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~· • • ••• Tlrlllye ile barbedecek, Tlrklyenln dl,manı olarak, 'a. ldealzde Adeta kapana girecek İtalyan doaanmaıının lntl· 
.. ~ •adıraa lla maceraya atılması, Almanyanın da Basya için· 
"t,•rıerken yeni doıt edlndf 11 Tlrklye ile barbe tata,maıı en 
, la bavıalaya 110ar ,eylerden deilldlr. 

l ·ırı•nyanı ·ı·- k" -~ fılrj 
1 

n uı l)eye tecavuz .. -·-·-·-·-·-·-·-·---·-·- i demi tecavüz muahedesi imı.ala-
Sov 0 <lu~uııu iki hafta evvel i i mazdı. Rus harbi dolayısiyle, le· 

•trı.ı· ~Ctlerııı Tass ajansı haber i Necmeddfn Sadak i cavüı. etmesi ihtimal dahilinde o
·~t lfl~ · Dün de Londranın bir i i lan bir memleketle, Rus harbin· 
A. lcıılc 1 · ı · ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - den bir kaç gün evvel ademi te-
"llftıa ngı ıı: Reuter ajansı 
Yorı nya} a ayni niyeti atfedi- faydası olabilir. Böyle bir düşün- cavüz muahedesi i~za etmek, b~ 

•rcıı. cenin imkansız oldu"'•u iddia edi- h rp hakkında en basıl hesaptan 5.cız, 
''D ıs ~ llİly Ek . . Iemez. F:.ıkat, Türkiyerıin bitaraf. günü gününe iş gören bir devle-

~'Çt 1 spress,, gazetesının - · · ı b'I' Al kl! ı ııı '"i rnuh b' . h . . lık siya•eti, ve bu siyasette taas· tın ışı o a ı ır. man er anı ıar-llf ki A a ıı ı ta mın edıyor- biyesine bu hesapsızlıXı atfetme-
dtıı lmanya R h · subu herkesçe bilindiğ'i için, Al· ıs 
1 

Çc't· . • us cep esın- ye heııüz hakkımız yok tur. 
{I il ı~ı 11 r L 1 1 T manzanın, böyle bir harekette ı. )'eye tcc _ıır l ı ırıı.a ar a ür · Meselenin bu siyasi mantık 
~b avu ı ı S Türkiyeden işbirliği istemesi akla ~ i d ze ıazır anıyor .. e- cephesi bertaraf Türkiye ile harbe 

fk,. c gayet basit: Almanya. gelemez. derek Tüı kiyeı;in dü~rnarıı olarak 
~ "Y&dak' . . Bahusus, bu bitaraflı~ımız ' · .. 
l k iır 1 petrollerı ele geçır- Karadenizde a<leta kapana ~re 
11r 'Yor B · · d k herkesten faıla Alman) a tarafın-Yot · unun ıçın e ısa cek ltalyan donanmasının, intiha· 
Pıt var· Jt ı · dan bilinmiş ve takdir edilmiştir. ı.. "lrı d . · . ayan gemılerine rı andıran bu maceraya atılması, 
,... cnızc ı · b' B Çünkü Türk - Alman dost luğ'u ı itı- 1 erı ıner, oğaıla · Almanyanın cJa Rusya içinde ill!r· 
~tt l'Ctler K d · S ancak bu bitaraflı~ımız sayesinde 
1 

do • ıu a enııde ov - terken bir Ut' yeni dost edindiX.i 
{' naıım mümkün olmuştur. ' 

5 
• 'YaYa uın~ batırırlar, Kaf- Türkiye ile harbe tutuşması en 

Q
11

n Çıkıverırler. Almanyanın her hangi bir ar- bedbin havsalaya sığar şeykrden 
)e . 11 Yap b'I k . zusu Türkiyenin LitMaflık kararı- d ld' E Al ı. lıin .... , a .. mt ıçin Türki- eği ır. ğer, nıanyayı bu de-
~ ... 'l•aad ,. na çarpır.c1 bundan yeni bir harp k 1 d'" ı. rıe t t.sı raıım. Türkiye rece şaş ın ı~a uştcek sananlar, 
~d•ıı h~Pr1tklarııı<lan, ne Bokaz- çıkar. Şu halde Almanya, şayet Almanyaııın Sovyet Cl'phesinde 
~llıtyc ıç .bir} abaııcı kuvvet ge- Karadenize geçmek niyetinde ise çaresiz kaldığına istin:.ıt ediyorlar 

ı:. c"~ı · . Türkiye ile harbi göze almış de-> l\tUtcr . ıçın, iş ıora biner. sa, orladd hiç böyle bir vaziyet 
'~n aıansı da Almanyanın mektir. Böyle bir iddia, Almanya- }Oktur. 
~~·'Ya, }a Türki}eye, yahut nın, rn mühim bir meselede, çok Bu haberler Almanya ınehafi· 
,.'-r11p.~:en taa.rruı edecetini kısa zamanda, büyük bir hesap lince d~rhal tekzip edildiği için 
l"tt i'ıab dolaşan fa}'ıalara,. yanlışlığına dü1tÜ~ÜnÜ kahul et- fazla ıSrıitll (f~ f'lfi:th1yf"tlen kal• 
"~· er v d 1.t b" mektir Eğer Almanya, Sovyel ta- B ı · 'k" · d f '-· ır t er ııı. en sonra, oy- mamıştır. ıı mesc eyı ı ıncı e a 
;-"' İti:febbüste kİ) as~t olmadı- arruzunun Şark cephrsinden yü- mevzu diye alışıını7:,_ b~taraf kal-
hır. e ctıne" basıretini göste- rünıiyeceğine yüzde bir ihtimal makta ısrar eden 1 urkıyeye karşı 
Sık vererek, belki Kaı adeniıde de bir gösterilen alakanın mara7.İ bir şe-

>ttttr· &ılt ortaya atılan bu r'va- harekete ihtiyacı olabileceği ihti- kil alarak .sık sık nüksettiğini, ve 
*ati" 1 Okudu"ça . 1 

