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A iman ve Türk hükl'imeUeri 
. tarafından ntfrolunan tcb· 
~· )almz iki dost memleket ef· 
lrı Gzerinde mesut bir tesir 

Y•p111akla kalmıyacakbr : 8'.J iki 
lleınıeket arasındaki doıtıuk mü· 
"-ebetıcrinin ve bu nazik böl· 
lede barıı nizamının devam et· 
llaeainde menfaat aören herkesi 
Ytntden ferahlandıracaklar. Bili 
lae~ek birçok fayialar çıkaralmlf • 
!•r 'le bu pyialar üzerinde iller 
~emez birçok tefsirler ıılenmif· 
tir, Hakıkat odur lı.i ne Alman 
le de Türk efkAn, Alman Devlet 
lteiai ile Türkiye Devlet Reiıinin 
"esajları ve ikı devlet ara11ndaki 
1941 haziran itilifı ile teyit olu· 
latn dostluk havaıırıı bulaodırabi· 
~k herbanıı bır sebep bulun
cluau kanaatında detildlrler. Hu· 
8'111 bir makıalla çıkan bu riva· 
)etlere, hikl'imetler tarafından, 
:1ıı1Ç bir zaman en llüçük bir e· 
11emıyet atfedilmemıf oldutu• 
bılıkındaki teblit fıkra11, bik4· 
'-etleri ile tam bir itimatlqma 
haıinde bulunan mılleUerimız için 
de dotrudur. Bununla beraber 
l•yialar birıbirini o kadar yakın· 
dan ve inatla takip etmittir ki, 
ltendımiz emin oldutumuz kadar 
baıfkalanna da inan vermek zah· 
llaet deter bir vaaife olmuftur. 

18 Haziran 1941 itilafı im· 
lllandıtı vakıt n'frettitimiz ) •· 
lılarda bilbaua bir nokta istin• 
de 11 ar etmittık. Ne bu harp· 
ten 6nce, ne bu harp içinde btr 
~an - Tiı k anllfına&ltll el· 
.._lftırı ıki meelek.t meaflat· 
leri ar Uanda bir t .. zatlatma hali 

..... illıi• . ıf·~-- :2 
~ t ham ye teablt e"-
~ır. 88......,içiacle, .,..._ 
-.11q dlvamızıa daima ..... 
terea ve iMi dham. a.di 
'-dele hedefleri ile Wç .llir ..... 
•a tbtimali arzetmediliDi her wa
ltıt teyit eden Almanya 'ya bıll. 
•laktan, yakından, ne bir kutka· 
lenma, ae do bir ttıhrik unaaru 
lardır. 

L.~ iki devlet araımd.ısi minue· 
"Cller, 1941 Haziranma kadar ol· 
d'lu gıbi. ondanberi de dirilt 
le tabii kalmakta devam etti. 
~•karadan aayın M6ıyo Clodiaı 
Ue bizim selabiyet adımJenmıa 
tt1aandui ticaret maabedeıi 16· 
"'-eleri de, aynı ruh içinde Ht• 
ttdip ıitmektedir. Bu bAI, hem 
hikGaıetimizin siyasetlerine, bem 
ele •illetimı&ia aamiml arzularına 
-,ıandur. Soa teblif ile prua 
~ •c;ık aör6nlyor ki, iki me•· 
"ll:lttt, bu mbuebetler izerinde 
~nanıımata misait bulunmak 
'i)etınde detildirler. Hakıkati ol· 
~h 11bi ıörilp aöıtermenin, 
t.e; lirli fıkar \e hiı karaaıalırı 
~ bırıbıriyle alUlıt •llduklan 
~le zamanlarda eyicillik ve 
l 111l t otdutuua kanıız. Alman • 
Irk tc:blitioia na ııbi kötCl 810• 

)il Vo niyetlerin be tuna ııtmıye· 
tttlııi btımeliyiı. : Ancak bize 
~llaıaıı yal"nlık duyanların. ic;trD ;:hak belli yenlerin ve harp fa· 
d nın baJaıma ıabaıını ne ka· 
•r mGmkinH o kadar tahdit 

:!:tk iıt yenlerin, bu11dın ancak 
t nınun olacaklarına da ftlpbe 
'-eyiz. 

Falila Rallıı ATA Y 

lf!f, luıb.ra s '9 (a a) llfVefJil P,.. 
l('I k Saydam baı ve•llette ..
~da Belçika bilylk elçiıi P•· 
.--.'llOta beraberin4e beynelmilel 
.1&..: baç komiteli murahhatı Dr. 
~ oldap ba&de kabUI etmifttr .. 

~l - ALMAH MOZAIEREURI so~ 

Türk-Alman 
Ticaret paktı 
imza edildi 

i "
1
: ..... k~ .. 7 ........ 1' Müstahsile teminedilen kolayllk 

ı ur ıye ye ı -
i lngiltere İ YENİ EKİM 
ı ve Rusya lf HAZIRLI"I 
İ hiç bir 1 . u 
ı müracaat 1. Zuaat vekaleti köycülük şubesi 
1 yapmadı 1 Müdürünün bölgemizdeki tetkikleri 

Yb ... , •• UralılE •lltadel•JI llltlYa ..... ı - ıı Ziraat vekaleti köycülük fU• -

la
-'ll• ı besi müdürü bay Rafit Saatçıoğ· 

8•18 .. 8 1943 llDlllDI lladar ••tlltlf 'ı ...... llarlCIJ8 ı lu fehrimize gelmif, zirai müeı· Anlıara : ı 1 

..._ ti ı ıese ve daireler mütehassıs ve 
Ankara: 9 (R. G.) - Türk • d11n mamul demir madenleri ve D811rlBID ..v.ıD8 • amirlerile temasta bulunduktan Raqo •aaetai == 

Aüara-aerua 
delllaraıro•• 

Alman ticar•t mtibadelesini tan· demirle ifleyen aletler alacık ve _..... .. .... •ı ıonra Ceyharı& gitmişlerdir. Mu- ~§°§§§§§§§~~~ 
zim eden anlatma buıün Anka· Almanyıya ham maddeler, pa. maaleyh'in c~} •andaki mercimek """ 
rada ımıalanmıftır, 811 anlaıma muk; Uitin veaaire ıataca~ız. Bu harasının yeni y 1 kıtl ık zt>rivatı 
51 mart 943 tarihine kadar anlatma ile beraber Almanya ile için yapı:makla olan hazırlıkları 

meriyette kalacaktır. Bu anla.. bir de tediye ıolarmaaı imzala- yerinde görüp IAzımgelen direk· 
malar oldukça uzun vldeli telik· mıı bulunuyoruz. bu anlatma iki tifleri verdıkten ıonra şehrimize B. Raao•l Kon••Y• 

i•t.lılnlni bildirdi ki edilebilir. Almanya ile Türkiye tarafın tediye ıartlarım ihtiva et· a~det tdtcekleri haber ahnmııtır. 
arasında yiı milyonluk bir mü· mt":ktedir. Bu paktla klirinı esaı- Zıraat Vekaleti yeni ekim köylii· 
badele yapılacaktır. Şu bale ıö- lanna benzer eaular kabul edil· mtlıe aıamt kolaylıklar temin edi 
re, Almanyadan 50 milyon liıa· mittir. Bu anlqmanın iki uıem- yor. Vekllet tarafından Amerika· 

JAPONYANIN YAZIYl!TI 

bk mal alacak ve 50 milyon liı •· le ket ticaretini artıracatı umul- dan celp edilen yflzlerce pamuk 

k l t t B
. Al l (Ger·ııa· "'çüncü aahıfede ) mibzeri 275 fe• lira bedel muka-

lı ma sa aca ız. ız man ar· u bilinde en aşa 1 500 dekar aı azi- A 
merika Devlet Reiıi Ranelt 
konırey~ bir meaaj r6ndere
rek, yenıden altı milyar do

!ar tabıi11t iıtemiftir • Ba p1tra 
ıle or~u ve donanma takviye edi· 
lecektır. Bu tahli1at içinde Raı
yaya yardım fuh yoksa da ba 
mevzuda yeni bir teklifin hUll'· 
lan makta ol dutu ıöylenebilir. 

