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~SATIN ALDliDllZ OudLIB 1 

İki Feribota 
Meninde ad lıondu r:e törenle 

·Bayrak Çekildi 

1 

Cenubi Amerika
da basllyan harp Şimal deni::ıinde batan, bir gemi oe 

Mersin : 8 (Türksözü Muhabi
rinden) - lniiltereden satın aldı· 
ğımız ve bir müddet evvel lima

nımıza gelmiş olan iki feribota 
dün Erdek ve Kilya adları konul-

muş; ve her ikisine de mer"asimle 
şanlı bayraA-ımız çekilmiştir. Bu 

pek heyecanlı olan merasimde bil

cümle devair müdiranı deniz su· 
baylanmız hazır bulunnmuşlardır. 

teı11a beyaaau 
n·ı Vaıiogton: 8 (A.A)- Gaıete-
-.ı tr k f .k Q on eı ansında Vels, Amerı a 
~~~filr. Devletlerinin ve diğer 
~ Un Amerika Cumhuriyetlerinin 
b ttu ile Ekvator arasındaki mu
l~eınatı duıdurmaya yaıdım ar
oı:ında bulunduklarından emin 
til u~urıu söylemiıtir. Vels, Ame· 
!il ~n hükümetiuiıı bu muhase
h~~n harici tesirlerle çıktığı 
dı~ ında raporlar alınıp atınma-

1 haldundaki bir suale: 

•t . c-Butanık suda balık avı ek· 
İletıyetle iyi olur.) Darbımeıeli 
di.:ıevap vermiş ve bu gibi ha
lifı ~&F derin surette teessüf et· 

Ilı ıöylemiıtir. 
kflınS.~tiyago: 8 (A.A) - Şili hü 
ct,l.etı Peni ile Ekvator arasın· 
'-'tk ~~hasemata bir nihayet ver· 
11111 •çın tavassut teklifinde bu-

tnuıtur. 

~ka sewkedllea 
""ll&rllla maızımeıı 
v ... 

l'hi 1n2ton : 8 ( A. A. )- Sa-
d'ıti~tttar ~ menbalardıın öğrenil
~tp e HOre , Mısıra gönderilen 
2s 0 lnalıemcsi halen ayda 20 · 
L • .ıCQ}' "%, 1 tutmaktadır. Bu malzeme 
tııı,,..:aa tank , bombardıman , av 

~,.,.tel · 
ttkl,pretı, top, cephaneden mü· 

Londra: 8 (A.A)- lngiliz Mü
dafaa Neıart:tindeıı: lngiliz hava 
ı..uvvetleri dün garp cephesinde 
düşmana karşı taarruz hareketle· 
rine devam etmiılerdir. Ağır. 
bomba tayyıueleri avcı tayyarele.rı· 
nin refakatinde olarak Alber cı· 
varında Molt tayyare fabrikasına 
ve Belün civarında elektrik fab 
rikasile kimya fabrikasına hücum 
etmiılerdir. Bu son iki hedefe 
yüksek infil4k kudretind,e bom· 
balarla birçok yangın bombaları 
isabet ttmiıtir. 

Harekat esnasında avcı tay• 
yarelerimiz yedi düıman tayya-
1 esi dütürmütlerdir. Üç avcı tay
yaremiz kaybolmuıtur. 

Bombardıman tayyareler imiz 

Hollanda ıahilleri açıklarında her 
biri 2000 iUi 5000 tonilitoluk sekiz 
vapurdan ~rekkep bulunan düı 

SOVYETLERE GÔRE 

Almanlar büyük 
zayiat veriyor 

Almanlar Dinyeperi 
Gef meie Muoı.. llalı Olmadı 

ALMAN KAYBI 700.00 O 
lıık h ,.ır · Tanklar on üçer ton 
tcıp11~ ıf tanklardır. Bunlar 37 lik 
!etle in&__ Ve müteaddit mitralyöz· 
~ ıo ~Cchhezdir. Bunlardan gün-
'-tırıd •nesi Penzganya fabrika-· Oallçye'da mUhlm bir 
ltçtrı \Yapılmaktadır. Toplar ise Sovyet kuvveti Alman 
ttlilt arpten kalan 75 milimd- çemberinden kurtuldu 
11ıı ıt. Bu 1 
•liniıt rı arın kuı ulmaları için Ankara : 8 (Radyo aaıetesin-

dır . heyetleri gönderilmekte- den) _ Muhtelif kaynaklardan ve 

O resmt tebliğlerden alınan haber· 

Q111 ur•ıyede lng•ılı'z lere göre, Kareli berzahında ha-
rekit Almanlar lehinde inkiıaf 

il etmektedir. eri• h p·skov ıehrinin Almanlara 

araka" tı geçti~i de haber verilmektedir. 
1\ Sovyet lutaları mukabil taarruza 

C> '~ite . b t harebe ~ •t'hrk. t 8 .< .A. A. ) - İngiliz ieçmiıtir. Gece eş e mu _ • 
~t'ler De t~lığı : Suriyede Hintli ter devam etmiftir. Lepe! bolge· 
1\ >'ttıj t rnır Kapıdan garbe doğ- sinde Sovyetler dayanmış ve A~-
~tlorda:takkiler kaydetmiftir . manları bir müddet için tedafut 
~.tilit h Humus istıkametine vaziyete ıokmuıtur. fakat Al · 

•l 1'l llteltatı d manlar takviye kıtaatı almış ve l!ıııı. •rıtaltas evamdadır . Sa- 1 ~tııı htuı ında Damur cenubun- harada kanlı muharebeler o muş· 
b · liby ~ hedefler işgal edilmif- tur. Al 
ır d'ti ~ ~ ve Habeşistanda hiç Minskin cenup do~usunda • 

f llık. yoktur . man kolları Sovyet taarruzu kar-

k o on ol NAS YON KARARI 

~ısW Mübayaası 
•çin yeni karar 

~ 41\,_ltQrQ • 8 ( " (B - ) 
' " leQltlt · Rcıdyo Ga::ıeteainden) - •arın ugun 
ft ~. &61 '"da bir lıoordina•yon kararı neıredilecelıtir. 
t'4"'f&tı:•lerJe müatahailin ihtiyacındatt la::ıla mı•ır aldı· 
-. ""· 8 "'•ıtır. Bu mıaırlar değer liatlariyle •atın alına-
1· "• Q"'•u Tı B l L • lı "" ~ 1ttt:.11e 11

• rab::ıon, Ri::ıe, Çorlu, oe a 11ıı:eaır mer e-
Qtfca Q#tQtı ile l::ımir merlıe::ı ve mülhakatında eooel-

ra 16re mı•ır mübayaa•ına karar oerilmiıtir • 

Garbi Awrapada 
11ava mallarebeıı 
ı:olı '1ddetıeadl 

Sekiz Alman 
gemisine isabe 

INGILTEREYE DE 
AKINLAR YAPILDI 

man kafilesine tiddetli bir hücum 
yapmıttır. Altı vapura bombalar 

isabet etmiştir. Tayyarelerimiz 
Kale açıklarında di~er bir varur 

şııında çekilmek mecburiyetinde 
kalmııtır. 

Alınan di~er haberlere göre, 
Galiçyadakl mQbiaı bir kıaıaı SOv
yet kuvteti Alman çemberinden 
llurtulmuıtur. 

Moakova : 8 ( A. A. )- Sov· 
yet tebliği : 7 Temmuz aünü Os
trov, Polosk , Lepe! , Bobruisk , 
Novodgrat , Podolk iıtikame!le
ı inde şiddetli çarpıımalar devam 
etmiştir . Cephenin ıimal bölie· 
sinde kıtalarımız Kandqka, Dokta 
ve Kekaolm istikametlerinde çar· 
pışmıflar ve arazimize ııir miı olan 
düşman kıtalarına kayıplar kay· 
dettirmiılerdir . 

Ostrom istikametinde kıtala· 
rımız dütmımın kuvvetli motörlü 
cüıütamlarına karıı anudAne mü
ca<ieleye devam etmişler ve ~üş~ 
manın Şimalişarktye d~ru ılerı 
hareketini durdurmuşlardır . Po· 
losk istikametinde bir çok defa 
ııarbt Divina 'nın şimali kıyısına 
mühim kuvvetler ihracına teşeb· 
büs eden dütmanla şiddetli çar· 
pışmalar vukua ııetmiftir · Kıtala
rımız mevzileri sıkı bir surette 
muhafaza etmektedir. 

Lepel bölgesinde Ş:ddetli çar· 
