Botaılann en hakiki bekçi ve sahipleri 

2 - Pamuk nıü:.tıalısili için 
en mühim mf'selt:leı dt:n biri de 
ambıılaj maddde.ıid i r. Bi ılit7imi.ı. 

bu ihti} ııcı da vaki inde gö; erf'k 
orta\daı ın koopeı utifimiı. kana· 
li} le tl"'slim tdecr.ldeı i hl"r cins 
pamukların ambalajında kullanıl· 

mak üzere kana~ıçe, çenber g·bi 
ambalaj maddelerini en müaaid 
ıartlarla temın eylemiş ve d,.po
larına yerleştirmiştir . 

basmıştır. Butün Avrupa mat
buatı bugünl.ü haşmakalderini 
bu mevzua haııretmişl~ıdir • Bu 
başmakslelerin bsıılarına göre 
Sovyet ordusu Alman taarruzu 
"aışııında boıulmamıftır • 

Alman kaynaldarına göre 
~uslar 1,5 milyon zayiat vermiş: 
tır ve Mos"ova ile Leningrat ya
kında düşecektir. Halbuki vaziyet 
gösteriyor ki Rus mukavemeti 
uzunca sürecektir . 

~ için da . te~liAdcn yık-
~ ttıQ daha ıyı bir vaziyet te· 
~ltn ek ve yepi taarruz için 
~tir. rna ıawaru bırakmak de· 

tik 8unu ı •"'1.tre'ye n ~ beraber Hess'in in-
~\!~ hrarı pek ciddi adamlar 
~ tn . dahi, sulh zoılamalan· 
lıı, ~~ili ı~dilmiftir. Hcss' 
~. "1 vııın aleybtan oklutu ka· 
cı. t-..b~ny.a ile lnptere ar111n· 
llıtlbl•L bır itbirlitini her iki 
t.: ""et · · ' .'".i bile •çın ıı.yı~l~ telakki etti· 
' ~ veya lfllenler kendi
"'~ .•'da Sovyetlcr Hirliti 
)~tı f' b~r uzlafma zemini an· 
Sa"Yttte ikri~d~ idiler. Almanya -
""'-it b r Birliti harbi bqladltı 
t~' ~kir ~e tahmin, banla· 
~ti tk ~ hilinc rekia. lnrüiı 
~ ~~rıye~nin naziı.mdcn faz· 
~ tdü· 'Zin dutmanı oldutu id 
~lıt ..... 'Yor• ve bu ekseriyetin 
lb.. • .... 111 , 
~y, .

1 
Y•kıldaktan sonra, Al-

tt ı e .,_,_ . 
~tinde -~ımak meyli aöste-
~~ İçin n fupb~ edilmiyordu. 0-
ttlnirı ~aıv~ Çörçil tMk ae· 
~.,, . lllen dk aününde rv>k 
~ ...... bar r-:-
... tltlek nutukla bu cereyanı 

lstl'ttkil nıec~~riyetinde kalmaobr. 
~ 'hı Çörçıl e iÖre böyle bir 
S tti vermek, • Alman itrali 

~titrini ~n, ve meıru büku-
tltri d a ya nakleden dev-

) ' trbal '~"'- Almanya ile aulb 
t6 bte a. "erir IVw. etmek tehlikesini 
tıı.._ ' Aın .k • """ ltmin· erı an müdahalecilc· 
)ı tıaı'-lıi 1 ıev1etir, ve lnriltcre' 
'btu-a· 1 bır tccerriade mahkum 

'"I· 

it~ F tkat bü ~ ti~, . tun bu sert ve kltt 
~~- kİı· rıvayeUerin arkasuu al
i.t~ını aelmedi. lnıiliz devlet 
~et. ın buKiln ancak böyle 
~ bulunabilicelderi fakat 

~ri Almanya tar~fmdan 
)~ tan sonra, bir uılqma 
llııcaı. ara~bUeceti söylendi ve 

il •. AJııı.n 
~il\i bir Y& - Sovyetler Bir~ti 

Biltiln Türkiye, dün oldulu ıibi IHııün de, hu istikrar ue 1ü miz tamdır. Nescimiz, sıkı t1e:lwt1-
mertlik hauası ile meşbıidur. Man· uetlidir. işte bu milli birlik ve bu 
zara yarın da aynidir. Aziz Milli kuVfJet sayesinde tarihin en büyük 
Şefimizin etrafında milli birli~i- badiresi olan son harpte de Türki-

----~ ---- . 

ALMANLARA GORE 

Cephe genişliyor 
Almanlar ilerliyor yeni bir taarruıa haıırlandıklım 

da bildırilmeUedir . 
Simolenık bölgesinde Alman 

harekAtının inkiıaf gösterm~ıi Mos 
kovada endife uyandırmıştır • Ki
yef bölgcıinde de inkişaf vardır . 

au -.ıa1an 
... 1terl91Dd• 

DIKYmEB BOlGESllDE 
BOYOI MUHAREBELER 

Moskova : (a.a.) - Sovyet 
tebliii: 20 Temmuıda Piıkof Po· 
ıotsk, Nevel, Smolensk ve Novo· 
grat istikametlerinde ıiddetli mu
harebeler devam ediyor. Cephe· 
de vaziyette hiç bir de~işiklik ol· 
mamıotır. 

Çetelerimiı Alman Jutalarının 
gerilerinde muvaffakiyetli hare
ketler yapmaUa ve düomana aQ-ır 
ıayiat verdirmektedirler . Hava 

Vollnak mubar ... •l•rl 
Kareli ben.ahında Alman ve 

Fin kıtalara harekatı eskisine nis· 
beten atırlatmıttır · Merkeı cep· 
besinde Almanların Sovyetlere ~~~~-----~~--.:.__.:....~~~~-'-~~~~-~~~-

HHHHHHHHHffff HHHHHHHH~HHHHHı 
ı 

i- SMOLENSK İ 
1 

ı 

Alman harp tebliQinin • ya 1514 de Moskovaya bat- ı 
...ı:ı..ı·~: • haber vcrditi ladı. 1812 de Napolyon Mos- ı 

ı ıapteuuuıauu k f · · ı Smoleıısk tehri, Riga - Mos- ova se erını yaparken Fran· 
ı kova ve Varıova - Moskova ıızl~r, 6 atustostan 5 ikinci· ı 
1 4emiryoll~rırun birleştiti nok· teşnne kadar bu şehri iııal ı 
S ta:da Pinyc~r nehrinin iki kıyı· albnda bulundurdular. 1905 tc ı 
ı - · ehemmı· Rusya Çarlık aley-sı uzerıne • · ı 1 yelli bir ıehirdir. LERIN bmde yapılan ibti- ı 
ı A 

. . . d k" v·ı~ CEPHE lile amele aırevle- ı 
ynı ısım e ı ı 11 • .A 1 · · · 

1 
. k .d. COuRAf rıyle burası da ıştı· ı 

7etın mer ezı ır . I ak . . 
Yüksekçe bir te~ TETKiKLER r et~ştı. ı 

S - : ded" Şehır çok ma· ı 
uıenn ır. _ . . S ski murdur. Muteaddıt otellerı, ı 

ı Burası Ruıyanın e~ e . aaıinolan kıclık tiyatrosu 

hi l · de b' · ·di Yuı. bı· • ' 
7 

' ı ı fC r enn n lrlfJ r. . resim müzesi, şehri süsliyen 

ı ne yakın nüf!1su "ardar. Tar~· binalardandır. Smolensk'in el- ,ı 
h. "lk - le . d bu{ISI Krı-

