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~M[Rl~A ALMAHYADAH 

~~MiKAT iSTEMEKTE 
~t At~Ork: 2 (A.A)- Amerika, 
batırıta an denizaltısı tarafından 
tJQl'tı • ? Roben Mor Amerika va· 
n l ıçın b· . 
~ ist ır nıılyon dolar tazmı-
~ ernelc.ted· ~ ır. 

"'22:: 
•1111111 - Sovyet 
llarbı ve 11 i,ı 
Ahrnet ŞUkrU Esmer 

1939 
~~'İrı A~ustos paktının imzası 
4~i 6·e. Sovget ·Alman münasebet
l ,,. 
"il 'il nıuamma halini aldı ve 
lk,· ı.ıllntma • · ·• -ı d · cleııı • yır mı ay çozu eme ı. 

~1,.rn. et biribirine, dostluk ve 
lq,.ılı ;zlık paktı ile baglanmış
~ebet/ ak.at. acaba karşılıklı mü· 
'lıq11 e,.ırırn iç yüzü ne idi? Za
~ ıllrn 

Qrı/ arı, aralarında şümullü 
ıl~lcıı aşmanın mevcut olduXuna 
Ilı et ed g 

ıırı en emareler zuhur· za· 
t(l ' 

o,.~% ;an da dostluk perdesi 
l/ıqııııs 11

6 
an. ihtilaf !ar belirirdi. Bu 

t:ııefki e etlerin. mahiyeti, ancak, 
1.ıoıı p°H~r günü, Alman Führer'i 
tt/er itler tarafından Sov • 

tı. e k 
'il "eb arşı harp ilcinının mu-
llt ep/e · · r "tıll'e<Jild/lnz anlatan beyanname 

j ~"hi 
1

1 ten sonradır ki bütün 
ı v·".e anlaşıldı. 
J llı4ııQs~~ ile :4lmanya arasındaki 
~ llıııQl'lırn. etlerm mahz'yeti de ayni 
, 6cı~ı "okayı arzeimektedir. Halici 
, "ıııQl'lı talardan daha büyük bir 
J ~e/, v~~ .. Almanya, bir ssne ev· 
1 :QJoıJ.1 .~~iikümetiyle mutareke im · 
! 0hud rıdan. sonra da sonbahara 
~ lıtı et;. Viş;'yi işbirlz"tine dti 

1 trııorı ~" Ve Mareşal Petain~ 
1 • t l'lıli/ _ıılırır' i ile yaptıtı meş· 
f ~ İliba~~atta bu işbirlitini, pren-
1 .ııtQ, ı.ı ıgle, kabul etti. Ondan 
, /qtif· Ztın. Z b . b • /•Jf • • ~ l!J/e aman, u ış rr r5 rnm 
1 Q~/Qrı ;tr~şıldı. Vişi devlet a-

l ~'~ik d arıs ile Vişi arasında 
'teler okudular. Yapılan müza• 

1 
o,, efraf d . . 
~ oyQ ın a bırçok rıflagetler 

1 /;'Q!JııQk~tıldı, lngiliz ve Amerikan 

1 
/%ıız ar~, Vişinin, Almanyaya 
trı;z ıi. 

1 
°rıanmasrnz, ve hafla ve 

'll'ı; "eri · e 1«İlli ı·ı/1 terketmesini teahhüt 

1 
~!J'lirJ. 1 

,,.diler. Bu iddialar te-
'11 k"Qll'ıet ~tmem iştir. Yalnız Vişi 

1 1Q ltıqtı ;· Irak isyanı sırasında 

1 
t '!l!JQre aggarelerine Suriye' deki 
ııı nterod 

& Q 1)ı ;:, anlarını kullanmala-
11 d ıı"af k 6· Q 4/ a at etmiştir. Gerçi 
ı, ntan . 

/;' <ıtı[0 Ya rle Vişi arasında 
~ 0kQt b .. şrnıya delcilet ediyordu. 
e l .. ,,un .. l 

~Q/ 0 dutu . Şumu ve mahiyeti 
~· clı~1 •• ifşa edilmedi. Ve gizli 
l~Qc/ lÇırıd. k. 

e şa h ır ı İngilizler daha 
~l Su,.· P eye düştüler 

'>ı ıge ta . 
~. ~l'llar t YYare meydanlarının 
~ ~ı il~ / arafından kullanılması 
fıte6 rıgilte , 

•t • e1lirı b re arasında bir mu· 
~ '>ı~ti,. 1aılamasına sebep teşkil 
~ti . n. ·ı· le . Ye ii .gı ızler, alman/arın 
tı zerınd 

~rı o[dug e daha geniş emel-
,/Jı l,p lll'tu iddia ederek buna 
"ite/· l(.ayt k , 
ı,t. ıı,,., 1.1 alamıyacaklarını bil-

'ııi e h.. f oı'>ı tt Ya,.d .ur ransız ku(lf.Jet 
Sqt~dıkta,.1 ımıyle, şimdi mevcut 
ılit ı:y,deıı 'h görülen almanlarr· ,,. J ı ra , 
tit~ ' rıgi[i ç etmeRe karar ver 

/ %>ı erı, ba /'ler bu teşebbüse giri-
.d Qy ş anan h k. • P' '>ıı,l ıp, si • are atın askerı 

ftQ
11
',.di. jası o/dulunu bildir 

6Q~1 sıt k. nlaşılan Suriyedeki 
« Q,. ııvveu . . 

Q{'>ı 1 hakk erının Vışiye olan 
~~,:~lQr. ç~nda yanlış malUmat 
ı e b tırıka .. . k ~ '>ı aş/1 sıyast., olma 
tqr1,1"ha,.ebgu~ harekôt, belki de 
l· e_, · en.ırı 
'~le 1 'rıah. en çetin bir mü· 
~tı~l bi,. cı.y'Jaetini . almıştır. lngi
lly1ı arı ha[d rıberı Suriyede çar

lıı;, Ocak. nı e pek ehemmiyetli 
ftQ'ls clegille:d".af fakıyetler kaydet-
<l ıı t ır F 
Q bi/ op.,.cı.k[ · ransız askeri, 
~~tir'· bu d arının müdafaaszn-
v· . ly e.,.ece t' d 11i " eifc d çe zn övüşme-
ıf· "t e e • . "°· 4, <ısasiyle ıngıltere, bugün, 

~anla,. de harp halinde- . 
{(lCtiıi .'. ~e~ki de bu dövü-

Milli Şefin 
------- Türk Milletine -------

Teşekkürleri 
Ankara: 2 (Riyaseti Cümhur Umumi Katipliğinden) 

Kcıbotaj ·hakkının Türk bayrağın• geçifinin 16 ıncı yıldö· 
,,ümü bayramı miinasebetile Milli Şef yurda11 her tarafın· 
dan aldığı telgraflardan çok mütehaHi• olmuıtur. Milli 
ıefim~ tefekkürlerinin ibldğıPa Anadolu Ajansını tav-

sit buyurmııılardır. 

....................... -. 
Suriyedeki 

ileri harekat 
Battal mevkllnl 1 
inglUzlar aldı * 

BERUTTA TEVKIFATı 
Kudüs : 2 ( A. A. ) - Sur

yenin sahil bölgesinde harekatta 
bulunan İngiliz ve imparatorluk 
kuvvetleri bir çok küçük ileri ka-
rakolları zaptetmişlerdir . Kuvayi 
külliyenin ilerisinde giden bu kıt
alar Battal mevkiini işgal etmiş 

!erdir. Ayni kıtalar Cezire mın
takasında Celiliyeyi de işgal et-
mişlerdir. 