pıımalar olmaktadır . Dobruik is· 
tikametinde düıman bir çok defa 
Dinyeperi geçmeğe tr-şebbüı et· 
miş, fakat kıtalarımızın öldürücü 
atefi altında büyük kayıplar ve: 
rerek ilk mevzileri üzerine gerı 

çekilmiıtir. 

Novograd-Volinsk istikametinde 
anudane çarpışan kıtalarımız düt· 
manın mühim motörlü kuvvetle· 
rini durdurmaktadır . Moııiluv iı· 
tikametinde kıtalarımız düşmana 

ıiddetli bir muharebe vermekte
dir. Bu mıntakada kıtalarımız bir 
düşman taburunun ricat hattını 
kesr-rek bu taburu tamamiyle im
ha etmiftir . Yedi Temmuz günü 
hava kuvvetlerimiz düfman mo· 
törlü cüzütamlarına müteharriksiı. 
darbeler indirmit ve düıman tay· 
yare meydanlarına karşı muvaf 
fakiyetli harekatta bulunmuştur. 

Londra : 8 ( A. A. )- Roy
terin Moskova muhabirinden : 
Sovyet istihbarat bürosu reisi 

Lozovski ıorulan bir suale cevaben 

1 
Sovyet hükumetinin Almanlara 
nefeı aldırmak niyetinde olm•-

kafilesine hücum etmiş ve 2000 
tonilAtoluk bir vapur ve tor pil 
ile mücehhez bir hücumbotu ba
tırmıılardıt. Bu harekata ittirAk 
eden tayyarelerimizden dördü 
üssüne dönmemiştir. 

Londra : 8 ( A. A. ) - Dilı
manın dünkü hava faaliyeti mün
ferit bir dilfman tayyareıinin ln
ailterenin ıimaliaarbtsinde sahil
leri aıaıak kısa bir mesafe üze
rinde topraklarımıza nüfuz etme· 
sine inhisar etmittir. 

Londra : 8 ( A. A. ) - Ha
nezaretinin bu sabahki tebliti : 
Düo rece lngiltere cenubunda 
bir tehre mühim hasarlar mey· 
dana getiren fiddetli bir hücum 
yapılmııtır. Yanaınlar çıkmıf ise 
de bunların önü alınmıştır. lngil
terenin cenubunda ve cenubuşar
klsinde bazı }'erlere de bomba
lar atılmııtır . 

ALMANLARA GÔRE 

KaraHde harekat 
Almanlar lehine 

Lepel B6lgeainde 
Kanlı Muharebeler 

ALMANLAR PISIOVU llOI ---
Almanlar Stalln Hattında 
dUn daha bazı noktaları 

lf gal ettller 

, 

dığına itaret ederek cephenin bir 
d~ru hat üzerinde bulunmadı
~ını zikzaklar teıkil ettiğini ve bu 
zikzaklar arasında seyyar kuvvet
lerin harekatta bulunduklarını te
barüz ettirmiş ve demi4tir ki : 

<-Bir Alman kıtaıı durur dur
maz derhal tarafımızdan mukabil 
bir hücuma maruz kalmaktadır. 
Nitekim benzini bitti~i için duran 
bir tank k o t u derhal Sov· 
yet kuvvetlerinin hücumuna uğ
ramlftır. Sovyet kıtaıarı bu tank
lardan ç~unu benzinle yakmıf 
tır. 

15 aündenberi devam eden 
muharebe eınaaında Almanların 
daha evvel yirmi iki ay içinde 
verdikleri zayiattan fazla kayıp-
ları olmuıtur. Sovyet-Alman harbi 
başlamadan evvel Almanlar in
sanca zayiatlarının 300,000 oldu· 
Qıınu IÖylemifler, lngilizler ise bu 
ı.ayiatı 900,000 olarak tahmin et: 
miılerdir. Alman zayiatını 600,000 
olarak kabul edersek Sovyet or
duları on iki gün içinde Alman
lara 700,000 kiıilik zayiat verdir
diklerine ve muharebe tiddetlen
dikçe bu miktarın arttı~ına naza. 
ran Sovyet . Alman muharebeıi 
esnasında Almanların verdiği ı.a

yiatın ne kadar fazla olduğu an
laşılır. Diğer taraftan lngilizler 
Almanların 22 ay içinde 4500 
tayyare ve 2000 tank kaybettik
lerini tahmin ediyorlar. Sovyet 
orduları sekiz aün içinde 1500 

( Geriıi üçüncü ııyf ada ) 

Sayın valimizin kazal.ırda lef· 
tişlerde bulunması dolayısiyle Ma· 

arif müdürü Bay Şefik Ergündüz 
bayrak çe-kme merasiminden son
ra kısa bir nutuk irad etmişler, 

• Milli Şefimizin Türk istiklal ve is· 

tikbalinin temeli olan Lozan mua
hedesiyle milletimize kazandırdıAı 

sayısız saadetleri anlatmış, Cum
huriyetimizin banisi Ebedi Şef 

Atalürkü hürmet ve mtnnetle an
mış ve demiştir ki: 

''-Memleketin istiklalini kurta
ran ve bir kitle halinde milli bir bir· 

. lik olarak etrafında toplandıAımız 

Milli Şef başımızda oldukça, var· 

lıtı ile istiklali beraber doğmuş, 
müstakil olmanın şerefini tatmış 

ve istiklalini tarihin derinliklerin

den almış Türk milleti s-.ğ olduk· 
ça denizcilikte ve her hususta in
kipf edccetimize ve istiklAlimiz 
bir Abide gibi göklere çıkacağına 
hepimizin inanı oldutuna hiç şüp
he yoktur. 

Yaşasın Türk Milleti, yaşasın 

Türk denizciliti.,, 

Merasimi müte.ıkip davetlilere 

Belediye bahçesinde Deniz harp 

okulu ve li'le müdürü B. Münir 

Ôney tarafından bir ziyafet veril
miştir. 

lskenderiye'ye · 
Aım·an Hücumu 1 

Berlin : 8 ( A. A. ) - Alman 
tayyare teşekkülleri 6 Temmuzda 
tekrar lskenderiye limanına yap
tıkları hücumda bir havuzu tahrip 
etmişlerdir. Bir Britanya tayyare 
gemisine de isabet vaki olmuştur. 

Ceaalll Amerlkada 
11a11araa mallarebe 

JAPONYA HAZIRLANIYOR . 

Sovyet - lngiliz 
konuşmalan 

PASiFiK VAZIYET/ 

AYAM KAMARASINDA 

C 
enubi Amerikada Peru ile 

Ekvator arasında küçük mik
yasta da olsa bir harp baş

lamıştır. Birleıik Amerika hari
ciye nazırı Vels, bu ufak çaptaki 
harbe, beyanatından anlqıld,Q'ına 
göre, bir mini ve şümul vermek
tedir . Yeni bir lnailiz heyeti da
ha Moıkovaya varmıttır . Oijter 
taraftan ~ir 1ngiliz askeri heyeti 
gelmittir. 

Sovyet istihbarat ıefinin be
yanatına göre, Sovyetler Alman
lara nefes aldırmak niyetinde de
ğildir . japonyanın Alman - Ruı 

harbi karıısındaki vaziyeti c dik
kat ve teyakkuı > politikası ola
rak görülmektedir . 

Mamafih japonyanın paaifik 
işlerine karşı yeni bir hazırlanma 
yaptığı görülüyor . Bir Japon A
miralinin beyanatına iÖre , bu
günkü harbin Japonya için ye
gane hedefi pasifiktir . Amiral 
japonyanın her ihtimale karşı ha
zır bulunduğunu bilhassa kaydet
miştir. 

Çin • Japon harbinin beıinci 
yıldönümü münasebetiyle Mare
şal Çang - Kay • Şek beyanatta 
bulunarak Birleşik Amerika, Rus
ya ve lrıgilterenin yardımlarına 
teşekkür etmiştir. Mareşale göre, 

( Gerisi üçüncü ıayf ada ) 

DNiEPER 
Alman - Sov

yet harbinin Dnie
pcr sahasına inti