~· ttın .•nlatma takip edeceti 
-• .._ ~ eaa llıımrelditı rivayet· 1 

( C. r IOb iki nutıaktan biri 

'"i Ücinci IGJJlfıd• ) 

ı ~ 1 • .ıumln . rınlslac . t ' . rafı on altıncı asırda yapılmış ı 
• vıç ısı en v ~ıre ının • i merkeziydi. 1404 de Lltvan- - Gerı.ı 2 ncl Mıyfoda - ı 
ı .................... H ................ HH .......... ı 

ye en büyük imtihanını vermiştir. 
Ku"'1etli bir Türkiye, hudutlarda 
o/dulu gibi, Bolazlar' da Ja sallı 
için nöbet bekliyor. ' 

3 - Satış lı.ouperatiflerimiz 

toprak mahsulleri ofisinin iştigal 

( Ger~~ üçüncü sayifede ) 

SOVYETLERE GORE 
Jyi malGmat alan mehaf ıle 

g~re, ~ulgar Baıvekilinin Romayı 
zıyaretı Yugoslav topraklarından 
mütevellit baı.ı ilıtilifların halli 
içindir . 

kuvvetlerimiz gayri müsait hava 
şartlarına rağmen hareUtına de
vam etmi• ve baz.ı düşman mo 
törlü cüıütamlariyle , hava kuv
vetlerini imha etmiftir. 25 düşman 
tayyareıi tahrip edilmiştir . Hava 
kuvvetlerimiz Baltık denizinde bir 
düıman torpidoıu batırmıılardır . 

Zürih : 21 (a a .) - Tribune 
gazetesinin Şar'k cephesinde bu· 
lunan muhabiri yaıdığı bir malı.a
lcde düşmanın her geçeceği yerde 
her şeyi tahrip etmek huıiusunda 
takib edilen Sovyet siyasetinin ne 
lı.adar tam olarak tatbik edildi· 
Q"ini anlatmakt'adır . Smolenık bu 
siya&ctin bilhaua kurbanı olmuı· 

Bulgar ıaıvıklll 
lleraaatta ltalud• 

Belarat : 21 (a.ı.) - D. N. 

B. : Belarattan geçerken Bulgar 

Batvekili Filof, Nasyonıl Zaytung 

gaıeteıinin Baımuharririne ver

diği bir. mülikatta , Roma seya

hatini Bulgar hükumetinin tetcb· 

büıü ile yaptıtmı ve bu seyaha

tin umumi meseleler hakkında 

görüımek ve Bulgaristan ile ltalya 

arasındaki doıtlne münasebetleri 1 
teyid etmek ıayesine matuf ol· 

duğunu bildirmiftir • 
Roma : 21 (a . ı.) - Bulpr 

Baıvekili ve hariciye naıın bu 
sabah buraya aelmiıler, Musolini, 

Kont Ciyano tarafından karıılan

mıılardır . 

Naıırlar , Kral ve Musolini 

tarafından kabul cdi&miflerdir. 

Sovyet kuvveti 
mukavemette 

BIJlllAl•aa 
ııJlatl var 

CEPHEDE f EVKltlOE 
oErusııuı YOK 

Nevyorktan aelen bir habere 
~~re, Panama k&nalınclan geçmek 
~çın bekleyen Japon vapurları 

cenuptan dolatarak memleketle· 
rine dönmderi hakkında emir 
almıftır. Bu çok şayanıdiltkattir. 

laıutıreye verlleoelE 
ıe•Hır 

Nevyork : 21 (a.a .)- Hükumet 
Amerikada müseccel sarnıç ge
mileri ıiahiplerini lngiltercye daha 
yüı gemi vermeğe davet etmiş-

8 t 
•ı tir. a an ,,. man ı•ml•I 

t 
Bugün öğleden sonra dahiliye 

ur. 
Sovyet Karelisinde Sovyet Rus· namı lçkes'in bürosunda bir iç-

lar bütün ıehirleri hik ile yeksan tima akdedilerek bu mevıu etra-
( Gerisi üçüncü sahifede ) f ında görüşülecektir. ------

Londra radgosunda 
M ontrö gecesi 

Aıikara : 21 ( Tüı ksözii mu
habirinden ) ~ Bu grce Londra 
radyosu bir Montrö gecesi tertip 
etmiftir • Tertip edilen bu aece 
de Londra radyosu Türk inkılA· 
bına ait neşriyat yapmıı, Türkiye 
ve Botazlar hık.kanda lngilterenin 
müıbet düfilncelerini iz.ah etmiJ-
tir . 

ITALYADA Nlruı 
IAYIMI 

Bern : 21 (a.a.) - Romadan 
lıviçre Ajansına bildirildiQ"ine ıöre, 
30 haziran 1941 de yapılan nü
fus sayımı 'doksan sekiıt vfllyet
ten mürekkep olan ınavatan nü
fusunun 45,209,937 oldutunu &Ö•· 
termiftir • 

Suriyede 
örfi idare 

Ankara : 21 ( Radyo gazete· 
sinden ) - Bütün Suriyede örft 
idare ilAn edilmiş , Almanlar ve 
ltal.vanlar enterne edilmiştir . in· 

siliı kuvv~tleri Türk hududuna 
kadar gelmişler , Lübnan ve Su
riyenin her tarafına vaziyet et· 
mişlcrdir • 

Dlgol Kaldrede 
Kahire: 21 (a.a.) - Hür Fran· 

sızlar lideri General Dögol dün 
Kıhireye ııelmiıtir. 
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TETKiKLER 

Askeri Bahisler , Sovyetler'in 
\ Baltık Filosu • 

ATLANTIK Yarm Hatay 
kurtuluş günü 

Mahkiirnların 
golda çalışması 

f b'lJİ 
Times gazetesinden naklen ıı 

• 
DENIZYOLU 

Atlantik muharebeıi fasılaaız 

devam ediyor. Almanlar, Ameri· 
kanın yardımını akim bırakmak 
için mümkün mertebe fazla lngi· 
liz vapuru batırmaA-a uğraşırlar
ken İngilizler de bu Alman ta 
savvurlarını ıuya dü4ürmek. için 
geceli gündü:ılü çalışıyorlar. Al· 
mantar, ayni :ı.amanda , Avrupayı 
Amerikadan ayıran Atlantik Ok· 
yanusunda , taarruz iisleri elde 
etmeğe ve mevcut olanları da 
daha ziyade tahkim etme~e uğ· 

raııyorlar. 

Atlantikte büyük bir deniz. 
muharebesi olacak mı ve ıayet 

vukubuluna nerede olacak? Mih · 
ver ile müttefıklerin Atlantikte 
üıleri hangileridir? 

Amerikadan lngiltereye ve 
lngiltereden Amerikaya giden ti · 
mal yo lu üzerinde bir göz gezdi · 
rilecek oluna müstakbel harek.it 
sahnesi hakkında bir fikir edine· 
bilir. 