Kudüs : 2 ( A. A. ) - Vişi 

makamlarının, Berutta bazı mühim 
( Gerisi üçüncü sayfada ) 

ç· tçi malını 
K. DUDU 

bu edildi 
Ankara: 2 (Türksöıii muha· 

birinden) - " Büyük Millet Meclisi 
bugün saat 15 ele toplandı. 

Meclisin bugünkü toplantısın. 
da adliye harç tarif esi kanununun 
100 üncü maddesinin tefsiri hak
kındaki t ezkerenin geri verilme 
sine dair Başvekalet tez~eresiyle 

Çiftçi Mallarının ko•unması hak· 
kındaki kanun ve Manisa mebusu 
Refik ince'nin, asker ailelerine 
yardım lıakkında Dahiliye Veka-

( Gerisi ikinci sahifede) 

Ankara~ 

Radyo gazetesi 

/ngi/iz askeri teşkilatı ve 
Fransa , Sovyetler 

G 
ünün en çok al!ka çeken ha
beri lngilterenin Ortaşark or-

duları B •şkumandanlığındaki 
tebeddüldür . Veyvel Hindistan 
orduları Başkumanclanlığına Hin
distan orduları Başkumand~nı da 

Yeni mahsul pamuk 
mübiiya hazırlıkları 

Ortaşark kuvvetleri Başkuman
danlı[ına tayin edilmişlerdir . Bu 
değişme bir beceriksizlik , ehem
miyetsizlik meselesi değil yeni 
bir teşkilat icabıdır. 

Bu vaziyet lngiltereııiıı Yakın 
Şarkta yeni bir hamle) e hazırlan
dığını da ifade eder . 

YURDUN HER TABAflNDA 
MIBAYAA TEŞKİLATI GENİŞLE .i 

Diger taraftan alınan haberleıe 
göre, Moskovada Sovyet . İngiliz 
murahhasları arasında görüşmeler 
devam etmektedir . Bugün de bir 
lngili2. Generali daha Moskovaya 

Bir Fin· neferi nöbette 

Şark Avmpa 
cephesinde 
çarpışmalar 

Marmanık, Kokıoa 
Mlnsk ve ı akda 
maannldAae bir 

sava' oımaıtadır 
16 • 60 yaıındaki Sooyet va· 

tandaşları seferber halile 

Teblljllere gör e : 

Almanlar 56 Tayyare 
Almanlar 30 Tank 
Almanlar 100 Asker 
Sovyetler 400 Tank 
Sovyetler 100,000 Asker 
Sovyetler 300 Top 

KAYBETMiŞLER 
Ankara : 2 ( Radyo gazetesin

den ) - Bugün Bulgar radyosu 
Sovyet hükumet merkezinin Mos
kovadan daha geriye nakledilmek 

üzere oldu~unu bildirmiş ise de 
bu haber teyid etmemiştir. Mos
kovada hayat normaldir • 

Moskova: 2 ( A. A.) - Dün
kü Sovyet tebli~i : Kuvvetlerimiz 
Murumansk, Kokhson, Minsk'de 
ve Luck istikametlerinde muanni
dane muh.irebelere devam etmiş· 
lerdir. Diğer istikamet ve cephe
lerde kıtalımmız devlet hududut· 
Lannı muhafaza ederek içeriye 
girmeğe çalışan düşmana karşı mu· 
kavemetlerini devam ettirmişlerdir. 

Mormarısk istikametinde adetce 
faik düşman kuvvetlerine karşı 
kıt'alarımız. çetin surette mücade· 
!erine devam etmişlerdir. Kokson 
istikametinde düşman bir çok nok· 
talarda taarruza kalkarak arazimiz 
dahiline girmeğe teşebbüs etmiştir. 
Tarafunızdan yapılan şiddetli mu· 
kabil taarruzda dü~an büyük 
zayiata uğratılarak tardcdilmiştir. 

Luvinsk istikametinde kuvvet· 
lerimjz düşman piyadesine ve tank· 
lanna karşı çetin muharebeler 
vererek Alman kıtaatının garbi 
Duvina mıntakasına girmesine mü· 
maoaat etmektedirler. Minsk isti· 

kametinde düşmanın müteharrik 
kuvvetlerine karşı savaş devam 
etmektedir . Kuvvetlerimiz geniş 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

KOORDiNASYON KARARI 
Ziraat işletmelerimize yeni 

tahsisat verildi 

ANKARA - B(RlİN 
MUAH(OfSİ Vf 

AlMAN MAT~UATI - -

L:
tı Ok b u gUnkU TUrk 

efahmm:esas temeli 
olmuştur. 

-
Berlin, 2 (A.A)- Alman mat

buatı Türk·Alman muahedesinin 

tasdiki münasebetile Ulus, Cüm
huriyet ve İkdam gazetelerinin 
baş makalelerini iktibas etmekle· 

dir. Frankforter Zaytung Ankara 
muhabirinin ~ Altı Ok , başlığı 
ile yazdığı bir makalesini neşre

diyor.Bu makale şu bakımdan ala
kalıdır ki Türki}eyi siyasi ana
neleri olmayan, münhasıran :ıirai 

ve otoriter bir memleket olarak 
tanıyan Alman efkarı umumiye
sine Türkiyeyi hakiki çehresile 
bildirmektedir. 

Muharrir Cümhuriyet Halk 
Partisinin vazifesini ve Türk siya· 

si hayatının seyri üzerindeki ro· 
lünü anlayışlı bir tarzda ifade et
melcte, dahili aiyasi hamlenin ve 

Cümhuriyet fikirlerinin bariz va
sıflarını çizerek milletle parti ara
sındaki münasebetleri tetkik ey
lemektedir. Makale şöyle devam 
ediliyor: 

- Yeni Türkiye devleti, Tür
kiyeyi iktisadi bakımdan feci bir 
vaziyette bulmuştur. cAltı Ok:> 
bugünkü Türk refahının esas te
meli olmuştur. 

Çin Mihverle 
siyasi münase
batı dün kesti 

Ankara : 2 ( Radyo gazete· 
sinden )- General Çang-Kay-şek 
Mihver devletleriyle siyasi mü· 

k j:ll t• 600 000 ı· a daha tahsı·sat nasebetlerini kesmi• ve hu dev-
Ankara : 2 (Radyo gazete· ö e ıne . ır y 

·ı · t' ş· d. k d akine !etler nezdindeld mümessillerine 
sinden) - Bir Koordinasyon he- verı mış ır. ım ıye a ar m • 

b d ll · · · b ·1 on ı ·ra ko memlekete dönmelerini bildirmiş-
yeli karariyle ziraat makine ve a· e e erı ıçın eş mı Y ı -

• .__, . ___ • .__. ... ~._._nulmu ıılun,1.UG...ı.ı:"-"!lt-----.:....:Ü::;. r. 

Ankara : 2 (Türksözü muha· 
birinden) - Do~rudon doğruya 
müstahsilden pamuk mi.ibayaası 

için Sümerbank umum müdürlüğü 
tarafından yapılan faaliyet son 
günlerde bir hayli ilerlemiştir. Bu 
sene Çukurova mıntnkasındaki 

banka teşldliilı ou maksatla tevsi 
edilmiştir. Geçen seneye nazaran 

daha geniş mil..yasta mübayaatta 
bulunmıya çalışılmaktadır. Müstah
silden pamuğu değer fiyatına al
mak ve parasını derhal peşin pa· 

ra ile ödemek için icabeden bü-
( Geris üçüncü sayfada) 

varmış bulunuyor . 
_ M_?lot~f . , Amerikaya Sovyet 

hukumetın ın teşekkürlerini bildir-
miştir. 

Amerikadan Rusyaya yakında 
bir çok eşya gönderilecektir . 