Bir Japon Askeri Boriltal Arlcaındo 

Manilla : 9 (a.L) 
- Onited • Pre11 
Slnıapurdan plen 
itimada deler ha· 
be• lere 16re1 Japon· 
ya Siyaqal istillya 
ba11ilanmutadlr. 

,., .. , .. .. dinde is•rdla bulo
nuyor. 

Diter yanda. .. , ... ... Siyama akın halin· 
de birçok Japon 
teknianeni de rel· .......... b 

Japonya, Siyamda bir hare· 
ket Ülliİ temin etmek için her ça· 
reye bafVUl'UYOr. Cenupta deniz 
ve bava üsleri elde etmete çah· 
fıyor. Banrokda bir proparanda 
pfısi kurmuf ve Siyam raıetele· 
rinden birçotunu sabo almıftır. 
Vay • Şinf • Vay hOkOmellni ta
nımam için Siyam h6kOmeti nez· 

Rus ordusu 
mücadelede 

devamedecek 
TIMOOIWKONUN IMlll 

O- F 

ı ••• ıal•llrl 

mektedir. 
Tokyo: 9 ( a.a.) - Onited • 

Prea : M. Konoye ile M. Ruzvelt 
aruanda karşılıklı rönderilen m•· 
sajlardan sonra bılk efkln &ze
rinde hClküm ıGren nilbt liiktn 
sona ermittir. Gareteler, BQyük 
Britanya ve Amerika Birlqik 
Devletlerine atır bir dil kullana· 

(0..W 1 lnoil llUllMlat 

8. Eden 
Londra : 9 (a. a.) - Royt~r 

Ajan11 bildiriyor : 
Britanya Hükümeti, Bulpr 

hük6metinin ltalyan bükümetinden 
torpido muhriplcri satınaldıtı ve 
bunlann Botazdan pçmelİ için 
müsaade iıtediti haklundald ha
berlere Türk hükQmetinin nazan 
dıkkatini celbetmiıti. 

Londra'da aallhiyetli bir kay· 
naktan 6trenılditlne (6re, Türk 
hiikQmeti bu neviden biç bir mü 
r~cadt vaki olmadıtanı Britanya 
bükQm tine bildirmiıtir. 

Londra : 9 (a. a) - Royter: 

Mc>Povı : 9 ( •· a. ) - Sov· 
yet teblili 1 8 bkt,ırinde kıtal•· 
nmm bitin c~pbede dltmanlı 
... uharebe ctmiflerdir • Bu muha· 
rebeler Di.-a , Brianak ve Me
litopol iatikametlerinde bilh~ 

Şark Cep/aeılnde Yerm Yart/aQ Kelaıı Hollma Feci Hali 

tiddetli ol••tur • 
Şjddetli mubarebelerdu sonra 

lutalarımıı. Oreli tahliye etmlfler
dir. 6 ı.tttripcJe 19 dlfM~ tay. 
Y., .. i dOftlrülmlftlr. 12 tayytre 
kaybettik . 7 ~kt~trinde 14ot • 
IJova yalnntannda on Alman l•Y· 
yır.-i dlflrll""tlftlr. 

ı,o.adr• : 9 ta. ı. ) ... ı mil· 
,~_. ........ ) 

~ Qlt'f •• 

Ankara : 9 (Radyo pzete· 
ainden) - Bupn büyük taama
JUD df>1'azuncu finO oldutu bal· 
de Sovyet cephesinden katf bir 
haber plmiı delildir. Gerek Al• 
man ve prekH Sovyet tebHtletl 
mevıii bldiaele~en bDletmekt•· 
dlr. ijareklttan .,.. ~ 

Sov,et Raaya bu 61üm dirim mu
ca~ct. ıanuna kadar ça~ıa· 
cakbr. 

fnrDizlere pre Moakova leh· 
Jkede~ir. Alman kıtalan ~o-
vayı riı wı~me..-eye kadar ,.. ............. 

li olan Vıllyet çiftçilerine pamuk 
üretme çıftliQ'i müdürlütii binasın· 
da ıatılmaktadır. 

Haber aldııtımııa göre aatı, 
muameleaine bu ayın on beşinde 
aon verilecektir. 

Avam Kamarasında, Bulsrar bay· 
· ratı~ı tıtıvan bazı ltalyan gemi
lennın Botazlardan ftçmesi me· 
seleli .......... aorul• bir aule 
cevap nren Mr. Eden tl)de de· 

=-~..., 
._ ~ mud-

ı~· ....... iafatif
le olan taabhitlerfni bitin mtaa
liyle ifa için icabeden tedbi'rleri 
alacatıoa Brilanya bib1metinia 
tam bir itimadı vardır. 

Bulpr bükGCMtinin bir mik· 
tar ltıJyan destroyeri sabn alarak 
buniann Botazlardan reeirilmeai· 
ni iıtedıti hakkındaki haberlere 
Türk bükCimetinin nazan dikkati 
celbedilmiitir. Türkiye bu mahi· 
yette hiç bir talep vaki elmadıfl• 
~· Britanya hükQmetine bildirmiı· 
tir. 

Londra : 9 (L ı.) - Royter 
Ajan11 bildiriyor : 

Türkiye'de ber banfi bir Al· 
man betınci kolunun faaliyeti bak
laDda Türk bükQmetine müf terek 
bir lnriliz Sovyet notaanın veril
ditine dair olarak Alman kay· 
naklanndan çıkan haber Loodra' 
da tamamen aadaız olarak tavsif 
edilmektedir. 

Alınanlara Gara 

5000tankla 
Meskova'ya 
bir hücum 

OREL DON ALINDI 

llltlerla ..... 

Ruzvelt mecliıe , bitaraflık ka
n~nlarının lf'reklqtirilmeai içiD 
~ır m!ktup ıöndermiıtir. Bu tek· 
lıfe ıore, Amerıka ticaret semi· 
Itri ıillhlandırılacak , ve bu ~ 

re • 
Konırenia ba teldifleri kabal 

edip etmiyecefi beniz •allm. 
de~il~ir • Fakat Ruzveltia , kabal 
edılmıyecek bir teklifi yapacak 
bir tahıiyet olmadıtı. mubakk• 
tır. 

••• 
Almanya RU1yayı yıkar• Ja· 

ponyanın derhal Sibiryeyı tnale 
tetebbtlı edeceti ıanılmaktadır. 

••• 
Tirk • Alman deklaraıyonu bg; 

rtln Avrupada akiıler ayandır
mıtbr. ltalyan ve Bulıar matbu. 
atı da ba deklarasyona iyi kır· 
plaaa1flır. ........... .. , ...... 

