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~illi Şefimiz 
~onservatuarda 

~ilk 
~~ b:r~: 3 (A.A.) - Milli Şe· 

ler11 ~~n lconservatuarda me
'lef .. 'Ploma tevzii törenine •crrn: ~bir ışlcrdir. Maarıf Vekili· 
ad' ııutuıc .. ı . ı pt0 soy emış mezunla· 

~tı verilmiıtir. 

:1-~ Sovyet 
~•Ja harbinin 
-~eeıerı hakkında 

q r&BAZIYE 

Necmettin SADAK 
1ttıo" 
liqcl :-- Sovyet harbi bütün 
l eıı/e d / 
.Qci1,. ki . evam ediyor. lk de-
llıe/j insanca, modern ve 
b4!Jii7aızeme itibar ile bu de
Qıı d. kuvvetler çarpışıyor . 

olayı t . 
t ltı aarruzun dehşeiı 

ı, d tıkavemelin kudreti de 
0ıı gı:; e~er mahiyettedir. Harbin 
~9,,0 'llUrıde ik.i tarafın tank 
~ " re k 
~. 13;~ <19ıpları hayret veri-
"Q :z:cıt ·AL l S llıı4rı nıan arın, ovyet 
~;,. müdafaa kabiliyetleri· 
>t/ik etme/eri, binlerce kilo· 

"e ~ePlıe boyunca müthiş bir 
'>ıııhcı Cl.Tıat Çarpışmasını andı
!Jıfı,.cıt;ebe/erin çok çetin, yoru · 
~ıı "il cı o/dutunu iÖslerir. 

<ı11za k Qııı11 b ra arşısında, Al· 
111lı /tı ". lniişkil haı bi, asıl 
t gılte ·ı erca re z e uğraşmaya 

'-li uı ett ':. · ~- · Yo,., ç~f' suali tekrar ha-
1"Tıtı!Jet Unkii, denııctıgı gı· 

'ııı~1,.11ğ~us9a seferi, lngiltere· 
!Jrq.d nı tamamlamak, Ame· 

k'!J ... 1m1rıdan istifade etmek 
. \• ··•etli 

'l'cı.,.kt zamanlar kazandırı· 
r,ı,,. ~/meşgul olan Alman 

. 't e~ 11~iltereyi eskisi gibi 
ıj rJ4,_/mıyor. Akdeniz müca· 
~'llıqtcı1c"·ğu için ingili:z filosu 
1 k0,.tı 1 nakliye gemilerini da-
. Yab·ı· 111 30 

1 ıyor. Nihayet, Sovyet 
cioıı tıuııda-J şgcil edilen sa· 

terrı · 
lcı.r ın olunacak maddi 

'bi[ıa ra~men - Alman or· 
. 'l<ıs 

t~ıft sa tayyare bakımından 
~'. clcıh amış çıkacak buna mu• 
;,' lcı"cıa rahat çalışan ku'Vvet-
'11 "ruf ''e h etmeye vakit bulan 
tı:ııı QtJad k 

«cı./ıQ k 0 UtJtJetlerini epey· 
t CQ t I 
~' h0 ,.6. zr. Almanya - n· 
'cı.lc;rıı. '· neticede sadece ha-

'· 
19eti d 

41 4t"llcı emek oldu~una 
il b1,.cı~Yanın, lngillereyi bir 

6."' t arak bı'nlerce taygare-
6'~r1e h cıyyareci/erini Sovyel 
'1ir? 

0"caması nasıl izah e· 
~ 

6· °"'Yet lı 
• 1ıı arb' / e Yat s.. 1

• ngilterenin ek· 
lt,,.lc llriiyor mu? 

'ııı.ı esin ki 
"lcı.lc 0 ma gelen bu ba· 
hcı.tb~me tarzının Alman er· 
i... 1!/esi 
··•kcı nce meçhul katma-

, b.. 11 lcısov•·., d 'l . Jf. , .. h .., ... r e ı emıyece5 ı 

b Orek t' 
'lı İt Pi . e. ın, askeri veya 
'k ~Q aıı ıcabr oldu~una hük-

1.., "Urfd' 'fqt. ır. 

, ~'li ıçte1l .. 
<:eıi rnuşahedenin mantı• 

ot • Al ..., tlııı / manyanm, bu yıl 
"'tıcJ • n ·ı 
I 'tı gt lereyi istila teşeb k· tıa.ı 
~ "ıci !eçmiş olmasıdır. 
<ltb· ~Uşah d 

ııı, 1'1e Al e e, Sovyel Rus· 
tQ~~ he~ manganın pefinden, 
~· eııllti en bütan Avrupanın 

ı. 1!Jcı ~ ol 
"itı~ • !?.o masıdır. ltalya, Fin-
. Ycı S marıya, Macaristan, 
• 'r1it{ °"Yellerle tam harp 

icı.l er, J 
ç 'Yan spanya, muharip 

e ~ 4{1)tQ., tıe heyecan i~indedir. 
··ıa •• od 

t/i scq,d ,. ularının geçme-
ıı, e ed k 

e, 
11 

gj,.~. ere yardımcı tJa· 
l ~QI. lŞfir v· h 
''~!fi,,. "t% · ıc y Fransası 
it .,, k . s 
~. ese,.•k ovyetlerle müna· 
lj Almanya tarafını 

t ıı q 
ııı,!Jh ~lette,.. 
( ~ 1tıe h den hepsi Sovyel-

Ctj'i Ü a~be girmiş o/mak
ÇU.rıcü •ayfada ) 

.[ · B_ ~ y_ ü k M i ile t M e c ı isi n d e 
1 

Parti Grupunda 

Başvekilimiz Bug ~· 
Beyanatta Bulunacak 

ı~ 

Ve 
üd faa 

il.mizin 
ANKARA : 3 ( TÖRKS6Z0 

MUHABİRİNDEN ) BUGÜN 
RESMEN İLAN EDİLDIÖINE GÖ· 
RE BAŞVEKiLiMiZ DOKTOR 

REFiK SAYDAM YARIN ( BU· 
GÖN) SAAT 14 DE B'OY'OK 
MiLLET fdECllSINDE BEYA· 
NATTA BULDNACAKTIR. 

İst·fa Tal bi 
Parti Grupa gizli reyde 14 muhalife 
karşı 209 reyle itimad beyanettf 

Ankara: 3 (AA.)-Cümhuriyet 
Halk Partisi Meclis Gruµu bugün 
fevkalade olarak toplanmıştır. Cel· 
senin açılmasını müteakip kürsüye 

Alman Kıtaah Bir Gecid Resminde , 

gelen Başvekil Rcfık Sa\ dam 
parti umumi heyt>tinin geçen salı 
günkii cels<>siııcie Milli Miiılafaa 
Vt'kili Saffot Aı ıkanın Vı>killikt<-n 
affıııı rica ettiğini lwyan edC'n 
nıuınailt>\ b hakkında pllrti umumi 
llt'ydinin lıakıki t<•nııı\ ü l iiııü öğ
rerınıek istecligiııi ve hunun gi1li 
re} le ~i~ıiirilm sini t ica el mişti r. 
~aşvckılın bu beyanatı üuı ine 
rıyaselce Grup Umumi Heyetinin 
Milli Müdafaa Vekili hakkında 
gizli reyini kullanması teklif edil
miş ve intihap daireleri sırasınca 
reylerini kullanan 223 mebusdan 

Ankara : 3 (Radyo gazete· 
sinden ) - Bütün İspanyada gö· 
nüllü kaydi devam etmektedir . 
Sovyetlere karşı çarpışmak iste 
yt>n bu İspanyolların şüphesiz ki 
mücadelesi sembolik olacaktır . 

Berlin : 3 ( A. A. )-·- Alml\n 
orduları Başkumandanlığı fevkal . 

