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temdidi için kongreye 
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Vaşington : 22 (a a)-Ruıvelt 
kongıt·ye hir IDt'Saj görıdt.rt'rt:k 
Amerıkarıın tt>hlil. ede oldu~uııu 

YENi T ARiFEL R 
bı·yan edt'.tek orduda fıli hirnıet- Ankara: 2'2 (Tiiı ksö:ıü rnulıabi- I 
lt'ı de ~ullanılan milli muhı:ıfı'llarla ı indeıı) Müııakal§t vekaleti ahvalilıa
sı·ç-nıe sııııflaı a avı almış ihtiyat- ! 'lll"B Jola}ıısiyle, işldmt>: malLe· 
l;•t ııı bir sı·ııdik lıizmd müJdd- mesi fiy atlanııın ) üksı>lmiş olma. 
krinin tt"mtliJi için St'lalıiyet ve· sıııı naıarı itibarealarak, 15 ağus-
rilmr.sini istemiştir. tos 1941 tarilıind~n itibart'n dt'V· 

Nevyurk : 22 (a.a)-Samner ld dt:nıİı) ollarırıda banliyö yol· 
' Gre!'ılon Nt'uyork Post gazett~sin· cu tarifdt"riyle zahire tarifesi lıa· 

ele şiddetli bir rrıı:ıkale ya:ımış ve riç olmak üzere, yolcu ve t.>şya 
Amerikanın d~rlıal Almanyaya tarife ücretleıini artıımaya kaıar 
harp ilan etmesini istiyerek şöy- 1 vermiştir. 

( Gerisi üçüncü sayifede ) Bilumum devlet demiryolları 
------ ----~ 

şebc::kesin~ ait gidiş <löuüş , aile 
Vı! talebe bilt"tlt·ı \·I~ , halk tica. 
r~t t.ilellerinr ve bu arada lımir 
fuar biletleri ücretkı ine· %5 rıis · 
betinrle uım ) ııpılnıaktarlır. 

Bundan başka mu<len kömürü, 
odun, orlun kömürü, kereste, bi· 
lunıum mad~n cevlıerleı i, ('aulı 
hayvan, her türlü inşaat malze
mesi , içilecek su, bira, tuz, pa· 
tates, taze meyva, sebıe, balık, 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 
-- -~ .... ·--~---------·-----------:-----··----·,---
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142 Kl,lllk Bir Katile Din 

"---- Şark VllAyetıerımıze 

V 
--~ ·- - - ı Erzurum: 22 (a.a.) - Sovyet 

Geçti 

els' ı' n u h' Rusyariın ltalyan ve D<ıniınarkida· mu ım ki Sdaret ı-rkan ve meınuriııirıden 
142 kışilik bir kafile dün sabah 

bl. r ( 1 b t ., trenle buraya gt'lmiş ve bir ırıüd-
~' ' t: eyana 1 det istirahatten sorıra ihzar edilen 
' " otobüslı-ıle Sankamışa harı kel -.;::,...::_ 
~-,... eylemi~lerdir. Misafirlı: ~ Sarıki!mış 
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.. • edecl'klı:-rdiı. 
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~ :~lllffilarrüzı8r8 ı ;-zr===2 w?;;;;s:= lb • ~ 
~ ''••liiiiyoriiıui-

~. ' Amerika 
lngiltereye 

Para verecek 
Ankara : 22 { Radyo ga· 

zeteslnden) -Biı Habere göre, 
Ameı ika lngiltereye yeniden 

425,000,000 dolar para verec~k-

t . Bu 0/3 faizli ve 15 sene va· 
iL / O ı 

deli olacaktır. Bu ilcrazat ngilt~-
renin peşin parı\ ile yaptığı b_ır 
kısım harp malzemesine sarfedıl 
mesi için yapılmıştır . 

Sovyet müdafaası 
lnblli le uQradı 

MOSKOVA ŞEHRiNitt 
BOMBARDIMANI 

600 Kilonıetı·e 

ipri girileli 

ALMANLAR ILERLiYOR 
Almı:ııılaı ıo Mu:.kova) ı bombur

dımıuı dmcğ~ l;aşladıkları lıaba 
Vt:l ili}· cır. l.)ün iki yüz kadar Al· 
mau tıtyyaı eı:ıi şdıri şiddt:ll~ lıoııı· 
balıımışlıudıı . Şehirde yauguılar 
çıkmıştıı. Oıenlı::r vardır. Alınan· 
tar bu hücumda 17 tayyare ka) • Bir Sovyet tankı ilerlerken 

betmıştir . j ·,. ________ ...., __ ııiıiıııo ____ .... ..,... .... 

Lerıingrat üzerine de Almanlar 
bir havu hücumunda buluıımUŞ· RADYO GAZETESİNDEN 
tardır . Almaıılar cepheleıde ile· 
rilemekte olduklarını söylemekte, 
Sovyetlcr ise bunu tekzip etmek eya basarken şu anlaşılmıştır ki, radyosu aşağ11.lal<i tebliği teşret-
tedir. Mamafıh Sovyetler cenup· Almanlar Sovyet hududunc.lan ba- miştir: Nevel , Polotsk, Smulı::nsk 
taki Alman ileri harekatını sak· ı.ı noktalarda altı yüz kilometre ve Novograt • Volensk istikamet-
lamamaktadırlar . kadar derinliğe nüfuz etmişlerdir. lei'inde şiddetli muharebeler de· 

Ukraynada Almanlar buğday Fakat şu da görülüyor ki , son vam etmektedir . Cephenin bazı 
mahsulünü biçmeğe hazırlanmak- hafta içinde Alman ileri hareketi kısımlarında mühim askeri hare· 
tadır . Buradaki mahsulden Al· ağırlaşmıştır . Sovyetlerin Stalin kat olmamıştır . Tayyarelerimiz 
manlar büyük istifade görecek· hattına güvenmiyerek daha ge- düşmanın hava kuvvetlerine ve 
ıerdir. Bitaraf kaynaklardan gelen 

.. rilerde hatlar tesis etmesi de pek zırhlı birliklerine karcı yaptıkları 
haberlere göre, Almanlar üçüncu v 
bir hamle yapmak üzeredir. Önü· muhtemeldir. Bugünkü tebli~leıe harekata devam ebn;şlerdir . Al-
müzdeki hafta içinde Rus . Alman göre , umumi vaziyette hiç bir manların Leningrada yapmak is-
harbi iyice inkişaf edecektir. değişiklik yoktur. tedikleti hava akını birliklerimiz 

Alman ileri 
hareketi durdu 

UMUMi VAZİYETTE 
TE8E00Ül YOK 

• eue• .. ...,. -... 

Leningrada hava 
akırıı önlendi 

MOSKOV DAKl ALARM 
diişıııı:rn ta.}) ııı t:ler i şehre: I.c:ıdar 
gclııı.-gr. mu \i ;ıffı:ık olı:ımauı ışl ;ır

d ır. 

Bu ak.ınlaı ela düşman 21 tay
yare kaybetmiştir . Biıim dört 
tuyyarenıiz k8yıptır. 

Londra : 22 (a.a.) - Mos · 
kova radyosu iki yüzden fazla 
Alman tayyaı esinin dün akşam 
Sovyetler Birliği devlet merkeıi 
üzerirıde uçmağa teşebbüs etti
~ini, fakat bu teşebbüsün akamete 
uğrndı~ını bildirmiştir. Ancak mün
feriden uçan bazı tayyareler şehre 
varabilmişlerdir. Sovyet avcı tay
yareleri ile dafi bataryalar 17 
Alman tayyaresi düşürmüşlerdir . 
Moskovada yangınlar çıkmış , bir 
kaç kişi ölmüş veya yaralanmış
tır. Hiç bir askeri hedefe bomba 
isabet etmemiştir. Tehlike işareti 
beş buçuk saat sürmüştür. 

