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lngiliz devlet adamları, günün 
birinde Almanyamn behemehal 
Şarka doğru bir hareket yapa-

cağını, bunun için de Şimal yolu· 
rıu tercih edeceklerini söyleyip 
duruyorlardı. Hes'in fngiltereye 
Uçuşundan sonra bu şayialar da
ha ziyade kuvvetlendi. Belki de 
1-ies, Ruslara karşı müşterek bir 
hareket teklifinde bulunmuştur. 

Hatta, Çörçil bir çok kereler; 
"A lrnan orduları Rusyadan geçe 
tek Hindistanı tehdit edecekler
dir. Neyaparlarsa yapsınlar, nere
Ye ve nereden giderlerse gitsinler 
karşılarında bizi bulacaklardır . ., De 
nlişti. 

Bundan üç ay evvel, bir sa· 
hah, Alman ordularının Rıısyaya 
Çullandıklarım haber aldık . lnanıl-
lllası bir çokları için güç olan bu 
hadise artık tahakkuk etmişti .. 

Bu sırada iki haber nazarı 

dikkatı celbediyordu. Bunlardan 
birisi, Yakınşark ordulımnın meş· 
hur kumandanı General Weyvel'ın 
istirahate muhtaç olmasından do 
layı yerini Hindistan kumandanı 
ile değiştirmesi, dig-eri de, fran:~a
ki; Alman beşinci kolunun lngılız
ler ve Ruslar aleyhindeki çalışma
larını artırmakta olduklarının arka
sına haber verilmesi idi. 

Weyvel'in istirahate muht~ç 
olduğuna ve yahut Afrikada bır 
ll'ıuvaffakiyetsizliğe uğradı ğından 
dolayı değiştirildiğine dair ortaya 
çıkan şayic,lara inananlar olmadı 
dekil, Weyvel ·çapındaki, bir ku
lllandanın Hisdistanda istirahate 
Çekilmiş olmasına güç inanına~ la: 
Zırndı. Nitekim hadıseler bu fıkrı 
kuvvetlendirdiler. İngiltere Rusya 
nın uğ'rıyabileceği muhtemel bir 
hezimeti gözönünde tutarak Wey· 
Vel'i şark iyollarını tutmağa m~: 
ll'ıur etmişti. Hindistandaki asken 
teşkilatın başına geçen Wey_vel, 
Şirnalden inen Rus ordularıyle 
lllüştereken liranı işgal etti. 

Gösterilen sebepler ne olursa 
olsun, bu işgalin en mantıki i~ahı 
1-fitıdistan'a, Jraka, Süveyşe gıden 
Yolları emniyet altına almak, bu· 
talarda Almanları önlemekti. 

Alman orduları Kiyefi işgal 
ederek Karadeniz kıyılarından 
kafkas~a'ya clogru }Ol alırken, 
lngiliL orduları da cenuptan şima· 
le doğru harekete geçmiş bulunu
Yortar. İngiliz maksadının bira.n 
evvel Kafkasya'nın tabii kalele~ı
t\i Ruslarla müştereken ele geçır
tlıek olduğuna şüphe yoktur· Ha
ber verdiğine göre lran'dan bü
liik askeri kafileler süratla yaka· 
tıya doğru çıkmaktadır. Hindistan· 
daki, hazırlık büyük bir ölçüde 
~levam ediyor. Bir kıtanın bir cep· 
haneliğe döndüğünü, ~5~ silah 
fabrikasının geceli günduzlu çalış· 
tı~ını, bir milyonluk bir Hint or
dusunun batbt<dec< k bir hale gel-
di~ini müşahitler söylemektedir. 

Şu hale nazaran, lıaıp Avro· 
Padan Asya'ya doğru bir geçiş 
halindedir. Dinyeper etrafında ce· 
teyan eden harbin çalımına bal,;ı
lıtsa, Almanlar bu kıştan önce 
I<u~ ordusunu Oral 'lara doğru 
atıp Kafkas)"a'yı tutmak nisbetin
dediı. Bu olur mu, olmaı m ı? ... 
:un.u ,kestirmek mümkün değil: 

u ış Rus ordulaı ının buradakı 
~ulc.avemetine, teşkilatına bağlı 
ır ~ıştir. 

