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lıtuauı, llarıpıan 
teıaa edemiyor 

MÜT AH ASSISLARIN 
FiKiRLERi 

L ondra : 6 (a. a) - Lonc;\ra· 
da bazı havacılık mütahas11s· 

laranın sandığına göre Almanların 
b6tün harp sahnelerinde tayyare 
kayıpları aylık istihsafinin ayda 
30o hdar geçmektedir. müte
bas,.s1ar Alman istihsallerinin 2500 

oldutu hakkındaki Amerikan t~h- 1 
IDinlerine ve Sovvet cephelerın· 
de imha edılditi Ruslar tarafından 
iddia edilen tayyare miktarına 1 
istinat ederek bu neticeyi çıkar 1 
lllıalardır. 

Bu da ihtimal, M. Çörçil 
tarafından Avam kamarasında 
16) lenen nutukta Alman bava 
kuvvetlerinin kifayetsi&liti hakkın· 
da yaı•ılan beyanatın bir iıaht· 
dır. Bilinm~si JAıım relen meeele 
Almanya'nın hava kudretinde cıd· 
dl bir gedik . açmadan i.tihaalle· 
riyle kayıplara aruandüi bu far· 
ita ne kadar ıaman ta!Mmmll 
tdebilecetidir. 

Zannedilditine pre. Alman 
bava ku,,vetlerinin ikinci hatbnı 
~lkil •.dM iJlliu!lar mtıhimdir. 
Fakat iatihulıe.le · kayı~ an
••nctaki açıfı kapamak için bu ih· 
tlyatlara artık fazla müracaat 
edilmektedir. 

ı .................................................. ı 

IÇANKA YADAI 
ı . ı 

1 Milli Şefimiz Roma Büyük İ 
1 Elçimizi Dün Kabul Etti 1 
· ı Anioı• : 6 (Tiırluö~fı lftaha6irintlen) - R•i.i- ı 
ı camAıır /•mel /n6ni, me~anen Anlı.ara' do 6ulunan 1 
S Roma 6iiyiilı. Elfi•i B. Hfı••:Yİn Ra..,, Ba:yar'a lı.a6al ı J buyormaıılar 11• yemefe alılı.oymaılartlır. ı 
L ................................................ J 

Vaşington'la 
Tokyo arası 
görüşmeleri 
a.eraaıa 11111• 
rem ıapoa 11ıret1 
Tokyo : 6 ( a. a. ) - Vaga· 

111hi reiıliti albnda bulunan Ja· 
pon yilkıek memurlarından mfi· 
rekkep altı kiıilik bir heyet Va· 
tingtona gitmek tlıere buraya 
plmiftir • Buı ıayialara göre , 
bu heyetin Vaıingtonda yapılmak· 
ta olan Japon · Amerikan görilı· 
melerine iftirAk etmesi muhtemel· 
dir. Vara Şohinin 8irle1ik Dev· 
!etlerdeki Japon bflyflk elçisine 
yeni t•limat pt6rmekte olduto 
da sanılmaktadır. 

llGILTERE - IMERllA 

ASKERi ISBIRLIGI 

Alllerl .... ... 
Japon ,,.Jcer leri 6ir tarlada pıuucla ...... ....., 

Londra : 6 (a. a.) • çıu JAPOU ı.~r olmaktadır. Li· Manilla : 6 ( a. a. ) - Reaml 
Londra'nm ıelihi· I - ft uyanı ırma~ı Şanı· bir söıcB tarafından yapdan be-

etli mahfillerinden ıa'nın 25 kılometre yanala ıöre , 86ylk. Britanyanın 
~renilditine göre, MUHAREBESi doğusundadır. Ja. Uıakfark kuvvetlerı Bqkuman-

. ,. H n eya ponlar ıeçen hafta danı General Brokporham ve A· 
Çmm un • . B 
letiade. birkaç ıiln Sanpa'yı zapetmek ~ '!1~rıka . irletik ~vletlerbıin fi. 
evvel Japonlaran afır bir heıime• ı üzere yapllan ve akamete ut- lıpındekı kuvvetlerınin Bafkuman-
tine aahne o\aQ Şanna'nın ıima• rayan trıebbbten sonra mez. danı Gttneral Mak Arthur iç gin 

K it L·uyanı ırmak· kur ırmakların civarını çekiluıit- llren konferanılarımn pa&ar ıGnl 
linde e eo ve 1 • • 
lan arasında tiddetli muharebe- lerdir. ( Geriaı içindi aahifede) 

-+ 
deniz harbi ı.geni tagınler gapıldı 

V alinin Reisliğinde 
----Maarif /,Zeri /~in----

dün gapılan toplantı 
FAllR TALEllll HiMAYESi YE YARDIM 

HlMLElERlllN GENISLETILMf Si 

Valimüı B. Fallc Odn 
Ttırk Maarif Cemlyetı çocuk 

esirgeme kuruma ve ilkokullar hi
maye birlitiae, faaliyetleri için 
icabeden para Partimiı delale· 
tiyle brulaftmlllllflır. 

Bu mlnuebetle din Halk par
tisinde Valimiz B. faik Osttın'in 
raiılitiade bir toplHla yapılarak 
bu iç cemiyetin ıeniş ve etraflı 
çalıpbilmeai için bu mtleaeaelere 
ilk hamlede 15000 lira yardım te· 
mini kararl .. auıtır. Fabribt6r 8. 

.Nuri Hu ve Mustaf ı Ôıger biner 
lira Bekir Sapmaz ve ortllı SOO 
er ve lbrahim Burdurotıa 300 li· --=-=*- ~ ve yuaada llir çak H111iDlerimiı 
ba yudma .,_.'eeiae iltlrak ede· 
cetlerdir. Bu mretle telılrde ma-
uif yardım iflerinln iıtenilea haı· 
la ylrlmeai temin edDmif ola 
cakbr. 

~ Anlıaro 

~ Radyo •GMtaİ 
:;;;= 

---
BiT ARAFLIK KANUNU 

ITALYADA VAZIYET 
VE FAfj8T PARTl81 

AFGANiSTAN MESELESi 
Tiril· ....... 
•IP•ıelletıerl 

A 
merikanm Uıalrprkta •tblt 
adaman bltarafhk kanununa 

tadili meseleaiyle allkad•r ol· 
duta görllmektedir . Amerikanua 
bltarafhtı Almanyanın itine y .. 
ramaktıdar. Bunun için lagiltere 
Amerikanın harbe airmeaiai ilto
mektedir. Şimdi Amerikamn he
men hattın resmi afıtları bitaraf. 
hk kanununun kaldmlmua tar• 
tarıdır. Diter taraftan Amerlkt· 
nın vaıiyetı de Japonyayı l!k!B: 
dan allkadar etmektedir • Çlüt 
U~a la "ltere, A ..... ı wt 

••• 
Gelen haberlere f6N, ı..,,... 

Façiat partisldin nlfun km•lf
br. Ve ltatyan halkında d• hg. 
&al"IUıluktan mltevellit bir .._i 
h0tnudl belirdifi ıörtlmeltecllr • 

••• 

Bu rakamlar dotnJ telıkki 
edilirse Alman bava kuvvetleri 
balen azami kudretini kollanacak 
Vtıiyettedir. Fakat kayıplar böy· 
le devam eder ve ihtiyatlara mis 
racaat artarsa vaıiyet gOçleıe· 
Cdktir. 