Z:ıgrep : 22 (a.a.) - Sovyet
lere karşı mücadele ~tmek üı:ere 
Zagrep ve civarında hareket eden 

( Gerisi üçüncü sahifede ) :ji~i;;ii~~i;;;:;.:; ___ s_o_vy_et Alman ~ harb~~c_!_ __ ~_L_ondra: 22 (a.a.) - Moskova ___ ta_r_afı~~an önlen~iş~ir ._ Bu suretle 
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BOGA ZLAR 
JAPONYADA SEf ERBERLİK 

Radyo gazetesi 

= 
~~~ rn:s~!oşan : B22 ( a.a. ) -- Ha- ı K d • d kı• ı 

411daki b n ay Vels, dun a· enız e 
'•k .......... A.?anatta bul~nmuştu.,r: ': ara :: 
tıı ıl A.vr tnanyanın yenıden mus· 
~,~il hazı ~Pa memleketlerine taar· ı ı 
tıı~knıtıer r .andığına dair Amerika ı s t F • ı · ı 
Q:~ı Old~°!~ İtiına~a şayan maili· ı ovye 1 osu ı tıttı. 5 nu katiyelle beyan e- ı ı 
it . \1 el~ b ı ı 

titıi sö '1 u memleketlerin isim 1 ı . · · ı '()ıı Yem · ı cut filotıllo klavuzu gemılerın ı 
~}a Boli eyı reddetmiştir. Bund. an 

1 
Karaderıizdeki Sovyet do- .. 1.. B 1 hacım· 

.... ttı V vyadaki . b h ı b d .. .. cü sayısı uç ur. un arın ı 
.. els demi ivazıyetten a - j ı nanmasının aşın a, ~çun leri 2.600 ila 2.800 tondur. ı 

rı. .... Be şt r kı : saff ıharp zırhlısı Parışkaya . . emi de 
ti ~qtarı A.ı Ynelınilel anlaşmalara ı Kommuna bu denizdedir. Hac· Bunlar. gıbı 0~. 1 g kt d"r ı 
İçi A.ıtıerik ınanyanın Bolivya elçi- ı mi '>3 000 tonluk- ınşa e ~ me e ~ . ı 

1\ el a BirJe..,-k D 1 ti · ı • - · Bunların ı n ş a a 1 ı 
~~ e ille .,,ı ev e en tur Karadeniz filo· S K ER . . . d 

il bir vcuriyeti tervk edilme· ı .d 6300 r 8000 A 1942 senesı ıplı ~- ı 
~ Ve adam olacaktır ı ı sun n • ı a .. 1\ lannda ikmal edı· ı 
t11ıı1t Is, bundan so .,, . ı ton h~.cmınde dort GÖZ11 YLE lecektir. ı 

Yııı, Otıun D nra General kruvazor vardır . d . f'l 
J'I · • emokr ·ı · 1 ı Kara enız ı o· • 
~ ıtaata . ası erın span· Bunlardan başka 9 . · ı- • 
bt::dtlerj v ıcbar için yiyecek ı binlik Kirof tipinde iki yeni sunda _beşı modern tıpte ~ ı 
llıı lltıııtını erecel<lerine dair olan ı .. .. K denizde mak uzeı e on beş muh~ı~ ı 
" ~lll'ıll h~ taınamiyle yanlış ol· ı a~ır kruvazorun ara vardır. Hacimleri 1.500 ıla ı 
'- ' ukuın t . . bulunduğu zannolunuyor. 

t\ti Ondan e şehne hıtaben : ı d . f'I d mev- - Gerisi 2 nci sayfada - ı 
ı:. tlbt . . Yalnız sulhu ,·da ı Kara emz ı osun a ı 
'lf, sırı1 . me ...... 

~stemekteyiz.,, demiş~ '""""""""""""" " .. """""""" 

TAMAMLAHMIŞ HAlOE 8 ütün yurd, Monlrö muahedesinin beşinci yılını V:ı:::.= ~:İ~· bir 
tezahürle kutladı .. 

H 
• • • Bir ev ki, kapısının emnigeti başkalarının dindedir. Bu evin mdiçini vazıyetı :::.:~ .. nasıl olur da ş<ref •• hayatın .. dan emin olarak rahat edebilir· 

Velsln beyanatı 
ve u v " bareketl 

J 
aponyanın hedefi gittikçe ta
vaızuh etmektedir . Japonya· 

nın Sovyetlere de~il, Fransıı 
Hindiçirıisiııe harekete geçmek 
üz.ere olduğu anlaşılıyor . Bugün 
Japonya Rusyaıya, Hollanda Hin· 
dislanına veya Fransız Hindiçini-

( Geriıi üçüncü ıayfada) 

Eler Botazlar' a biz hcikim olmasaydık, Anadolu'yu çokta11 harp 
yangını sarmış olacaktı . Bugünkü Türkige'nin dotabilmesine Cihan Har· 
binde bu kapıyı sıkı sıkıya tutabilmiş olmamız sebep olmuştur. 

Botaılar' ın rolü uzun asırlardanberi sürüp gelmektedir, Ve bu ro . 
lün en mühim noktasını ise Karadeniz teşkil eder, Karadeniz, ta Orta 
Çaf dan, onyedinci asrın niha_ııellerine kadar, lstanbul'rm hôkimı' olan 
devletin elinde kapalı bir lıavuz gibiydi. Bir zaman Bizanslı' /ar ve son
ra da Osmanlı lmparalorlutu Karadeniz.in bütün sahillerine kai'i suret. 
te hakim bulunuyorlardı ve hiç bir milletin bayralı Karadeniz' de 
dolaşamazdı. Bıı vaziyet karşısında Bo~azlar meselesi diye bir mesele 

yoktu. 

- Gerisi UçUncUde 



Sayfa 2 TORKSOZO 

Askeri Bahisler 

Amerika'nın 
oynadığı rol 

YOZME BİRİNCiliKlERi 
ŞEHRİMİZDE YAPllACAK 

Akdeniz yüzme birincilikleri, 
~3 ve 24 Akustosta şehrimiz Yüz· 
me Havuzunda yapılacaktır. 

On senelik geni 
bir gol programı 

BUGÜN DENİZDEKİ İNGİLİZ - AMERİKAN iŞBiRllGI, 
YARIN HAYAYA YE KITAYA İNTİKAl EO[CEKTİR 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl
gesi, bu müsabakaların iyi orga
nizesi için şimdiden hazırlıklara 
başlamıştır. 

!: ........................ : 
1

İ LOZAN i 
ı ı 

Amerikadan lngiltereye en lces
tirme yol, Amerika sahiliyle lr
landayı vasleden hat olup Ame· 
rikan harp gemileri bu yolun 
emniyeti için İngiliz donanmasına 
yardım etmektedir. Jkinci bir yol 
da Groenland ve lılanda adala· 
riyle Şimali lskoçya olup bu yol 
emniyet bakımından diğerine mü
reccahtır . Zira Kanada sahilini 
takiben şimale yükselen konvoy· 
lar evvela Groenlanda uğrıyarak 
düşman hakkında buradan matfi. 
mat aldıktan sonra lzlanda ada
sını tutmakta ve badehu lngilte 
renin şimalindeki lskoçya liman
larına yol vermektedir • 

Fakat Amerikadan itibaren 
büyük bir yarım daire teşkil eden 
bu yol, Amt>riL:a - iri anda ar asın
daki direkt yoldan takrıberı 1800 
mil bir fazlalık arzetmektediı . 
Norveçin şimal limanlarına üsle· 
nen Alman talıtelbtthirleri Gro
rnland • lzlanda ;olunda vapur
lara sık :.ık taarruz etmektedir
ler . 

Geçenlerde bu yol üzerin de 
bir Amerika yapuru tor pill~nerek 
batırılmıştır . Maamafıh bu uzun 
yol üzerinde Groenland ve lılanda 
