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laiNcl Bl'f AZIN 
IOiDLDIJDI 

Falih Rıfkı A TA Y 

J •pon emperyalizmi, Uzak-do-
luda şimdi oldtı~undan daha 

:•ltııı ve ralıtipıiı lıtalamaı. Sov
,_etter Birlıği Almanya ile hayat
" cnıat kavgasına atılmıştır ; Fran
n ftlağlfıp ve nıüttdıksiı.dir; in. 
1/

1zler hava, deniz v~ kara kuv
o:!1trini ıtdalarııı ııı , Atl~ntilıt 'in 
h ' \ıe }akın ş ıuk'uı nıüdafaası-
da haırdmitlerdıı ; lııgillz nıüca
cı,,· · 

ııl ını muvaffak kılmak , Ame-
~ an tn'.iişelerinin bafında geli
.r()r • 

fiit jıpon t'mper) ıtliımi için yeni 

d Uhatı bir sıra) a k O) mak lazım -
I • H btıİ ollanda, lrıgiliı saflarında 

llaii unınalttadır. Bu devletin sö
laJtrlelerinc hü(·um l'tmrlı, Anglo
So son müdahalesin~ yol açabilir. 
bı vyctler Birli~i, Japonya ıçın, 
Çılt linlük , bir tehlike olmaktan 
~tır. Hatta Japonya, Aııya'ya 
'edd· .Cermen akını önünde, Rus 
lQ •nın tamamen yıkılmasını ar
~tıaaiyebilir. Araı.isinin b i r 
bir anı muhaf aı.a eden matlup 
J'Po ~Yetler Birliği'nin , yarın 
ttai ~Ya'ya •ıA"ınmaktan bqka ça-

s· alauyacaldır. 
'ta ~let ve askerlik bakımından 
~ . Y. hedef, Fransıı.lara ait 
aaıı.r liındııtanı idi. Japonya, Fran 
tir la itilif ederek , bu ülkeye 
~C~k olursa ne lnııiltere, ne de 
~~tıkenın müdahale etmeğe 
a.... 1 Vardır. Kuvvet kullanmak --•rer 
"'y •nde kalırsa, lngiltere Fran-
~ karıı hiç bir taahhüdünü 
~· ittirmek mecburiyetinde 
"ır. 

~iti~ ıon gelen haberlerden, 
~tı !,ta nın Çin Hindiatanuada 
a.. tlaıerı 1fl81 t:tnıc:k uıere t-ran-., •le 

1 ile\ en lftığını ve anlaımanın 

ili" Yaltmda nefredilcceQ'ini ÖQ-rc-
10tuı. 

Lı· .kPon · · · · ç· 'llı.cı· empuyalı:r.mı ıçın ın 

b.1t •ıtanı'uın iktisat ve strateji 
~Gl~:•lldan da ehemmiyeti bü
ci°t r • Yarımadanın doğrudan 
Pr, t"Ya Fransız idaresinde yahut 

1'1111 h· ı . 
lalı unayesinde bulunan 11.ıı · 
fll~aa~tı Parçadır. Hepsinin sathi 
)tkca lıı Yekunu 750 bine, nüfus 
~taı"\l da 32 milyona yakındır. 
cı~-t· f'llahıuııer ve ham madde 
ı,."'.:' 11'ıde · b '""Pt it n pek ı.enııın olan u 
'-'ıat~ lar , pirinç ve mısır gibi 
~e lllahsullerderı bafka, kah· 

'Çay r 
~it . • pıunulc, teker kamıfı, 
~it~ 16t IOnra kauçuk , kömür, 
•ltın ' kalay, demir, antimuan , 

\it ,.. . 1 
lbtını Urnüt verır. Fransı:r. ar 
ltarı bltttte bir haylı demiryolun
"Obiı •ılta , 32.000 kilometre oto 
lti-t1/ 0 lu yaprnıtlardır. Çin Hin
~h .'h Fransız sanayii için belli 
'f ,,1~ •aç paı.arlarmdan biri idi. 
lllıhrı •danın Fransızlara ait ol
)"1 Pllrçaları biri müstakil Si
Qit1'' diteri :de lngili:r.lere ait 
rrı.ı,:"l a feridi ile Malaka ya
tar"t '••dır· Fransıı. arıtzisi ile iki 

•n cenup Çindeniıi'ne inen 
~ Ctriıi ücüneii .,,. ~yfada) 

~ -
lürk sularına 

iltica eden 
Fransız 
ıemileri 

~"-:Q : 26 (Radyo G~zete· 
et.,. 11 F l alcenderuna iltıca e
~eı ;,,arısız ı•miılnin tecridi 
t4t fdQ lınuı ue bahriye/ilerimi-
,..~ reaı l 
·oq"'alılc ~ ~ında ıemiler Yu 

l!!!!ı.ı...... aalaıluıe götürülmüıtı7r. 
'<$ 

·;.- .. 
Bir Amerikan gemisinin ön güvertesinde toplar 

Japonya ile 
Amerikanın 
Harbi Yakın 

Eski Fin hurluduna varılmıı. baıı 

mühim noktalarda kıtalarımıı. es
ki hududun 40 kilometre ötesine 
ilerilcmiıler , daha §maide bir 
düıman alayı imha edilmiıtir. 

Mo•lcova : 26 (a.a.) - Esir 
edilen Alman askerleri üzerinde 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

T aa Ajanaına Göre 

ALMANLAR iN 

TOR KIY E'Y E 

A Ki N PLAN 1 
Ilı ııçtııı iddia 
edllıa vıllkalar 

En müşkül 
bir mesele 

• 

Boğazlardan 
geçmekmiş! 

Planlar 
Moskova : 26 (a.a .) - Tass: 

Balkanlardan Şarki Pruıyaya ge
tirilen Almanların 52 nci ldmya 
alayının Sovyet kıtaları tarafından 
imhası sırasında el~ geçirilen 
dosyaların arasında ezcümle ıu 
vesikalar bulunmuıtur : 

1 - Türk tayyare meydanla
( Gerisi üçüncü sayif edc ) 

~l Avrupadakl Barp Sebebiyle 1 

Diplomatlar 
Muhacereti 

1Almanya, ltalya ve Danimarka taba
ası dün f oprağımzdan gelip geçtiler. 

Ankara : 26 (a. a ) - Mem
leketlerine dönmekte olan ltalya
nın Moskova sefiri Rasso yirmi 
iki kişilik maiyetiyle dün şehrimiz
den geçmiştir. · 

Erzurum : 26 (a. a.) - Al
manya, ltalya ve Danimarkadan 
dönmekte olan 151 kişilik Sovyet 
tebaasından bir kafile dün sabah 
ki trenle şehrimize gelmiş ve bir 
müddet istirahaıtan sonra ihzar 
edilen otobüslerle Sarıkamışa ha
reket etmişlerdir. Sarıkamıştan iti
baren trenle yola devam edile
cektir. 

Viyana : 26 (a. a.) - D. N. 
B. bildiriyor : Çarşamba akşamı 
Moskova'daki Alman kolonisiyle 
birlikte Viyana'ya vasıl olan Sov-

lngilfere'nin 
Japonya'ya 
bir notası 
leldrll gaz 

llarbl mııelell 
Çla ordalan 
Bbidlçlnl'JI 
11arılııt etti 

~--------~~~-----:-~------~------___;~----_;_--~_.:..--~...:__ 

AMERİKAOA JAPON 
ALAGAILAllHIH DILOKtOi 

Viıinin boyun eiİfİ 
Ladoga gölü civarında muhare

beler büyümektedir. Sovyet kuv
vetleri burada ı1'i göl a~asın?a 
cenuba doğru çekilmekteclır. Fın· 
liler geçen sene Sovyetlere. ve_r· 

d . .ı!r" b .. tün arıııiyi elegeçırmış 
ı51 u b .. I . 

bulunuyorlar . Smolensk " 0 ge-
sinde de Sovyetlerin büyuk za
yiatla geri çekildi~i if'ar olunu· 
yor. 