Kalkata : 9 (a. a.) _ Dof 
Kuper Hindiıtan umumi valili ile 
rörut•ek üzere buailn barad..a 
tayyare ile Sim laya ıldecektir. 
Kuper, Hiodiıtaoı ziyaretten 
maksadın 11dece umumi valiye 
saygılarını ıunmak oldutunu ifa· 
ret etmiı ve uzak ıark hakkındı· 
ki beyanatta balunmaoın pek ba· 
ıiretli bir hareket olmıyacatını 
ıöylemiıtir. 

~ ...................... .. 

1 RUZVELT l•IH 
1 MESAJlll ftlf fi 
ı 
1 V•ılnıton : 9 ( o. a. ) - I 
1 TlctUel oo,..,.lar•• ılWtlon· 

Berlin : 9 (a.a) - Yan re.. i Jı 
mi bir kaynaktan : ltılya devlet UıimlUlllfl ali Unan lagllıa• IJufln MaM.allle,. MeclUlne 
naıırı Polinac;ı aöyledifi bir nu· 1-...rll«:elclir. Rıu:Nltle hın· 
tukta Rulların Av111~yı mahvet· ,,.. llJerlerl oramda diln S.. 
mek için topladıklan ve pek bl· , ... Sor.,,Ia telcror gopılon 
ylk miktarda barp malQmelbldea ta,ı!tnffıff U.-lu Ruwllln 
babaederken buı rakamlar ver· 1.---

·..w B '- iL ... -,.re•·'*-'~ Aılhwıaaı 
mı.~.r. u raaamlar A.aerisada latllllne alı ,,....,,,, • '+ 
ıiyul maksatla ve lilllıw Snv· ı _,,.rların • 'lhr 
yetler birUtfnita •abftmet kGd· S lteklcrıwlald ~ 
reli'\ Amerika bab• .-ıermek l wr .,. ,..,. 
lçiD •iilti..t Mjlwletir. _.. ba- ı ~_,. •••W 
'- ... A•o k•*larl .. le. 1 lffihlflll•clr • 

( ... lq .. ..,__) ~ ... ~~~ ............. 



Sayfa 2 

Denizcilik Bahisleri 
1 TARiH, COGRAFYA : 

l 

ı E FG 4 i S TA 
Karadeniz Otobüslerin 

işleme meselesi 
Yenigaptırılacakce- • lngilizler ve Ruslar, vak· 

tiyle lran'a o/dutu gibi. şim· 
di de Efganislan' a " Almanla
rı çıkar ! ,, diye nota verdi
ler. Binaenaleyh, Efganisfan 
üzerine dikkat tekasüf etmel<;
tedir. Bugün bu memleketin 
cografi ahvaline kuşbakışı bir 1 

-------· -------
Almanya - Rusya savaşında 

buranın stratejik önemi 

za evleri, atölyeler 

U krayna'nın merkezi Kiyef'in 
Almanlar tarafından zap· 

tından ve bu şehrin ~arkında vu
ku bulan büyük meydan muha
rebesinde Sovyet ordularının 

mağlup edilmesinden sonra Al 
men taarruzunun Don sanayi hav
zasına ve Kafkasya' ya doğru is. 
tikamet alaca~ı tahmin edilmek
tidir. 

Cenup cephesinddd Alman 
taarruzunun asıl henefi Baku pet
rolleri oldu~una göre, Karadeniz 
her iki taraf için stratejik bir e
hemmiyet arzetmektedir. Bu de 
nizin şimal köşes' ndeki Od~sa 

şehri bir ayı müt«"caviz bir za 
mandan beri abloka altında ol
doğu halde denizden muvasalası 

kesilemediğinden sukut ettirile
memiştir . Kezalık Kırım yanm
adasına Alman fırkalarının lPre
kop) berzahından yaptıklrrı ~id
detli taarruzlara ve havadan pa
raşütçü indirmelerine rağmen 

Kırım 'ın mukavemet etmesine de
niz yolunun Ruslara açık bulun. 
ması müessir olmaktadır . 

G ert"k Kırım ve gerek Ode
aa Kafkas havalisinden de

niz tarikiyle getirilen kıtaat ve 
malzeme: ile! tak.viye edilebiJmek
tedir. Kezalik bu nakliyatı~ bir 
kısmı da Karadenizin kulaR-ı me
sabesine olan Azak denizinden 
yapılmaktadır. 

Her iki dcnizda de halen 
Rus donanması hakim bir vazi
yettedir. Nikolayef harp Jimanı

nın:Aımanlar tarafından zapte
dilmesiyle Rus donanması her 
nekadar mühim bir üsten mah
rum kalmış işe de Sivastopol üs
sü don anmanın ihtiyacını karşılı

yacak bir durumdadır. 
Siv astopol sukut ettiği tak· 

dirde Sovyct donanmasının (Nov
roziski) veya Batuma iltica et
mesi mümkün olursa da bu liman
larda gemilerin tamiratını ve le
vazım ikmalini yapacak bir ter
sanC: mevcut bulunmadığından bu 
hale düşen Rus donanmasının a 
kıbeti vahim oiacoktır. Alman· 

tarın Karadenizdeki Rus nakliya· 
tını ve bu nakliyatı himaye eden 
harp gemilerini batırmak için ha· 
va lrnvvetlerinden istifade etmı::k
tcn başka çareleri yoktur. Fakat 
Alman hava kuyvetlerinin deniz 
hedeflerine taarruzları gündüz 
vukubulacağı cihetle geceleyin 
nakliyat düşmanın iz•acına maruz 
kalmaksızın yapılacaktır. Mesafe· 

nin kısalığı deniz nakliyatının bir 
gece zarfında yapılmasını müm
kün kılmakta ise de gemiler bu 
bindirme ve indirme limanlarında 
düşman hava kuvvetleri tarafın
dan yakalanarak hayli haaara 
uğratılmaktadır. 

Kırımın Ruslar elinden çık
ması halinde~ buraya yerleş,.cek 
Alman hava kuvvetlerinin Kafkas 
ıahıllt:rine kolayca akın yapması 
temin edilmiş olacağından bu sa-

hile inhisar edecek Rus nakliya
tının çok müşkÜl bir duruma dü· 

şeceği .. tabiidir. Kırım yarımada
sının merkezi vaziyette bulun
ması dolayısiyle Alman hava lrnv- , 
vetleri Karadedizin her noktasına 
devamlı ve müeısir taMruzlara 
imk~n bulacaktır. 

A iman iıtila ordularının 

Kafkasyaya doğru yapaca
~ı taarruzda şimali Kafkasyada 
yapılması muhtemel lnııiliz kıta
at ve malzeme nakliyatından bir 
kısmının Betum limanından sahili 
takiben şimalde (Toapse), (Soçı) 
ve (Novrosiski) liman !arına tev
cih edilmeıi beklenebilir. Bundan 
baıka Kırımda Almanlar fazla İl 

gal kuvveti bulundurarak oraya 
bağlanmağa icbar ~edilmesi için 
Kafkas limanlarından Ru" filosu 
himayesiude Kırıma gösteriş çı

karmaları tertipleri de mümkün
dür Kırımın Almanlar tarafından 
işgali Odesaya deniz yolunu te
mamen kapamasa bile bu yolun 
emniyetini ciddi surette ihlal 
eder. Bu seb«"ple bu yarımada 

nın zaptı Odesanın sukutunu ha
zırlıyacakhr. 