• malini hesaba katmış olsaydı, Rus nasıl tehlikeli bir devirde yaşadı-
' "'ti ı. ' ınsan ; gayrı 1 T'" 1 1 k "'-'"1' 111.tndi k d' . .. A b yaya taarruı etmeden evve ur- ğımın vatandaşlara latır atm~ . 
~ h hnın r- ~~ ıne. c_a _a kiye ile - onun bitaraflığı esası içindir. Memlekette acaba ne gıbı 
~~~btri "ı'· ur ıyeye tecavuzu, na dayanan _ bir dostluk ve a- tesirler yaratmak istiyorlar? 
.. ~ l' ıı;araıı muhitlerde bu --

.......................... 
ı ı 

ı Hindistan'da i 
ı ı 

1 yeni istekler ! 1 
ı ı 
ı Puna : 28 (a.a.) - in- ı 
ı gllter• ile lfblrllölne ta- ı 
ı rattar olmayan llderler ı 1 
ı konteraneı, kabul ettlAI ı 
ı bir karar suretinde Hin· ı 
ı dlstan umu mi vallllk le- ı 
ı ra komitesinin baftan ı 
ı bafa yeniden te•klllnl ı 
ı ve Hlndlstana tıpkı lngll· ı 
ı tere ve Domlnyonlar gl- ı 
ı bl bir tefkllAt verlleceOI ı 
ı mUhletlnln tayin edilme· ı 
ı sini istemektedir • ı 
ı ı .......................... 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL G0VEN 

~ BAYRAMLAR MONASEBETiLE 1 

Şef imizle Ruzvelt, 
Franko ve Peten 
arasında telgraflar 

Ankara : 28 (a.a.) - Ameri
ka~ın 4 t~mmuz milli bayramı 
munasebetıyle Cumlı~rreisimiı; ile 
Amerika Birleşik Devletleri Reisi 
Ru1velt arasında ı.amimi telgraflar 
teati olunmuştur . 

Ankara : 28 (a .a } - Fransnnın 

14 temmu1. milli bayramı dola
) ısiyle Cu mhurreisimiı.le Fransa 

( Gerisi üçüncü sa} ifde ) 

~ 

Hindiçini'nin 
deniz, kara, 
hava üsleri 
işgal edildi 

Japon matbuatı 
neler diyor ? 

f RANSIZ - JAPON PAKTI 
DON İMZA EDİLDİ 
" Amerika her İfe 

burnunu sokuyor ,, 

JAPON ALACAGINl 

AMERiKA DÜN 
BLOKE EITl 

Hiııdiı;:ıııi m c:.d=i bu l,öfta ba 
' şında ) eııi bir efha arıedi}or . 

Bir Japon gazetesine göre , Hın-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

"'Ilı' •rıu 1 lor Ya f&)·an mıdır?. su-
Ilı. 11Yor " 

~ı· derce. . • 
·~~ hir h e cıddı, adeta veha-
~' b •berin kaynaklarını da 
'bitf ~zı gaıetelerin ve ajans-

1 
ALMANLARA GORE SOVYETLERE GÖRE 

' 'Yor ~~c ıaımaldan kendini 
L.'Gle h . lınanya Türkiyeye te
"11 b &zırla ııııı... İt nıyor: Londrada çı-
l~, 'bit'ı tgazctcnin Stokholmdeki 

r~· ah · ~ ı}'ey ll'lın ctmiıl Almanytt 
~i bi~ t~arruz edecelc: Lond
' a bö aıansın delik kulağı Av
~~'ıu1ı ~le Şayialar dolaıtığını 
~itim u tarzda bir habere 
~· ada layık menbalar ola· 

\j. tiv1 1 
~>'-titr Jetlere cesaret veren 

Smolenskte 
- Almanlar /.,hine -

harp bitiyor 
Fin cephe.inde bir 

Souyet Piyade alayı 
imha edildi. Büyük 
miktarda malzeme , 
•illıh iitinant edildi ~I lllGıt c oldu. Amerika hari· ı 

s; l"trn~rb• Almanyanın, müs-s tdtcet· ~11 devletlere hü- 1 Simolensk doğusunda ve Ki-
S tllrıdij ın'. ~Öyledi. Herkes yef önlerinde 13 gündenberi çok 
~ Çôtrn;İtı~ıhnınde bu bilme- büyüle muharebeler devam etmek-
~. 'daki Al meıguldür. Sonra tcdir. Her iki tarafın tebliğlerine 
~ l'()t. Bu rnan taarruzu ağır bakılı:&a bu muharebeler hakkın-
~1dutu nda~, aşılmaz engel- da kati bir netice olmadığı gö-
~ı ~ hrı111 bnctıcetini çıkaranlar rülmüyor. 
~~l Gkrrıcdi aıka cepheler aradı
tlttr '"dır ~or · Bu da Karadeniz 

()1 · · oah llııı t ıhti Usus, bu harbin 
t~~ Pttr<>ı~acı Çoktur. Almanya· 
'~t" <i°tru •ıatmışsa bunu doğ

~'n l~il Ya Kafkasyada ara
)'ıı 'st~ ile Var? 
~ dıt . ' esasınd ı 

it hı •çi11 Aı a askerliğe da· 
~t lt~t kmanyanın, Sovyet· 
1.. ilı,~Phe r en, bir de Karade· 
~ı t Uyg açacağı rivayetinin 
'h ~"'tıi u~ olup olmuyaca- I 
"-'<! llh"'-cınrnutehaasıslar daha 
''ltı tltrıirı c ederler. Biz bu 

"'•tı •adccc b · • 
d.. At 8tın1 lclu • aıı aıyası 
~'rıtttrn.anYa i . arlıyacağız. 
"lk, ' ile l<Çın, kuvvetli bir 

•y~- •rad · ~ b enııe girerek 
ır Cephe 

açmanın 

lstihbarat bürosu reis muuvini Lo
zovski dün gazeteciler toplantısın· 
da demiştir ki : < Smolensk 
büyük meydan muharebesi hak
kında henüz tafsilat veremiyece
ğiz. Fakat bunu yakında yapaca
ğız . Çünkü burada nihayet Alman· 
tarı mağlup ettik . Bu senelerce 
tetkilc edilecek bir meydan mu· 
harebesidir .> 

Loıovski , Rus - Alman cep· 
hesini muaızam bir Ver<lun sure
tinde tasvir etmif ve demiştir ki: 

« - Almanların tasarladığı 
yıldırım harbi akim kalmıştır . 
Almanların yaptıkları ant taarruzu 
takip eden ilk günlerde bazı top
rak ziyaının hayatı bir ehemmi· 

yeti haiz olmadığını söylediğimiz 
zaman bazı kimseler mübalağa 
ettiğimizi 1.anrıettiler. Fakat Sov
yetlerin düzünelerce sanayi mer-

kezi olduğundan topraklarının kil· 
çük bir kısmını feda edebilir .> 

Ro) ter muhabiri Romanyadaki 
petrol merkezinin · bombardımanı 
hakkında tafsilat istem~si üı;erint: 

Lozovski gelerek şu cevabı vermiş
tir : 

< - Ploesti mi '? Bunun an· 

ı ........................ HH ............ H ........ ı 

İ Hindiçini İ 
ı ı 
ı japonyaya dikili duran • n~n pa~çalann~andır. Hindiçi · i 
ı bütün dünyanın gözleri me- nı 2 mılyon kılometre murab· ı 
ı rakla bekliyor ve susuyor. Ja- baı büyüklüğündedir. Nüfusu ı 
ı ponya taarruza nereden geçe- 46 mil~ondan fazladır. ı 
ı cek, Sibiryadan mı, cenuptan- . Hındiçini yarımadası de- ı 
ı mı? nızden 300 metre .yükse~ dağ- ı 
ı A-ya kıtasının l~rdan ıbarettır. De- ı 
ı cenubunda üç bü- JAPONY ANIN nız kıyısı _ toprakları ı 
ı yük yarımada var· HiND/ÇiNiYi dolmuş korfe~ler ve ı 
ı dır. Bunların erf iŞGAL ETMESi deltalardan ıbaret· ı 
ı şarkta bulunanı DOLAYISIYLE tir. . . : 
ı Hindiçini yarımada- lklımı sıcaktır · ı 
ı sıdır. Şimal hududu Hindistan A_s~a mevsim rüzgar.la~ına t~ ı 
ı ve Çin ile mahdut olan bu hıdır. Sene burada ıkı mevsı- ı 

ıı yarımada; Bengale, Martaban, me ~y~ılkınış gidir .. Ya8ğmur ı s· am ve Tonkin körfezlerile mevsımı, urak mevsım. ura- ı 
.ı ç~~rilmiştir. Bu körfezler Hind da dağlar kesif ormanlar ile ı i Okyanusunun ve Çin Denizi- • - Gerisi 2 nci sayfada - ı 
ı .. H .... H ........ H .... H .................. H .... ı 

Yıldırım harbi 
- Berlinin dediği gibi -

kabil olamadı 
Düzinelerle sınai 
merkezlerimiz 

var. Bunun icin . 
Toprak kaybı bizce 

ehem değildir 

cak ismi kalmıştır . > 
Budapt'şte : 28 (a.a.) - Şark 

cephesi istihbarat bürosunun bil
dirdiğine göre, seri Macar teşek
küllerinin ileri hareketi devam 
etmektt-dir. Düşman, Macar •ota
larını, tanklar kullanarak durdur
mağa çahşmaktaclır. Yolların müş
kil şartlarına ve şiddetli sıcaklara 
rağmen Macar kıtalarının harp 
kabiliyetleri mükemmeldir. Macar 
zayiatı azdır. 

( Gerisi üçüncü sayif ede ) 

Hakkındaki nepiyatı üz.erine 
Berlin radyosu diyor ki : 

Almanya'nm 
Türk iyeye 
sald1racağ1 

haberi yalan 
Ankara : 28 ( Radyo gazete

sinden )- Evvelki gün Moskova 
radyusunun neşrettiği Türkıye 

hakkındaki habere bugün Berlin 
radyosu şu cevabı vermiıtir : 

< - Tas ajansı, Alman lcıtala
riyle yaptıkları muharebede Bol· 
şevik kıtalarının eline Almanyanın 

( Gerisi üçüncü sayif ede ) 

Fransanın M oskova 
elçisi I stanbulda 

Ankara : 28 ( Türksözü muhabirinden )- Fran•a'

Moskova büyük elçisi ve Fransız elçilik memurla

rı buıün Anlıara'Jan lstanbul'a ıeçmiıl•rdir. 

nın 



Sayfa 2 
LE± 

TORKSOZO 

Denizcilik bahisleri 

Atlantik'te 
Konvoylar 

DOKUMACIUK KURSU iM [[ • [ d 
BUGON TEKRAR AÇILIYOR u~ ''!:GE~~~J~asın a 

Bazı noksanlar yüzünden 
Halkevinin açtığı dokumacılık kur 
su , faaliyetini .tatil etmişti. Bu yapılan değişiklik 