Diğer taraftan bu harpt_e Al
man orduları beliti bir krıı. ge
çirmektedir . Fakat bu muazzam 
muharebede bu fevkalade bir hal 

değildir. " 
Bugünkü Bertin tebliğine gore: 

Almanlar Moskovaya yine hava 
taarruı.ları yapmıştır. 

Hclsinki : 26 (a.a.) - Ladoga 
ıimalindeki taarruı.umuı. ~ü~ük 
muvaffakiyetler temin etmıttır 

Sowyıtıırı gire 

BO~UCU GAZlERE 
AİT TAlİMA TLAR 

Mukavemet 
Tokyo: 26 (a a.) - D. N. B. : 

Dome'in bildirditine göre, Çung
king hüHım«-tine a'.t .olu~ Ko
yanda bulunan btşı~cı ~ın . or~ 
tlusu Yomnan yolu ıle Hındıçtnı 
istikametinde hareket etmiştir .. 
Birmanya yolu boyunca yetl~ımış 
olan diğer Çin kuvvetlen de 
Fransız Hindiçinisi yuluna doğru 
ilerilemek emrini almışlardır: 

Tokyo : 26 (a.a.) - Sınga
purdan hareket edecek va~urla · 
rın silahlandırılması için emır ve
rildiği ve Amerikadan Japonya~a 

· t asak edıl-yapılacak ıhraca ın Y k. 
. ve Japon alacaklarının blo e 

mesı . . . tonda 
edilmt>si meselesının Vaıın.g 

.. " ülmesi haberleri üıerıne bu-
goruf k tıer 
gün Tokyo borsasında ıyme 

dütmüttür. 

• t makinelileri Çölde /ngüizlerin son sıs em 
dar derinlite nüfuz 
etmiş ve el bom~a
ları kullanarak duş· AraiKADA 

-Kahire: 26 (a.a.) -

· t ver· 
Ortaşark lngiliz kuv· 
vetleri umumi karar· 
gahının tebliti : 

Tobruk garnizo· 
zl j iT mana ağır zayıa 

SON VA dirmiştir. Topçumuz 

numuı.a mensup muharip devriye. 
müfrezeleri 23-24 temmuz gec~sı 
düşman mevzilerine nüfuz. ~tm~ş
lerdir. Bu müfrezelerden bırı duş
man hatlarında beş ki'ometrc ka-

k~ muvaffakı -devriyt:lerin hare atını t 
büt" ece setre yelli bir surette un g " 

miştir. Hudut mıntakasında m~dtor-
1 .. yenı en 

lü devriye müfreze erımız 
düşmanı mevzil~rinden atmışlardır. 

Bir Japon gazetesi Amerika , 
lngiltere ve Sovyetleri Japonya 
aleyhinde vaziyet almakla ittiham 
etmekte ve bu devletlerin Japon
yayı tam abluka altına almak is
tediğini yaımaktadır . 
~-·Hi ....... v'>'iJ'~-. • .. .-ı.~vp
mOzakereleri bir eaa• neticeye 
müncer olmuftur. Daha bazı tek· 
nik meselelerin halli vardır . Bu 
müı.akerclere Haııoyda devauı 

edilmrııi muhtemeldir. 
Dün a1'ııtm Vişide haber alın

dığına göre, Japon • Fransız hü
kumetleri bugün Tokyoda ve Vi
şide mütterelıt bir deklarasyon 
neşredeceklerdir . 

Çungking : 26 (a.a.) - Çin 
mahfilleri , Japonya Hindiçiniyi 
iıgal ettiği takdirde İngiltere ve 
Amerikanın Uı.akfarkta hasıl ola
cak yeni vaı.iyet karıısında ted
birler alacatından emin bulun
makta ve endişe duymamaktadır. 

Resmi Çin gaıetesi, Hindiçi
ninin işgali Jakonyanın cenuba 
doğru ilerleme politikasının yal· 
nıı. bir maddesi oldu~unu kaydet· 

Yurdda 
fiyatın 

murakabesi 
Marakallı memura· 
au v.azllıll aılıırln 

wazllell kadar 
ıllemmıyıtlldlr 

TİCARET lfilliMiZiH 
DONKO BEYANATI 

Ankara : 26 (Radyo Gazete· 
sinden) - lstanbulda Fiat Kont· 
rolörleri Kursu nihayet bulmuş~ur. 
Son dersi Ticaret Vekili Bay Mum
taz Ökmen vermiş ve bir hitabe 
ile kursu kapatmıştır. 

Ticaret Velıtilimiz bu konuş· 
malan esnasında fiat murakabe 

1 · • hm memurlanna vazife erının e e · 
miyetini şayani dikkat cümlelerle 
anlatmış' ve bu memurları cephe· 
de çalışan askerlere benzetmiştir. 

Almanlara gire 

f iNlERiN BOTON 
TDPRlll IAI ıı ıunı 
Gönüllüler 

mektedir. 
Vatington: 26 (a.a) - Viti 

hükumeti Sayğona çevrilmif Ja- 1 
pon toplarının tehdidi altında mü
zakerelerde bulunmaktadır. Bu ci · 
het düşünülerek Amerikrının mü
dahalesi için Vaşingtonda süklı · 

netle hazırlıklar yapılmaktadır. 

· lngiltercnin Amerikaya esaslı mü
zaharet göstereceği haberi Vating · 
tonda çok iyi karfılanmıftır. 

Askeri şahsiyetle vcsair ı.evat 

yeni bir Amerikan siyasetinin ha 
zırlanmakta olduA"uııu ve bu siya· 
setin de Tokyonun pek hoşuna 
gitmiyeceği hususunda mutabık

tırlar. Amerikanın Milli Müdafaa 
menfaatleri hakkında hariciye müs-

( Gerisi üçüncü sayifde ) 

AlMANLAR SOVYETlERİN 
İOOtASINI Rf DOEOİYOR 

Fransa ile Japonya, Hindiçini 
haHında anlqmış bulunuyor. Bu 
hadiseler Amerika ve lngilterc 
., ___ z._,,.ı..,_ " 0 ,. ..... _: • • _,,_ "-ı.: .... ,... 
Ed~n dünldi beyanatın<!• YltJ 

hfikOmetinin, japonyanın Hindiçl
nide üsler almasına muvafakat 
etse bile bunun cebir ve tiddet 
tesiri altında olduğunu ve binaen 
aleyh iki hükumet arasında bir 
anlaşma sayılamıyacağını kaydet
mittir . 

Amerika bu Japon tecavüıüne 
kartı sükunetle hazırlıklar yap
maktadır. lngilterenin Tokyo bü
yük elçisinin Japonya ile İngiltere 
arasındaki ticaret muahedelerini 
fesh arı.usunda olduğunu Japorı 

hariciyesine bildirdiği haber ve· 
riliyor. Zehirli gaz. harbi hakkında 
Sovyet kaynaklarından verilen ha
ber üzerine Berlin şöyle demek
tedir: cBiz zehirli gaz lıtullanma

dık ve kullanmak da iıtemiyoruı. 
E.ğer Sovyetler böyle hır ıeye 
teıebbüs ederlerse , hiç ümit et
medikleri, amansız bir mukabe
leye maruı. kalacaklardır. > 

Taksi/ere Konan 
Tahdit Kalktı 

Bütün taksi otomobilleri dün 
iŞlemeQe başladılar 

Almanyamn asıl 1 

maksadı nedir? 
Berlin: 26 (a.a) - . A!man 

hariciye nezareti mümesaıll~rı .A.l • 
manyanın maksadının Bolşevıklığ~n 
ortadan kaldırılması ve Bolf ~vı_k 
rüesasının koğulması olduğuna bır 
defa daha İfaret etmiı ve ~ir da
ha Sovyetler birliği diye bır mef-
hum kalmıyacağı ilave edilmiıtir. 