kal ettiği bildirili 
yor. 

ŞARK CEPHESiNE 

DAiR COCRAFI 

bu şarkiye doğru ) 
akar. Gayet mün- ~ 
bit aahadau ieçer. 
Sol tarafından ken . 

BiR TETKiK disine birçok dere· 
Rus ovaıının 

bGytlk bir nehri olan Dnie
per ( yahut Dniepr ) Valdai 
yay14sından çıkar. Şimali ıar

ki istikimetinde bir hava kavı 
halinde aktındıan ıonra cenuba 
teveccüh eder. 

Smolenık 'ten itibaren ge
mi yürütme~e elveriıli bir hal 
alır. Mohilev'in altında Dront'la 
Bereıina'yla ve ıonra Pripet'le 
büyür. Bu sonuncu knl Dııie
per'e Pinsk bataklıklarının su· 
yunu getirir. Kiev'in karşısında 
ııolda Deına'yı alır. Artık cenu-

ler katılır. Bunların 

ıonuncuıu Samara'dır. Sonra 
lekaterinslav'da cenuba döner, 
Alexaodrovıık'tan sonra da ce
nubu garbiye bükülür. Solun. 
dan lgnoulets'in sularını alır· 
Khcrson'a geçer, Karadenize 
dökülür, 

Mansabı çok kumluk ve • 
çamurluktur. 

Nehrin bütün uıunlu~u 

2150 kilometredir . Eılc.iler, 

Dnieper'e Boryıthene derler

di. 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

Tarihten bir yaprak 
....-~~~~-- --~--~~~ 

Napolyon'un Hatay Kurtuluş 
oskova seferi : Bayramı Hazırllğı 

Ekmek Jiatlarının 
ucuzlatılması için 

Bir Sovyet siyasi adamı dün
nutkunda şöyle demektedir : 
<Napolyon seferi ile Hitler se· 

ri arasında bir fark vardır. Na· 
iyon Moskovaya kadar gelmiş

Hitler ise Kremlin 'i ancak 
simlerden seyredebilecektir.:ıı 

Bu münasebetle Napolyonun 
oskova seferine bir göz atmak 
idesi1. olmaz sanırız. 

Napolyon 22 haziran 1812 ta
hinde Rusyaya harp ilan etti. 
u harbin adı ikinci Polonya bar
idir. Napolcon bu harbe şu se· 
epleri göterdi: cRnsya bugün 
ermiş olduğu söze ihanet edi) or. 
eamet onu ıtürüldüyor. Muradde
at yerine gelmelidir.> 

Napolyonun Rusyaya karşı 

oplamış olduğu ordu 500,000 as· 
erle 1,200 toptan mürekkepti. 

Bu ordu , muhtelif Avrupa 
illetleri erlerinden teşkil edil
işti. 24 haziran 1812 senesinde 

Şarki Prusyadan hareket eden 
bu ordu, Niemen n«"hrini geçmiş 
ve umumi karargah Kowno şeh
rinde kurulmuştu. Bu or<lu, on 
kolorduya ııynlmıştı. Maiyet su
vari kuvvetleı iyle Avusturya as
kerleri ayrı bir birlik tt'Şldl edi
yorlardı. 

Napolyonun ordusunda W,000 
İtalyan, 80,000 Alman, 3<',000 
Polonyalı, 30,000 Avusturyalı ve 
20,000 Prusyalı mevcuddu. Bu 
orduya karşı Rus kuvvelkri 
260,000 kişi tahmin ediliyordu. 
Bunlar üç orduya ayrılmıştı . lkisi 
ön safta, üçüncıiııü de arkada ih

tiyatta bulunuyordu. 
Çar Birinci Aleks~ndr, ordu

suna hıtaben nrşreıtiği beyanna
mesinde: cOrtodoks mezhebinin 
hamisi olan Tanrıya güvendiğini > 

beyan ediyor ve halkı, vatanla
rını ve hürriyetlerini müdafaaya 
davet ediyordu. Napolyon 28 ha
ziranda eski Litvanya devletinin 
merkeı.i olan Vilna şehrine girdi 
ve iaşe ışlerini tanzim etmel üze· 
re orada on sekız gün kalmağa 

mecbur oldu. 
Rus orduları bir meydan mu 

harebesi kabul etmediler, evvela 
Duna'ya, sonra da Wıtebııke, 
müteakibt".n Smolen-.1.:e çekilerek 
kati bir muharebe vermeli.ten çe
kindiler. 

Napoleon ordulariyle Berezina 
nehrini geçmiş ve Smolensk şchı i 
lapılarına dayanmıştı. 

Smolensk, eski Polonya hu
dudunda e•ld Rusyarıın yegane 
mühim kalesi idi. Heybetli, fakat 
eskimiş kalelerine alelacele yeni 
bazı istihkamlar ilave edilmişti. 

Fakat bu kale Fransız toplarının 

ateşine dayanamıyaı ak 16 ağus
tosta sukut etti. Rus zayiatı 12,000 
müttefikin ise 6,000 idi. 

Fakat Ruslar, geceleyin mev
zilerini terkedip k&çarken Napol
yonun askeri malzeme ve yiye· 
c ek dt"polarır.a çok güvendiği 

şehre de ateş vermişler<li. 

İmparator, bu vaziyet karşı
sında buı ada tevakkuf etmelı ve 
müsta hkcm bır ordugah vücuda 
getirmeli idi. Napolyona bu tav
siyede bulunulmuştu. Fakat Vil
na 'dan Moskova'ya kadar yan 
yol katedilmişti. Şayet Moskova 
alınırsa harp bitecekti. 

YAZAN 

Antakya: 8 (Türksözü muha
birinden) - Hatayın Ana) urda 
resmen kavuştuğunun ikinci yıl

dönümü olan 23 Temmuzun bu 
yıl fevkalade merasimle kutlan· 
ması için hazırlıklara başlanmış· 

tır. Güzel Hatayın bu en bü) ük 
gununu. ehemmiyetile mütena
sip bir şekilclP. tesit edilmesi için 
1.engirı bir program hazırlamak 
üzere teşkil edilen komisyon işe 
başlamak üzeridir. 

DN FİATLABI TEIBİT EDiLDi 

P. P. 
: Serjin Moskova) ı garplı şe} tan-

lara karşı lcoı uyacağından bah
sediliyordu. 

Ziraat kadrosunda 

ı ........................ ı 
i MiLLET OKULLARIN- i 
ı DAN iSTiFADELER : 
ı ı 
ı Maarif Vekilliği harf in- ı 

ı kılcibından bugıine kadar mil- ı 
ı [et okullarında t1erilen imti· ı 
ı hanları ve alman diplomalar ı 
: üzerinde tetkiklerde bulunmuş· ı 
ı tur. ı 
ı Mil[et okullarında verilen ı 
ı diploma sayısı 3 milyondan ı 
ı fazladır. ı 

1 

Rus ordularınııı kumandasını 

ve Moskovanın müdafaasını ü1.e
rine alan General Koutousııf be
yannamesinde: < Cenabıhak ş y
tanı Sen M işelin kılıcı ile kahıü 
tedmir edecektir. Yarınki güneş 

daha batmazdan evvel iman ve 
itikadını1.1 harp nıe) danları üz~

rine mütecnvh.lerin karıları ile 
yazacaksuıız > diyordu . 

Rus ve Napolyon orduları a
rasında Borodino , diğer adiyle 
Moskova muharebesi 7 Eylül 191~ 
tarihinde vukubuldu . Bu muha . 
rt:bc, o tarihe kadar vukubulan 
savaşların en kanlısı oldu. Ruslar 
50,000 kişilik zayiat vermişlerse 

de Napolyon ordusu da 47 si 
Geııeral olmak üzere 25,000 den 
razla zayiata uğ ramışlır. 

Ziraat mektebi muallimlerin
den Avni Diker, 50 lira maaşla 
Mücadele Baş teknis_'t f'uli~ıne ta · 
) in edilmiş ve B) rıca Nığde Ziraat 
Müdürlüğünde islılırlamı muvafık 
göı ölmüştür. 

Pollı mektelllae 
abnacak talelle 
lstaııbul Polis MekteLine bu 

yıl tla bir mıktar mt:mur. alına