~~~-------·---------~~- noksanlar ikmal edilmiş olduğun
dan kurs, bugün saat 14 de faali
yete geçecektir. 

Tebllkeler ve abnan tedbirler 
Vilayetimiz Maarif kadrosunda vukubulan değişmeler , Maarif 

Vekilliğinden Vilayete bildirilmiştir . 

Vapurların harp gemileri hi
mayesinde toplu olar tk ve munta
zam bir teşkilatla seyrüsefer etme· 
sind korıvoy denilmektedir. Hima
yesiz tek başına giden vapurların 
Alman lahtelbahirleri tarafından 
kolayca avlandıkları ve hatta top 
ateşile batırıldıkları 1914 harbinde 
birçok acı tecrübelerle sabit ol 
muş ve o zamanki lngiliz harp 
kabinesi ile denizcilik miikhassıs
ları arasında uzun münakaşalar

dan sonra konvoy usulü kabul 
ediJmiştir. Gerçi bir tahtelbahir 
kafile halinde seyreden vapurları 
tıpkı bir koyun sürüsüne saldıran 
kurt gibi perişan edeceği akla ge· 
lirse de hakikatle konvoy içine 
giren tahtelbahirlet in ekseriya ken
disi mahvolmaktadır. Çünkü lah
telbahirin, deniz altında konvoya 
torpil atacağı menzil ve istikamet
lerde zikzak seyirle karakol yapan 
süratli muhriplerin gÖlüoden kaç· 
ması ve sık sık hep birden rota 
değiştiren vapurları önleyip torpil 
atabilmek için vaziyet alması çok 
güçtür. Bahusus tahtelbahir deni
zin içinde sudan gördüğü muka
vemet tesiriyle çeviklikten tama
men mahrumdur. Bu sebepten tor 
pilini attıktan sonra kaçıp kurtul
ması t.ıhtelbahir dinleyici ve bu
lucu hassas cihazlar ve muhtelif 
derinliklerde patlıyan büyük su 
bombalan (ki, bunların beheri 130 
kilo trolil barutiyle memludur) kar
şısınd.t fevkalade müşküldür. He
le karakol muhripleriyle konvoyun 
cenah gemıleri arasına girince çiğ
nenmeden ~yakayı kurlörıııcsk lı~ı 

tahtelbahire nasib olmaz. 
Şimdi konvoyların nasıl teşkil 

edildiğini ve gidiş tar:ılarını kısa

ca gözden gtçirelim. Konvoylar 
ihtiva eyledikleri vapur miktarına 
göre küçük ve büyük olmak üze· 
re iki kısma ayrılı·. Küçük kon
voyda 10-15 vapur bulunur. Bü· 
yük konvoy 20 ve daha fazla va
purdan terekküp eder. Konvoylar 
teşkil edecekleri vapurların sürat
lerine göre ağır yollu konvoy, or
ta } ollu konvoy, seri konvoy ol
mak üzere tasnif olunurlar. Vapur
lar, t:ıhtelbahir ve tayyarelere kar
şı kullanmak üzere top ve mitral
yözlerle ve maynleri taramak için 
paravan aletleriyle techiz edilirler. 

logiltereye malzeme ve asker 
taşıyan yahut yüklerini boşaltarak 
lngiltereden hareket eden vapur
lar evvela bir limanda toplanırlar, 
bu içtima limanında bulunan kon
voy subayı yahud konsolos lngil· 
tere Bahriye Nezaretinin nakliyat 
dairesiyle muhabere ederek kon· 
voyun Limandan hareket gününü, 
gideceği limanları, takip edeceği 
rotalaıı, konvoyun seyir nizamını, 
vapurların biribiriyle muhabere şek
lini, tahtelbahir hücumunda ittihaz 
edecekleri hareketi, konvoydan 
ayrılmak halini vesair malumatı 
vapur kaptanlarına bildirir; vapur
ların kömür, su, cephane, erzak 
ihtiyacım temin eder. 

Konvoy tecrübeli bir komo
dorun idaresine verilir. Komodor 
konvoyu himayeye memur muh
riplerin kıdemli komutanı ile teşri· 
ki mesai eder. Küçük konvoylara 
takriben 6 himaye muhribi ve 
mümkünse bir veya iki _muavin 
kruvazör verilir Büyük konvayla· 
rı muhriplerden başka bir veya 
iki dritnot, bir tayyare gemisi ve 
birkaç kruvazör himaye eder. Va
purlar limandan birer birer çıka
rak liman haricinde konvoy teşki 
!atını alırlar. Bir konvoyun seyir 
nizamında muhim olan cihet hima
ye gemilerinin konvoy cenahları 

nı iyi setredebilmesidir. Binaena 

leyh biribiri peşinde uzun bir se· 
yir nizamı yerine beher sırada 

6-8 vapur olmak üzere mütead· 
dit borda hattından müteşekkil 
seyir nizamı kabul olunmuştur. 

Bu suretle vapurlar hem toplu bir 
vaziyette bulunur ve hem de daha 
emniyetle seyrederler. (Filhakika 
kaptanlar prova nizamından ziya
de borda nizamındaki seyre daha 
iyi ve çabuk alışıılar). Konvoyu 
6 muhrip himaye t ttiğine göre 
bunlardan ikiı>i konvoyun sancak, 
ikisi iskele tarafında ve iki de ö
nünde bulunmak üzere gider. 6 
dan razla himaye muhribi olursa 
bunlar konvoyun ilerisinde tahtel
bahirleri püskürtmek üzere seyre 
der'er. Komodorun bulunduğu va
pur ya konvoyun ilerisinde y<ıhud 
birinci sırada bulunur. Büyük harp 
gemileri konvoyun yanlarını set 
retmek üzere seyirlerini konvaya 
uyduıurlar. 

Adanada bona 
satışına başlandı 

Vilayetimize verilen öğretmenler : Bingöl-Solhan Maarif memuru 
Şükrü Aykal, Bingöl - Merkez okulu ögretmeni Kadriye 

Tehlikeli mıntakaya girmez
den evvel konvoy zikzak rotalar
la sf'yre başlar. Dönüş zaviyesi 
30 -50 derece ve hazan daha faz
la olarak intihap olunur. Zikzak 
programı vapur kaptanlarına ilk 
hareket ettikleri limanda verilir. 

Tasarruf bonoları, cumartesi 
gününden itibaren lş ve Ziraat 
bankaları gişelerinde satışa çıka . 
rılmış bulunmaktadır. Banka gi
şeleri , bir çok bono alıcıları ile 
dolup boşalmaktadır. 

