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Gtk ·Aı 
Olan do.tıu~unun 

Baıvekilimiz Dr. Relik Saydam 

Tarih bir gln, bu muazzam mOca
dele esnasında Tflrklye'nlD roltlnln 
ne kadar insani ve ne kadar lllsnlnl· 
Jıetle meşbu olduğunu kaydedecektir. 

DOSTlUKlAHIMIZA, TAAHHOTl(RİMİZf SAOIKIZ. 
~~~ BUNUN iÇiN ~~~ 

MmNim DONYHINDA AlNIMIZ AÇIKTl~ı 
~~"'""" 

filen ihyası bu cümledendir. Jün (istiklale) müstenid bir teşekkül 
olmasını temenni ederiz. 

:...... .. .... ı 
f Harp leliketın- i 
ı den uzak kaldı ı 

i ııek, buna Mllll iı 
ı Şel etralındakl 
f bağlıbja medya- f 
ı naz. ı 
ı ı ...... .. .... 
Suriyenin bizim için ehemmiyeti 
değişmiyeceği gibi, Suriyelilere 
olan sempatimiz de değişmiyecek· 
tir. 

Arkadaşlar, 

Sovyet - Alman silahlı ihti
lafı karşısında hükUmetimiz Tür 
lı::iyeniıı bitııraflı~ı mnharipkıe ve 
uiğer devlt>tle:e re~men tebliğ et-
miştir. Bu hareket, vaziyetlere 
uygurıdur.. Ve Türkiyenin menafii 
bakımından en doğru yoldur. 

Buaylar içimde mııhlelif dev· 
Jel rcisleı i nutuklar söyleciL Biz, 
bize ait olan kısımlara azami dik-
kat gösterdik. 

Tarih, bugünkü muazıaın mü
cadele esnasında l'ürkiyenin rolü 
nün rıe kadar insanf, ne kadar 
hüsnüniyetle meşbu olduğunu kay
dedecektir. 

Dostluklarımıza ve taahhütle
rimize vnmiş olduğumuz kıymet, 
medeniyt't düny11sı önüne açık 
alınla çıkmamızı temin etmiş bulu
nuyor. (Alkışlar) 

Alman Devlet Reisi Hıtler, 5 
Mayıs tarihli nutkunda .Türk-Al
man dostluğuna · verdiği kıymeti, 
memleketimiz hakkında kullandığı 
kelimelerle tebarüz ettirmiştir. Bu 
beyanat Türk milletinin kalbinde 
büyük makesler bulmuştur. Bizim 
düşüncelerimiz ve sözlerimiz de 
Almanya için aynidir. Bu dostluk 
havası içine hiçbir suitefehhüm 
zehrinin kanşmamasını bütün kal
bimizle temenni ederiz. 

halya hükumet Reisi Mussolini 
de 9 Haziran tarihli nutkunda bi
zim İçin iyi cümleler sarfetti. Ken
dilerine teşekkür ederim. Türk -
ltalyan münasebatı eski muahede
ler hududu içinde berdevamdır. 
. İngiliz hükumet Reisi B. Çör

çıl ve Hariciye nazırı .B. Eden de 
beyanatlarına Türk - lngiliz pak
tının hangi esaslara istinat ettiği· 
ni bütün dünyaya anlatmışlardır. 

İngiliz milleti, Türk'ü bir çok 
vesilelerle denemiş, anlamıi ve ona 
itimad etmiştir. 

Türk - Alman muahedesi 
im~ası günündenberi meriyete 
girmiş, iki tarafça da tatbik e· 
dilmek.te bulunmuştur. Bu mua• 
bedenin hakiki mana ve gayesini 
Hariciye Vekili size arzetmişti. 

Ayni sözleri tekrardan ictinap 
eylerim. Bu devamlı bir vaı.iyetjn 

Arkada§lar, 

Bize gösterilen anlayış, ancak 
biribirinden şüphelenmiyen adam 

• lar arasında olabilir kanaatindeyim. 
Türk - lngiliz dostluğu ayni ha· 
va içinde sürüp gitmektedir. (Alkış 
lar) 

esaslı vesikalarından biridir. Ve 
bugünkü samimiyet havası, bu ve-

ısikanm kuvvetli delillerini teşkil 
ediyor. Aıırlardanberi istiklalleri 
uğruna kan dökmüş olan Balkan 
memleketlerinde yarınki teşekkü · 

Irak hadiseleri çıktığı günler
de komşumuz memleketle dostu· 
muz İngiltere arasında tavassutu
muz maalesef müsmir olmamıştır. 

İngilizlerin Irak hadiselerinde gös· 
termiş olduğu itidal ve Iraklılar· 
ın sükunetinden dolayı kend;Jerini 
tebrik ederiz. 

Suriyeye gelince coğrafi ba · 
kımdan buranın haiz olduğu e· 
hemmiyet malumdur. Bu hadise· 
lerin akibeti ne olursa olsun, 

Arkadaşlar, 
Memleketimizin bir parçası ü

zerinde bir takım emeller izhar O· 

lunduğu resmi ağızlar tarafından 
iddia ve yine resmi ağızlarca tek
zip olundu. Hükümelimiz bu ha
berleri ilk günden itibaren ha;sa· 
siyetle takip etmiş, velev ki hayal 
mahsulil olsun, bunları nazarı dik· 

katen uzak tutmamışbr. Nerede, 

Ankara : 4 ( A. A. ) - Bü 
yük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Milli Müdafaa Ve
kili Saffet Arıkan Refah vapuru
nun uğradığ'ı kaza etrafında iza
hat vermiştir . 

Milli Müdafaa Vekili bu iza· 
hatında lngilterede inşası hitam 
bulmakta olan ve bir an evvel 
donanmamna iltihakı matlup ve 
mültezim bulunan gemileri tesel
lüm etmek ve tayyare kursları 
görmek için gitmekte olan deniz 
ve tayyare subaylariyle gedikli 
erbaş efrat ve t;ıyyare talebele
rini hamil Refah vapurunun 23 
Haziran saat 17,30 da Mersinden 
ayrıldığı ve ayni gün saat 22,30 
da bir infilak neticesinde battığını 
ve 25 Haziran sahahı bir kayık 

ile Ka. ataşa ç ı k a n 28 kişilik 
kazazede kafilenin faciayı haber 
vermesi üzerine derhal hadise 
yerine tayyare ve bütün deniz 
vasıtalaı ı gönderilmek su retile 
kurtarma faali} etine girişlldi~i ve 
bu amelivt-ye Kıbrıstan da gön
derilmiş olan tayyare ve rlcniz 
vasıtalarının iştirak eylediklerini 
bildirmiştir. Milli Müdafaa Vekili 
hadiseden 36 saat gibi mühim bir 
zaman geçmiş olması ve infilak 
neticesi geminin telsizinin işlemez 
bir hale gelmesi dolayısile hadi
seden zamanında haberdar olu
namaması yüzünden deniz kuv
vetlerimize mensup 19 subay, 63 
erbaş ve 68 erle hava kuvvetle
rine mensup bir subay, ve yirmi 
talebeden ve 28 kişilik de gemi 
mürettebatından ibaret bulunan 
bu iki yüz kişilik kafileden 
dört deniz subayı ile 15 erbaş, 
beş er, bir hava subayı ve dört 
hava talebeiİ ile üçü de gemi 
mürettebatından olmak üzere 32 
kişinin kurtarıldığını ve kafilenin 

(Gerisi ikinci sahifede) 

Ankara 

Radyo gazeteai 

Sovyet milleti 
herşeyi yakıyor 
Franşa bütün Sovyet 
tebaasını tPvkif etti 

Sovyetlere Amerikan 
yardınıı başladı 

Berfin radyosuna göre 

Stalin çocuk 
gibi ağladı 

S talini~ Sovyet milletlerine nut
ku dunyada muhtelif akisler 
uyandırmıştır . İngiliz matbu

atı bu nutka büyük yer ayırmak
tarlır. lngiliı radyosu bu nutku , 
Fransa , Çek , Felemenk , Alman 
dilleriyle vermiştir . 

Roma radyosu da bu nutuk 
hakkında Stalinin < Tehlike var > 

rlemek istediğini söylemektedir . 
( Gerisi ikinci sahifede) 

SOVYET - ALMAN 
HARBiNE AiT 

H ABERLERIMIZ 

OçUncU Sayfada 

Memleketimizin bir parçası üzerinde 
birtakım emeller izhar oıando§una da
ir haberler yayılcb; bunları glnflglnl· 
ne, bayaı mabsuıı de olsa takip ettik. 

Nf Rf Of, KİM TAR Af INDAN OlURSA OlSUN, 
iCAP EDEN §~~~ 

TfDBİRl[RE T[VESSÜlD[N GERi KAlMIYACAGIZ 

kimler tarahndan olursa olsun, mim birliğe ve bağlılığa medyun-
karar ve tedbirlere tevessülden dur. (Şiddetli alkışlar) Hükumeti-
geri kalmıyacağız. (Sürekli alkışlar) miz bu basletlerde bulunduğu kuv· 

Harp felaketlerinden bugüne veti, müzaheretinizle bir le.at daha 
kadar uzak kalabilmiş olan Türk artırarak :çizdiğiniz yoldan vakar, 
vatanı, Türk milletinin temiz his- hassasiyet ve cesaretle yürüyecek-
siyatıoa, ve Milli Şef etrafında tir. (Uzun ve süreldi alkışlar) 