Alman taarruzu Rostof üze
rinden Kafkasya erazisine nüfuz 
ederek Karadenizin : şark ıahilin

dt:ki Sovyet lımanlarının hinter-
/ land ile irtibatı kesildikçe Rus 
d<.lnanmaıı için son melce Batum 
limanıdır. Mamafıh sahil şehirle
rinin düşman taarruzuna karşı 

müdafaasında Rus donanmasının 
Leningradda olduğu gibi , büyük 
tesiri olacağı şüphesizdir 1 • Bına

enaleyh bu donanma son Rus 
limanı i~ııal edilinceye kadar dö
ğüşmek azim ve karariyle hare
ket etmt!k mecburiyetindedir. Şu 
halde Karadenizi Ruı harp gemi
lerinden temizlemek imkanı ancak 
bu denizin kıyısındaki tekmil Rus 
limanlarını ele geçirmekle elde 
edilebilir . Bu takdirde bu gemi
lerin akibeti ya bitaraf devlet 1 

limarılarına iltica ederde enterne j 
olmayı kabul ve yahut kendi ken· 
diıini batırmak suretiyle intihar 
olacaktır. 

Şark cephesinin cenup hare· 
kit sahasında Almanların bilhassa 
( Don ) havzasiyle Kafkasyaya 
taarruzları mevzuu bahsolduğu bu 
sıralarda Karadeniıde nakliyat ya- 1 

pamayışları büyiik bir noksan teş· 1 

kil ettiği gibi bu deniıde Rus ı 
nakliyatını menedecek veya hiç 
olmazsa iz'aç edecek nisbette de- 1 

niıaltı gemilerine ve hücumbot
larına da malik bulunmayışları 

bütün yükü ordunun omuzlarına 

yüklemektedir. 
Mamafih mutaarrız ordunun 

Kafkas kapılarına gelmesi ve Kı
rımı i~gal etmesi halinde Sovyet 
donanması dar bir mintakaya ın 

kıştırılaca~ından bu vaziyet kar
şısında deniz kuvveti yok ıuğunuıı 
telafüi hava kuvvetiyle mümkün 
olacaktır. 

Di~er taraftan bu denizde bu
lunan 30 dan fazlA Rus dt"nizaltı 

gemisi karşılarında düşnuın bula
madıklarından · muattal kalmıştır. 

Hiilfi.sa : Sovyetif"rin Karade
niz donanmasını uzun zamandan
beri takviyeye matuf emek ve 
gayretleri • bu donanmanın bu
günkü hayat memat mücadele-

sinde mahalline masruf fedakarlık 
yapacak meydan ve fırsat bula
mamasından boşa çıkmaktadır. 

Başvelcaletin son tebliği üze
rine bazı şehirlerde otobüs sefer
lerinin yapılmasına Valilerin lü
zum gösterdiği takdirde müsaade 
olunduğu malumdur. 

Vali Bay Faik Ü.itün Adana 
Ş{'hrinin genişliğini, zirai ve ticart 
ehemmiyt"ti bakımından seyrise
ferin başlaması lüzumunu ileri sü
rerek Vökiiletten izin talep et· 
m ışti Bu mezuniyet düne kadar 
Vilayete tebliğ edilmemiş oldu
ğundan otobüsler işleyememiştir. 

Emrin bugün yarın gelmesi bek
lenmf'ktedir. 

Vali din spor 
işlerine baktı 

Valimi1 bay Faik Üsttln dün 
beden terbiy«"si mükelltflerinin 
çalışmıı ları hakkırıda ajanlar<lan 
izah t almış ve lüzumlu direktıf 
ler vernıışlerdir. 

Halkevlnde bir 
aile toplantısı 

Yarın akşam Halkevi salonun
da bir aile toplantısı yapılacaktır. 

Prolesir Baltacıogıu 
Şehrimizde iki konferans ve

ren Profı-sör İsmail H .ı kk Baıta
cıoğlu Ceyhana geçmiştir. Profe 
aör oradan Hataya giciecektir. 

Ziraat mlcadelesl 
Zinat müdürlüğü baş tekni

siyenliği, portakal ağaçlarına arız 
olan krizomfalüs hastalığının önü· 
ne, mayi halinde Voık ilacını serp 
mele suretiyle geçmektedır 1 

Mersin gençleri 
Konyaya gidiyor 
Aldığımız malümata göre , 

Mersin Halkt>Vi temsil kolu Kon
yaya gidecektir. Gençler oynıya· 
cakları üç J•İyesin provalarına 

baı'amıştır. Kon_yada oynanacak 
"Bir doktortJn ödevi ·•ile para de
lisi,, komedisinin dekarları sahne· 
nin havasına uygun olarak Gaz.i 
terbiye enstitüsü Rt'sim, iş kolun
dan mezun ortaokul resim öğret· 
meni Vasıf inal tarafından büyük 
bir itina ile yapılmaktadır. 

Beden terbiyesi 
kadrosunda 

Beden terbiyesi Seyhan böl
gesi muhasipliğine Nıhat Calba, 
daktıloğrafliğe de bayan Fahire 
Aşk'an tayin olunmuştur. 

Mamafih Ruı donanmasının 

mRhsur kalmasır.a Karadenizin 
Baltık deniıi gibi kapalı bulun
maıı başlıca amil olmakta dır. 

: ........................ : 
! HAVA KURUMUMUZA i 
İ YAROIMA HAZIRUHIK ! 
! Bayram yakla,ıyor ı i Hemşehrllerlmiz TUrk i 
ı Hava Kurumuna yardı-

: ma hazırlanmahdır. Fıt i 
ı ra ve ZekAtlarmızı mu· ı 
: hakkak Hava Kurumuna ı 
ı veriniz. ı 

: ........................ : 
Kadın çorabı 

Piyasada malların 
azalma sebepleri 
İstanbul : 9 (Türksözü Muha

birinden) - Kadın <;ornplan fiat· 
leri gittıkçe yükselmektedir. Fab· 
rikalar faaliyetlerine dı::vam ettik
ri halde, piyasada çorap miktan
nın azalması alakadarların nazan 
dikkatini celb· tmış ve bu bakım· 

dan tedkikata b<işlannııştır. 

Zarı nedildi~ine göre bazı kim
seler çorap stoklan vücucia gt>tir
mek istemek le, bu suı etle fiatle 
rin yükselmesine amil olarak bir 
kar yolu tutmaktadırlar. Tedkikat 
da bu neticeyi verirse, fıat artışı· 

na sebep olanlar şiddetle cezalan· 
dırılacaklardır. 

Be~ea terbiyesi 
lstı,are beyeUnln 

toplantısı 
Beden terbiyesi istişare he

yeti dün bölge başkanı Vali Bay 
Faik Üstünün riyaseti altında top
lanmıştır. içtimada bölgemizi ala
kalandıran b:r çok meseleler üze
rinde konuşmalar olmuştur. 

Çeltik mtltelıassısı 
Bölgemiz Çeltik mütehassısı 

Bay Harun Onukun lçel vilayetinin 
Mut Gülnar ve Silifke kazalarında 

ekilen Çeltikler hakkında fenni 
tetkiklerde bulunmuk üzere Bui'Ün 
Mersine hareket ettiği haber alın
mıştır. 

Orman mek tebi mezunu 

tayinleri 
Orman umum müdürlü4ü, or

man okullannın eylUI dt·vresinde 
mezun olanların tayinlerini bugün
lerde yapacaktır. 

ZJRA AT MÜDÜRÜ 
Ziraat müdürü Nuri Avcı me

zuniyeti bittiğinden dün vazifesi 
ne başlamıştır. 