Amerikadan harp malzemesi 
ve eıya yüklü olarak harekat 
eden vapurlar, lngiltereye gitmek 
için fu yolu talc ip ediyorlar: Nev 
york-Lat rador-Gıoenland -ıı.
landa-lngilizler tarafından işııal 
edilmış Danimarkanın Feroe ada· 
ları-Shetland-Büyük Britanya. 

lngiliz vapurlarının, gidt-cek · 
leri yere salimen varabilmek için 
malzeme almak ve icabında ta · 
mir ıörmek üzere yukarıda isim
lerini aaydığımıı üslere ihtiyaçları 
vardır.: 

Bu üslerin biribirini takip et
mesi, bir çok hayati avantajlar 
daha arıeder ki, o da düşman 

gemilerinin harekitını kontrol 
edebilmek ıçin bu havalide hava 
üsleri kurmak imkinı bulunma· 
sıdır . 

Bu üslerin müttefiklerin elin. 
de bulunması , Norveç , Hollan
da , Belçika , Fransa sahil ve Iİ· 

manlariylc adalarının Almanların 

elinde bulunmasından .doian mah 
ıuru bir derece bertaraf eder-

Şirnd i bu üsler zincirini birer 
b irer tedkik edelim : 

Almanlar 10 nisan 1940 ta
rihinde Danimarkayı işgal ettiler. 
İngiltere • bu iıgalden bir ay so
ra lslanda adasına elle.oydu. lslan
da adası Danimarkaya tabi deQ'il, 
Danimarka kralına bir muahede 
ile şahsan merbut idi . Bu ıahsi 
irtibat dolayısiyle iıaret c,lmak 
üzere Danimark.a kralı lslanda 
kralı ünvanını haiı.di. 

lslanda, Danimarka kralına 
şahaan baklı olduQ'u zamanlar da 
dahili itlerde tamamiyle hükümran 
muhtar bir hükumeti, kendine 
mahsuı bir · parlimentoıu vardı. 

Bu parlimentonun adı da Alt
hing'dir. 

Danimarkanın işgalinden son· 
ra lslanda parlimenlosu, adanın 
mutlak iıtiklalini k uvvctlendiren 
bir takım kararlar da ittihaz et
miıtir. Bazı ecnebi gazetelerine 
göre İngiltere , lslanda adasında 
stratejik ehemmiyeti dolayısiyle 

80,000 kiıilik bir kuvvet bulun
durmaktadır. 

Groenland, ucu bucatı buzlar 
ile mestur muazzam bir adadır. 
Bir aralık Almanların bu büyük 
adayı işgal ettikleri söylenmiş ve 
hatta Reisicümhur B. Roosevelt 
de beyanahnda, bu zannı kuvvet 
lendirecek bazı imalarda bulun· 
muş ise (de bu rivayet teeyyüd 
etmemiştir. Bu ada, iki buçuk mil
yon kilometre murabbaı büyüklü
tündedir ve İslanda adasından 
Danimarka boQ'aziyle ayrılmakta
dır. 

Groenland adasının yerli hal· 
kı iskimolaıdır. Siyasi bakımdan 

1 

YAZAN J 
P. P. 

Groenland, bir Danimarka müs
temlekesidir. iklimi , çok sert ve 
şiddetlidir. 

lngiltere kadar Birleşik Ameri 
ka da bu adaya büyük ehemmi
yet veriyor. Çünkü Groenland Av· 
rupa - Amtrika yolu üzerinde 
çok mühim stratejik bir noktadır. 

Amerika, bu adanın Mihverin eli· 
ne ı~çmesini höş göremez. Gö· 
rülüyor ki, lslandadan sonra Gro 
enland aduı, Amerika - Avru 
pa yolu üzerinde ikinci mühim 
merhaledir. Bu ada, havacılık ba
kımından daha büyiik bir ehem
miyeti haizdir. 

Esasen Amerikadan lngiltere· 
ye uçarak giden aa-tr bombardı· 

man tayyareleri, Groenland'dan 
geçerler. 

Bu iki adadan sonra Atlantik 
muharebesinde Amcedıd, Labra· 
dor, Feroe adaları ve Shttland 
mühim bir rol oynama~a namzed
dirlcr. 

lıtanbalda 
Araau Delme 
lstanbul : 21 (Türksözü mu 

habirinden ) - Şehrimir.de bu · 
lunanbir Ermeni kadını Belediye
ye müracaat ederek 1280 sene
sinde Mısırdan ıehrimize ııelerc k 
yerlefen ve bir milyon lira ka
dar altın paraısı bulunan dedesi
nin bu parayı 1293 Rus harbi 
esnasında , Sürp Aııoptaki aile 
mezarlığına gömdüğünü iddia el· 
miştir. 

Belediye kadının bu iddiasını 

nazarı itibara alarak definenin 
çıkarılması için müsaade vermiı· 
tir. Fakat işe Maliye vellaleti de 
müdahale ederek Medeni lcanu
nun bazı hükümlerine istinaden 
definenin hazineye ait olduğunn 
iddia etmiıtir. Bu vaıiyet karı• · 

sındı evveli definenin ç\karılmaaı 
ve ıonra kime ait olduA-unun teı
biti kararlatlırılmııtır. 

Definenin araıtırılması için 
müsaade verildikinden araştırma
lara dün sabahtan itibaren Sürp 
Agop meıarlıA-ında tesbit olunan 
sahada başlanmııtır . 

Taharriyata , Belediye , Ma
liye ve Emniyet :teşkilatı mümcs 
sillerinden teıkil olunan bir he· 
yet nezaret etmektedir. 

Defineyi haber veren kadının 
iddiasına nazaran tespit olunan 
sahada topraQ'ı dört metre kaz. 

~atayda btlytlk 
tlreaıer yapılacak 

Bir glallk işe makabil caza mtlddetladen 
iki gln al edilecek 

Mahkumlardan bir kısmının yol işlerinde çalıştırılmaları hakkında 

Adliye Vekaleti ile Münakalat Vekaleti arasında rnütabakat hasıl ol 
muştu r. Şimdilik yol işlerinde dört bin mahküm çalıştırılacaktır. Bun
lara sıcak yemek. verilecek, yazın çadırlarda , k ışın barakalarda yat-

Antakya : 21 ( Türksör.ü mu
habirinden ) - Hatayın anava • 
tana resmen kavuşmasının ikinci 
yıldönürnü olan 23 temmuz bay
ramı için hazırlıklar hıda devam 
etmektedir. Belediye ve Parti bu 
bayramın çok eklenceli bir şe

kilde tesidi için azami faaliyet 
sarfctmektedir . 

- malan temin olunacaktır . Mah· 

O gün şehir baştanbaşa sÜs· 
lenc:cek halk ve köylül~r için hu· 
sust eğlenceler tertip olunacak , 
alcşam Halle.evinde bir çocuk ba
losu ve gece vali konağı bahçe
sinde bir Gardenparti verilecek
tir . 

Sabahleyin yapılacak olan 

......................... : kumlar için bir örnek elbiseler 
• hazırlanmaktadır . Bunda Nıafia 

ıf MONTRO su· Hu· :i Vekaletinin istifadesi, elinde mü-
tehassıs işçi bulundurmak ola-
caktır . 