~&~a~e~V8Jııiu~al(ftYıAfW 7~e\\l\ı 11.fu 
dün nihayetlenen bir muharebt.'de 
yeniden 220 tank imha edilmiş 
ve iğtinam olunmuştur · 

Bertin : 3 ( A. A . ) - D . N . 

Bialistoktaki 
Allllilll ÇHlllUHI 1 

8. STAlİNİN SOVYET 
MillETİNE HiTABI B. bildiri;or: İmhadan bira.z .ev· 

vel Sovyet cüzütamları Bıahs • 
tok'un şarkındaki çemher<len çık- • 
mağa teşebbüs etmişlerdir · Sov- SOWYET RICATIMI -

iMHA MEYDAN 
HARBi BiTMiŞ 

yet kıtalarmın dört hücumu tard 
edilmiş ve düşmana ağır kayıp 
lar lı.aydettirilmiştir. Çember d~ha 
ziyade daraltılmış ve büyük mı.k 
tarda esir alınmıştır. Alınan esır-

ler arasında çok muhtelif teşek· dan esaret altına alınıp alınma· 
küllere mensup askerler bulun- yacağıdır. Cephenin menfaati ve 
duğu görüldüğünden kısmen ~u~ düşmanı ezmek vazifesi her şeyin 
mandasız olan kuvvetlerin t~~\ımı fevkindediı ve her şeyden evvel 
pek yakın telakki edilmekte ır. gelmektedir. 

Moskova : 3 ( A . A. )- St~- Daha fazla top , daha fazla 
lin Sovyet rarlyolariyle neşredı- silah , daha fazla mitralyö:r ve 
len bir beyanatta bulunmuş ve obüs istihsal e tmemiz ve bütün 
eıcümle demiştir ki : « S~vyet nakliyat vasıtalarını seferber bir 
ordusunun kahrı:smanca mu ave- hale k oymamız lazımdır.Bu harp, 
metine ve düşmanın tl'n iyi k~v- vatan harbidir . Ve ayni zamanda 
vetlerinin tahribine rağme~ duş- Almanya tarafından esaret allına 

iki temmuz"'"günü kılalarımız 
Murmansk ve Keçholm istikamct
lerinrle düşman p;yarlesine ve 
Duvinsk, Borisov, Slusk, Robı ivsk 
ve Luck bölgeleıinde nüşman 

seyyar kıtalarına karşı şiddetli ve 
çetin çarpışmışlarcl ır. Cephenin 
<lig-er bölgelerinde Sovyet kıtaları 
t.. ..... , ••• w .... ~ ...,._ .,,.. .,,i • ·-· -

sıkı surette tutmaktachr. Kıta la· 
rımız Murmansk istikametinde 
takriben iki fırka kuvvetinde düş
man piyadesinin taarnıı.umı tut
maktadır. Düşman cicldi muvaff a
kıyetsizliğe uğratılmıştır. 

Kuolojarvi bölgesinde ve Ka
reli berzahı üzerinde kıtalaı ım11. 
düşmanın bütün hücumlarına, 

düşman;ı ağır zayiat veı dirertk 
muvaffakıyetle tardetmektedir . 
Duvinsk istikametinde dün öğle
den sonra kıtalarımıza şimali şar· 
kiye doğru taarruza teşebbüs 
eden düşman arasında büyük 
muharebeler başlam ı ştır. Muhare

beler devam ediyor. 
Borisov, Bobrivsk istikamet· 

lerinde kıtalarımız ve düşmanın 

se} yar cüzütam l '\rı arasında gün
dilı. şiddetli muharebeler olmuş· 

( G eris üçüncü sayfada ) 

14 ünün muhalif olarak verdiği 
reye mukabil Gruµ Umumi 
Heyetinin 209 reyle Milli Müda. 
faa Vekilliğine itimat beyan et
tiği anlaşılmıştır. Bunu müteakip 
de tetkikat yapan parti komis
yonu raporunun mfö·.akeresine 
başlıyaı ak bu mevzu Üzerinde 
mütalea dermeyan eden birçok 
lıatipleı i ve bugünkü kanunun 
tatbik edilmekte olan şekillerini 

izah eden Dahiliye Vekiliııi din
ledikten sonra asker ailelerine 
yapılacak yardıma daha semereli 
şekiller verilmesi mütaleasını ve 
bu dairede bir kanun layihası 
tanzimi ile m( el ise getirilmesi 
ricasını' dermeyan etmekte bulu
nan komisyon raporunun hüku
mete tevdiini kabul etmiş ve cel· 
yese nihayet verilmiştir. 

Ankara : 3 ( A. A. ) - Halk 
Partisi Müstakil Grup Reis Ve
killiğinden: Cümhuriyet Halk Par-
tisi Müstakil Gruµu bugünkü top
lantısında Parti Grupunda Baş 
vekilin beyan. tını dinlemiş ve 

l Gerisi ikinci sahifede) 

Yurdda Zelzeleler 
man ilerilemekte devam edıyor alınmış bütün milletlerin kurta-

Düşman Litvanyayı, Letonyanın ıııması harbidir . , Mug~ lada Ve Uşakta Sarsın 
büyük bir kısmını, Beyaz R.usya - Stalin söı.lerini bitirirken her- -

nm Garp kısmını ve Garbı Uk kesi zafer için Kızılorduya ve t 1 O Ed• 
ranyanın ise bir kısmını işgal et- Kızıl donanmaya müzaheret e da- 1 ar evam ıyor 

. t' Fakat Hitlerin ordusu vak- vet etmiştir. 
~;~eıJ. Napolyonun ordusu gi~i Moskova: 3 (A.A)-Gece ya· Ankara: 3 (Türk sözü muhabirinden) - Muğlada yer 

mağluAP edilecektir . Sovyetlerın S t sarsıntıları devam etmektedir. Usakta bugün 24 saat için-
rısından sonra neşredilen ovye T 

bugün karşısında bulunduğu mes- tebliği: dekii yer sarsıntısı olmu,tur. Hasar yoktur. _ _ . 
ele Sovyetlerin Faşis~t~ıe:r~t~a~ra~f~m:·--~~~----------~---- - ---

topraklarımıza 1 ~~~ 
Ô 

" " el k. ha~ta icinde barajlardan numuz e ı T, • 

Su Veriyoruz 
ispanya • Portekiz 
ticaret maabedesl 
Lizbon : 3 ( A. A.. ) - Porte

kiz hariciye nezareti Salı günü 

ispanya ile Portekiz arasında bir 

ticaret muahedesi imzalanmış ol

duğunu bildirmiftir • 

Ank<ıra : 3 (Türksözü Muh'l· 

birinden) - Nafia Vekaleti, mem
leketin muhtelif mıntakalannda bir 

müddettenberi devam eden sula· 

ma tesisatlarının inşasını ikmal et· 

miştir. Yapılan kanal, baraj ve 

regülatörler vasıtasiyle binlerce 

dönüm arazinin sulanması imkanı 
(Gerisi ikinci sahifede) 

RUZVElT 
NUTUK 

V[R[CEK -
Londra: 3 a.a. 

- Buradan 
öğrenildiğine 

göre, B. Ruz· 
velt 4 temmuz
da lngiliz mil 
leline hitaben 
radyoda bir 

! 1 nutuk söyliye. 
ceklir. 

.:.1.>...--... _ ..... ı 

Ankoro ~ _- r -

-- - -
Radyo gazetesi 

= =------= =-= 

\ Amerikalılar har
be hazırlanıyor 
Sovyetıer , Amerika 

ve İngiltere 
lSPANY A VE MlHVER 

Günün en mühim hadisesi bu 
sabah radyuda Stalinin Sovyet 

halkına söylediği nutuktur. Stalin 

bu nutkunda Sovyet ordusunun 

1-:!::ı:"'"~""··'«'r,i~rırJ~i"; ., ... "ı-n-
statm&:., - e olduğunu 

Juluğa davet ederek • u-.. 

her hangi bir yere girdiğinde bir 
gram bile ekmek bulamaması için 
her şe) i imha etmek lü7.Umuna 
işaret etmiştir . Stalin bunu bir 
imha bir vatan harbi olarak an
latmıştır. Stalin şöyle demektedir: 

- ( Bu harpte milletimizi , 
hududlarımızı, şerefimizi, ailemizi 
bayrağımızı müdafaa ediyoruz . 
Bütün Sovyetleri düşmanı imhaya 
davet ediyorum . > 

Stalin halka, icabederse • hal· 
kın evlerini yakmalarını , tarlala· 
rındaki ekili olan her tohumu 
imha etmesini ve düşmana hara
belerden başka bir şey bırakma· 
masını bilhassa tavsiye etmiştir . 