Fransadaki vaziyete gelinpe : 
V'şi hükümeti Komürıizme karşı 

bir müca<iele faaliyetine geçmiş
tir. Bir tet liğ neşredilerek Fran
sız milleti Komünizm aleyhinde 
çalışmağa davet edilmiştir. 
_Diğer bir habere göre, lsveçte 

Mıhver tarafına kaymağa başla
mıştır. 

Türk Basın Birliği 
Umumi Kongresi 

Ankra: 2 (Türksözü muhabirinden) olunma"ına karar vermiştir. 
- Türk Basın Birliği merkez idare Haber aldığımıza göre Basın 
heyeti dün Falih Rıfkı Atay'ın Birliği kanununa tevfikan hükıi-
reisliğinde toplanmış ve her iki metçe verilecek basın kartlarının 
yılda bir toplanması icabeden hazırlığı devam etmektedir. Pek 
umumi kongrenin 7 temmuz 1941 yakında bu hazırlikların bitmesi 
tarihinde Ankarada içtimaa davet kartların azaya tevzii umulmaktadır. 

~General Veyvel, (Sağda) Dögol ve Kotra 

Londra : 2 (a. a.). 
Gazeteler Veyvelin 
Orta şark kuvvetleri 
Baş kumandanlığ'ın· 

dan alınmış olması

nı hayretle karşıla

mışlarsa da umumi
yet itibariyle bu de: 
ğ'işikliğ'in geçen se
ne cereyan eden 
muhan::beler esnasın· 

General Veyveı ı 
Hindistan Baş 
kumandanı oldu 

Ortaşark Baı 
Kumandanlığına 

Sör Klod tayin edildi 

Oeyli Telgrafta 
Orta ıark Başkuman
danlığında yapılan bu 
de~işikliğin hayret u
yandırdığına ~işaret 
ederek diyor ki: Vey
vel miı-li görülmemiş 
bir mesasinin tazyiki
ne tahammül etmiş

tir. Veyvelin kazandığı 
muvaffakiyetlerin par-

da ·sa fettiği büyük gayretlerden 
sonra Veyvelin mesuliyeti ve yo-
ruculuğu daha az bir vazife isle· 
miş olmasına hamlediyorlar. 

ı lak olduğu teslim edildikten sonra 
bu mıntakayı terketmektedir. Or
taşark Başkumandanlığına Sör 
Klod tayin olunmuştur. 



Sayfa 2 . TÜRKSOZO 3 Temmuz~ 

Askerlik Bahisleri 

T lusgarb'in idanada satıla
. Yedi~ i Darbeler cak fasulye fiatı 

YANKILARDAN 

Zincirleme 11ıtll'"' 
yedi düvel '' 
cep kruvazörO 

il t l Ş B ;, gazete, çuval fiyatı;:;~ i~U 
nı a ar sa neden yükseldiğini aııl~dıkıfı' ' 

bir zincirleme ihtikar yapı lh Yerli 
şubeleri 

V l dan bahsediyordu. h81Je llf 
Çoga ıyor Zincirleme ihtikar! Her rJUi' 

ihtikarın bu şekli, en suntıı 
• -------------- Şehrimizde satılan fasulyeye 

fiat koymak üzere Fiat Murakabe 
Komisyonu dün toplanmıştır. Şfha 
rimizde satılan fasulyenin çoğu 
Niğde ve Maraştan geldiği için 
mahalli fiat Niğde ve Maraş 
Fiat Murakabe Komisyonlarına 

sorulmuştur • Bu komisyonların 

bildirecekleri fiatlar .anlaşıldıktan 
sonra şehrimiz için bir fıat tesbit 
edilecektir. 

olacak 1 ·ıir ~ 
Kör ~eytan ne diyor, ~ı )f 

Deniz tarihinin 
leveraab 

Britanya harp filosunun top
larından çıkan kızıl memiler, de· 
niz tarihinin en şayanı nazar ve 
b:i} ük bombardım&nı sayılmağa 

değer yeni bir hadis<'yi yaratmış. 
tır. Hin tondan fa1.la ali feveranlı 
mermilerin (Naıi ve İtalyan) ların 
(Bt>rberya) sahilindeki yuvalarına 
döküldüğünü deniz tarihi ilk defa 
olarak kaydedecektir. 

Ağır harp gf'milerinin on beş 
pusluk toplarından fırlıyan kah
redici mermiler Mussolininin mağ 
rıp diyarında en kuvvetli tabiye 
ve kaleler ile bezenmiş ve kuv
vetli mevkii olan Trablusgarbin 
duvarları üıerinck~ gök gürültüsü
nü geride bırakan tarakaları ile 
yangınlar çıkarır ve bu kuvvetli 
mevzii yumurta kabukları gibi 
kırar ve parçalarken halkın ma
neviyatını da tarümar ediyordu. 

Ha ·p gt>mil riain ölüm'er sa
çan salvoları 21 nisan sabahı 

kırk beş dakika devam eden bir 
mermi yağmurunu Trablusgarbin 
semalarından hir ölüm senfonisini 
andıran matem verici sadaları i
le bütün sahilin üzerine döküyor
du . 

Harp gemilerinden f ırlıyan 
mermiler tevcih edilen hedeflerin 
kalplerine saplanmış bıçaklar gi
bi öldürücü oluyordu. 

Allı nakliye gemisi, isabetler 
neticesinde batırılmış idi. Trab
lusgarbin demiryolu istasyonu, 
elektrik kuvvet santralı alevler 
içinde bırakılmış idi. 

Zırh delici taneler yerler al
tında yapılmış olan yağ ve ben· 
zin depolarını parça parça etmiş 
ti. Alev sütunları semalara yükse
liyordu. 

İtalyan ve Alman bahriye ka
ra: gahları büyük zayiatla bera
ber güya iskambil kağıdından ya
pılmış binalar gibi ilk ateşte ha· 
rap edilmişti. 

Ouçenin Afrikadaki en ağır 

tahkimat ile müda faa edilmiş olan 
bu mevkii - ki bir zamanlar 
kor sanların yatağı ve şimdi de 
Mısıra karşı mahut baskınlar yap. 
mak için susamış olan Alman lej
yonlarının karargahıdır.- Ansızın 

ve gafil avlanarak bir kaç dakika 
içinde hamur haline getirilmiş 

idi. 

Koyu renkli ve rnehip İngiliz 
lıarp gemileri, kruvazörler ve des
troyerlerin ay aydınlığı altında 

siluetleri ile sakin bir deniz üze-
r inde ilerileyerek , mayin tarlala
rının arasından manevralar yapa· 
ı ak Trablusgarbin kara taliini ya
zan mesafeye kadar hiç bir teh
likeye uğramaksıı.ın sokuldu . 

Bu izahatı veren İngiliz mu· 
habiri taarruzun diğer safhalarını 

<la şu şekilde izah ediyor: 

< O gece geminin işaret köp
rüsünrle idim. Sonra muharebenin 
sonuna kadar harp kulesinde kal
mak mecburiyetini hissettim. Trab 1 
lusgarp istihkamlarındaki tayyare 
dafi toplarının bombardıman tay· 

yarelerini düşürmek maksadiyle 
savurduğu mermilerin saçtığı alev
leri seyrediyordum. Binlerce ateş 
parçaları nihayetsiz semanın için
rle çizdikleri } ollar üzerinde kay
boluyordu . Düşman üslerinden 
fışkıran ve semanın nihayetsizlik
leri içinde bir yılan gibi süzülüp 
giden v~ her biri Kuyruklu yıldızı 
andıran binlerce mermi izleri in
sana gök yüzünde yapılmış bir 
yılbaşı ağacım hatırlatıyordu. 