------ --------

----•'-UZAKLARDAN HABER ._.ı---
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Denizde ilk makine - Gökte · ışık veren adalar 
İspanyollara göre denizde ilk defa makine\ 

gemi yapmıya 1543 te "Blaslm Oögres,, i.smiı de 
bir İspanyol muvaffak olmuştur. Fakat t hrnizde is
pat olmadıkça bu gibi hikayelere inanamayız. Mu
hakkak olan birşey vardır ki ilk buharlı gemiler 
yandan çarklı idi. Geminin arkadan pervane ile 
yüıütülmesi daha sonra keşfedilmiştir. 

Fransızlara göre ise g "mileri buharla yürüt
mek fıkrini ilkönce ortaya adım (Papen) ism ı nae 
bir Fransızdır. • • • 

Çıplak gözle göğe baktığımız zaman bulutlar, 
yıldız grupları ve tek yıldızlardan maada ışık ve: · 
en bir kaç ada da ııörürüı. iyi bir teleskopla ba· 

kınca bir kaç değil yüıbinlerce ada görürüz. Bun· 
lara Nebula denir. Nebula l,ltincede sis manasına 

gelen kelimeden alınmıştır. 
Bunlardan bazıları yıldız bulutlarıciır, Pek uzak

ta olmalanndan dolayı birbirıne yakın görünürler, 
parçalarının ziyaları birbirine karışınca tc-k bir Cİ· 
sim ııibi görünür. Bunlardan bazıları pek sıcak 
oldıığuoda'l enkarıdesıın olur; yarıi ziya verir. Elek· 
tirik ampu inine dı-, zıya veren fıtilı havi oımala 

rınrfan dolayı enkaodesan lamb;tlar demir. Nc::bula' 
larıo bazıları soğıık gaz kt>mc::rlerıyle, yani soğuk 
atrno~ferle, çevrilmiş sulp veya yarı su lp enkande· 
san maddedc::n ibarettir. Bunları soA"uma ~afhasına 
iİrmiş iazlı ne bula addedebilir iz. 

Cezaevleri ile mahkumların 
çalıştırılması işleri etrafında veri· 
len malumata göre Denızli, Balı· 
kesir, Manisa, Bolu, Konya, Ela
zıR-, Muş, Gümüşhane'de yeniden 
yaptırılmasına karar verilmiş olan 
cezaevlerinin inşasına başlanmıştır. 
Yer sarnntısı bölgesinde yıkılmış 

harap olmuş bulunan c,.zaevleri 
yerine yenilerinin yaplırılmasına 

ait hazırlıklar tamamlanmış ve bir 
kısmının ihalesi de yapılmışıı'r. 
Ankara merkez cezaevinde de ba
zı değişiklikler yapılmakta ve 
mahkumların çalıştmlması için ye-

l nazar atacalız. 

• 
E

fganistan' takriben 1200 metre 
vasati rakımda olan dağl ı k 

bir memlekettir. Şimalişarkide 
Hindu - Koh denen dağ silsilesi 
dikilidir, Bunun bazı zirveleri 
6000 melreyi bulur ve daimi kar· 
la kaplıdır. Bu dağlar uzanarak 
Ef ganın ortasında 5486 metrelik 
Kohi Baba'yı teşkil ederler. Kohi 
Baba, Heri Rud ovasına doğru 

alçalır. Bahsi geçen dağdan. bıri 

garbe, d ğeri şarka şarka doğru 

iki dağ silsilesi teşekkül eder. Ve 
biri Horasan dağlariyle, diğeri de 
Süleyman da~lariyle bağlanır. 

Süleyman dağları vasati 3000 -
3500 metre yüksekliğindedir: 

Süleyman dağları, Kohi - Ba· 
ba ve Hı::rat dağları arasında, 1000 
metre irtifaında bir büyük kum 
yaylası vardır. Bu yayla, tatlı bir 

niden bazı atölyeler kurulmakta
dır. Cezalı vatandaşların Ziraat, 
N<ıfia ve m~den işlerinde çalı~tırıl
maları hokkında alakalı Vtkiiletler
le yapılan anlaşmalar üzerine Na
fia işleri için Gelibolu bölgesine 
300 mahkum görodcrilm i.ştir. Bu 
miktar yakında artırılacr ktır. Mah· 
kumJar eliyle işletilmesi e karar 
verilmiş olun Muğla'daki Dalaman 
çiftliğinde yaptınlmakta olan ceza
evinin inşaatı da bitmek üzeredir. 
Bu çiftlikte 400 cezalı vatandaş 
çalıştırılacaktır. 

1 meyille Hamun bataklığına doğru 
iner. Burası artık, lran ve Belı1· 
cıstan 'ın tuzlu çöllerinin devamı 

m~sabesindedir. 
Bu yıl lmralı cezaevinin kad

rosu dd genişlt:tilmiş ve bu arada 
ziraat, dokumadılık ve kunduracı 1 

lık atölyelerine önem verilerek 
iyi sonuçlar alınmıştır. Karabük. 
Zonguldak cezaevlerindeki mah· 
~kumların maden işlerinde çalıştı
rılmalarından da ayni suretle iyi 
sonuçlar elde edilmiştir. 

C. H. P. UMUM/ 
i DARE HEYETiNDE 

Ankara : 9 (Türksözü Muha
birinden) - Cumhuriyet Halk 
Partisi Umumi idare Heyeti dün 
haftalık toplantısını yapaıak gün
demindeki ışler üzerinde görüş· 1 

melerde bulunmuş · ve gereken 
kararlan almıştır. 

Yeni Nepiyat: 

ÜLKÜ 

Y 
eni, güzel bir ' biçi!.'1de çıkarıl- 1 

maya başlıyan "Uıkü,, mec 

1 

muasının son nüshasını e~er he-

nüz. görmedi)'.ıeniz derhal gazete ı· 
ba~ıileri~d_e aramalısınız. Halkev
lerı dergısı olan bu eserin bugün. 
kü halinde daha gf'niş, daha zen -
gin bulacaksınız. "Üıkü., son şek
lile tam bir millf kültür dergisi 
olmuştur. 

Efganistan başlıca üç havzaya 
ayrılır : 

Ümmü Derya, Hilmend ve ln
dus. Bunların birleşme noktaları 

Kohi - Baba'nın şarkındadır, 

500 kilometrelik Ümmü Der· 
ya suyu süratle akar ve birçok 
sahalarda Efganistan'ın şimal hu· 
dudunu t«"şkil eder. 1 JCO kilo· 
metrelik Hılmend suyu Kohi -
Baba'dan doğar. Bir kısmı seyrü· 
sefere müsaittir. Hamun gö.Jerin· 
den birine akar. lndus'da, Kabul· 
den ıtibaren seyrüsefere müsait 
bir hal alır. 

Efganistan'da kış gayet sert· 
tir. Yaz ise, bilakis, pek sıcaktır. 

Yalnız Kabul ve Herat vadileri 
iklimin bu sertliğinden müstesna· 
dır, Yaylalar kah dondurucu, kah 
yakıcı rüzgarların tahribabna ma· 
ruzdur, 

Cenupta, Hamun sahalan ve 
Hilmend altları tamamiyle çöl gi· 
b :iir. Nisan ve teşrinievvelde, 

kumlar hortum halinde havaya 
kalkar, Bütün sular kurur. Esasen 
kuraklık bütün Efgan'ın bariz bir 
hususiyetidir. 