ı Dün şehrimizde Montrö ı 1 Mahkumların yol işlerinde ça
ı günü büyük bir merasimle ı lıştıklar ı bi r güne mukabil . mah· 
ı kutlanmıştır. ı kumiyet müddetlerinden iki gün 
ı Merasime saat T 8.30 da ı affedilecek, gündelikleri bir ban· 

ıı istiklal marıı ile başlanmıştır. ı kaya yatırılacal.: , mahkumiydle
/stiklô./ marşından sonra ba:ıı ı rini doldurup çıkarken kendile· 

geçit resmine askerlerimizden baş
ka okullarla Gençlik tetkilatı ve 
esnaf teşekkülleri sembolleı iyle 
birlikte iştirak edeceklerdir. 

ıı milli marşlar çalınmış ve Marş- ı rine veı ilt-celdir. Bu suretle mah 
. ı farı müteakip Rıza Salih Saray, ı kumlar hem para sahibi, hem de 

: 
Monlrö gününün ehemmiyetini ı bir iş sahibi olabileceller , açık 

Belediye şehrin bir çok yerle· 
ı inde takııaferler kurmağa baş· 
lamıştır • 

Hatay davasında şehit olanlar 
için yeni mezarlıkta yapılmakta 
olan abide de bitmek üzeredir . 
23 Temmuz günü öğleden sonra 
bu abide r.iyaret edilerek çelenk· 
ler konmak suretiyle aziz ıehit
lerin ruhu taziz olunacaktır. 

Di~er taraftan esnaf teşekkül
leri de bayram için fevka!Ade 
hazırlıklar yapmaktadır . Her te
şekkül bu mutlu gün hürmetine 
en fakir çocukları giydirerek se
vindirecektir . 

ZIRAA T KADROSUNDA 

Ankaıa Irmak meyveli ag-aç· 
tar fidanlığı ziraat muallimi yüksek 
ziraat mühendisi Naci Sönmez, 
30 lira maaş ve kadrosu ile şeh· 
rimiz Ziraat mektebi bahçe ziraati 
ÖQ'retmenliğine tayin edılmiştir. 

Baltama IOD 
latbol maçı 

Pazar günü şehir stadyomun· 
da yapılan şehrimiz Malatya Fab
rikası gençleri ile Tarsus Rasim 
Bey Fabrikası gençleri arasındaki 
maçı, Adanalılar 4 - 2 golle ka· 
zanmışlardır. 

Maç, samimi hava içinde ce 1 

reyan etmiş ve kalabalık bir se
yirci kitlesi tarafından takip edil· 
miştir. 

mak lazım gelmektedir. Dün an· 
cak iki metre kadar bir saha açı· 
labilmiştir. Bu itibarla define 
mevcutsa ancak bugün veyahut 
da yarın sabah meydana çıkarı · 
labilecektir. 

ı tebarüz ettiren bir hitabede ı havada dinç kalacaklar , işe alı · 

ı bulunmuştur. ı şaı ak ahlakları düzelecektir . 
Merasimin bütün safahatı ı Jy i çalışm ıyanlar veya başkala-

ıı oparlör/erle nakledilmiş ve bü- ı r ını işten ala1'.oymağa teşvik eden· l 
ı tün halk tarafından heyecanla ı ler keri gönderileceklerdir . I 
ı takip edilmiştir. ı ~~.~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il 

ı ........................ ı Saib propaganda11na 1 

Voleybol birincilik dair 
mlıabakallrl bitti (Ba1makaleden Artan) 

Voleybol birincilik müsabaka
ları neticelenmişti r . Cumartesi 
günü yapılan karşılaşmalarda Ma· 
latya Fabrikası Gençlik Kulübü 
Adıma G e n ç 1 i k Kulübünü, 

Demir Spor Gençlik Kulübü, Millt 
Mensucat Gençlik Kulübünü yen· 
mitlerdir . 

Pıuar günü yapı lan final ma
çında D~mir Spo r Malatya Fabr i
kasını yenmiş ve bölge birinciliğini 
alarak kupayı kazanmışt ı r . 

Kadastro 
Kadroıuda 

Adana kadastro katipleıiııden 
Cafer Başaran, Eskişehir kadastro 
katipliğ'ine tayin edilmiştir. 

Smolensk 
(Birinci sayfadan artan) 

bir surla çevrilmi~tir. Vaktiyle 38 
kulesi olan bu cesim surdan bu
gün yalnız on altı kule kalmışbr. 

Şehrin on üç kilometre gar· 

bında Vitebsk şosesi üzerinde ta 

rihten eski zamanlara ait mezar• 

lar vardır. Bunların bugünkü İs 

lavların ecdadını teşkil eden insan

lara ait olduğu kabul edilmekte· 

dir. 

İngilter~nin Vaşington'daU Büyük 
Elçisi Lord Halifaks, ikiııcısi <le: 
İspanyol diktatörü general Fı anko 
tarafından söylenmiştir. Lord Ha· 
lifaks'a göre , Almanyadan tarafın 

lngilteıe ve Amerika'ya teminat 
verilmek ve sulh teklif olunmak 
ihtimali vardır: "Hitler'in bize dö· 
m:rek kurnazca sulh teklifinde bu· 
lunmasını beklemeliyiz. Fakat kk
lif edilecek şartlar ne olurııa ol 
.sun, bunların bizi alakadar etmi· 
yeceklerini söyliyel>ilirim. Çünkü 
böyle bir teklifin , bizi mahvetmek 
için vaziyetini düze!lmek üzere 
bir mütareke temin etmek gaye-
si ile yapılacağından eminiz ... 

General Frankoya göre: 1 
Amerikan sahilleri Avrupa dev
letleri tarafından yapılacak bir ta 
arruı: tehlikesine maruz değildir. 

2- Harbin neticesini bir üçüncü 
kuvvetin [yani Amerika'nııı] mü
dahalesi de}iıtiremez . 3-0 va · 
kit harp senelerce devam eden 
cihanşümul ve hudutsuz bir bo· 
ğuşma haline gelecektir. 

İspanyol dıktatörüne göre, 

UZAKLARDAN &ABER 1 ----------~:: ______________________________ ::_~ı--IUliil------

Almanya , haı bi Avrupa kıtaaın· 
da kazanmıştır. Amerikanın işt i 

raki ire dahi, lngilter~ bu zaferi 
geri alam&z. Fakat Avrupa dtV· , 
letleri birleıseleı dahi, Aııglo-Sak· ' 
sonları sulha . mecbur edecek biı 

zafer kazanamazlar. Böyle bir 
nutkun altındaki mana , şark se
ferinden sonra , bu faciaya niha. 
yet veı ilmek esbabının aranma
sını tavsiye etmekten ibarettir. 

Şimdilik söylenebilecek tek. 
şey, bir sulh için lngilterede he· 
nüz bir me} il bulunmadığı, fak at 
harbin devamında menfaati olmı
yan milletleı in bir an evvel bu 
harbin bitmesini arzu ttmekte · ol· 
malarıdır. Bu arzu bolşevizme 
kar~ı umumi nefretten ıstifade 
eden bir fikir tazyiki halinde, ci . 
han, ve bilhassa Amerikan efka· 
rı üzerinde tesir yapnıa~a çalı ~ 
şıyor . 