~~~~~~--~~~~~--=~:..._~ 

Fransanın Ankara 
Büyük E içişi 

Vichy: 4 ( a.a.J - Fransanın eski Atina Elfiıi B. Hel· 
len Vichy'nin Ankara Büyük Elfiliğine ta)'in edilmiftir. 



Sayfa 2 TORKSOZO 

l, __ H_A YAT iÇiNDE~ ... 

Dul Kadınlar 
Neden Çok? 

i . '· t-1.A B;: --:· ·--R'L 
DOKUMACIUK KURSU 
PAZARTESİ A~IUYOR 
Şehrimiz Halkevinin bayanlara 

mahsus el dokumacılığı kursu 
önümüzdeki pazartesi günü açıla
caktır. Kursa ait bütün hazırı ık
lar ilı:mal edilmiş vaziyettedir. Ka· 
yıtlar devam etmektedir. 

Adananın l zmir 
Fuarına iştiraki 

Gece her hangi bir sebepten 
uykusu kaçanlara, tanıdığı yahut 
i~ittiği dul bayanları saymayı tav
siye ederler. Dul erkeklere nis· 
betle dul bayanların sayısı pek • 
çok olduğundan, uykusuz kalan 
kimse dul bayanların hepsini sa
yıncıya kadar uykusu gelir. Hal
buki dul katmış erke~ leri saymak 
istese, bunlar o kadar azdır ki 
insanın hatırına gelmez, daha zi
yade sinirlenir ve uykusu büsbü
tün kaçar. 

Bunun sebebi, bir kere, erkek 
!erin, dul kaldıktan sonra da, yal
nız yaşamasını becerememeleridir. 
Şu eski hikayeyi hatırlasanız ge· 
rektir: 

Yaşlıca bir adamın eşi-sizle
re ömür - göçer, gider. Kocası, 
rahmetliyi - tabii cemaatle -
son yerine bıraktıktan sonra, he
men imamdım ve cemaatten, da
ğılmamalarını ve kendisiyle birlikte 
eve dönerek yeni alacağı eşine 

nikah kıymalarını rlca eder. 
- Ayıptır yahu derler, üze

rinden hiç olma1sıı birkaç gün 
geçsin!. 

Zavallı adam cevap verir: 
- Ayıp olduğunu ben de 

biliyorum ama ne kadar şişman 

olduğumu görüyorsunuz. Hiç bir 
işimi kendim göremem, onun için 
mahrem bir eşim olmamasına bir 
gün bile tahammül edemem ... 

Her erkek şişman olmazsa da 
kendi kendine yaşıyabilen erkek 
gayet nadir bulunur. On<lan do 
layı, dul erkelCler de pek az gö
rülür. Zaten kocalarını gerçekten 
seven kadınlar, kocalarından ön
ce göçmeğe niyet ettikleri vakit, 
zavallı adam yalnız kaldığı vakit 
kötü huylu bir kadının eline düş 

mesin diye haleflerini kendileri 
tayin ederler ... 

Dul erkeklerin sayısı az ol
masınrı bir sebep de erkeklık ha- 1 

yatı kadınlık hayatından uzun sürme 
sidir. Kadınlık hayatı sonbahar 1 

1 

mevsimine varınca o yaşta dul ı 

kalmış bir kadını alabilecek er
kek ancak kendi kendine becere
miyeceği pek hususi işlerini gör. 
dürmek için alır. Erkeklik hayatı
nın da sonbahar mevsimi varsa 
da, erkeklığin o mevsimini geçir
miş kış mevsimine bile girmiş o
lanlar arasında yeniden çocuk ba
bası olanlar haylıca bulunur. O- 1 

nun için dul kalmı~ erkeklere genç 
kadınlar - sırasına göre genı; ! 
kızlar da - rağbet gösterirler. 