caktır. Sıhhatli, temiz sicilli ve 
33 yaşını aşmamış l:;ulurıaıı orta 
okul veya Gedıkli erbaş okulu 
mezunları kabul edileceklerdir. 

ı Vekulet diler taraftan ı 
ı köglerde ve şehirlerde millet ı 
ı okulları teclrisalına mılhim bir ı 
ı önem vermektedir. ı 
ı Küçük yaştaki talebeler ı 
ı yetiştirildiği gibi, 16 yaşından ı 
ı 50 yaşına kadar olan bütün ı 
ı şehirli ve köylü vatandaşı da ı 
ı yetiştirmek üzere tedbirler a ı 1 
ı lınmakiadır. Mil/el okulları ı 
ı tedrisata devam etmektedir. ı 
: ........................ : 

Bu muharebede hasta ve ) a
ı ından · end işede buluni\n Napol
yon, maiyet süvari kuvvetlerini 
harbe sürmem·ş ve Rusların ric
ali , top ateşi altına alınmakla 

beraber, menedılememiştir . 
Galipler, yağmurlu ve soguk 

bir gecede ordugahlarında yiye 
ceks;z ve mahrukatsız L almışlardı. 
Rus kumandanı General Koutosu 
sof Mareşallığa terfi elmifli. Na
pol} On , 14 Eylülde Moskovaya 
girdi . Fakat bu giriş muı. afferarıe 

. bir manzara arzetmiyordu . Vil 
nadan sonra merkez orduııun ya 
rısından fazlası, Smolenskten !SOn· 
ra üçte ikisi yollara döl..ülmüştü . 
Borodino muharebesinden sonra 
zayiat ve firarlar bu ordunun 
kadrosunu elli bine indirm şti . 

Moskova valisi , Rı-.stopihine 
ya kendi şahsi teıebbüsü ile ya
hut Rus Generallerinden Barclıs· 

yın eserine itiba etmek için Krem 
lini kundaklamış , şehri de ateşe 

vermek için bütün ha111lıklarını 

tamamlamıştı . Her eve ve her 
tarafa tutuşturucu madıldeı da
ğıtılmıştı. Moslwva umumi val.si 
tulumbaları şehrin dıŞına çıkar
mıştı. Napolyon General Morti
ye'y i Moskova valiliğine tay ıı et· 
tilten sonra şehrin yarısı tahliye 
edildiği ve ateşe verilmek için 
bütün hazırlıkların tamamlanmış 

olduğuna dair kendisine verilen 
raporlara inanmak istememişti. 

Kendisi Kremlinde uyurken 
Trubeçkof sarayından parola nıa 
Lamında endalıt edilen bir hava 
fişeğiyle ahşap olan şehrin dört 
tarafından alevler fışkırmağa baş 
ladı. Hapishanelerden salıverilmiş 
olan mahküınlar bu yangını ta-

Atletizm birincilik müsa

bakalarına gidecekler 

Ağustosta yapılacak Türkiye 
atletizm birincilikleri içiıı bölge
mizd ~ıı 100-200 metre için Nıhat 
Calba, 800 metre için Ökkeş Kuş
kun, uıun allama için Kemal Ôı.
dilek ve cirit i~~iıı Mustafa Çelik'in 
hazırlanmaları bölgeye bildiril
miştir. 

Yeni ÇaJ Geldi 
Mersine getirilmiş 

çaylardan ihtiyacımız 

de şehrimiı. tüccarlarına 
diği haber alınmıştır. 

bulunan 
nisbetin
da vcrıl · 

mamlamışlardı. 20,000 hasta veya 
yaralı müttefikin askerleri, alevler 
arasında hastalıaııderde can ver
mişlerdir. imparator Napul}OU , 
kendisini tehdit eden tehlikedt•n 
1orla kurtarılmıştır . Napolyon , 
Pdrnv:.ki şatosuna gitmiş ve 21 
Eylfılde unda dokuıu kül olmuş 

bulunan Moskovaya dönmüştür . 
Çar Birinci Aleksandı , sulh 

müıakerelerin e girişmekten kati. 
yen imtina etmiş ve Napolyon 
kış yaklaşınca, askerleri , açlıktan 
ve soğuktan ölmemek için umumi 
ricati emretmiştir . Bu ricat, kar 
fırtınaları ve Kaı.aklann devamlı 

iı.'aç ve hücumları arasında pek 
feci şartlar altında cereyan et
miş, bütün köprüleri tahrip edil
miş olıın Bere.1.ina nehrini geçe
m<.'mek tehlikesi baş göstermiş
tir . Velhasıl Moskova üzerine 
yürümüş olan Napolyon ordusun· 
dan pek aı. bir kısmı saı:men 

dönmüştür . 

Ceybaadakl Maç 
Pazar günü Ceyhanda yapılan 

Ceyhan - Reyhaniye futbol ma
çı Ceyhanlıların 2 - 1 galibiyet· 
leri ile neticelenmiştir. Maç sami · 
mi bir hava içinde cereyan etmiş 
ve kalabalık bir seyirci kitlesi 
tarafından takip edilmiştir. 

Maraşta Balkevı 
ıaaUJeU 

Maraş : 9 (Türksöıü muhabi
rinden) - Buradaki H<tlkevi faali
) eti ve bilhassa Ar kolu çalışma
ları kayde cleğer mahiyettedir. 

Zira, he~ gün saat 18 den 19 a 
kadar devam eden halk türküleri 

n rşriyatı ve armonik, keman lwn· 
~er!eri, şehrin muhtelıf yeı ler ine 

konan müteaddit oparlörltr vaııı

tasile binlerce vatandaşın dinle
mesi temin o lunmakta ve Halke
viııin bu haıe1'eti takdirle 'karşı 

lanarak halkın alaka ve rağbetini 
çekmektedir. 

Hele milli ve Anadulu köy 
türküleri ve halk şairleı inin oku-

dukları şarkılar ve çaldıkları saı.

Jar halk tarafından daha çok be
ğenilerek sokakta ve çarşıda ayak

ta durarak dinlenmektedir. Diğer 

taraftan Halkevi okuma salonun

da mütenevvi lstaııbul gazdderi 

ve birçok kitaplar da mevcut 

• olup halk her gün gazete ve ki-

tap ohyarak 

dır. 

mfü;ttf it olmakta-

1 
UZA K LA R DAN B ABE B ----------~:: ______________________________ ::..----·-------

6 ö k yüzünün esran - Kansere ilaç bulundu mu? 
Son senelerde ilim ve fennin terakkiy.atı * * * 

sayesinde, gökyüzünde insanlar için. gizli bir nok· Moskova doktorlarından Kreski yaptığı tecrü 
ta kalmamış gibidir. Alimler, gökyüzünün esrarını beln üzeıine kanserin vücuda ithnl edilen toksin 
aydınlatmak için muazzam teleskoplar imal etmişler- ban maddeler ve parazitler sayesinde tedavi t•dil-
dir. Bugün yeryüzünün en büyük teleskopu, Birle- diği neticesine vardığını tebliğ etmiştir. Doktor 
ş ık Amerika'da Wilson dağındaki rasadhanede bu- Kreski, kanserli bazı hayvanları, yaptığı enjeksiyon-
lunuyor. lar sayesinde bir kaç günde tedavi edilebilmiştir. 

Bu teleskoplar sayesinde, feza da 100 mil- Difteri toksinlerini şırınga etmek suretiyle aynı ne-

• Dün toplanan Fiat Murakabe 
Komisyonu, şehrimizde satılmakta 
olan un fiatını tesbit etmiştir. Bun
dan böyle 72 kiloluk bir çuval un 
J O lira 50 kuruşa satılacakbr. Bu 
fiattan fazlaya satanlar hakkında 

kanuni muamele yapılacaktır. 
Un fiatının tesbiti üzerine ek

mek fiat'arının da biraz daha u
