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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Bulgaristan ı ı 
tlzerinde Yapıldığı 
Söylenen Tazyikin 
Mahiyeti 

Necmettin Sadak 

8 ulgaristan1a Sovyet Rusya a
rasında sorgulu cevaplı nota· 
!ar alınıp verildi . Bu notaların 

muhteviyatı hakkında tam mallı· 
rnat yoksa da ajansların verdiği 
kısa haberlerden anlaşılıyor ki, 
Bulgaristanın Almanyaya yardım 
etmesi ihtimalinden kuşkulanan 

Sovyel Rusya, Sofya hükumetin
den izahat istemiştir. Verilen ce
vabın Moskovayı tatmin edeme· 
diği de ayrıca bildirildiğine göre, 
Bulgaristanın, vaziyetini iyice tas· 
tHi etmediğine hükmedilebilir. Baş 
ka kaynaklardan gelen haberler, 
Almanyanm Bulgaristanı tazyik 
ettiğini hatta bu meseleyi görüş· 
mek üzre Bulgar kralının Hitleri 
ziyarete gittiğini bildiriyor. 

Geçen hafta Bulgaristanın va· 
ziyetinden bahsederken, Almanya 
sayesinde birçok arazi ilhak etmiş 
sayılan IJu memleke tin, Rumenler 
ve Macarlar bile Sovyet Rusyaya 
karşı harbe girişirken, fedakarlıksız 
bırakılmıyacağını yazmıştık. Bu ba· 
kımdan, son gelen haberleri man
tıki addetmek ve Bulgaristanın, 
Sovyetleri de şüpheye düşüren 
vaziyetinde bir değişiklik bekle

mek doğru olur. 
Bulgaristan, Alman ordularına 

kendi rızasiyle g eçil verdiğine gö
re, esasen bu harple bilfiil alman
Yaya yardım elmiş bir müttefik 
sayılır. Bundan dolayı Bulgarista
nın siyasi vaziyeti açıkça malum
dur ve bunda değişPcek bir şey 
Yoktur. Fakat çok muhtemeldir ki, 
Almanya Bulgaristandan, kendisi· 
ni Rusyaya karşı harbe iştirak et· 
miş saydıracak hareketler istiyor. 
Bulgar ordusundan, karadan Rus· 
Yaya karşı taarruza girişmek için 
fayda umulmadığına göre, olsa ol· 
sa, Karadenizdeki Bulgar limanla
rından istifade edilmesi lüzumlu 

&"Örülmüştür. 

Bu noktada bazı şayiaları ön· 
lemek isteriz. Zavallı Bulgaristanı, 
cidden rahat bırakmak istemiyor
lar. Her gün yeni bir rivayet çıkı
Yor, Bulgar Ajansı her gün tekzip 
ediyor, gene çıkıyor. Gariptir ki, 
bu masalları aklı başında sanılan 
ajanslar ve radyolar veriyor. Öyle 
zannediıir ki asıl maksadı Balkan· 
ların bu kısmında olsun yerleşmiş 
&Örünen sulha, gönülleri bir türlü 
razı olmıyan ve muvakkaten rahat 
kaçırmakta bile fayda bulan bazı 
inatçı propaganda merkezleri 
var . 

Bu şayialar arasında en gü
lüncü, Bulgaristana, ltalyan filo
:.unu satın alarak boğazlardan 
Karaden ize geçirmek arzusunu 
bollces.-clen ilham e:den haberler
dir. İlalyan deniz kuvvetlerinden 
biı kısmıııı, Egenin tehlikeli sula· 

tından geçilerek boğazlara kadar 
Retirmesi, sonra da girilir çıkıl
rnaz bir kapanın içine atar gibi 
l<aradenize sokmuya razı olması 
bir mesele.. Bulgaristanın, ltal
Yadan - Karedenizdeki Sovyet 
Filosuna karşı koyabilecek kud· 
tette - harp gemileri satın al
llıası oyununa elalemi inandır
~alc başka bir mesele. . Fakat, 

Utün bunlar gerçekleşecek ha
Yallar olsa bile Yunanistan ve 
y ' 

ugoslavya topraklarını işgal 
ecl"n ve bundan <lolayı muharip 
~lan bir devletin harb gemilerini 
Oğazlardan geçirmeği de artık 

~?cukların bile öğreneceği açık 
ır dava ... 

Her halde, Alnıanyanın Bul· 
~&ristandan .istendiği tahmin edi-
tn Ve Sovyelleı i nota vermeğe 

savkeden işbirliği bu gibi saçma 
~~Pan rivayetlerin mevzuu de· 
glJd· 
1 

ır. Almanyanın, Bulgar liman-
arındaki, hazırlığı e~ld .:lir. Al· 

/randa yeni yeni hadiseler olmuştur . Buna dair haberleri üçüncü 
sahifemizde bulacaksınız. Yukarıdaki resim Tahrandan bir mahalleyi 

göstermektedir 

" • 
MUGLADA'Kl 
ZELZELELER 

MUGLA : 20 (A. A.) - MUGLA BÖLGFS[NDE BELEN
y A NAHiYESINDE ŞlQDETLI BİR ZELZELE OLMUŞTUR. 
ZARAR YOKTUR. 

SOVYETlERE GÖRE 

Veyvel asker 
yardnnı yapıyor 
Mukabil taarruz 

Rus harekatı en hararetli bir 
safhaya girdi. İngilizlere göre iha· 
ta edilen sovyet kuvveti zayıf kı
taat tarafından çevrilmiştir. Ve ln
gilizler Almanların Ruslara ait ver· 
diğ'i rakamları mübalagalı bulu· 
yorlar. Amerikalılar Sovyetlere 
Tank gönderı:ıişlerdir. logilizlerde 
Yardıma devam etmektedir. 

General Veyvel'in Sovyet cep· 
hesine asker göndereceği haber
leri de verilmektedir. 

Ukrayna cephesindeki harekat 
hakkında, hiç bir malümat yoktur. 

Bir Sovyet askeri 

1 Radyo gazetesi 
Yalnız Kief bölgesinde çok bü 

yük muharebeler olduğu bildiril

mektedir. 

Sovyet cephesine ıngiliz askeri göndereceği söylenen 
bir Yakınşark teftişinde 

l 

General Veyvl 

müdürleri Ziraat 
çalışmsı bitti 

ZİRAAT VEKİlİ BİR ~AY VERDi 
Ankara : 20 (Türksözü Muha

birinden) - Parzertesi gününden

beri şehrimizde toplanarak ziraat 
mevzuu dahiline giren bütün me· 

man donanması başkumandanı 
da .geçrn hafta Sofyaya-gelmişti. 
Karadeııizde nasıl bir hareket 
yapılacağını ancak mütehassıs
lar tahmin ~debilir. Bu harpte 
sabit olmuştur ki, esaslı hava 
kuvvetlerine dayanmıyan deniz 
kuvvetleri, karaya taarruz hare· 
ketlerinde, bilhassa kısa mesafe
lerde, tam müessir olamıyorlar. 
Sovyetlerin Karadeniz filosun~~n 
çok dl'ha kuvvetli olan lngılız 
donanmasının fedakarca yardı 
mına rağmen Almanların Giridi 
havadan ve denizden işgale mu
veff ek olmaları bu iddiayı tak· 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

seleleri görüşmüş bulunan ziraat 
müdürlerinin toplantısı dün sona 
ermiştir. 