Bunda tekaüt a} lıklarının te
siri olduğu şüphesizdir. Tekaüt 
aylığı alan yahut almıya hakkı 

olan bir erkeğin, kendinden sonra 
kalacak hakkından hiç bir kadının 
istifade etmemesi, o erkeği ya 

kından ve uzaktan tanıyan kadın· 
lara -doğrusu- ağır gelir. Bun
dan dolayı dul kalmış yaşlı bir 
erkeğe varmak fedakarlığına razı 
olacak kadın çok değilse de, ko
lay bulunur. Nitekim, han ve 
apartman sahibi yaşlı bayanlar da 
kendilerine genç koca bulabilir
ler ... 

Fakat, sayın okuyucumuzun 
dikkat ettiği hadisenin en büyük 
sebebi kadınların ömrünün -tabii, 
umumiyetle - erkeklerin ömrun· 
den daha uzun olmasıdır. Kadın
ların erkeklerden daha çok yaşa· 
dıklarına daima dikkat edilmiştir. 
Vaktiyle bunu, erkeklerin içtimai 
hayatta daha çok zahmet çektik· 
lerine atfederlerdi. Halbuki içti
mai hayatta hiç zahmet çekmiyen 
erkeklerin de ömrü kadınların 

ömründen daha kısa olur. Henüz 
içtimat hayata girmiş sayılamıyan 
çocuklar arasında bile erkek ço
cuklar kız çocuklardan daha çok 
telef olurlar. Doğarken kız ve 
erkek cocukların sayısı - aşağı 

YAZAN 

Dr. G. A. 
dan, hemen her yerde, erkeklerin 
sayısı gittikçe azalır. 

Çürıkü kadın vücudu, erkek 
vücuduna nisbetle, daha az sar
federek yaşar. Bu söz nazari bir 
fikir değil, herkesin hayat sarfi 
yatını gösteren metabolisma alet
leriyle ölçülerek sabit olmuştur. 
Kadın vücudu yediği gıdalardan 

daha çok artırarak yaşar. Kadın 
vücudunun erkek vücuduna nis· 

betle daha tombul olması bun
dandır. Vücudunda ihtiyat gida
ları -ihtiyat kuvvetleri demelc
faz\a bulunan kadın erkekden da
ha uzun ömürlü olur. 

General KAzım 
Birik vetat etti 
Ankara: 4 (Türksözü muha

birinden) - Trakya umumi mü
fettişi General Kazım Dirik'in E
dirne'de vazifesi başında ansızın 

hastalanarak ameliyat için lstan
bula getirildiği sırada vefat ettiği
ni teessürle haber aldım. Orduda
ki hizmetlerinde kıymetli sonra ida
re hayatını da muvaff akiyetle dol
duran Kazım Dirik'in ölümü, An· 
kara'da geniş bir teessür uyandır
mıştır. 

Fuar bazırbtı 

Kahve geldi 
Vilayetimizin iki aylık ihtiyacı 

için tahsis edilen 318 çuval kahve 
dün Mersinden şehrimize getiril
miştir. 

Gelen kahvelerin ne şekilde 
satılacağı ve fiati bugün }apılacak 
bir toplantı ile tesbit olunacaktır. 
Kahvenin bir iki güne kadar pi · 
yasaya arzedileceği tahmin edil
mektekir. 

VILA YET MEKTUPÇUSU 
Vilayet Mektupçusu B. Agah 

Akkan bir ay mezuniyet almıştır. 

Yardım Sevenler Ce· 
mlyetlala teşe.kk8rl 

Ticaret Vekaletinden Vilaye
timize ve Ticaret Odasına gelen 
bir tamimde 20 Eyh'.ilde açılacak 

1941 lzmir Enternasyonal Fuarın
daki Türkiye Ticaret Odaları pa· 
viyonuna, Adana Ticaret Odası

nın ne şekilde iştirak edeceği bil 
dirilmektedir. Gelen tamime göre, 
şehrimiz Ticaret Odast pamuk ve 
pamuklu mensucat ıönderecektir. 

Bütün Ticaret Odalarının gön
derecekleri eşyalar yalnız Türkiye 
Ticaret Odalan paviyonunda teş
hir edilecektir. Hiçbir Oda yalnız 
olarak iştirak edemiyecektir. Ayrı· 
ca Odalar kendi hisselerine düşen 
birer miktar paı a da gönderecek
lerdir. 

TORK BASIN BiRliGi 
UMUMi MElKEZİHOEN: 

Türk Basın Birliği Umumi Kon-

Bu tabiat kaidesinı yalnız ba
yanlar bilmezler, yahut tanımak 

istemezler de tombul olmayı is
temezler ve pek çoğu zayıflamak 
sevdasına düşer. Bir taraftan er 
kek işlerine karışarak, içtimai 
hayatta daha ziyade zahmet çek
mf'ğe heves ederler. Onun için 
bayanların zayıflamak ve erkek
ler gibi çalışmak hevesleri devam 
ettikçe' dul kadınların sayısı dul 
erkeklerin sayısından ileride de 
çok olacağı temin edilemez. 

lzmir : 4 ( Türksözü muhabi
rinden ) - Riyaseticumhur flar
monik orkestrasının lzmire gele
rek Fuar günlerinde Kültürparkta 
bir kaç konser vereceği memnu
niyetle haber alınmıştır. 

1 ihtiyaçta bulunan Türk anası 
ve yavrularına ve genç kızlarına gresi 7 temmuzda Ankarada top. 

yardım elini uzatacak olan Yar- !anacaktır. Muhterem azanın mez· 
dım Sevenler Cemiyeti gibi bir kur tarihie Basın Birliği merkezine 

Bundan başka devlet konserva. 
tuan talebelerinden mürekkep bir 
heyet de Fuar zamanı lzmire ge· 
!erek açık hava tiyatrosu11da bir 
kaç temsil ver meği kabul etmiş
tir 

hayır müessesesine ilk defa olarak l teşrifleri qca olunur. 
hemen 100 lira gibi bir meblağ 1 

teberrü etmek suretiyle yüksek MIW Mldalaa VeklU 
hamiyetlerini gösteren Sayın Bay 
Abidin Ramazanoğluna Cem.yeti
miz namına teşekkürlerimizin ar
zına gazetenizin tavassutunu rica 

Geçen mali yıl -
tabsllAtı tahminin 
çok tlsttınde oldu 

1940 mali yılı bütçesi varida 
tı 268 milyon 481 bin lira olarak 

tahmin edilmişti. Bu mali yılın 

son ayının tahsilat rakamları da 

alınmış ve tahsilatın memnuniye· 
te şayan bir fazlalıkla 286.370.000 

liraya baliğ olduğu anlaşılmıştır. 