üsleri teşkil edilmiş olduğundan 

taarruza uğradığı halde batmıyan 
vapurları yedeğe alarak bu üs
lerden birine götürmek mümkün 
olmaktadır. Diğer taraftan vapur
lar bu limanlardan levaum ve 
mahrukat ihtiyaçlarını da temin 
etmelcl~ beraber , kısmen tayfa
lar ını da değiştirebitmekt~dir . 
Hatta hasara uğrayan vapurların 

bu üslerde tamirleri de yapıla

bilmt:ktedir. 
Amerikan harp gemilerinin 

binlerce mil imtidadındaki vasi 
bir ı.ahada devriye gezmesi düşü
ııüldü~ü kadar lcolay bir iş de· 
ğildir. Bu sahaya asgari 20 muh 
rrp veya larakol gemisi tahsis 
etmek laıımdır. Devriye müdde
tinin hitamında nöbet değiştirmek 
içın 20 muhrip emre amade bu
lundurulacağı ve 10 muhribin de 
tamirde ve havuzlanmakta olduğu 
kabul edilirse bu devriye hizmeti 
Amerikan donanmasından vasati 
50 muhribi meşgul etmekte ol
duğu netice sine varılır . 

lrıgiltereye Amerikadan sevk 
edilen en mübrem ve müstacel 
malzemeyi hamil serf vapurların 
geçeceği kestirme yol ( Amerika
lrlanda arası ) üzerindeki devri
}eye 50 muhrip ve şimal yoluna 
da ( Groenland • lzlanda ) bu 
miktarda muhrip tahsis edilmek 
ihtiyacı her ne kadar İngiliz do
nanmasının bu husustaki yükünü 
tahfif etmekte ise de , Amerilan 
devriye gemilerinın ve persone
linin devamlı surette yıpranma
sını ve külliyetli mahrukat sarfını 
mucip olduğu şüphesizdir. Bu iti
barla devriye ı;ahalarında bir üs 
temini zaruret halini almıştır. 

lı.tandanın Amerikalılar tara. 
fından işgal edilerek bir üs haline 
vaz'ı bu ıarurete karşı alınan ilk 
tedbirdir . Filhakilca Jzlandanın 

1

, 
Alman işgali altındaki Norveçe 
yakınlığı dolayısiyle , bu adanın 

Alman istilasına maruz kalmak 
ihtimaliyle Amerikalılar tarafından 
işgali bu tehlikeyi bertaraf etmiş 

bulunmaktadır • lılandaya üalen· 
mekle Amerika, Atlantiğin şimal 

yolunu hem daha iyi ve hem de 
daha az devriye gemisi ile em
niyetlemek imkanını elde etmek
tedir. Bununla beraber , Amerika 
kendisi için emniyet sahası ad-

dettiği AtJantikte sevlrnlceyşi bir 
ileri mevki de temin etmiş bu
lunmaktadır . Muhtemeldir ki, A
merika pek yakında kendi kıta
siyle İngiltere arasındaki kestirme 
yolun tamamını da harp gemi
leriyle kontrol işini deruhte ede
cektir . 

Alman tahtelbahirleri, Ame
rikadan iki ana yolu takiben doğ
rudan doğruya Britanya adasına 
yapılan nakliyatı tehdid etmekle 
kalmayıp Amerika ile Afrika kı
taııı arasındaki muvasalaya da 
mani olmağa çalışmaktadır. Ame
rika bir taraftan doğrudan doğ
ruya lngiltereye yardım ettiği gi
bi, diğer taraftan kendi vapurla
rile Afrikanın cenubundaki lngi
liz müstemlekelerine ve en mü
him cJlarak KızıldeniLe büyük 
nakliyat hareketine geçmiştir. 

Halen 25 vapurdan mürekkep bü· 
} ük bir kafile yolda bulunmakta
dır. Amerikanın şimali Atlantik 
yollarını emniyete almalı.: tedbiri· 
ni cenubi Atlantik yolunu da tef· 
mil etmesi menfaati ikti:r.&Sın· 

dandır. 

Filhakika Afrikaya gidrn ce
nubi Atlantik yolunun velev ki 
bir lusmında olsuu, devriye ge 
mileri gezdirmek ancak bu saha
da üsler temin etmekle mümlün
düı. Bunun için en müsait mev · 
kiler Açoreı ve Y rşilburun ada 
larile Afrikanın garbindeki Dakar 
Fransız limımıdıı. Gerek nakliya
tı emniyetlemek ve ierek bu mü
lı'.m noktaların Almanlar tarafın. 
dan işgal edilmeaine mani olmak 
için Amerikanın bir an evvel ha
rekete geçmesi beklenebilir. Zira 
bu mevkiler de Amerikanın em 
niyet sahaı.ından maduttur. 

Amerika henüz Avrupa har
bine müdahale etmemiştir. Fakat 
lzlandayı işgal etmek ve malze· 
me nakliyatını himayesine almak 
surt.tile Atlantik meydan muha
rebesinin şimal cephesinde bilfıil 

mevzi almıştır. Crnubi Atlantikte 
bir üs elde ettiği taktirde, bu 
meydan muharebesinin cenup 
cephesine de fiilen iştirak etmiş 

olacaktır. Amerikanın, Avrupa 
harbinin kara ve hava cephele
rinde görünmesi ancak Atlantikte 
toplarının ateşe başlamasına ba~

lıdır. 

Denebilir ki, Amerika Avrupa 
harbine müdahale için birinci ro-

Mallye Meslek 
okalana girecek 

Maliye Vekaleti, Ankarada 
bulunan Maliye Meslek Mektebi
ne, bu yıl da talebe alacaktır. Bu 
talebeler, orta veya lise mezunla
rından 1 Eylulda yapılacak imli 
handa kazananlardan seçilecek 
tir. Mektebe alınan talt'belere, 
tahsil müddetleri zarfında 35 lira 
ücret verilecektir. 

Balkevlnde 
diploma tlrenl 

Adana Halkcvi Daktilo kursunu 

ikmal edenleı e diploma aı ı, yarın 

akşam merasimle verilecektir. 

SOYYETlERİN KARADENİZ 
filOSU 

( Birinci sahifeden artan ) 

1.800 tondur. 

Karadeniz filosunun hafif par
çalarını her biri 740 ton hacmin
de üç trırpidobot tamamlamakta
dır. 

Karadenizdeki denizaltılar son 
senelerde artırılmamıştır. Mevcudu 
her birinin hacmi 1.000 ton olan 
on iki büyük, hacimleri 500 ila 

650 tonluk onbeş orta ve hnciın

leri 250 ton olan on bir küçük 
denizaltıdır. 

Karadeniz filosunda herbiri 
540 tonluk dört adet mayo ara
yan gemi vardır. Karadenizde yüz 
kadar hücumbotu ve motörbot 
vardır. Fakat çoğu torpido kova· 

1 ~ı- ile 
mücehhez değildir. 

tünü oynamış , ikinci role hazır · 

!anmaktadır. Gerçi bu iki role 
baolamak için uzun tereddüd dev· 
releri geçirmiştir. Fakat haı p ila · 
nına müncer olarak üçüncü rolün 
ikinciyi hemen takip etmesi mu