· e elçi k a 'da et konserveciliği- Bulgaristanda ekmekler 
Belçikada et konservesi yapan fabrikalar ge· 

çen seneki harekat esnasında harap olmuıtu . Şim
di bunlardan yirmi altısı halka et konservesi ye 
tiıtirmek için tamir edilmiştir. 

Harp esnasında Belçikada pek çok sığır ve 
koyun öldükünden fabrikalar için icab eden hay . 
vanlar Almanyadan getirilmiıtir. Şimdiye kadar 
10,000,000 kutu et konıervesi imal edilmitti. Her 
kutu 400 ili 800 gram hllis eti ihtiva etmektedir. 

Bu konserveler nüfus başına olarak Belçika 
ahalisine tevzi edilmektedir. 

• • • 
Bulgaristanda, harp vaıiyeti dolayısiyle çıka-

rılmakta olan karııık kara ekmek kalitesinin iyi· 
lettirilmesi için Ziraat Nazırı Kuıef'in emriyle bir 
heyet toplanmıftır. içtimada, hububat müdürlüQii 
tefi, defirmenciler birli~i müme11ili, ıiraat nümu-

ne enstitülerinden murahhaslar, ekmek ve un 
mütehassısları ve ihracat müdürlüğünden birer k işi 
hazır bulunarak Bulgaı istanda yenen bugünkü ek
meğin terkibi ve kalitesini müzakere etmiştir. 

Ekmeği ısl&h mak.sadiyle teşekkül eden bu 
komisyon, buğdayla karışık yeni ekmek tipi hali 
tatarının hazırlanmasını, Ziraat mektrp ve enstitü
leri laboratuvarlarına ve ayrıca Rusçukta Sofyada 
bulunan nümune :ziraat istsayonlarına tevdi etmiştir. 

Ticaret Nazırı Dr. Si. Zagorovun da yeni bir 
·emriyle Bulgaristanda Buğday, çavdar ve mısır ek
meği olmak üzere üç tip ekmek satılacaktır. 3 
numaralı ve 850 gramdan ibaret bugday ekme~i· 
nin fi atı 5,5 leva 800 gramlık ve sıfır numaralı 

beyaz ekmek ise 8 leva, 850 gramdan ibaret çav
dar ekme~i 6 levaya ıatılacıktır. 

Şark seferi nihayet bulduktan 
sonra , halcilci vaziyetin ne ıstı· 
kamet alacağıııı g-örmekte geç 
kalmıyacakız. Henüz üç amil 
muallalc.ta duruyor : Biri ·• Al· 
manyanın ıark seferinin ne zaman 
ve nasıl biteceki , ikincisi Ame
rikan , üçüncüsü de Japon mü
dahalesinin göstereceii inkişaf. 
tardır. 

Fıılih Rıflcı Atıı1 

rilen bir makaleye nazaran, V 
ningradı t~hdit eden tehlike ti' 

hakuk ettiği takdirde, 8albk'1' 
Rus donanması üssüz kalac•I" 
dan faaliyete devam edemez tıil 
hale ıelecektir. 

Bu harbin başlanııcmda pef' 
redilen bir Fransız istatistij"ine ~ 
Sovyetlcrin bu denizdeki ku"""1

" 
leri şunlardan ibarettir : 

1936 da inıa edilen beh~ 
2895 tonluk iki torpido muhrl jO 
( Minsk ve Lenin&nd ) bunlar 1 
milimetrelik beşer topla mücehh'ı 

ili~ -Gordy tipinde beheri 2 
tonluk 9 torpido. Bunlar ftalY~ 
planlarına ııöre yapılmıştır._ 1 lr 
milimetrelik altışar topla muct 
hezdir. 

Norvik sınıfından 12 tane et 

ki torpido. 
1933 • 1937 senelerinde ~ 

edilmiş 700 er tonluk 24 kıl•~ 
gl!misi. 

DENlZAL TILAR : 
15 aded büyük denizalb. 8'111' 

lardan üçü Sokra, Pravda, St1~ 
da,dır. l936 da tezgahtan indı~ 
mişlerdir. l900 tonlukturlar . . 1,1-
milimetrelik iki topla, iki ınıtf , 
yözle, sekiz torpil atıcı ile ıııır 
cehheı.dir. 

Rus Baltık filosunda t>ehel 
600 tonluk 25 denizaltı daha "~ 
dır. En yenileri 1~30 da deıı!~ 
indirilmiştir. Schtsuka tipindekU r 
27 milimetrelik bir topla, bir t•, 
yareyle, döı l torpil atıcı ile ııı'I 
cc:hhczdirler. 

"Bebek., denizaltılar 21 taıı' 
dir. 1930 ile 1938 arasında yt~ 
mı~hr. 

••• 
Bunlardan 

evvel yapılmış 

TÜRK/YE Radyosu 

ANKARA RadY~ 
Salı 21.7.941 si 

7 .30 Proirıun ve memleket 

at ayarı ~ 

7 .33 Müzık : Haf ıf Parçalar ( 
7 .45 AJANS haberleri ~ 

8.00 Müzik : Hafif protr.a' 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00 
13.45/ 
14.00 
18.00 

18.03 

18.30 

18.40 

devamı 

E.vin saati 

" Proiranı ve memleket 
at ayarı 

Müzik : Türkçe plikl•' 
AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe plaklar 

Müzik : Karışık proi"ı•~, 
Program ve ınemlckel 
at ayan ar 
Müzik : Radyo SaloP 
kestrası ...rJ' 
Konuşma (Memleket Y" 

tasa) of' 
Müzik : Radyo Salon 

kestrası 
19.00 Konuşma (Yuva saati) oı 
19.15 Müzik : Radyo SaloP 

19.30 

19.45 
20.15 

20.45 
21.00 

21.10 
21 .30 

21.45 

22.30 

kestrası 

Memleket saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : fasıl 
RADYO GAZETESi 

Müzik :. Alfred Cortol pr'~ 
Ziraat Takvimi ve 'fo 
Mahsülleri Borsası. ıl'rı 

Müzik : Hafif fasıl fark 
Konuıma . / 

Müzik : Küme Ko~rı o( 
Klbik Turk MusikıSI pı C'' 
ramı - Şef : MesLld 
mil ·~rı' 

ıJ• 
Memleket saat ayarıı i,,~ 

haberleri · Esham· 1ab\1 .• 
' 130'" Kambiyo • Nukut 

(Fiyat) 

23.-45 Müzik : Dans 

2~.55/ 
ve "y.lf'' 

23.00 Y annki prorraın 
Plf. 



-

lllltlz -AlMll HAH 
•llARI DHAM EDIHR 
"-~~ra : 21 ( a. a. ) - lnhiliz 
'-ıiJt ne~ıa~etinden : Düşmanm 
dGı. ere ustundeki hava faaliyeti 
te ~e de az olmuştur. lngilte· 
'-ıtaç n~a müteaddit yerlere ve 
~ şımaU şarkisinde iki yere 
~ r atılmıştır. Az hasar ,,.e 
~kte z~yiat oldutu haber ve
ltrj ~dır. lnailiz avcı tayyare
leri ~ ~ denizi ve Fransa sahil
kytı:;rınde taarrud devriye faa 
~ devam etmişlerdir. Bir 
ı_Yia•·- tayyaresi düşürülmüştür. 
~ıı yaktur . 

bG,°"'n·ı ha~a nezareti iıtihbarat 
"-~• un bır tebliQinde lnfiliz 
lıııt ·kllvvctlerirıin 7000 tonilato· 
lıtı ~nıç remisi daha babrarak 
~ sonuna kadar batırılan 
Qilato..an Yapurlannm mecmuu to· 
~ ~ ~5~000 e çıkannıı ol-

l.Oıadbıldırılmektedir. 
lıorııban{• : 21 ( a. a. ) ·- lnıiliz 
ttctQ ıman tayyarelerinin dün 
'ft a:en havzasındaki hedeflere 
tttik&en te~dam doklarına hücum 

0trenilmiştir. 