cuzlayacağı tabii görülmektedir. 

1 ardım Sevenler 
Cemlyetıae J•P• 
ıaa teberralar 
Milli Mensucat fabrikası na

mına 500 lira, Mösyö ve Madam 
Gilodo namına 200 lira, Gilodo 
fabrikası mensupları tarafından 
105 lira, Cumhuriyet fabrikası 50 
lira ve Gılodo fabrikası tarafından 
500 kilo sabun ve 5 teneke yağ 

Adana Yardım Sevenler Cemi1e 
tine teberru edılmiştir. 

Kendilerine Cemiyet Riya
setinden alenen teıekkür edi imek 
tedir. 

Nlldede Baıad 

Zirai makineler grup u 

Niğde : 8 (Türksözü muhabi • 
rinJen) - Vilayetimizin çukur sa· 
halarında, Aksaray ve Emen o
vaları mıntıkasında ekinlerin biç· 
me işi oldu~ça ilerlemiş, hatta 
baı.ı küçük harmanların hasadına 
baş'anmıı bulunmaktadır. Dün 
şehrımiz pazarında taze saman 
satılmıştır. 

Yaylalarda henüı. biçim baş. 

lamamıştır. 

Yedi Üniteden mürekkep olan 
vilayetimiı. zirai makineler Kom
binasının, Ziraat Vekiletince, yir
mi ünitelik tam bir gurup ht1line 
getirilmesine karar verilmiştir. 

l ·;Lkl•~·· 
, . 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Çarşamba 9.7.1941 

7.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

7.33 Müzık ; Hafıf Parçalar 

7 .45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif parçalar 

8.30/ 

8.45 Evin saati 

(Pı.)I 

12.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

12.33 Müzik : Peşrc:v ve saz se -
maileri 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Solo şarkılar 

13.15/ 
14.00 Müzik : Karışık prognm 

18 00 Program ve memleket sa· 

18.03 

18.15 

18.25 

18.45 

at ayarı 

Müzik : Dans 

Konuşma (Memleket Pos

tası) 

Konuşma (Dış politika ha
diseleri) 

Çocuk Saati 

19.30 Memleket saat ayarı ve 

AJANS haberleri 

19.45 Müzik : Kadınlar Faslı 

20.15 RADYO GAZETESi y on seyyare krşfedilmiştir.Bu seyyareler etrafıııda ticeleri elde etmiştir. Bundan başka başka bu Sov· 
dolaşan daha küçük yıldızların mikdarı 100 milyar- yet doktoru kanserden ölmüş insanların beyaz ve 20.45 Müzik : Bir Halk Türküsü 

Hadl••l•r• Bakarken 

PBUT PA i.Ti 
-

S 
on günlerde Prut nehri etr•· 
fında büyük çarpışmalar ~dil· 
Bu münasebetle tarihteki P 

rut muhar~besi akla geıaıekte-
dir ue 

Prut muharebui Rusya bİ' 
lsveç &rasında cere} an eden 
harpten doğdu. 

Ç b.. . ' pol· 
ar ırıncı petron nun 11 

tava'da maA"lup ettiA'i lsveç "r•. 
Demirbaş Şarl, Türkiyeye ııl"~ 
mıştı. Petro zaferini tamam1•111 iO' 
için, Oımanlı sınırlarına aıkel' .J 
soktu ve düşmanını kırk aeki~ ~ 
kadar kovaladı. Bir takım " 
askerlerini de öldürttü. 

. larııı' 
Ruslar, Karadcnıı kıyı ill 

yerl~şmek, Lehistan tahtı aı:,,. 
de himaye kurmak <la istiyO -' 
dı. Bundan dolayı Osmanlılı~ 
hbil tedbirler almak meC te" 
yetinde kaldılar. Petro: ,Mili pi' 
Kral Şarl. Türkiycdcn çıkarıl~'. 
di}e israr edince haıp başla 1 

b•'' iki ordu il} ııi ıamand•saıt-" 
kete g~çti. Osmanlılar, pd' 
Mehmet paşanın kumanda•~ 
olarak t,akçıdan Tunayı ac;a,; 
Kagul ovasına vardılar. 41' 
Petro kumandaaındaki Ru• ol'~ 
su da BuQ-dan 'da bulunan Ç ıJf 
ra mevkiine gelmifti. Ru~lar. t' 
le edip Prut suyunu geçtııer·ctııı' 
şehrine girdiler. Osmanlı or ~ 
cepheden taı.yike giriş·nce.. (/ 

)arın ricatı baş'adı. Halbuki c!I 
rımdan gelen ordu da Moık 

0 
geriden .armıştı. Bü.) ük petr (1/1 
çin feliketli bir akibet yakl#. 

tı. Hem muhasarada, hcın ;i-' 
ıusuıluğun tehdidi altındf k 

tı . 

Ruı teceddüdiinü yar•.l:: 
lan Çar , ııe yapacağını b~ 
du. Karıaı Katerin ya~ 
koıtu. Tescili edip ona . / 
verdi. Oımanlı kumandan~ 
ıakereye airiımesini k •' 
tavsiye etli. Para ve z.ekİ ol' 
vetile her güçlüğe karşı k 
cağına kani bulunuyordu. 

Netekim a!danmadı. O 
ta bulunan 150,000 rubl~ d•· 
Mehmed Paşaya iönde~ıl t>' 
vayetlere nazaran Katerırı 
vezirin çadırıııa gelmiş, bt' 
yalvarmıf, kumandanı, çelP 111 
çindeki Ruı orduıiuna bÜC11 

mekteıı vaı2eçirmiş. 

Pdro, Tt'.şlim o:ınakl~l 
d b• ka her teklıfı ltabul e e J" 

diyerek, başnazırını oıoı il 
mandanına yolladı. Naıır~ 
yı müşkül vaziyete düşür 
dar aQ'ır tekliflerle karııl 
umu_>:ordu. Halbuki Salt•" 
med Paşa bu baait ıartl• 
akdetti. 

l - Azak kalesi 
ıa iade edilecektir. 

2 - Rusya Lehiıt•11 

hrqmıyacık. 

3 - lıveç kralın•P ıo 
tine serbest dönmeıine 
edilecek. 

Petro bu ıartlırı Ol . 

le kabul etti. Muahede)'~ıı· 
yarak çemberden kurtul 

1711) 

Tarihçiler şöyle d 
lar : s' 

Şayed Mehmed pll' 
rece yumuıak d.•"~ 
Ruıyanın inkitafı hıç 
•ene ıeç kalırdı. 

Prut Muahedesi, ;I 
tarihinde bir gaflet "e 
yılar. 

21.25 

22.JO 

22.30 

Napolyon bir defa daha düş
manın yolunu kesmeğe teşebbüs 
etmiş, fakat Rus ricalini ancak 
24 saat geciktirebilmişti. Rus or
duları geri çekilirken heryeı i ya· 
kıp yıkıyorlardı . Napolyonun ku
mandanlarından Oudinot, Polot
sk'ta parlak bir galibiyet kazan
dı. O sıralarda Mnskovada heye
canlı sahneler cereyan ediyor, 
resimleri sokaklarda dolaştırılan 

dan aşa"'ı de"'ildir. Bunlar bazan tek başına, hazan karaciğerlerinden aldığı maddeleri şırınga etmek ÔA"reniyoruz - Haftanın 
6 6 22.45 Müzik 

toplu bir halde bulunuycırlar. Bu seyyarelerden bn · "uretiyle hayvanlarda hadis urlar tevlit etmiştir. Türküsü : Kaleden kaleye 
zılarının şekli yüzük biçimindedir. Velhasıl astrono- Sovyet alimine göre, insanın vücudunda kan- 21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 2'.! 55/ 
minin bugünkü terakkileri sayesinde denebilir ki serli \'e kan sersiz urlar doğuran ve bunların teşek- Mahsülleri Borsası. '23.00 Yarınki 

'""""- ---........ -.u........L"""u"-ıt.__.. _ _ , ._.,.u.lnua.. . al.b;.mı tır. külüne marıi oldn birçok maddeler mevcuttur. 2 l. lO Müzik : Saz eserleri ruf. 