1 Fakat· şurası anlaşılıyor ki; 
tıo·ı· ' ~ 1 ız ordulariyle Alman ordula· 
tı A· , b k \ sya da çarpışmağa mec ur 
~lacaklardır. Bu şekilde harp ln-

~tliz. d ı 1 · 1· ·· t m lek a a arında, : ngı ız mus e • 
e Ve dominyonları kıt'asına 

b~:Çrn iş olacak. Bu bakımdan yeni 
it h l; areket s;ıfhası karşısındayız. 

ru arp tehlikeleri soldan sağa doğ
b· ~kış Yapıyor. Bu akışın ne gi· 
ll-

1 81Yasi ve askeri neticeler do-
gUraca~ -
\! ,_. gını çok geçmeden gore
Cııt, 

f erld c. BU ven 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Yüzme musabakala ı 

Vali B . Faik Üstün ve hakem heyeti müsabakaları t<ikip ederken 

[merasim yapıldıktan sonra: Muharrem Gülergin (Seyhan}, 
Bölge katibi Osman Sevalın: ha- 3 - Nejat Nakkaş (Ankara), 

raıetli hitabesi ile yüzme musaba- 4 - Şerif Turhan (içe!), 5 -
kalarına başlanmıştır. Teknik de- Kamil içli (Ankara), 6 Mecit 
recelerini aynen yazıyoruz : Gülergiıı (Se) han). Derece : 3. 

100 metre serbest : 1 - Ne- 10. 7. 
jat Nakkaş (Ankara), 2 - Me- 50 metre lıurbağalama kü-
met Ekerbiçer (İçel), 3 - Nev- çlikler arası Ac.lanadan : l -
ı.at Yangın (Ankara), <t - Nrlıat 1 - Mustafa, 2 - Kemal, 3 -
Erdem (Seyhan}, 5 - Nejat Şar- Ali, Derece : O. 51. 9 
kelli (İçel), 6 - İsmail Gürdap 400 metre serbest : 1 -
(Se)han). Derece : 1. 9. 2 Turhan Seyfioğlu (Ankara), 2 -

50 metre serbest küçükler : Lutfi Erdem CSeyhan), 3 - Meh-
Adanada ı - Doğan, 2 - Mus- met Ekerbiçer (lçel), 4 - Salim 
tafa, 3 - Ali. Derece : O. 43. 4 Kandemir (Ankara) 5 - Kazım 

100 metre sırtüstü : ı - Güç (Seyhan), 6 - Terketmiştir. 
Büleııd tlçel), 2 - Yunus Hay Derece : 6. 21. 8 
dar (Seyhan), 3 - Turan Seyfi- TUrk bayrak yaru~ı 
oğlu (Ankara), 4 - Kamil Jçli Birinci : Seyhan takımı. 
(Ankara), 5 - Mccit Gütergin ikinci : Ankara takımı. 
(Seyhan}, 6 - Nejat Şarkelli Üçüncü : İçel takımı. 
(İçel), Derece : l. 28. 6. Dördüncü : İçel 2 N. takımı , 

50 metre sırt üstü küçükler Beşinci : Seyhan 2 N. takımı. 
Adanaclan : 1 - Doğan, 2 - Derece : 6. 3. 9 ' 
Remzi, 3 - Hayrettin. Derece : Türk bayrak yarışı bütün mu-
1. 1 sabakaların üstünde iki misli pu-

200 metre kurbağalama : 1- van kıymetinde olduğundan çok 
Muzaffer Ôzsüıer (İçel), 2 - (Gerisi üçüncü_sahifede ) 

"""""""""""""""""""" """""" ı ı 

IYurdda zelzele! 
ı ı 
ı ı 
i Zarar Ve Hasar Yoktur i 
! Ankara : 22 (a.a) - Aldığımız. haberler, bu sabah f 
i O. 50 de Eski,ehir, Afyon, Ufak ve Emet; de bir yer ı 
ı saTSınhsı olduğu bildirilmektedir. Zarar yoktur. ı 

:""" """" """""""""""""""" "": 

I stanbul' da büyük 
bir yangın oldu 

94 ev, 3 cami ve 4 bina yandı 
Kızılay yardıma koşuyor 

Kiyefin suku 
tundan sonra 

CENUP CEPHESiNDE VAZi 
YET NAZİK GÖRÜLÜYOR 

[ Radyo gazetesinden ] Al· 
man - Rus harbinin inkişafı bey· 
nelmilel hadiselerin ön safını iş

gal etmektedir . Rus resmi teb
liğleri de bu vaziyetten üç , beş 
gün bahsetmediler. 1ngilizler, Ki
yef şehı inin müdaf aast vazifeleri 
ile mükellef olan kumandanların 
şehri terketmiş olduklarınrlan bah· 
setmektedirler . lngıliz mahfilleri, 
cenup cephesindeki vaziyetin pek 
nazik olduğu mütaleasındadırlar. 

lngilizler Rusyaya bir miktar 
tayyare ve bir miktar da tank 
göndermişlerdir. Cenup cepbesin. 
deki Budieni ordularının mağhi

biyeti lngilterede endişe uyan
dırmıştır. 