.... ,eti ...... 
lldgemldla ,.,.... ... ., 

Ankara : 6 (Türksözü M._ 
birinden) - Erkek teknik ötretim 
şube müdürlüpne Ankara bcllp 
sanat okulu ötretmenlerin4en B. 
Fuat Onver, kaz teknik 6"'tim 
müdürlütüne Ankara Ticaret lleai 
daktilo ltunu ötretmenleriaden 
Bn. Meziyet GOral, Tiearet ötre· 
tim mümeyyizlitine Ticaret liseli 
daktilo kunu ötretmeni CeW Os· 
kay, muamellt fCfliti •ümeyyiz· 

Ufine mesleki 6tntD maaurla· 
nadaa Necdet Ozpç, erkek tek· 
Dik ötntim memurlutuna lamet· 
pqa kız enatitü'6 memurlanndan lrDta ltllraJa Afgan htllı:Gmeti lnrma talep. 
Mürüvvet Gönenç, erkek teknik .... ltml• l • llr lerini tetkik etmekle mefluldlr • 

Biyik Britanya, SoY)-etler 
birliti ve Amerib.aın birlikte 
Y•ktıklan ~ayyare istiblalita ise 
•yda 6.000 kadar tahmin edil· 
lllektedir. .............. 
taıanal Bıaoıan 

Londrı : (ı.ı) - Maliye Na 
ııra satılan harp tasarruf bonoları 
nın 1.000.000.000. ı buldutunu 
'6ylemiıtir. Kral mesajında "ni• 
bayet &afere kadar sebat etmek 
Yolunda bundan Ali bir dehi ol•· 
lllaz,, denmektedir. 

Taıo.ıawrada 
ayalllı••alar 

Moskova : 6 (a.a) - Yuıos· 
~adan gelen haberlere göre 
'Ylaloaıav çeteleri PatroveÇ ı~h
riae hGcum elmiılerdir. Zatrepte 
Al•an dolu bir otobilse iki bom 
ba •bhDlf ve bir çokları yaralvn · 
"iftar. Şehirde rece saat 9 dan 
IOnra mtınakallbn menedilmlı ol· 
._ .. ,na ratmen ıokokta iki Atman 
~ya öldlrülmtlfttlr. 

GEMiLERDEN BiRiSiNiN 
BA TTIÔI SANIUYOR -

Bir harp ıımülnln fi1t1ertı.ı 
R"ado Janeyro ; 6 ( a. a. ) -

Of' .. Buraya ıelen bir habere 
,,;.· Cenubi Atlantikte Alaı~ 

:yal~tinde Maraıoki liınanana bı~ 
.1 m--fede milliyetlen kaç mı .,_ d 

meçhul iki harp remiıi ·~an a 
tiddetli fakmt kaaa siren bar ·~
barebe olmuıtur. Gemilerd~ hı 
rinin bıtmıt oldutu. ıannedıhyor. 

Şehircilik mütehassıslan 
dün sehrimize geldiler 

a._ .L'• •r , ... ,_ • I...!- ·ı·ı.. ...vd•- & c;a,,_ Olır.ner 
. -...,..10 " e custi ,.,..,.cı us • flı .J./ıM/ı. 

ile .rine Nafia V •lıdleıi ıJaU.cililı P• '!•,.~4• ,,_ ....,_clü B. Filıri Alpay,.,.,,_. ••lmlfı.,J.,.. • • 
a. • • • L- -'• lıalaralı ımar .,ı.
.,,..,,,.,.aa .. .ıar ,.1arunıscl• 6ir '"9Ç •-· Jı Jirelıtil· 

"İ '-'1tıncla teılıilıatta 6alanacalılar 11• ldsan • :.. da An· 
~ "••c•lcl•rtclir. Banclan •onra Hataya .,. ora acolılar4ır 
-,•'7a ,W.C.lder H A"lel1fl plair plblft• ,.,, • 