Bu miktar 1939 mali yılı büt .. 
çesi tahsilatına nazaran 30 mil
yon 253 bin lira bir fazlalık gös
termektedir. 

Orta Okullara 
yeni ötretmenıer 

Yüksek Muallim Mektebi, An· 

kara Dil, Tarih - Coğrafya Fa 
kültesi ve Gazi Terbiye Enstitüsü 

talebesinden bu sene mezun olup 
da mecburi hizmete tAbi tutulan
ların tayinleri yapılmak üzeredir. 

Lise ve ortaokullarda olan mün 
hallere göre kursları bugünlerde 

çekilerek tayinler yapılacaktır. 

Mersin vauıı 
teltlşlerde 

Mersin : 4 ( Türksözü muha
birinden ) - Valimiz Bay Sahip 
Örge refakatinde Vilayet janrlar 
ma komutam ve Nafia Müdürü 
olduğu halde tetkik ve teftişlerde 
bulunmak üzere evvelki gün Si
lifkeye ve Silifkeden de Muta git
mişlerdir . Bu kazalardan sonra 
da Gülnar ve Anamura gideceği 

zannedilmektedir . 

Ping. Pong 
m.tlıabakaları 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl
gesinin tertip etmiş olduğu Ping
Pong müsabakalarına hararetli bir 
şekilde devam edilmektedir. Mü· 
sabakaların neticeleri dört beş 
güne kadar belli olacaktır. 

A TJCJLJK Y ARDIMCJ 
ECITMEN KURSU 

Önümüzdeki pazar günü Sey· 
han Mıntakası beden terbiyesi 
mükelleflerinin iştirak edecekleri 
Atıcılık Yardımcı Eğitmen Kursu 
na sabahleyin saat 9 da başlana
caktır. 

Kursu Binbaşı B. Kerim Kı
zılkaya idaree edecktir. 

ederiz . 

YARDIM SE VF.NLER 

CEMiYETi 

Acı lllr ııam 
Adanamızın büyük çiftçilerin

den , tanınan ve sevilen simala
rından Hacı Yunus Zade Ali Yer
delen dün vefat etmiştir. Ali Yer- j 
delenin cenazesi dün parlak bir 
törenle kaldırılmıştır. 

Bay Ali Yerdelen muhitte 
kendisini pek sevdirmit ve şeh
rimizde Beltdiye Reisliği yııpmış 

bir zattı. Türksöı.ü merhuma Tan- · 
rıdan bol rahmet dil~r ve kederli 
efradı ailesinin acılarını paylaşır . 

Teşekktlr 
Babamız Hacı Yunus Zade Ali 

Yerdelenin hazin vefatı dolayı

siyle akraba ve dostlarımızın ge
rek şiföhen, gerek cenaze töre· 
nine iştirak sur@tiyle izhar ettik
leri taziye ve teselliden dolayı 

kendiler:ne ayrı ayrı teşekkür et
rneğe teessürümüz mani olduğ-un
dan muhterem gazetenizin tavas
sutunu rica ederim . 

Ailesi : Aliye Yerdelen 
Kerimesi : Ferhan Yerdelen 

--==€UZAKLARDAN HABER 
1 

Sazdan kumaşlar - Tarihi bazı .evrak bulundu 
Fransız devlet adamı Taleyran•ın imparatoriçe 

jozefin'e yazmış olduğu mektublar bir tesadüf ne
ticesinde ele geçmiştir. Bu mektublar, her nasılsa 
Napolyon zamanından kalma evrakla beraber kır· 
pıntıcılara verilmiş. Onlardan biri de:bir kasaba 
birkaç kilo kağıd satmış. Kasab okuma, yazma 
bilen adammış. Kağıdların garibce olan yazıları dik
katini çekmiş. Okumaya başlamış ve bir tesadüf 
eseri olarak eline geçirdiği kağıdların ne mühim 
şeyler olduğunu anlıyarak birkaç santime aldığı bu 
evrakı, merakb bir müşteriye on bin franga sat-
~~ . 

lngilterede ilk muharrir beşer hukukunu ihtiva 
eden ve Büyük Şart denilen esas lngfüz kanununun 
ele geçmesi de gene böyle bir tesadüfün mahsulü
dür. Bu vesikayt da densiz bir evrak muhafızı, e
hemmiyetsiz ve kıymetsiz sandığı birçok kağıdlarla 
beraber sağa sola okkabk kağıd olarak satmış. 

Londralı bir terzi de patron kesmek için bunlardan 
büyük boyda birkaç tanesini kendisi için ayırtmış. 

O sırada maruf lngiliz devlet adamı Sir Robert 
L• ..ı:ı • ...:.__.__..,ai 

uğramış. Terzinin patron kesmek üzere 
kağıdı görmüş. Ehemmiyet vermez gibi 
terziden bunu almış ve sonra, lngiliz 
binlerce liraya satınış. 

* * "' 

bulunduğu 

görünerek 
hazinesine 

Pamuk ve yün gibi kumaş yapmıya yarıyan 
maddelerin de bazı memleketlerde harb yüzünden 
tedarikindeki imkansızlık, bu memleketleri mütema· 
diyen Almanca erzaç kelimesi le ifade edilen sun 'i 
maddeler aramaya ve kullarımaya sevkediyor; son 
zamanda yapılan araştırmalar bataklıklarda yetişen 

bir nevi kamış elyafından ve bazı sazlardan pek 
mükemmel kumaş yapılmaya başlanmıştır. Ayni sı · 

caklığı veren, buna mukabil son derece ucuz olan 
bu uydurma saz kumaşının temin eylediği mühim 
bir kazanç, ziraate yaramıyan sulu ve balçıklı ara
zinin bu sayede işe yarar bir hale getirilmesidir. 

Şimdi gerek, Almanyada Ren nehri boylann
gerek ltalya ve Romanyada bu sazlardan hektar
larca ekilmektedir. Yalnız Romanyada Tuna delta
sına civar bataklıklarda üç yüz bin hektardan fazla 
raıi .bu sazlar ir halde bulunmaktadır. 

din lzabat verdi 
( Birinci sayfadan artan ) 

büyük ekseriyetinin maalesef va
tan vazifesi uğrunda şehit olduk
larını bildirmiştir. Saffeı Arıkan 

mesullerin cezalandırılacağını ila· 
ve etmiştir. 

Satıe davası 

lstanbul 4 - Satie davasına 
bugün birinci ağır ceza mahkeme

sinde devam edildi. Suçlulardan 
bir kısmının avukatları müdafaala-

rını yaptılar. Muhakeme batka bir 
güne talik edildi. 