kadderdir. 

Hülisa; lngiliz-Amerikaıı müş
terek menfaatleri Atlantik mey
dan muharebesinde bu iki büyük 
demokrasi idareyı işbirliğine gö
türmüştür. Bu işbirliği şimdik i 

halde deni:r.de ise, yakın bir is· 
tikbalde havaya ve nihayet kıta
ya intikal edecektir. 

ı •• •• · ı 

ı GUNU ı 
ı ı 
ı Yaran, Lozan zaferinin ı 

1 i yıldönUmUdUr. Bu bUyUk ı 
1 gUn ,erefln• ••hrlmlz ı 
ı Halkevl zengin bir prog· ı 
ı ram hazırlamıştır. Bu 
ı toplantıda Lozan'ın bU · ı ., ı yUk manasını ifade eden i J nutuklar ve ,urıer oku- ı 

nacak, ayrıca Halkevl ı 
ıı Orkestrası bir konser ı 

verecektir. t 
ı Yarın bUtUn yurddaf· ı 

1 ıı ıarımızm Halkevlne gel- ı 
1 
ı melerl, mllll bir vazl· ı 

ı ı fadlr. ı 

ı ...... " ................ ı 

~ Mühim miktarda 
Lastik geliyor 
Yakında memleketimiL piyasa

sında muhtelif yerlerden mühim 
miktarda otomobil lastiği gele
cektir . Bir otomobil acentesi 
5000 adet, rt'sıni müesseselerden 
biri de 7000 adet otomobil Jaı.-

1 tiği ıipariş etmiştir. Bu siparişle
., e ait akreditif lisans muamele· -l lr.ıi ikmal edilmiştir . 

Diğer taı aftan bir aceııtey e 
ait Basraria bulunan 2000 adet 
Uistik te bir haftaya karlar mem · 
lcketimize gelecektir. Ayni ı.a · 

manda Portsaitten de otomobil 
lastiği beklenmektedir. 

Lastik fabrikaları , Puıtsaittı:n 
kauçuk sipariş'eı ine başlamışlardu 

-------

HALKEVİ REİSlİGİHDEN · 
Lozan muahedesinin yıl· 

dönümü münasebetiyle tem· 
muzun 24 üncü günü saat 19 
da Evimizde bir , tören yapı· 
lacak ve bir konser verilecek· 
tir. Giriş serbestir. 

Köylü ve şehirli halkımı· 
zın bu törene katılmaları rica 
olunur. 

-------~, :-_u __ z_A_K_L __ A_•_n_A __ N __ B_A __ ı_z_•_-_-~;------Miimiii 

Her dokuz ayda bir evlenmiş -Bulgar elektrik planı 
Amerikada Nevyork şehrinde Donald Yanke 

namında 27 yaşında bir erkek taaddüdü zevcat 
suç ile tevkif edilmiştir. Donald dört sene zarfında 
hiçbirinden boşanmaksııın beş kadırıla evlenmiştir. 
Donald muhakeme edilirken kendisini müdafaa 
etmek için demiştir ki : 

- Bir kadınla tanıştım mı, daha ilk andan 
itibaren kendisiyle evlenmek arzusuna kapılmaktan 
kendimi menedemiyorum. Ne yapayım kabahat 
bende deQ'il, yarad.Jlışımdadır. 

Y anke, Amerikada birçok kadınlarla evlenme· 
ği ötcdenberi an'ane haline sokmuş olan mormon
lara menaup olduğunu, büyük babasının bir za. 
mantar mormonlara reiılik yapmış olduğunu ilave 
etmiş ve sözüne devamla demi~tir ki : 

- Büyük babam öldüğü zaman 17 zevce dut 
bırakmıştır. Şayet serbeı kalırsam, ben de az bir 
zamanda büyük babamın bu rekorunu kıracağım

dan ııureti katiyede eminim. 

Mahkeme reisi, bu müdafaaları vaıid görme
miş ve beş kadınla evleuen Doııaldı beş sene hap 
se mahkum etmiştir. 

* * * 
Bulgaristanın her tarafını elc:ktrikleştirmek için 

Bulgar Nafia neı.art'li tarafından bir plan hazırlan · 
mıştır. Şimdiye kadar bütün Bulgaristanda senede 
250 milyon kilovat elektrik sarf edilmekte idi. Yeni 
plan ile bu sarfiyat tedricen yük,selerek 1960 sene 
sinde iki milyar kilovata belik olac.ıktır. 

Lüıumu halinde dört milyara iblağ olunabile
cektir. Çünkü Bulgaristandaki ırmaklardan bu kuv
vette elektrik cereyanı istihsal etmek mümkün gö
rülmektedir. 

Elektrik kuvveti istihsali için barajlar inşası 

ile nehirler tanzim edilecek ve bu sayede 300,000 
hektarlık bataklıklar kurutulacaktır. 1950 senesinde 
Bulgaristanı elektrişleştirme pUinı için 2,000,000,000 
leva sarfolunacaktır. 

Yurdumuzun her tarafındaki 

iskele, istasyon ve şehirleri birbİ· 
rine bağlamak için yeni bir teşeb· 

büse girişilmiştir. 

lnşa edilecek yeni yolların u · 
zunluğu 44 bin kilometredir. Bu 
iş için vilayetlerin kendi bütçele-

riyle yapbklarından hariç, Nafia 

Vekaleti de kendi hissesine dü 
şen 13 bin kilometreyi yapacaktır. 

Bu muazzam işin on senede ta

mamlanması için bir program ha· 

zırlaııınıştır. 

Bu işte çalışmak için beş bin 

mahküm hazır bir haldedir. ilk 
çalışacak 600 mahkum, 3 grup 
halinde memleketin bir kısım yer· 

!erinde işe haşlamak üzeredirler. 

Diğerlerinin de nol,sanları ikmal 

edildikten sonra, bunlar da grup· 

lara ayrılarak çalışmalarına başlı

y::ıcaklardır. 

KOOPERATif LEH İÇİN 
YENİ KARARlAR 

Mılli mahsullerimizin en iyi 
şartlar dahilinde toplanarak müte· 
vassıt elinden kurtarılması ve dış 
piyasalara değerleri pahasına sa
tılması gayesiyle kurulmuş bulu
nan tarım salış kooperatıflcriııiıı 

bugünkü faaliyet ve duruınlan 

hakkında Ticaret Vekaleti yeni 
bazı kararlar almıştır. Vekaletin 
alakadar dairesince bu hususta 
yapılan tetkikler sona ermiş ve 
kooperatiflere d.,ir temennileri de 
ihtiva eden rapor vekillik maka
mıncd tasvip olunmuştur. 

Yapılma~ın:ı karar verilen iş· 

terin en başında lstanbul ya~ mey· 

ve ve sebze tarım satış koupeı a· 
tifleri birliğinin ihyası gelmekle· 

dir. Filhakika meı kezi lstanuul' da 
bulunan yaş meyve ve sebze ta· 

ııııı satış kooper tifleri birliği ba· 
zı sebepler dolayısiyle son ıki se
ııe zarfında pek az bir faalıyet 

~östeımiştir. 8irliğin iştigal mev· 
4.ularının 24 saat zarfında bozu· 
l:.ıbilir matl<lt:lerden olması, birli· 
~ e l.ıağlt kooperatiflerin birbirine 
uzak merkezlerde bulunması do 