Ortaşark Başkumandanlı~ında 
yapılan değişikliğe gelince: lngili:t. 
gazeteleri. Veyvelin Ortaşark Baş
kumandanlığından alınarak Hin
distan kuvvetleri Başkumandanh· 
ğına tayin edilmesi meselesini 

mev:rnu bahis etmekte berdevam· 
dır. Gazeteler bu değişikliğin bir 
teşkilat icabı oldu~unu bi !hassa 
kayddmektedirler . 

Amerika milli bayramı yarın 

( bugün ) kutlanacaktır . Bu mü
nasebetle Ruzvelt bir nutuk söy
liyecektir. Ru:t.veltin bu nutku ln
giliz milletine hitaben olacaktır. 

lspanya hariciye nazırı beya
natta bulunarak, Sovyet • Alman 
savaşına ispanyanın lakayd kal
masına imkan olmadı~ını söyle
miş ve Avrupada sükunun bir an 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

•••••••••• 
4-
GÜN iÇiNDE 
CEPHELERDE 
NETiCE BELLi 
OLACAKTIR. 

- Yazısı Üçüncüde -

.......... 
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\"Tor~ u~:::;VA 
bahi __ sler_i \ ŞEBBİ 

ııı" 
\_A_skerlik 

Denizaltıla 
Karşı Balon 

a 1 bağ hastahkları To praklarınuza A imanların Moskova yo 14 
zerinde ilerlemek üzere ç• 

tıklan bildiriliyor. ,,~ 
Çarlık ıamamnda . ~us~ 

eski merkezi Moskova ıd1. ~r 
Petrograd oldu. Boloevikler 1 ıt· Ziraat Vekaletinin Gönder· 

diği bir tamim 

--- ÖnUmUzdekl hatta içinde barajlardan 

Su Veriyoruz 
---- (Birinci sayfadan artan) 

M ._ ' na~e kezi gene os-.ova ya 

ler . . afll' ~iill 
Bu şehrin şimdikı 11 ı Qt 1 

3 663 000 dır. Bütün Rusyau~~·1ı· İbf~U 
t t • i...- 1 

Yeni ıı.. rllabl ve Taylanlar 
Ziraat Vekaleti tarafından bağ 

hastalıkları hakkında gönderilen 
bir tamimde deniliyor ki: ı ........................ ı artık hasıl olmuş bulunmaktadır. 

Gediz havzasındaki Menemen o 
vasına ait tesisatla, Büyük Mende
res'teki Horsunlu ve Kuyucak kı
sınılarmdan başka Nazilli'ye kadar 
oları ktsının da tesisah bitmiştir. 
Önümüzdeki hafta içinde bu rnın
takalarda büyük bir merasim ya
pılacak ve buradaki tarlalar~ is~e
rıildiği kadar su vermek mumkun 
olacaktı,.. Me:nderes'in sol tarafın
daki Pırlebey tesmiye olunan kıs
mın da tesisatı ikmal edilmiştir. 
Bol suya kavuşacak olan mıntaka· 
lar arasında bu mıntaka da bulun

maktadır. 

kalabalık beldesidir. Kendı ') ~ IJı~ 
deki nehir (Moskova nehrı hir 
şehrin ortasından geçer. •

11 
~ Q'ıı Santa - Manika (Ko!iforniya) 

dan bildirildiğine göre , Amerika· 
Dtn tanınmış tayyare firmalarından 
t:Duglas Eyrkraft c, dünyanın en 
büyük bombardıman tayyarelerin
den birini yapmağa muvaffak ol-

muştur. . 
cB. 19> ismi verilen bu yenı 

tip bombardıman tayyaresinin 
tecrübeleri Mayıs ayında yapılmış 
ve muvaffakiyetle neticelenmış-

tir . 
Amerikan mecmualarının yaz-

dıklarına nazaran, .-B · 19> bir u
çı:şta 12,400 kilo netrelik bir me 
safe katedebilmektedir. Bu tayya
renin bir kanadının ucundan diğer 
kanadının ucuna olan mesafe 39.6 
metredir. Aı.ami sürati saalte 336 

kilometredir. 
cB. 19;) cem'an 18 ton ağırlı-

ğında bomba taşıyabilmektedir. 
1.1oş ta}Yarenın ağ ırlığı 42 tondur. 
Tay} nn· cem 'an 41 ton n.! ırlığın 
da yü~ taşıyabilmektedir. 

cB. 19,. tayyaıt•sinin mürdte 
batı 10 kişi dir. Nakliyl! tay} aresi 
haline ifrağ ed .ıc:bilc n bu tayyare 
icabıııda 125 kişi taşıyabilm 1.:kte · 

dir . 
4' B. 19> bombardıman tayya-

resi cem'an 8 bin bt:; gir kuvve
tind'e dört motörle mücclıbe·,:clir · 

lngiliz mecmualarının bildir · 
diğine nazaran, lngiltere lıava 
nezareti, harikulade muharebe 
ı.~ı...;ı;"-:tini haiz biı kişilik cTay
r .• , _;..,,•,rt',.hd'ıt.l"Uhı • 

cTayfun>, saatte 643 kilo· 
mdredan çok fazla bir sürate 
malik bulunmalr.tadır. 

cTayfun -> , gerek sflrat, gerek 
uzun uçuş kabiliyeti, gerekse ha
iz ol<luğu silahlar bakımından, bu
gün lngilterede mevcut olan 
cHarrikeyn >, cSpitfayn ve diğer 

bütün avcı tayyare tiplerine faik 
bulunmaktadır. 

<Tayfun ) , bugün Alman ve 
İtalyanların elinde mevcud bulu. 
nan bütün tayyarelerden daha 
yüksek bir uçuş ırtifaına malik 
bulunmaktadır. 

Bir lngiliz mült:bassısının be
yan ettiğine naıaran c Tayfun > 

tam teçhizatı haiz olduğu halde. 
yere adeta amud bir vaziyette 
yükselmektedir. 

Bir diğer İngiliz mütehassısının 
söylediğine göre ise, cTayfun>, 
istikbalin en kudretli, en korkunç 
bir tayyaresi imiş. 

<Tayfun,, cSeybP ismli ve 
2400 beygir kuvvetinde yeni tip 
bir motörle mücehhez bulunmak· 
tadır. 

cTayfun>, birçok makineli tü
fekten başka, bir kaç tane topla 
da techiz edilmiştir. 

Fransızca Ce Jour> mecmua
sının yazdığına nazaran Birleşik 

Amerika.da bahriye nezareti, hel
yom gazile clol<luı ulmuş, yumu 
şak sistt~li 48 drojabl {kabili sevk 
balon) ısmarlamış bulunmaktadır. 
Bu drajabllar, münhasıran tahtel
bahirlere karşı mücadele için kul· 
!anılacaktır. 

Bildirildiğine göre bu tip ka 
bili sevk balonlar, süratlerini tah
telbahir:erin süratine uydurarak 
onları takip ve hiç durmadan 
onları bombalamak imkanlarına 

maliktirler. 