Suriyedeki 
Muharebeler 
DİRZOR iSGAl EDilDi 

TOOMOR DE AUNDI 
Ankara : 4 (Radyo gazete 

sinden) - Bir lngiliz motörlü 
kolu Dirzoru işgal etmiştir. Yine 
bugün Tüdmür de lngi1i.zler eline 
geçmiştir. 

Kudüs: 4 (A.A) - Vişi kıtala

rının kilit şehirler teşkil eden 
Beyrut • Trablusşam - Humus mü
sellesine çekilmekte oldukları :ıan 

edilmektedir. Müttefik kltaları 

düfmanla 48 saattenberi ne Şa
mın garbında, ne de Nebet'in 
şarkında temas tesis edememiştir. 
Nebet'teki hür Fransız kuvvetleri 
Şamın 130 kilometre ~imali şar
kisinde bulunmaktadırlar. Bu kuv. 
votler yirmi kilometre kadar şark
da Basara kadar ilerlemişlerse de 
Vişi kuvvetlerine raslamamışlar
dır. Şam - Beı ut yolu üzerinde 
Şamdan 25 kilometre mesafede 

Duma mevkiine kadar keşif faa
liyeti yapılmış ve müsait neticeler 
alınmıştır. 

Kudüsteki askeri sözcüye gö. 
re, buradaki Vişi kıtaları geride 
olsa gerektir. Na:ııır tepesindeki 
Vişi kıtaları yolu bombardımana 

devam etmektedirler. Bu mütte
fiklerin ileri yürüyüşünü güçleş· 

tirmektedir. Filhakika bu yol de
rin ve dar uçurumlar arasından 

geçmekte ve civardalci tepelere 
yerleştirilmiş top ve mitralyöz 
ateoi altında bulunmaktadır. 

S Temmuz 1941 

(Birinci sayfadan artan) 

lngiltere radyosu ise bu 1111~1 

başka türlü tefsir etmekte ~ 
Stalinin nihai zaferden e111in 

duğunu söylemektedir. 

Berlin radyosu iıe < işte Si 
lin de ÇörçiJ gibi ve bir çoC" 
gibi ağladı > diyor • 

Mısır radyosu da bu ııO~ 
başka zaviyelerden Çörçilifl 

tuklarına benzeterek tefsir etd'~ 
tir. Kahire radyosu bazı k•Y11~ 
lar Sovyetlere Amerikan )'' 

mının başladı~ını ve bir ~1 

mühendislerin ve malıemeniıl ) 
çıkarıldığını haber veriyor. 

Avuıtralyada da yapılan ba 
bir toplantıda Sovyet RusY' 
geniş mikyasta siyasi, iktıs'dl 
birli~i yapılması kararJaş011

1 
Sovyet Rusyada bir kısım yer 

de cepha11e depoları ateşle11111 

tarlalardaki mahsuller yakılııt1ş 
erıalıc depo!arı mahvedilOI' 

Bundan anlaşılıyor ki BaY ~t 
nin Sovyet milletine hitabe" 

essürlerini göıtermektedir. 
~ 

Gelen haberlere göre. 
hükumeti, bütün Sovyet te 
tevkif etmiştir. 

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

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA R 

7.30 

7.33 

7.45 

8.00 

8.30/ 

8.45 

12.30 

13.33 

13.45 

14.00 

PERŞEMBE 4.7.t94l 

Program ve meınıeıcel 
at ayarı 1 
Müzık : Hafif Par~ 
AJANS hal:>erleri 

Müzik : Hafif . P• 
Proırramının Devaııı1• 

Evin saati 1 
1 ~e Program ve meme 

at ayarı 
Müzik : Türkçe pııl' 
AJANS haberleri . 

Müzik · : Riyaseb 

Bandosu ~ 
14.45 Müzik : Türkçe pli 

15.00/ 

15.30 

1800 

18.03 

18,30 

18.40 

Müzik : Dans Miiıİ~ı 
ın)CI"' Program ve ıne 

at ayan 
Müzik : Karışık pi 

1 
1 )tt Konuşma (Mern e 

tası) c-1 
Müıik : Radyo ôı 
kestrası (lbrahiıtı 
Ateş Böcekleri) 

19.00 Konuşma C-' 
19.15 Milzik : Radyo 

19.30 

19.45 

20.15 

20.45 

21.00 

21.10 

21.40 

21.55 

22.30 

22.45 

keıtrası • Memleket saat 

AJANS haberleri 

Müzik : Çifte f aS~ 
RADYO GAZE'f 
Müzik : Unutula>ııf 
lar 1 . . "e 
Ziraat T akvıP11 

Mahsülleri Bot~j 
Müzik : Oinleyicı !MI 

jjDll"" 
Konuşma : ( G 
leleri )- ,,ıo! 
Müzik : RadY0 . 

kestrası (Şef: V 
cip Aşkın) f! 
Memleket saat ' 1 
haberleri ; E.slı:::-
Kambiyo • Nu 
(Fiyat) 

Müzik : Rıd.Y0 ~l 
kestrası profr' 

va mı 

22.55/ ı9 "' 
23.00 Yarmki proi"' 

Dlf· 



O'lyet-Alman 
trluharebeleri 
Sou 

)etlerle A imanların 
diınkü tebliilerine 

iöre vaziyet 

~0•kov t\ &ah 8 : 4 ( A. A. )- Sov-
tc,,i kh tebliği : Oç Temmuz 
ttiııct ıtalarımız Borisof istika

'tııap~ Ve Krenemet - Sbarj -
lörı~ Dlıntakasında düşmanın 
ttı ~ Ve ıırhh kuvvetlerine 
c :ddctıi muharebeler ver

~l>~va~ etmişlerdir . 
~~it cnın diger kısımlarında 
lerı lnuharebeler olmuş ve piş

llııt 
%ırd gece baskınları yap-
G... ıt B . . t' k t ' d .,ııı.. · orıso ıs ı ame ın en 
l .. rıın ·1 Qtini ı eri kıtalan Berezina 
~bbGı &eçmek için müteaddit 

ttfcblc~de bulunmuşlarsa da 
İl busler kıtalarımızın mu-

VllKİNİN NUTKU 
iagUtere•nın 

Jaşaması bizim 
için eızemdlr 

Derhal hareke
te geçmeliyiz 

Nevyork: 4 (A.A .) - Vilki 
istiklal günü bayramı münasebe
tiyle irad ettiği bir nutukta ezcüm
le şöyle demiştir. 