Hayatırncia bu kadar çok bir 
mermi ve bomba kalabalığı gör
medim. ( Holivut ) un teknisyen 

ilk kaydetttlQI 
mermiler Açılması kararlaşan yeni pazarlar siniz? Şu zincirleme ihtikar ~at 

panları zincire vurunuz! 
'l ~ 

* * • d - Y8 {ı' ~~i 
rejisörleri bile böyle bir sahneyi 
yaratmak kudretini gösteremez . 

Tek bir düşman pıojektörü 

semada dolaş;yordu. ( Royal Air 
Force ) un ali feveranlı bomba· 
ları Trablusgarp limanının müda
faa mevzilerini harabezara çevi
riyordu . . Alevler yaygın bir halde 
semanın derinliklerine yükseliyor
du. Düşman bataryalarının mü
dafaaya kalkışan topları tamamiy
le susturulmuş idi . 

/l.lman-İtalyan havai fişekleri, 
İngiliz tayyarelerini düşürmeğe 
muvaffak olamıyordu. İngiliz tay
yareleri, mehip İngiliz donanma
sının tesbit etmek istediği hedef. 
leri attıkları bombaların çıkardık

ları yangınları ile gösteriyordu. 
Yalnız iki İtalyan sahil topu 

zaman zaman ateşine devam edi
yordu. İngiliz donanması ateşine 
bıışlamadan evvel amiral ateşe 

başlamak üzere olduğunu bana 
söyledi. Dretnavtun toplarının 
birinden fışkıran kuvvetli ve sarı 
bir ziyayı, dretnavtun sekiz to
punun bir savloaunun çıkardığı 

sadalar takip etti. Hedef İspan
yol istihkamları, erzak depoları, 
askeri kışlalar olmak üzere tesbit 
edilmiş ve buralara ateş edilmesi 
emrolunmuştu. 

Geminin baş tarafındald iki 
zırhlı kulenin gizlediği dört adet 
15 pusluk topun çıkardığı alevler 
tabakası kaptan ve küçük tarassut 
kulesini yalıyordu. Ateşin kuvve· 
ti, ziyaların şiddeti kaptan kule· 
sini gündüz gibi aydınlatmıştı. 
Sabit bir hedef üzerine büyük 
bir filonun yirmi dakika süren 
sabit, ateşinden sonra donanma 
tekrar rotasını değiştirerek ateşine 
devam etti. Bir destroyere isa-
betl e ı kaydedildi. 

Donanmanın zabitleri tam bir 
disiplin halinde vazifelerini ifa 
etti. Trablusgaı ba indirilen darbe, 
bahriye tarihinde yeni bir ışık 
olacaktır. 

Trablusgarbın bu, ikinci bom
bardımanıdır. ilk bombardımanı 
(1801 - 1805) te Amerikan filosu 
kumandanı komodor ( Decatur ) 
tarafından yapılm ıştır. Amiral 
Nelson bu bombardımanı <Asrın 
en cesurane hareketidir> diye 
tavzif etmiştir. 

lngiliz fılosu Trablusgarp lima
nında unutulmaz bir hatıra bıra. 
kılmıştır. Yalnız üç harp gemısı 
1000 tondan fazla mermi hediye 
etmiştir. 

Filonun ağır taretlerinin uzun 
namlıları bombardımandan 12 saat 
sonra bile sıcaklığını muhafaza 
etmekte idi. işte Trablusgarbın 
macerası.) 

OF/SIN MÜBA Y AA Ti 
Ceyhandan aldığımız bir ha· 

bere göre, Ceyhan Ofisi Kozan
dan külliyetli miktarda yeni sene 
mahsulü satın almıştır. 

Yabancı memleketlerde 
okuyan Türk talebesine 
gönd~rilecek aylıklar 

Maarif Vekaleti ecnebi mem
leketlerde hükumet namına tahsil
de bulunan talebemizin zaruri 
masraflarını karşılıyabilmek için 
kendilerine her ay verilecek para
yı, bugünkü şartların icaplarını 
göz önüne alarak yeniden tesbit 
edilmiştir. Bu hususta hazırlanan 

listeye göre Almanyada okuyan 
talebelerimize ayda 94,50, llalya 
da okuyanlara 115,50, lngiltere'de 
okuyanlara 180, Amerika'nın ucuz 
memleketlerinde okuyanlara 130 
ve diğer kısımlarında bulunanlara 
160, lsviçre'de bulunanlara 145.50 
ve Macaristan'da okuyanlara da 
l 05 Türk lirası gönderilecektirr 

Ping -Pong 
mısabakaları 

Bölgemizin tertip ettiği Ping-
P(>ng müsabakalarına dün gece 
saat 21 den itibaren başlanmıştır. 
Bu müsabakalar bir hafta kadar 
devam edecektir. 

LAmba şişesi 
din geldi 

Evvelce geleceğini bildirdiği. 

miz lstanbuldaki şişe ve cam fab
rikalarının şehrimiz ve havalisine 
tahsis ettiği 150 düzüne lamba 
camı gelmiştir. Bu camlar halkı· 
mız arasında 2 numaralı cam diye 
maruf olan ( 1stanbul No. S) tip 
camdır. Bu camlar ihtiyaç nisbe~ 
tinde tevzi edilecektir. 

Polis KolleJl ve 
Hususi liselere imtihansız tes· 

mi liseler olarak alınmalan kabul 
edilmiş olan Polis Kolleji talebele· 
rinin resmi lise ve orta okullara 
da imtihansız alınmaları kararlaş
tırılmıştır, 

Şebre bagln 
llabve geliyor 

Bazı sebepler dolayısiıt. şeh
rim ize ayrılan 233 çuval kahve 
düne kadar gelememişti. Alaka 
dar makamlardan aldığımız ma
lllmata gföe, kahveyi şehrimize : 
getirecek olan iki tüccar bugün 
Mersine giderek kahveyi şehrimi-
ze getireceklerdir. 

Bugün gelecek olan kahve, bir 
iki. güne kadar satışa çıkarılacak-· 
hr. Ayrıca kahvenin çekirdek ha
linde mi, yoksa çekilmiş olarak mı 
satılacağı henüz tesbit edilmemiş
tir. 

.......................... 
ı ı 
ı rena kokan ı 
f sokaklar i 
ı ı 
ı Karllerlmlzden aldı- ı 
ı Aımız mUteaddld mek- ı 
ı tuplardan anlaşıld1Gı1na ı 
ı göre , ,ehrlmlzln bazı ı 
ı sokaklarmda çok fena ı 
ı bir hava vardır. Ve bu- ı 
ı na sebep IAOam kapak· ı 
ı larımn kapanmaması - ı 
ı dır. Beledlyenln,temlzllk ı 
ı lflerl teşkllAtma bu hu- ı 
ı susta amir vereceölnl ı 
ı Umld ederiz • ı 
ı ı .......................... 

Ylzme Havuzu 
yakında açıhyor 

Atatürk Parkının arkasında 

bulunan Yüzme Havuzunun bütün 
noksanları ikmal edilmiş bulun
maktadır. Bugünlerde açılacak 
olan Havuz, yalnız Bölge yüzücü
lerinin çalışmalarına tahsis edile

cektir. 

Dlrdlncfl Umumi 
Mllettlş Batayda 
Antakya : 2 (Türksözü muha

birinden) - Dün sabah şehrimize 
gelen Dördüncü Umumi Müfettiş, 

Tunceli Vali ve Komutanı Korge
neral A. Alpdoğan şerefine Vali
miz Şükrü Sökl\)ensüer tarafından 
Turizm otelinde: dün bir öğle ye
meği verilmiştir. Yemekte Tuğbay 
Şükrü Kanath ile askeri ve mülki 
erkan, Belediye ve Parti erkanı 
hazır bulunmuştur. 