Bu tip kabili sevk balonların 
uçuş kabiliyetleri ve uçuş müd
d etleri, tahtelbahirlere karşı kul
lanılmakta olan devriye tayyare
lerinden çok daha uzunmuş . Bun
dan maada bt• kabili sevk balon
lar, motörlcrinin f aaliyı::tini dur
durmak suretile, geceleri tahteJ-

bahir suyun yüıüııe çıktığı ı.amıuı 
onların seslerini avlamak imkan· 
!arına da malikmiş. 

Bu balonların en büyük hu
susiyetleri, her hangi bir kaza 
vukuunda bunların cglisseur> ha· 
tine, yani, denizde yüzebilen bir 
gemi haline ifrağ edikbilm~le :i 
imiş .. Bu suretle , lıer hangı bır 
sebeb dolayısile havarla uç mak 
kabiliyetini kaybeden bu balonlar 
tehlikesiı.ce d ~nize inml kte ve 
üslerine bahren dönmekte imiş 
\er.. Bu vaziyetlerinde de, deniz 
altılarına karşı mücadele silahla
rıne. malik bulunmakta imişler .. 

Mecmuanın yazdığına nazaran, 
Amerikalılar bu çeşid balonları, 
düşman avcılarının tesir sahası 
haricinde ~. ullanacaklarmış. 

------- --

MERSİN HALKEVİNİN 
KÖY SEYAH ATLARI 

Mersin Balkevı 
nasıl çalışıyor 
Mersin : 3 (Türksözü Muha

birinden}· - '~olkeviıniz bu hafta 
hustısi bir vagonla Karacailyas 
köyüne bir gezi teı tip etmiş ve 

1 ilk defa yapılan bu t enle köy 
gezisi diğerleri kadar eğlenceli 

geçmiştir. 
Geziye Halk.evi içtimai Muavc· 

net kolundan 0Jktorlar, temsil ko 
"'" .. uıLu•"-•, • •"J•" ""° ·· ..... uiJ\Şlcı u\ı.' 

Karacailyasta köy meydanı it
tisa inde hazırlanan açık hava sah 
nesi önüne civar köyler sekenesi 
ile Karacailyaslılar daha öğleden 
itibaren dolmaya başlamışlar ve 
Mersinden gelen Halkevlilerı neş'e 
ile karşılamışlardır. 

Bu köyde vali Sahip Örge 
de hazır bulunmuşlardJr. Mera
sime, ev reisi Sükuti Sözenin ge
zinin tertibindtki maksadı anlatan 
sözünü müteakip istiklal JV:arşt ile 
başlanmış ve doktor Fahri Ayka
nın (Sıtmadan nasıl korunmalı) 
mevzulu konferansı büyük bir me-
rak ve alc.ka ile dinlenmiştir. 

Bunu müteakip Halkevi temsil
kolu Reşad Nurinin (istiklal) piye
sini temsil clmişkr ve çok alkış
lanmıştır. Daha sonra köylülerin 
dilekleri dinlenmiş ve hastalan 

Bağlarda Pronosrlan zarar gör
mek tehlikesi çok azalm ıştır. Ya~
nıur yaj?sa ve pronos görüı.se 
bile ancak taze sürgünler ve yap
raklarda görünür ve ancak yt ni 
tefernelerde zarar yapabilir. Bü 
yümüş koruk\ar tutmaz. Bu du 
ruma göre bundan sonrt. bağc ı 
ların dikkat etmesi lazım gel~n 
noktalar şunlardır: 

1- Yapraklarda damla yapa 
cak kadar yağmur :; ağdıktan son 
ra hava kapalı gider veya yağ-

mur devamlı yajtarsa hemen yağ 
morların arkası alınır alınmaz taze 
sürgünler le neferncler üzerine yüz 
litre suya bir kiln göztaşı, 0,5 ki-

lo kireç karıştırıp atmahthr . Bil· 
yük salkımlarla kart }apra\-lara 
ve eski sürgünlere ilaç atmıtk lü 

ı.umsuzdur. 

2 - Bundan faı.la göıtaşı ve 
kireç kullanmak hem keseye ve 
he m mahsule zararlıdıı . 

3 - Kısa süren yağmurlar ve 
yağmurun arkasından çok kuvvetli 
sıcak veya güneş olur ve yaprak-

ların üzerindeki damlalar çabu· 
cak kurursa gÖ/.taşı yapmak la 

zımdır. 

4 - Bu setle kıilleme (balıık) 
yılıd ı r. Üzümler dönünceye ka
dar bağları kükürsüz bıı akmama
lıdır. Az fakl'\t sık sık bağları kü 
kürtlemelidir. Kükürt yalnıü k11I· 
• ~- ·•-~~-.ı. 1 A t,., , l<>r ı,;;ı J..irPI' 

Veka'etin bu tamimi vilayet 
ziraat müdürlüğü tarafıncları müs
tahsillere bildirmek üzere alaka
darlara tebliğ edilmiştir. 

Hırsız Bekçiler 

Mardindeki hadise 

muayene edilmiş, köylülere şeker 
ikram edilmiş, çocuklara defter, 
kalem dağıhlmış köylüler de Halk-

Mardin : 3 (Türksözü Muh.ı

birinden) - Uydurdukları muhte· 
lif anahtarlarla, üç dört g1::cede 
bir, fasılalı bir surette dükkan a
çan ve bu hırsızlıklarını kurnazca 
temadi ettiren iki bekçi yakalan
mışhr. Bekçibaşı Mahmut ve bek· 

çi Sait olan bu iki kişi açtıkları 

dükkanlardan, yiyecek, giyecek 
vesait her türlü eşyalardan belli 
olmayacak derecede aşırmakta, 

bir kısmını akrabaları vasıtasiyle 

sattırıp bir kısmını da evde de
po yapmakta imişler. Evde depo 
edilen bütün eşyalar polis tarafın

dan ele geçirilmiştir. " Mahkemeye 

evli misafirlere milli oyunlar oy
namışlcırdır. 

Akşam geç vakte kadar de
vam eden bu gezi gerek köylü
müz üzerinde ve g erekse Halkev· 
liler üzerinde çok samimi intiba 
lar bırakmıştır. 

verilen hırsız bekçiler suçlarıııı 

itiraf etmişler, birer s ene dörder 
ay hapse mahkum edilmişlerdir. 

i Ban ihtiyacı i 
ı Adananm Çiftçi mem- i 
ıı leketl otduğu hepimizin ı 

malOmudur. Bu mevsim- ı 
ıı de köyünden hububatmı ı 
şehre getiren köylU va- ı 

ıı tandaşlarımızm mahsumı ı bo,alttaktan sonra araba: 
ı ve hayvanlarmı bağlaya-: 

ı cak ve bugünkü ihtiyacı ı 
karşllayacak Mahmud ı 

ı Paşa hanmm kapanması ı i ne bUtun köylU vatandaş ı 
ı ıartn araba ve hayvan- ı 
• ıarı sokak ortasmda kal ı i maktadır. KöylUler bun- ı 
ı dan çok şlkAyetçidlr • ı 
ı Belediyemizin , bu lhtl- ı 
ı yaca karşıltk verebllme· ı 
ı si için bir kaç hanm iş· ı 
ı ıemeslne mUsaade ede- ı 
ı ceğlnt Umld ederiz • ı 

:. ...................... .! 
Abdtllbak 

eserleri 
&Amidin 
dav Ası 

İstanbul : 3 ( Tüı ksözü mu 
habiı inden ) - Lüsien Abdülhak 
Hamid "ile' şairin kızı Emine Ab 
c.iülhak~ Hamid arasındaki miras 
l"lUhakemesine dün de asliye ü
çüncü hukuk mahkemesinde de
vam olunmuştur. 
Krıı soz aıarak , Aocıuthak Hami-
din bütün eserlerini Lüsiene terk 
ettiğine dair olan akdin noter se 
ned ıyle sabit oldu~unu, ancak a
rada muvazaa bulunduğunu , ve 
davalarını sadece tenkise hasret
tiklerini söylemiştir. 