~itlen ıın, 
...... ıaıara gire 
( 8i. . S '1.ncı sahifeden artan ) 

t~ tdır · V ıaı tilatta aenelik is-
~İlbtn. 29ooo. tonu bulan meıhur t' M~rtın çelik fabrikalarında 

._... hı~ bir ıey kalmamııtır. 
~kı =. ~1 (a.a.) - Fin pa_r
~t ''-l re1aa Hakkıll aöyledij'ı 
'Şi"'di~·kta ezcümle demiıtir ki :. 
~ bi 1 harp bundan evvelki har• 
'lıi"-a r de"amıdır . Zira Moıkova 
~ i:ı takib eden devre muvak· 
~, · 8uaüıa Fiıılandiya artık 
~) detildir. Biıuıenaleyh Fın· 
~ :aı,ao doQıu ulan davaaım 
·~i 1 

ete lııaJar ııöUlrebiluıeıi 
tt, lrle\/cuttur • 

'-r " ne ·u >'Clkle 11 erine artık fedakirlık · 
~~tt· ~ek için Finlandiyanm 
~l t~1. tehdit etmiyecek bir 

'1 b6y Ilı etnıek li&ımdır . Fin 
)"'-'ı t lk bir Finlandiya hül
~ dN·ı'hıkltuk ettirmek arzusun·· 
tıı~- -&l d' . -
""" ı. ır · Bıı ancak biıe liıım 
~ •ıty ' . ~ Ş.rkı' aahaaım temin etmek 

'-•L . Kareli'1eki Finleri lı.ur
,.. 1 t• 11YOruı.> 

... ~~· ltlrUll .. ..,..,..,. , .... ....... ,.. 
L \ &ir · 
-""'-lt IQci •ayladan art.D ) 
~t "-ait:••ı dahil bulunan hlkn-
,.. .c •ı 1 l'\ tdiıcrcıt •m aatıı fiatları teı· 

S!er h . el lı.onulmuı olan 
arı · ~ ıt tar cınde kılan ve ortak-

\ 1Grıcı :fından iıtihıal edilen 
~ tdercıt ~pr ılı. ürünlerini tesel-
ı.:_,IG~ p· ınut.abilinde en az. l"' 'Ya · ~ l '"a 11 fıatıarı üzerinden 

Ilı na tıa. 'et"' 1 \/erecekler ve bu 
~ ~cer· 
'ıı. ~'~k ın . ıatııından tahaı· 
ı.._~ ••&L lafı lı.irları •ane IO · 

ij .. q.d """ 
'deccıtı'' ortaklar araıındı 

L ~ ett· . erdir· Her ortak iı· 
.~,L IQı \\t' 11 t.ı k P•ınutun tamamını 

•r. Ooperatife teslim ede-
1 
'.\d ~"-\llt •nı, Tarıus ve Cey-

tırıaı t •-Ytnidc aa ıf .. oopera· 
'ti n ortak yaımata 

•rdır K tt 31 A · ayıt muameloi 
.... dc111111 iultoa 941 tarihine 
:"l\AA edecektir 

""llerin· · · ın1 • ın yükıek fiatla 
ı.. •tıu d ı tİllldid e en her mil•· 

~~'-'li k en kanuni ikame't· 
() kıı 111 hudutları dahilin 

if· 1 ınerlı.eıindeki aatıt 
ille IDi 

)'ıı 1 theın ~~atla ortak ya-
~ t6rty llaıyetıe tavsiyeye 

, Oruı. 

t.~ ,. 'lkilat 
• '""''-' a. ıınıı memurları 

•ıtr ""'-
'"- Qtt.ı •-• ortakların ve 
... t' ·-.a ol •- · 

'"• Dlam; ıateyenlerin 
'•ide bulunmaktadar. 

~- .. --~-------·· 
ÇORÇİL TAIKLARI 
Landra : 21 (a.a.) -

lat• Nazırı hll•n lngll 
tere fabrlkalartnda lm•I 
•dllmekl• alan alır pi
yade tanklarına ÇUrçll 
l•mlnl varmltllr. DUn
yada hiç bir ordunun bu 
ka ... r mUdhlf bir •lllha 
mallk olmadılı ••nılmak· 
tadır. Bu tankların zırh· 
ları mUrallebalı azami 
d•rec•d• korur•cak ka
lınlllda yapllmaktadır • 
8ıklelln• ralm•n bu 
tanklar her tUrlU ara· 
zld• harr•I veren bir 
eUr•tl• Herıeraektedlr. 

·---· ... --------
Türkiyenin 
bit arafllğı 

T aymi• Ga~•l••i Bu 
Auni Te6Gra~ Ettiriyor 

Londra: 21 (ı.a.) - Time• 
a-aıetesi, Türkiye'ye tahıiı ettiti 
batmakaleıinde diyor ki: 

cTürkiye'nin bitarafhtmı mu· 
hafa&aya aımetmif oldutuna ka· 
tiyen fiphe yoktur. Beyrut'tan 
İ•kenderun'a kaçan Vichy harp 
ıemilerinin Türk makamları tara· 
tından ıilAhtan tecridi ve milret· 
tebabnın enterne edilmesi, Tilr
kiye'nin bitaraflıtmı muhafazaya 
aımetmif oldutu hususunda kal
mıf olabilecek her türlü füpheyi 
iıaleye kifidir. Bundan evvel de 
Türkiye yolu ile General Denb'e 
tranait ıuretiyle takviyeler ıörı
derilmeıine Tilrkiye müsaade et· 
meyi katiyen reddeylemiıtir. 

Eaaıen 1e1Ahiyetli mahfiller, 
lnıiltere'nin Yakın • Şarktaki 
mevzilerine karıı bir taarruzda 
Tilrk topraklarından istifade edil· 
meaine müsaade için Türkiye'yi 
ikna ve icbar huıuıunda bir ec· 
nebi devlet tarafından yapılan her 
tOrlü t~ıebbüıün de ayni red ve 
ayni mukavemete çarpaca§lndan 
asil filpho etmiyorlar. 