< - lngilterenin, sanayimizin 
mahsullerini alabilmesini ve beka 
bulmasını temin için harp donan 

dıı~~reketleriylc her tarafta 
. c k tuştur . Lusk istikame

ltı 1 ~larımız düşmanın mü-
ltıın otorıü ve zırhlı cüıütam- mamızı derhal kullanmamız lazım-
~%ı·Sctevka'ya do~ru ileri ha- dır. lngilterenin yaşaması bizim 
\·ijk 1 durdurdu~ tan ve düşmana hüriyctimizin muhafazası için de 

el' tayiat verdirdikten sonra elzemdir. Kaybedecek vakit yok· 
nu~f~an grupunun bir kısmı tur. Tehlike üstümüzde dolaşıyor. 

.., ısfk Ümitleri hakikat addetmenin za· 
tu b· ı ametinde Tarnapola manı geçmiştir. Karar saatı ya· 

l~ııın ır yarma t~şebbüsünde 
ıcc <i~tur . Kıtalarımıı. bütün 
~qaııni~lrrıanın bu ileri grupu ile 
~tııi.1 4ne çarpışmalara devam 

"'t etd' 
'ııı et ır. Muharebeler h!IA de-

lnektedir 2 . 
1ttlcti1'~rnmuz günü hava kuv
~L..: lllıt 61 d - . ~~l'ltıü . uıman tayyaresı 

t, tlerdır ·. Biıim zayiatımız 
}Yaredir 

kındır. Beşeriyetin müşterek aki· 
betinin esaret mi? hürüyet mi? 
olacağı hakkında karar vermek 
kudı etine sahip bulunuyoruz. 

ABIANTINDE 
TBVKIPAT 

TÜRKSôZO 

Cevad Açıkahn 
Türk - Alman Muahedeai müsaddak nushalarım hamilen 

Berline 
Beılin : 4 (A. A.) - Hususi 

muhabirimiz bildiriyor: 

Hariciye Umum katip muavini 
Cevat Açıkalın, son Türk - Al
man muahedesinin musaddak nüs· 

hasmı hamilen bu sabah saat 11 
de Berline gelmiş ve istasyonda, 
müsteşar Wohrman, protokol me· 
murlan ve büyük elçilik ve baş 

konsolosluk erkanı tarafından kar· 
şılanmıştır. Türk misafir, Adlon 
oteline inmiş ve otele bu münase
betle Türk bayrağı çekilmiştir. 

Vardı 
Rasyada bulanan 
İtalyan kolonisi 

Moskova: 4 (a.a.) - Japon
ya'nın Moskov"a büyük elçisi B. 
Tatekava, hariciye halk komiser 
muavini B. Vişinski ile, Moskova
daki ltalyan kolonisinin tahliyesi 
meselesini halletmiştir, ltalyan ko
lonisi, bu hafta içinde Moskova· 
dan hareket edecektir. Romadaki 
Sovyet kolonisi de ayni zamanda 
Romayı terkeyliyecektir. 

ZAT MAASLARI SAHİPlERİHİH HAZARI DİKKATİNE: 
1) - Tekaüt kanununun 61 nci maddesinin tadiline ve bu kanu

na bazı maddeler ilavesine dair olan 4056 sayılı kanun 6/6/94l tari
hinde neşir edilmiştir. Bu kanun hükmüne göre maaşlarını bizzat alan 
mütekaitler ile ana baba zevç, zevce, reşit kız çocukları ve yüksek 
tahsile devam etmeyen reşit erkek çocuklan maaş almak için bizzat 
müracaat ettikleri ve folografh nufus cüzdanlarını gösterdikleri takdir· 
de kendilerinden aynca yoklama ilmühaberleri aranılmayacaktır. 

2) - Maaşlarını bizzat alamayan maaş sahiplerile yüksek tahsil
de bulunan erkek çocuklar altı ayda bir yoklamaya tabidirler. Yolda
ma aylan Haziran ve Kanunu evvel aylarıdır. 

3) - Bilumum zat maaşları (Tekaüt dul ve yetimlerin) sahipleri-

l:) • Buenos-Aires : 4 (A. A.) -

~•liııcv~ct müdafaa. komitesi reisi Mebusan meclisinin Arjantin aleyh-
>(IQ& b· u •abah saat 7 ,30 da rad- tarı faaliyetler üzerinde tahkikatta 

nin maaşlarının, yedlerindeki fotograflı nüfus hüviyet cüzdanlarına 
işaret edilmesi ve bunun Ağustos 941 gayesine kadar ikmali mecburi 
ve aksi takdirde kayt muamelesinin ifasına kadar maaşlarının verilme· 
mesi kanunun birinci muvakkat maddesi icabından bulunduğundan 
alakadarların bu müddet zarfında Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 
müracaat ederek maaşlarını fotograflı hüviyet cüzdanına kayt elttir-~'titr ;. nutuk söyliyerek Sov-

1lılord~tl~~i milletlerini kahraman 
~itlcrı . ıle donanmaya ve harp 
, illi' v ltlııe müzaherete davet 

bulunan encümenin emri ile Bue· 

nos-Aires civarında bir eve polis 
tarafından baskın yapılmış ve bu

rada elli Alman tevkif edilmiştir. 
, ~cu .. ~ 'Vatanın ıeUimeti , hür· 
'\t "ıtUnd Bu evde mühim dosyalar ve ev· 
~' ~llr a Faşist mütecaviz 
~-"'•il ~4l Yaptlan bu harpte düş~ rak bulunmuştur. Encümenin tah-
~,t h •tt hezimetine ve ıafere kikatı çok şayanı memnuniyet bir 
~at,d Ctkesin tam bir feragatle tarzda devam etmektedir. Yapllan 

t;bYctclc. etmesini talep etmiştir. baskınlardan birinde, Brezilya'dan 
~ 1 ian·nıı ılletleri 'efi Stalinin hi- alınmış bir mektup bulunmuştur. 
trı ""ı er k- 1- _ ) tr , • oy uler ve munev- Bu mektup, totaliter ideoloji ile 
~~'tı ııtaaında fevkalAde bir he- alikadar faaliyetlerde bulunan sı· 
~ t 'İltG~~~dırmış ve Alman Fa- kı bir cenubi Amerika işbirliğinin 
lı:'k_ b"ıh1 1nc ka. rşı . muzaffer ol- d' 1ı~1·" " " \1 d '- mevcudiyetini isbat etmekte ır. 

1 lik h n a..ı ar.ım ve iradeye 

1 
r;-

11 
•• aınıc vermiotir . 