'# · iyi niyetle yapılan bu tetki•in 
ötretim kltiplitine kız ötretmen Sofya : 6 (a. a.) - ltalya- ma.bet netice verecett lmit edil-
okulu meıunlarandan Nahide Alp· nın eski T•hran elçiei Poruç9u mektedir. 
tepe, kız öfrelim Utiplitine .çak· ile beraber !r.ndaa ... iebtle- • • • 
tan Mehmet Dolan terfian ve ye· rine d6nmekte olan ltalyen- Bulıar meclisi reiai bir nlltak 
Diden tayin ......... lar din Sivliırada ıelmitltrdir. (Gerili lçlnctl ubtfede) 

~~~~.-..ı--................. ~~~~ -----------

Muk abil 
taarruz 

devamda 

Moskova 
gol unda 
ilerleme 

iMHA FAALiYETi 
Berlin : 6 ( a. a. ) - ~ 

cephesinde bilen yapılmakta ..._ 
btlyOk taarruz çerçiveai dabllillde 
Alman bava kuvvetleri bi ....... .... 
Sovyetlerin arlcuındaki .... kol• 
larana ve demiryola ....... . 

MUYAPFAKIYETLER 

Moıkova : 6 (a.a) - Sovyet 
t~bliti : 5 üldetrinde kıtalarunıı 
bitin cephe lıerinde difmana 
k1trıi inatlıl cerpıım.-ardır. S ilk 
teırinde 41 diıman tıyyareai tah· 
rip edilmiftir. Biıim ıaylomiı 18 
tıyyaredir. 

5 ilkteırinde Moakova yakın· 
lannda iki Alman tayyareai dfi· 
fiirllmilftilr. 

Ul»TO IAMTlllDm hlcu•larJ;.aptalar • 30 tren ya 
kaımen vey• tamamen tahrip fdd 
mittir • Diler bir trea ber~ 

Londra : 6 (a. ı.) - Lenlnı Ankara : 6 (Rıadyo razetain· 
raddan Kırama kadar 2000 kilo· den) Hitlerbı nutkundan sonra si-
metrelik cephede blyflk Alman Yui faaliyet bir durrunluk devre-
taarruıu bôttln fiddetiyle devam Iİne firmiftir. Pabt cebbede fa· 
ediyor. Harkof'a yapalan cenup .ıiyet berdevamdır. Bunllnla bera· 
taarruza d11ha çok flddetlidir. ber her iki blrafta fevblade bir 
l)iflnan V alaay artlarına 1arma· ileri harekete dııir ıulumat ver· 
ta \o.allflyor. Budienni makabil •emektedir • 
taarruzu devam ediyor. Londraya a&e. bitün aebhe 

Şimalde Ruı akaaa herde· boyunca Almu taarruzu fiddet· 
~'.;G;.;;e~ri~;;,;•i;.,6;,;ol~n,;;cl;,,.;;aa,;ov:;.;f-.ad~a~l~~~le~n~i~t~iı. Bu taarrudann bedeft 

bilbaua Moakova ve Moskova edilmiftir • 20 dfifman tayyaretl 
dlfllllmlf ve alb tayyare de 

cenubudur. yerde tahrip edilmiftir • Bqok 
lımea '611 cenubandan Moa demiryola hattı raylara yapım 

kova iatikametiade yapda ba ta- tam isabetlerle keailmiftir. Al._ 
arruzun yerine hedefi muhakkak haberlere ıöre , 4 bktefrin .... 
lloakoftdar. Sovyetler 83 tayyare ......... 

lerdir. 
Almanlua pre, Sovyet le· Berlin : 6 ( a. a. ) - A"-f 

tebbGllal pau.aıı.k olamamakta· bir kaynakta bildirildifine atre, 
dar. s.v,etler denizden de bü· BolfeVllder dla Şark eepheaim 
euMr tadır. ,... ______ ,a.iiiıiliiıiiilll ı .... _,.,.. 



Günün Mevzu ı aill 

JAPON EMPERYAlİZMİNİ HAZIRUYAN ESASlAR 

YAZAN: Remz; Ramcızan Ahi 

-VD· 
c) - Rad) o ve sinema filim· 

!eriyle yapılan propaganda. Bu 
usüllerde Japonyanın, beyaı.ların 

Asyadaki tahakkümlerine nihayet 
vermek için sarı ırkın bayraktar
lığını yaptığ'ı hedefler dirilmekte
dir. 

d) - <Asya Asyalılarındır !> 
sözünü her tarafta yaymak sure· 
tiyle Asya milletlerini sömürgeci 
kapitalistlere karşı ayaklandırmak 
yolu tutulmaktadır. Denilebilirki 
Japonya, <Asya Asyalılarındır . .> 

söz.ünü bütün Asyalıların ruhları· 
na nakş ve telkin etmek hususun
da son derece muvaffak olmuş-

tur. 

2 - laldm aleminde 
Japon propa11andaaı 

Japonların, bilhaua müstakil 
olmıyan İslim memleketlerindeki 
propaganda faaliyeti de çok mü
himdir. Japonya buralarda da 
müstevliler aleyhine terettüp eden 
her türlü propagandayıJ yapmak
tan bigine kalmamıştır. Japon· 
yanın bu İslam memleketlerinde 
kullandıiı propaganda sistemle
rini de şu ıuretle sıralıyabiliriz : 

a) - İslamlığın yüksek bir 
din olduğunu, İslamların hür ve 
müstakil yafamıya hakkı olan 
milletler olduklarını, lslam dini
nin Japon} ada büyük bir te\eccü
he mazhar olduğunu, Japonyanın 
lalam davalarını Avrupalılar nez
dinde müdaf ae eden bir millet 
olduğunu telkin eden propaganda 
mecmuaları ve ajanları vasıtasıyle 
yapılan propagancia. Bu mecmu
alar lslam memleketlerine bol 
miktarlarda gönderildiği gibi, ora
ların lisan ve hurufatlariyle yaz.ı

lıd ır. Bu propaganda servisini 
Japonyadaki •Cem 'iyetül Müs
lümin' idare ve tertip etmek
tedir. 

b) - Bu lalam memleketleri
ne ucuz ve güzel mallar yolla
mak suretiyle Avrupalılara karşı 
olan Japon enerji ve faikiyctini 
göstermck_suretiyle yapılan pro
pagandalardır ki, bunun da pek 
büyük tesirleri olmuştur. 

c) - <Asya Asyalılarmdır> 

sozünü telkine çalışmak suretiyle 
yapılan propaganda. 

Bilhassa intidap altında bulu· 
nan İslam memleketlerinde bulu
nan herkes, bu memleketlerde 
<Asya Asyalılarıodır> sozunun 
bir Ata ıözünden daha ziyade 
kökleşmiş "ve herkesin dilinde 
dolaftı~ının'" farkına kolayca vara
bilir. Hatta hu kökleşme o dere
ce müessir bir şekildedir ki, en 
küçük bir çocuk ve en cahil bir 
kimse dahi bu sözü kendisine 
bir nevi şiar edinmiştir . Arapla
rın <Biladül Arap ilal Arap -
Arap memleketleri Araplarındır> 
diye ağızlarından düşürmedikleri 

söz.de yine Jıponyanın cAsya 
Asyalılarındıı > sözünden mülhem
dir japonyanın Avrupalılara ve 
daha doğrusu emperyalist beyaz
lara karşı olan husumeti ve mü
cadelesi Japonyayı bilhassa arap. 
ça konuşan müslümanlara pek 
çok yakınlaştırmış ve sevdirmiş

tir. 
Arap ve islim dunyasındaki, 

müstevlıleri başlarından atmak uğ -· 
rundald vukubulan bütün mücadele 
ve· mücahedelerin birinci sebebi 
hep bu ~hissin tesirlerinden ileri 
gelmektedir. Diğer taraftan Hin 
pietanda, Hindiçinide, Felemenk 
hindistanı\. adalarında ve hatta 
Çinde, şimdiye kadar cereyan 
eden kalkınmalar ve Avrupa sö
mürg~cilcri aleyhindeki şiddetli 
cereyan ve hareketlerin esbabı 
müciblcrinde de Japon p ropa
ganda mekanizmasının çok büyük 
teıirleri görlllmüftür. 

Bugünk ü Uzak , ark 
va~izeti ve Japonya 

Rus - Alman harbi başlıya
lıdan beri dünyanın her tarafın· 
da cacaba Japonya ne yapa
cak ?> suali varit olmaktadır. 
Japon hükumeti, ş" mdiye kadar, 
tutacağı hattı hareket hakkında 
hiç bir işaret v~rmcmiş bulunu
yor. Geçımlerdc, hernckadar 
Japonyanın kat'i ve büyük karar
lar. vermek arifesinde olduğu bil
dirildi ise de bu bapta henüz hiç 
bir şey tahassül etmedi. 

Şimdiki halde Japonyanın 
alabileceği teşebüsat iki kısma 
ayrılabilir : 

a) - Rusyaya hücum. 
b) - Cenuba doğru bir ha

reket. 
a) - Efklrı umumiye, Ja· 

ponyanın Rusyaya karşı hücum
dan sonra cenuba doğru tevec
cüh etme~i tercih edeceği kana · 
atındcdir. Filhakika bu kanaatın 
çok doğru olması icapeder. Çün· 
kü ilkönce benuba doğru hare
kete geçmekRus, lngiliz ve Ame
rikanın müttefıkken Japonyaya 
karşı cephe almalarını intaç ede· 
bikce~indcn Japonyanın bu üç 
kuvvete karşı kuvvet istimal et
mesi icabedcr. 

Halbuki Rus ordusunun Al
man ordusu karşısında ma~lüp 

olmasını müteakip Sibiryaya kar· 
şı harekete geçecek Japonya da
ha az müşkilitla hedefine varabil
di~i gibi, ondan sonrada gerek 
Çin meselesini ve gerekse cenu
bi Okyanus üzerinde daha serbes 
ve daha lcuvvetli bir şekilde ha
reket etmesi [mümkün olur. Bina· 
enaleyh Avrupadaki Rus ordusu 
mağlüb olmayınca Japonyanm da 
her iki :tarattan birine harekete 
geçmesi beklenemez. 