Sonra ıunu söylemek 1.iıım· 
dır lı.i, Suriye harbi unuında Tür· 
kiyenin hattı hareketi tarnamiyle 

dürilat olmuflur. 
Şunu da ilive edelim ki, Tılrk 

lerin lnı:ltere'ye milıait haberle
rin netrine Alman ta&yiki altında 
belki de mllaade etmiyrceklerine 
dair ıeçen ay izhar olunan endi· 
telerine yersiz oldu~unu hidiıeler 

ıöstermittir. > 
Timea ıazeteai, Türkiye'.) i 

Almırıya ile bir anlaıma araıtır· 
makta haklı kılan sebepleri ıaydılı.· 
tan ıonra şöyle diyor: 

cRuıya'nın Türkiye'ye karşı 
vaziyeti hakkındaki ıüpheler Ruı 
niyetlerinin füpheli ıörülebileceti 
devre için varit idi. Fakat bunla· 
rın ehemmiyetli& oh11u ve prtla· 
rın detiıme~i, Tilrkiye'nin kaba 
hati olmaksızın Türk - Ruı mü
nasebetlerinde ıon zamanlardı 
zail olan itimadı yeniden teıiı 
edebilir. 

lnıiltere'ye ıelince, Türkiye
nin son hareketlerini tenkit etmek 
ona dilfmez. lnrili& halkı, umumi· 
ycıtle, TOrkiye'nin huıuıl ıartları 
hakkında bazı milllhaıalarda bu· 
lunmıya mütemayildir. Fakat Tilrk· 
ler, kendi seciyelerine yerleımif 
olan itimat ile, bu müllhaıaların 
çok kuvvetli ve vicdınıız dilfma· 
na kartı ıiriıilmiı hay•t memat 
mOcadeleıi içinde ortaya atıldıa-ı
nı her halde anlıyorlar. 

lar. Pamuk mahsulilniln idrlkıne 
bqlandıktan ve barem illn edil· 
dikten sonra hiç bir suretle or· 
tak kaydedilmiyecektir. 

INGIUZ HOIOMETİNOE 
YENi DEGIŞlllER 

Londra: 21 ( a. a. ) - Kabi
nede ve dit-er bau makamlarda 
şu deQ"işiklikler yapılmışbr : Batler 
maarif, Drananddracken istihbarat 
naurlıtına tayin edilmişlerdir. 

Lenkster dukalığı şansölyeliQine 

tayin edilen Daf Kaper harp ka
binesi namına vaziyeti tetkik et
mek üzere Uzak şarka hareket 
edecektir. Lord Henkey hazine 
nazırlıtına, D. L Volt hariciye 
müsteşarlıtına tayin edilmişlerdir. 

B. K. Fanyds harbiye nezareti 
maliye müsteşarlıtına getirilmiştir. 

Puhurtle istihbarat nezareti müs
teşarlığına, Bathams işsizlere yar· 
dım ofisi reislitine tayin olun
muş ve kendisine asalet ünvanı 

tevcih edilmiştir. Harol Nikolson, 
Britiş B. C. Reiıdij'ine, Albay 
Vitsk Başvekilin parlamento husu· 
si kitiplij'ine a-etirilmiflerdir. Sor· 
ruk Sili hava nezareti rnüslt:şıar 

muavinliQ"ine, yüzbaşı l!alfure ile 
mebuslardan Tom Vilyams da 
meclis harp azalıklaıına tayin edil 
mişlerdir. 

MEMlllETIMIZDEM 
GEÇEN ECHEBllER 

Edirne : 21 ( a.a ) - Mem· 
leketlerine dönmekte olan Roman· 
ya, Macaristan ve Slovakyamn 
Mnskovadaki elçilrri ve rrfikahm 
Edirne ye gelmişlerdir. Misafirler 
vilayet namına tehir methalinde 
karşılanmış ve iı.iz edilmiştir. Gös
terdikltri arzu üzerine şehri gu 
miş'trdir. 

TORKSOZO 

·-- -

BORSA 
1 

PAMUK - HU~UBAT 

- ı K]LO t1ATI 
CiNSi ~n~E.~ı ç~k 

K. S. K. S. 1 

Koza \ 
ılı Klevland Ç_:_ oo.oo 
' KlevlarıcJ 1 
1 KleVta-nırtl -00,oo 

ı 0((00-

M. Parlağı 0000 --, 00,00 

P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı ' 
Y. Çiğidi [-00,00 :ı 

1 K. Çiğidi 0,00 

Susam 
-Buğday yerli o.oo 7,55 
Arpa 

Yulaf 
- 0,00 

6,00-
5,46 1 
6,41 . 

21- 7 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 ı 6ankıuından alınmııtır. 

==-= 
(Frank) Fransız 
(Frank) isviçre 
(Sterlin) İngiliz ı 5.24 

1 (~lar) Amerikan !03._0Ö. 

HALKEVI REISLIGINOEN: 
Halkeviuin Daktilo Kursun

da kazananlann vesikaları Tem· 
muzun 24 üncü günü saat 19 
da Lozan günü için yapılacak 
törenden sonra dağatılacağın

dan bu talebelerin o gün Hal· 
kevine gelmeleri. 

Kirahk ev 
Çukur ınc::ıçit mahallc::siııde ltf a . 

iye sukağındıtld 125 rıumaı alı ha· 
ne içerııinde miiatakil , el~lı.trilı.li, 
üç oda ve bir mutbah kiraya ve
rilecektir . lıtiyenlerin idaremize 
müracaatları . 

--·------
nen s wwnma= 

NOlletçl ecıue 

ALI NASiBi ECZANESi 
Y•i Cami Yamnd• 

322 kişilik bir Alman kafilesi 
de şehrımize g-dmiştir. Gertk el· 
çiler ve gert.k diğrr misafirler 
şehrimizde kasa tevakkuftıan sonra 
C>tobüslcrle Kapukale hududumuza 
dotru yollarına devam etmişlerdir. 
Memlckl"timizde a-österilen iyi mu· 
amrleden dolayı misafirler beyanı 
memnuniyet aylemi~lerdir. ·--------·---- ----------

1 LAN 
Adana Pamuk Tanın Satış Koo-
peratifinden : 

J - 24-7-1941 tarihinde yapılacağı evvelce ilan olunan 
Kooperatifimiz Genel Kurul toplantısı birliğimizce görülen lü
zum üzerine 7 ağustos 194 t Perşembe günü saat 1 S e tehir 
edilmiştir. Sayın ortaklarımızın mezkur gün ve saatte Adana 
Halkevinde bulunmalarını ria ederiz • 

2 - Genel Kurul Ruznamesine aşağıdaki maddenin ilave 

edildiği ortaklarımıza arz olunur • 
Madde - 15 - Bölgemizde geniş mikyasta iıstihsal edil-

mekte olan kuş yemi , kumdan ve susam ile alelumum bak· 
liyatın iştigal mevzularımıza ilivesi hususunun kararlaştınlması. 

-13276-

11 an 

Sayfa 3 

SEYHAN P. T. T. MOOORLOGONOEN: 
- Kamyonetle yapılacak. Adana posta merkezi ile Ada

na yeni istasyon arası posta nakliyesi 7 8 941 Perşembe günü 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasmdaki arlllrma -Eksiltme 
Komisyonunda ihale edilmek Ü zere 21 /7 941 tarihinden itiba
ren on beş gün müddetle açık ~ksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Posta nakliyatının aylık muhammen bedeli (200) lira 
ve muvakkat teminatı (180) liradır. 

3 -- Bıı baptaki şartnarneler her gün-mesai dahilinde -
Müdürlük kalem şefıiğinde görülebilir. 