Ziraat Vekilimiz B. Muhlis 
Erkmen toplantının sona ermesi 
dolayısiyle dün saat 17.30 da Or
man Çiftliğinde Ziraat müdürleri-

ne bir çay ziyafeti vermiştir. Çay
da Ziraat Vekilimiz Muhlis Erk· 
men, Ziraat Vekaleti müsteşarı 

Abidin Ege, Ziraat Vekaleti ileri 
gelenleri ve Ziraat müdürleri bu
lunmuştur. 

Türkler Ve 
Boğazlar 

S'rltanya gazetelerlnln 
bu hususta uzun 
nefrlyalı ve Berlln 

kaynaklarmm tekzlplerl 

Londra : 20 (a.a) - Cenubi 
Ukrayna'da yakın bir Alman ller· 
lemesini bahis mevzuu eden bu 
sabahki Londra gazetelerinin ÇO· 

ğu, Türkiyenin tavır ve hareketi 
hakkında da mütelealar yürütü· 
yorlar. 

News Chronicle'in siyasi mu
harriri şunu ya ııyor : 

"Söylendiğine göre, mihver 
devletleri tarafından hazırlanan 

bir projede Bulgaristanın İtalya· 
dan harp gemileri satın alması ve 
bu gemilerin Karadenizdeki Bu\ 
gar limanlarına kadar Bulgar bay
rağı altında sefer etmeleri derpiş 
ed ılmektedir .,, 

Londrada şu cihet iyice bili 
niyor ki, Türkiye bu gibi hiyle
lerle aldatılamaz. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

AlMANLARA GÖRE 

Romen kıtaları 
Kuuna girdi 
Klyel imhası 

Horkofun 120 kilometre cenup 
batısında Alman kuvvetlerinin Hor
kofuo yakınlarına kadar ilerledik
leri i~aret olunmaktadır. Burada 
harekat günde 80-100 kilometre 
bir inkişaf göstermektedir. 

Bu haberlere inanmak lazım 
gelirse Budieni ordusunda biiyük 
bir çöküntü husule gelebilir. 

Moskova : 20 (A.A.) - Odc
saya doğru ilerleyen ve refalca· 
hnda 70 tank ve piyade teşekkülü 
bulunan bir Alman ve Romen 
zırhlı kolu Karadeniz Sovyet do· 
nanmasına mensup tayyarelerin 
hücumuna uğramıştır. Sovyet tay· 
yareleri düşmanı bombalamış, al
çaktan uçarak mitra1yöz ateşine 
tutmüşlardır. Bombardıman tayya
releri altmıştan fazla tank ve zırhlı 

otomobil tahrip elmiş, iki günde 
300 den fazla asker öldürerek iki 
avcı tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Moskova : 20 ( A.A. )- Fin
landiyarnn Amerikadaki elçiliğipin 
neşrettiği mavi beyaz kitaba ce· 
vap veren Lozoski demiştir ki : 

" Sovyet Rusya, Alman teca
vüzü başlar başlamaz Leningradın 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Bulgar topratına 

lndlll söylenen 
Sovyet askerleri 

SOVYET - BULÔAR 

MÜNASEBA Ti SON 
DERECE GERGiN 

Sofya : 20 ( A.A. ) - Sofya 

Radyosuna göre Bulgaristan hü

kumeti Dobrucada dobrica mmta

kasına inen paraşütçüler hakkın· 
daki notada paraşütçülerin 15 

EylUlda Bulgar topraklarına indik

leri ve Üzerlerinde mükerrer atışlı 

Tabanca, radyo verici cihazlar ve 

Bulgar parası bulunduğu tasrih 

edilmektedir. Bir Bulgar müfre· 

zesile paraşütçüler arasında musa

deme olmuş, Bir Bulgar subayı 
ile birçok asker ölmüştür. Para

şütçülerin bir kısmı öldürülmüş, 

bir kısmı esir edilmiştir. 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı 5125 _ı 

Yeni bonolar 
Bu yoldaki kanun layihasının encü
menlerde müzakeresi· tamamlandı 

Milli müdafaa ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere satışa çıkarılan 
25 milyon liralık tasarruf bo no 
su hakkındaki kanunun 50 mil
yon liraya çıkarılmasına dair ka
nun layihasının alakadar encü
menler tarafından müzakeresi ik
mal edilmiştir. Layihanın Meclisin 
bu tatil devresine girmeden ev
vel umumi heyette müzakeresine 
başlanacaktır. 

Yeni hazırlanan layihanın bir 
maddesine nazaran bu tasarruf 
bonoları umumi ve mülhak büt· 
çelerle idare edilen daire ve 
müesselerde vilayet hususi ida
releri ve belediyelerce yapılan 

artırma eksiltme mukavelelerinde 
satış kıymetleri üzerirıden temi
nat olarak kabul edileceklerdir. 

Layihanın müzakere ve ka
bulünden sonra bonoların önü
müzdeki ayın ilk günlerinde satı

şa çıkarılacağı tahmin olunmakla
dır. 

Çimento 
fiatları 

Ankara : 20 (a. a.) - Koor
dinasyon kararı : Çimento fiatla 
n çuvallar içinde olmak üzere 
portlant çimentosu için 20.70, ve 
çabuk sertleşen portlant çimento
su için 23.70 lira olarak tesbit e· 
dilR!iştir. fiatlar 22.9.941 tarihin· 
den muhteberdir. 

Kalılreye yapılan 

bava akını meselesi 
Berlin : 20 ( a. a . ) - lngi

liz istihbarat dairesi Alman tay
yarelerinin guya Kahireyi bom
bardıman ettiğini iddia ediyor. 
Görünüşe göre, bu şayia, Alman
ların bu şehir hakkındaki mevhum 
tedbirlerine karşı lslam aleminde 
bir nefret uyandırmak için çıka
rılmıştır . Bu kasten uydurulmuş 

bir yalandır . Hücum Kahireye 
değil, Helivyolis tayyare meyda-
nına yapılmıştır . Ve bu hücum 
mühim bir muvaffakiyctle başa

rılmıştır. 

An karo 

Radyo gazetesi 

Bulgaristan' da 
harp vaziyeti 

ilan edildi 

İRAN VAZİY[Tİ 

Y 
eni Iran Şahı Tahrandaki el

çi!~:~ v~ ~~cl is reis ini kabul 
ettıgı bıldırılmektedir. 

* * "' 
Bulgaristaııdan gelen haberler 

bu memlekette huzursuzluk oldu
ğunu anlatıyor . Bulgar polis mü
dürüne göre , inen paraşütçüler 
seksen kişidir. Hükumet memle
kette harp vaziyeti ilan etmiştir. 

Amerika • Vlşl 
politik mllnasebatı 

Vaşington : 20 ( a. a. )- Vi
şinin Vaşington elçisi geri çağ
rılmış, yerine , lngiliz taraftarlı
ğıyle tanınmış Şan Rist tayin edil
miştir. Anlaşılıyor ki, Vişi Ame
rilta il~ münasebatını } en iden 
tanzim arzusundadır. 

BULGAR NAZIRLAR 
MECL}S/ TOPLANDI 
Sof ya : 20 ( a . a. ) - Nazır

lar heyeti bir toplantı yapmıştır. 
lçtirna saat 17 den 23 e kadar 
sürmüştür . 

Silveyşe blcum 
Kahire : 20 ( a. a. ) - Mısır 

dahiliye nezareti tebliği : Cuma 
iabahı erkenden Süveyş kanalı 
bölgesinde bir hava hücumu ya
pılmış ve bombalar atılmıştır. Üç 
kişi yaralanmıştır . Hasar ehem
rniyetsiıdir. Kahirede ve bir çok 
vilayetlerde alarm işareti ver il
miştir. 