~~~~~---~=-=-=-~-=-~ 



anlara göre 
t8iri . 

llcı sahifeden artan) 

~~hreai ve 2500 Alman 
rıp etmişlerdir. 

~~e Napolyon araaandaki 
r: Napolyon Moakovaya 

lelaıiftir. Halbuki Hitler 

16 
Sarayının yalnız fot~

taıe~ıe iktifııa ed~cektir. 
~ fİddetli . bir mukave
ı. ~~ak Alman milleti 

~hdıııne ifa11 mümkün 

11,.}>ir var.ife tahmil ettitini 
~tır.> 

~ 8 ( A. A. ) - Stalin 
"""-- fi ileri hareketine de
~ll b" bit _ ır Alman piyade kı-
-.::.nıan istihkAmını itgal 
li bu istihkam müdafi· 

b.a~-Y~t komiserleri tarahn· 
-~ içinda kilitlendikleri 

bu 11 kenöilerini feda etme
bka r edildikleri görülmüştür. 
t lbın y.:ralıa koridorlaran· 
~an eden şiddetli çarpış . 
'ti sonra müdıafilerden saQ' 

~etl rn olmuştur. Bilahare 
~ thlizlerinde sekiz de ka . 

b "muştur. Sovyet makam-
ile ubi k~dınlara silAh vererek 

.rlıktc muharebe etmete 
'er tdildıkıeı i anlaşılmıştır. 

!ita : 8 (A. A.) - Pripet 
tı ile Hoakidest arasan· 
~P. edilmiı olan Sovyet 

Çe~rıın süratle Stalin halb 
ekte oldutunu Alman 

~iınat kledir. Bu kaav-
~6~ kuvvetleri tarafından 
~ k a maruz kalmakta 

""Vl'llcrinin pek az kıs· --. Ço üdafaa hattına varabil · 
tetsn kk sert muharebeler vu· 
'sa t tedir. 154 Rus tankı 

tdilın· ~ ış ve muhttlif çapta 
· lopu Almanlann eline 

~ .. .. 
ıstahkam kıtalan din 

hatbnda birçok beton 

' bicümla z.abtetmifler· 
• . 0 kadar mükemmel mas 

ftt1tidi . ki, bir kaç metreden 
._:dılemudi. Bolşevıklerin 

rrJlıtauru durduı mak te
iaubJc. akiıo kalaııf, ~e topçu· 

, lıı. &anı.ı suatwmata çalı· 
lt~) barunız el bombalariyle 
~t ~rd~n iatıhkimlara hü· 

lldafı~ri imha eylemif· 

~ kıtalara rical etmekte 
~YcUe · acs ra takip ederek 2 
:, 5 Temmuza kadar 

Ptk b ~lflardar. 1ttinam 
S&4 Üyuk malzeme t.ra· 
~ır '-ek, z11hlı trenler, 550 

~"• : 8 (A. A.) - Sov· 
~OA't: 8Gtün Şimal cephesin · 

bete"' Ukranya'ya kadar 
ileri ~ devam etmiıtir. Al 

~'dllrııl rtketi Ostrof bölıesin· 
ıorı.muıtur. Düımanan Di
ri inak \ hususundaki te-

b:"k:l'lr zayiat vtrdirilerek 
mış, esirler abnm11br. 

, a;._ •. IADYO GAZETESi 
)'\ h 

1 
"Yfadan artan ) 

kt~Ylk bir harekete ha
~•r · Ve Pasifikte en 

~, • Japonyadır • 

~ i~~blnın hükOmct· 
~~"'lu atlan ne vaıiyette 
~r nd~ malumat iıtiye

~erıhnektedir • 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 

Koza 
Klevland Ç. 
Klevland 1 
Klevland il 
M. Parlağa 
P. Temizi 
Kapı malı 

Y. ÇiQidi 
K. ÇiQidi 

-Susam 
Butday yerli 
Arpa 
Yulaf 

KiLO f/Aff 
En az !En çok 
ı<. S~j_K. S. 

1 

00,00 
-00,00-

00,00 
-OÖ~OO 50,00 

48,00 48,50 

- 0,00 

- -
- 7,43 7,75 

5,29 5,15 
-

6,17 6,50 

1 
8 - 6 - 1941 

KAMBİYO VE BORSA 
1 ı 6anluuından alınmı,tır. 

(Frank) Fransız ı ---
(Frank) isviçre _ 
(Strrlin) iogiliz I _ 5.22_ 

(Dolar) Amerikan 1 !32 2~ . 