Japonya'nın , bugün Ruıyaya 
karşı b ir harekete geçmesi ise 
yine büyük bir mütkilit arzeder. 

Japonya, şu anda Mançuri 
hududunda KıWantuug ordusu 
namile maruf 500,000 kişiyi bulan 
bir ordu tahf it :etmiş bulunuyor. 
Son gelen haberlerde bu ordunun 
fazlalaştırıldığı bildirilmektedir. Bu 
orduya . karşılık olarakta Ruslar 
Amauı nehrinin diter geçesinde 
büyük bir ordu bulundurmakta· 
dırlar ki , bu ordu, eyi haber a
lan mehafilin ifşaatına göre 26 
piyade fırkasından, :8 süvari fır · 
kasından ve l beş zırhlı livada n 
müteşekkildir. Yani aşa~ı yukarı 

700,000 kişi demektir. Demek olu
yorki karfı karşıya bulunan her 
iki ordu adet bakımından ayni gi· 
bidir. 

Sevkilceyşi bakımın.dan ise : 
hava ve deniz üssü olan Wladi
voıtok Japonyanın 11anayi merkez· 
leri olan Nagoya, Yokohama, O· 
saba ve Tokyoya yalnız altıyüz 

kilometrelik bir :mesafede bulun
maktadır ki, 'modern tayyareler 
iki saatten biraz fazla bir zaman 
zarfında bu mesafelere kavuşabi · 
lirler. Nipon üsleri hem çok uzak 
tır hemde bi lindiği veçhile Rus 
sanayii iç Siberyada bu lunmak· 
tadır. 

Sonu Var 

1111 ada••n 
11aab llavga11 
Kayarlı köyünden Dayı Mah

mut oğlu Alinin tutmaları Per· 
tekli Mehmet oğlu Hasan Yıldız 
ile Urfalı Mehmet otlu Sinan 
Demir arasında çıkan kavga ne
ticesinde yckdigerlerini döğdük· 
leri anlaşılmııtır . Yaraları e hcm
miyetlice olduQ'undan Hasanla 
Me hmet h11tahaneye yat ırılmıfhr. 

L .. HAB .....RLER'· 
YOZME . MOSA~AKAL~RI 1 Şehir imar plô.nının 

TEKNiK NETiCELERi t t b .k . [ . 
~ a ı ı mese esı 

Bu haftanın müaabakaları 

çok heyecanlı oldu 

Pazar günü şehir yüzme ha
vuzunda yapılan yüzme müsaba
kaları çok zevkli olmuştur. 

Türkiye Rekortmeni Halil Tal· 
hanın da bu müsabakaya iştiraki 

bir sürpriz teşkil etmiştir· 

Valimiz Faik Üstün'de bu 
müsabakalan başından sonuna ka
dar takib etmiştir. 

Adana Atatürk Parkı Havu· 
zunda yapılan teşvik müsabakal~
rının teknik neticeleri şudur: 

100 M. Serbes : 1 - Nihat 
Erdem. D. 1. 18, 2 - Abturrah
man Sanlı 1.28, 3 - Ôzer Bağ· 
lan. 

100 M. Sırt üstü : 1 - Mecit 
Gülcra-in Derece: 1,3/i, 2 - Ham
di Eray 1,40 

200 M. Serbes : 1 - Lütfi 
Erdem De rece : 2,54, 2 - Kazım 

Güç D. 3,15 
200 M. Kurbalama ?'> 1 - Me· 

cit Gülergin Derece · 3,40, 2 -
Yaşar Yüksel 4,10 

Türk Bayrak Yanşı:l - Lutfi 
Erdem Kazım - Güç-Özer Bağ· 
lan dan müteşekkil takım .D. 4,50, 
~ - Nihat Erdem - lsmail Gü
len - Abdurrahman dan müteşek
kil takım .D. 5,5 

Atlamalar : Gösteri atlamaları 
yapılmı• ve muaffak olmuşlardır. 

Su Topu : Lutfi ve Nihat ta· 

kımlan arasında yapılmıştır. Neti· 
ce 3 - 2 Lfıtfinin takımı kazan· 
mıştır. Türkiye 100 -- 200 -400-

1500 .M. Rekomeni Halil Talhan 
güzel fÖSteri yüzüşleri halk tara· 
fından hararetle alkışlanmıştır. 

Küçükler 100 .M. Serbes : 
1 - Dotan 2 - Mustafa keres 
teci 3 - Kemal, 100 .M. Kurbala· 
ma, 100 .M. Kurbiılama, 1- Mus
tafa 2 - Kemal 3 - Doğan, 50 
M. Sırt Üstü : 1 - Mustafa lşci 
2 - Mustafa Keresteci 3 - Ali 
Kelle Şeker. 

Hakem heyeti : Baş hakem : 
Neşet Sürer, Hakemler: Halil Tal-

han, Kemali Pamukcu, Remzi Ay
han Nihat Calba 

Bobtll prlletlndın 
aban maııemı 

Hahtif şirketinden 500 kilo de
mır bir metre m u r a b b .a ı 

kereste çaıındıA"t haher alın· 
mış ve yapılan tahkikatta bu eş· 

yaların Hohtif bekçisi Yusuf Bal· 

kan hrafından çalınarak kömür 
pazarında keresteci Mehmet oğlu 
İsmail Ôzcevize verildiği ve her 
ikisinin bu demirleri yanık fabri · 
kada Mehmet Mengi adında b ir 
hurdavatçıya sattıkları anlaşılmış 

ve haklarında icabeden muamele 
yapılmıştır. 

AtlcdanmıllD 1apt1tı 
mlıaltallalar 
Paıar günü atıcılık ve avcılık 

iht isas kulübü müsabakalar yap
mıştır. Bu müsabakada Cumali 
Gölken birinci, Kadir Yılmaz ikin 
ci Cevdet Cevdet Benkerle Fehmi 
Sezmez. üçüncü gelmişlerdir. 

ASKER AiLELERiNE 
YARDIM MAÇ/ 

Bölgemiz binasında toplanan 
gençlik kulüpleri, hususi bir an
laf ma yaparak önümüzdeki pazar 
günü asker ailelerine yardım lı:as
diyle bir-maç tertip etmişlerdir. 

Adana Gençlik kulübü, Malatya 
Gençlik kulübü, Adana De mir· 
spor Gençlik kulüb ü de Milli 
Mensucat Gençlik kulübü ile kar
fılafacaklardır. 

Mutahassıs 

ı ........................ ı 

f TEMiNAT AKÇASI İ 
i VE BONOLARIMIZ i 
J Tasarruf bonolarınm i 
ı umumi m ülhak bütçeler· ı 
ı le idare edllen daire ve ı 
ı mUesseseler ve vlllyet ı 
ı hususi ldarelerl ve be- ı 
ı ledlyelerce yapllan art- ı 
ı tırm•, ekslltma ve mu- ı 
ı kavelelarda ••tıf kıy· ı 
ı metlarl Uzerlndan temi· ı 
ı net olarak kabul adlla- ı 
ı cell h•kkmd• Mallya ı 
: Vekllatlnden vlllyate bir ı 
ı tamim gelmlftlr. Emir· ı 
ı de, ilk defa çıkarı 1 mı• ı 
ı olan yirmi baf mllyon ı 
ı llr•llk bonoların da bu ı 
ı ,ekllda teminat olarak ı 
ı kabul adllabllacell blldl- ı 
ı rllml•tlr. ı 
: ........................ : 
Hatay sebze 

kooperatifi 
Koopnratif ıeb~e v• 

meyvel•ri alıyor 

Antakya : 6 ( Tilrkaöz.ü mu

habirinden )- Geçen senelerde ol
du~u gibi ve Ticaret Vekaleti-

nin tensibi ile < Yaş meyve ve 

sebze Kooperatifleri > şirketi önü
müzdeki mahsul mevsiminde de 

Hataydan portakal satın almağa 
karar vermiftir. 

Şirket şimdiden bir mümessi

lini Hataya göndrerek tetkikat 
yapmaktadır . Binaenaleyh müs -

tahsiller in ellerindeki malları açık 

göz.lere ucuz fiatla kaptırmama

ları lazımdır. 

ADANA GENÇLiK 
KULÜBÜ MÜKELLEF 

ELBiSELERi 
Beden Terbiyesi Se} han böl

geıinin Adana Gençlik kulübü 

için ıipıriı ettiQ'i ~eden terbiyesi 
mükellefleri elbiselerinden 100 
adedi gelmiştir. Bu e lbiseler 
Adana Gençlik kulübüne verile· 

cektir. Memnuniyetle haber aldı 
ğımıza göre pek yakında kaz.a-

miz Gençlik kulüplerine de Türk 
bayrağı filama ve beden terbiye· 
si mükellefleri elbiıclcri gctirti 
leccktir. 

BEDEN TERBiYESi 
MÜKELLEFLERiNE 
SiLAH VERiLECEK 

Beden Terbiyesi Seyhan böl
gesi başkanlığının tavassutu ile 
beden terbiyesi müke llefleri için 
ilk. parti olarak 250 silah getiril
miştir. Bu silahlar miktarı gittik
çe çoğaltılacak ve bütün kaza 
ve köy gençlik kulüp ve gurup
larına dağıtılacaktır. 

DÜZELTME 
Pazar günkü nüshamızın t ehir 

haberleri sütununda• < Kızıl has
talığına dair> çıkan haberin <An· 
kara> menşei konmadığından bu 
yazı şehrimizi alikalandırır ma
hiyette çıkmııt ır. Bu haber Ada· 
naya deQ'il, Ankara y a aittir. Key
fiyeti öıür Cliliyerek düıeltiriı. 

heyet geldi 
Bcledi}'emiz tarafından davet 

edilen Şehircilik mütahassısları 
Ankarad an gelmiştir . Senetar B. 
Ôlsner ve yültsek mühendis Fıkri 
Alpaz, Belediye Reisimiz B. Ka· 
sım Encrle lüzumlu tetkik mahal
lerini gezmişlerdir . Evvelce yaz 
dığımız gibi, Belediye mümessil· 
Jeri üç şeyin yapılmasına karar 
vermişlerdir : 

I - ileride şehrin nüfusunun 
artacağını göz önünde tutarak 
mevzii planlara ilaveler yapılma11. 

il - Nehır yata~ının çirkinli
ğini örtmek için Nafia Vekaletinin 
büyük Baraj yapmağa karar ver
mesi ile bunun imar planında 

gösterilmesi. 
111 - Bütün nakil vasıtalarının 

gürültü ve pislik yapmamaları 

için cenuptan, yani şehre girme
den köprünün Karşıyakadaki, gü
zergahında tesbiti. 

Gelen mütehasıııalara bunlar 