B. Millet Mec~lslnde 
(Birinci sahifeden artan) 

letinden ~ifahi sual takr'ri var
dır . 

Bunlardan başka Türkiyenin 
1 9 4 O Budapeşte panayırı· 

na i ş t i r a k i masrafları· 
nı karşılamak üzere Macadstan'a 
gönderilecek 15.00() liranın tarih 

sırasını beklemeden Türk - Ma
car kliringinden tesvj~vesi hakkın· 
da Macaristan hüiumetiyle yapı-

lan anlaşmanın b.tdiline dair ka· 
nun layihasiyle, Haliç vapurları 
işletme inhisarıua ve hariçten sa-

tın alınan buha.rh ve motürlü ge
milerle memlekette yapılan mü
messilleri içi ıı getirilecek eşyanın 

gümrük resı ninden istifasına dair 
kanun layihaları da müzakere e
dilmiştir. 

RuLnaııne işinde en mühim 
olan çiftçi mallarının korunması 
hakkındaki kanun layih.ıısını da 
wnumi he.yet kabul etmişür. 

--==EUZAB.LABDAN BABE~_f----

26,000 kilo ağtrlığmda bir muBiki : Aleti 
Asırlardanberi Avrupanın en büyük kilise or

gu Prağda bulunuyordu. 

Sen Jakob kilisesinde bulunan bu org on yedin
ci asrın sonunda Prağda çıkan büyük bir yangın
da harap ol!fluştu. O zamandanberi bir yenisinin 
imaline çalışılmakta idi. Yeni org nihayet yapıl
mıştır. 26.000 kilogram a~rlığında olup halihazırda 
Avrupanın hiç bir tarafında bu kadar büyük bir 
kilise musiki aleti bulunmamaktadır. 

Şu kadar var ki yeni org lkilisenin biııasiyle 
gayri mütenasip bir cesamette bulunduğundan bü-

yük musiki cihazının hatırı için kilise binasının tev· 
siine lüzum gösteri' tmiştir. 

Org yalnız ces .ameti cihetinde• l değil gayet sa
natkarane olması itibariyle de kı•ytnettardır. Bahu~ 
sus parmak basıl Jin tablası lion ~~erecede sanatka

rane yapılmıştır. 

Sümerbank umum müdürlüğü, 
memleketin muhtelif mıntakala
rında Yerli Mallar pazarı açmak 
için giriştiği facı.liyete devam et
mektedir . Umum müdür Burhan 
Zihni bu münasebetle memleket 
dahjlinde bir tetkik seyahati yap· 

ihtiyar bir kadın, un_
11 

~tD' 
yasetine merak sarmıştı .. Du kod ~da 
disine en son havadisleri ~a (' ~tbi1 
lar. Bir gazetenin baştığılJl tı 

8 

cümle vardı. t ~' ı11lıd 
<Sovyetlcrle yedi mille 

makta, mağazaların bir an evvel 
açılarak faaliyete geçebilmesini 
temin için tetkikatla meşgul bu-

harebeye karar verdi.> . ıııs~ 1 •oı 
Kadıncağız bu cümleyı 

etti: / 
Aman evladım ona d( 

lunmaktadırlar . 
Mevcut pazarlara ilavet~n Kon

ya, Eskişehir , Gaziantep , Sivas 
ve Hatayda birer Yerli Mallar 
pazarı açılmasına karar verilmiş
tir . Gıtziantepte açılacak Yerli 
Mallar pazarının her türlü hazır

lıkları diğerlerinden önce ikmal 
edilmiştir . 

millet demtzler; yedi dih'el 

Jer 1 

* *. 'J~6 
Bir muharrir, cep k~ll ge 

· tabirinin hatıra ufacık bır ~i tt! 
getirdigini söylüyor. Hal~ıı ııfr 
kruvazörü koskocaman bır 

Bunlardan başka diğer bazı 

mıntakalarda da ayni şekilde pa
zarlar açmak için tetk:klere de-
vam olunmaktadır. Halk ile biz-
zat temas ederek , yerli rnam0.1-
leri ona doğrudan do~ruya sat 
mak suretiyle, ihtikara, bir derece 
daha mani olmıya çalışılmakta

dır 

Mersin Ziraat 
bankası modorıııa 

Mersin : 2 (Türksözü muha· 
birinden) - Şehrimiz Ziraat Ban· 
kası Müdürlüğüne terfian Tarsus 
Ziraat Bankası müdürü Bay Os
man Erman tayin edilmiş ve mu· 
maileyh vazifesine başlamıştır. 

Alman • Sovyet 
Parbl ve Vlşl 

- Başmakaleden artan -
şiin bir ingifiz. /ransız harbi oldu
ğunu tebarüz ettirmek içın Suri
yeye müdahale etmekten çekindi
ler. Ve geçen sene, bu zamanda 
biribiriyle itti/ ak halinde bulunan 
iki dost devletin, bugün biribiriyle 
dövüş halinde bulundukları görül
mektedir. Almanya, Vişiye büfün 
sempatisini gösteriyor. Nasıl ki 
Vişi de lngiltere ile işbirliği mü
cadelede Almanyaya sempatisini 
göstermektedir. Bu, Vişi ile Al· 
manya arasındaki münasebetlere 
esrarengiz bir renk fJeriyor. Ve Vi
şinin rus harbi karşısındaki fJazi
yetini tayin t;lmesi, bu esrarı büs
bütün derinle#irmiştir. Verilen 
malumata göre, Almanya, Rusya 
ile harbe girişir girişmez, Vişi 
hükumeti de Sovyetler Birliği ile 
münasebetlerini kesmiştir. Fi/haki· 
ka fransızların Sovyetler Birliği 
hakkında sempati bes/e114e/erine hiç 
bir sebep yoktur. 1934 senesinden 
sanra Fransa ile beraber yürürken 
fJe 1935 senesinde de ara!arında 
bir karşılıklı yardım paktı imza· 
lanmış iken, Sovyetler Birliği, en 
ncizik bir zamanda Almanya ile 
dostluk paktı imzalayarak Fransa
nın ezilmesine karşı lakayt kal
mıştır. 

Şimdi ayni Fransa'nın bunu 
Sovyetler Birliğine misliyle öde
mesi tabiidir. Fakat Vişinin kara
n, Sovyet Fransız münasebetlerini 
değil, AJman Fransız münasebet-
lerini ortaya atmış bulunduğu için
dir ki dikkate layık görülmektedir. 
Eğer bu karar yalnız Fransız Rus 
münasebetleriyle alakadar olsaydı, 
Vişi, Rusya ile münasebetlerini 
çoktan kesebilirdi. Almanya ile 
harbe tutuşur tutuşmaz kesmesi, 
Almanya'ya karşı Vişi tarafından 
girişilen bazı teahhütler iktizası 
olmak gerektir. Vişi hükümeti bu 

karariyle, ~lmanyanı~ bir. e~is~
lip mahiyetı vermek ıstedığı mu-
cadeleye sembolik olarak iştirak 
etmektedir. Hadise en çok bu ba

kımdandikkate layıktır. 

dır. \'8b 

Zaman ilerledik_çe ddf l 
cgünler geçtikçe> ölçuıer l 
yor, ne yaparsınıı? -~ 
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PERŞEMBE 3.7.1941 
1• 

ı.e 
7 .30 Program ve meınle 

at ayan 18r 
7 .33 Müzık : Hafif parça 

7.45 AJANS haberleri 81, 

8.00 Müzik : Hafif par\
1 

(~ 
ııı . 

Programının Deva 
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1urd 

llıı<ie 
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dııtd 
~ç 
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8.45 Evin saati / t 

12.30 Program ve meırııeı.el 

12.33 
12.45 

13.00 
13.15/ 

14.00 

18 00 

18.03 

at ayarı . 
Müzik : Saz eserler• 

AJANS haberleri c _ ı.(ile 
Müzik : Hafif tur,. 