ZA Yl - Dün çantamda bulu· 
nan para ile birlikte tasdikli müh· 
rümü kaybettim • Yenisini alaca
tımdan eskisinin hükmü olmadı-
1 ını ilan ederim. 13238 

Adananın Ada aokatın: 
dan lbrahim otlu 

Mehmet Uzmay 

5 lacı Mmtalla etlll· 
... 8Usl .......... , •• 
tllld•• : 

Odamızın 1941 yılı 1 inci 
6 aylık umumi toplantısı bu 
ayın 14 üncü Pazartesi günü 
saat 19 da Kızılay binuındaki 

salonunda yapılacaktır • Oda· 
maza menaup bilGmum mes· 
lektaşlann gelmeleri rica olu-

nur • 13237 

HlLIEVI REISLIGllOEI: 
Daktilo Kur sunun Vesika· 

ları dağılmak üzeredir. Bu 
kursda muvaffak olan talebeler 

için hazır anan vesikalar dol· 
durulab imek üzere nüfus teıke
releri ve bir fotoğrafla bera
ber hemen Halkevine gelmeleri 
ilin olunur. 13240 .. , ........ , .. 
nat Mtr.-alla llo· 
... , ••• ••lslllbl· 
dea : 

Şehrimiz fab-ikalan tarafın
dan % 60 nisbetinde buğday 
ve % 40 nisbetinde arpa olmak 
üzere imal edilmekte olan mah· 
lut "unlann 72 kiloluk beher 
çuvalına komisyonumuzca aza
mı ı 050 kuruş fiat tesbit edil· 

miş olduğu iıin olunur. 13239 

MOEZZIN ALllACll 
t..eatena Va~ı. 
ıumemul•IDdU: 

Münhal olan Kaptan Meh· 
mf't Paşa Camünin 19 ıira 50 
kuruş ayhk:vazifeli Müezzinlik 
cihetinin: tevcihi için 15/7/941 
tarihine musadif salı günü sa
bah saat t t de lskenderun 
vakıflar idaresinde yapılacak 
olan müsabaka imtihanına 
firme k istiyenlerin idarei mez· 
küre Memur uğuna müracaat-
lan itin olunur. 13234 

TORKSOZO 

T oplanflya Davet 
Çülll'Ova P .. u~Tarm ıatq lloopera

tlllel'I BlrUlbldea: 
Birliğimizin 1940/41 Birinci hesap yılma~ ait normal ie

nel kurul toplantısı, aşağıdaki ruznamede yazılı hususatı görüş
mek üzere 24 Temmuz 1941 Pertenbe günü saat onbirde 
Adanada Abidin Paşa~caddesindeki merkezimizde toplanaca
ğından, statümüzün 18 inci maddesi mucibince ortak satış ko
operatiflerimiz tarafından seçilecek delegelerin mezkur gün ve 
saatte toplantı yerinde hazır bulunmalannı rica ederiz. 

BDlllAlll 
1) Genel kurul müzakerahna idare etmek üzere bir başkanla, ge· 

nll kurul zabıtlarını tutmak ve bafk.anla birlikde imza etmek üzere iki 
zabit katibi seçilmesi, 

2) Yönetim ve kontrol kurullara raporlarının okunarak kabulü, 
3) Bilanço ile fiyat farkı hesabının tasdiki ile yönetim ve kontrol 

kurullara üyelerinin ibrası ve birinci hesap yılımızd ıki faaliyetimizden 
elde ettitimiz safi fiyat farkının (karın) Yüksek Ticaret Vekiletinin di· 
rektifleri dairesinde tevzüne karar verilmesi. 

'4) Yönetim kurulu üyelerinden kura isabet eden iki r.ahn yerine 
gizli reyle iki asit üye ile bir sene müddetle iki yedek üye seçilmeşi, 

5) Ana mukavelrnamenin 38 inci maddesi gcıetince bir sene için 
. gizli reyle iki kontrolör intihabı , 

6) Birlitin eksperleıini seçmek, işden el çektirmrk, memur kadro· 
laram, ekspc-r ücretlerini tayin eylemek, yeni sene bütçesini hazırlaya· 
rak Yükuk Vekiletin tasdikine arzetmek üzere yönetim kuruluna sa
lihiyet itası, 

7) Yönetim ve kontrol kurulları üyelerine vtrilec~k huzur haklan· 
mn tayin ve tesbiti hususunda Ticaret Vekiletine salahiyet itası, 

8) Birlij'in, kanun ve anamukavelename ile teşekkül maksatlanna 
ve Yüksek Ticaret Vekiletinin direkt ıflerine uyrun şekılde yeni sene 
iş siyasasında icap eden kararların ittihua ile ana mukavelenamede 
musanah salihiyeUerle beraber yönetim kuruluııa teıettüp edecek diter 
bilcümle vazife ve salihiyellerin ifa ve istimali utrunda yönetim kuru
lunun saJlhiyetlar kıbnma11, 

9) Birlik muamelAtınan icap etlirditi ahval ve teraite uygun, ırerek 
birliQin ıerekse ortak kooperatiflerin ihtiyaçlannacevap verebılecek şe

kilde ve Yüksek Ticaret Vekaletinin emir ve direktifleri dairesinde mil· 
li bankalardan kredi temini, ortak kooperatifler lehine kredi küıııadı 
hususlannda Birlik Umum Müdürlüpne salahiyet verilmesi, 

10) Satış kooperatifleri ortaklarının istihsal kredisi ihtiyaçlarını da
ha seri ve daha verimli ve f ıydah bir surette temin edebilmek üzere 
ortak sallı kooperatiflerile bu teşekküllerin ortııklannan ve teıkilabmız 
daimi kadrolaunda çabfall memur ve müstahdemlerin iştirakile statü
nün 51 inci maddesine müsteniden bir kredi müessesi kurulmasının, 
bu müessesenin ayni maksatlarla kurulmuı olan diter satıı kooperatif· 
teri birlikleri we bu birliklere batlı kredi müearemelerile federaayon 
,eklinde veya bir hlllunr f8bsiyet ballncle birleflDaİDİn kararlqtmJarak 
bu husuata icap eden muamelAtm if• zımımade yönetim kuruluna sa· 
llbiyet verilmesi, 

J i) Birlitin ve koopeı atiflerin daimi kadrolanna dahil memurların 
hayat ve istikballerini temin etmek üzere tahsiyeti hukmiyeyi haiz bir 
yardım ve tekaüt sandıtı kurulması hususunun karara batlanması, 

12) Sataı kooperatifleri ortaklannm istihsallerini artırmak. maksadı· 
le pamuk ziraatınan imkan dairesinde makineleştirilmesi, bu mahsadı 
teminen• Birlitin:dotrudan dotruya ecnebi memleketlerden ziraat ma 
kina ve aletleri ptirtmesi veya bu makinalara ·Mmt piyasa ve firmalar· 
dan mübayaa etmesi, böylece tedarik edilecek makina ve aletlerin kira 
ile işletilmesi veya Hhf kooperatifi ortaklarına ve alelumum pamuk 
müst•hsiline normal fiyatlarla satılmasa, bu hususta icap eden tedbirle· 
rin ahnma11 ve bu maksada fimdilik 2SO bin liraya kadar bir plasman 
tahsisi hususlannda yönetim kuNluna sallbiyet verilmesi, 

J3) Yüksek Ticaret Veklletince teıkili mukarrer bulunan Tarım 
Sataf kooperatifleri milli birlitine iltihak için karar ittihaza. 

14) Birlik Umum müdürlüj'iince kira ile tutulacak veya satın alına
cak arazide ortaklann tohum ihtiyaçlarına ve tohum cinslerinin isllhını 
temin mak~iyle Ziraat Veklleti salahiyettar makamlarının direktifleri 
altında Akala ve Klevland cinsi pamuk yetif(lirmek ve bu işe şimdilik 
azami 30 bin lira tahsis etmek üzere yönetim kurulunna salahiyet itası, 

13231) 

il.AN 
ADAMA anulff RIYASETINDEI : 

(Parke yol yapttrllacaktır) 
ı - Hacıbayram Parke yolu temadisi olan ve Aziz Pa

mukçu Fabrikası önünden geçen Parke yolun inşaatı açık ola· 
rak ekailtmiye konulmuıtur. 