Londra : 22 ( a. a. ) - Dün 
geceki Sovyet tebliği : Dün bü
tün gün kıtalarımız cephenin he
yeti umumiyesinde düşmanla çar
pışmışlardır . Günlerce süren çe
tin muharebelerden ... sonı a Sovyet 

~kıtaları Kiyefi tahliye etmişlerdir. 
19 eylülde altmış Alman tayya
resi tahrip edilmiştir . 24 Sovyet 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

İstanbul: 22 (Türksözü muha
birinden) - Bu sahah şehrimiz. 
de büyük biı yangın olmuş, dört 
buçuk saat devam ederek 101 

binanın yanmasına sebep olduk
tan sonra, bütün İı;tanbul itfaiye 
gruplarının iştirakiyle daha fazla 

genişlemesine meydan verilme
den söndürülebilmiştir. 

Yangın Fener Patrikhanesine 
ait bir binadan elektrik kontağı 
neticesinde çıkmış, ve bu esnada 

çok şiddetle esen rüzgarın tesi
riyle etrafa yayılmağa başlamıştır. 
Vaziyetten haberdar edilen itfa. 
iye gruplarının sarfettikleri büyük 
gayretlere rağmen yangın Sultan 
Selim camii istikametinde ve 
Camcı yokuşu boyunca gcnişlr
meğe başlamıştır. Yangının çık

tığı anca haberdar edilen Vali 
ve Belediye Reisi Dr. Lıitfi Kır-

dar ve Emniyet Müdürü hadise 
yerine gelmişler ve alınan ted
birlere nezaret etmişlerdir. Ya
pılan tahkikata nazaran yangın 
bir kast eseri değil sırf bir kaza. 

dır. Yangından zarar görenler 
478 nüfustan ibaret 129 ailedir. 
Bu felaket karşısında Kızılay 
derhal faaliyete geçmiştir. 

Nüfusça ölü olmadığı bildi
rilmekle beraber dün son dakika
da Abdi Lucazi camiinin müezzini 

40 yaşında Mehmetin cesedi 
çıkarılmıştır. Başka zayiat yoktur. ___ __,__ 

. 
Türk bayrak müsabakaları:__. 

birincileri 
Türkiyede, Balkanlarda ve 

hatta Rusyada eşi olmıyan_ en 
modern ve en güzel açık yurnıe 
havuzu yaptırmış olan Adananın 1 
} üzme sporlarına fev~~l?.de ehem• 
miyet verdiğıni göz onunde t~
tan beden terbiyesi Umum M~· 
dürlüğü şehrimizde büyük bır 
tc vik ve gösteri musabakası ter
tiı etmiştir, 21eylul941 A paz~r 

.. .. Adana cidden fevkalade bır 
gunu . k 

- .. ·aşamış onbıne ya ın 
spor ~unu } 'ı 1 ve Se •han 
seyircıler Ankara, çe. . Y , 

. - .. - ıer'ını şıddede 
bölgelerı yuzucu 
içten alkışlamışlardır· 

Bu güzel musabakaları _Baş
hakem olarak idare etmek .~zere 
Su sporları f eder as} onu mumes· 
· A kara .1. Bay Necdet Ulutan n • 
Si 1 • t" 
d Şehrimize gelmış ır. an "k" 

Musabakalar başlamadan ı ı 
.. saat evvel akın akın ~elen 
~:vetliler ve halk Adana yuz~e 

nun etrafını çerçevelemıŞ· 
hayuıu . , k 

d
. Seyhan bölgesı oaş anı 

ter •. k u·· t"" 
V 1, . uay fai s un S yın a ımız o 

a t 15 de musabakayı açmak 
saa ı·r• gel .. üzme havuzuna ge ı • -
uzere Y h"' t '"'ap-halk çoşkun teı.a ura J 

mez V l' .. sürekli alkışlarla 
ş ve a ımııı l 

m~amlamışlardı. Anka~~· _c~I ve 
se l bölgeleri yüzüculerını Va
Se?' l&nt ftiıc ettikten ve mutat 
imız e ' 

ı Yeni İ ran kabi
nesi kuruldu 

Eski Şahın serveti 
Tahran : 22 ( a. a. ) - Paris 

Ajansı bildiriyor: Furuği Hanm 

hastalığı dolayısiyle Adliye Na

zırı Ahi parlamentoda kabinenin 
aşağ'ıdaki 1.evattan teşekkül etti
ğini bildirmiştir : 

Başvekil Furu~i Han , Adliye 
Nazırı Ahi , Sanayi ve Maadin 
Nazırı Hekmet , Hariciye Nazırı 
Süheyli , Sıhhiye Nazırı M~rat • 
Münakalat Nazırı Doktor Secari ' . İktisat ve Ticaret Nazırı Gc.ıl Şa-

lngiliz • Amerikan isbirlij!ini kuvvetlendiren Çörçil · Ruzueli mülakatından bir intiba 
yan, Harbiye Nazırı General Ah
met Nakşalan , Dahiliye Nazırı 

Nevyork : 22 (a. a.) - Nev· 
york Herald gazetesinin Vaşing

ton'dan bildirildiğine göre, devlet 
reisi M. Ruzvelt cumaertesi günü 
hariciye na.mı M. Hull ve t:-ahri· 
ye harekat şubesi reisi Amiral 
Stark ile istişarelerde bulunmuş
tur. 