Bugün Şehir Havuzunda 
•• •• 

BUYUK SU 
SPORLARI 

Şehir yüzme havuzundan bir görünüş 

Dün !'nk~ra ve /çel Bölgeleri yüzücü 1ehrimi:ze geldi
ler. Bugun yuzme havuzunda büyük yüzme musabak l 
na ba,lanacaktcr. 

0 arı-
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[! s k e r 1 i k B a h i s 1 e _ri \ i ·· HAB ..... RLER 
Günün meaeleleri 

VAT/lN 
iŞiNDE 
KABIN • 

lngilizlerin bir C~YHAN ORTAOKULU 1 Bütçelerinde müna- . B ~::2:;~~:1~::.~:i~.~:~i 
TEDRiSATA DEVAM EDECEK k l l • t A j chcmm;tcı; gün gcçı;kçe .~· 

ihraç jestini 1 

beklemek lizım 
&aUun yardımları a e yapı an Vl ayet ;;,~11:~·;;~c~~~ ;::~;~ !~;~:~·: 

Kastamoni , Gümüıhane , Si· i hizmet, sıra sıra kadınlara verıl• 
Ceyhan : 15 ( Türksözü mu- : ........................ : mekte ve böylece muharip er• 

habirinden ) - Kazamızda geçen nop, Samsun, Ankara, Rize, Mar· al 

Sovyetler, beklenmedik bir 
zamanda Almanlarla malum dost· 
luk muhadesini yaptıkları ıaman 
bu düııya harbinin bilhassa kıta 

üzerinde ne tarzda inkişaf edtce· 
ği kendi kendini izah eden bir 
tekil almıştı . Çok hazırlıklı olan 
Atmanyanın karşısında her türlü 
mukavemetlerin pek çabuk kırıla 
cağı kararında - bilhassa anglo
aakson makanizması yavaş işledi
ği için-herkes mutabıkı ... fakat 
aklı erenler şu nokta da ayni de • 
recelerde ve kuvvetle mutabıklardı 
ki, İngiliz - Amerikan işbirliği 
azami kıymetini aldıktan son
ra Almttnların bu kuvvetlere kar
tı koyabilmeAİ , Avruda da öldü 
rücü bir hal alacak olan iaşe va
ziyetinin ve esaretin körüklüyrce
ti milliyet duygularının ayak lan· 
dıracağ'ı milletlerin , durdurabil· 
mesi çok güç olacak ve böyle kı
rıtik bir anda harekete geçecek 
Sovyetler, Alman mukavemetinin 
kınlmasını kolaylaştıracaklardır : 
Yani kıtaya hakim olan muzaffer 
Almanya, eninde sonunda bir ta-

raftan İngiliz Amerikan diğer ta
raftan Sovyet ordularının ve ni
hAyet milli kiyamların tazyiki al
tında ezilip mahvolacaktır. 

ı ı keklerin sayısı durmad an çoğ' • 
sene hususi lllarak idare edilen : MOKlf ATLI eı·R ı din, Trabzon, Muş • Seyhan, Ha- maktadır. 
Ortaokul bu sene Je ayni şekilde tay • Tunceli ve Çorum vilayet 
tedrisata devam edecektir . Bu ı • • ı hususi idarelerin!n 1941 malt yı!ı Bu güne 1'adar İngiliz kadın• 

b - k A k ı BiSiKLET KOŞUSU ı bütçelerinde mu·nakale yapılması l !arının vazife aldıkları iş sahatafl ugun şar vrupasıncla endini işin başarılması için kıymetli kay-- · 1 t ve munzam tahsisat verı' lmes·ı icra şunlardır : gosteren vazıyctin ngilizlerin ıiç makamımız Bay Sadı Çitalın trş 
bir zaman akıllarıııdan geçirme- biriyle bir toplantı yapılarak Cey. ı BugUn Halkevl tar a· ıı Vekilleri Heyetince kabul olun- j Krallık Bahriyesi kadın trt 

dl. klerı· bı'r kıymett .. muazzam b·ır h ' ft · t- ı ı ıA ı mu•tur. Yakında Dahiliye Veki- kilitı, Gönüllü Mılis Kuvvetıerı .... anın çı çı ve uccar arın< an a· ı tından tert ip edllen mU· ı y r-K h · 
fırsat oldu~unun takdirindedir. ı.ımgelen '-ardım ve teberrüler k f tlı blslklet kOfUSU letince vilayetlere tebliğ edıle- • ızıl aç, Krallık Hava Kuvvetıerıı 

J ı a a ı cektir. Gönüllü le•ldlitı, Krallık nakli' 
Hülasa hesap edilmemiş bir vaadi alınmıc ve bu teberrü ve ıacak va befl nc lye Y 

y ı yapı ı yat servisi; Etfaiye hizmetleri, ki 
derecede çıkan Sovyet mukave· yardımların şimdi de tahsiline k d r mUklfat verlle 

: 
8 a · ı B N dın Gönüllüler Kı tası, Kadın I<• 

metinin Almanları garbı boşaltıp baılanmıştır ve tedrisata 25 ey- cektır 8J 8VZ8d Gl•&a 
ı · ı " ra Ordusu, Yaralı tacıma hizmetı, 

şarka toplanmaa-a sevkettiği bir hilde başlanacağı öğrenilmiştir . Y ıi 
anda İngilizlerin kendileri için ha- Gerek kaymakamımızın ve gerekse ı ........................ ı Bir haftadır Ankarada bulu- Dafi tayyere topçuluğu, her tür 
yatl olan bu fırsattan istifade an- Ceyhan münevverlerinin bu hu- nan gazetemiz tahrir heyeti mü· umumi nakliyat hizmetleri, falr 
layışı gösterecekkrine inanılmak susta gösterdikleri yardımlara ka- MEKTEP Kl"TAPlARIHIN dürü B. Nevzad Güven dünkü rikalarda işçilik .. v. s .. 
doğrudur : 1 zamıı halkını son derece memnun Toros ekspresile şehrimize dön- Bütün bu bir sıra vazifeleri• 

Bir ihraç teşebbüsünü başar· 1 etmiştir. BASIM ı·~ı· 
81
.
111

. müşlerdir. kadınlar tarafından görülmekti 
mak vaziyetinde oldukları halde fi olması sayesinde ne kadar ç~ 
İngilizler bu hareketi yapmaz ve CIJll&Dda amaml Mahku" mlar ceza . erkeğin harp sahnelerinde hizrııel 
bu :muazzam fııs:ıtı kaçırırlarsa Aldığımız malumata göre, 1 görmek üzere serbest kaldığıoı 

zaferin nerede, ve ne vakıt ve kim- ' llelt•ıa vaziyeti yeni ders yılının yakılaşması 00• tahmin güç değildir .. 
ler tarafından kazanılacağını söy - ( C h T '- - · layısi} le Devlet basımevi faali- • d 1 1 Bir milyondan fazla erkel 

ey an : 20 ( ür"sozü mu- evı n e ç v 
!emek , işte o zaman pek güç habirinden ) _ Belediyenin umu- yetine devam etmektedir. Bu se- a ışmaga kadınların yaptıkları bu ciddi y 
olacaktır. Biz bö} le bir görüşle- mi heli diye halka açtığı bu neki kitap ihtiyacı tamamlanmış dımlar sayesinde, orduda yer 1 
dir ki İngilizlerle Amerıkahların, tır, Eksik olan kitaplardan yeni b 1 mıetır. Kaldı ki, lngı'ltere'de dafı 