2 - itin keıif bedeli 4862.33 Liradır. 
3 - Muvakket teminab 364.68 Liradır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

Adana Belediyesi Fen lıleri Müdürlütünden 25 kuruş muka· 
bilinde atabilirler. 

S - ihale 22/7 /941 tarihine rastlayan Salı günü saat 1 S de 
B. Encümefıinde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için taliblerin ihaleden enaz 
4 gün evvel Belediye Fen itleri Müdürlütüne müracaatla bu 
itin ehli olduklanna dair ehliyet vesikası almalan şarttır. 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Ada· 
na Belediyesi Fen işleri Müdürlütüne ve münakasaya girmek 
isteyenlerin de ihale günü muayyen saatte Be!ediye Encüme· 
nine müracaatları ilin olunur. 6-9-14-18 13231 

Sayfa 3 

11 n 
SEYHAN Vlll YETi DAİMi EN60MENINDEN: 

Adana Memleket Hastanesinin 941 Mali yılı 36 79 lira 50 
kuruş muhammen bedelli mualece ihtiyacı 1 S Gün müddetle 
eksiltme-ye konulmuştur. 

Eksiltme 941 Temmuzu 17 sine müsadif Perşembe günü 
saat 10 da encümenimizde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek 
üzere 275 lira 96 kuruş mu\'akkat teminatın eksiltmeden önce 
Hususi Muhasebe veznesine teslim edilmesi lazımdır. 

Şartname ve Listeyi görmek isteyen isteklilerin her gün 
Hastane idaresine ve Eksiltme günü de Vilayet Daimi Encü-
menine müran:aatlan ilin olunur. 3- 7-9- 14 13221 

il'** ·············~······· .. ·············~········· 
il .. 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiN TERCİH EDİNİZ 
icabında Günde J K41e Alınabilir. 

. 

• 
iş Bankası 

Blçlll tasarr.ı lleıapları 

1941 
........ ,.plim 
• 

KEŞi DELER 

4 Şubat. 2 Mayı•. 1 Aiı,.to•. 3 /ltincilef"İn 
tarihlerinde yapılır 

1941 lnam11eıer1 
1 Adet 1000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > J,SOO > 
4 > 500 > 2,000 > 
8 > 250 > 2,000 > 

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

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye 1, Bankasına para yabrmakla yalnız para 
biriktirme almaz, ayna zamanda tallhlnlzl 

denemlf alur•unuz 

. .................. -·~·-........... ~·--·eıo·.-. ..................... ........... . 
• DOKTOR · 

Yalçm Mustafa Ozel 

. 
' i 
i . 
' . ' i . 
• . Dı•nı Buta••••ar Mlteba11111 
' Abidin Paşa caddesi Namık Kemal ilk İ 

okulu karşısındaki Muayenehanesinde h~r aün i 
- o • 

hastalanm kabul eder i . 
S. P. Cs. 30-30 ! 

.................... . .. . ... - ....... . ~ .... . ..... 49 ......... " ····-··· ' 

" " " " 



Sayfa 4 TCRKSOZO 

Bir Daktllograı 

Aranıyor 

Çakuroua Pamuk Tarım 

Satıf Kooperatifleri Birli· 

ğinden: 

ı Birliğimizce, eski ve yeni 
' ' 

1 
1 

1 

I 
ı 

/ 

harflere aşina en az orta tah-

sil" görmüş bir bayan daktilog

raf alınacaktır. Lise tahsili gör 

müş olanlarla, lisan bilen!er ter 

cih edilecekdir. Müracaat tari

hi 10.7.941 perşembe günüdür. 

4-5-8-9-10 

-----------

1 LAN 
TİCARET lİSESi MOOOR

lOGOND[N: 
Okulumuza Orta Tiraret,~ 

orta okul ve lise mezunların· 
dan . müsabaka ile bir idare 
memur u alınacaktır. Şartlan 

ve imtihan gününü öğrenmek 
isteyenlerin en geç Temmuzun 
15 ine kadar her gün 9-12 
arasında okul müdürlüğüne 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

Kalitesiyle ve sesinin temizliğiyle ber kesi hayrete . 
dilşlren radyo 

9- 11- 13 13229 

----------------------Muharrem Hilmi Remo Nibetçl eczane 

TAHSİN ECZANESİ Ticaretbaneslnden abnız 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 112 
----------------------

Yeni Otel Yananda 

• 
Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE iNGilTERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORlUGU 

~YAZAN: == MÜMTAZ FAiK FENfK === 

--------------------------------------------
' TORKİYE CUMHURiYETİ 

1 

Ziraat Bankası 
Kur uluf ta r ihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lira•• 

Şube '(e aj~ns adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında 'kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıb acaktır. 1 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • GOO 2000 

" 
4 il 250 .. 1000 .. 

40 
" 

100 .. 4000 .. 
ıoo ., 50 .. 5000 " 
120 .. 40 " 4800 .. 
160 ti 20 il 3200 

" 

DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~-......__...........,....,...,.,,....,........._ ...... M~~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALAR iNi HER GÜN MUSTAFA Rif AT[CZAHANfSİ 
OSTONOEKİ MUAYENEHANESİNDE KABU~ 

:+ .......... -...... ._. .... ~ ........................ _ii 
i Abone ve ilin 1c ü JR 1r~söz ü lı 
ı . şartları GÜNDELiK ~E • AO~NA if 
ı Sahip ve Başmuharriri :

1 •ı Seneliği · · · 1400 Kr. FERIO CELAL GÜVEN 1 
1 Aylığı . . _ 125 • 

Umumi Neşriyat Müdürü 

i hanlar için idareye MACi D GÜÇLÜ ı 
ı müracaat etmelldlr Bo~ıldıgı yer: TORKSOZO Maiboası i ......................................... ""..-........ , 

En Büyük Hakikat 
R. 
A 
D 
y 
o 
L 

• 
I 

. ., ... 

N DiS MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHll. 
CAZİBE VE GOZ[LLİKTIR 1 

"Radyolin., harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz elmiş ve onbinlerce 
kişinin tercih etliği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

~"' de parlak neıiceter 

"Radyolin,, sizi terkibi ı1I 
ve birkaç misli pahalı ~ 

ı11u ! 
müstahzarlarından da 

ni kılmıştır. 

l RADYOLİN 
~Zt şg # ## ft # U2E::ZC: 

İlt: geçer 
. ıedİ~I 

Havaların serı11 ı 
günlerde aJacak1

p1 

tedbir evinizde birkaç GR1PlN bulundurıııak oıınalıdı'· 

. 
Ka'1 bi bozmadan, mide ve böbrekle'' 

yormadan ıstırapları dindirir· " ~ tt Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sat-
1111 

n her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinİZ· 
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TÜkKSÖZ 
Gazete ve Matbatt~ 

• 
Türksözü Gazete~ 

Okuyucularına dflayanıa ber tst
0 vaka balan badlselerl glll 

gflailne verir 

-----------0----------
T ürk sözü Matbaaj! 

g Kitap, mecmua, çek, bilet, all.!!1 
o barlta, bllllmam matbaa ışıerll"' 
g klyede mevcut matbaalara r• 
o eder derecede tabeder 0oO 
eo oooooooo oaoooooaa a o 