Taksi otomobillerinde bir gün 
tek, bir gün çift numaralı araba
ların çalışması hald"ndaki koordi · 
nasyon heyeti kararı icra vekille
ri heyetince kaldırılmıftır. 

Dünden itibaren taksi otomo· 
billeri bu hususta hiç bir tahdi
de tabi olmaksıı.ın iıtemektedirler 

Berlin mahfilleri, farkta mey" 
dana gelecek yeni toprakların ve 
Almanya ile buralardaki hal~ın 
vaziyeti ne olacağı hakkında ıım-
diden bir şey ıöylemenin müm
kün olmadıtını ıöylemcktedi r, 
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Şehi r meselelerinden biri 
Adana'mızda 

Bir Şehir 
Tiyatrosu 

Böyle bir mtleısese karalablllr mı ? 
Muhsin Ertuğı ul Perde ve 

Sahne mecmuasının dördüncü sa
yısında Ankara , İzmir ve Adana 
Belediye Reislerine hitaben açık 
bir mektup neşretti ve zeki bir 
makastarııı himmetiyle de bu 

. mektuptan bütün Adanalılar ha
berdar oldu . 

Şehir Tiyatrosunun repertuarından 
çıkmış ve kütüphaneye kaldırıl

mış ve Adanada şimdiye kadar 
hiç temsil edilmemiş bir çok rser-

1 

!er mr.vcuddur. 

· i ·· HAB ~RLER : 
Vali bu gün 

- Kozandan -

· avdet ediyor 
İktisadi, zirai ve. idari vaziyeti 

tedkik ve teftiş etmek üzere Ko· 

zana giden Valimiz B. Faik Üstün 

bu gün şehrimize avdet edecekler 

ve bir kaç gün sonra di~er kaza

ların teftişine çıkacaklardır. 

• 
ikmal imtihanları 
ve derse ·başlama 
günü tesbit edildi 
Maarif Vekilliği, vilayetlere bir tamim göndererek, ikmal imtihan· 

larının eyh'.ilün ilk haftasında başlıyacağını ve mekteplerin yine eskisi 
gibi birinciteşrinin başında açılacağını bildirmiştir. 

Maarif Vekilliği, bu sene hiç bir yerde yeniden füe açmıyacak, fa. 
kat yalnız lise ve ortaokullara şubeler ilave edecektir. 

Ankara 
Parkı 

Gençlik ı ........................ i lstanbulda çifte tedrisata nı 

in,ası ı eı·R AMElr f ECI. ı ~~:e~d~:ii~ee~:~ti:.sli öğretmen ta-

Ankara : 26 : (Türksözü ~1u- ı l. ı Öğretmen olmak istiyen üni-

939 senesi fuarında lzmir şe· 
hir tiyatrosunun 1942 yılı faaliyet 
programına dahil bulunduğunu 

lzmirde Dr. Behçet Uz'un ağzın
dan işitmiştık . Fakat bu mektu 
bun Adanaya taalluk eden kıs 

mıoın belediyemi1. üıerinde hu
sule getirdiği alaka} ı cidden pek 
merak ediyoruz. 

Şehir tiyatrosu Belediye ve 
Kazalarımııın da manevi müzahe· 
retiyle bu temsillerden temin 
edeceği varidatla kendi masrafını 
tamamen kaı~ılayabilecektir. Ti
yatromuıu bir sene içinde böy
lece olgun 1aştırdıktan sonra faa. 
liyetine daha fazla hız verdirmek 

1 

ve böylece civar vilayetlere se
yahatler tertip ettirmek suretiyle 
gelişimini arttırmak ve zamanla 
onu Adananın en mükemmel bir 
propaganda vasıtası yapmakla 
beraber, halkımızın tiyatro ihti
yacını da temin etmiş olacağız. 

habirinden) - Atatürk Bulvarı ile ı Ş[Kl.lO[ Q" lOU• ı versite mezunları, muhakkak su-

1 

istasyon caddesi arasındaki Genç ıı i rette Anadoluda vazife kabul ede-
lik Parkına su verilmesi için ya- ı cc klerdir. 
pılmakta olan t~si.,at ikmal edil· ıı lstanbul : 26 (TUrk· ı Bu sene Gazi Enstitüsiyle 

A<lanada bir şehir tiyatrosunu 
vüc'u<le gdirmenin mümkün olup 
olmadığını tetkike girişmeden ev
vel Türk tiyatro tarihine biraz 
gö:ı gezdirmenin fa) dası olacak
tır . 

l 
1 

Muhsin Ertuğrul'un Adanaya 
hitab eden mektubunu ve fahri 
yardım vadini memnuniyetle 
karşılamak ve vakıt geçirmeden 
hemen işe başlamak lazımdır. 

HASAN SiLAH 

Saçsaııaıa anlaşılan 

1321 senesinde Komedi Fran
seı sanatkarlarından mütt'şekkil 

bir grupun bir kaç temsil vermek 
üzere ilk defa lstanbula geldiği 
hatırlardadır. Bu sırada Babıatide 
mütercim bulunan Tarsuslu Bür· 
haneddin Tepsi Komedi Fı anse
ıirı güzide sanatkarlarına kaı şı 

duyduğu hayranlığı yenememiş 

ve bu grupun peşine takılarak 

Parisin yulunu tutmuştur . Hürri
yetin ilanını müteakip İzmire ve 
oradan da lstanbula dönen Bür-

ı bir belediye memura 

h~n • akJör F.dıim .. .,il~ Qi.ı:l!~~~wQ 
şıt Rıza , Nureddin Şefkati ve 
Büyük Behzadın iltihakları ile ve 
Rıdvaııpaşazade Reşadın da mad. ' 

ı • 
<•l muaveneti} le lstanbulda ilk 1 

defa ( Bürhaneddin Tiyatrosu ) r.u 
kurmuştu . 1 

Adana Belediye müfetrşliği 

3 temmuz 940 da , müteahhide 
sahte saman tesellüm makbuzu 

verdiğ"i iddiasiyle belediye temiz
lik işleri müdürü Bay Ferit Yıl-

... . ,,, 
~işti. Haber aldıR-ımıza göre Fe
rıt Yılmaıok'un böyle bir suç 
işlemediği cereyan eden muha-

1 

miş ve parktaki havuza su veril ı sözU Muhabirinden) _ ı Yüksek Muallim Mektebinden 200 
miştir. Parkın suyu Çubuk barajın ı Pendik istikametinden ı mezun çıkacak, bunlar muhtelif 
dan temin edilmekte olup büyük ı gelen banllyö katarı Hay- : vilayeth·re tayin edileceklerdir. 
künklerle su havuza getirilmiştir. ı darpa,a makine deposu_ ı Okulların tatili münasebetiyle 
Künkler Karabük demir ve çelik ı önünde Yehap isminde ı mezun bulunan ortaokul öğrel
fabrikasında imal edilmişlerdir. bl ı -k menlerinin izinleri 16 temmuzda ı r ame eye çarpa. .. ı 

Havuzdaki su halihazırda bir ı zavellıyı parçalamı, ve ı bitmiş ilkokul öğretmenlerinin izin· 
metreye yaklaşmış olup havuzun ı ölUmUne sebep olmu•· ı !eri de 1 eylülde nihayet bulacak· 

doldurulmasına devam edilmekte ı tur. ı tır. 
dir. ı ı Maraşta imar 

ve sıbbl vazıyet D G k 
...................... .. 

iğer taraftan ençlik par ın· ı ---------------

<lakı toprak tesviyesi işleri sona O l"ff[l [ YAZ MESAi.Si.NE ermiştir. Dış duvarlarla köprülere A ERO . 
ait bazı teferruat pek yakın bir 

zamanda bitirilecektir. YARIN BA'lANIYOR Parkın ağaçlandırılması husu· Y 
sunda ağaç dikme mevsiminde 
derhal faaliyete geçilecek ve Na
fıa Vekilimiz Ali Fuat Cebesoy'un 
geçen ay ltaobul gazetelerine yap· 
mış oldukları beyanatta da teyit 
eylediği veçhile Gençlik parkı in
şaatının süratle ikmaline çalışıla
caktır. 