Efgan, umumiyetle az ağaç· 

lıdır. Mamafih, şehirle. civarında 
Avrupad<ı bildiğimiz yemiş ağaç· 

!arından bir miktar vardır. Arpa, 
pirinç, mısır, buğday, tütün, pa· 
muk, ş ker kamışı, üzüm başlıca 

"Ülkü,. 17 inci cildine Y«'P· 
yeni bir şekil de, daha nefis bir 
baskı ve daha olgun kalemlerden 
müteşekkil bir kadro ile başla 

mıştır. Mecmuanın eb'adı büyü· 
tülmüş, buna mukabil fıyatı 15 
kuru§a irıdirilmiştir. Yeni serınin 
1 numarasını taşıyan ilk sayı, 

zengin münderrcatla dolu olduğu 
halde satışa çıkarılmıştır. Bu sa . 
yıda aıağıdaki yazılar vardır. 

' mahsulleaidir. Kuraklık, çayırla· 

rın inkişafına müsaade etmez. 
Hindu - Koh'ta aslanlar bulu· 
nur, Pars, ayı, sırtlan, kurt ta var· 
dır Geyıkler, dağ keçileri pe~ 
çoktur. Göçebe halk, koyunlarını 
ve keçilerini kırlarda, dağlarda 
otlatır. Ovalarda, hecinıer, dağ· 

larda develer yük hayvanıdırlar. 

Okuyucularımıza : "Ü kü 
Bilginin değeri : Ahmet Kut~i 
Tecer unktulmuş bir «'Ser : Ah
met Hamdi Tanpınar Panayır ve 
tuluatçı : Nafi Atuf Kansu, bir 
tiyatro meraklısına mektup : Bed
rettin Tuncı-1, Kırşehir lüı küo;ü : 
Ct'yhun Aıuf Kansu, ltım tarıhin
de büyük bit Türk adı : Prof. Dr 
Sadi Irmak, Abdurrahman Hal,.yı: 

Muzaffer Sarısözen, Alaettin te· 
pesi : Remzi Oğuz Arık, Konya 
dtstanı : K. Tt>cer, Halk ve me
mur : Ahmet Çıtak, kıt11plar ara
sında Karagöz : B. Tuncel, yeni 
kıtaplar : F. R. Unat, M lif Şefi
mizin telkık seyahati : Ülkü hi
k4ye ; valiz : Ferudun Aııkara 1 

Koçyiğit Köroğlu : Ahmet Kuısl 

Tecer, Günler boyunca. 

Ef ganistan 'ın takriben 5 ınil· 
yon nüfusu vardır. 

BiR KADINLA BiR 
ERKECIN KAVGASI 

Nevriye Aydın adında b'.r 
kadınla Şemsi Murtel isminde bir 
adam arasıııda çıkan kavgada 
Nevriy~ Şemsiyi dö~dü~ündell 
hakkında kanuni takibat yapıl· 
mı ıtır. 

ANTAKV ADA OKULLA fl 
BiR GÜN T ADIL EDiLDi 

Antakya : 7 (Türksözü Mo· 
habirinden) - Okullara tifo aşısı 
tatbikine devam edilmektedir. 

İlkokullarda aşı tat~ikatı so:l8 

ermek üzeredir. Dün Kız Lisesin· 
deki talebelere aşı tatbık edilıniş· 
ve talebelere bir gün istirahat ve· 
rilmiştir. 
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YAKINŞARKTAKİ TİCARET 
KONfERANSI 

Fili.tin Türkiyeye her 

türlü mahşul vereceh 

Kudüs : 9 ( a. a . ) - Öğre
nildiğine göre , Britanya ticaret 
korporasyonunun Kudüste yap
tığı konferans tam bir muvaffa
kiyetle neticelenmiştir. Tetkik edi
len başlıca maddelerden biri 
l'ürkiyeye esaslı madde ve mah
sullerin fasıl asız bir su rette gön
dnilmesi olmuştur . Konferansta 
F'ılistinin Türkiyeye ihtiyacı olan 
tnuhtelıf mahsullerin büyük bir 
kısın ını verebileceği teıbit edil· 
tniştir. 

Japonyanın siyam 
için bicim hazırlığı 

(Başı ı inci sayfada) 

tak hücuma başlamışlardır. 
Nişi . Nişi şunu yazıyor : 

"Manilla konferansı açık ola
tak göstermiştir ki, Amerika Pa· 
sifikte sulhu muhafaza etmek is· 
temiyor . ., 

"Japon milleti boş ümitleri 
bırakmalı ve en fena ihtimale kar· 
Şı hazırlanmalıdır. ,. 

Singapur : 9 (a.a.) - Roytar 
ajansının hususi muhabiri bildiri
Yor: 

Japon ordusunda görülen ba· 
Zı kaynaşmalar Uzakşark ta yeni 
bir buhran hazırlanmakta olduğu 
fikrini vermektedir. 

Görünüşe bakılırsa, ordu 
Şangsa ~eferinin akamete uğramış 
olmasından dolayı gücenmiştir. 
Baıı iddialara göre, ordunun müs· 
takil surette hareket etmesi bir Ja· 
Pon - Amerikan Y.akınlığına zarar 
Vermektedir. 

Bu sebeple, ordu istiklalini teh
dit altında görmekte ve istiklalini 
korumak için edebiyat yapmak
taeır. Bununla beraber, ordunun 

bundan ileri gitmemesi muhtemel
dir. Fakat geçmişi göz önüne ge· 
tirenler yakında l.Jzakşarkta bir 
Şeyler hazırlandığmı zannetmek· 
teılirler. 

Çinlilerle Boğuıma 

Çunking : 9 (a. a.) - Çin 
kuvvetlerinin Yan '~ - Çe üzerin 

b 1 ' de mühim bir liman olan şang a 
R"irdikleri haberi henuz teyid edil
lllemiştir. Resmen bildirildiğine 
R"ôre, şehrin içinde sokak muha
tebeleri yapılmakta ve Japonlar 
Yang - Çe'nin Cenup sabilin?,e 
lşang çevresine hakim Strataıık 
bir tepede hala mukavemet etmek· 
ledir. 

ıran Elçilikleri 

ı-

Yagosıavya'da 
ölflm kararları 

-ı 

Belgrad : 9 ( e. a. ) - Çupu
riıa'da otuz kişi ve Jagodila'da 
iki kişi kurşuna dizilmiştir . Bun
lar Komünist çetelere mensup 
ol maktan suçludurlar· 

Almanlara gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

diyorlar : Sovyetıer birliğ'inin si· 
!ahlanma durumu hakkındaki res· 
mi malumata hiç bir surette uy· 
gun olmayan bu mücerred rakam 
lerın üstünde durmağa bile lüzum 

yoktur. 
Devlet naıırı tarafından ve-

rilen rakamlar şahst tahminlerden 
ibarettir. Sovyet kuvvetlerinin si· 
\ah miktarı hakkında neşredilen 
yegane rakamlar Alman . devlet 
reisinin son nutkunda verılen ve 
tahrip edilen mah~emeyi gösteren 
muazzam rakamlardır. 

Bükreş : 9 ( a.a ) - Rador 
ajansından : Yabancı ajanslarının 
Odesa önündeki kayıplar hakkın· 
da yaptıklıırı haberler asılsızdı~. 
Zayiatın tam miktarı resmi bır 
tebliğde neşredilmiştir . 