Bundan sonra söz alan Lüsien 
Abdülha~ Hamidin vekili Nurul
lah Koral , karşı tarafın , satışın 
bedelsiz olduğunu isbat ecleme
diklerini ve davalarının reddi la
zım geldiğini söylemiştir . 

Neticedt> muhakeme karar ve
rılmek üzere başka bir güne bı
rakılmıştır . 

SPORCULARIMIZIN 
GARDENPART/S/ 

Atatürk Parkında 5 Temmuz 
günü şehrimiz Gençlik Kulübü 
tarafından bir Gardenparti veri
leceğini daha evvelce yazmıştık . 
Öğrendiğimize göre, Gardenparti 
12 Temmuza bırakılmış ve Beden 
Terbiyesi bö lge binasında dün 
bir toplantı yapılmıştır. Bu Genç· 
tik Gardenpartisinin hususiyet teş
kil eden taraflarından birisi de 

kıyafetlerin serbest olmasıdır. 

~ UZAKLARDAN HABER 
................ ~i.~~~------------~----------------------------::~.:c---ı ............ 

Bir yılda sekiz defa evlenme -En güzel ölüm 
Varşovada Jan Homski isminde meşhur bir 

kadın dolandırıcısı vardır. Bu adam Amı-rika'da 

da bir çok dolandırıcılıklar yapmış, kadınların dra 
homalarını alclıktan sonra kaçmıştır. Varşovada bu-

lunduğu esnada, bir senede yedi defa evlenmiş, 

kanlarının drahomalarını cebine indirdikten sonra 
sekizinci defa evlenirken kilisede yakayı "ele ver
miş. 

* * lfc 

lngilterede vefat eden mülk sahiplednden Run
fus Kunardın varisleri, mezar taşında hakkedilecek 
kitabe hakkında çok müşkül bir vaziyete düşmüş

lerdir. 

Doktor Runfus Kunard, 88 yaşında ölmüş ve 
mezarına şu kitabenin yazılmasını vasiyetnamesine 

kaydetmiştir. " Bir ihtiyar için en güzel ölüm genç 
karısı tarafından öldüıülmckten ise bir otomobil 
altında can vermektir. 

Kunardın kansı 19 18 s~nesinde 61 yaşında ve· 
fal etmiş ve kocası mezarına : " Burada doktor 
Runf usun sevgili kansı medfundur ,, kitabesini yaz
dırmıştır. Halbuki şimdi Runfus ölünce gömüldüğü 
mezarlık idare heyeti vasiyetnamesinde yazılı olan 
kitabenin mezar taşına yazılmasına razı olmamak
tadır. 

Doktor, varislerine bırakmış olduğu on bin 
İngiliz lirasının kendilerine intikali, vasiyetnamede 
mevcud bu şartın yerine ge tirilmesine muallak bu
lunduğundan varisler ile m'!zarlık idare heyeti ara
sında bir ihtilaf çıkmış ve mesele mahkemeye ın 

tikal etmiştir. 

Diğer tarartan Niğde'de ya 
pılmış olan su barajı inşaatı da 
tamamlanmış ve burada bulunan 
elma bahçelerine su levziah baş

lamıştır. 
Önümüzdeki sene içinde Tar· 

sus'tan Mersin'e kadar olan kıs 
mm tamamına su verilecektir. Te
sisatın birkaç ay içinde ikmaline 
intizar olunmaktadır. 

Gediı üzerindeki Susıllırhk 
hıtvzasındaki Kemalpaşa, Karade
re, Manyas ve Karacabey ovala· 
rma da derhal su verilebilmesi 

için büyük bir gayret sarfedil· 

ınektedir. 

Nafia Vekaletinin 50 milyon 
liı a sarfetmek suretiyle beş sene 
içinde büyük su tesisatları yap· 
mak için hazırladığı kanun layiha
sı Büyük Millet Meclisindeki ala
kadar encümenlerde tetkik olun-

' ' n -- . .. !1..r \.-!11...-- .... - n .. 
ta Anadolu'da liuyiık tesisatların 

inşasına başlanacaktJr. Verilen ma
lumata nazaran bu elli milyon lira 
ile 1.536.000 dekar bataklık ku
rutulacak, 1.364.000 dekar arazi 
feyezandan masun bulunduruldcak
lır. 5.735.000 dekar arazi de ta· 
mamen suya kavuşmuş olacaktır. 

İkinci beş senelik program 
1947 senesinde tamamlanmış ola
caktır. Binlerce dönüm bataklık 
kurutulmak suretiyle ziraatc clve· 
rişli arazi kazanılacak ve mıntaka
lardaki köylüler sıtma hastalığın

dan kurtulmuş olacaklardır. 

ADLİYEMİZDE 
YAZ TATİLİ 

Adliye 20 Temmuzdan 10 Ağus-

Ruııyaya müteallik biltU J ı. 
'b' be) '<tt 

csseselerin oldu~ gı 1• ··ıı lrı11 
milel mahiyetteki kominterrı .

1 
'1ıt 

kml sendikalar'ın merk~:ı.le:;e~ 11~ 
Moskovada'dır. Şehir, kılıs ti~ 
muhtelif üniversiteleriyle de ~in· 
burdur. Üç köfe\İ ve surlar iP 

. K 1· ı cebf sındakı rem ın saray .,. ilİ 

dikkati calip yapısıdır. v•• . 
Blajenski kilisesi ve eskiden 4 

· d' de' siyast katliamlara, şım 1 
1 -

resimlerine sahne olan K111 1tııi 
dan bu kalenin yanındadır· ~Ilı 

ı 

k . d k' kub ı t senin soğan şe hn e 1 dir· t 
renk renk porselenlerden . 

b'lıf· 
bir sanat ~aheseri sayıla 1 

) 

E.fsaneyc naı.aran bufl\I 
tıran Çar, mimara sormuf \ir, 

_ Daha iyisini yapabı 

sin ·ı . rif 
Mimar, yeni bir sıpa 

cağını sanarak: 
- Hay hay, 

din ki, yapmasın... . 
Ve emir infaz cdiJınıt· -
Moa'kova'da eski ve ye 

çok müıcler, ilim miit5~1 
mevcuddur. Müzelerin ell 

ru lrityalr.ov galerisidir· 

• • •• 
- Moskova'nın ilk tarih 

·r 'h es meçhul kalmıştu. arı ô' 
de bu şehirden 1147. ~ılı~~ 
solunur. Beldenin tesısı P 
uq~ı uuı~uıt..ıKI ye auecııııt·~ 
~rensleri tarafından muhtel 
ler zaptedilmiştir ( 1 l 76). (lf 
Tatarlar da burasını aldı_1~~ 

Moskova, Rus araı.i.SJ . 
şehriyle rakip vaziyetteydı·bli 

Dimitri lvanoviç, Kre~ b 
ıyı tahkim ettiyse de 'I 
şehir gene yağma ede 8. 
(1367). 8.1 

Rus birliğini vücuda 1, ~. 
Moskof prensleri burastol . 
ra karşı rn~cadele merke!~ t~ 
~oktular. Üçüncü ve v;ı ·3 

lvan'lar Moskof Çan ii?\I at' 1 
dalar. Şehri zeng-inleştırd l 
al d. . ' 3 tıncı ve on ye ınCJ eP 1 · 
Lehlilerin istilisma raA-111 ıl, 
şaf devam etti. 1. 

tosa kadar bir aylık tatil yapa· 1 

1712 de merkez, petel 18 
nakledilince, · Moskovıı, p' 
olmak sıfatını kaybetti. ~i' 

Napoleon istilasmdrs şe caktır. Bu tatil esnasında nöbetçi 
kalacak hakimlerin listesi Veka
lete gönderilmiştir . 

YAZI MÜSABAKASI 
Üsküdar Halkevi ( Milli Kah

ramanlık ) mevzuu Üzerinde bir 
yazı müsabakası açmıştır. Bu mü
sabaka her nevi } azı kabul edil
mektedir. Şeraiti öğrenme" isti
yenler Adana Halkevine müracaat 
edebilirler . 