''• .,ııt lut 1 ~ 11le. bo il arı hatlarımıı.m ar-
t~ııı,k , tgunculuk hareketleri 
~t Pl,l't ~le.re . küçük paraşütçü 
~ kıt,1• dırmıolerdir . Bu grup-

1t t .. rıınıı ı..L •tef ve avcı taburları-
"'•ıe. ından . t k tdil . ııs emati surette 

Lo ltııt\erdir. 
~Pi rıctra • 4 
~01ll'tik · (A.A) - Royterin 
~" <lr'Ya muharriri diyor ki : 
~I }'tt • R. sıelen haberlere göre, 
~ ltıe.11 ı. onıanya hl•dudundaki 
'd ttUvvctı · ~1 c, tl ~ crı 19 tümen pi-

t ~~ı· ç turnen - . ~Ilı ı ltl'k auvarı ve chem-
l&ııı1'tda.n 1 

ta.rda motörlü cüzü
ti" ellinde Ve Yirmi beı Romen 

•111 n mM 
~ı:ı"" llırı ha b Urekkeptir. Maca-

'qe. r e g· . ~I rıy,d ırmıı olmasından 
!(,, lııa11 tn il endife edilmekte ve 
L 1tıı '1ıaff 

ranya Petlira µartiıinin liderleri 

Berline veya Ro.ıenberge ça~ırıl· 
mıı ve başlıca Nazilerden olan 

Philoshe Sovyet meseleleri görü

şülen içtimaa riyaset etmiştir. 

Budapeşte: 4 (A.A) - Macar 

ordusu genel kurmayı tebliki : 

Karp'ltların ötesinde ilerleyen 

lutaJarımız iki temmuzda yeni 

arazi kazanmışlardır. Hava kuv· 

vetlerimiz. ricat eden düşmanı 
müessir bir surette bombardıman 
etmiştir. 

meleri. 
4) - Sözü edilen kanunda zat maaşları sahiplerile bunları istih-

dam eden daire ve müesseselere, evlenme memurlarile nüfus memur
ları ve muhtarlara tahmil edilen müeyyideli vazifeler mevcut olduğun
dan mezkur kanunu dikkatle okumalan hususunun alakalarlann men-

faatleri icablndan bulunduğu ilan olunur. 132->.6 

ilan 
SEYHAN HUSUSİ MUHASEBE MOOORlOGOHDEH: 

1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri ırenkullerin bir senelik be

deli icarı açık arbrmaya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 941 temmuzunun onuncu perşembe günü sa

at onsa yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin Vilayet Daimi Encümeninde bulunmalan ilan olu-

nur . 

icar bedeli 
Lira 

Cinsi 
Mevkii 

49 

ııo 

20 

Hükümet C.Seyhan M. altında Dükkan 

,, ,, " " " " 
Kapalı çarşı badestan 

13195 27-1-3-6 

11 an 

Teminat B. 
Lira K. 

3 

8 
1 

75 

25 
50 

'lrıd •rıyanı er olduğu takdirde 
~111 "ki t,1 n Transilvanya hak-

ııı, cptcı· · ~,11 ''nda ınm nazarı itibara 
Balast Münakasası 

•t~ de. Alın n koı kulmaktadır. Ro
'~ "C<iilrne ~n aıkerleri üzerine 
" "'' ı sındcn y . '<~ tt<>rnn . ne ahudıler 
~f ~l\ ~a nıatıcr mesuldürler 

ıtı nunu . • 
''rı e.r t sanıde Demir Mu-
' ~ atafınd •tııt •tırıı... an yapılan isya-
ııı ~,, "•llaı iç' A ,,~ltr· Anto ın lmanlarm 
"'% 1lli bir ~eskoya yardım et-
t'-t~fıtıar int~hanet ıayan Demir 
~ tu hp ık.em maksadile bu 

~tı o"1trı h ,ınıılardır. 
•, ,~bit 01,ukutn.eti •uçlu olduk
~,~lctile ~~kların bundan son-

A •rıi biid' ırliktc idam edile-
d.. "''~ ırıniştir. 
~ ~~'''•t R. "'~~-·veı So uayayı işgal etme· 

omn DEMİRYOllARI 6. IHCI iSLETME MOOORLOGOHOEH: 
Aşağıda muhammen bedel, bul~nd_uğu yer, Mi~tar .ve m~~akkat teminat akçaları yazılı 

balast ihzaratı münakasa ve ihalelerı hızalarında gosterılen gun ve saatlerde ayn ayn yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle Adanada 6. ıncı işletme müdürlüğü binasında komisyonu· 

muzca eksiltmesi icra edilecektir. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesikalan ve te~liflerini tayin edilen 

günde eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Reisli~'ine ~~rmelerı lizımdır. Bu işe ait 
şartname mukavele projeleri komisyondan parasız olarak ahnabılır. 5 -10-15-20 13226 