P.yni gazete diyor ki : 
Selahiyetli müşahitlerin fikri

ne göre, bu göıüşmelerden sonra 
Amerika donanması Atlantik'te 
mihver devlet lerine mensup gc-

ATlANTİK MUHAREBESİ 
NE VAZİY(TTE ? 

Amerikan donan
ması yeni bir 

harekete geçiyor 
milere karşı yeni bir harekete 
geçecektir. 

Londra : 22 (a. e.) - Daily 

Telegraph gazetesinin Zürich 
muhabiri şöyle yazıyor : 

<= Alman Neueste Nachrihten 
gazetesi Atlas denizi muharebe
resinin Almanya'nın lehine inki- ! 
şaf etmediğini açıkça itiraf etmek-

tedir. Bu gazete İngiltere'n in 2e- 1 
mi kafilelerini daha kuvvetli bir j 
himaye altında bulundurmasından 

şikayet ediyor.> 1 
Londra : 22 (a. a.) - Daily j 
( G,erisi üçüncü sayfada ) 

General Cihan Bani , Maliye Na
zırı Doktor Papiçi , Maarif Na-

zırı Doktor Sadık , Posta • Tel· 
graf ve Telefon Nazırı Sayah , 

Ziraat Nazırı Hakimi ve müteaki
ben hükumetin programı okundu. 

Tahran : 22 ( a. a. ) - Eski 
Şaha ait menkul ve gayri menkul 

malların devrine ai t resmi beyan
name parlam entoda okunmuştur. 

Eski Şah zamanında zarar gören. 
lerin ziyanı tazmin edilecektir. 
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Coğrafi Bahisler : Almanya Sovyet petrollanndan istitade edebilir mi? 1 

AVBUPANIN 

Almanyanın Sov
yet Rasyaya taar
ruzunun başlıca 
sebeplerinden bi-

Rusyada demir,nehir 
yollarının vaziyeti 

Ceyhan köprüsü bitmek üzere 
; B0Yt)K SU YOLU 

V 
olga Avrupa'nın en bu}ük 
nehridir. 3700 kilometre uıun
luğundadır. 1 milyon kilomel· 

re murabba araziyi geçer. Geniş· 

Köprü 130 metre uzanlağandadır liği Kalinin
1
de 200, Gorki'de soo. 

risi ve belki de en 
mflblml petrole o
lan ihtiyacıdır. 

Ya, Almanyanın benzine olan 
i htiyacı çok acildir . Veyahut da 
Hitler uzun bir harbin ~eniş men
balara sahip olmayı icap ettire
ceğini kati olarak anlamıştır. Ni
tekim, muhakkak olan birşey var
sa o da, Rusyaya taarruzun baş
lıca sebeplerinden biriı.i petrol 
ıhtiyacıdır. 

Uzun sürecek bir harp için 
Almanya,Romanya petrollarından 
ve bizzat Almanyadaki suni pet
rol fabrikalarının istihsalinden da
ha çok fazla petrole ihtiyacı var
dır. Garpteki harekat Alman ya
nın bu menbalardan ele geçirdiği 
benzin miktarından 6 - 7 milyon 
ton fazla bir benzine ihtiyaç gös
termektedir . Almanyanın askeri 
ve sivil ihtiyaçları ve işgali al
tında bulunan memleketlerin ihti
yacı için on milyondan fazla ben
zine lüzum vardır. 

Halbuki , Almanyanın Rus 
petrollarından faydalanması için 
yalnız Baku ve Grazni menbala
rını ele geçirmesi değil, ayni za
manda bu kuyuları sa~lam bir 
halde bulması lazımdır. Daha son
ra ve en mühim nokta ise , bu 
petrollan Almanya ve Garbi Av
rupaya kadar nakledebilmek me
selesidir . Harbin başlangıcında 

Rusyanın vadettiği yardımdan is
tifade edebilmek için Almanyanın 
karşılaştığı güçlüklerden daha mü
him güçlükler zuhur edecek de
mektir. 

Akdenizdeki lngiliz ablukaSl 
dolayısiyle Ru ya ile Almanya
daki münakalat ancak neh ir ve 
demir.> ollarına inhisar etmektedir. 
Baku veya Makos - Kale,den 
başlıyarak Azak denizi , Volga 
şehri, Gorki kanalından geçerek 
Leningrada kadar giden yol mil
yonlarca tonun nakli için pek is
tifade edilebilecek bir yol değil· 
dir. Bu yol üç aktarmayı icap 
ettireceği gibi , iki aylık da bir 
zaman ister. Bundan başka Volga 
nehrinin donması dolayısiyle de 
senede ancak azami yedi ay iş

ler . 
Karadeniz. üzerinde bulunan 

Khersondan Dniyeper veya Bug 
sahillerini takiben Brest·Litvoska 
giden yol ise bu kadar mu
azzam bir nakliyat için daha faz
la müsait değildir. Kanal teşrini 

saniden itibaren mart sonlarına 

kadar yani takriben senenin beş 
ayında buzlarla tıkalı bir vaziyette 
kaldığı gibi büyük nakliyat için 
de henüz kafi derecede mücehhez 
değildir. 