yerde iki üç aydanberi su bulun- 1 ki w 
belli başlı olarak Hollanda, Bel · den basılmış ve miktarı artırıl- aş ıyaca ar silahlarının mu-him bı' r kısmını d' madığı ve içine girilmez bir va-
çika veya Fransaya ve umumi . ld k d" mıştır. Devlet Basımevi son iki kadınlar kullanmakta, pas·ıf kO 

zıyette o uğu görülme te ır. 
olarak eski dünyanın muhtelif mü h h b b ay içinde bir milyon mektep ki- runma te•kilatı bu-yu·'- b·ır 0-ıçüd Cey an alkının u mü rem w " 
him noktalarına bu sıralarda as · h b h tabı basmıştır. l:iu kitapların taşra Sıhhat ve Adliye Vckiletleri- kadınların hizmetine clavanm•~ i tiyacını karşılayan u elanın J 

ker çıkaracaklarına kuvvetle ina- biran evvel Belediye tarafından bayilerine sevkedilmesine devam nin müıtereken tanzim ve Devlet tadır. 
nıyoruz. -Ş. H. E. iyi bir şekle sokulmasını ümit edilmektedir. 25 Eyliilde bayiler Şurasınca tetkik edilerek Vekil- lngiliz kadınlarının, Alnı" 

C&Jllaada llltlllArla · 
mı cadılı 

Ceyhan : 20 ( Türksözü mu-

etmekteyiz. kitapları satışa çıkaracaktır. Ki- ler Heyeti tarafından kabul edilen tan areleri Londra Ü yerinde dO' 
tapların satış listesi çıkmıştır. Ceza ve Tevkif evleri nizamna· 1 taşırken bombalanmıı vatand•f 

BIJ ollallarıada 
tetldlller 

Basım evi mektep kitapların- mesinin tatbikine Ceıa evlerinde 1 tarını kurtarmak için göstermekti 
dan maada ayrıca yeni birçok başlanmaktadır. l oldukları cesareti de bu aod' 

neşriyat basmaktadır. Bunların Bu nizamname tamamiyle mah· 1 takdirle anmak lbımdır.. 8" 
~te bugün, Almanya, kendi 1 

aleyhinde şekillenen bu üç faktör· 
den birisini ortadan kaldırmak j habirinden ) - Son günlerde ge. 
üzere harekt-te geçmiş bulunmak· rek vilayetlerde ve gerekse ka-

Ceyhan : 20 ( Türksözü mu
habirinden ) - llk tedrisatın ya
kında baflamaaı dolayııüyle ka
ıamızın her işiyle pek yakından 
alakadar olan kıymetli lcaymaka
mımız Bay Sadi Çital köylerdeki 
okulların noksanlarını ve tamira· 
tını ikmal etmek için bizzat L.öy
lere giderek tetk'katta bulunmuş
lar ve lizımgelen direktifleri ver
mişlerdir. 

1 arasında eski Yunan klasiklerin- L • 1 h 1 harp, vat11n müdafaasırıda kad "um arın le indedir. Hapishaneye 
den tercümeler, Moliyerin tercü yeni gelen bir mahkum evvela / nın büyük rolünü açıkça göster 
mderi, tarihi vesikalar, Fransız mı'• v 1 ·ı · k d ı b ı..a• mevkuf k<>Q'uıunda sıhhi durumu w e ogı ız a ın arı u ""'" 

tadır. Ve geçen sayıda dediğimi>. zalarda ihtilcarla mücadele işi de-
gibi umumi şartlar ve vaıiyetler 1 

vam etmektedir . Kazamızda bu 
bu biçimde devam ederse, Sov- hususta IAzımgelen tedbirler alın
yetler, Almanlara pahalıya malul- : mış ve kaymakamımız Bay Sadi 

dilciterınden J. Deny'nin Ali UI- doktor tarafından muayene ve j kımdan diğer memleketlere giiJ 
vi Elöve tarafından tercüme t"di b" - '- ı ı d aşısı yapıldılı.tan sonra tevkifha- ır orne" o muş ar ır. 

111akla beı aber, bertaraf olacakla
rı gün uzak değildir. 

Fakat, ou sıralarda bilhassa 
çok müsait olduR"u söylenen ey· 
lul ayı içinde lngiliz - Amerıkan 
kuvvetleri süratle harekete geçip 
Sovyet ordularını tam1tmen mah
volmaktan kurtarmak teıebbüsün · 
de bulunurlarsa vaziyet büsbütün 
değioebilir. Yani Alman orduları 
aşağı yukarı bütün mevcudu ile 
Şarktan meşgul iken İngiliz ordu· 
ları Hollanda, Belçıka, Fransa da 
karaya çıkmak kiyaset ve cüreti-

Çıta! ile emniyet komiseri Bay 
Şerif ve bazı blAkadar makam 

memurlariyle birlikte ihtikar ya. 

panlarla mücadele edilmiş ve ba
zı kimselerin de mahkemeye sevk 

edildiği öArenilmiştir. 

rabrlllatlrler 
toplutı11 

lktisat vekaleti sanayi müdür

lerinden B. Reoadın baıkanlığı 

AdllJede velılletea 
memar taJID 
edllml1ecell 

len (Türk Dıli Grameri) Türk Dil 1 
lcurumunun (Büyük Türk Lügati) neye alınacaktır. 
nin 3 üncü cildi, Tarih kurumu- Mahkumlar muayyen saatlarda 
nun belleteni, Şehi divanının yatıp kalacak , } eyip içecek ve 
derlenen kelimeler, Cotrafya çalışacaklardır. Mahkumlar iş esa· 
kongresi müzakereleri, son asır sı üzerine kurulan Ceza evlerinde 
Türk şairleri, San'at Ansiklopedi- iş kanununa göre sekiz saattan 

' si, Haci Halifenin Keıfiızunu• fazla çalıştırılmıyacaklar ve ça-
1 dur. lıştıkları günler için de kendile

BUlllDI 

telldlt 
bıçalda 

etmlı 

Ôtedenberi geçimsizl ık yüzün
den kavga eden Ahmet Orsan a-

rine muayyen bir ücret verilecek-

tir. Mahkümlar bu paranın bir 
kısmiyle iıterse ailesine yardım 
yapacak, isterse çıkarken toptan 
alacaktır . 

ni gösterirlerse parlak Alman yıl- altında tlcaret odasında dün tob-

Adliye vekaleti daimi ücretli 
memurlarla ücretli müba~ir, mü
vezzi, gardiyan, odacı, hademe 
ve sair müteferrik müstahdemle
rin }erine vekAleten hiç bir ta
yin yapılmamasını, bundan böyle 
bu kabil vekaleten tayinler için 
vekaletten müsaade alınmasının 

alakalılara bildirmiştir. 

dında birisi dün kansı Meryemi 
bıçakla tehdit ettiği haber verilmiş. 

Bundan baıka Ceza evlerinde 
beden terbiyesi yapılacak , her 1 

Ceza evinde bir kütüphane bulu
nacaktır. 

dızının kararmak ihtimalile karşı
laıacaR"ı pek ili iddia edebilir. 

Böyle bir ihtimal karsısında 
akla gelen ilk •ual, lngiliz Ameri
kan orduiarının b ö y l e bir 
hareketi .başarmak vaziyetine fil. 
hakika gelmio olup olmadıkla· 
rıdır. 