Bazı sebeplerle resmi daireler
de kaldırılan yaz mesaisi , yarın· 
dan itibaren tekrar başlayacaktır. 
Bu saatler cumartesi günleri 9-13 
ve diğer günler 7 13.30 arasın · 

dadır. 

MALiYEDE BiR TERFi 

Maraş : 26 (Türksözü Muha
b rindrn)-Geçenlerde Maraşın ha 
vasının serin ve suyunun iyi oldu
ğundan kısaca bahsetmiştim. Fil
hakika Maraşın havası serin ol · 
makla beraber hemen hemen bü
tün gün rüzgarlı geçer. Bazı gün· 
ler bu şimal rüzgarları o kadar 
şiddetli eser ki, binalar yıkılacak
mışcasına sarsılır ve sallanır. Di
ğer taraftan böyle rüzgarm gece 
ve gündüzleri durmadan esmesi 
neticesi olarak yerdeki mikroplu 

...... ·- - , ,.. tozların halkın gözlerine dolarak 
mal Ntiri Tan'ın maaŞC~'Crlırafa '· ·-··-···ı --··-..... -...... ~ .. " ....... 

lzmirde intişar eden Anadolu 

refik imiz 31 yılına girmiştir. 

Refikimizi tebrik eder, uzun 

ömürlü olmasını dileriz. 

c. B. P. Reisi 
Seyhan Parti Reisi, M. Rıfat 

çıkarılmıştır. ğın taammümüne sebeb olduğu 
müşahede edilmektedir. Bu tı a
hom hastalığı bilhaı-sa küçük yaş-6ıım 

Arkadaşımız ve memleketimi
zin de~erli Doktorlarından Mu 
zaffer Lokmanın babaları B. Sa
bit Lokman vefat etmiştir . Mer-

takilerde yani 6 - 10 yaş arasın· 
daki çocuklarda fazlasiyle göze 
çarpmaktadır. Bir taraftan şehirde 
kurulan Trahom hastalıkları hasta
hanesinde, her gün bir çok göz-

Kısa bir müddet içinde lstan
buldaki bu faaliyet hmire de si- 1 

rayet etmiş , merhum Mustafa 
1 

Ntcati , Vasıf Çınar ve Nuri 
Gt:nçdur'un lt-şebbüsü ile ( lzmir 
.Sdlınei Osmani Heveskaran Ct>
ıniyeti ) meydana gelmişti . 

keme neticesi anlaşılmış ve be 
raatine karar verilmiştir . Beledi

yede uzun seneler emek vermiş 

bu çalışkan ve doğru memurun 

?ereatinden memnuniyet duyduk. 
ı Gülek , Ceyhan parti işlerini 

'i 

humun ailesinin ve arkadaşımız 
Muzaffer Lokmanın acılarına yü
rekten ortak olur , meı huma Al
lah tan bol bol rahmetler dileriz . 

Merhumun ceiıazesi bugün saat 

leri trahomlu vatandaş muayene 
ve tedavi rdilmekte ve bu hasta
hanenin faaliyeti gün geçtikçe 
mucibi memnuniyet bir tarzda hal
kın lehine artmaktadır. 

Ceyhan gençlerinin 
baıırladıtı temsil 

teftiş etmek üzere dün Ceyhana 
gitmiştir. 

KÜÇÜK ETÜDLER 

Avrapa•nıa flmdlUI 
mflıtakll kaim•• 
olan devletleri 

• 
A

merika Hariciye müsteşol1 

B. Sumner Vels, kemli_, 
bazı ifşaatta bulunuyor : 

Avrupa' da müstakil kalmıı 1# 
zı devletler aleyhine A/marı· 
yanın bir istila hareketi hatif' 
lamakta o/dutunu bildiri!!°'' 
Bu da alôka uyandırdı. 
Türkiye bertaraf, bu müsl~ 
kil devler hakkında aşalıJa· 
ki mı1cmel malumatı verigo· 
ruz; 

• ıe-

1- ISVEÇ : lskandinav meı11 ı. 
ketlerinden biri olan lsveç kr• 

lığı 447 .864 kilometre murabb•1
• 

dJr. 6 milyon 74 bin nüfusu va~· 
dır Bu memleketin arazisi, J(jO' . e 
len dağlarından Baltık deniı111 

ve Botni körfezine doğru kade~ 
kademe iner. Bu topraklar V ' . ı•· 
Umea, Pıtea, Tornea nehirleri -ıte' 
rafından sulanır. En büyük go ls
Maelar, Vener ve Vetter'dir. dıl 
veç, dağlık sahalarda aA'açlı ,.~ 

· t>alr 
Cenubu şarki ovalan hubu ..Aıf· 
münbittir. Çok demiri 'ı/'1". 
Sanayii pek inkişaf atmietir. r.t' 
arif de ileridir. IS' 

Son hadiseler esnasın~.a, ,.,-, 
veç, Almanya harp sanayii ~ 

icab eden bütün mevadı yetir:.r 
gayesiyle mütemadiyen çalış si' 
tır. Finliindiya'nın da Almarı prl 
fında harbe girmesinden _s; 
şimalde " bitaraf ., deneb~. 
lsveç'ten gayri memleket k 
mıştır. 

*** 

2- lSVlÇRE: 41298 kilO~: 
re murabbaılı, 4.067.000 pil j;' 

Ju bir federal Cumhuriyet ol~; 
viçre de Orta Avrupa'nın bl f. 
bitaraf memleketidir. Alp ~ 
rının başlıca kütleleriyle k Jlı 
Rhone, Rhin, Tessin gibi rıt"" J 
tararınaan sulanır. t'ek ço!( ~ 
g~lle~i ~e vardır. Ovalar~ J 
münbıttır ve kamilen ek"dl"'"~ 
Dağ sırtları mükemmel otl~P'[ 
~a~s.ulat : Hububat, şara~·. f 
nırcılık. Çok faal bir sanaYI ' I 
dencilik, demircilik, mensuct1• { 
atçilik. lsviçre 22 kantona ' 
mıştır. ~ 

Et v~ süt memleketi ~ 

J 
i 
tj 

b 

t 

~ 

t 35 sene evvel bir kaç müte
Şl!bbüs ve heveskarın k urmağa 
ıııuvaff ak oldukları bu sahneler 
sırasiyle devam eden Balkan ' 
B.~yük ve lstiklat harplerinin mü~-
1..ul şaı tlarına rağmen bugün mem-1 
lek~te Y.Üzden f~zla sanatkarın 1 
yetışrııesıne ve boylece Türkiyecie 
bir tiyatro hayatının başlamasına 
}ardım etmişlerdir. 

Ceyhan : 26 (Türksözü muha 

birinden)-Dt>yhan Ha!kevi tem 

sil kolu gençleri , pazar günü , 

"Para delisi., piyesini temsil ede

ceklerdir. Büyük masraflarla ha-

/ Balkevı gençleri bir 
1

1 

temsil baıırbyor 
onda Asfalt caddedeki evinden 
kaldırılacaktır . 