layısiyle bu kooperatifler arasın

da i~birliği bal.ınundan mü~külat 
çekilmesi iş hacminin ddralnıasına 
sebebiyet vermiştir. 

Hu vaziyet karşısında Rize 
portakal tarım satış kooperatifle· 
ri birliği iştigal mevzuunun fındı

ğa tebdili kararlaştırılmış ve bu 
birlik Giresun'a bağlanmıştır. Di
ğer taraftarı lstaııbul Birlıği esas· 
lı bir teftiş ve mürakabeye ıabi 

tutulacak, teşekkülün bünyesine 
uyrun uiı nıuhasel.Jı.: usulü ıkame 
t:dılecektir. Ayrıea bu biı li~e 1940 
seııesiae ait olmak üzere 2000, 
1941 senesinı: aıt olmak üıer~ de 
3000, ceman 5000 lira yardım tah· 
sis atı verilmiştir. Bütün bunlardan 
başka ithali lisansa tabi tutulan 

limon mahsulüne ait lisansın sa· 
dece bu birliie verilmesi etrafın

c.Ja tetkikat yapılmaktadır. 

Trakya bölgesindeki üzüm 
mahsulünde görülen inkişaflar ve 

rekoltenin seneden seneye artması 
üzerine Mürefte'de mevzuu üzüm 
olan bir tarım satış kooperatifinin 

kurulmasına karar verilmiş ve 
mıntaka müdür muavinlerinden 
Rüştü Erkun mahallinde tetkikatta 
bulunmak üzere Trakya'ya gönde 
rilmiştir. 

Ayrıca Erekli, Tavşancıl ve 
Sapanca bölgesindeki üzüm rekol-

tesinin yüzde altmışının birliie 

ba~lanm<.ısı kaıar altına almmıt· 

tır. 

23 Temmuz 1~ 
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ÇiÇEKÇiLiK 

Fal aa11ı 
Yetııtıruır 'l 

Ful, bu mevsimin en f 
kokulu çiçe~idir. aıı 1 ~ 

iki metre kadar büyüy~bile~t 
çük bir ağaçtır. Suriyeden ~ıd 
ve Antalyayıı getiı ilmiş 0 

1 
halde Mersin veya Antalya 

k kılsıı adını almıştır. Baygın o rtİ. 
çiçe~inin 3 • 4 gün daY' 
kıymetini artırmışbr. Girid'd;; f 
sırda ve Rodos adasında 
tiştirilir. Bu nebat yasemin fa 'ırl 
sındandır. Fenni ismi de laSll1 
Sanbat'dır. 

Suriyede fidanın . ?jbİ ~ 
fışkıran dip süı günlerının·~t 
lenmiş olanlarını ayırarak dı ,. 
Kumlu, milli, gübreli toprdı f 
ver. Bilhassa yarı yarıya deıe, 
li ile funda toprağı en ııııı\ 

tır. kSlsı 
Antalyada her ful sa ~oıl 

topraQ'ına bir sakızkaba~ı rıd' 
lar ve orada çürüzünce 

1 ~ 
fayda verir. lstanbulda kıştaıı t 
kar. Adalarda bile kışın 11t~ 
yaşayamaz. Sera veya cır11 
olmıyanlar soiuktan mahfııı 
tonlarda fulu barındırabilirlef· 
çelikle yetiştirilir ve artırılır; 

Çeliklemenin en ınüsı1P0 f 
manı a~ustostur. Her çelÜ' il_ 
nenin sürmüş ve odunhışmıŞ 

-ıe 
dan alınmalıdır. Çelik ıJ ~ 
2 • 4 yaprak bulunması ( 

dıf· 
Dalın yeşil olmaması laıı111 ç ~ 
lia"in 4 • 5 santimetre kadar ıı .ı. 

1 t•ll' 
mı yarı yarıya kar ı~hrı mıŞ f 
derelerinden alıııınış mil "e a 
toprağı mahluturıa dikilir~ :ıı ~ 
Sera veya camkanda ıoli r 
yere götürülür. E~er cafll ~ 
varsa, saksılara lıirer fanıJS0~ 
sa çelikler daha çabuk 1' 

1 Camekan ve serası bulunııı• 
sıüonda cam fanus altınd• 
yapabilirler. 

Kışın .sera veya s~toııU~ 
reli 17 den a~a~a du~ıtı~~1;{. 
ilkbaharda ar tık çelikler ~o ~ 
ulacai'ından Jaha büyük s• 
lllınırlar. Bu defa toprat•11' 

dıt çüriımüş koyun 2übresı 
da faydalıdır. ___/ 

w-:.m·~ 
1'Ü RK J YE Radyosu ı 

ANKARA N 
Çuş,mba 'l.3.7 .9

41L·cl 
ıl'" 7 .30 t'roıcram ve: ıneu 

al ayarı ,ıı' 
7 .33 Müı:ık : Haf ıf parÇ 
7.'15 AJANS haberJerı ot 
b.00 Müz.ik : Hatıt • pr 

8,j()/ 
8.4~ 

l'.l.3U 

12.JJ 

devamı 

E.vın saatı ~,ı 
Proıırırnı ve nıeıllıe 
at ayau ~ 

v' Müı.ık : Pc:~rev 
mailerı . 

12.4:> AJANS höberlerıl;Jl,r 
lJ.UU Muzık : !::iolo :;aı 

U.4:>/ ,of 
14.UO Müzık : Karıiık 1~c:I''' US.00 l'roıcrıuu ve ıneı 

lb.UJ 

HU:> 

HS.:l:> 

HS.ı.) 

1!11.JU 

19.45 
'..!U. l:> 
'..!U.4:> 

~ı.ou 

23.45 

22.55/ 
23.00 

at öycuı 
Muzık : Dans ı 

,,ı.:e 
Kunu~ıua (Meın 

laı.ı) 11,~' Konuşma (Dı~ P0 

c.lıselc:rı) 

Çucuk .Sutı 
!\'h:mlekc:l s01al 
AJAN~ tıaberııı:rı fı9 
Muıık : Kadın~.pl 
l<AUl'U ~Al.t.l ııı' 
Mü.tık : liır H-1~ tV 
Üirc:nıyoruz -
Turkusu : ·ı ür~ı.J J" 

• 1 "' .lıraat · ı ak vıuı 
sası· 

Malı.sulh:r ı uor ıı:'' 
Mu.tık : Saı e:;e' 1ııP~ u · .. uc 
Muı.ık : "1y<1s .. 

lian<.lo.su ~ ,ı.ı!I' I 
t>.ıu.ııK. : .:Solo şıı ııııı 
ı'vh:mıt;kel saal ııt ı~; 

. ı: "ııa111· 
halJc:rlerı ; """ 1 
Kambiyo • Nllı..ıı 

(Fiyat) 
Müzık : Dans 

"' ~ Yanrıki proıraa' 

·°''' 
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8. MUSSOLiNI ~ 
fllOf MOlAKATI 

"-~kara : 22 (Radyo gaze
&qı den) - Romanyaya giden 
bir l~r Başvekiline Bay Mussolini 
k~Yafet Vt'rmiştir. Her iki hü· 
lir. t.1t reis~ ~e !1utuklar söylemiş
ttııı ~SSolını Uçlü Pakta iltihak 
l'ilt tsı dolayısiyle Bulgaristanı teb-

ttm · · Qlll ıştır. Filof da cevaben 
dııy~aristanın mihvere iltitıakından 
'-i.ı· 11tı.ı memnuniyetini izhar et· 
'-!:'r. 
-----------
Alavab bazıra 
dolayaılyle 

(8" . . 
~ ırıncı aayfedan &rtan) 
llru 6 ~tııc 1601, incir, fındık, şeker ve 

ıaı11k ar Iİbi yiyec• k eıya ile pa
d'ha' Yün, yapağı, bot çuval ve 
'Uı h baıı eıya nakliyatına mah
<1-.ıy Uıuaı tenzil!i tarifelerle Mu 
"c t •·Buraa, Samsun-Çarıamba 
tttı,,r.ıurunı hudut ve tarife ÜC· 

Mnc %5 zam yapılmıştır. 
•~rıi t~ajeri nakliyatı tarifeleride 

D. lllılctarda artırılmaktadır. 
I~ ' ı_,.d er taraftan bazı mıntaka-

lıc1ı: ttatbık edilmekte bulunan 
İll~el eııeııüh tr c:ıılc:ri bılt:tlerine 

er Yapılmıştır. 

liıOGAZLAR. 
( 8iriıı · • f F'. Cı sa} adad aıtan ) 

~,;icat Deli Petro zamanında 