'Dç bayvan bırıızı 
din tatalda 

Paşa Sokağı mahallesinde Meh
met oğlu Yusuf Dağtekinin 2 baı 
atını çalan Karaisalı kaıasının 

Koca veliler köyünden AH oA-lu 
Ziya Ateş , çaldığı hayvanlarla 
birlikte yakalanmış ve o hayvan
ları Mustafa o~lu Güller ve Gül
ler oğlu Mehmet Kaya admdak.i 
daha iki arkadaşiyle çaldığını iti
raf etmiştir . Her üç suçlu Adli
yeye . verilmişlerdir . 

glntl 
bazırbk 

Montrl 
için 

Adana Halkevi Montrö günü
nü kutlamak için ıengin bir prog 
ram hazırlamı§br • 

dı (1812). e 
1918 de Moskova ge~. 18 yanın merkezi baline 'l"ıd•, · 

Parti Grap.-tP, 1~ 
(Birinci sayfadan ,rt ~ 19• 

VcHlliğinden af(ını rica e.~i · 
lunan Millt Müdafaa Vek'v~ ı~. 
Arıkan hakkında lcr• . O 
Heyeti Reisinin Müstak'.1 t 
da reyini Öğrenmek 19 lg. 
muttali olmuş butunııP eJ 
gi:ıli reyine müracaat jlt 

~eticede ~evc.ud aı~nıo di 
ıtimad ettıklcrı tesbıt "~ 
aonra toplantıya nihayet 

tir . . ~I 

Basm Blrllll 1' .a~ ~~ 
Koagreılae d• e1 

Türk Basın Birl'.ği r-fe'~ q 
re Heyetinden : 1111~ 

Türk Basın Birliği Ull'~pl 
gresi 18 Temmut 1941 e~ 
11 ·de Anlutrada Birlik ~il f q 
de toplanacağından saf 
teşrifleri rica olunur. ' 

RUZNAME : jf 
1 - Riyaset divanı •~') 

· rııP" 2 - Merkez. Heyetı . 
·ısı•· j 

3 - Encümenler s~çı ket" 
4 - Raporların muı• 
5 - St çimler , 



BirUt şehri 
bombalandı 
~ : 3 ( A. A. )- Dün rece 
.!::bardıman tayyareleri 

ne yeniden bir çok 
'- 'e Yar.rın bombaları at· 
tal: '-ınun neticeıinde yeniden 
it\ e91 h~rap olmqtur. Lüb-

6-etı Londraya bildirmek 
~etika Birltfilc devletleri 
te n~ fiddetli bir proteıto 
Vdı etm:ıtir. Fran11z 881 

~ 1 Gtneral Dentz dahi 
• b.rdıınanları protesto tt-

AIVKARA RtUlyom 

>-1t ftıtşEMBE 4.7.1941 

~°lranı ve memleket aa· ,._ ., .. 
~ ~ : Hafif Parçalar (Pt) 

IA ~s haberleri 

~ : Hafif Parçalar 
· ·vsraaunan Devamı. (Pl.) 

lvta ... ti 

~- ve memleket .. .,.,. 
~ : Pqnv. nlluı ae· 
Aj \'e llz semaileri 
lla~ haberleri 

ıs, ....._ : H.fif prkılar 

"6ıik . K k sa-_ · · anp prorram 

~"ll'aıa ve memleket u· .,.,. 
~lik : F11a1 Sazı 
..:}Ufthı (Memlektt Poı· 
'-ıik ~ Radyo swinf Or· 
4te (lbrabim Ôıp ve 
l<or.' Böcekleri) 

ıs ~· (lktiaact saati~ 
~ ~dyo ıwinı Or· 

~ket ... t ayan ve 

~S haberleri 

~ . : Klasik proıram -
lt.\n"aıelUd ce ... u 
~OCAzETESI 
' : Solo farkdar 

~:..:Topr .. 
~. 
~ R.dyo Salon or· 
~ ~Şef: Violonl'st Ne-

§)-., ... , ııjıını 
ta::~ : Eshaai- Tahvillt. 

is ~o • Nukut Bonuı 

~ Rocıyo s.ıo.. Or· 
"'-ı Pl'Olfamanm de· 

Dlrt gla içinde 
cepllelerde netice 

lleDI olacütlr 
Londra: 3 (a.a.) - Daily Te· 

lerraph'ın Stokholm muhabirinin 
yazdıtına röre, dün Leningrad'dan 
fimal hududuna muazzam kara 

ordusu ve tayyare takviyeleri 
rönderilmiftir. Ruslar, timal cep· 

heıinde önümüzdeki dört gün i· 
çinde Murmansk ve Kareli'ye kar· 
ıı muntazam bir Fin - Alman 
taarruzu da intizar etmektedir. 

Leningrad askeri ıefleri, Tal· 
lin'den ve Smolensk mıntakaıında 
nazi zırhlı kollarından relecek 
bir hücuma kartı, Leninrrad'ın 
ıarbinde ve cenubu garbiıinde, 
eıki hudut boyunca müstahkem 
hat üzerine kıtaları tahıit etmiş · 
terdir. 

Murmansk cephesinin vaziyrti 
nazara dakkate alınırsa, Murmansk 'a 
dotru yapılacak bir alman ileri 
hareketinin niıbeten az ehemmi
yetli olacatı tahmin edilmekte
dir. S1ayı11z ırmaklar, göller ve 
ormanlar, muntazam bir müdafaa 
hattı teaiıine mani olmaktadır. 

ônilmüzdeki dört rfin ıarf ın · 
da, her halde, Minık ve Kiev 
mıntakalarındaki iki muaız.am 
meydan muharc:beıinin ne\iceıi 
belli olacaktır. 

Ruı aıkerl müteha1111ları, i
timatlarını bildirmekte berdevam· 
dırlar ve ıu ciheti tebarüz ettir· 
mektedirler ki, ruılar, nazi zırhlı 
unsurlarının usullerini ve 1940, 
Fransa harbinin derilerini inceden 
inceye tetkikten aonra ona röre 
bir taktik kabul etmiflerlerdir. 
Rua bafkumandanlıtı, tank kütle· 
terini mütemadi surette bir müı· 
tahkem hat üzerinde tutmanın 
imHnıııhfı netice.sine varmıt ve 
elhlikl bir mfidafaa prenıipi ha
zarlamata bqlamıttır. Bu mlda· 
faa prenıipi baıarlamap ~l~ 
maıtır. Bu mtidafaa pren11pının 
kıymeti, bu hafta içinde an~~ıl~
calctır. Bu müdafaa prens•pının 
eaaaı, nui zarhh cilziltamlarını 
piyade milıaharetinden ayırmayı 

iıtihdaf eden Lhicumlara dayan· 
maktadır. Bu, Minık'de tatbik o· 
lunmut ve burada alman tankları· 
nm arka1mdan relen ruı plyadeıi 
ruı mevzilerine yapılan pike bom· 
bardımanlara ratmen, alman pi
yadeıinin ıeçmcıini önlemiıtir. 
Maamafib Sovyetler, muharebenin 
katt neticesini balen Beyaz Rus· 
ya'da 00 mil içerde bulunan al· 
man zırhlı cib.ütamlarının bili 
mefkılk Akıbetini ötrenmeden, 
çok ihtiyatUr bulunmaktadırlar 

----------
Al•ı• • 1owret Bura 

llarlt ... neticeleri ......... •tr tarazre 
, _ Bafmakaleden artan -

la beraber hiç biri Almangaga 
/Hn ve müeair yardımda buluna· 
caJc varlı/clar defildir. Fbtlôndiya 
w Romanyada Alman ask•ri har· 
Wigor. /talgaaın yardımı sadece 
temlin mahlgett.Jlr. Sovgetler a· 
leghinde hrupatloAI 6u birlifin 
mônaı .u/•waMu.~~Nkah 
bir huırlılctır. Bu da, Almanya 
nın, Ruga harbiml•n sonra, bi1-
til11 6u dftlletl•ri toplayarak bir 
Avrupa sullau, ve bana milstenit 
bir Avnıpa nüamı ilan elmek, oe 
6rı mretN Awrıpa ll• ln,Uteregi 
lcarp /carlfYG lcogaralc yeniden bir 
sullae Jawt etmek nig•ti ola6llir. 
Böyle bir te1«66ilslln oereblleceli 
Mtk•Nrl ancak o zaman ıöre6ili 
riz. Zira, Alman-Rus harbinin 
ala/Jeti Wgillc defq~U/cler yapa· 
calc mahlgettidü. 