ADANA-MERSiN 
s~oR TEMASLARI 

Pazar gunu Mersine gidc>n 
Adana Demir spor gt"nçlik ku 
lübü , Meı sin idman yurdu ile 
muhtelıf kaı şılaşmalarda bulu muş. 
tnr. Ping-pong maçını Adana1ılar 

futbolu Mersinliler 2 -1 golle vo
leybolu yine Mersinliler kazan· 
mışlardır.. 

Mezardan çalınan 
altın dişler 

Ceyhan : 28 ( Türksözü mu
habirinden ) - Ceyhan'da bun
dan beş sene evvel ölen çirtçile-
rimizden Hüseyin Terliksiz'in dün 
geçe mezarı açılarak çene kemik· 
!eri çıkarılmış ve on iki adet al 
tın dişi sökülmüştür. Açılan me
zardan haberdar olan emniyet ko
miseri Şerif Akaıln b i r k a ç 
emniyet memuru ile birlikte hadi· 
se mahalline gitmiş, icap eden ke
şif yapılmıştır. Hırsızlığın kim ta-
rafından yapıldığı henüz belli de
ğildir. Tahkıkat devam etmekte-
dir. - Hasan SEViL 

Yarbay Nazmi Sevgen 

•NAZMİ SEVGEN 
Vilayetimiz jandarma Alay 

Komutanı Yarbay Nazmi Sevgen, 
Ankara jandarma Subay okulu 
Jandarma teşkilat ve vazifesi der
si öğretmenliğine tayin edilmiştir. 

Muhitimizde uzun seneler mu· 
vaffakiyetle çalışmış ve kendisini 
herkese çok sevdirmiş olan Naz . 
mi Sevgen'in Adanadan ayrılış 
bizi üzdü Değerli Komutana ye-
ni vazifesinde de muvaffakiyetler 
dileriz. 

ATICILIK KURSU 
DERS FAALiYETi 

Aykal, Hatay merkez Yeşilyurd 

okulu öğretmeni Tayyibe Güzel
ses, Jzmir·Bergama Kozluca oku· 
lu öğretmeni Kaıım Karayalçın, 

hmir Bergama Gazipaşa okulu 
öğrt'tmeni Memduha Dursak, Ela· 
zığ Palu merkez okulu öğretme
ni Hadiye Durulu , Kayseri Mer
kez Mimarsinan okulu öğretmeni 

Y11gane Teker, Kırklareli Koyun . 
bolu okulu öğretmeni 1 Yakup 
Çankaya. 

Bursa kız Öğr. tmen okulu 
mnunlanndaıı Hamı de Hilmilkfü, 
Aliye Ergün, Enise Egemt'n, Enis 
Aykın, A) şe Soy kal; Konya kız 

öğretmen okulu mezunlarından 

Mürüvvtt Güııgör, Nimet Gönen, 
Hadıye Atay; Edirne kız ögret
meıı okulu mezunlarından A}'Şe 

Kızıltuna, Seniha Ertekin, Edibe 
Tüzün ; lstanbul kız Öğretmen 
okulu mezunlarından İkbal Üre· 
ten, Cemile Kurtaran; Adana er· 
kek Öğretmen okulu mezunların
dan Ahmet Saraçoğlu , Fahri 
Ôz<linç, Hamdi Ôzgüven, Hüse · 
yin Ôzkay, lrfan Tekgündüz, Ali 
Gür Vilayetimiz emrine verilmiş

lerdir. 

Vilayetimiz okullarından diğer 
vilayetlere verilen öğretmenler: 

Konvoydaki birçok vapurların 

hep birden ve muntazaman zikzak 
seyre geçmesi ve bu esnada mev
ki muhafaza etmesi çok müşkül 

ve devamlı mümareseye muhtaç 
bir iştir. lngiltereye gelmekte olan 
konvoylardaki vapurlar en az on 
gün müçtemi seyrettiklerinden bu 
esnada muntazam zikzak yapma· 
ya alışıyorlar ve lngiltere etrafın· 

da ki tehlikeli mıntakaya mümare · 
se peyda etmiş olarak dahil olu 
yorlar. Halbuki f ngiltereden kal 
kan vapurlar zikzak seyre alışma· 
ya fırsat bulmadan tehlikeli mın 
takaya girdiklerinden ve ekserisi 
boş olan bu vapurlar bilhassa de
nizli havalarda pervaneleri sudan 
dışarı çıktığı için dümen dinleme
diklerinden konvoyun muntazam 
zikzak yapması çok güçleşiyor. 

Esasen tahtelbahlrler de daha zi· 
yadı! bu karışık vaziyetten istifa
de ediyorlar. 

kün olmaktadır . Bundan başka 

batırılan gemilerin mürettebatını 

arayıp bulmak ve kurtarmak ve 
torpillenip batmıyan vapurları ye 
değe alarak limana getirmek gibi 
büyük faydalar temin edilmekte
dir. Bu maksatla konvoy }Olla
rında açık den İL romoı körleri 
bekletilir. Bunlar makineııi sakat
lanan yahut kömürü yctişmiyerek 
yolda kalan vapurları da yedek-

Beden Terbiyesi Umum müdür
lüğü talimatına uygun olarak açı· ı 
lan Atıcılık kursunda derslerı- bu 
pazar da devam edilmiştir. Önü- 1 

müzdeki hafta tatbikat kursu ile j 
atışlara baslanacaktır. 

Ceyhan Fuadiye okulu öğret
meni Nazmi Ünal lçele, Tuzla 
okulu başöğretmeni Gültekin 
Göktürk Afyona, Saimbeyli Şan
şa okulu öğretmeni Ulvi Tüzün 
Eskişehire , Adana Gazi okulu 
öğretmeni Fatma Ba}iilken Balı· 

kesi re, Bahçe Haı ur.iye Hasan bey 
li okulu öğretmeni lızet Ôçal 
Gaziantebe , Bahçe Haruniye 
okulu öğretmeni Ayşe Ôz<luygu 
Gaziantebe. 

lerler. 
Konvoy muayyen bir liman Ö· 

Ceyban gençlerinin 
verdlil temsiller 

Gerek lngiltereye gelen ve ge
rek İngiltereden hareket eden kon 
voylara muayyen yollar gösteril
m :ştir. Filvaki konvoy yollarının 

muayyen olması Alman tahtelba
hir ve tayyarelerinin taarruz im
kanlarını kolaylaştıracağı düşünü

lürse de diğer . taraftan ln gilizler 
için bu yolların deniı ve hava 
kuvvetleriyle süratle kontrolü müm 

nüne veya sahilde muayyen bir 
nokta hizasına geldiği zaman va
pur kaptanları ellerindeki talimat 
mucibince Konvoydan çıkarak mü· 
rettep oldukları limana , gösteri
len yoldnn giderler . Konvoy sa· 
hile yaklaşmca sahil emniyet teş· 
kilatına memur tayyareler düşman 
tahtelbahir ve tayyarelerini baskı 
altında tutmak ve karşılamak üze· 
re konvoyun ilerisinde ve üstün
de devriye uçuşuna başlar ve va· 
purlar limana girinceye kadar 
devriye uçuşlarına devam ederler. 

Ceyhan : 28 ( Türksözü mu
habirinden ) - Halkevi temsil 
kolu tarafından halka meccanen 
( Para delisi ) ve ( Fedakdrlık ) 
piyesleri edilmiştir. Bu temsilde 
Belkis Renda, Burhan lrtegün, Ah· 
met Arsever ile bayan Gülçin 
çok muvaffak olmuşlardır. 