C.ıı"~en •ert ve seri bir rüzgar 
lllctl ııı do~ru esmeta ba,Ladı. Şi
~. "arı/eri kinle ür~rmiş bir 
a..,.Q °"'fıga dolru sarlcıgorlardı. 
'"lıı /(,rtıukabil Osmanlı imparator
~ il arGdeniz' i kıskanç bir sflfJ· 
.ı e el' 
"il, N· inden kaçırmak istemiyor· 
6ıır 

0 
Uelcim; Deli Petro'nun lstan· 

' '~"derdiAi Gulitzine, efendi· '- g0:0
"derdili mektuplaı da şög-

'Yordu · 

'"::ulıon." Karadeniz' e kendi 
ltıe1qed'_Groyı gibi ehemmiyet ver· 
te1_ ,,. o h. b. k. . b 
c~'d . ıç ,, ımsenın u· 
~ııı,.~ 0 

IÖrünmesine razı defildir. 
"" ı, "' t l'6l raya kapatılmış bir ba-
~ dir • her yabancı gözden 
lıı İÇ(J:"!<tadır. BQflca milletlerin 
~"ıo "'derde gemileriyle dolaş 

1' et razı olmaktansa derhal 
, /\ıa~ey; tercih ediyorlar .. • 
Q•/ı 6ir ançlılc para etmedi, ihti
~'Gto,.ıu el ,harçerini Osmanlı lm-

ltı •ıit1 I~ nun sırtına sapladı. 
ılil,, SQrUeri, Azak Denizine İti· 
ı....: U/t • 
~"""Ut -.ı!:" ın bu geniş saraymda ••t• ._....., L_ı • /t 1 itle dı • ~ırenin ma remi· 

17&, 011
" çılctı •. 

"'~icar de Oımanlı D~leti' nin 
le 'li.' fÖ/Jle konuıuyorlardı: 

,. 'erle ZOtrıan ki, yabancı gemi· 
~O ; ·~Çe Karadenü'de dolaş· 
• 1'ılıya 4 ltıQ/ı/1 I zını elde ederlerse, 
1 &qCltler"!P0 ratorlufu' nun f el<i-

le 1'o1cc1.' çalmış olacaktır.» 
~,. leyı.,.'r • / tedbire u.11madı, deni· 
~: l(Qy,. 

0 du, imparatorluk Kü
(J1 '1ıı ICoyb;;~ muahedesiyle koz· 
''1.ı, / 11 ve bundan sonra da 

&;,. 8 "'Poraıorlufunun karşı· 
'-- a .. nı Ofqzlar Meselesi çıktı. 
~ 'llele1eıeni11 Türk Milleti' nin 
fıı'~ıiıc/ er ıetirdifini bilhassa ,. en Os . 
tı11 11'1 l'te/ manlı imparatorlu· 
a.. fioJc- er çd.tifini. burada sa· 
..,.,. ··•eye . k 
·~Q·ııı, • ~ l •m an yoktur. yalnız 

•Oy ly /" 
~ ıet e ım ki, ., Can bo-

~
ıı;,. ır · · • derler. Yeni Tür· 

canı d • 1"'1-. M·w a bu Bofazlar'a 
"i;. <:Git 6~ B hayatımıza. ıere/i 

· of adar' dan gelmek-

~"'~,, 6o 
,~· &ı.z d lazıız insan olamazsa, 

lq oİ..~~lttr~ r~rlcig~ haritası ola· 
~~. bu uccetı uzun ömür· 
4.ı.:lc İıti uzun ömrü ortadan 
~~ """""'tYe1a/er çıkarsa, Türk'ün 

aıı da} -
ır ıo once işe baı· 

" StıiL • ~ "'Cl&tçi le • 
ıı~ı.z,,. ım olursa olsun. 
tı,. 1c'''". 8~iddeti, dehşeti ayni 
~fil "llk.Gıa~İı1cf 01azlar' ı sultanla. 
-..,.tq' '>lillt, ha arı_ndalci ihtira.la 
'-ı lc~k Yatı. insanr, ihtiras-
h ~,,, Glaıyor M 
•'f~ Q ol uz, üdu/aamız da 

"coJctı':QJc, mıJessir cıe daima j 
'-K O . . 

TORKSOZO 

1 BORSA 

Kızılhaç'ın Türkiye 
şubesi açıhyor 

Koza \ ~---
~ Klevland Ç. 
- RiCvıa-nılı-

Klevıand il 

M.Pa~---! 
P. Tf'mizı 

------- Ankara : 22 (a.a)- Beynelmi-
Kapım alı 

uzak Şarkta Yeni
• lel Kızılhaç komitesinin Türk lıü-

kiimdine müracaatı üzerine lı:o

miteye mensup bir heyetin Tür-

-Y-:<;iğidi 00,00 
K. Çiğidi 0,00 ---· -Susam 

ha" dı·selere ı·ntı·zar ldyede yerlt"şmesine hükumetimiz 
nıü11a11de etmiı ve bu heyetin Kı-

zılayla teknik işbirliğini kabul 

e-yltıniştir. Kızıl haç 'ın baş<letege· 

Büfdayy~rli 5,75 7,75-
Arpa 5,17 5,75 

,_Y_u_l-a_f==== -6,18 ~ 
Londra : 22 (A. '. A.) - Roy· 

terin Uzakşarktaki baş muhabiri 
yazıyor: Japonyaıı ın muhtemel bir 
hareketı hakkında hissedilen he· 
yecan muvakkaten o tadan ka~k 
mış ise d~ iyi malumat alan S~n
gapurdaki müşahitler yakında Hın· 
diçinide bazı hadiseler olmasını 
intizar etmekkdir. ileri gelen mü· 
şahitlerden biri~i. bir Japon hare· 
ketinin Hindiçini'de vuku bulması 
ihtimalindt:n bahsederek demiştir: 
Bir sır varsa yakında ortaya çı

kacdktır. Uzak Şarktaki demok· 
rat ceph~si vaziyeti y_akından 
sükunetle takip etnıektedır. 

AJmaalara gire, 
ıovreoere gire 
(Birinci sayfadan artan) 

mütesddit göııüllü lotıslardan son

ra şimdi ilk Boşuısk görı~llü ."•: 
filesinin de hareket ettiğı bıldı· 
rilmr:ktedir . Kafile Pazar günü 
Sarayboımadaıı, Hırvat mt:r kezin· 
den ayrılmıştır . Hırvat oı <lusu 
gönüllülerin kumandanı Albay 

Makinijdir . 
Londra : 22 (a.a.)- Bütün ga 

ıeteler Alman iieri hardı.dinin 
artık hızını ve şiddetini kıt} btt
miş olduğunu yaııyoılör. 

Oeyli Meyi gazt"tesiııiıı askeri 
muharriri şöyle demt:klt:diı: < lkiıı · 
ci taarruı.uıı bafladıiı ııünden bu 
güne kadar on gün geçmiı bulu· 
nuyor. Bu müddet ur.tın~~ Al
manlann tahakkuk ettırdığı şey· 

1 rin tahmin edilmiş oldukların
:an 'çok az olduğuna hiç fÜphe 

yoktur . 
c Vakıa Almanların bazı nokta-

larda ehemmiyetli terakkiler elde 
ettiklerini görnı~meı.liğe gelmek 
ihtiyatsızca bir hareket olur · Bu 
vaziyet bir kaç yerde teh!ikeli 
bir mahiyet bile almıştır . Fakat 
cephenin diğer hıımla~ı~ıd~ kay· 
dedilen lt'ralı.lı.ilerin bırıncı taar
ruzda luaydedilen ilerilemelerılen 
daha ağır olduğu muhakkaktır. 

Berlin : 22 (A. ~.A.) - Alman 
tebliği: Sovytl müdafaası in.hilale 
utranıış, düşman kuvvetlen ara· 
sında iıtıbal kesilmiştir. Sovyet 
merkez kumaııdaıılığından eser 

kalmamış gibidir. 

lngiliz -Alman 
1 

hava akınları 
Lonılı 0 : '2'2 (a.a)-lııgiliz ha

va ueı.areti tebliği : lngıliı. avcı 
tayyareleri tarafından Maıış deni
ı.i ve fimali , Fransa üzerinde 
dün ' gt-ce yapılan seri hareki~ 
unaııında bir düşman tayyaresı 

düşürülmüştür. Üç lngiliı tayya· 
resi üsleriııe dönmemişlerdir. 

Bertin : 22 (a.11)-lngiliz tay · 