Balast ocağının bulunduğu Miktar Fi. M/3 Muhammen Muvakkat Eksiltme gün ve saati 

Kilometre ve mevkii M/3. Kuruş bedel tutarı teminat 
Lira Lira 

Mandason 78-82 5000 170 8500 637,5 
~i~'rıııı l.ı~Yet tnakamları Al
~~~t' Çevir ranyalılar araımda 
!:'il L?oıiea~clcrinden korkarak l ~ \.)it •ndcıc· U'· t Toprakkale- skenderun 

10000 120 12000 900 

24/7/ 941 Perşenbe 
saat ~ 15,30 

2417/941 Perşenbe 
saat : 15,30 

2S/71941Cuma saat: 15,30 
25/7/941Cuma saat: L~,30 

~, ÇoQ"un 1 .. ranyalılar-
~, c\llhile u ıiıtematik bir 

~1 h•bcr~•lcletmiolerdir. 
tte nazaran Uk-

Hacıkırı 304 - 314 
Türk Bahçe 506 - 514 

6000 
5000 

150 
140 

9000 
7000 

675 
525 

Sayfa 3 

i 1 an 
SEYHAN Vill YETİ DAİMİ ENCÜM(NİHDEN : 

1-Adana - Kozan yolunun 54, 908 - 58+ 107 kilometrel 
arasınd.~ y~pılacak tesviye ve şosa. inşaatı ( 40156) lira ( 5 
kuruş uzerınden kapalı zarf usulu ıle eksiltmeye konulmuş1 

2 - Eksiltme 24/7/941 tarihine müsadif Perşembe gfü 
saat onbirde vilayet daimi encümeninde yapllacağından kaı 
lı zarflar en geç bu saatten biı: saat evveline kadar saat 0 

da bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 
3. "':- lste!enler bu işe ait keşifname ve şartnameleri gÇ 

mek ıçm Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - İsteklilerin (3011) lira (74) kuruş muvakkat temin 

ve~meler~ ve ehliyet vesikalan almak üzere bu işi yapabilece 
lenne daır bonservisleriyle ticaret ve sanayi odası vesika! 
nnı, iki aded fotograflarını, bir aded (38), bir aded (8) kun; 
luk damga ve bir aded de bir kuruşluk tayyare pulunu y 
karda ikinci maddede yazılı gu"nd .. .. l d"l k l · b w l k en uç gun evve ı e çe 
rıne ag ama sur t' l 'l"' . .. . e ıy e vı ayete müracaatları lazımdır. Pos 
ıle gonderılecek mektupların dış za fı .. h.. .1 .. r mu ur mumu ı o ıyı 

kapahlacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2--5-12-18 13209 

i LAN 
SEYHAN Vill YETİ DAİMİ ENCÜMENİNDEN: 

1 - Adana Reşatbey mahallesinden on dershaneli il 
kul ~ina~ı ikmali inşaatı keşif tutun olan (30434) Ura (22) 
ruş uzerınde~ kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur 

2 - Eksıltme 17/7/941 Perşenbe günü saat (15,30) dı 
liyet daimi encümeninde yapılacağından kapalı zarflar eı 
bu saatden bir saat evveline kadar saat (14,30) da bu enci 
reisliğ'İne verilmiş olacakhr. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri 
mek için~ Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (2282) lira (57) kuruş muvakkat ten 
vermeler~ ve ehliy~t ve.sikası almak üzere bu miktar iş ya 
lanna daır bonservıslenyle Tjcaret ve sanayi odası vesik 
iki aded vesika fo~oğraflarını, bir aded (38), bir aded (~ 
ruşluk ~a?1ğ~ ve bır aded de bir kuruşluk tayyare pı: 
yukarda ıkıncı maddede yazılı günden üç gün evvel dilek 
rine bağlamak suretiyle vilayete müracaatlan lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarh m 
mumu ile iyice kapablacaktır. Postada olacak gecikmeleı 
bule dilmez. 20-15-1-5 13172 

• 
iş Bankası 

B8ç8k tasarral beıapları 

1941 
İkramiye plbı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağasto•, 3 lkinaitcfrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
l Adet ~000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 > 

8 > . 250 ) - 2,000 > 

35 > 100 > - 3,500 ) 

80 > 50 > - 4,000 > 

300 > 20 > - 6,000 > 

. 

TUrklye ı, Bankasma para yatırmakla yalnız par 
biriktirme olmaz, ayni zamanda tallhlnlzl 

denemiş olursunuz 

-------------------- -
tt._ ............ ~.,..·~·~•49t• ........ ~ .... ._,.,_, • ._..~ .... .-...~ .,. ......... ... . 
• . • . • i 
i . 
• i . 

DOKTOR 

Yalçm Mustafa Ozel 
DabW Bastalıklar Mtltebaııııı 

• i 
i Abidin Paşa caddesi Namık Kemal il 
İ okulu karşısındaki Muayenehanesinde her g 

! hastalarını kabul eder 
• i S. P. Cs. 29-30 
...... _., .............................. ~· ...... ,.. '9' • ._.., .... 49-+ .......... " ._. ..... ı9' 
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,. Bir Daktllogral 
AramJor 

Çukurova Pamuk Tarım 

Satıı Kooperatifleri Birli· 
ğinden: 

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

4 - 5 

İLAN 
SEYHAH VİlAYETi DAİMi 

ENCOMENİNOEN: 
1 -::- Nafia dairesi için sa· 

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

2 - Eksiltme 1017/941 ta
rihine müsadif Perşembe günü 
saat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

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

Kallteslyle ve sesıaıa tımlzU-111 bır llıll b•rretı 
dlılr.ea rago 

25-29-2-6 13188 

Muharırcem Hilmi Remo Nlbetçl eczane 

f UAT ECZAN(Sİ Tloaıetllaaeııuu 111a11 

ABIOİNPASA CADDESİ NO. 112 - TELGRAf : REMO ADANA - TELEfON : 112 
Yeni Postahane Yanında 

~tı 

Bu Harcbin Kitabı 
.. 

TÜRKİYE - iNGil TERE iTTif AKI YE 

BOY OK IRITANYA iMP.ARl TORiUGU 
~ YAZAN: ==ı!!S MÜMTAZ FAiK FENiK ==-: 

r\ 

,-
TORliYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
1 

1 

tturulue t~ııbl : 188R 

lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muıımdeler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara seneçie 4 dc;fa çekilecek kur'a ile 

aoatfdaki plana ıröre ikramiye da,ıtı acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • öOO 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 

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

" 
120 " 40 " 4800 

" 160 
" 20 .. 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

,, __ 
MÜTEHASSIS 

Os:. Ekrem Baltacı 
KASlllARllll tHERdGONıMUSTAf l RIATECZAHAN!Sİ 

~ 

1 

En BüyükHakik 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N Di~ MACUNHN•N YWTTIGI Slllf, 

CAZİIE VE SOZEllİITIR 1 
"Radyolin., harikulide mües

sir terkibi, daima tazeliji ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiti yegine diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

de parlak neıiceler 

"RadyoUn., sizi terkibi 

ve birkaç misli pahah 

müatabıarlarından da "' 

ni kılmıştır. 

= RADYOLİN l .. :or:,., '*C'*C •• '*C •• '*C ••• IJ lllC~IClll!i-~~ 
"**"'*'*##**## 

~ 

1 
~ 
~ Bitin Atnıana:ta:P,lll•· 
~ 1 Beyhude ıs11rap ~ekmeyi 
R BiB TEK KA ıı 

~ NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ııtrJa
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, maf şal ve 
adcle ıstırapları N~VROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiN TERC~ 18' 1 icabında Günde:3 Ka,. Alınabilir. 
tt A u::ıc::Z21CICllQl~~ICIE:lllCll::S:m::ls:llOl.,,-

• O O O O O O O O O O O O O O C O Op O C C G~ 

~ TÜRKSÖZ~ 
o ; il 

g Gazete ve Matbaa~ 
o il '' 1 o 1 

g ·T:ürksözü Gazetesi o )§) il; ,,,, 

g Oll~caıarıaa dl•J-•~•r 
o vüa 11.ıu 11.-ııırt llld 
g glab•"* 
o • 
g Türk$öıü 'Matbaa!! 
g Bitap, mecmaa, çell, ltllet, atlfı " 
o barlta, bUUUUD matbaaıtıerJ.ld 
g ldJede mevcat m~t-aı.-. 
o eder derecadetlJAl-.r 
o 
eaoo~aoaooaaaaaacccaga 