M ... k K k pror 
UZI ; arışı 1 

leı:e 
Program ve melfl 

~ 
at ayan C ı 
Müıik : Radyo Dırf' 
kestrası (lbrahilll 
Ateş Böcekleri) 

1 ı.;el Konuşma (Meme ~tı11 
tası) ,.d t6,,~ 

18.30 

~JI~ 'I 

Müzik : Piyasa şar J ._, 18.40 

19.00 

19.15 

c(lle 1 
Konuşma (Derdle..- L tii 

Müzik : Radyk oı ~G 
ı~c 

... ·~" t 
k<>strası 

19.30 Memleket saat ..ı lfl~il 

~ıı 
~t 

AJANS haberleri -1eı 
19.45 Müzik : Yurttan s~~t 
20.15 RADYO GAZE'f ti 
19.45 Müzik : Fasıl t-{eYe,rof 
21.00 Ziraat Takvimi ve ,t{ 

Mlihsülleri Borsası;ti r· 
21.10 Müzik : Fasıl ı-JeY 

ramının devamı ı.srl'ıf 
21.25 Konuşma (Sanat 

konuşuyor) seııtl 

1~~lı 
'tt 

~i, 
~~q 
~t 
~~ 
lı~ 
~G~ 
''l>ı 
t'-ı 21.40 Müzik : Radyo f. ~ 

kestrası (Şef: f-1. 11,ı. ~ 
22.30 Memleket saat a~ 1·•~j hıı~ 

haberleri ; Eshaıfl acı· ~:i 
Kambiyo - Nukllt 

I~· 

(Fiyat) tfl.l 4: 
22.45 Müzik : Cazband / 

2~ 551 o;e ~ 
23.00 Yarınki prograıfl 

nış. -- - . ssj 
ıııııııııııııııııssı ıl 

Malatya Bez. "~ ),,/ 
Fabrikaları T. A. Ş JI~ 
Men~ucat Fabrika•' 
lüğünden: ~t 

tıbllt tı1' 
Fabrikamızın sı dııfl 

lutu münhal olduğ~fl 111~)'1' 
ehliyeti olanların vesılc;3 sS1 

iiiiiıii'iiSıııı'tissı 



1~luar Sularına 
~ayn dökülüyor 
dı._ Sofya. 2 (A '"1111ııı ' .A.) - Bulgar or 
ltt k un tcbli~i: Karadenizde Bul
aı ıır, •ul '24 arına 2 temmuzda sa-
~i "te rnayn dökülecektir . Ec
~ıır ~PUrlar nihayet saat 16 ya 

~ ~İli 
1 
'tasutaı ında seyrüsefer e-

l r er 
2 it t · Bu sulara girmeden 

11 ev 1•ıııdı veı müsaade almak la· 
r. 

ıa,velllllnln 

beyanatı 
Aııka 

liııdcıı ra : 2 ( Radyo gazete· 
"ıı l )._ Polon} a Başvekili bu-

0ndr d tt nı~ 8 a Polon} a ve Sov-
Unas b "1,tt e etleri haHında be-

.... ' buıunmu$lur. 

"-'lıt. Avrupa cephe· 
de çarpı,maıar 

(Birin · 
cı sa} fadan artan ) 

ltıik ~ Yasta ba · t . . . ttk raı a eşıne ıstınat 

'kta mukabil taarruzlar yap-
tr Ve d"" 

cı. dirllıek uş~ana. a~im zayiat 
~dur suretıyle ılerı harekatını 

'1c klllaktadırlar. Luck istikame· 
'· uvveu . . k . ~ t cnınız uvvetlı düş-

~tct eşekküllerinin taarruzunu 
~. Utıtıu 1 
~ t6 ş ardır. Bu cephede bir 

~llsııı~ade~am eden muharebe 
•~ıın1 h duşman insanca ve harp 

-t,_tıı Ususunda mühim zayiata 
l!ı~ı. 'Itır. Pıa· d . . d ~ '4ltı n aıresın e ve al-
~ltll k:ınre itba ederek ~geri çe· 

t ct11ı~Vctıerimiz Lemberki t'lh· 
lo ışlerdir. 
~ 11dra· 2 ~tıı·}'oau · (Cj .a) - Moskova 
Gıı ııı 16' .

1
halk komiserler konse-

~ v,tanıde 60 yaş arasındaki bü
~t 4ı ihti a~ların hava tehlikesine 
~ lltf buratı tedbir almakla mü-

tatıı llndukları hakkındaki bir 
'ıncs· · t,f •nı neşretmiştir. 

>tt Oatova • 
~ t'YYar ' ~ ~ A. A. )- Sov-

'ııı elcrının bir Romen li-
~ olan K-
t. llıb,ı_ ostenceyi yeniden 
~iltrı :ıltları bildirilmektedir . 
~ıı b Cdeflere atılan bomba-

Gıltı:ft~rdeflere isabet ettikleri 

~ "()•k . 
ııı,,. ov il • 2 

ı..' tt t • ( A A ) - D" "IG rıeyc . · . un 
ltıc"iU .tı azalariyle Sovyet 
tlt erı ar ~ c İfl _aııında pratik ma-

tıı,~ b - er gorüşülmüştür . Heyet 
-~ Uyijk 1 • • • \rct"l ' Çısı Krıps tarafın-
t b ı en . 
~~t il ltıü ııyafete iştirak etmiş 
'tt 1 l'ııpı~asebetıe umumi top
ı.. l'll11ev· '?•ılır. Hariciye komi-
"ll'c •nı v· . . .. 
~tliti u ıfınskı harıcıye ko-

\'a et korn~urnı. ~Atibi Sololiyef 
~ •I \re b serlı~ınden bir mü
t trll) v Unlardan baıka bazı 
~~l:llır4~ :ub~ylar da toplan
h .. I l'c l tmıılerdir . Amerıka 
1 t t • ran ç ' 1'-ıll "Vcç el' . . ın büyük elçile-

~~d.a bu:unçısı de . davetliler a-
'dr·1..ı ll'lakta ıdiler 

L""ll \.1 : 2 . 
~ )01 l< ( A. A. ) - Bir 
~t11clc c,;1•lhaç livası Şark cep
~ı11 ~ôtıiiıı-cyan eden muharebe· 
't Pany~ı olarak ;ıtirak etmek 

cbtıiır makamlarına müra-

' ır. 
"1tedekı Deri 

laare1ıatı 
~(&İrine· 
'ıı.: )ctı . 1 •ayf adan artan) '"''it' trı t ' }'itı ır · Su ;v~ıf. ettikleri öire· 
'il tr ta 8 sıyetler son nü-
~d1"hitdc:asın~a V:şi kıtaları
t~ · ..,t it Çelulmeıini isteyen
_,ltcltrj: Uflar arasında mühim 
~ltıatıar v •ahipleri, muharrirler 

<1, be eski Lübnan Maarif 
Ulı.ınnıaktadır. 

••••••••••••• 
BBESTE ABIN 

LONDRA: 2 (A.A)-lNGlLlZ 
BOMBARDIMAN TA YY ARELE
Rl DÜN GECE BREST BÖLGE
SİNE HÜCUM ETMİŞLERDiR. ............. 

Orta Şark 
Vaziyeti 

Londra : 2 {A. A.) - lngiliz 
Orta şark tebliği: Libyada deği · 
şiklik yoktur. 

Habeşistanda harekat mem
nuniyet vericidir. Suriyede Tüd· 
müre hakim tepeler tekrar zapte
dilmiştir. Şam bölgesinde Nebüke 
yapılan taarruz tardedilmiştir. Düş· 
mandan tanklar alındı; Sahilde 
ilerlemeler oldu. 