Bizim göıüfümüz odur ki İn
giliz Genelkurmayı, adaların mü
daf.ıası kadar kıtaya ihraç yap
mak zaıuretini kabul etmeUe ve 
ötedenberi varını yotunu Britan· 
ya adalarında toplamağa çalış· 
maktadır. Bu kanaatle , İngilizle
ı ın daima, böyle bir ~ihraç hare· 

·ketini de düşünerek hazırlandığı· 
nı kabul ediyor ve böylece Al· 
man ordularının Almanyadan uzak 
laşarak Rus topraklarına yayılmıf, 
yani şarkta çok uzaklarda datı
nık ve dar b i r vaziyete geldi
ği tün, meseli eylfil ayı içinde, 
büyük İngiliz kuvvetlerinin garp 
Avrupauna çıkacağını münakafa 
edilmeı bir ihtimal olarak kıymet · 

lendirmek istiyoruz. 

Kanaatımızca Almaqlann Sov • 
yetler harbinde utradıkları zayia
tın çok mühim olduğu ve bu za. 
yiatı ~karşılamanın kolay olmadı· 
t• düoünülürse, bu gün yetecek 
kadar mücehhez oldutunu, tah· 

min ettiğimiz anglo- sakson ordu· 
larının böyle bir hareketi batara· 
bileceklerıne muhakkak nazarile 
bıkmak IAıımdır. Ve ud meaele 

!anan fabrikatörlerimizle bazı 

meseleler hakkında görüomeler 

yapılmıftır. 

Vakayı gören polis suçluyu hemen 
' yakalayıp Cumhuriyet müddeimu 

miliğine teslim etmiştir. 

-------ı~=-u_z __ A_K_L_A __ • _•_A_• __ • __ A_•_ı_n __ -_-l~· ------
Yalmz yakan değil söndüren bombalarda var 

Umumiyetle bomba denildiği zaman, hatır" da· 
ima yakan, yıkan, kıran, öldüren, korkunç bir harb 
silihı gelirdi. Yımi, bir kelime ile şimdiye kadar 
bombalar sadece tahrib işi yapmakla mükellef tiler. 

ilk dcf a olarak lsviçre mühendislerinden bir 
zat, müsbet iş gören bir bomba icat etti. Bu mü
hendis, bombalarda mevcut tahrib kuvvetinden is
tifade ederek bunlarla yangın söndürmek usulünü 
icat etmiştir. 

İsviçreli mühendisin yangınlan söndürmeğe mah
sus icat ettiği bu bombaların görünüşü, kiğ'ıd fe
nerlerini andırmaktadır. Bu bombalann, kiğıd f e
nerlerine benzeyioi, bunlarda mevcut ve asılmata 
yarıyan saplarla büsbütün artmaktadır. Malum oldu
ğu üzere kağıt fenerlerin ipe asmağa, yahud elde 
taoımağa yanyan bir de sapı vardır. işte bu bom
baların da aynen böyle elde taşımağa yarıyan sap
lan vardır. 

Bombanın dış t&rafı, kartonla örtülüdür. Bu 
kartonun içinde, yanım söndürmete mahsus kum 
vardır. Bombanın orta yerinde, infillk etmete mah
sus bir mermi, yahut bir madde mevcuttur. Bu 
infilak edici madde, bombanm dıt alt tarafında bu· 

lunan ve derhal parlamata müsait bir madde ile 
temas halindedir. Bu yanıcı madde, sellüloidden 
ibaret olup, değil yalnız ateşle temasında, fakat, 
bunu çevreliyen havanın 135 dereceye kadar ısın
masından da alev almaktadır. Sellüloidin alev ah· 
şından 4 saniye sonra da bomba infilak etmekte 
ve içindeki kumları 4 metre uzağa gitmek üzere 
etrafıQa serpmektedir. Henüz kafi derecede geniş· 
lememiş olan yaniın, kumun tesiriyle derhal sön· 

mektedir. 

Yangın söndüren bombalar, 55 kilo atırlığın· 

da olup, en küçük bir tehlikeyi haiz olmadıkları 
gibi, kullanılmaları da pek kolaydır. Bunun i~in ya 
bombayı ateşe atmak, veyahut uzun bir sopanın 
ucuna bağlıyarak yanan yere uzatmak kafidir. 

• 
Bu bombaların, yangını haber vermek gibi bir 

ba4ka hizmetleri de vardır. Çünkü, evlerin her o 
dasında a,;ılı bulunması lazım gelen bu bombalar
dan birinin infilAkı falan evde veyahut falan daire
de yangın çıktıtını, civara haber vermekte ve di
ğer bir takım acil tedbirlerin alınmasını mümkün 

kılmaktadır. 

Kaçalı çümall datı 
Eski istasyon civarında oturan 

Zeki Uyanık isminde birisi üzerin· 
de kaçak benzin çakmağı taşıdı· 

ğından polis tarafından yakalan· 
mış, hakkında lazım gelen muame
le yapılmıştır. 

NOHUT iHRACATI 

Ticaret V ekiletinden alika 
darlara yelen emirde, böceklen· 
mete yüz tutmuş olan nohutların 
ihracına müsaade edilditi ve bun· 
lann kontrol memurlarınn muaye· 
ne ettirilmesi icabeylediti bildiri!· 
mektedir. 

Bir lurm tatalda 
Hacı bayram kuyusu yanında 

Mehmet adında birisi Mustafa Ok 
tayın cebinden altı lira çalarken 
suç üstü yakalanarak adliyeye tes
lim edildi. 

Ollal llldlrlerl 
ara11Dda deli .. • 

Orta mektep, lise direktör 
ve muallimleri arasında bazı de· 
ğifiklikler yapılmaktadır. Buna 
dair liıte yakında çıkacaktır. 

B.Bı'8tlavc .... 
J•Ptılı tet11111ıer 

Ziraat aletleri mütehassısı rııl 
oaviri Bay Rtşııt Savcının şebr 

mize geldiğini dbnkü nüsharııı• 
da yazmıştık. Mütehassıs şehfl° 
miıdeki atölyelerle ziraat alet' 
leri imalathanelerini tetkik ettıt 
ten sonra üretme çiftliğine "' 
civar çiftliklerde de tetkikle 
bulunduktan sonra şehrimize ' 
det etmiflerdir. Memlcketiaı· 
makine vaziyetile alAkadar ol 
bu tetkikten Adanalı çiftçile 
yakın zamanda istifade edece~ 
haber alınmıo ve bu tetkik ııe 
cesinde çiftçiler birliğinde ib 
yacları tesbit etmek üzere 
kadar rüesa ve çiftçilerin , i!., 
maa davet edildikleri hSV 
alınmıştır. 

•ata1da blaa 
tallrlrl ı11erl 

Antakya : 20 (Türksözü fi' 
habirindt:n) - Vilayet dahili 
yapılmakta olan bina tahriri 
leri devam etmektedir. Merk 
deki bir numaralı komisyon 
rin birinci, ikinci ve .üçüncü " 
takalarının tahrir işini ikmal 
miı,dünden itibaren dörd 
mıntakaya baılamıştır. 

Mülhaktatten gelen hab 
oralarda da tahrir itinin ıı0 ~ 
seyrini takip ettiğini bildirOJC 
dir. 

lletçl ec1811• 

HALI CZlHINESI 
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Dl$ . H~lBERLER . 
Taşlanan Alman 1 

büyük elçiliği 
Boenos Ayrcs : 20 ( a . a. ) -

1-lalk dün Alman büyük elçiliği 
binasını taşa tutmuştur . Resmi 
tnakamlar araştırma esnasında bü· 
Yiik elçilikte yangın bombaları 
Ve yakıcı mayilerle dolu şişeler 
buırnuşlardır. 