Halen, Erzincan Valiliğini yap 
makta olan Maraşın eski belediye 
reisi Sükuti Tüketin şthirdeki e 
serleri cidden takdire ş:tyandır. Zi 
ra şehrin bir çok bozuk ve iğri 

büğrü bulunan cadde ve sokakla· 
rı yeniden tanzim edılerek parke
leltirilmiş, su tesisatı ikmal edile
rek her köşe bucaktan su ahlma· 
ğa muvaffak olunmuştur. Ancak 

halde etlıye, sütlüye kanş111~ 
bütün mevcudiyetince pref'l5~ 
tıhaz etliği için, harbin 8~ 
kavrulan Avrupa'da, lsviçre 
vaha halinde kalmıştır. 

t 
d 

Belediyemizin ilk hamlede kü. 
çük mikyastaki maddi bir feda· 
karlığı ile Aciana da bir şehir ti. 
yatıosunu kurmak ve sonra da 
} alnız manevi müzaharetlerle. onu 

yaşatmak pek ata mümkündür . 
Müşkül olan cihet yalnız bu işin 
başına gt>tirilecek san'atkarı inti
haptadır. Çünkü tiyatro paradan 
evvel artiste ve iyi bir rejisöre 
muhtaçtır. 

Halkevimiziıı, ötedenberi, her 
türlü m~hrumiyele rağmen bu 
sahada yorulmadan çalışan ama-

• tör gençleri vardır. Bu gençlerin 

başına tecrübeli bir müdür, sene
lerce bu işte uğraşmış serbest 
bir rejisör ve bir de dekorist 
( Ressam ) getirmek suretile şim

dilik küçiik mikyasta bir şehir ti. 
yatrosu 1'urabiliriz. Şehrimizin se
kiz tane kazası bulunduğuna göre, 
her ay bir eserı sahneye koymak 
ve bu eseri dört dtf a Adanada 

ve birer defa da Kazalarımızda 
temsil etmek suretile şimdilik 

seneyi 12 eserle geçirebiliıiı.. Jıe

ri eser için de sıkıntı çekmek 
tehlikesi yoldur. Çünkü Istanbut 

zırlanan bu temsilin güzel olaca

ğı ümit edilmektedir. 

Adana Halkevi temsil kolu 

gençleri , yakında bir temsil ve

recekleıdir. Bu temsilin son ha
ıırlık ve provahırı ikmal edilmek 
üzeredir. 

Sıbbat kadrosunda 
İstanbul küçük sıhhat memu

ru mektebi mezunlarından Nured
din Ergeıen • 50 lira ücretle tra
homlu mektepler sıhhat memur
luğuna tayin edilmiştir. 

___ u_z_A __ K_L_A __ R_D_A_N ___ ·~~-·-ı_• __ -=~~ı-------
Posteki sayar gibi - Fransada spor f aaliyefi 

Ormanlar, mahrukat ve inşaat malzemesi ver- olduğu anlaşılmıştır. 
meleri, sular tarafından toprağın sürüklenmesine 
yardı~ etmeleri, yerlerin yeşile bürünerek güzel
le!~.esı ve ha~ayı. t~mizlemesi bakınıı •. dan çok 
buyuk ehemmıyetı haızdir. Bu sebeple bütün mem 
leketlerde hükumetler, ormanları ekseriyetle hu
susi müikiyetten çıkararak kendi idarelerine almıf· 
lar, ağaçları ve ormanları tahrip edenlere karşı 
cezalar koymuşlar, ormanların muhafaza,1 için ka 
~~olar ~ıkarmışlar, orm~nlar koruma cemiyeti teş 

ıl etmı§ler, mekteplerde ağacın ve ormanların 
ehemmiyetini, küçük yaştan çocuklara aşılamağa 
baılamışlardır. 

Bir nebatçı ağaçlarda yaprakların ne mikdar 
olacağını .sabır ve gayretle saymııtır. Bu alimin 
h~ Sdp ett ığine göre, 37 santimetre kutrunda olan 
bır kayın ağacının 119,000 yaprağı varmış. Diken 
yakplrakl~r denken çam ve mazı gibi ağaçların yap 
ra arı ıse yu arıdaki yekundan daha fazla çık 
mıştır. 40 · 50 santimetre kutrunda bir çam ağa
cının 10 ·. 20 milyon arasında, 60 • 70 santimetre 
kuturlu bır çam ağacın ise 40 • 50 milyon yaprağı 

* * * 
. Geçen seneki mağlubiyetten sonra Fransada 

spor faaliyeti yavaş yavaş tekrar başlamıştır. Bu 
nun delili Pariste pazarları birçok maç yapılmakta 
olması ve spor meydanları ile stadyom!lmn yüz 
binleı ce halkı celbctmesidir. 

En ziyade at yarışlarına ve ten:s turnelerine 
rağbet gösterilmektedir. Yaz mevsimi,- geldikten 
sonra su sporları ve e~lenceleri rağbet bulmuştur. 

Son günlerde Alma ve Austerlitz köprüleri 
arasında Sen nehrinde gayet mutantan bir eğlen 
ce ve yarış tertip edilmiştir. Yarışl.ara cihan şam
piyonlarından Karon ve Marsel Thiel i~t ı rak et. 
mişlerdir. 

1924 olimpiyat oyunlarına sahne olan Colom
bes stadyomunda hafif atletizm Paris şampiyonlu
ğu kararlaştırılmıştır. Burada gösterilen kudret 
artık Fransızların harptenberi muntazam bir su~ 
rette spor hayatı sürmekte olduklarını isbat 
etmiştir. 

bu suyun fazla kireçli olduğu söy 
lenmektedir. Henüz çeşmelerden 
alındığı vakıt soğuk olan bu sular 
beş dakika bir kabda ahkonulduk· 
da ateş gibi olmaktadır. Keza şe
hirde bir de elektrik tesisatı vücu
de getirilerek şehir medeni nura 
kavuşturulmuştur. Şehrin orta bir 
yerinde gayri kabili istimal 
halde bulunan köprünün yerine 
yenisi yaptırılmıf ve fakat çalış 

kan Belediye Reisinin Erıincana 

Vali !ayin . edilerek yeni vazifesi 
başına gitmesi ve çimento buhra· 
nı yüzünden henüz ikmali cihetine 
gidilememiştir. Bütün Maraşlılar 
bu çalışkan ve gayyur Belediye 
Reislerinin memleketlerinden ayrıl· 
<lığına pek müteessirdirler. Yeni 
Belediye Reisinin de ayni metod 
~a~ilinde çalışarak şehrin eksikle· 
rını tamamlayacağı umulmakta-
dır. - M. SELÇUK 

BiR E VLENME 

Adananın yetiştirdiği gençler· 
den hemşehrimiz Veteriner Ahmet 
Barlas ile Kemale Mayda'nın dü
ğünleri bugün yapılacaktır. Genç 
evlileri tebrik eder, mesud yıllar 
dileriz. 

* * * ~ 

3- PORTEKiZ : ispanya')'! I._ 
ar:n'ardan saymak dotrıJ 

mu ? Bu memleke• siY851 I •. e 
mihvere bağlı kaldığından ~ 
cak lngilizler tarafındarı ~ 
mek, geçim şeraitini boııı:--..; 
için harbe iştirak etmedi~ 
Almanya'nın müsellah ıe ~ 
maruz kalmasa gerektir· l 
için, lspanya'yı geçerek I'~ ~ 
z'e gelelim : Portekiz Gar:;,t 
rupa'da yegane bitaraf 
kettir. ~ 

Asor ve Mader a~ 
birlikte, mesahası 91.943 "# 
ı ~dir. Nüfusu da 6.450.oOO ~ 
dır. Douro, Minho ve Taıt.':J 
teriyle sulanır. lberik dd"') 
granit silsileleri yer yer b" 
lekeli kateder. ~ 

Afrika'daki, Asya'da'i\.~~. 
yanus adalarındaki Portek• 
temlekeleri eski müster11l•~~I, 

"l' paratorluğunun ancak b8 ~'J 
dir. Portekiz'liler bu b' fjl'd . . 
muhafaza edebilmek içıtl• aı 
tere'yi kendilerine tabii flJ 
saymışlardır. 