YÜZME GRUP 
B/RINCILIKLER/ 

23 ve 24 agustosta şehrimizde 
yapılacak yüzme grup birincili· 

ğine iştirak edecek Seyhan Böl
gesinin 120 yüzücüsü çalışmalara 

başlamıştır. 
Himaye muhriplerinin henüz 
( Gerisi üçüncü sayfada ) 

___ ..... _UZAKLARDAN RAB ER 

Varildeki servet -Hayvanlann harpten zarar görüşü 
Huelva'da fakir bir köylü, denizde ağzı iyice 

kapalı ve yosunlar tutmuş bir varil bulmuştur. Aç· 
tığında varilden bir mektup çıkmıştır. Köy öğret. 
meni tarafından okunan bu mektupta şu yazılı 
imiş: 

c Ağır ve tedavisi müşkül olan hastalığımdan 
dolayı hayatıma nihayet veriyoı um. Seı vetimi teş
kil eden no.ooo pezeti ile kıymetli kağıdlar Mad
rid 'de cKomertsiya> bankasında bulunuyor. Her 
kim ki bu varili bulursa benim varisim olsun. Be
nim maddeten eriştiğim saadete onun kavuşma-

sını bütün kalbimle dilerim.> · 
Bu mektubu, 1895 yılında Madridli blr zengin 

yazdıktan sonra ortadan kaybolmuıtur. V'lrili bu
lan bahtıyar köylü, şimdi bu zenginin bütün ser
vetine konmuş; faizlerile beraber servet iki misli 
olmuştur. 

* * * 

1 
Fin cephesinden yabancı gazetelere gelen ha· 

berlere göre, Sovvet · Fin harbinde orman ve 
dağlarda yaşıyan hayvanlar da zarar görmüşlerdir. 
Muharebe esnasında ayı, kurt, tilki vesaire gibi 
hayvanlar da kurşun mermilerine hedef olmakta
dırlar. 

Mahsur vaziyette kalan bu hayvanların kurtul
maları insanlardan daha güçtür. Çünkü çevirme 
esnasında ateş arasında kalmışlardır. Hele koca 
ayılara kurşunlar kolayca isabet etmekteymiş. 

lık Sovyet • Finlandiya harbinde kış uykusun · 
dan uyanan ayıların inlerinden sevinçle çıktıkları 
zaman silah, top gürültüsünden neye uğradıklarını 
anlamıyaı ak tekrar aç, susuz inlere saklandıklarını 
ve kurşunla vurulan ayıları da Fin askerlerinin 
kızartıp yedikleri cDaily E.kspreu gazetesinin Fin 
cephesi muhabiri bildirmişti. 

1 Ceybanda esnafın 
kontroıı lizım 

Ceyhan : 28 (Türksözü muha
birinden ) - Bütün esnafın dük
kanlarında ' satmış oldukları yaş 

meyvelerin ve diğer bütün } iye
cek maddeleı inin Üzerleri açık 

olduğundan sinek :yuvası haline 
gelmiştir. 

Bir çok hastalıkların bu gibi 
sinekler vasıtasiyle halka sirayet 
edeceği göz önündedir. Ceyhan 
Belediye tababetinin bu vaziyete 
lakayt davranması hiç de doğru 
değildir. Belediye bahçesinin et-

1 rafından geçmek için behemehal 
burunlarını kapatmak mecburiye
tinde kalan ve mahallelerin pisli
ğinden usanan Ceyhan halkı, Be· 
lediye Reisinden faaliyet bekle
mekte ve bu faaliyeti derhal göz
lemekte çok haklıdır. · H. SEViL 

BiR BiSiKLET 

HIRSIZI TUTULDU 

Ceyhan : 28 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Adana Kolordu 
civarında bisikletçilik yapan Ari
fin 75 lira kıymetindeki bisikle
tini beş gün evvel çalan lsmail 
oğlu 338 doğumlu Ali Kırıklık 

Ceyhan Emniyet memurları tara

fından derhal yakalanarak evrakı 

ile birlikte Emniyet müdürlüğüne 

verilmiştir. 

.... 1 .. ---------------1111!1111 Nlbetçl eczane 

f UAO ECZANESİ 
Yeni Postahane Yanmda 

29 Temmuz~ 

ŞUNDAN, B~ 

oaıe dair 
Efsaneler 

'pi 

B
ütün çiçeklerin menşele'.'c' 
zaman bir efsaneye ~'ıın 
mek mümkündür. 

içinde yerine ve milletler~ 
. f . ahib' en zengın e sanenın s 

dür. Filvaki ilk insanlar, bllı~ 
zel kokulu çiçeği bir ce00~ 
kadim bir mümessili olar 

nırlar. da , 
lngiltere'de halk arası~! 

yi rivayetlere göre asıl gıı~~ 
ği, Hazreti lsa'nın başına ~~ 

bir yabani gül çelengine altın 
h ı olJll kan damlalarından as1 d 1 

Kadim lranın muk~d t~( 
tablarına göre, Allah, gul, 

1111
; 

ni ilk evvel dikensiz halke~bl" 
Ahriman denilen fenalık ~1

5 
nun tesiriyledir ki, ~u .rıe 1p.rı 
sonradan dikenlenmıştır· ~et 
ise, gülün, Hazreti Muh3ııı ı 

b. ter 
alnından damlayan ır. di:l 
sinden hasıl olduğunu ıd 
!er. 

öted Umumiyetle gül, 
sadakatin, ketumiyetin bir., . tı. 
olarak ttlakki edilegetrıııŞ 
çağda birçok milletler, bll 8 
ği ziyafet sofrasının ortasıo 1 ı 
ve bu suretle sof ı a ~ 11 ş~ 
her söylt necek şeyın Ji 
kalmasını murad ede~le\ı:ıı 
çiçeğinin şaı k milletler• g ,e" 
milletleri arasında da ne del r~ 

l ·ı o:ı gub olduğuna bir de ı ··~t· 
çüncü asırda yazılan ve '

0 ııt 
kad.ır büyük bir şöhret 
za eden " Gülün roınaııı ;ı? 
li eser fazlasiyle ispat ti 
Güzelliğin ve bahar tarave ~ 
timsali olmak bakımındafl dJ 
çeğ'i, eski milletler ar_ası~şn 
muvaffakiyetlerini mükafa ~bl 
için en temiz bir hediY~,ııt 
rilir, ölülerin ruhunu şa -'~ 

·ıh3S'°' 
çin mezarları başına bı l rı 
çiçeği konur ve fidafl 

8 

lirdi. 
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Af rika'da hava 
akınları 

Berlin: 28 (a .a) - D. N. B. 
ıı· 
Jansı, Alman tayyareleri 26 27 

iccesı Mısırda 1smailiye üssüne 

hucum etmişlerdir. Tafsilat henüz 
lllınamamıştır. 
-----~~~~~--'---'-~~~ 

HiNDi~iNI 
(Birinci sayfadan artan) 

~liilü olup yamaçlar yemyeşildir. 
l' 1Yı~~rda birçok adalar vardır. 
F abıı nebatlar eskiden pek çoktu. 
.akat Hindiçiııi'de taammüm eden 

l.ıtaat, ekilec k tar'a bulabilmek i
~i.? _kırlarda kendiliğinden yetişen 

Ulun nebatları söküp atmıştır. 
Hindiçini'yi biıçok büyük ne· 

hirle 1 k r su ar. Bunun arasında 2000 

3~~me~re uzunluğundaki 1 rv a d i, 
O kılometre uzunluğundaki Sal 

~~n, 1200 kilometre uzunluğunda· 

1 
1 Menam, 4500 kilometre uzun
ll~undaki Mekona 1200 kilomet-
re 0

' d uzunluğundaki Kmlırnıak var· 
ır. içlerinden yalrıız lrvadı'de Ba

Ôo şehrine kadar gemiler işler. 
tekiler gayri muntazam akan ve 

~ı.k sık taşan nehirlerdir. Bu ne-
ırler y·· - d H. d" . • b. b" . uzun en ın ıçını ır ı-

tınde 
l k . n tamamiyle ayı ı parçalara 
a sırn edılmiştir. 