yareleri 21 temmuz akıamı Maıış 
sahilleri ilırrinde uçmaya teseb· 
büs ctmiılerdir. Bu tayyareler 
Alman tayyareleri tarafından tard 
edilmif ve düımana a~ır zayiat 
verdirilmiıtir . lık raporlanı göre, 
Alman dafi bataryaları bef lngi· 
tiz tayyareıi düşürmüılerdır. 

&111erlllablar derbal 
11ar11e girmelidir 

( Birinci aayf adan artan ) 

le demiıtir: 
' .. Hitler bize , kendisine iti· 

mad caiz olmadıtını .. öğretti. Bu 
nun için yapacatı yeni sulh tek· 
lifi reddedilecektir. Şimdi Ameri
ka derhal harp ilin etoıelidir,, 

ııi Doktor Marsel Juna Ankaraya 

gelmiş, hariciyemizi ziyaret etmif, 

bilahare Kızılayla temasa geç-

miştir. 

ANKARA RADYO GAZETESi 
(Birinci sayfadan artan) 

sine olmak üzere üç Ct"ph~den 
birisine mulıa Hak haı ek ete kal
kışacaktır. Fakat Sovydlere karıı 

harekete kalkııınak Amerikayı da 
harekete geçirece~irıderı Japon 

yarım böyle bü) ük bir lı ıuc:lı.ete 

geçemiyecf"~İ saııılı) ~r. 
Bugün Japon} ııda sd~rberlik 

tamamlanmış gibidir. Hiııdiçiııİ) e 
taarruz yapıldığı talı:diı de acaba 

logiltere ne vaıiyet alacalı.tır '? 
Bu da ilk planda hatıra gelen 
sualdir . 

Amerikada da bü} ük bazır
lıklar yapılmakta olduğu görülü

yor. Amerika Japon gemil~rine 
Panama kaııalıııı kapamıştır. Ve 

kanalın tamir edilmekte olduğu 
bahan~ııi ileri sürülmüştür . Ve 
Japonlar bu bahan«:} e inanma 

mıtktadıı tar. Son günler ıaıfıııda 

bir < V > hareketi rııe} duııa çık· 

mıştır . lngilizlerc eöre c v > ha
rehti Avı upanın LÜ) ük şrhirle-

rinde belir meke başlamıştır . Al· 
manlar da tramvaylarda , cadde
lt:r<le , her tarafta < V > işareti 

görüldüğünü kabul etmektedirler. 
Almanlar < V > işaretinin Sov 
yetler harbiııcle kaıaııdıklaı ı ıa-

forin jembolü old~ğunu, lngilizlt:r 
de c Zafer » manasına gelen 
c Glurya Vılı.lorya > maı.ıındald 
Viktorya hlimeııirıdcn alıııd ığıııı 

ve bu < V > harfinin Müttdılı:ler 
zaferine· işaret olJu~unu söyle· 
mektedirler . 

22- 7 . 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

{Frank) Fransız 
ı (Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz 
(Dolar) Amerikan 

-f24 
!32.20. 

HAlKEYI REiSUGINDEN: 
Halkevinin daktilo kursun· 

da kazananlann vesikaları tem 
muzun 24 üncü günü saat 19 
da Lozaıı günü için yapılacak 

törenden sonra dağıtılacağm· 

dan bu talebderin o gün halk 
evine gelmeleri. 

Acele ıatlık ev 
· ve llabçe 

Osmaııi) eııiıı eıı meı kı-~i ve 
iyi yerinde yarım dönüm • poı ta
kat meyveli bahçe ile iki oda bir 
salon ve mutbahı olan bir ev 
acele satılıktır . s~yhaıı P. T. T. 
müdürlüğü kalem Şefi Mehmet 
Armaııa ıııüı IH:aatları . 

MlRSİN DDtİZ HARP OKUlU 
VE LİSESİ KOMUTAHLIQIHOAN: 

Lise birinci sanıfmda olup 
ikmale kalan okurlarla talima· 
ta göre yaşları alta ay büyük 
veya küçük olan okurlar ve 

nüfus cüzdanında iki yıl önce 
tashihat yaphranlar Deniz Li
sesinin birinci sınıfına kayıt ve 
kabul oluııacaklardır. 

Bu gibilerden istekli olan
ların müracaatları. 

16-20-25 13254 

Nllletçl eczane 

iSTİKAMET ECZANESi 
HUkOmet Yanmda 

Di~er taraftan Amerika hari
ciye müsteşarı Vdsin son be} a· 
natı çok şayanı di1'kattiı . Vdıi I 
bu bf'yaoatırıda Almaııyanın Av· 
rupada oıüstakil clevletleı deıı bi- ı 
riııe harekete kısllı:ıtmıslı: üı.ere 

olduğunu söyl~oıiştir . ------------------- - . _ ... - ·---
• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral beıapları 

1941 
lllramlJe Plim 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aiuıtoı, 3 /lıincit•ırin 
tarihlaintl• yapılır 

1941 ı..-..ı,.ı.rı _ .... _ 
' 

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 > 

TUrkly• ı, aanka•ma para yatırmakla yaln1z para 
biriktirme olmaz, •ını zamanda tallhlnlzl 

denemlf olureunuz 

Sayfa 3 

iLAN 
SEYHAN ViLAYETİ DAİMi ENCÜMENİHOEH: 

1 - Adana - Kozan yolunun 46 + 700 - 48 + 700 km. 
)eri arasındaki şosa ve imalatı sınaiye inşaatı (29398) lira üze· 
rinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur: 

2 - Eksiltme 14 8 '941 tarihine müs dif Perşembe günü 
saat 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacağın<laıı kapalı 
zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat onda 
bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 - istekliler bu işe ait keşifname ve şartname'eri gör
mek için Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (2204) lira (85) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu işi yapabilecek
lerine dair bonservisleriyle Ticaret ve Sanayi Odası vesikala
rını. iki adet fotograflarını ve bir aJet (38), bir adet (8) ku
ruşluk damga bir adet ( 1) kuruşluk uçak- pulunu yukarıda 
ikinci maddede yazılı ihale gününden üç gün evvel dilekçe
lerine bağlamak suretiyle vilayete müracaatları lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 13281 
23-28-3-8 

i 1 an 
TARSUS PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN: 
1 - 2917194 l tarihinde yapılacağı evvelce ilan edilen ko· 

operatifimiz ger: el kurul toplantısı 9 Ağustos 1941 Cumartesi 
günü saat on bire tehir edilmiştir. Sayan Ortaklarımızm mez
kur g·ün ve saatte Tarsus Halkeviııde hazır bulunmalarını rica 
ederiz. 

2 - Görülen lüzum üzerine, genel kurul toplantı ruzna