Berlin : 9 ( a. a. ) - Hitler 
Rus cephesi ordularına gönder· 
diği gündelik emirde, Almenyayı 
ve bütün Avrupayı tehdit eden 
büyük tehlikeyi önle~ek için 2_2 
haı.iranda orduya muracaat ettı-
ğini söyledikten sonra diyor ki : 
Bu düşman en büyük korkuları· 
mızı bile aşacak derecede fev
kalade silahlanmıştı. Eğer bu. düş
man on binlerce tankını bızden 
evvel harekete getirmiş olsaydı, 
Alman milleti de bütün medeni
yet alemi de mahvolacak 1 bütün 
Avrupa yıkılacaktı . > 

Hitler, Rusların şimdiye kadar 
uğradığı asker ve alzeme ka
yıplarını bir kere daha kayded~
rek dünyanın şimdiye kadar bır 
eşini görmediği bu zaferi elde 
eden Alman askerlerine ve müt· 
tef ık askerlere minoettarlı~ıı:ıı ~il· 
dırmekte ve gündelik emrını şoyle 
bitirmektedir : < Askerlerim ! 
Üç buçuk ay içinde düşmanı loş 
başlamadan evvel imha edecek 
son darbeyi indirmek şartlan ha· 
tırlandı. Bir insanın yapabileceği 
bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Herşey düşmanı yere sermek 
için tesbit edılen planlar mucibin· 
ce muntazam yapılmıştır. Bu, se· 
nenin son kati meydan muhare· 
besinin başlangıcıdır. Bu, düşma· 
na ve dolayısiyle bütün bir har
bin büyük mesulü olan lııgiliere
ye altından kalkam.ıyaca~ darbe 
indirilecektir. lngııterenın son 
müttefıkini de bu suretle ortadan 

Belçika başvekili 
din Konuşta 

Londra : 9 (a.a) - Belçika 
Başvekili dün akşam radyoda 
Belçika milletine hitaben yurd
daşlardan, hainleri gözd en kaçır
mamalarını ve saatini beklemele
rini i stemiştir. 

AVUSTURYA ARŞIDUKO 
BiR NUTUK SÖYLEDi 

Londra : 9 (a.a) - Avustur
ya Arşidükü Rober Londrada bir 
öğle ziyafetinde şu beyanatta bu· 
Junmuştur: Har bin kazanılmasında 
Avusluryanm mühim bir rolü ola
caktır. 

Bir ihtilalin muvaffak olması 
için işgal altında bulunan bütün 
milletler gibi yiğid olmak kafi de
ğildir . Silah lazımdır. Avusturya 
milletinin silahı vardır ve bir gün· 
de bunu kullanmasını bilecektir. 

Con Dil evlendi 
ı..:ondra : 9 (a. a.) - lmpa· 

ratorluk genel kurmay başkam 
Sır Con Dil geçen sene eyllllun
da ateş hattında ölen Tu~general 
Fulul'un karısı ile evlenmiştir. 

/NGILIZ ŞEHiRLERiNDE 
Londra : 9 ( a. a. ) - Resmt 

komite bu kış Büyük Britanya 
şehirlerinde umumi yollar hak
kında karartma tahdidatını ·gev
şetmeye karar vermiştir. 

Tlrk • Alman ticaret 
paktı imza edlllll 

( Birinci sayfadan artan 

maktadır. 

) 

Falih Rıfkı Atay yarın (bu
gün) çıkacak Ulusta Türk -
Alman anlaşmasını teşrih eden 
bir m aka\e yazmış bulunmaktadır. 

Ankara : 9 (a. a.) - Bir 
müddetten 'beri devam Tük -
Alman müzah.releri baz:ı anlaş
maların imzasiyle neticelenme
m·ştir. Türkiye namına Şükrü Sa-

raçoğlu, numan ve ticaret veka· 
leti müsteşarı Hulit Nazmi ve 
Almanya namına Fon Papen, dok
tor Kladyüs bugün Ankarada 
31/3/943 tarihine kadar müte~er 
olmak üzere bir ticaret ve tedıye 
anlaşması imzalamışlardır. 

MÜKELLEFLERiN TEFTiŞi 
. Malııtya Mensucat fabrikası 

mükellefleri Beden terbiyesi mü
dürü Rıza Salih Saray tarafından 
teftiş edilmiş gençlerin talim ve 

disiplinleri çok iyi bulmuşdur. 
Bu mükellefler Cumhuriyet bayra· 
mı için hazırlıklara şimdiden baş· 
lamışlartlır. 

Baplsbaaede bir mev-
1 kala dolandırıldı . 

ı 
1 

1 --- - -

SA-1 8 o R 
. \ 

..-==- sc. -- . -

KJlU FJA'JJ 
CINSı .E.n az En çok \ 

15. s. K. S. 

Koza ı f3,UO 15.00 1 
Klevland Ç. 1 00,00 
Klevland 1- 68,00 70,00 
Klevland ıf- - 64,00 67,50 

M. Parlağı - -00 00 00,00 
' -- -

P. . c:mizı 00,00 56,00 

Kavı malı 1 

_!:_Ç ~~ \_05,0~ 1: 

1 
K. Çigıd i 6,75 
Susam - - 41,50 

Buğday yerli - 8,43- 8,75 

Arpa 6,63- 6,75 
- 7,43 - 7,50 1 Yulaf 

·-· - -- ~ 
9 - 10 - 1941 1 

! KAMBiYO VE BORSA I 

/ş bankasından alınmıştır. 
~= -- -

(Frank) Fransız 

1 

' 

(Frank) İsviçre 

J_Sterlin) ingiliz ı 5.22-
(Dolar) ~merikan 192 5275 

Gelen LAstlkler 
Umum mağ'azcılara gelen las

tiklerden 36 tanesi Adanaya gön
derilmiş, bunlardan beş tanesi 

mıntaka iktisat müdürHi~ü tarafın · 

dan çiftçi birliğine verilmiştir. 

-~··>M·• 
TÜRKiYE Radyo•u 

ANKARA Radyoıu 

Cuma 10.10 941 

7.30 Program ve memleket sa· 

at ayan 

7 .33 Müzik : Hafif Müzik (Pl.) 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müı.ik: Senfonik parçala.r. 

8.30/ 
8.45 Evin Saati. 

~ efİkP p L.I ı e 

Adana Biçki Yurdu . 
• 

Yeni sene talb kaydına baılamııtır. Kayd ve 

kabul feraiti Bebekli Kilise sokağındaki biçki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

r l :n-;;,,-L-~k~~;~~;·ı 
i ll • 10. 941 Cumartesinden ltlba- I 

ren bitin konlorlyle öftle ve akşam ı 
*ı servislerine başlıyacağını sayın müş- f 

terllerlne arzeder. · * 
' 4-7 Belediye candesi Telefon No: 113 ; 

* * . .. _ ............. ----•• ..... -...... ----· .. --·· 
İLAN 

BElEDİYE RİYASETİNDEN : 
Münhal bulunan 20 lira asli maaşlı belediye sicil ve dos· 

ya memurluğuna müsabaka ile bir memur alınacaktır . Talip· 

lerin en az orta tahsil görmüş ve askerliğini bitirmiş olması 
şarttır . 

isteklilerin 13-10-941 Pazartesi günü saat 10 da ya· 

pılacak olan imtihana girmeleri için evrakı müsbitelerile birlik

te o gün ve .; :ıatta belediye yazı işlerinde hazır bulunmalan 

ilan olunur. 13511 

İLAN 
Elbise Diktirilecek 

O[VlET DEMİRYOlLARI 6. iNCi iSlETME ARTIRMA VE 
EKSll TME KJMİSYONU RlİSlİGİHDEN : 