Türkler ve 
boğazlar 

(Birinci sayfadan artan ) 
Türkiye. Montreux mucibin· 

ce nıalik olduğu haklar üzerinde 
fevkalade hassas bulunduğudu her 
Zarrıan isbat C"tmiştir. 

iRANDA VAZİYET 
Pazı Ofiretler eski 1ahtan 

intikam almak İfİn 
pusu kurmuf 

Tahran : 20 (A.A.)- Royter: 
Bugün 130 Almanın daha mem· 
lekellen çıkarılması ile İran en 
tehlikeli sabotajcılardan ve beşinci 
kol mensuplanndan kurtarılmış 
oluyor. Şimdi çoğu tehlikesiz 
olan 250 kadar Almanın toplan· 
ması işi kalmıştır. Alman tabiye
tinde bulunan bir kaç Yahudi ile 
bir kaç Avusturyahnın Tahranda 
kalmalarına müsaade edilmiştir. 
Bundan mada Sovyetler birliğine 
yapılan sevkiyalta hizmetlerinden 
istifade edilebilecek olan 200 ka
dar Çekde lranda kalacaktır. 

· Romanyamn 
harp gayeleri 
Bükreş : 20 ( a. a. ) - Rador 

Ajansının siyasi muharriri yaıı
yor : Romanyanın harp gayeleri 
şunlardır : 

1 - Sovyetler Birliğinin 1940 
haziranında Romanyada ce-birle 
aldığı Romen arazisinin silahlan
ması ile ve Almanyanın müsellah 
yardımı ile geri almak . 

2 - Bolşevik rejimin teşkil 
ettiği tehlikeyi ortadan kaldırmak 
işine iştirak etmek. 

VilAOiVOSTOGA GİDEN 
MAlZEME 

TORKSOZO 

~-- - -

BOR SA 
PAMUK - HUBUBAT 

= 

CiNSi 
KiLO FIATI 1 

En az En çok 
K. S. 1 K. s. 

Koza ı 1 14.50 
Klevland ç-: 00,00 

1 Klevland 1 69,00 . 70,00 1 

Klevland il 62,00 67,50 İ 
M. Parlağı --00,00 00,00 

P 'lemizi 00,00 00,00 

Kapı malı 

Y. Çiğidi _o5,~ I 
K. Çiğidi 6,75 

Susam -41 ,50 1 

Buğday yerli 8,43 8,75 

Arpa 6,63 1 6,75 

Yulaf 1:43- ı 7,50 i 
20 • 9 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
1 I /ş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız ~ı ' 

(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.22 

r(DoLar) A'!l_erikan 132 20 _ı 

1 Times şöyle yazıyor : 
"Boğazların muhafızı bulun· 

duğu müddetçe Türkiye, mihver 
Planlarının tahakkukuna bir hail 
Olacaktır. 

Eski şahın Isfahan civarında 
bulunduğu sanılıyor. Polis, eski 
şahdan intikam almak ni_yetile 
pusuda bekleyen cenup aşıretle
rine karşı tedbirler almaktadır. 
Eski şahın lran dışında şarkta bir 
yere gönderilerek orada serbest 
bırakılması muhtemeldir sanılıyor. 

Japonya sinirleniyor 1 İki ıtalyaa 
gemisi batırıldı 

Türkiye şimdiye kadar Mont· 
roux mukavelenamesinin muharip 
devletlere ait harp gemilerini bo· 
!(azlardan geçirtmem'!k hakkında· 
ki hükumlerine büyük bir itina ile 
riayet etmiştir. 

Berlın'de öyle zannediliyor ki, 
Tiirkiye'ye tavır ve hareketini de
ğiştirtmek maksadını güden Alman 
gayretlerine Türkiye mukavemet 

etıniyecektir. 
Mihverin Kafkasya istikame· 

tinde icrasını tasavvur ettiği ha· 
re ket, tahakkuk etmiyeccktir .,. • 

Berlin 20 (a.a) - Yarı resmı 
bir menbadan bildiriliyor : 

Birkaç gündenberi ecnebi 
lllemleketlerde dolaşan ve Boğaz· 
lar meselesine temas eden şayia· 
lar gittikçe fazlalaşmaktadır· _ 

Dr. Claudius'ün Ankara'da gu
Ya boğaı.ların açılması için mü: 
~akerelerde bulunduğu rivaydlerı 
de çıkarıldı. 

Bu rivayetler hakkında Alman 
hariciye nezaretinde Dr. Clau~i · j 
Us'ün münhasıran Almanya ıle 
l'ürkiye arasındaki ticari mübade· 
le işlerini müzakereye memur 
edildiği bildirilmiştir. Esasen bo· 
hz.lar meselesinin katiyen bahis 
lllev:ıuu olmadığı da ilave edil· 

lnektedir. 
Almanların Bulgar hududuna 

a~ker tahşit ettikleri ve Bulgaris · 
tanın da askeri hazırlıklarda bu· 
luııduğu hakkındaki haberler de 
bir hayal mahsulü olarak tavsif 
edilmektedir . 

Alman selahiyetli mahfillerin
de beyan edildigine göre, dolaşan 
bu şayialardan bir netice çıkarı· 
labilir. Bunun için de bu gibi ha· 
berlerin kimler tarafından çikarıl· 
dığını nazarı dıkkate almak yeter. 
ltan hadiselerinden sonra Türki · 
Yede hasıl .olad dikkat ve endi· 
Şelcri başka cihetlere çevirmek 
hedefıni güdenlerin bu haberleri 
Çıkarmakta tabiidirki büyük men· 
faetıeri vardır, 

Bütün şayialar, yakın şarkt~ 
ter halde lngilizlerin istediklerı 
b adar çabuk unutulmıyan ~assa~ 
b 13.'l.ı noktalardan nazarı dıkka~ı 
~şka cihetlere çevirmek hedefı · 

tıı &iiden basit bir hileye dayan· 
trıaktadtr. 

lnglltere'nln 
ispanya elçisi 

.. Madrid : 20 ( a. a. ) - ln-
&"ıhı b" Mk ' h"'k' t' uyu elçisı Haor u ume-
~:e ~~por vermek ve talimat ~i
l-! k Uzere Londraya gidecektır. 
le 110run bu seyahati şahsi sebep· 
• de istinat etmektedi r. 

lllgar b8tçeılnde 
açık var 

rıe Sof ya : 20 ( a. a. ) - Maliye 
teb~ret} tarafından ne§redilen bir 
ı:tltı ı~e göre , 1941 senesinin ilk 
6,57?1nda bütçe v a r i d a t ı 
eu .• soo.ooo levayı bulmuştur . 
l~v ; t ibarla bütçede 360,311,773 

6 
lk bir açık var demektir. 

Britanya elçiliği Tahranın se
kiz kilometre şimalinde bulunan 
ya:ı.hk ikametgahmda yerleşmiştir. 
Tahran İngiliz ve Sovyet kıtaları 
tarafından temamiyle kuşatılmı~br. 