Tuna yoluna gelince; bu yol
dan azami dertcede istifade olun
maktadır • Fakat buradan nakil 
olunan şey de ancak Romanya 
menbalarından temin olunabilen 
maddelerdir. 

Bütün bu nehir yolları At. 
manyaya ancak birkaç yüzbin 
ton nakledebilir. Milyonlarca to
nun nakli mevzuu olamaz. 

Demiryolları vasıtnsiyle nakli
yata gelince ; hiç şüphe yok ki, 
Sovyet iltt:sadiyatının en zayıf 

noktası demiryolları şebekesidir. 

Bu husustald tekamül noksan-
• lığı sadece Sovyet Rusyanın ikti
darsızlığından doğma değildir . 
Rus menbaları garple temas ve 
münakalatının tekamülünü amiz 
değildir . Çünkü , ticaretinin en 
mühim kısmını Baltık ve Kara
deniı. yolu ile yapmaktadır. Bun
dan başka garp hudutlarına doğru 
giden iyi bir demiryolu şebeke
sinin müstevlilerin işine çok ya
rayabileceği noktası da gözden 
uzak tutulmamıştır. Sebebi ne O · 

!ursa olsun, Rusyadaki , garp de
miryolları §ebekesinin , Almanya· 

Petrol 
yol 

nakliyatı 
Akdeniz 

ic;irı l::>iric:ik 
yolu .. 

Samara'da 2000. Stalingrat'ta 
Ve 350 bin liraya malolacaktır 8000 metredir. Dünyanın pek aı 

J Geyhan : 22 (Türksözü mu- nehirleri geçtikleri yerlerin gerek 

Mekteplerde habirinden ) - Bir müddetten- tarih, gerek iktisadi hayat ve ge· 

nın karşı karşıya bulunacağı pet
rol naldıyatı işini halledecek bir 
vaziyette bulunmadığı bir realite. 
<lir . 

Bir milyon tonluk bir nakliyat 
üzerinde yapacağımız hesap bize 
Almanyanın karşılaşacağı güçlüğ"ü 

göstermek için kfıfidir. Bakuyu 
Rusyanın eski garp hudutlarından 

YAZAN 

P. P. 

makta idi. Son günlere kadar ln
giliz ablokası mihver memleketle
rinin şarki Akdenize girmelerini 
men ediyordu. Fakat Giridin düş
mesiyle bilhassa benzin bakımın

dan vaziyette mihverciler lehine 
bir sefalı olmuştur. Birkaç İtalyan 
petrol gemisinin Yunan kara su
larını takip ederek ltalyan liman
larına vardığ"ı malUmdur. 

Gecen ders yılı ~kısalığı bu , 
'yıl telafi edilecek 

Geçen ders yılı sonunda ted
rbat diğer yıllara nisbetle daha 
erken tatil edilmesi dolayısile 

mekteplerin bütün .sınıflarında proğ 
ram müfredatını tamamlamalı: 

mümkün olmamıştı. 

Maarif Vekaleti bn hususta 
teşkilatma bir tamim yaparak bu 
ders yılında geçen senenin kı a
lığına karşı nasıl hareket edilece
ğini bildirmiştir. 

Okullarda ders 
saatleri 

beri inşaatı devam eden Ceyhan l rek sahillerinde yaşayan kavim· 
köprüsünün demir aksamı ve mon- lerin hayal alemlerinde, Volga'nırı 
taj işi de ikmal olunmuştur. Köp- ı şarki Avrupa'da haiz olduğu ke· 
rünün geriye kalan , üzerindeki dar büyük bir ehemmiyet almı~ · 
betonarme tabliye ve parke işinin I :1ar<lır. 
ihalesi de yapılmak üzeredir. Na- Volga Katinin mensucat mr.r· 
fia vekaleti bu iş için 26 bin lira kezi, :Yaroslawe ağır otomobil 
tahsisat kabul etmiştir. üç ay de- f akrikaları, Gorki hafif otomobil 
vam edecek bu işten sonra, köp- sanayii, Kazan'ın Mari sahası, Sa· 
rü önümüzdeki baharda munaka- mara civarındaki, Volga Almorı· 

lan Cümhudyeti, Stalingrad ağaÇ lala açılacaktır. 
endüstrisi ve traktör inşaatı mer· 