4 Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin muvakkat teminat 
makbuzları, şartnamede aramlan evrak ve vesaik ile birlikte 
birinci maddede yazı'ı komisyona müracaatları. 

22-26-30-3 13275 

• 
iş Bankası 

Biçili tasarral llısapları 

1941 
lkr81111ye plAaı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağusto•, 3 //ı.incİtftfrİn 
tarihlerinde yapılır 

1141 hlram111ıır1 
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 > 
1 

TUrklye ı, B•nka•ına para yatırm•kla yalnız P•r• 
biriktirme olm•z, aynı zamanda t•llhlnlzl 

denemı, olureunuz 

Biti• Atrııana puzeldrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
ala TBB KAii 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla· 

rını sür'atle izaleye kAfidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adde ısbrapları NEVROZIN'le 

te<la vi edilir. Müe5ı;ir ilaç : 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROZiN TERCİH EDİNiZ 
icabında Günde 1 Kaıe Alına6ilir. 

Adana Ziraat Bankasından: 

ZAYi - 19.7. 941 de ilı.i li
ra ve üç adet fot~raf ve ikı do
~um ilmühaberi ve hizmeti füli
yei askeriyemi ifa etti~ime dair 
Geııış ada Lorıkuı fırka (3) alay 
(2) tabur (1) ve bölük (3) den 
Bulgar askerlik şubesinden aldı· 

~ım terhiı vesikamı Siptilli çar• 
ııımda çaldırdım . Diıerini alaca
fımdan eskisinin hükmü kalmadı. 
tmı ilin ederim. 

Mahalleıi 

Gayri Menkulun 
Mevkii Cinsi Hissesi 

Tapu 
Metre Tarihi 

senedinin 
Numarası Hududu 

Murabbaı 

----------------------------------~;.:::..:;,;,.:.:.~-------------------------Yemini lbrahim. Haziran 941 8 Nacaran llyas Ata bir bab 
demirhane 
maa arsa 

Tam 463 
Garben Hacı 

Mehmet otullan, 
Şimalen Yusuf 

Cenuben Zeynep. 

Adana Ziraat Bankasına borçlu Nabi oğlu ölü Tevfik mahdumu Mehmet Refik ve kefili 
lsmail Safa'nın yukanda cins ve evsafı yazıb ve bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli 
bulunan ve Türksö.ıü gazetesinin 18161941 tarihinde müzayedeye çıkanldığı ilin edilen işbu 
demirhaneye sürülen (2000) lira pey haddi liyık görülmedijinden 2217/941 tarihinden itiba· 
ren müzayedesinin 10 gün dahs temdidine idare heyetince karar verilmit olduğundan daha 
ziyade artırmata talip olanların 31 171941 tarihine müsadif Çarşanba günü ıaat onda Seyhan 
Vilayeti idare heyetinde kat'i ihaleıi yapılacatından talip olanların mezkOr güncla müracaat 

etmıleri ilin olunur. 13276 

Adananın Miaiı nahiyesine 
batlı Yarimce köyünde Buı 
dere muhacirlerinden Mus· 
tafa oQ-lu (317) dokumlu 

Mehmet Ali Yıldırım 

ZAYi - içinde askerlik teıld
tem dahil nüfus tezkiremi ıayi 
eyledim Yeniıini çıkaraca~ımdan 
eakiıinio liiikmü olmadı~ını ilan 
eylerim • 13277 

Sarıhamıalı köyünden 
1330 do~umlu Hüseyin 

otlu Kudduıi Ak&ül 



Say!a 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSİZ l~LEME, UZUN öMOR. 

PHILIPS 
Kaynak Elektrotları 

TÜRKSôZO 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilnı i Remo 
ABlOiKPAŞA CADDESİ NO. 42 - TELGRAf: REMO ADANA - TELEfON: 110 

-- -- . - - - -- - - - ~ 
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1 
N Oi~ MACUNUNUN YARATTlll SIHHAT, 

CAZİBE YE 60ZEllİKTIR 1 
"Radyolin,, harikulade mües

sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiğ"i yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin-

de parlak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzartanndan da müstağ· 

ni kılmıştır. 

• 

N 

n 

~ RADYOLIN n 
tbtwu•••wwvu•uuvunnw•s••uuu~ 

Yem Çıllta 

Bu Harbin Kitabı 

. -

JORllYE -. iNGİl TERE . iTTlf AKI YE 

BOYOK BRITANYA IMPARATORLUGU 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• ta r ih i : 1888 

Sermaye•i : 100.000.000 Türk Lira• • 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 " 

2000 il 

4 il 250 it 1000 ti 

40 .. 100 .. 4000 ti 

ıoo 
" 

50 ti 5000 
" 

120 il 40 il 4800 il 

160 il 20 il 3200 it 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan ~ağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzd~ 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylı11, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 1 J Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H(R GON MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 
~~· 

•M ..... .._ .................... ~ .......... ~ ...... .. 

, Abone ve ilin 'J[' ü ı~ JK söz i) l! 
tarOarı GONOELll( ~E - A04NA i 

, Sahip ve Başmuharriri ı 
~ Senelifi . . . 14()() Kr. FE RiD CELAL GÜVEN 'ıı 

1 Aylıfı . . . 125 • - ı 
: _ Umumi Neıriyat Madürü ı 

•· hınıar için idareye MACiD GOÇLO ıı 
ti mUracaat etm elldlr Bo"ldı{ıı yer : TORKSOZO Moı:::__ıı 
................. ................................. 

22 Temmuz' 194 l , 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 1 
yormadan ıs tırapları dindirir:. 

•" 
Lüzumunda günde 3 adet alı nır. Taklitleıinden ıakınuııı 

~ her yerde pullu kutuLannı ısrarl:1 isteyiniz. 

• ::uuuw: - / 

O[NİZ G[OİKLİ [RBAS ORTA OKUl MOBORLHO~ 
1 - Kaydı kabul şartlarında bazı tadilat yapJdıl' 

isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatleri: 
a) Nufus cüzdanı veya tasdikli bir sureti. ,1, 
b) lık mektep şehadetnamesi (Üzerinden bir sene ~t 

şehadetname) ve orta okulun ikinci sınıfına geçip olc.,I lf 
birinci sınıfına girmeyi arzu edenler v E yahut orta okuh1

" 

ci sınıfında ikmale kalanlar . r.JI 
c) Kendisinin ve ailesinin hüsnü bal esha.bındaa hu1" . 

n ugösterir polisten musaddak hüsu·ü hal ilmühaberi. 
· d) Çiçek aşı kağıClı. . I 

e) Birinci sınıf için l!Eylul 941 tarihinde 12 y~' 
ve 16 yaşını bitirmiş bulunmak. 

f) 9 adet vesikalık fotoğraf. ' , JIJ 
2 - Kayıtlara 10/ Ağustos/941 günü akşamıoa k•~et' 

edileceğinden isteklilerin askerlik şubelerine veyahut 
Deniz Gedikli Erbaş Orta okulun müracaatları. ,;ııJ 

3 - Müsabaka imtihanları T;iirkçe, Matematik, (f• 1 ~ 
raf ya - Yurtbilgisi) derslerindt:n J S/ Ağusto&941 C~ ı" 
saat 9 da yapılacaktır. 17- 19 -2 t -23-2!j~-27-2 

ı 