. Voleyı.oı 1'1'~ 
Evvelki gün yapılafl l ~ 

Fabrikası - Milli Mensuc•~ 
rikası t rkek ve kadınl:?arı pVI 
daki Voleybol maçlarırı• 
Fabrikası iençleri kaz 
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94 t Mali yılı içinde mukavele akti tarihinden itibaren 

bir sene müddetle Ceyhan Şimendöfer istasyonundan Kozan 

idaresi anbarına nakil olunacak tahmine n (500 ton) Tuzun 

21-7-941 Pazartesi günü saat 14 de inhisarlar Ceyhan ida

Tesinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuştu. Talibi 

tarafından verilen fiat haddi layık görülmediğinden 31-7· 94 1 

Perşenbe günü saat 10 da ihalesi icra edilmek üzere eksiltme 

on gün müddetle uzatılmıştır. Taliplerin yevmi muayyende in

hisarlar Ceyhan idaresine müracaatları ilan olunur, 

Va · ıı.. Şıngton: 26 (a.a) - Yeis 
gazetecilere demiştir ki: 

r-, .._ "Bir Paris gazetesi Ame
tti tıırı Liberya 'yı işgal etmek ni · 

bioı l'ıde olduğunu ve mukabil bir 
, 'Ye tedbiri olmak üz.ere de 

'ft•ıAvrupa devletinin de Dakarı 
edeceğini yazmaktadır. 

tdt Anıerikanın Liberyayı işgal 
Ct~i haberi kat ' ty en } alandır . 
~..;;.__---~ 

hr1ıı Avrapadakl 
'8.p dolayıılyle 

(Birinci sayfadan artan) 