Amerlllada'kl 
caıaııarm ltlralı 

Nevyork: 2 (a.a.) - Casusluk 
suçuyle dün tevkif edildikleri bil
dirilenlerden 7 si dün Brookly Fe· 
deral mahkemesı huzurunda suç· 
!arını itiraf etmişlerdir. Diğer 18 i 
suçlarını inkar etmişlerlerdir. Bun· 
!ar arasında bombaların kontrolu
na mahsus aleti imal eden fabri· 
kalarda çalışan ilıd ressam bulun
maktadır. Suçlular hakkında 15 
temmuzda karar verilecektir. Mev
kuflar için yatırılan kefal_et akçe· 
si 425.000 dolardır. 

San Fransisco : 2 (a. a.) -
Kontramiral Greenslade'in bildi
rdiğine göre. Mereisland deniz 
tezgahlarında çalıımakta olan 28 
mütehassıs işçi bozguncu hare· 
ketlerinden dolayı ve ıhtiyatt 
tedbir olmak üzere itten çıkarıl
mışlardır. Bu tezgahlarda 19.500 
işçı çalışmaktadır . 

ıapoaya mlteyaklaz 
ılyaıet gidecek 
Ankara : 2 ( Radyo gazete

sinden ) - Japon hariciye nazııı 
Alman - Sovyet harbi karşısında 
Japonyanın vaziyetini anlat~~ştır. 
Matsuoka bir teyakkuz polıtıkası 
takip olunacağwı bilhassa ifade 

etm iştir . 
Diğer taraftan Mihver devlet· 

!eri Japonyayı kazanmak için ça

lışmıaktadırlar. 

YeDI mabıal pamu 
· mlbayaa bazırbkları 

(Birinci sayfadan artan) 

tün tetbirler alınmış bulunmakta· 
dır. Geçen sene müstahsilden tak
riben bir milyon kilo kütlü, dört 
milyon dört yüz bin kilo koza 
ve ceman beş milyon kilo kaba 
balya hallrıde klevland ve yerli 
pamuk mübayaa edilmişti. 

Belıanntmachun6· 

Die deutsche Staatsangehörige 
Anna M a r s e i 1 l e , geboren in 
Krefeld und der türkische Staat· . ' 
sangehörige Hakkı Tuksavul, ıre· 
boren in Brussa, beide wohnhaft 
in Adana, wollen die Ehe mit 
einander einırehen. 

Adana,den 2 Juli 1941 
Der deutsche Generalkonsul 

Hoffmann · Fölkersamb 

J l {ı n 

Adana'da mukim Almanya te · 
baasından Bayan An na M a r s e i 1 1 e 
Adana'da mukim Türkiye tebaa· 
sandan Bay Hakkı T u k ı a v u 1 ile 
evlenmek niyetindedirler. 

Adana, 2 Temmuz 1941 
Almanya Başkonsolosu 

Hoffman • Fölkersamb 

KOMONiSTliGE KARŞI 
fRANSA VE İSPANYADA 
MÜCAOElE HAZIRllKlARI 

Madrid : 2 ( A. A. ) - Ko
münistliğe karıı mücadele husu
sunda bütün İspanya heyecan 
içindedir. Madridde talebenin yüz
de yetmişi gönüllü ~ aydolunmuş

tur. 

TORKSôZO 

il ~. 

,, 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

l i. - K. - --• ----.--~ Ş ._ "-~· _S_:_ 

ı Koza ı j 1 

1 

[ Klevland Ç. 1 00,00 
-..<-.-

Klevland 1 00,00 
Klevland II 

-
00,00 

M. Parlağı 00,00 50,00 
P. Temizi 43,00 48,50 
Kapı malı 
Y. Çiğidi 0,00 

~· Ç~ğidi 
Susam 
Buğday yerli 7,67- 7,75 

ıı_Arpa 5,69 5,75 
Yulaf 6,43- 6,50 Vişi : 2 ( A. A . ) - Başve

kalet aşağıdaki tebliği neşretmiş

tir : İşgal altındaki bölgede ol 
sun serbest bölgede olsun Fran
sız gönüllüleri komünistliğe karşı 
Avrupa mücadelesine iştirak ar
zusunu gösteriyorlar. Hiç bir en
ternasyol)al kaide buna mani de
ğildir. Bu gibi teşebbüsler Fran
sız birliğini de ihlal etmediğiııden 
hükümetin buna hiç bir itirazı 
yoktur . 

"~ - '~ 
1 2 - 6 - 1941 1 

l ı ·KAMBiYO VE BORSA 

1 
1 ş bankasından alınmıştır. 

ı (Frank) Fransız 

5.22 ~I l ı (Frank) İsviçre 
·~Sterlin) İngiliz 
, (Qola~) Am_erikan_ \29.52.75 I 

- - -

i l l N 
ADANA OOGUM VE ~OCUK BAKIMEVİ BA~TABiPliGiNDEN: 

Müessesemizin Yiyecek ihtiyacı ile Kok Kömürü ihtiyacına 
istekl~ çıkmamıştır. 2490 Sayılı Kanununun 43.cü. Maddesi hü
kümlerine göre bu ihtiyacatın pazarlıkla ıatın alınacağı ve pa
zarlıtın 4171941 Cuma iÜnÜ saat 10 da Sıhhat Müdürlüğünde 
yapılacağı bir kere daba ilin olunur. 13220 

l ı an 
SEYHAN lili YETİ DAİMi EN&OMENİNDEN: 

Adana Memleket Hastanesinin 941. Mali yılı 3679 lira 50 
kuruş muhammen bedelli mualece ihtiyacı 15 Gün müddetle 

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 941 Temmuzu 17 sine mösadif Perşembe günü 

saat 10 da encümenimizde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek 
üzere 275 lira 96 kuruş muvakkat teminatın eksiltmeden Önce 
Husuıi Muhaaebe veznesine teslim edilmesi lazımdır. 

Şartname ve Listeyi ıörmek iıteyen isteklilerin her gün 
Hastane idaresine ve Eksiltme günü de Vilayet Daimi Encü-
menine müracaatları ilan olunur. 3-7-10- 14 13221 

ilan 
ADANA BElEDIYE RİYASETİNDEN : 

1 - Adana Askeri depo - Tat Karakolu arasında mü· 
ceddeden yapılacak şoıa inşaatı açık olarak ekıiltmeye konul

muştur. 

2 - işin keşif bedeli 7061.40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı .S29.60 liradır. 
4 - lıtekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evtakı 

Adana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 35 kuruş mukabi

linde alabilirler. 
5 - ihale 1817/94 t tarihine rastlayan cuma günü saat 15 

de belediye encümeninde yapılacaktır. 
6 - Münakaaaya ıirebilmek için taliplerin ihale tarihinden 

en az üç gün evvel Be!ediye Fen işleri Müdürlüğüne müracaat
la bu işin ehli olduklarına dair ehliyet veıikaıı almaları şart-
dır . 

7 - Bu iş hakkında fazla malfimat almak istiyenlerin Ada· 
na Belediyesi Fen itleri Dairesine ve münakasaya girmek isti 
yenlerin de ihale günü muayyen aaatde Belediye Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

13222 3- 7- 11 - 15 

11 an 
BElEOIYE RİYASETiNDEN : 

1 - Temizlik işleri amele ve müstahdemini için (90) takım 
yazlık elbise kumaş ve dikişi müteahhide ait olmak üzere yap
tırılması ac,.ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher t~kım elbisenin muhammen bedeli (7) liradır:. 
3 - Muvakkat teminatı (47) lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun 8 inci Salı günü saat IS te bele

diye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yuı itleri müdürlüğündedir. is

teyenler or~da görebilirler. 
6 - ihale günü muayyen saatte isteklilerin muvakkat etmi

natlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilin o-
lunur. 20-26-29-4 13171 

1 LAN 
SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MDOÜRlO~ONOE 

Orman emvali satış il 
Cinsi 

Çam 

Miktarı 
Hacmi 

M3. D3. 