iz.ah edilmiş ve etütlere başlan
mıştır. Mütahassıslar daha biı kaç 
iÜn kalacaklardu . Belediyt:ce bu 
meyanda mevzii tatbikat planla
rının da mahallinde tetkiki için 
teklifte bulunulmuştur. 

Tetkik edilecek bu işleri şöy

le hülasa edebilir iz : 
Atatürk caddesinin iki tarafı. 

Yani Asfalt caddede, Dörtyol ağ· 
zından Yeni istasyona kadar. 

Kuru köprü meydanından sedde 
kadar olan ismet lnönü caddesi· 
nin iki tarafı . 

Tarsus kapısı , altı yol ağz.ın 

dan taş karakoluna olan Saydam 

caddesinin iki tar&fı . 

Bunlardan madi Sebze pa
zarı yerinin de plana göre yapıl
ması için heyetin noktııi nazarı 

alınacaktır. 

iımau Bakllı 
Baltacıoııanan 

verdlll konlıranı 
Şehrimize gelmiş : bulunan 

profesör lsmail Hakkı Baltacıoğ· 
lu dün gece Halkevi salonunda 
alakayı çeken değerli bir konfe
rans vermiştir . Bu konferansın 
mevzuu "Pedegojinin (mazisi, hali 
ve istikbali,, idi. 

EMNiYET MÜDÜRÜ 
M UAViNi 

Çorum Emniyet amiri Bay 
Atıf Afşirı Adana Emniyet Mü
dür muavinli~inc tayin edilmittir. 

Atı,ıar için 
ltlr program 

Adana Avcılık ve Atıcılık ih· 
tisas spor kulübü Beden terbiyesi 
binasında içtima ederek atış mü· 
sabıkalarına Halkın iştirakı için 
geniş bir proa-ramın hazırlığına 

başlamıştır. 

Bellen terblJeıl 
mlkelleDerı laau11tı 

Adana gençlik kulübü idare 
heyeti, Reis Recep Tümerkan 'ın 
başkanlı~ı altında toplanarak mü
kelleflerin faaliyeti hakkında yeni 
kararlar ve senelik spor f~aliyeti 
hakkında görüşmeler yapmıtlardır 

&ra1tacı1a taltaaca 
çıkın bir adam 

lbrahim Ercan adında biri kcn· 
disindcn araba pıtrası isteyen ara· 
bacı Mümin Babayi~ide tabanca 
teşhir ettiğinden polis bu adamı 
tabancası ile birlikte tutarak ad
liyeye teslim etmiıtir. 

Muhabir mektubu : 

MARAŞTA YAPllMASI 
LAZIM GELEN İŞLER 
Şehrin Sıhhi Vaziyeti 
Maraş : tTürksözü muhab i· 

rindeıı ) - Her yıl , Maraş'dan 
elma, armut, üzüm, ceviz, badem 
gibi mey velerin mebzulen yeti§ti· 
ği ve fiyatlard a ucuı olduğu hal· 
de, bu yıl bu mey veler pek pa· 
haiı}'a satılmaktadır. Mesela geçen 
sene en eyi üzümün ki losu 3-4 
kuruşa, cima ve arm udun kilosu 
en cok 8-10 kuruşa iken bu yıl 

üzümün kilosu en az 5 - 6 dan 
aşağı düşmemiş ve halen 8 - 10 
elma ve armudund a kilosu 15-17 
kuruştan aşağı satı l mamaktıld ır. 

Maraş'ta her şey gibi bu yıl 
ev kiraları da pek yüksektir ve 
mesken sıkıntısı vard ır. Her yıl 
üç odalı bir evi en çok 8 - 10 
liray a • tutmak kabilken bu yıl 

böyle bir evi 18 - 22 liradan 
aşağı kiralamak kabil değildi r . 

Maraşta göze çarpan iki mü
him ihtiyaç üzerinde ehemmiyet
le durulması l azım geldiğini bil· 
hassa işaret etmek isterim. Bun
lardan birisi lokanta, diğeri ott>I· 
dir . Maraş'ta , denilebilirk i te· 
miz ve rahatça yemek yenebile· 
cek. bir lokanta yoldur. Adedi 3 
veya 4 e bali~ olan lokantalar , 
afçı dükkanından farksız.dır ve 
buralarda temizliğe ve sıhhi kai
delere riayet eden y nktnr. Bura· 
da bekar hayatı geçiren memurla· 
rın vaziyeti pek güçtür. 

Otel mr.selesine gelince; ma· 
alescf böyle bir vilayet merkezin· 
de insanın i s t i r a h a t ihti• 
yacını temin edecek bir o tel d a· 
hi yoktur. Gerçi iki o tel mevcut· 
hır. fakat bire-r handan farksız.dır. 

Güzel Maraşa yakışır oteller tesis 
etmek lazımdır. Diğer taraftan 
şehrin muhtelif semtlerinde temiz· 
tik maksadite:açılan ve halen iş
lemekte olan hamamlarda da te· 
mizJik:namına b ir şey yoktur. 

Şehrin umumi yollarınııı te· 
miıli~ine itina etmek, yolları su· 
lamak ve Maraş itfaiye teşkilitını. 
kuvvetlendirmek lazımd ı r. 

M. ·S elç uk __________________ ...;_ __ ~_.. 

• TÜRKiYE Rad11oıu 
ANKARA Radyosu 

Salı 7. 10.941 
7.30 Program ve memlekeı sa· 

at ayarı 
7.33 Müz.ık : Hafif Müzik (Pl.) 
7.45 AJANS haberleri ' 
8.00 Müzik: Senfonik Prograıtl 

8.30/ 
8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve saat ayarı 
12.33 Müzik : Türkçe Plaklar. 
12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Türkçe P 1 a k l • 

Programının ikinci kısmı 

13.30/ 
14.00 Müzik: Karışık Progıam (Pi) 
18.00 Program ve memleket 51· 

at ayarı 
18.03 Müzik: Radyo Salon or· 

kestrası (Violonis t NecİP 
Aşkın idaresinde) 

19.00 Müzik : Fasıl Heyeti. "' 
19.30 Memleket saat ayan 

ajans haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Saz Eserleri ye 

Oyun Havaları. 
20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik: Sinema Orgu (Pl)1' 
21.00 Ziraat Takvimi ve fopr• 

Mahsulleri Borsası 
/ 

21.10 .Müzik: Saint - Seans 
Septet. (Pi.) 

Ôfl' 21.30 Konuşma. (J 00 Sene 
ce Nasıl Yaşıyorduk .) " 

21.45 Müzik: KLASiK TÜR 
MOZIGI Programı . şEf : 
Mesud l.EMIL.) 

. ıtJl5 
22.30 Memleket saat ayarı, aJ 

11
• 

haberleri ; Esham • 'fa ıJl 
vilat, Kambiyo - Nu1' 
Borsası ) 

22.45 Müzik:: Dans Müziği. (fi 
2'.!.55/ .... 
23.00 Yarınki program ve kar 

nıı 
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Dl$ HABERLER 
iNGil TEREYE AKIM 
Lorıdra : 6 (a.a) - Hava ne· 

taretinden : lngilterenin doğu ve 
cenup doğusu kıyılarında düşma· 
llın hava faaliyeti az olmuştur. 
trnba atıldığı bildirilmemektedir. 

Urna gecesi lngilterenirı doğu 
~•}'ısı açıklarında bir Alman bom· 
.• tayyaresinin tahrip edildifi 

flllldi tesbit edilmiştir. 

lovyeoere gire 
( Birinci sahifeden artan ) 

~•hıdır. 
Moskova : 6 (a. a.) - Dün 

lece kıtalarımıı. cephe boyunca 
llıuharebeler etmişlerdir . Düşman 
4S tank, 160 kamyon, 156 mo· 
toaiklctini tahrip 1 tabur piyade· 
•İni imha ve 19 tayyaresini dü· 
llrrnüştür . ayrıca 6 tank, 33 
tırh1ı oto, 13 kamyon ve 5 top 
lıhrip edilmiştir . 

Moskova : 6 (a. a.) - Sov· 
Yet tebliğine ektir : Cephenin 
batı iştikameninde harekitta bu· 
hınan bir hava birliğimiz bir gün 
İçinde 30 Alman tayyaresi, 24 
tank, asker ve malzeme )Üldü 
kırk kamyon tahrip ve bir tay· 
Yareqıiz de 34 tayyare bulunan 
bir meydanı muvaff akiyetle bom
bardıman etmiştir. Cenup doğu· 
•Unda başka bir birliğimiz de 
17 tank ve piyade dolu 50 kam· 
Yon, 4 benzin d~posu ve iki top 
tahrip eylemiştir. 

Almanlara gire 
(Birinci s&)fadan artan ) 

Şi111aı bölıesinde Alman mevzi
lerine karıı muvaffakiyetsizlikle 
biten birçok hücumlar yapmışlar
dır. Bütün bu hücumlar püskOr
tiUnıüştür. Bolfevikler insanca ağır 
kayıplara u~ramıtlardır . Bunlar· 
dan madA içlerinde 52 tonluk 
lenlclar bulunan birçok tank da 
ktybetm iılerd i r. 

Bertin : 6 ( a. a. ) - lapan· 
Yol hava kuvvetlerine menıup 
tayyare teşekkülleri ilk defa ola
ra1t dotu cephesindeki çarpııaıa· 
lara itlirAk etmişler ve ilk zafer
lerini ka:ı.anmıflardır. 3 lıkteırind• 
l.panyol savaş tayyarelerinden 
lrıiirckkep küçük bir teıekkül 
Cepheye giden yollarda Sovyet 
kollarına ve tanklarına hücum 
Ylpmıı ve bu hücundardı birçok 
lrıotörlü nakil vasıtası tahrip ede· 
tele düımana kanlı, ağır kayıplar 
\'erdirmiıtir. 

Yaaanlıtaadaa 
Balgarlıtaaa 
geçen çeteler 

b· Sofya : (a. a.) - Resmen 
~ldirildiğine göre, son günlerde 
. Unaniıtandan Bulgaristan ara

lı . . 
l' ••ne geçmiş olan çeteler, garbı 
. ralcyada Bulgarlar tarafından 
'inha edilmiıtir. 

1•autere • Amerlllı 
a111er1 ı1111ru11 

( Başı 1 inci say/ad• ) 