1•1 
Hindiçini'de dağlarda ve yay· 

ia arda müteferrik ve geri kalmış 
rıısa.nlar yaşar. Fakat nehir kıyıla 
tı Ve deltalar münbit ve zengin 
u~Ptaklar olduğu için buralarda 
e Ufus toplanmıştır. Memleketin en 
sasJı ziraat maddesi pirinçtir. Sı 

cak 'k k 1 liın meyvalan, çay, şeker-
,, a~ışı, pamuk, tütün de bol bol 
retı · tn Şır. Toprak altınaa bir çok 
d adenler vardır. Tonkin civaıın
\ı a tnadenkömürü, Malaka, Tonkin 
r~ı Laos'da kalay, Birmanya'da pet· 
ıı Ve kıymetli taşlar çıkar. Yeıli 
,:nayii geridir. Fakat ihracaat li
y·~ları civarında Avrupalılar bü
.... u fabrikalar kurmuşlardır. Şi· 
·•ıerıd 'f 
~ii 1 er yolları geniş hatlıdır ve 
lıt nden güne artmaktadır. Bu kı-
nın A .1 . b vrupa ı e tıcaret yapan 

s:şlıca limanları Rangon, Penang, 
fo Rapur, Bangok, Saygon, Hay-

ng"dur. 

~İli Hi?diçini üçe ayrılmıştır. in 
ili ~ Hındiçini'si, Fransız Hindiçi
..ı1· ~~1' Müstakil Siyam. İngiliz Hin
" \°itli' . llltı sı Birman, Malezya toprak· 
..,. ' Fransız Hindiçirıi'si de Koşin 
..,ırı A 
os' nnam, Tonkin, Kamboç, La-

Parçalarını ihtiva eder. 

ı0..,10&iliz Hindiçini'si 775 bin ki-
.. ,etre 

İlli! murabbaında olup 16 
Yon .. f 

ltıetr nu usludur. 736 bin kilo-
la.n ; murabbaı büyüklüğünde o
lı'on . ransız Hindiçini'sinde 20 mil
kilo ınsan yaşar, Siyam 518 bin 

<ie :eı~e ınurabbaı toprak üzerin
<icvl lllılyon nüfuslu müstakil bir 

ettir. 

lar, ~u. t?praklarda yaşıyan insan· 
Yiilı; arıhın ilk günündenberi bü-

ııiri ~e ınedeni komşularının te
Siy a tında kalmışlarıdr. Birmanya, 

lesi~~· l<aınboç ve Laos Hind 
na. 

1 altındadır. Çin'liler ise An-
tn Ve K 

den· ızılırrnak tarikiyle me-
tUr:Uetllerini Koşinşin'e kadar gö· 

şerdir. 

rupa~n a~tıncı asırda sahneye Av· 
litcr 

1 
ar gırmiştir. Evvda Portekiz'. 

ı ' son arda ~ ra Felemenk'liler, bura-
Yedi ~ustemlekeler kurmuşlar, on 

rıcı as d 1 sı~lar ır a ngilizler ve Fran· 
On dokda ıneydana çıkmışlardır. 
SiYasj h uz~ncu asırda Hindiçini'nin 

lir. lıı~il~r.ıtası tamamiyle çizilmiş
da, ı82~z ler HH9 da Singapur'
ler, 18 te Maiaka'ya Aerleşmiş· 
nı· 52 de a-

IŞlerct· ırmanya'yı ilhak et-
d ır. Fra •ı e 18()2 nsız arın yerleşmesi 

llıUşt\ir. den 1907 e kadar sür· 

••••••••••••• , 
Şarnborst•un 

Brest•tea ayrıbşı 
Londra : 28 ( a.a. ) -

Alman'lar Şarnhorst gemi· 
sinfo Brest'ten hareket etti· 
ğini gizlemek için, bunun 
yerine bir sarnıç gemisiyle 
birkaç gemiyi yerleştirmif· 
ler bu suretle /ngiliz hava , 
kuvvetlerini aldatmak iste· 
miflerdir. 

••••••••••••• 
Moskova radyosunun gizli 
pldn hakkındaki neşriyatı 

üzerine Berlin radyosu diyorki 
(Birinci say fadan artan) 

Türkiyeye karşı taarruza geçmek 
niyetinde olduğunu isbat etler 
gizli vesikalar geçtiğini bildi ı m iş · 
tir. Bertin salahiyettar mahfille 
rinde bu haberin baştan aşağı 
uydurma olduğu söylenmektedir . 
Çünkü böyle vesikalar mevcut 
değildir . Ve bu mevzuda Sovyet
lerin saydıkları iddialar tamamiyle 
hayal mahsulüdür .> 

ANKARA RADYO GAZET[Sİ 
( Birinci sayfadan artan ) 

diçinideki deniz , kara ve hava 
üsleri Japonlar tarafından. sül~u
letle ve patırdısız bir şekılde ış· 
gal edilmiştir . Japon matbuatına 
göre, Japonya Hindiçirıiyi Suri 
yeye benzer bir felaketten kur· 
tarmıştır . 

Uzakşarkta halihazırdaki ha-
diseler Japonlaı.ı~ S?.vy~tl~re sal· 
dıracağı ihtimalını goz onune koy
maktadır. Fransız · Japon anlaş· 
masının da bugün tasdik edildiği 
bildirilmektedir . Japon gazetele
rinden birisi diyor ki : c. Amerika 
dünyanın her işine burnunu sok
maktan çekinmiyor . Fransa ve 
Japonya tam vaktind~ da~r~nm~ş
lar ve Uzakşarkta hır hadısenın 
açılmasına meydan vermemişler-
dir . > 

Çunking : 28 ( a. a. ) - iyi 
malumat alan Çin mahfillerinde 

zannedildiğine göre, Japonya ku.v
vetli devletlere karşı harbe gır-
mek tehlikesini göze almaktansa 
bir ricat hareketinde bulunmayı 
tercih edectktir. Mamafih Japon 
yanın Pasifikte büyük bir hareke
te hazırlanmakta olduğuna . dair 
bir çok haberler geJmaktedır. 

Mançurya ve Koredeki Ja· 
pon kuvvetleri mikdarı 17 tümene 
çıkarılmıştır. Sovyet hududunda 
t akriben 500 kilometre mesafede 
bulunan Harbin'in şarkiııda çok 
büyük asker tahşidatı kaydedil
miştir. Japon donanması Japon 
denizinde bulunan Suşima boğa 
zına mayn dökmüştür. Büyük Ja· 
poıı kuvvetlerinin Forrno1.a ve 
Haynan adalarında hazır olduğu 
söyleniyor. 

Tokyo: 28 (a.a) - Japon ha-
riciye nezareti ile yakından te 
mas olan Japon Taym Evayge 
gazetesi şöyle yazıyor : 

- Fransa ile Japonya ara 
sında akdedilen dostane anlaşma · 
nın ahkamı mucibince Fransız 
Hindiçinisinin toprakları ve kara· 
suları daha içirıde bulunduğumuz 
bu hafta başlamadan Japon ordu
ları ve deniz kuvvetleri ~arafınd~n 
muslihane bir surette ış~al .. edıl: 
miştir. Bu işgal hareketı suratlı 
ve hadisesiz bir tarzda Hindiçini 
makamlarının tam işbirliği ile vu-
kubulmuştur. Japonyanın uz~k 
şarktaki en kuvvetli devlet sıfatıle 
tehdide maruz kalan toprakların 
himayesini temin ettiği bu . anda 
diğer devletler artık emnıyette 
olduklarını yeniden hissediyorlar. 

Melburn: 28 (& .a) - Avustu
ratya Başvekili Menzis mevcu~ 
kambiyo kontrolü nizamnamesı 

mucibince Japonyanın Avustu.ral: 
ya'daki alacaklarının bloke edıldı 
ğini bildirmiştir . Avu.st~r~ly~ ~an
kalarına keyfiyet bıldırılmıştır. 

Batavya: 28 (a.a) - Hollan· 
da Hindistanı Japonya ile kam
biyo muamelelerini tatil etmiş ve 
ve Japonya, Mançuko, Çin ve 
Hindiçiniye ihracatı hususi ruh · 
sııtiye usulüne tabi tutmuştur. 