N•cnı•"41in Sadtılı 

Norveç'de 
t evkaladelik 
Om idare ve 

Tewldlat 
Londra : 3 ( A. A. ) - Nor

veç ajansının bildirditine göre, 
lsveç gazeteleri Alman makamla· 
nmn bütün şimali Norveçe fevkal
ade ahval vaziyeti ilin ttmiş oldu· 
tunu yazmaktadır, Bazı bölgelerde 
örfi idare ilan olunmuştur. Rusya
ya karşı sempati besledikleri zan· 
nedilen pek çok kimse toplanmış 
ve iki yeni tahatşüt kampı tesis 
olunmuştur. Bu kamplarda ekserisi 
işçi hareketine mensup yüzlerce 
Norveçli vardır. 

TellUllere gire 
daram 

(Birinci aahifeden artan) 

tur. Düımanın yarma ttıebbüsleri 
kıtalarımızın anudane mukavemeti 
ve hava kuvvetlerimiıin muvaff ı
kıyetli harekitile akamete uA-ra· 
mıştır. Luk istikametinde le atala
rımız Rovuo mıntakasında şid
detli ve çetin muharebeler ver
mekte devam eylemektedir. 

Düıman cenubu ıarkiye dotru 
taarruz etmek tetebbüıüne de
vam etmekte, fakat her tarafta 
dlfmanın bu gayretleri kıtaları
mızın 11kı ve anudane mukave
meti kar111ında kırılmaktadır. Ha
vı kuvvetlerimiz rfindüz Lulc böt
geıinde düı man tank cüzütamla· 
rına karıı yeniden tahrip edici 
muharebeler verm·ı ve Bükreıi 
bombardıman etmiftir. Bükrette 
bir mühimmat deposu inf ilik el· 
mittir. 

Moakova: 3 (A.A)-Çarpmba 
rdnO ıueteciler toplantısında be· 
yanatta bulunan Lozevıki Alman 
tahakkOmOne kartı milcadele hak· 
kında Ruzvelt ve Knox tarafın
dın yapılan beyanatlardan dolayı 
Amerika Birleıik devletlerine 
Sovyetlerin memnuniyetinin ve 
tetekkOrlerinin bildirilmiı oldu· 
tunu ıöylemittir. 

TORKSôZO 

ı= 

BORSA 1 

PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATf 
CiNSi En az 

K. S. 
En çok 
K. S. 

'--K-ou ,.~~~--ı-~--ıı 
Klevland Ç. 

:---ı 
00,00 

Klevland 1 
Klevland 11 
M. Parlağı 
P. Temizi 
Kapı malı 

Y. Çitidi 
K. Çitidi 

-Susam 

00,00 
00,00 
50,00 

___ , 
00,00 
43,00 48,50 

0,00 

1 

-Buğday yerli 7 ,67 ! 7 ,75 
1'-A--'rpa:;._~-ıı---::5,...,,6=9-, 5, 75 

Yulaf -6,43- 6,50 

3 - 6 - ı94ı 
KAMBiYO VE BORSA 
/ ı bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 

(Dolar) AO!.er~an 

5:22-
!29.52.75 

--- T 

ANKARA RADYO GAZETESi 
( Birinci sayfadan artan ) 

evvel tee11üıü için topyekun ça
lışmak llzım geldiğini söylemiş
tir . Amerika hükümetinin Mih
ver devletleriyle münasebetleri 
pek şayanı dikkat bir safhaya 
rirmiıtir. 

Gerek Amerika Birleşik Dev
letleri hükumeti ve gerekse A
merika Birleşik memleketler ef • 
Ura umumiyesi lngiltereye azami 
yardım yapmak ve harbe hazır-
lanmak karar ve hareketindedir . 
Oiger taraftan yine Ame~ika~ 
hükumeti ve efkiı ı umumıyesı 

Sovyetlere de ayni tekilde ve 
buyük mikyasta yard ım yapmak 
fikrindedir . 

Bir DalıtDogral 
Aranıyor 

Çulıurova Pamuk Tarım 
Sahf KooperatiFl•rİ Büli· 
fintlen: 

Birliğimizce, eski ve yeni 
harflere aşina en az orta tah· 
sil görmüş bir bayan daktilog
raf alınacakhr. Lise tahsili gör 
müş olanlarla, lisan bilenler ter
cih edilecekdir. Müracaat tari
hi 5.7.941 cumartesi günüdür. 

4 - 5 Sovyet gazeteleri lngiliz ıa · 
zetelerinin ıempatik nrıriyatın· 
dan renit parçalar iktibas etmek· sup harp gemileri ve deniz tay-
tedir. Sovyet ameleıi timdi artık yareleri düıman kıtalarına ağır 

le r darbeler indirerek Kızılordu kıt-
yılnız olmıdıtını, memle e ıne alarma müı.aheret etmektedir . 
kartı umumi bir hücum yapılma Filoya mensup deniı tayyareleri 
dıtını hi1Aediyor · ltıkları karart• hava muharebelerinde beş düş-
me ve yangınlara ve gazler~ men tayyaresi düıürmüılerdir · 
kartı ihtiyat tedbirleri bakkındakı Bir bölgede bir çok düıman tank 
nizamnameler Moıkovada gayet gıupları ileri kıtaatın hatlarını 
11kı surette tatbik olunmaktadır. yarmağa ve geriye dönme~e mu-

Berlin : 3 (A. A.) - Alman vaffak olmuıtardır . Bu düşman 
Başkumandanhtı tebliti : Moldav· kuvvetlerine kartı Sovyet tank-
yadan hareket eden Alman - Ro- tarı gönderilmiı ve Sovyet tank· 
men kuvvetleri Prut'u ıeçtiler . ları düşman tanklarına orman için· 
Şimdi Sovyet ordusunun mukave- de bir yolda ilerilerken hücum 
met kuvveti kınlmış gibidir. Bü· etmiflerdir. 
tün cephe imtidadınca düşma~n Orman , bu tankların çeviril-
rlcat harekib kaydediliyor. Biahs· mesine mini olmuıtur . Bunun 
tok prkanda verilen imha meydan üzerine ı.afer sürate ve azme 
muharebesi umumiyet itibariyle bağlı bulunmuıtur . Sovyet tank· 
nihayetlenmiııir. Birçok Sovyet3 ları derhal atq açmış ve üç Fa-
piyade, ıuvari ve zırhlı fırkalan fist tankı muharebe harici bıra -
bu muharebe meydananda imha kılmıştır . Düfman bu tankların 
edilmiı telikki olunabilir. teıkiı cttiti..I mAniadan istifade 
Moıkova : 3 ( A. A. )- Sov· ederek en son süratiyle geri çe· 

yet tebliti: Şimal filoıuna men· _ _ k_ilm_iı_ti_r_. __ _.;..· -----

t ı an 
SEYHAN Ylll YETi DAiMi EN&OMENIHDEN : 

Adana Memleket Haataneıinin 941 Mali yılı 36 79 lira 50 
kuruş muhammen bedelli mualece ihtiyacı ıs Gün müddetle 
eksiltmeye konulmuftur. · 

Eksiltme 941 Temmuzu 17 sine müıadif Perşembe günü 
saat 10 da encümenimizde yapılacakhr. Eksiltmeye girebilmek 
üzere 27S lira 96 kuruş muvakkat teminatın eksiltmeden önce 
Hususi Muhasebe veznesine teslim edilmesi lazımdır. 