t;~ ~usya'daki Alman büyük elçi· 
~t n~ matbuat mü~aviri M. Star
~ lınan - Rus harbinin baş· 
~~~•ndan sonıa cereyan eden 

it •se\.er hakkındaki il'ltibalarını 
4ekılde ifade etmiştir: 

~:Moskova halk ancak pazar 
u Ö"'I - • 'R ' h ı14ıı & e uzerı usy t y:ı arp 

ııı;. tdildi~inden haberdar edil· 

'""" 'ıtırıır. Halk, bu hadise karşısında 
du. erı hemen lakayt göriinüyor· 

s· 
ı\ıcıı 1

Yasi teamüllt·r hilafına olarak 
~ an büyük elçi\ıği erkanı ve 

""'llıurtarı evlerinde derhal enler· 
·-.; td"l 
~tın 1 erek Gepeıı'nun nezareti 

a alınmışlardır. 
d •• 24 'f ' ~1 A eınınuz akşamı, Moskova 
taıyö 

1 
lınanıar, dikenli tel ve mit

'()f't z erle çevrilmiş bulunan Kust· 

dır. ~ki iş kampına fö ıderilmişler
tG11d ereddüt içinde geçen birkaç 
s()Vy tn soru a nihayet Almanlar 
dıtec e~ -. Türk hududuna sevke 

e terini haber almışlardır. 

f:.'·Dotadan 
il cı Beyazın 

r :hıa,a 
J f"1olcaleden artan ) 
a'Punya 
ıı act • Amerika ve Hollandaya 

1erı,ı alara karşı en mükemmel 
b"fka Ve hava üsleri elde ettikt~n 
lı1ı, 1 ' ı>onunda meşhur Singa · 
t 'illan b il ze • 1 ulunan ve dünyanın 
ııakıa nvın kalay ve kauçuk kay· 
t tına 1'b8<J ııahip olan Malaka ya-
tııı, tı':nı pek \-al.arı tehdidi al . 
da 8'6f '"tadır. Nihayet, Siyam 'ı 
~'aldı~~ ve ya hakimiyeti altı· 
'•tan• an sonra Japonya, Hin· 
'lıt, ırı kapı bir komşusu ola-

t'" Japon em l" . . "h A 
'<ıztgj perya ızmının nı aı 

' "'a ;vveıa Uzak • Doğudan, 
,,~ınd sya kıtasının en büyük 
ıır an Be 1 . 
d · 19141 Yaz arı lasfıye etmek· 
~~ıı g0 • 1918 cihan harbin-
r tııdi hn~a, Alınanlara ait adaları 
'lı ısses· 
b..ııı saha · ıne alarak, şimal kum-
i""h •. sından uzaklaştıran Ja
'11~ 1 yllJld" 
~ cııy0r B ~' .. de, Latin Beyazını 
~rıı lcıtaf· Ulun bu meselede, ha· 
, : Ya~· ~tta~a sürülen sebep

!.._ Ilı istil~· ngıltere Çin Hindista-
:"Po a etmek · · d · · ~: ny.. b nıyetın e ımış ; 
"'it' .. u . 
ıL ~tıl(i,.·· ~ memleketin toprak 
"tı gUnu rn .. d f 
ıij1 atılıy u a aa etmek için 
lk_"hat d Otmuş 1 Bu kadar basit 
"td avalar b" llt trıi b h ını, ır de insani ve 
1'."\~hlj .. ,.} anelerle süslemek em· 
'111' ..... ın . • 
~ t.ırıç ot Yenı adeti değilse de, 

llıarı ku mak hassası da hiç bir 
Q VVeti . k lltry Urıurıı b nı aybetmemiştir. 

rıı .. L 'liı ..... · ~ eraber Japon em· 
"•ıcı ··•ırıın b ~ ~ te, rebtsi .

1 
U)uk meselesi, Çin 

b,~11lıtrı ttı~ 1 e Arıglo · Sakson · 
'ı '- Ucadet .. 

"'alttı· k csının neticesine 
a tadır ... . 

'-•'::.. Sporıaıar 
~ıt~ritniz. D 8 . gidiyor 
ııı,~ l:ıG acrı 1 ernır spqr gençlik 
dtceıiiıcrc ç cbri • bir maç yap. 

ııı.t· • u ~ ıt. gun Mersine gi . 

AN KARADA 
Ankaıa : 26 (Türksözü Muha· 

birinden) - Raşit Ati Geylfıni ve 
refakatindeki zevat bugün Anka 
radan lstaıı bula gitmiştir. 

••••••••••••• 
r·------------·• 
' .. * * EKUATOR - PE~U l 

MUHAREBElERI : 

ŞiOOETlENOi t 

Karadai 

1 

Havadaf 
* Savaş ! 
t_. Var! ... .l 

Lima: 26 (a .a) - Resmi bir 
tebliğ ezcümle şunları bildirmek
tedir: 

Dün saat 10 da Ekuatör kuv· 
vetleri Zdrunialla'oın cenubunda 
bulunan Cazadelos mıntakasında 
bir baskın· } aplT'ak istemişler ve 
ceman 8 kişiden mürekkep bir 
sivil muhafız karakolurıa Elsarige 
dl" taarruz etmişlerdir. Takvi}e 
kıt'aları gelmiş ve hücum püskür· ı 
tülmüştür. 

Perşembe günü öğleden sonra 
Zarunilla'daki mevzilerimiz bura· 
daki kıt'alarımızı yerlerinden çı· 
karmak istiyen E.kuatörlerin yeni 
bir taarıuzuna maruz. kalmı~tır . 
Ekuatörler, piisküı tülmüştür. 

Bunun üzerine muharebeler 
bütün hudut boyunca ) ayılmıştır. 
Saat 20 de muharebe devam et· 

meHe idi. 
Hava kuvvetkri, kara kuv· 

vetleriyle faal ve mües!>ir biı su· 
ıette işbirliği yapmışl1rdır. 

Quito: 26 a.a. - Ekuatör or· 
clusunun tebliği : 3 Peru ta} yare· 
si Puerto Bolivaı 'ı ve Atlıuarpa 
gemisini nıuvurfakiyetsiz biı şekil
de bombaı daman etmişleı <lir. 

Palmaleso bölgesinde muhaı e· 
ler devam etmektedir. 

Vaşington : ( a a. ) - Har· 
biye nazırı M. Stimson, dünkü 
gazeteciler toplantısına beyanatta 
bulunarak demiştir ki : 

" - Ayanaan Wheeler ordu 
~ubayı ve askerlerine karlpostal
lar göndererek Amerika'nın har
be girmesine mani olmalannı 
bunlardan istemiştir. Fikrimce bu 
teşebbüs, eğer ihanet değilse ~i
le her halde, i\merika aleyhıne 
yapılan bozguncu faaliyete temas 
eden bir harekettir. Kaı tposlalla
ra pul yapıştırılnıanıış yalnız. M. 
Wheeler'in markaları konulmuş-
tur. 

Bu b'r milyon kartpostal dev
lete ait matbaalarda üzer 1 e r i n e 
•• devlet hesabına tabedi\memiş· 
tir. ,, damgası konulmuştur. A~
kerlere yaRılan bu gibi hitabeler, 
General Marshall'ın " bozgt.ncu· 
luk ,, ismini verdiği hareketler 
nevindendir. Filhakika son gun· 
!erde General Marshall, subayları 
ve askerleri hizmet müddetlerının 
uzatılmasına itiraz etmiye davet 
için yapılacak teşebbüslerin boz
gunculuk hareketi addedileceğini 
söylemiştir.,, 

TAS AJANSINA GÖRE 
( Birinci sa} fadan artan ) 

rına ait krokiler ve pllinlarla ara · 
zının vaziyetini ve münakale 
yollarını gösteren planlar . 

il - Türki} enin Avrupıtdaki 
ara1.ısıne ait 1 I 500,000 mik
yasta bir harita . Bu haritada 
başlıca yollar gösterilmiş bulun

maktadır . 

lll - Islan ul '1/15,000 coğ 
rnfi ve askeri planı . 

IV - Tür kiyedeki aıkaıi he· 
defleri gösteren 1/100,000 mik
) asta bir harita . 

V - lzmit Kö?f ezinin bir ha-

ritası. 
Bu vesikaların üstünde "Srvis 

ihtiyaçları için kullanılacaktır,, iba· 

resi yazılıdır. 

fürndan başka bu haritalar, Ü· 

z.erindeki askeri hedefler hususi 
işaretlerle gösterilmiştir. Bundan 

başka bütün k<lprüler, inşa tarz· 
lariyle beraber, kullanılan malze· 

me işaret edilmiş bulunmaktadır. 
Arazi hakkında sarih malümatla 
beraber Türk kıtaatının yerleriyle 

-Susam 

00,00 
00,00 

Büiday yerli 5,16 'J,75 
Arj)a~ 5,13 5,75 
Yulaf 6,37 6,50 

27 • 7 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasrndan alrnmıştır. 

(Frank) Fransız 
lFrank) isviçre 
(Sterlin) İngiliz 

(Dolar) Amerikan 1 32.20. 

Japonya ile Amerı · 
kanın barbl yakın 

(Birinci sayfadan artan) 

boğucu gaılar kullanılmasıııu ait 
talimatnameler çıkmıştır Bunların 
hülasasına nazaran obüslerde kim
yevi maddeler kullanılmaı;ıında.11 
maksat düşmanı hareket edemı
yecek hale ko) mak , sava~ kabi
liyetini azaltmak, düşmanııı mın· 
takalara nüfuz etmesinin önüne 

geçmektir. 
Gazler misket daııelerinin git-

tikleri yerden daha ilerisine ka
dar düşmana tesir edebilmekte
dır . Buna zehirli gazlerın düş
man üzerinde yapacağı ma • 
nevi tesiri .de ilave etmek gerek-

tir . 
Stokholm : 26 ta.a.) - Fın · 

lancHyalılar Ladoga ve ldonaga 
gölleri arasında mühim ilerileme· ,, 
ter kaydetmişler ve bu suretle 
Murınansk demiryolu He Stalin 
kanalı lControlürıü ellerine geçir· 
mitlerdir . Fin kuvvetleri çetin 
muharebelerden sonra Ladoga 
gölünün şimal ceph~sinde Maska
selkayı işgal etmişlerdir . 
Zağrep : 26 (a.a.) - O . N. B. : 

Şarkta Müttefiklerin mücarlelesine 
iştirak etmek Ü7.ere toplanan Hır
vatistanın her tarafından ve Zag
repte toplanan gönüllü teşekkül
leri her gün Zağr~pten hareket 
etmektedir . Bu sene Herı;ekli 
Müslümanlardan mürekkep iki 
topçu ve iki taııl.: teşekkülü ile 
piyade kıtaları cepheye hareket 
eylemiştiı . • 

HAlKEVİ REiSliGiNDEN · miktarlarını göstt:ren izahat vardır. 
Tarasut noktaları ve denizden ih· 

raç imkanlarına dair birçok malü· Noksanları ikmal edilen 
mat bulunmaktadır. Rıhtımlaqn ve dokumacılık kursu 29-7-941 

13287 25-27-29 

İLAN 

DENİZ GEDiKli ERBAŞ ORTA OKUL M0D0Rl060NDEN: 
1 - Kaydı kabul şaı·tlannda bazı tadilat yapıldığından 

isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatleri: 

a) Nufus cüzdanı veya tasdikli bir sureti. 

b) ilk mektep şehadetnamesi (üzerinden bir sene geçmiş 
şehadetname) ve orta okulun ikinci sınıfına geçip okulumuzun 

birinri sınıfına girmeyi arzu edenler veyahut orta okulun birin

cı sınıfında ikmale kalanlar. 

c) K~ndisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulur:duğu· 
n ugösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

d) Çiçek aşı kağıdı. 

e) Birinci sınıf için l/Eylul 941 tarihinde 12 yaşına gırmış 
ve 16 yaşını bitirmiş bulunmak. 

f) 9 adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Kayıtlara 10 Ağustos/941 günü akşamına kadar devam 

edileceğinden isteklilerin askerlik şubelerine veyahut Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta okuluna müracaatları. 

3 - Müsabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih-Coğ
rafya - Yurtbilgisi) derslerinden 15Ağustos/941 Cuma günü 

saat 9 da yapılacaktır. 17-19-21-23-25-27-29 13259 

ilan 
iNHISARlAR ADANA TOTON f ABRİKASI MOOORlOGONOEN 

Fabrikamızda yaptırılacak sandıkhane binası 26-7-941 ta· 

rihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeğe ko

nulmuştur. 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat teminat 567.92 lira· 

dır. Bu işe ait keşif , şartname , ve projeleri görmek iste

yenler her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz 

olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat teminatı fabrika 

veznesine yatırmaları şarttır. 

ihale 9-8-941 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 

9 da yapılacağmdan istekJil~rin inhisarlar tütün fabrikasında 
müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

26-30-3-7 ı 3290 

• 

Saat 14 te Peru tan are\eri 
Sanl.a Rosa'yı bombardıman etmiş
lerse de hiç bir netice istihsal 
t'.ılem<.>mişlerdir. Saat 16 da büıiln 
hudut boyunca şiddetli bir muha
rebe cereyan etmiştir. Ekuatör 
kıtalaı ı mevzileı ini muhafaı.a et 

mektedir. 

depolann vaziyetine, sahilde ihraç -sa'ı günü saat ·( 14) de açıla· 
hareketine en müsait noktaların 1 caktır. Bu kursa kayıt olunan· 

derinliklerine dair malumat ta var· ' larm o gün Halkevine gelm~- ' 
dır. Motörlü birliklerin en ziyade )eri. • . 
müessir bulunacağı yeıler de gös· 

terilmiştir. 

iş Bankası 
Klçlk tanrral beıapları 

Almanlara gire, 
Sovyetlere göre 
( Birinci !ayfedan artan ) 

teşarı Yeis tarafından yapılan be
yan;t Japonya fikrini değiştirme· 
diği takdirde Pasifikte fırtına ko· 
pacağına kat'i bir delil addedil

mektedir. 
Bu günkü Amerikan gazete· 

leri kat'i bir hareket istemekte 
devam ediyorlar. 

Vaşington Prest Yeisin ihta· 
rını Amerika tarafından yapılacak 
hareketin mukaddemesi olarak 
seJam lamaktad ı r. 

Nevyork: 26 (a .a) - Ruıvelt 
Amerikadaki Japon alaraklarıııı 
bloke etti. Bu emir bu gün meri
yete girdi. Çin alacakları de blo · 
ke edildi. 

Aınerika 'deki Japon alacak· 
tarının blokesi neticesinde Japon 
vapurlarıııın de Amerika li~an · 
!arından hareket edemiyeceğı an· 

laıılmıştır. 

Bu vesikalarda deniliyor ki: 

"Türkiyeyi işgal edt cek veya 
Türkiyeden geçecek her ordu için 
en müşkül mesele, Boğazlar'dan 

g.eçmektir. Bu noktada nasıl mu· 
amele yapılacağı hal<klnda icabın· 
da malumat venlecektir.,, 

Ayni zamanda lstanbulun İŞ· 
gatinde kıtaların nasıl tevzi edile· 
ceği hakkında malumat verilmek· 
te ve kıtaların yerleşmesi çin en 
müsait mevki BeyoA"lu olarak gös· 

ter ilmektedir. 
Keza Karadenizin şimal sahil· 

leri dik olduğu için ve bu denizin 
fırtınalı olması dolayısiyle ihraca· 
tın müşkül bulunduğu, cenup sa· 
hili ise Çatalca müstahkem hattı· 

nın ateşi altında 61duğundan bu 
rada harekatın güç olduğu tasrih 
edilmektedir. 

Alman Başkumandanlığı, bu 
/ vesikaları tatbike memur olan kı· 

talara tevzi etmiştir. 

ilan 
SEYHAN VAKlf lAR MODOR
LOGONOEN: 

hlükiimet caddesinde ve 

Kız lisesi karşısında Vakıf Sey· 

han apartmanmm (6) numaralı 
dairesi ihale tarihinden itibann 

31110/941 gününe kadar icara 

verilecektir. ihalesi 3t171941 

Perşenbe günü saat 15 tedir. 

isteklilerin m üracaatlan. 

27-30 13290 

Nlbetçl eczane 

HAlK ECZANESİ 
Tarsus Kaıpısında ' 

1941 
İkramiye plAnı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağuıtoı, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet ~000 Lıralık 2,000 Lira 

3 .. 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 > 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 
300 > 20 > 6,000 > 

Türkiye lf Banka•ına para yatırmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf oluraunuz 
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PHI ' LIPS 
:-.................................. ., 
1 TÜRKSÖZÜ 1 

K agnak Makineleri 
AZ C[ft[YAN SARflYATI. S[SSİZ iSlEM(, UZUN öMO R. 

: 1 

. ! Gazete ve Matbaası 1 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göı-e 
en muv afık kaynak .çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

• • • · ~------
OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA· 1 
f INDA VUKU BUlAN HAOİSElERi GONO 60- 1 
NÜNE VERİR. TÜRKSOZONO TAKIP EDiNIZ. ı 

• • • • • • • • • 

Türksözü 
Gazetesi 

• • Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 

: plAa, barlta, bilumum matbaa 
• ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat-
1 baaıara rekabet eder derecede 
: tab ve slratıe elden çıkarll'. 

• 

T ürksözü 
Matbaası 

• • • 1 
Türksözü Cilt Kısmı 

• • • • • 1 

--------------j----1----------
SAGlAM, TEMİZ, ZARİf CİLT i~lERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO 

MOCElllTHAHESiHDE YAPTIRABiLIRSiNIZ 

R ..-;;~ : w ağr1l arı 
ı .&.' R Kurulu• tarihi : 18 88 " 

Sermaye•İ : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube vt: ajans adedi : 265 

~ y : Par~;~:n::::ı:r:•;8~: ~::ki~r:~;.·~~:yor n ile geçer . l'I 

= : Zi.a1a: ~;~~:=n~:,::.:~~:·':.::~:ıı;r~~~a ıa;t:ı~~.ı::~:~.:·~: en il~ H;~::::~. :ı:~;~~:~ ~ 1 

O :R aşatıdaki plana göre ikre: miyc da~ıta :ıcaktır. 1 

" 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 250 1000 L : 

~ R 
- A 

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

1 : 120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

R 

N AR DlKKA T : Hesaplan ndaki paralar bir sene içinde 50 

Oi~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT' " ~a;:~.:~:ğ~;~~~!r:.ere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

CAZİB[ Y[ GOZElliKTİH ! : Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

"Radyolin,, harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliğ'i ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfLıssıhhasında ve giizelliğin· 

de parlak neticeler veren M 
"Radyolin,, siıi terkibi meçhul = 
ve birkaç misli pahalı ecnebi N 
müstahzarlarından da müstağ- M 
ni kılmıştır. M . " 

MÜTEHASSIS 

RADYOLIN ~ 
~z:uuuzsuu:uuuuxuu=xu=u:=ııı:~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 

OSTONDEKI MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 
1 Yeni Çıktı 

Bu Harbin· Kitabı 

TO RKİYE - iNGil TER[ iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORLUGU 
=== YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK =:= 

"""""""""""" ~"""""""""""" 
ffAboae ve uan '"1"'Ü R KsôZ ü 1 

ı ,araarı GONOELIK GAZETE • AO•NA ' 

1 Sahip ve Başmuharriri 1 

Senelifi · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 A_qlılı • . . 125 • 

Umumi Neıriyat Müdürü 
MACiD B0ÇL0 ı 

BosıldıOı yer : TORKSOZO Matbaası 

iı ha nlar için idareye 
ı mUracaaı etmelidir 

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

tedbir evinizde birkaç. GRlPIN bulundurı.1ak olmalıdı'· 

n 
. 

Ka\bi bozmadan, mide Ye böbrekler• 

it yormadan ıstırapları dindirir. 
N Lüzumonda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakın•0'ı 

t __ «X_:.::~ :': :::"~·::::::::/ 
____________ / 

ilan 

BElEO İY[ RİYASETİNDf N: . 
(Odan klmlrl alınacak) 

l - Şehir halkı ihtiyacı için belediy~ce yüz bin kilO 
kömürü alınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kömürün beher kilosunun muhammen fiatı btf 
olup muvakkat tt-minatı Yo7,5 hesabile 375 liradır. 

3 - ihalesi Ağustosun birinci Cuma günü saat 
011 

belediye encümeninde yapılacaktır. ti 
4 -- istekliler şartnameyi görmek üzere her güıı ~ 

muhasebesine ve ihale günü muvakkat teminat ınalc 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur• 

17-20-24-28 13261 