Köprünün uzunluğu 130 metre kezi ve Atstrakan balıkçı mınta· 
olup 350 bin liraya mal olmakta· kası arasında, muazzam miktarda 
tadır. Ceyhan iktisadiyatı için mü emtaa için, münakale yoludur. 
him bir vasıta ve Ceyhanlılar için Volga'nın seyri •efere müsait 38 
büyük kolaylıklar temin edecek kolu, memleketin içlerine kadar 
olan bu köprünün in~aasında Nafia sevki yat yapılabilecek suretle tan· 

ayıran mesafe 3500 kilometredir. 
Rus demir yolları üzerinde bir t
ren günde ancak 150 kilometre 
yapabilir. Vukuu muhakkak olan 
rötorlar, aktarmalar, tahmil ve 
tahliye için sarf edilecek zamanda 
hesaba katılacak olursa, 500 ton 
taşıyan bir tren bu mesafeyi an
cak 2 ayda katedebilir. Binaena· 
leyh bir tren senede ancak beş 

altı, defa gidip dönebilir. Binaen
aleyh bir milyon ton nakledebil
mek için üç yüz kırk treni sene
nin on iki ayı zarfında mütemadi 
şekilde işler bir vaziyette bulun
durmak lazımdır. Halbuki, ne Al
manyanın elinde bulunan petrol 
vagonları, ne de Rusyanın Demir 
Yollan bir kaç yüz bin tondan 
fazlasının nakline müsaid değildir. 

Bu vaziyet, hiç şüphe yokki, 
lngiliz ablokası için mühim bir 
noksandır; Maamafi Akdenizdeki 
lngiliz deniz kuvvetleri ve uzun 
mesafeli bombardıman tayyareleri 
bu yoldan yapılacak nakliyat için 
çok ehemmiyetli ve daimi bir 
tehlikedir. 

müdürü B. Salimin büyük emek- z.im edilmiştir. Geçen sene tamaııı· 
Yeni ders yılının yakınlaşma- lerı· geçm"ıştı"r. M k V 1 k 1 lanan " os ova - o ga ana ı., 

sı dolayısiyle Maarif Vekciletı ders· ve "Beyaz.deniz kanalı., gibi ka· 
Mihver devletlerinin Akdeniz

de sahip oldukları petrol gemileri · 
nin tonajı yarım milyonu bulur. 
Katetmeğe mecbur bulundukları 

mesafede çok uzun olmadığından 
senede 8-10 seyahat yapabilirler 
Bu demektir ki, hiçbir mani ile 

lcre başlama zamanı ile okulların Ziraat VekAletlnlD nallar sayesinde, Moskova ve di· 
tatil zamanlarını tesbit_ etmişt_ir · " ,. h' ı ı · '- ıeri 

Derslere orta tedrısat mues · :hububat denemeleri ger şe ır er.e sanayı mer1LeZ 
• Volga vasıtasiyle bir yandan Bal· seselerincle sabahları saat 8,30 da · 

b la acak ve saat 15 45 de son Diyarbakır : 22 (Türksözü tık deniz.ine ve şimali Buz denizi· 
aş. 1 n kf ' muhabirinden ) - Ziraat Vekale· ne, diğer yandan da Hazer deni· 

verı ece ır. r f d h b b i ı · z.ine rapt edilmişlerdir. Çifte tedrisat yapan okullar ı taıa ın an u u at c eneme erı 
karşılaşmadıkları takdirde senede 
4-5 milyon ton benzin taşıyabi
lirler. 

da sabah 8 veya 8,l5 de başlı- yapılıyor. y akınlarda •·Volga - Don,. ke· 
, c klard r.' Bu denemelere memleketin nalı sayesinde Karadenizle de 

) aKa 
1 tltfl A fl muhtelif yerlerinden celbedilen irtibat temin edilecektir. Vol· 

Görülüyorki çok tehlikeli ol
makla beraber kafkas pelrollerini 
1 talyan limanlarına ve oradanda 
Alman topraklarına nakledecek 
yegane yol bu Akdeniz yoludur. 

iZ ens Sun n buğday nevilerimizin verim ve ga memleketin enerji iı>t.hsalindt 
ba seneki mezunları hastalıklara mukavemeti te::.bit de mühim bir rol oynar. Yukarı 

Çok güç olmakla beraber en 
iyi hal çaresi bir Pipe - !ine 
(isale Borusu) inşasıdır. Filhakika 
Kiyef'e hatta daha uzağa kadar 
böyle bir tesisat yapmak imkansız 
değ"ildır. Fakat 1000 1500 ki
lometrelik bir mesafe üzerinde 
yapılacak böyle bir tesisat on beş 
aydan az bir zamanda meydana 
getirilemez. 

Kıı k üç santimetre kutrunda 
bir boru yolu ile senede takriben 
3.500.000 ton noklolunmaktadır. 

Filhakika bugün, bir tekboru ile 
yalnız bir madde yerine birkaç 
maddenin nakli mümkündür. Fakat 
böyle de olsa senede azami üç 
milyon ton naklolunabilir, ve buda 
ancak 15 aylık mesaiden sonra 
mümkün olabilecektir. Bu davayı 

alakadar eden en mühim nokta 
şudur ki; Rusya geniş mikyasta 
petrol ihraç ettiği zaman hemen 
bütün nakliyatını Akdeniz yoluyla 
yapmakta idi. 