Almanlara göre 
sovyetıere göre 
(Birinci sahifeden artan) 

deniz üsü olan Kranştada yapılan 
ilk hava akınları Fin topraklan 
tarafından havalanan tayyareler 
tarafından yapılmıştır. Alman mal
zemesi Mayısta Finlandiyaya gön
derilmiş ve Alman harbi başlama· 
dan evvel Finlandiya seferberlik 

ilan etmiştir. .. 
Lozoski geçen Fin harbi es

nasında lng;ltere ve Amerikada 
Finlere karşı sempati hissedildi
ğini kabul etmekle beraber söz· 
Jerine şöyle devam etmiştir: 

- " Fa.kat lngiltere ve Ame
rika Rusyanın, Fınlandiya tara
fındaki hudutlarını vaktinde ga
ranti altına almakta ne kadar haklı 
olduğunu anlamışlardır. Sovyetler 
birliği Fin istiklalini mahvetmek 
istememiştir. Bunu yapan Hitler 
ve Fin hükumetidir ... 

Stokholm : 20 (a.a.) - Ôfi : 
Esir alınan bir Rus subayı Lening· 
rad'daki vaziyet hakkında şu be· 
yanatta bulunmuştur. 

- Birçok meşhur abideler ve 
resmi daireler harap o'muştur. 
A lman top ve tayyarelerinin fasıl
asız bombardımanı ve bunun çı· 
kardığı yangınlar neticesinde şe· 
hirde çok büyük tahribat. olmuş 
tur. Mamafih meşhur Ermıtage ~e 
kış sarayları bombardımandan hıç 
müteessir olmamıştır. Bu sarayla~
da bulunan kıymetli eserler ha~b~n 
bidayetinde başka bir yere gotu
rülmüştür. Bundan başka, 1~ inci 
asrın en kıymetli abidelerınden 
olan Kazan katedralı da kum lor· 
balar ve tahta iskeleler sayesinde 
şimdiye kadar muhafaza edilebil· 

miştir. 
Svir ve Volşov nebirlerinin sa-

hillerinde bulunup ta.hrip veya 
i§gal edilmiş olan elektri~ san
trallarından cereyanı tedarık eden 
fabrikalarda iş durmuştur. Ancak 
kömürle çalışan santralların ce. 
reyanından istıfade edebilen feb· 
rika.larda istihsaıat devam etmek· 

tedir. 
Şehre su tevzi eden ~orular.ın 
··him bir kısmının tahrıp edıl· 

mu .. d" 
mesi üzerine, yangınla.~ın .. ~on u-
·ımesinde görülen muşkulat art-

ru 'ht' 
t Mam afih halkın ı ıyacını 

ınış ır. . 
karşı lamak için lı.afı derecede su 

l r Sovyet makamları su nok· vart ı . _ 
ııanlığının önüne geçmek uz~re .• 
kuyular kazılmasını emretmışler· 
dir. . ,. 

Mevcut yiyecek sto.kl~rının k~-
f eleceği tahmin edilmış ıse de yı• 

1 
g k k t1ıx.ı kendini gitgide daha 

yece ı ıs . 
ıiyade hissettirmektedır · . 

Son dakik'ada yapılan bır 

Tokyo : 20 ( a. a. ) - Da
hiliye nezareti namına beyanatta 
bulunmağa mezun şahsiyet yaban
cı gazetecilere demiştir ki : 

< - Japonya , Viladivostoğa 
'petrol ve harp malzemesi nakli
yatı yapan gemilerin tabiiyeti ne 
olursa olsun buna bigane kala
maz.-> 

Japon sularında dolaşan ser
seri maynler hakkında Japon pro
testosunu mevzubahseden sözcü, 
Moskovanın henüz cevap verme
diğini söylemiştir. 

iNGiliZLERIN 

HAVA AKINlARI 
Londra: 26 (a.a)- lngiliz tay. 

yareleri Settinde doklara antre
polara bombalar attılar. İki tay
yaremiz dönmedi. Nant'da bom
balandı. 

Bulgar dahili 
tedbirleri 

Sofya : 20 ( a. a. ) - Hükii· 
met bütün memurlara gönderdiği 
bir emirde memurların sadakatine 
müracaat ederek asayişsizliğe se· 
bep verebilecek bütün unsurların 
kabil olduğu kadar süratle orta
dan kaldırılmasını talep eylemek· 
tedir. 

tahliye neticesinde, askerler dahil 
olmak üzere şehrin nüfusu üç 
milyona inmiştir. 

Şehir etrafında bütün şid· 
detle cereyan eden muharebeıer 
haklınncla bugün az haber alın· 
mıştır. 

Kronstadt kalesi ve Lening· 
rad'ın şarkında bulunan Oranien· 
burg şehri son günlerde Alman 
tayyare ve topları tarafından 

ağır bombardıman edilmiş ve bu 
iki kaledeki Sovyet bataryaları 
bir müddet susturulmustur. Dün, 
her iki taraf yeniden bombar
dımana baş lam ıştır. 

Teeyyüd etmiyen haberlere 
göre Mareşal Voroşilof Lening
rad'dan ayrılmıf ve Leningrad'a 
yardımda bulunmak maksadiyle 
yeni ihtiyatlar toplamak için 
550 kilometre şarkında bulunan 
Vologda mıntakasına gitmiştir. 

Londra: {a.a)-Yeni Şah, Fu· 
ruzi hanı başvekil olarak alıkoy
rnaktadırlar . Umumi' af ilan edil
miştir. Saraya ait elmasları gör
mek için mebuslardan bir heyet 
seçilmiştir. 

Londra : 20 {a. a.)- Lening
raddaki Rus mukabil taarruzu bu 
cephede vaziyeti iyice islah etmiş· 
tir. Fakat cenuptaki Alman hare 
keti endişe vericidir. 

Roma : 20 (a. a.) - - Romen 
kıtaları Kıruna girmişler ve Can
koya yerle§mişlerdir. 

Londra : 20 (a. a.) - Akde· 
nizdeki lngiliz filesiyle birlikte ha
rekata iştirak eden bir Hollanda 
denizaltısının top ateşiyle :ı 2,000 
tonluk bir ltalyan yelkenli gemisi· 
ni batırdığı resmen bildirilmekte· 
dir. Ayni denizaltı 6000 tonluk 
bir iaşe gemisini de torpilleşmiş
tir. 

Parlste lecı 
bir bayat var 

Londra : 20 (a. 11,) - Vişi 
radyosuna göre, dün Pariste 
neşredilen bir beyennamede, Pa 
ris civarında Arıgetonilde komü
nist propogandesı yaparak düş

mana yardım ettığinden iki Fran· 
sızın kurşuna dizildiği bildiri! · 
mektedir. Vişi radyosu spikesi 
Almanya ile işbirliği yapmıyan 
Jara karşı tedbir alınmasını Pe
tenden istemiş ve bazı halk küt
leleri arasında Fransanın yeniden 
imar ze ikyasına çalışan bir ki
şiye karşı, aksi istikamette çalı
şan oniki kişinin bulunduğunu 
söylemiştir. 

- Her sokak kölesinde cina· 
yet olmaktadır. Yeraltı trenleri 
bir tuzak yeri olmuştur. 

Balgarıstan lzerlade 
"yapıldığı söylenen 
tazyikin mablyetl 
( Ba,makaleden artan ) 

viye eden 1:-ir misaldir. 
Bu yeni stratji usullerine gö 

re Almanların, büyük tayyare 
kuvvetleri himayesinde Bulgar 
limanlarında yığdıkları küçük 
ve süratli deniz vasıtaları ile de
nizden ve havadan Kırımı işgale 
teşebbüs etmeleri, haritaya 
bakınca, akla gelen bir ihti
maldir, diyoruz, zira bu 
müşk.ül. sahada fikir yürütmek 
haddımız olmadığı gibi bu har-
bin binbir çeşit inkişaf ' ihtimalle
ri, iyi asker olmıyanların akıl er
direceği basit bahislerden değil
dir. Bizce mühim olan hadise, 
Bulgaristanın Sovyet Rusyaya 
k~rşı hareket birliği istenildiğini 
gosteren alametlerin çoğalması
dır. 