454 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde 
ları şartnamed~ yazılı Pınar Gözü devlet ormanında nu 

mış (454) Metremikap Çam ağacının (12) ay içerisinde 
mak üzere 24-6-941 tarihinden itibaren 15 gün 
açık artırmaya konu'muştur. 

2 - Arttırma 9-7-1941 tarihine müsadif çarşa 
saat 11 de Orman Çevirge Müdürlüğü binasında 
tır • 

3 - Beher gayrı mamul metremikabm muhamm 
490 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 166 lira 85 kuruştur. 
. 5 - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan. Or. 
ıle Or. Umu~. Mü. ve Karaisalı Or. B. Şefliğinde gör 

6 - Teklıf mektupları 9-7-1941 günü saat 11 
komisyon reisliğine veri mesi lazımdır. 

7 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikde 
gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (bu ves 
lülerden istenmez.) 13189 25-29-3-7 

ilan 
SEYHAN HUSUSİ MUHASEBE MOOORlOGOND 

1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri ırenkuUerin bir se 
deli icarı açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 94 ı temmuzunun onuncu perşembe g 
at oncfa yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde göı 
isteklilerin Vilayet Daimi Encümeninde bulunmaları i 
nur. 

icar Ledeli 
Lira Mevkii 

Cinsi Te 
Li 

49 
1 ıo 
20 

Hükümet C.Seyhan M. altında Dükkan 

" " 
,, 

" 
., 

" Kapalı çarşı bedestan 
" 

13195 27-1-3-6 

--
• 
iş Bankası 

Klçtlk taıarral beıapları 

1941 
İkramiye plim 

KEŞlDELER 

3 
E 

4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Ağuıtoı, 3 lkinciteıri 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 1000 Liralık - 2,000 Lira 
3 ) 1000 ) - 3,000 ) 

2 > 750 ) - 1,500 1> 

4 > 500 > - 2,000 > 

8 > 250 > - 2,000 > 

35 > 100 > - 3,500 > 

80 ) 50 > - 4,000 ) 

300 ) 20 > - 6,000 > 

TUrklye lf Bankasma para yatırmakla yalnız 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlz 

denemlf olursunuz 

t . ._. ...... ._. ........................................ ~ .................... . ,.. .... . 
• . • . • . • . • . 
• . • . • . • . • . 

DOKTOR 
Yalçm Mustafa Dzel 

Dablll Baıtalıklar Mltebaıııı 

Abidin Paşa caddesi Namık Kem 
J okulu karşısındaki Muayenehanesinde h 
! hastalarını kabul eder 
• i S. P. Cs. 28-30 .. ................................ ~ ................ ._. .... ~ .... ......... ... 
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--~----·-~"'--------- 1 LAN 
SEYHAN VILA YETi OAIMf 

ENCOMENİNOEN: 
1 - Nafia dairesi için sa· 

tın ahnaoak müstamel bir kam
yon (3700) lira üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ebilttne 1077/941 ta
rihine müsadif Perşembe günü 
saat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler buna ait 
şeraiti öğrenmek için Nafia 
dairesine müracaat edebilirler. 

25-29-2-3 13188 

G. btep Alllye 
Büü ••lllE••e
lbadea: 

Dosya/682 

Ka it siyle ve sesinin temlzllilyle ller ilesi llarreae 
da,ıren radyo 

G. Antebin cevizlice M. Celal 
kızı Zeliha tarafından mahkemeye 
müracaat olunarak kocası Müddea· 
aleyh o mahalleden Mustafa og-lu 
AJinia hırsızlık yaparak firar etmiş 
bu suretle haysiyyetsiz hayat ya· 
şamak<la bulunmuş oldutu ndan 
bahsilc bilmuhakemc boş mma· 
!arına karar verilmesi talebiyle a
çılan davanın yapılmak.da olan 
muhakemesinde: Müddeaaleyhin i 
kametgahımn meçhul kaldıtı ledet
tahldk anlaştlarak ilanen tebliğat 

yapılmamna kaFar verilmittir. Ber
mucebi kaıar mumaileyhin 8/9/94l 
tarihinde saat 11,20 de mahkeme
de hazır bulunması lüzumu ve ak
si takdirde hakkında gıyap kara· 
rı verileceti 'nan olunur. 

Muharrem Hilmi Remo 
Tlcaretbanesladea a1ıa11 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TEtEFtN : H2 1S2t9 

-------

YeDI Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİlTERE iTTif AKI YE 

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUGU 
===:: YAZAN: MÜMTAZ FAiK FENiK ::miiiE 

' 

,-
raa~JE CUMHURim1 

1 

Zi raa;t Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai: 100.0lJtl.OOO T•lt bird81 

Şube ve ajam adedi : 265 

ZN-at ve ticarf her nevi banka muameleler 

Pata biriktirenlere 28.800 lira illramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kwnbarala ve ihbarsız tasarruf heaaplanna en 
az 50 lirası bulunanları senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

atatıdaki plina göre ikramiye da{ıtı'acakhr. 

4 Adet 1000 Ur alile 4000 Lira 
4 • l'JOO • 200I 

" 4 .. 250 .. 1000 
" 40 " 100 " 4000 .. 

100 .. 50 .. ~()()() 
" 120 

" 
40 .. 4800 .. 

160 ,, 20 " 3200 .. 
DIKKA~: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan a.ıatı dü:tmiyenlere ikramiye çıldıjı takdirde yüzde 
20 fazlUile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhil, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Hazirah tariHlerinde çekilecektir. 

MOl°EHASSJS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUITR lf AfaAIN!Sİ 

OSTOllB MUlYllEYAElll IAll EIER 

Senelifi ... 1400 Kr. 
1 Aylıfı . . . 125 • 

• lıınıar l~ln liar•Y• 

• ...................... ~1~ I ı• 
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P'Etda CELAL 80VEN :: 

Umumi Neırlyat Mil.dr1rü 
1ncMD aaoaıo t mUracailt titmellill'r ,_ Basıldit• yer : TORKSOZO Motbacıst 
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En Büyük Hakikat 
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N Di$ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT. 
CAZİI( V( G0Z(llİKTİR ! 

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

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

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

de parlak neticeler ~ 
"Radyolin,. sizi terkibi rn cıJ' 
ve birkaç misli pahalı e 

müstahzarlarından da ınüstd' 
ni kılmıştır. 

• 
~ RADYOLIN 

" " " " " " M 

" n Bitin AOrıların panzeblrldlr. . 

ğ Beyhude ıstırap çekmeyif1~ 
n al• TEK KAŞE 

ft NEVROZİN 
~ 
" ~ 
M 
N 

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 EV R O Z 1 N 'dir 

= NEVROZiN TERCİH EOl-
a /.,.iuuio G6nJe i Kose Almabilfr. 

lblt~*Ci* M. fi MM fi - -~21.2rlll:SZICll~ZllC:llCll:S:~ ... 
~ 
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Gazete ve Matbaasj 

Türksözü Gazetesi 
Ollayacaıarına dtlayanın ller ta 

vaka balan lladlıeıerl gani 
glalne verir 

• Türksözü Matbaası 
Kitap, mecmaa, çek, bilet, an,, 
harita, bUtmam matbaa ı,ıerlal 
ldJede mavcat matbaalara re 

eder derecedeta~eder 
o 
eaoooaoooooaocooooooacO 