12.30 Program ve .saat ayarı Muhammen bedeli ( J 8718) lira olan iş)etmt-miz memur ve 

12.33 Müzik : Tüı küler. müstahdemini için (821} takım kışlık elbise, (315) adet palto ve 

12.45 AJANS haberleri (570) adet kasketin, yalmz kumaşları idarece verilmek, astar, 

13 00 Müzik : Karışık Şarkılar. düğme, sırma, alameti farika ve bilcümle masrafları müteahhi-

13.30/ de ait olmak üzere Şartname ve Mukavelesi veçhile dikimi 

14.00 Müıik:Kanşık Proanm (Pi.) 17/101941 Cuma günü saat 1S de kapalı zarf usuliyle Adanada 

18 00 Program ve memleket aa· işletme Müdürlüğü binasında komisyonumuzca ihale edilec~ktir. 
at ayan Bu işe girmek isteyenlerin (1403,85) liralık muvakkat temi-

16.03 Müzik: Fası\ Sazı, nat akçaları ile kanuni ikametgah vesikası, Hüviyet cüzdanı, 
18.40 Müzik: Radyo Swing Kuar- 1 941 yılı ticaret odası vesikası ve bu işteki ehliyetlerini gösterir 

teti. ( (lbrahim Ôzgi.ir Ve vesikalarını ve teklif mektuplarını ihale günü muayyen olan sa-

Ateş Böcekleri.) attan bir saat evveline kadar 2490 numaralı kanunun emreyle-

19.00 Konuşma: (iktisat Saati.) diği şutlara uygun olarak komisyon reisliğine vermeleri veya 

19.15 Müzik : Radyo Swing Ku· göndermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alın-
aneti proi'ramınm ikinci maz. 

kısmı. 

19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri. 

19.45 Müzik : KLASiK TÜRK 
MÜZiCi Rrogramı. - Şef : 
Mesud CEMiL 

20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik: Suzinak makamın

dan Şarkılar. 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Bu işe ait mukavele ve Şırtname projeleri. Haydarpaşa, 
Ankara, Adana, Konya garlarıyla Adanada 6. ıncı işletme Ko· 

misyonu reisliğinden bedelsiz olarak verilir. 

30-4-10-14 

1 LAN 

13478 

. Vişi : 9 (a. a.) - lranın .V.i
~ıdeki Elçiliği, lran hükiimetının 
Fransadaki elçiliğinin kapatılaca
Rı, hakkında yabancı kaynaklar· 
dan verilen haberlerin teeyyüd 
etmediğini bildirmektedir. 

kaldırmış oluyoruz. Almanyayı 
ve bütün Avrupayı asla görül· 
medik bir tehlikeden kurtaraca
ğız işte bunun içindir ki, Alman 
milleti önümüzdeki haftada her 
zamandan ziyade fikren bizimle 
beraberdir. Gelecek müşkül gün
lerde bütün memleket nefesini 
kısmış vaziyette sizinle beraber-

Mevkuf bulunan Vasini ceza· 
evinde ziyaret eden Turan adın
da birisi elinde , Birlikte getirdiği 
tezkereyi uzatarak-Annen bu ka· 
ğıdı yolladı, caketini ütülemek için 
istiyor demiş. Turanda buna ~na
narak vermiş. Nihayet dün, Yasin 
caketi 5 liraya satarken yakayı 

1 21.10 
ı 22.00 

Mahsulleri Borsası 

TEMSİL 

Müıik: Radyo Salon Orkes

trası. (Violonist Necip Aş

'{ın idaresinde.) 

Seyhan Nafia müdürlüğünden : 
1 - Adana Orta Tecim Okulu 4 ncü kısmın inşaatır.ın 

( 16647) lira (29) kuruşluk işinden (15800) liralık iş kapalı zarf 
Sovyetıere gire 

( Birinci sahifeden artan ) 

Yon Alman askeri 5000 tankın 
ll'ıüıaheretiyle Sovyet hükumet 
:merkezine karşı yapılan muazzam 
taarruzda bütün gayretleri aarfet
ll'ıektedir!er . Alman Başkuman
darılığının tatbikine kaıar verdiği 
kıskaç hareketi Smolens"- şima-
linde Marrşal Timoçenko ve Mıı· 
t,şat V eıroşilof ordularının iltisak 
noktasında Kalt>nin ist kametinde 
Ve Smolenskin cenubunda da Ma· 
r~Şal Timoçenko ve Mareşal Bu· 

6~ni .ordularının bi rl"ş_tiği nukt~da 
el ıstikametinde belırmcktedır. 

~llsların şiddtlli bir mukavemet-
e bulunduklarını gösteren pek 
ç~k alametler vardır . Bütün bir 
~Un • h b" . 8Uren bir meydan mu are-
ll sınde Almanlar 45 tank ve 100 

altit vuıtaıı ka)'betmitlerdir. 

d. Çünkü Allehm inayetiyle 
ır. 

memlekete yalnız zafer değil sul-
hun esaslı şartını da getirecek· 

siniz. 

ele vermiş, hakkında muamele 

yapılmıştır. 

Belediye 
ilan 
Riyasetinden: 

1 - Belediye zabıta memurları için 32 çift fotin yaptırıla-

caktır. b d •· b h · ] 3 liradan 416 lira 2 - F otinlerin muhammen e e ı e erı 

kk t t ml'nat akçası da 3 l lira 20 kuruştur. 
ve muva a e · B d. b ·· 

F t
. ı · nümune ve şartnamesı e fe ıye za ıta mu-

3 - o ın erın .. 
.. ..~ ündedir. Arzu edenlerin oraya muraraatları. . 

durl~g- !halesi 21 _ t0-941 Sah günü saat lS de Beledıye 
.. ninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

encume T l. l . mezkiir ..rün ve saatte teminat akçalariyle 5 - a ıp erın o • ,.. 
. 'k B l d'ye encümenine müracaatları ılan olunur, 

hırlı te e e 
1 S-10-15-19 13499 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Eshiim - Tah· 

vilat, Kaınoıyo . Nukut 

Borsasl 

22.45 Nüzik : Radyo Salon Or· 

kestrası programının ikinci 

k1im1. 

2~ 55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa· 

ZA YI - Biraderimin ve an
nemin mühürleriyle birlikte tasdik
li mührümü iki gün evvel kaybet· 
tim. Bu mühürle hiç bir kimseye 
borcum yoktur. 13512 

Köylüoğlu köyünden 
Süleyman oğ-lu 

Cumali Kaya 

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. . 

:! - Eksiltme 27/ 10 '94l tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat on birde Nafia dairesinde yapılacağından kapalı zarflar 

en geç bir saat evvel saat onda Nafia Müdürlüğüne verilmiş 

olacaktır. 
3 - İsteyen 'er bu işe ait keşifname ile şartnamelerini ve 

mukavele projesini görmek için Nafia Müdürlüğüne müracaat 

edebilirler. 

4 - İsteklilerin (1185) Lira muvakkat teminat vermeleri ve 

ehliyet vesikası almak üzere bu işi yapabileceklerine dair bon

servisleriyle Ticaret ve Sanayi Odası vesikalarının, iki adet fo
toğraflannı (38) kuruşluk bir aded. (8) kuruşluk bir aded damga 

pulu ve (bir) kuruşluk uçak pulunu yukarıda ikinci maddede 

yazılı günden üç gün evvel dilekçelerine bağlamak suretiyle vi
layete müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür mu

mu ile eyice kapanmış olacakhr. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilemez. 7-10-14-lS 13502 
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PH 1 l I 
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-~a~d n göre ve er işe gô· ..... 
vafık ynak çubuğu 
1 
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az t ve 