Kafkas petrolleri borular va
sıtasiyle Baküden Batuma ve 
Grozniden diğer bir Karadeniz 
Jimanı olan 1Tuapseye naklolun-

İskenderun yolanda 
bir otomobil kazası 

Antakya : 22 (Türksözü Mu
habirinden) - Dün lskenderun 
yolunda Arapali mevkiinde bir o
tomobil kazası olmuş ve yedek 

teğmenlerden Süleymanın şehit ol

ması, üç vatandaşın da yaralan
masiyle neticelenmiştir. 

Belenli şoför Ahmedin idare· 

sindeki 476 numaralı otobüs Be
lenden lskenderuna giderken fren 
patlıyarak devrilmiş ve yolcular-

dan teğmen Süleyman ölmüş, ls
kenderundan Selim, Antakyadaıı 

Nihat oğlu Ihsan ve yine Antak· 

yadan kömürcü Ali yaralanmışlar
dır. 

Ihsan ile Süleymanın yarası 

ağırca olduğundan lskenderun has
tahanesine kaldırılmış, şoför Ah-

met firar etmiştir. 

Vaka mahalline giden Cum
huriyet Müddeiumumisi ve jandar. 

ma Kumandanı derhal kaza yeri
ne giderek tahkikata el koymuş
tur. 

Bu yıl kız enstitüsünden 19 
kızımız mezun olmuş. Bunun ikisi 
Moda - Çiçekten 17 si ise Biç· 
ki - Dıkiş kısmındadır. 

Biçki - Dikiş mezunları : 
Lutfiye Taşkıran, Fatma Türk

men, Nermin Yalçın, Muhibe Ol
gun. Muaneı. Burduroğlu, Müı.ey. 
yen Bulacı, Remziye Ôzvekar, 
Naciye Göktürk, Edibe Gülü, Se
mahat Ananlar, Muteber Günay. 
dın, Behire Erkin, Müeyyet Gü
ney, Mefhar Avı, Hurrem E.ve-
cen, Naibe Meçü, Latife Çiftçioğ
lu Moda - Çiçek şube.si mezun-
ları : 

Halide Tukyu, Hasibe Uğur. 

Mersinde yapılacak 
masa bakalar 

Önümüzdeki, hafta Muğla, An
talya, içe!, Hatay, Seyhan Bölge· 
teri arasında Beden Terbiyesi U
mum müdürlüğü tarafından konan 
bir kupa ile mükafatlı Akdeniz 
kürek musabakaları Mersinde ya· 
pılacak ve bu musabaka ile bu 
yılki, su sporlarına son verilecek
tir. Muğla, Antalya takımları Mer 
sinde gelip şimdiden kamplara 
başlamışlardır. 

Gelecek sene Türkiye yüzme 
birincilik musabakaları Ağustos 

sonlarına doğru Şehrimiz yüzme 
Havuzunda yapılacaktır. 

----- ---_-__ u_z ___ AK_L_A __ B_D_A_N __ B_A __ B_E_R _____ , _____ __ 

lhlamur içen köpekler -Musiki dinleyen inekler 
Eskisine nazaran bizde köpek besleme merakı 

arttı. Fakat köpek hastalıklarının da çoğaldığı söy
leniyor, doğru mudur? 

- Evet, eskisine nazaran köpek besliyenler 
şayanı hayret derecede çoğalmıştır. Sonra hayvan· 
lara karşı da itina fevkalade artmıştır. Buna rağ· 

men ev köpekleri çıtkırıldım bir hale gelmişlerdir. 

Çabuk hastalanmaktadırlar. 
Bize gelen köpekler arasında bilhassa soğuk 

alanlar, nezle, grip, zatürrie, zatülcemp olanlara pek 
çok rasgelinir. 

Onların da nezlelerine, griplerine karşı bizim 
gibi sıcak ıhlamur içirenler çoktur. Ve tabii bunlar
dan fayda da görülmektedir. 

insanların tedavisinde mesela vitamin meselesi 
gibi bu asırda pek rağbette olan nazariyeler hay
vanlar için de caridir. insanlar gfüi hayvanlar da 
yirminci asır tababetinin •vitamin» inden hisseleri
ni alıyorlar. Birçok yavru hayvanlara küçükken kuv
vetlenmesi, ielişmesi, neşvünema bulması için vita· 

min veriyorlar, köpeklerine vitaminli şeyler yediren
ler pek çoktur. 

Sıhhatsiz olan, hastalıktan kalkan hayvanlara 
da mesala iki vitamini birden ihtiva eden ve Vo
gan denilen bir ilaç verilir. Yani yalnız insanlar 
arasında değil, hayvanlar fı.leminde de vitamin sal
tanat sürmektedir. 