Almanlara göre, 
Sovyetıere göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

Helsinki : 28 (a.a.) - D.N.B.: 
Askeri harekat hakkında aşağı
daki malumat verilmiştir : 

Repula istikametinde ihata e
dilen arazide bir piyade alayı 

imha edilmiştir . Burada bir sahra 
topçu alayı da bulunuyordu . Bu 
alay da imha olunmuştur. Bilhassa 
37 top , 13 sahra topu , 2 tank 
dafi topu , 6 hava dafi topu , 13 
traktör , 14 kamyon , 200 at , 
seyyar mutfak ve bir çok ağır, 
hafif piyade silahları alınmıştır . 
Merkez cephesinde düşman 26 
temmuzda Betkere 120 asker ve 
muhafız. gemileri müıettebatını 
çıkararak burasını işgale teşebbüs 
etm i ştir. Bu ihraç teşebbüsü tard 
olunmuştur. Fin topçekerleri Rus 
mtJhafız gemilerinden birini ateşe 
vermişlerdir. 

Paris : 28 (a.a.) - Ofi : Pa · 
ris gazetelerinin bildirdiğine göre, 
milli halk birliğine mensup 600 
subay Bolşevikliğe karşı harp ctt
mek üzere gönüllü kaydedilmiş
tir. Bunlar Parisin ve civarının 
her tarahndan ve hatta vilayet
lerden gelmişlerdir. 

Moskova : 28 (a a.) - Mosko
vı:ının çok müessir olan h11va mü
dafaasının sırrını keşfetmek teşeb
büsünde bulunan iki Alman keşif 
tayyaresi şehirden takriben elli 
kilometre mesafede dü~ürülmüş . 

tür . 
Bertin : 28 (a.a) - Smelensk 

bölgesincie haıp, 1.aferle netice
lenmek üzeredir. Ukı aynada düş 
manı takip ediyoruz. ~Fin cephe· 
sinde arazi kazanmakta devam 
ediyoruz. 

Denlzclllll bablslerl 
( lkinci sahifeden artan ) 

ihtiyaca kafi miktarda olmaması 
bu gemileri ve mürettebatını çok 
yıpratmaktadır. Bunlar lngiltere
den kalkan konvoyları Atlantik 
ortalarına kadar götürdükten son· 
ra lngiltereye gelen konvoy tarı 
karşılamaktadırlar . konvoy teşki
latınd a en ağır vazife muhriplere 
verilmiştir. Amerikan yardım mal 
zemesini hart.il Konvoyların A
merikan harp gemileri tarafından 
himaye edilerek takriben yarı yo· 
la kadar getirilmesi İngiliz muh
riplerinin maruz kaldığı müşkiilatı 
bir dereceye kadar tahfif etmek· 

tedir. 
Son zamanda bazı münasip 

şilep ve yolcu vapurları uçuş gü
verteli ve müteaddit tayyare 
t a ş 1 y a c a k hale sokularak 
konvoya verilmekte~ir : ~~nlar 
Konvoyun diğer gemılerı gıbı mal-
zeme ve asker taşımakla beraber 
düşman tayyarelerinden konvoy.u 
himaye için tayyare. gemisi vazı· 
fesini de ~örmektedır. Fakat he-
nüz miktarları azdır . Amerikan 
tersanelerinde bir çok vapurlar 
bu tarzda tadil edilerek hazırlan
maktadır . 

Hülasa; deniz nakliyatında k~n
voy sisteminin tatbiki vapur zayı
atının azalmasını temin ve Alman 
tahtelbahirleriyle mücadele işini 
hayli kolay la§tırmaktadır. Mama
fih lngiltere geçen umumi harpte 
olduğu gibi bu harbin ikinci yılı 
sona ererken bütün vapurlarını 
konvoya ithal ederek nakliyat 
yapmak imkanını henüz elde ede
memiştir. 

Buna himaye muhripleri, mü
sellah refakat gemileri ve kruva· 
zörlerinin adeden kifayetsizliği se
bep olmaktadır. Konvoy siste~i: 
nin tatbikindeki faydalardan bırı 
de himaye gemilerinden büy.ü~ 
tasarruf temin edilmesidir . Zıra 
her vapura bir himaye gemisi 
tahsisine bittabi imkan yoktur . 

İngiliz Konvoy teşkilatının ta
mamlanması , Amerikanın ya do
nanmasını lngiltere emrine ver
mesine ve yahut lngilterenin ya
nında harbe girmesine bağlıdır . 

SOZOKRÜT 

Y ARDIM SEVENLER CE· 
MI YETINlN TEŞEKKÜRÜ 

Tahsin Bosna Ticarethanesi , 
Cemiyetimize mecmuu 46 lira 80 
kuruş kıymetinde bulunan 12 san
dalya ile 1 portmantn, iki paspas 
ve nakten 25 lira teberruda bu . 
lunmuştur. Bu hay ır sever yurt· 
taşlara yardim sevenler cemiyeti 
teşekkür eder. 

Milli bayramlar 
münasebetiyle 

(Birinci sayfadan artan) 
Devlet Reisi Mareşal Peten ara
sında tebrik ve teşekkür telgraf. 
lan teati edilmiştir . 

Ankara : 28 (a.a.) - ispanya· 
nın 18 temmuz milli bayramı mü
nasebetiyle Cumhurreisimizle ls
panya Devlet Reisi General Fran
ko arasında tebrik ve teşekkür 

telgrafları teati edilmiştir 

İlan 
ff AlK[Vİ REiSliGiNO[N: 
3017, 941 Çarşamba günü 

saat 20.30 da Evimizde Tem· 
sil ve Konserli bir Halk ge. 
cesi yapılacaktır. Köylü ve Şe
hirli yurttaşl!ırımız) arzu eden· 
ler aileleriyle) bu toplantıya 

gelebilirler. Giriş için Halk
evinden kart alınması rica o-
lunur. 13292 

Acele satılık ev 
ve bahçe 

Osmaniyenin en merkezi ve 
iyi yerinde yarım dönüm por· 
takal meyveli bahçe ile iki 
oda bir salon ve mutbahı olan 
bir ev acele satılıktır. Seyhan 
P. T. T. müdürlüğü kalem 
Şefi Mehmet Armana müra
caatları . 

3 Sayfa 

i 1 an 
iNHİSARlAR ADANA BAS MÜDÜRlÜGÜHDEN: 
94 1 Mali yılı içinde mukavele akti tarihinden itibaren 

bir sene müddetle Ceyhan Şimendöfer istasyonundan Kozan 

idaresi anbanna nakil olunacak tahminen (500 ton) Tuzun 

21-7 -941 Pazartesi günü saat " ı 4 de inhisarlar Ceyhan ida· 

resinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuştu. Talibi 

tarafından verilen fiat haddi layık görülmediğinden 31 -7· 941 

Perşenbe günü saat 10 da ihalesi icra edilmek üzere eksiltme 

on gün müddetle uzatılmıştır. Taliplerin yevmi muayyende in

hisarlar Ceyhan idaresine müracaatları ilan olunur, 
13287 25-27-29 

İLAN 

O[NİZ G(OİKlİ ERBAŞ ORTA OKUl MÜOÜRlÜGÜNOEN: 
1 - Kaydı kabul şartlarında bazı tadilat 

isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatleri: 
a) Nufus cüzdanı veya tasdikli bir sureti. 

yapıldığından 

b) lık mektep şehadetnamesi (üzerinden bir sene geçmış 

sınıfına geçip okulumuzun 
veyahut orta okulun birin-

şehadetname) ve orta okulun ikinci 
birinc-i sınıfına girmeyi arzu edenler 
ci sınıfında ikmale kalanlar. 

c) Kendisinin 'ie ailesinin hüsnü hal eshabından bulur.duğu

nugösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 
d) Çiçek aşı kağıdı. . 
e) Birinci sınıf için llEylUl/941 tarihinde 12 yaşına girnıiş 

ve 16 yaşım bitirmiş bulunmak. 

f) 9 adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Kayıtlara 10/ Ağustos/94 l 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 15/ Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. 17-19-21-23-25-27-29 13259 

11 an 
Kozan Memleket Hastahanesi TabibliQinden: 

1 - Kozan memleket hastahanesinin 94 l mali yılına ait aşağıda miktar ve evsaf ve 
muhammen bedelleri yazılı bir senelik yiyecek. içecek vesair gereklileri 20171941 gününden 
5.8.941 gününe kadar onbeş gün müddetle tekrar açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 5.8.94 l günü saat 17 de Seyhan ViJayeti Daimi Encümeninde yapıla
caktır . 