~~~ı~an son toplantısında meıe· 
..... rın bütün safhalarını tetkik et
... 1tlerd· 

ır. 

bir i"'~~alı memurların müıterek 
teıc ngılız • Amerikan askeri ha· 
Qı ltı hakkında kati bir anlaıma
d~n nıe\'cudiyetini inkAr etmekte 
hi:·~ etmelerine rağmen mOıı· 
ltperın zannettilderine ıöre, Sin· 
tindura bir taarruz vukuu takdi
bir e Amerikalılardan ne ıibi 
r11 ~•rdım bekliyebileceği Gene-
... roıham'a bildirilmiıtir. 

lldlıtaaa lngllll 

8 
Jardım•an 

dıfa 0nıbay : 6 (a.a) - Milli mü 
t\'\'t~ meclisinin gizli celsesinden 
~ltunı Va"cl Çörçilin bir mesajını 

8 
Uştur. 

Q iıt,u mesajda lngilterenin Hin· 
na y lttllltkt ~ptıfı yardımlardan bah· 

edır. 

, ••••••••••••• 
Sovyet-Vatikan 
yakmlaşması 

AIDIUJ8J8 llarp dlD 
nolltaıından lllr 

çeallerıeme 
Vaşington : 6 (a.a) - Beyaz 

saraya ve Hariciye nezaretine 
mensup yüksek ıahsıyetlerin tah
min ettiğine göre, Ruzvelt, Mos· 
kova ile Vatikan arasında bir ya
kınlaşmanın vuku bulacağını ve 
bu yaklaımanın Sovyetler birliii 
ile Papalık arasında mümessil ta
atisi ile neticelenebileceğini ümid 
etmektedir. Rusyada din hüriyeti 
bulunduğu hakkında Ruzvelt ta· 
rafından yapılan beyanat hükümet 
mahfillerinde muhtelif şekillerde 
teyid edilmektedir . Zannedildiği
ne göre, güdülen gaye Almanya 
ya karıı din noktasından bir çen· 
berleme hareketi vücuda getir· 
mektedir. 

Nevyork : 6 (a.a) - M. Tay
lorun reis Ruzvelte getirdiği mü· 
him malumat Nevyorkta büyük 
bir merak uyandırmaktadır. Dün 
apartmanından çıkarken Taylorun 
etrafınını gazeteciler sarmış ve 
kendisinden bir şey söylemesini 
rica etmiılerdir. Taylor şu ce· 
vabını vermiftir : Papanın sıhha· 
ta çok eyidir. 