Şartname ve Listeyi ıörmek isteyen isteklilerin her gün 
Hastane ldareıine ve Eksiltme günü de Villyet Daimi Encü· 
ınenioe müracaatlan ilin olunur. 3-7-10-14 13221 

Sayfa 3 

I LAN 
SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MDDORlOGONOEN: 

Orman emvali satış ilanı 
Cinsi Miktan 

Hacmi 
M3. 03. 

Çam 454 ()()() 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut· 
lan şartnamed~ yazılı Pınar Gözü devlet ormanında numaralan· 
ıiıış (454) Metremikap Çam ağacının (12) ay içerisinde çıkanl· 
mak üzere 24-6-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmaya konu'muştur. 

2 - Arttırma 9-7- 1941 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat l 1 de Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacak· 
tır • 

3 - Beher gayn mamul metremikabın muhammen bedelt 
490 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 166 lira 85 kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan. Or. Ç. Mü. 
ile Or. Umum. Mü. ve Karaisalı Or. B. Şefliğinde görülebilir. 

6 - Teklif mektuplan 9-7-1941 günü saat 11 e kadar 
komisyon reisliğine veri mesi lazımdır. 

7 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikde belli olan 
gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatlan (bu vesika köy· 
lülerden istenmez.) · 13189 25-29-3-7 

i 1 an 
BElEOIYE RiYASETiNDEN : 

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

2- Beher takım elbisenin muhammen bedeli (7) liradır. 
3 - Muvakkat teminah (47) lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun 8 inci Sah günü saat IS te bele

diye encümeninde yapılacakhr. 

5 - Şartnamesi belediye yazı iıleri müdürlüğündedir. is
teyenler orada görebilirler. 

6 - lhale günü muayyen saatte isteklilerin muvakkat etm~ 
natlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilin o-
lunur. 20-26-29-4 13171 

• 
iş Bankası 

lllçlk tanrral lleaapları 

1941 
l1ıram1re plbı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Aiuatoa, 3 //ıincit•fFİn 
tarihlerinde yapılır 

1941 luam1reıer1 
1 Adet 1000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 > 

4 > ~ > 2,000 > 
8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 
80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

Türkiye ı, Bankasına para yabrmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhbllzl 

deneml• oluraunuz 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·, 
• • 
1 DOKT-OR ! 
• • 
1 Yalçm Mustafa Ozel 1 • • 
! Dahili &aıt•''"'• Mltell•11111 ı • • • • 

Abidin Paıa caddesi Namık Kemal hk ! 
okulu karşısındaki Muayenehanesinde her giln: 
hastalarını kabul eder ! 

• 1 S. P. Cs. 28-30 i 
. ....... ,.. .............. ~·--·~.,.,, ....... eı .... ,...~ ...................... . 



Sayfa 4 

a · ;iyle "C sesinin 
flş 

JV/uharre1 
icaretbanesladen abnız 

TCRKSôZO 

kesi hayrete 

1 

Teşekkür 

Genç yaşındaki oğlumun feci 
ölümü neticesi, annesinin yakalan· 
dığı şiddetli sinir ve ruh hastalı

ğını bir hafta gibi kısa bir müd
det zarfında tamamile tedavi ede
rek ailemizi ikinci bir felaketten 
kurtaran Abidin Paşa caddesinde 
ruh hastalıkları mütehassısı Or. 
Hüseyin Rif al Evirgene ailemizin 
sonsuz teşekkürlerini burada su-

Ölünün babası 
Esat Gürıgör 

.i LAN 
SEYHAN YilAYETİ DAİMi 

ENCÜMENİNDEN: 
1 - Nafia dairesi için sa· 

tm alınacak müstamel bir kam
yon (3700) lira üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1017 941 ta
rihine müsadif Perşembe giinü 
~aat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

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

25-29-2-6 13188 

.... -.ıxıa:.-~ .............. __ __ 

Nöbetçi eczane 

YlNİ ECZAN[ 

ABİOİNPAŞA GAUD[Sİ NO. 112 - TELGRAf : HEMO ADANA - TElEfOH : 112 
Belediye yamnda 

, 

-----------

Yeni · Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - İNGilTERE iTTif AKI VE 

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORlUGU .. ._. ............................ ... 
=== YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENi K === 

--------- -------------~--

ı- JURKİY[ CUMHURİY[Tİ 

' 1 
1 
! Kur-.lut; 1.a.rıhf : 1883 

a 1 

I · Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube v~ aınııs adedi : 265 

Zirai ve ticari her ııevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye v~riyor 

Ziraat Hanka'\ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulıınznlara senede 4 dda çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dal ıtı ıcaklır 

4 
4 
4 
~o 

:oo 
120 
160 

Adet 

• 

.. 

ıoııo 

iOO 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

.. 

.. 

4000 
2000 
woo 

40UO 
'>000 
1800 
3200 

Lira 

.. 
.. 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı d üşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzdP. 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUI, 11 Birincikanun, 
l Mart ve 11 Haıiran tarihlerinde çekilecd •. -tir. 

~-~~MüiiiiAssJS'~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER GON MUSTAf A Rif AT[CZAHANESİ 
OSTONOEKİ MUAUNEHANESİNOE ~~l 

-

1 

.................................................... 
iı Abone ve ilin 1 ,.n., 1() ır~ ır ~ § öZ tf) ! 
ıı şartları GÜNDELiK GAZEIE - AD~NA ı 

,ı Sahip ve Ba~mıılıarriri ıı 
ı Seneliti ... 1400 Kr. FERi D CELAL GÜVE N 
ı 1 Aylığı . . . 125 • -- 1 
,ı __ Umumi Nc§riyat Müdiirıi ,ı 

ıı llllnlar için idar eye MAC iD GÜÇLÜ ı i m ür acaat etme lidir Ba~ğ• yer: TURKSO~ Maıboosı i 
.................................. ................... 1 
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En Büyük Hakikat 

~ 
" " "D 
i v 
no 
ft L 

• " 
= " " 
ft N Di~ M~CUNUNU~ YA~ATI161 SIHHAT. 

CAZiBE V( GUZElllKTIR 1 
:·Raciy?l~n .. h~rikulade m~~s· 1 de p~rlak neı iceler verel1 

~ l~~a~uı. ,cl_':nış ~e. on~~ıılcı ı..:~ ve birkaç misli pahalı 'lf.oeb. 

~ 
kışının tcrc.:ılı ettıgı vegane dış \ ıııüstahı.tirlarııı laıı öa nıuc;hığ 
mac:.ınıı haliııe gel niştır. Dış \ . k 1 
h f 1 1 d _ 

11
. 

1 
rıı ı mışlır. 

~ ı zıssııı lasın a ve guze ığ n-

! R DY 
• 
iN 

~.:::a:::ZCIC'ICllCIZ~:ZCIC'llC1lCl31C:ZC:IC:ı~crz:z:::!~~ 

~:%Cı ##AUU#U#X*A*#X#*A###~ 

Bu ınunnnid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
auele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'd ir 

EVROZiN URCIH EOiHil 
lcabmda Günde_§ Ka~e Alınabilir. 

lt%C: ###A####ftft"W" -
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~ TÜRKSözfl 
o 
g Gazete v.c Matbaası 
o 
o 
o Türksözü Gazetesi o 
g Okayucaıarına dünyanın ber tara 
o vuku balan badlselerı glnl 
g gDnflne verir 
o -0-----------
g Türksözü Matbaası 
ğ Kitap, mecmua, çek, llllet1 aliş, •:ı: 
o barıta, bllllmam matbaa işlerini ,,t 
o klyede mevcut matbaalara re1'• 
g eder derecede tabeder 
0 oo o oo oooooooaooooo~ooo00 