mesine aşağıdaki maddenin ilavesi tensip olunmuştur. 

Madde 15) Bölgemizde geniş mikyasta istihsal edilmekte 
olan alelumum nakliyat ile susamın iştigal mev.zularımıza ila-
vesi hususunun kararlaştırılması. 13282 

Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla-

rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiN TERCİH EDİNİZ 

Satıbk Çam. Adana çe1ı111 kereste. 
Lata ve travers. 

POS OEVlET ORMAN iSlETMESİ REVİR AMiRlİGİNDEN: 
1 - Pos devlet orman işletmesine ait Adana son depo· 

sundaki 1 l 5.S48 metre küpe denk 1028 adet kereste açık ar· 

tırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 618194 ı tarihine rastlayan çarşamba gunu 

saat 1 o da revir amirıiği binasında toplanacak olan komisyon 

huzurunda o'acakdır. 

3 - Buna ait şartname ve mukavele Adana, Mersin Orman 

Çevirge müdürlüklerile Pos revir amirliğinde mevcut satış dos· 

1 yasındadır • 

I 4 - Beher metre küpünün muhammen bedeli 30 liradır. 

1 

S - Kerestenin muhammen bedel üzerinden % 7,5 dan 
teminat mikdarı 259 lira 98 kuruştur, 

j 6 isteklilerin muvakkat teminatlarile ihale gününde Re· 

1 
vir amirliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

11 - 30 13243 



Sayfa 4 TORKSôZO 23 Temmuz 1941;-ı' 

P H 1 LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARf İYATI, SESSiZ ISlEME. UZUN ÖMOR. 

PHILIPS 
Kaynak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

..................................... -. 
• • . ' 
1 TÜRKSÖZÜ 1 
: ' ,. ' 
: Gazete ve Matbaası 1 
: 1 
: 1 
: T ürksözü OKUYUCUlARINA OONYAHIH HER TARA- ! 
1 flHDA VUKU BULAH HAOİSUERI GOHO GO- J 
! Gazetesi NOHEVERİR. TORKSÖZOHO TAKIP EDiNiZ. İ . ' : ' •. Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, S 
• plan, harita, bilumum matbaa TürksözÜ • 8 
: işlerini Türklyede mevcut mat· 1 ~ 
• baaıara rekabet eder derecede Matbaası S y 

• tab ve slratle elden çıkarır. ı ~ 

1 ' t' • 1 r~ 
• Türksözü Cilt Kısmı ' : .,, 

Muharrem Hilmi Remo • ı 1 . s & 

ABl.Ol.NPA'A CADDESi HO. 42 - TELGRAf •· REMO ADANA- TElffON ·. 110 I SAGLAM, TEMiZ, ZARlf CiLT İ$LERIHIZI AHCAK TORKSöZO ' ' 
___ " ________ ......... ııiımiıııİıııllİİılmlllliııilliııııiiııııiiıı...... • i MOCELLITHAHESIHOE YAPTIRABiLIRSIHIZ 1 ; 

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

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelm~ştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve güzelliğin-

de parlak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müstağ

ni kılmıştır. ,. 
RADYOLIN 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iHGllJ[RE ITilf AKI V[ 

BOYOK BBİTAKYA IMPARATORLUGU ·-----------------.:== YAZAN: _ MÜMTAZ FAiK FENiK -

" " it 
M 

........................ ....... ···- : ------ --------·-- - -- - - - - - - ·- --- - -- -- --~ 
-uuuuu~u~~=~nuuuuu~~~~~~ 

• TORKIYE CUMHURiYETİ ~ N E .Z L ~rı1t1ık,BaŞ• 1 
Zıraat Bankası :: . Diş ve adete 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 Jira ikramiye veriyor 

" 
" ,, 
" 
" .. 
,, 
" •• 

ağ~ıları 

E . kt• ce n sen ve en a ı ~ 

Kilde yalnız keşe J 

GRIPINI 
ile geçer .~ . b~t Havaların serinledil\1~ Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıb ' 1caktır . 1 u 

u 

günlerde alaca~ınıı 1 J 

tedbir evinizde birkaç GR1PIN bu1undurıaak olmalıdır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 • 2000 il 

4 
" 

250 " 1000 .. 
40 

" 
100 " 4000 " 

100 .. 50 " 5000 " 
120 " 40 " 4800 .. 
160 " 20 " 3200 " 

D[KKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHAN[Sİ 
~l 

. • .. 

""""""""""""""""~""~~" ...... , 
:: Abone ve ilin 1 TÜRJb~sözü lı 

,artları GÜNDELiK GAZETE - AD~NA ıı 
Sahip oe Başmuharriri 

1

' Senelifi ... 7400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ,ı 
1 Aglıf ı . . . 125 • 1ı ~ _ Umumi Neşriyat Müdürü ı 

lıanıar için idareye MACiD GÜÇLÜ ıı 
I• mUracaat etmelldlr Basıldığı yer: TORKSOZO Maı::_Jf 
i .................................. """""""" 

n 
, 1 

Katbi bozmadan, mid~ ve böbrekler• : 
" yormadan ıstırapları dindirir. ,( 
N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklit~rinôen sakın•111ı 
~ her yerde pullu kutularını ısrıarla isteyiniz. Jı 

·07;;E;i;lı;;;g·o;~· ;K;l>r ~o.~Ô~~ 
1 - Kaydı kabul şartlarında bazı tadilat yapıl 

isteklilerin aşağıda yazıla evraklarla müracaatleri: 
a) Nufus cüzdanı veya tasdikli bir. sureti. f 
b) ilk mektep şehadetnamesi (üzerinden bir .seoel ıı!~J 

şehadetname) ve orta okulun ikinci sınıfına geçip ok0 : il . 
birinr,i sınıfına girmeyi arzu edenler veyahut orta okıılıJ 
ci sınıfında ikmale kalanlar r.Jlı 

c) Kendisinin ve ailesini~ hüsnü hal eshabından bolıl. 
n ugösterir polisten musaddak hüsnü bal ilmühaberi. 

d) Çiçek aşı kağıdı. ~ 
e) Birinci sınıf için 11Eylı1lr94 J tarihinele 12 yaşıtı' 

ve 16 yaşını bitirmiş bulunmak. 
f) 9 adet vesikalık fotoğraf. öııf Jf 
2 - Kayıtlara 10fAğustos/94 l günü akşamına ka "el 

edileceğinden isteklilerin askerlik şubel•~rine veyahut 
Deniz Gedikli Erbaş Orta okuluna. müracaatları. 18,ib.L 

3 - Müsabaka imtihanları Tiirkçe, Matematik, ( f11' ft 
rafya - Yurtbilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 c;9 1 
saat 9 da yapılacaktır. 17- 19'121-23-25-27-. . 