............. 
ANKARA RADYO GAZ[l[SI 

(&qtaralı Birlnclde) 

aöyliyerek TOrk - Bulgar mü • 
naaebetlerinin iyi oldutnnu beyan 
etmiştir . Mumaileyh Rusya ve 
Bulgar münase batına temas ede· 
rek Sovyetlerin Bulgar bltarafh· 
ğından her vesile ile istifadeye 
kalkııtıtını anlatmııtır. 

Alganlıtu ve 
lllttellkler 

Londra : 6 ( a. a. ) - Müs
takil Fransız Ajansının bir Şark 

muhAbiri bildiriyur : Afganistanda 
bulunan ve bazı ajanların bu kü-

çük dağlık memleketteki kabileler 
arasında gizlenmiı olan Alman 
ve ltalyan Bt"finci Kolu hakkın
daki son lngiliz - Sovyet teıeb · 

büsü karşısında Afgan hükume
tinin nasıl bir aksülimelde bulu
nacağını şimdiden tahmin için va
kıt henüz t-rkendir , mamafih me
selenin uzlaıma yolu ile halle
dileceğini zannettirecek vaziyet 
vardır. 

lnglllı allım 

Berlin : 6 (a. a.) - Cumar 
tesi gecesi Roterdama yapılan a 
kınlarda 190 kişi ağır 300 kişi 

hafif yaralanmış 3 kişi ölmüştür. 
Şehre 50 infilak 500 yangın bom· 

bası atılmıştır. 

Nazilere 1ıar11 
dini ıeler 

Londra : 6 ( a. a.) - Vaşing

tonda zannedildiğine göre Nazili

ğe karşı Londra, Vatikan, Mo•· 

kova ve Vaşington mühim mühim 

müzakerelerde bulnnmaktadır. 

Otomolllll lllr 
adama çarptırdı 

Nail adında biri, Kayserli 

Galibe, idare ettiği otomobille 
çarparak yaraladıQ-ı için hakkın· 

da muamele yapılmıttır. 

BJR iDDiA 
Eskihamam mahallesinden Fet

hiye Uzuncanın komıuau Serverin 

5 lirasını çaldıtı iddia edilmit ve 

hakkında zabıtaca tahkikata bet· 
lanmııtır. 

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

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

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
:! - Eksiltme 27/10 '941 tarihine müsadif Pazarteıi günü 

saat on birde Nafia dairesinde yapılacağından kapalı za rflar 

en geç bir saat evvel saat onda Nafia Müdürlüğüne verilmit 

olacaktır. 
3 - isteyen · er bu işe ait keşif name ile şartnamelerini ve 

mukavele projesini ıörmek için Nafia Müdürlüğüne müracaat 

edebilirler. 
4 - isteklilerin (l 185) Lira muvakkat teminat vermeleri ve 

ehliyet vesikası almak üzere ~u işi yapa~ileceklerin_e . dair bon· 
servisleriyle Ticaret ve Sanayı Odası vesıkalannın, ıkı adet fo· 
t ğraflannı (38) kuruşluk bir aded, (8) kuruşluk bir aded damga 
0

1 ve (bir) kuruşluk uçak pulunu yukanda ikinci maddede-
pu u · 1 · b 1 k · 1 · yazılı günden üç gün ev~e! dilekçe enne ağ ama auretıy e vı· 
liyete müracaat etmelerı lazımdır. .. .. 

5 _ Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı muhur mu· 

mu ile eyice kapanmış olacakhr. Postada olacak gecikmeler ka-

bul edilemez. 7-10-14-18 13502 

ilan 
ADANA ZiRAAT M[KTEBIHOEN: 

Adana Ziraat ve makinist kısmı ~al~b~lerinin harici elbi: 
"ği · · l"" mu olan nümunesi nıuhurlu 283 5 metre yerh 

selı ıçın uzu .. .. 
725 kalite laciverd kumaş eksiltmeye on beş gun muddetle 

l caktır. lsteklılerin 2/10/941 tarihinden l 7/10/941 Cuma 
konu a d z· .. d .. l··~.. d 

.. .. t 11 de Hükilmet konaAın a ıraat mu ur u6 u o a· 
gunu saa . k l . 1 b" 

l k olan komisyona %7,5 temınat a ça any e ır-
sında top anaca S 13489 
likte müracaatları ilin olunur. 3-7-11-1 

-

B ORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 

ı~C]NS• En az En çok 
K. s. K. S. 

Koza ı uoo ı 14.40 
KlevlandÇ. 00,00 

Klevland 1 68,0<!.J 70,00 1 

Klevland il 65,00 67,50 

M. Parlağı 00 00- 00,00 1 

P. Temizi oo:oo 1-. 56,00 

Kapım alı 

Y. Çiğidi 05,00 

K. Çiğidi -6,75 

Susam -41,50 

Buğday yerli 8,43 8,75 

Arpa 6,63 6,75 

Yulaf -7:43-I 7,50 

6 - 10 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ ı hankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız ı (Frank) İsviçre 
~-

(Sterlin) İngiliz 5.22 ___;. __ 
(Dolar) Ametıklin 132 20 -
Nllletçl eczaae 

HAll ECZAHlHESI 
Teraua Kepıaı 

ZA Y1 - Adana Şubesinden 
aldıtım terhis teskeremi kazaen 
zayi eyledim. Yenisini alacatım· 
dan eskisinin bir hökmü olmadı· 
tı ilin olunur: 13S04 

Sivasın Hanhk'den olup 
şimdi Adananın Çimeli kö
yünde oturan Mehmet Ali 
otlu 323 D. Bekir 

SEYHlH HUSUSi MUHASE
BE MOOORtOGOHOEN: 

Hususi Muhasebede münhal 
kltiblikler için Birincitqrlnfn o
nuncu Cuma ailnü saat 14 te mü· 
sabaka yapılacaktır. 

Kanuni vasıflan haiz isteklile-
rin viliyet makamına istida ile 

müracaattan ve imtihan rünüde 

umumi meclis salonunda bulun· 
malara. 13503 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-" . ! 
! M. SUnbUR Bekfı ! 
! Ve ! 
! Vehbi Evlnt;'ln ! 
• • i DI LBILIS i 
! Türlıf• lfl'Dma ! 
ı Kitabı Bele<iiye caddesinde i 
i ARYUVA da bulunur. i 
i 4-5 C, i i . 
• • .... ,.,, ,.. ............................. . 
.......................... 
ı ı 
ı iri lllr hizmetçi ı 