Necmeddin Sadak 

HAlK[Vİ RfiSUGiNOEN : 
23-9-941 salı günü saat 

(20.30) da Evimiz Salonunda 
Dil, Edebiyat Komitesi Başka
nı Bay Naci Ecer tarafından 
(Terbiye) hakkında bir konfe· 
rans verilecektir. Mevzuu, ço· 
cuk velilerine ve çocuklara 
mekteplerin açılmasından ev· 
vel yapılması lazımgelen şeyler 
hakkında izahattır. Bunu mü
teakip Evimiz Orkestrası tara
fından bir de konser verile
cektir. Giriş serbesttir. 

20-23 13452 

Sayla 3 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni .sene talebe kaydına ba,lamııhr. Kayd ve 

kabul fer aiti Bebekli Kilise aokağındaki bif ki 
yarduPdan öğrenilir. 13400 

,._. ......................... ~~-------, 
o6z MtlTERASSISI 

Dr. Mesud Savcı 
Bastaıarıaı Kabule Başlamıştır. 

L 13353 15-15 _______________ .J 

ilan 
İNHİSARLAR ADANA BAŞM0D0Rl0GONDEH: 

Mum parçaları ve diğer ecnebi maddeler bulunmayan müs

tamel, sağlam ve kırık mantarların idare anbarına teslim be· 

her kilosu 25-30 kuruştan alınır. 18 - 20-22 13446 

İLAN 
İHHİSAR(AR ADANA BAŞMOOORLOGOHOEN 

Akçadeniz Tuzlası civarındaki kulaklarda tebellür edip 
istihsal olunacak tahminen ve ·muhammen bedeli on bin beş
yüz lira olarak tesbit edilen ( 700 ) ton çuvallı veya dökme 
t~z mahallinden Adanada İnhisarlar Başmüdürlüğünce göste
rılecek anbarlara her türlü nakil vasıtasile taşınması ve Ada
nada boşalhlması veya çuvallı olarak anbarlara istif edilmesi 
işi Başmüdüriyette mevcut şartnamesi mucibince 18/9194 I 
tarihinden itibaren 25/9/941 gününe kadar sekiz gün müddet· 
le, pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin teminat akçasile beraber 25/9/941 tarihine mü 
sadi! perşembe günü saat 14 de Başmüdürlükteki Komisyona 
müracaatları ilan olunur. 19-2 J-24 ]3450 

Adana İsmet lnöafl Bız Enstltlıtl MI· 
dirliğinden : 

Enstitü mütedavil sermaye sipariş atölyeleri 2519/ 1941 tari· 
hinden itibaren faaliyete geı..ecektir. 

Bu atölyelerde dikiş kısmında her türlü rop, manto ve tay
yörler. 

Moda kısmm.da: şapka ve her nevi çiçek 
Çamaşır kısmında: her türlü kadın ve erkek çamaşırı Firenk 

gömlekleri. ' 

Tabahat kısmında: ise pasta siparişleri kabul edilir. 
1 - 4 Telefon 285 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral besapıarı 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı11, 1 Ağuato.s, 3 lkinciteıriP 

tarihlerinde yapılır 

İ941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 , 
4 > 500 , 2,000 ., 
8 > 250 > 2,000 ) 

35 J 100 > 3,sor > 

80 > 50 , 4,POO > 
300 > 20 f,000 > 

TUrklye ı, Bankasma para yatrrm okla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aym zam~nd~ laı llhlnlzl 

denemı, olur•unu:t. 
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K agnak Makineleri 
AZ CEREYAN SARUYATI, SESSİZ İŞlEME, UZUN ÖMÜR.' 

•• • • • • 

~ ı . ' ' ,:_, -~ . - , . 

Gazete ve Matbaası 
• 

1 1 p s • 
ı • ,• • • • • • • • 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARINA OONYANIN H[R TARA

f IHOA VUKU BUlAN HADİSElERi GÜNÜ GÜ

NÜNE VERİR. TÜRKSÖZÜNÜ TAKİP [DİNİZ . Kaynak El.ektrotları , ________ .. 

er madene göre ve her işe gö 
en mu iafık kaynak çubuğu. 

e : Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 
• plin, harita, bilumum matbaa 
: işlerini Tlrklyede mevcut mat-
• baaıarıa rekabet eder derecede 

Türksözü 
Matbaası 

Mufassal teknik izahat isteyiniz tab ve sflratıe elden çıkarır. 

Muharrem Hilmi R mo 

ABİDİNPA~A C~DV[Sİ '0. 42 - TElCRAf: REMO ADANA - TElEfON : 110 

Türksözü Cilt Kısmı 

SAGLAM, TEMİZ, ZARif CİLT i~lfRİNİZİ AMCAK TÜRKSÖZO 

MÜCEllİTHANESİNOE YAPTIRABİLİRSİNİZ 

,-
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu$ tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele!cr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat BanJ.:asında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası hulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki pliina göre ikr:>miye dat ıtı lacaktır. 

4 
4 
4 

40 
lOO 
120 
160 

Adet 

• 

" .. 

" 

1000 
500 
~50 

100 
50 
40 
20 

Liralık 4000 Lira 
2000 " .. 1000 .. 
4000 " .. 5000 " .. 4800 .. 
3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, · 11 - EylUI, 11 Birincikanun. 
1 Mart ve l J Haziran tarihlerinde çekilecektir~ 

--~-----------------.---------

1' dana oQumevı Baştabibi 

DOKIOR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-
mıştır. Telefon No. 272 9-15 13407 

~~----~~._,._.~~~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARltU ff[R GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 
~NDEKİ MUAYEH[HAHESİHDE KABUU!LJ 

.................................................... 

Hernevi hastalık muayene ve tedavi e 1İ/ir 
------

Muayenehane : Pamul< pazarı polis karakol" 
kar,ısmda Muayene saatları : Sabah : 6 - 9 

Öğle : 12- 14 
Akşam: 17den sonr'ı 

En seri ve en kati şe · 

kilde yalnı 7. kaşe 

GRIPIN 
ile geçer 

Havalann serinlediği b 
·ı~ günlerde alacağınız ı 

tedbir evinizde birkaç GR!PIN bulundurıııak olmalıdır. 

il Abone ve ilin . ']l"' l[j ıı~ lH~~ ~~öz ü - lf 
ı şartları GÜNDELiK ~E - AD~NA i " . . .. . 
ıi Sahi,, ve Başmuharriri M Ka\bı bozmadan, mıde ve bobrek1er• 

ı 
Sene/ili . · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN n .. • • • 
ı Aylıtı . . . 125 • - 1ı M yormadan ıstırapları dındırır. 

.ı - Umumi Neşriyat Müdürü ı N \' 

i il
• 

1 1 1 
ld MACiD GÜÇLÜ Jı M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınıntı 

an ar ç n areye _ ı M 
müracaat etmelldlr Basıldığı yer : TURKSOZO Matbaası • M her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ 

ı . - ıı .................................................... •:a::::::n:::::::ıı:r:::n:::n::acı:u: * * ::u:: * * * # :::n::=c:a: 