3 - Pey sürmek ve şartnameyi anlamak istiyenlerin muhammen bedelin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde Dipizito ve banka mektubiyle Kozan memleket Hastahanesi tababetine 
müracaatları ilan olunur. 

Cinsi ve evsaf 

Ekmek (katgılı) 

Ft (koyun) 
Sade yağ (katkısız) 
Tere ya~ı 
Zeytun yağ'ı (ayvalık) 

Pirinç (fabrika) 
Bulgur (yerli değirmen) 

Şehriye 

Makarna 
Taze sebzeler (mevsime) 
Patates 
Kuru sebzeler 
Kuru bam} a (Amasya) 
Çay 
Kahve 
Kuıu soğan 

lnce tuz 
Kuru meyveler 
Taze meyveler 
Kes~e şeker 
Süt ve Yoğurt 
Kömür 
Odun 
Gaz yağı 
Sabun 
Benzin 
Un 
irmik 
Domates Salçası 
Peksimet 
Bisküvit 
Tavuk ve piliç 
Kefen bezı (sarı bez) 
Sargılık bez (asdarlık) 
Dülbent (gazlık) 
Su 

Azami Miktar 
adet metre Kilo 

40 

yük 
4800 

300 
200 
800 

3000 
1500 
150 

5 
30 

1000 
200 

50 
100 
500 
400 
100 

10 
5 
2 

150 
100 
150 
300 
400 

2000 
10000 
20000 

700 
200 
50 
10 
15 
30 
10 
20 

20 - 24 - 28 - 2 

Muhammen Bedeli 
Kuruş 

15 
40 

140 
110 
110 
40 
15 
50 
40 
20 
15 
25 

160 
900 
500 
ıo 

10 
25 
10 
56 
10 
3 

28 
60 
40 
20 
30 
30 
40 

135 
30 
50 
60 
40 

7 

Santim 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
75 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

13268 

Muhammen Tutarı 
Lira Kuruş 

450 
600 
210 

5 
33 

400 
30 
25 
40 

100 
60 
25 
16 
45 
10 
15 
10 
37 
30 

224 
200 
300 
150 
196 
120 
20 
2 
4 
9 
3 

27 
12 

150 
120 
360 

305 

50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 



Sayfa 4 

PHI LI P S 
K ajJnak Makineleri 
AZ C[REYAN SARfiYATI, S[SSİZ IŞlEME, UZUN ÖMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

TÜRKSôZO 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABIOINPAŞA CADDESİ NO. 42 - TELGRAf : REMO ADANA- TELEfON: 110 

29 Temmuz 1941~ 

:····· .. ••••••• ..... ••• ... •••• .. •• ... , 
1 TÜRKSÖZÜ 1 
• • • • 1 Gazete ve Matbaası 1 
! 1 
: Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- i ! flNDA VUKU BULAN HADISmRi GONO GO- S 
: Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZÜHO TAKİP EDIHiz. ı • . s 
1 Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 1 
: plAa, barıta, bilumum matbaa TürksÖzÜ ı 
• ı11ıerlnl Tlrklyede mevcut mat- 1 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası 1 : tab va ılratıe elden çıkarır. 1 

İ Türksözü Cilt Kısmı 1 
1 SAGUM, TEMiZ, ZARiF CiLT ISlERINIZI ANCAK TORKSOZO 1 
I MOCElliTHAHESİHDE YAPTIRABILIRSİHIZ 1 
i ................ .,,. ................. J 

~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-- J. 

d:zn:r" * ::ıı::t:X:U::::ICB::ft'"ft'# # A :a:z=zr:zc:u :U: #il *' d" 

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

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 
h1fııssıhhasında ve güzelliğin· 

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

• 
RADYOLIN " " " " " n 

· ~==u~nu=:uuuuuuuuuuuu~==ır~ 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİY[ - iNGilTfRE iTTif AKI VE 

BOYÜK BRİTANYA İMPARATORLUGU 
=== YAZAN: = MÜMTAZ FAiK FENiK === 

TORKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
. 

Kurulu• ta rih i : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk LiTaaı 

Şube vf! ajans adedi : 265 

Zirai ve ticarf her nevi banka muamele!e r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

" NEZLE ı" a . Km klık, Baş, 
M .. Diş ve adele , 
~ ağrıları r 
N ' En seri ve en kati şe ~ 
" ~e~ı~ ~ 

n GRIPIN I " . ~ 
H ile geçer ~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en M Havaların serinlediği b~ ~ 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ günlerde alacağınız ilk ~ 

aşağıdaki plina göre ikr?,miye daAıb acaktır . 1 ~ 
tedbir evinizde birkaç GRIPlN bulwıdumıak olmalıdır. 

4 Ad et 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 ti 1000 .. 

40 
" 

100 .. 4000 .. 
100 .. 50 it 5000 it 

120 .. 40 .. 4800 il 

160 .. 20 .. 3200 .. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A RlfATECZAHANESİ 

·osTONDEKİ MUAYENEHANESiNDE KABUl EDER 

.................................................... 
!Abone va ilin TÜJB. lh\:SQ>Z ü lf 
ı ,artları GONDELIK ~E • AD-NA iı 
ı . Sahip oe Başmuharriri 1 
ı Seneliti . . . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı 1 Aylıgı . . . 125 • 
ı _ Umumi Ne§rigat Müdürü i llAnlar için idareye MACiD BÜÇLO J 
! I mUracaat etmelidir Basıtdıl)ı yer : TORKSOZO Matbaası ı 

.................................................... 

~ Ka\bi bozmada n, mide ve böbrekleri 
N yormadan ıstırapları dindirir. " ~ M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

n her yerde pullu kutl'flarını ısrarla isteyiniz. 

•::::a::::::a:::::::u::::uun:xau»»~ 

SEYHAN VilAYETi DAİMi ENCÜMENİNDEN: ~~· 
1 - Adana - Kozan yolunun 46+ 700 - 48+ 7o0 .. ıe' 

leri arasındaki şosa ve imalatı smaiye inşaab (29398) lira ı.ı 
rinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur: .. 0 

2 - Eksiltme 14'81941 tadhine müsadif Perşembe go:ıı 
saat 1 l de vilayet daimi encümeninde yapılacağından kaPJs 
zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat 00 

bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. . 0,-
3 - istekliler bu işe ait keşifname ve şartnameler• g 

mek için Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. ·ıı~t 
4 - isteklilerin (2204) lira (85) kuruş muvakkat teJJl' e~' 

vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu işi yapabi~~:,ıı· 
lerine dair bonservisleriyle Ticaret ve Sanayi Odası veı;l ~ıl' 
nnı, iki adet fotograflannr ve bir adet (38), bir adet (B) ,d' 
ruşluk damga bir adet (1) kuruşluk uçak pulunu yu~"~çe' 
ikinci maddede yazılı ihale gününden üç gün evvel dıle 
lerine bağlamak suretiyle viliiyete müracaatları lazımdır ... b~f 

5 - Posta ile gönderilecek mektuplann dış zarfı pıll 
mumu ile iyice kapatılacakbr. 

Postada olacak gecikmele~ kabul edilmez. 13281 

23-28-3-8 