1 aramror 1 
1 ldarehanemize müracaat f 
ı ........................ ı 

Refika Recep Tümerkan 
Adaaa 81 ki Yarda 

Yeni .ene talebe kaydına ba,lamııhr. Kayd oe 

kabul f•raiti Bebekli Kilise aokağındaki bifki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

~~~· , ................. -................................. ·; 
' • * 
~ I mren Lokantası ı 
i ıı • ıo •· 941 CamarteılDden IUba-
• ren llltla lloalorlyle ıııe ve ak,am 
ıervlılerlae llalbyacatını ıa)'ID mı,. 
terUerlne arıeder. 

1-7 Belediye candesi Telefon No: 113 ...... -.. -........................................... ._. .............. . 
,~·~ ..................................................................... . 

! DOKTOR ! • • . . 
• • 
1 Ziga Tümgören ! . . • • i Birinci sımf rontgen mütehassısı hastalarinı Abidin i 
i Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule i 
i başlamıştır • 13456 7 - 7 i . . 
! .-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·---·-·-~ ................................................. ------------~ 

1 

1 

TORllYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulue t.rihl : 1888 

S...may••İ : 100.000.000 Türle Lira .. 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankaanda kumbaraı. ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lir .sa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatadaki pllna röre ikramiye claA•lacakbr. 
• 

4 Adet 1000 Urahk 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 .. 
' .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. sooo .. 
120 .. 40 .. 4800 

" 160 " 20 " 3200 .. 
DIKKA T : Heaaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan qağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 

20 fazluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh'.il, 11 Birinciklnun, 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-
Toros Fabrikasından: 

l•Jlll Mlıterllerlmlzla nazarı dllllıatlae 
Birkaç güne kadar yerli pamuk çekmeye başlayacağımız

dan, Fabrikamızdan klevland çiğidi bulunanların 7/10/941 
tarihine kadar kaldırmalannı rica ederiz. Bu müddet hitamın· 
da kaldırılmamış olan çiğidler, müşteriler hesabına, T. C. Zira· 
at Bankası Pamuk Müessesesine satılarak kendilerine bedeli-

nin verileceği ilin olunur. 3-5-7 1387 

1 LAN 
DEtLET DEMIRYOLLARI 6 IHCI İŞlETME SATIH ALMA KOMİSYOHU REISUGIMOEN: 
Muhammen bedelleriyle ihale gün ve saatı aşağıdaki cetvelde yazılı üç kalem malzeme 

hizalarında yazılı usul ile Adanada Devlet Demiryollan 6. ıncı işletme müdürlüğübinasında 
sahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat akçalariyle kanuni .ikametgah ve Ticaret 

odası vesikalarını hamilen ve kapalı zarfla alınacak malzemeye ait teklif mektuplarını muay
yen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermele.ri şarttır . 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Adanada işletme komisyonundan dağıtılacaktır. 
23-27-1-6 13455 

Mal~emenin 
Cinsi ve 

Muhammen Muvakkat ihale yolu 
Bedeli Teminah 

Miktarı Lira 

1 - 1600 M/3 Kum 4800 
2 - 1600 M/3 Çakıl 4800 
3 - 600.000 adet tutla 9000 

' 

Lira 

360 
360 
e75 

Açık eksiltme 
,, 

Kapalı Zarf 

ihale gün ve saati 

8110/941 Saat 14. 
8/10/941 " 16. 
91101941 ,, ıs. 
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• 
P H 1 L ·I P S 1 • 1 TÜRKSÖZÜ 

K agnak Makineleri • • • • • Gazete ve Matbaası 
AZ eEIYlH SlRflYATI. SESSİZ iSLEME, UZUN Oltft. 1 ' 

PHILIPS 
Kagna~ Elektrotları 

• 
1 • 1 
1 

Tiirksözü 
Gazetesi 

llYICllllll lllY Aiti HEI Tlll- 1 
F•A 111 IUI llllSElEll 1110 10- •ı 
• Hll TllSIZllO TlllP EllllZ. • 

..-...------------~ . 
Her madene göre ve her işe göre 

en muvafık kaynak çubuğu. 
1 ... ,, .............. . 
1 , ... , llUlta, ....... .. ... 
• lll•ltld 'l'lrld)ı-. ....... ı. 
1 auıara rlllıllet ıter t.eeı~ i tü ... llratle .............. 

Türksözü 
Matbaası Mola al teknik izahat 1 teylolz 

- -----

Muharrem Hilmi Remo 
IBIOllPAŞA CADDESi 10. 42 - TELllAF: Dl AIAllA - TELEFi : 111 

• • • 1 
1 
1 • • • 

Türksözü Cilt Kısmı 

SAlll, TEllZ, ZDIF CkT -LUliZI AICll TllSIZI 
llCEllITIAIESlll Y IPTlllllLIBSlllZ 

• ...................................... 

En Büyük H kikat 
aR 
il A 
lo 
il 

IY 
10 
=. L " . 
= 1 R 

a N 11$ u•ıN naımcı S11n. 
CAZllE VE SOZELUITIR 1 

! 
il 
1 
il 
il 

= 1 
a • il • il 
il 
1 

.. Radyolin,. harikulide mües· de parlak neticeler vered il 
ıir ter~bi, ~aima taz~ti ile .. Radyolin,, sizi terkibi meçhul ~ 
temayuz ctmıı ve onbınlen e ve bir- llliali pahalı ecnebi il 
kifinin tercih ettiji yegine diı müstabaarlanndan u uıüatat- il 

l 
.. cunu haline relmiftir. Dit . ı . . ı h 11 m MJmtf r. 
bıbauıbhuanda ve srizelUfin· • ı 

11 RADYOLIN ~ 
1---··-~----- ·~-- ..... ! 

M(/TEHASSIS 

·---------------------------. • 
iş Bankası 

•10111 ............... ..... 

1941 
namı• t•••• 

KEŞIDELEk 

.f Şahat, a Mayı•, 1 Ala•to•, 3 llıineit.,,-iıt 
tarilalerüule yapılır 

1141 buudrııer1 - '--. · 
ı Adet 2000 Lirabk - . 2,000 Lira 
s , 1000 , - 3,000 , 
2 • 150 • - ı,soo , 
4 • 500 • - 2,000 • 
8 ı 250 • - 2,000 a 

35 • 100 • - 3,50' • 
80 • 50 • - ... ~ • 

300 • 20 ) - f,000 .. 

Tlrklı• ı, llllnll••llHI para ı•trrmakl• yaln•z para 
blrlkUrm• aa .... z, •J•• qn.~a.ı" t .•llhl11lzl 

..... mlf alura,.nua. 

ro;:"c;;;Js~;;;~·ı 
1 ant, ••• n SlllNfl .......... 1 
ı •••.••..... i' 
i 
ı MUıA Y DiDIANESI : 1 ,.,.,.,,., 11.y,,,,. r ••• ,,,, ... oı.li ......... Bale 1 
ı nhlı "-• t4 c: 14- IS 1 ı ................................................. . 

aaı• n••• .......... 
S•Mllfi . .. 1#0 Kr. 
ı Aglıfr . . . ıas • 

.s.\4' w B.,11mJı.rrlrl 
l'BlllD CELAL alYSN 

Dr. Ekrem Baltacı 
llSWllll IEI Bil llTlf A ltFATECZIHlll u..r.t N...,_ lltillrO 

MAOID ...... I 
IST llAYEIEIAISlll U. Ell l · : ;=: ..:: 
~~ ~ .... m11 .......... lliiii ... ... lifil. 

--Wor Maold AUIOll __ .....,.._.., 
INrn..n lautlllJı m-.J•n• " teJaoi etlilir 

M .. afen ... •eı P11111Ulr ,._... ..... llanlla• 
karft81nd• Mu•ı•n• ••atları : Saflah : e - • 

Öjl• : t•-1• 
All .. m : t 711•-

A .... aDolalıwllqtaMM 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
,,_,_. • K.6n Hatalıltltaı ~ 

Hutaı.rma Abidia Pafa Caddai yaamda 1. Millim apartı .. 
man•n birinci kabndaki evinde kabul n Wlavi etmiye laafla-
maıbr. Talefan lla. 272 U-15 t54f7 

·~·~ ~ ··~· ·~···~··· . ·• 

NEVROZI 
..... ._, .............. 

Beyhude ıstırap çekmeyin· 

ala 'i'A 1'1 '8 
NEVROZIN 

Bu muannid BAŞ ve DIŞ •tnla· 
nna aür'atle izaleye klfadir. Ro
matizma evcaı, liair, mw• "WC 

adele mraplan NEVROZI ~ ~ 
'8davi edilir. Müeairfl&ç ı 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVR02~ inlluı 

• 