* * * 
lsveç'in Wiad şehrinde bir telsiz telefon fabri

kası musikinin inekler üzerinde sütü artırma bakı· 

mından yaptığı tesiri tetkik etmiş. 

Bu maksadla muayyen miktar v;_ kalitede bes
lenen ineklere günün muayyen saatlerinde müzik 
dinletmiş, görmüş ki musiki dinliyen inek günde 
0,26 gram süt veriyor. 

Eğer bu hesab teeyyüd ederse, lsveç de bir 
milyon inek bulunduğuna göre senede 250,000 kilo 
fazla süt alınacak denıtklir, 

edilecektir. Bu meyanda Vilayeti- Volga'da, Kalinin ve Rybinsk ba· 
mize erkenci ve Süneye karşı rajlarından cereyan teminine baş· 
mukavim nevi, Kıbus nevi buğ- lanmıştır. Volga'nın Samara ci· 
dayı gönderilecektir. varındaki kavsinde inşa edilmekte 

Memleket istihsalatı bakımın- olan merkez, muazzam orta Vol· 
dan çok faydalıdır. Tecrübelerin 
yapılması Diyarbakır halkını mem
nun etmiştir. 

Balkevl Bisiklet 
• 

yarışı 

Bu Pazar günü saat 17 de 
Adana Halkevinin tertip ettiği bi · 
siklet yarışına 7 bisıkletçi iştirak 

etmiştir. Musabaka sürat ve mu
kcıvemet üzerinden iki şekilde ya
pılmıştır. Bisıklet Ajanı Bay Adli 
Belger ve Hakem Salahattin ta
rafından idare edilen bu bisiklet 
yarışının sürat kısmında birinci 
Milli Mensucat Gençlik Kulübün· 
den Ahmed Ecesoy, ikinci Adana 
Gençlik Kulübünden Hcılis Yılmaz, 
tahammül koşusunda birinci Milli 
Mensucat Gençlik Kulübünden 
Ahmed Ecesoy, ikinci Adana De
mirspor Gençlik Kulübünden Fik
ret Tel, üçüncü Milli Mensucat 
Gençlik Kulübünden Süleyman 
gelmişlerdir. 

Bisıklet yarışlarını müteakip 
her iki nevi musabakalarda l>irin· 
ci ve ikinci gelenlere Halkevi mü
kafatları verilmiştir. 

Tohumluk 
Vilayet Çiftçilerinin tohumluk 

ihtiyacının tesbitine başlanmıştır. 

Ankara takımı 
dladtl 

Ankara yüzme takımı dün 
saat 4,30 treni ile hareket etmiş

lerdir. 

Bırıızbklar 
Mermerli mahallesinden Razi

yenin gündüz evine ıiren Mehmet 
Akar yakalanıp Cumhuriyet mah· 
kemesine verilmiş. Yapılan duruş

ma sonunda suçu sabit görüldü
ğünden 1 ay 5 güne mahküm e
dilerek derhal tevkif edilmiştir. 

* * 
Ada sokağı mahallesinden O· 

lup Manisalı Ali bah~esindeki bah· 
çıvan, Mustafa Dolmacının üç ha
ralını çalan Osmaniyenin Hemşer
li köyünden Hamzanın çaldığı çu
vallar ile beraber suç üstü tutu
larak Adliyeye teslim edilmi~tir. 

ga sahasma ışık ve kudret vere· 
cektir. Resimde eski tipteki bır· 

kaç vapur görülmektedir. 
Bunlar :yukarı Volga'da Ya· 

ra law'da inıon ve eşya nakledcll 
gemilerdir. Bu vapurlar Volga'nııı 
donmadığı 6,5 - 8 5 ay imtida· 
dınca, Hazıtr denizinden gelell 
neft mavnaları ve Stalingrad'B 
doğru yüz.en muazzam kereste 
.sallarile birlikte, muhteşem genıŞ · 
liğiyle akıp gıden nehri canlandı· 
rırlar. 

,... 
TÜRKiYE Radyosu 

7.30 

7.33 
7.45 
8.00 
8.30/ 

ANKARA Radyosu 
Salı 23.9.941 

Program ve memleket sa· 
at ayarı 
Müzık : Hafif program 
AJANS haberleri 
Müzik : Senfonik parçala' 

8.45 Evin Saati 
12.3U 
12.33 
12.45 
13.UO 

13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

19.00 
1'9.30 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 
21.00 

21.10 
21.30 

21.45 

22.30 

22.45 
22.55/ 

Program ve saat ayarı 
Müzık : Türkçe plaklar 
AJANS haberlerı 
Müzik : Türkçe plaklar 
Programının ikinci Kısmı. 

Müzik : _Karışık Prog-rafll 
(Pi.) 
Program ve memleket S'S" 
at ayarı 
Müzik : Radyo Salon 0'' 
kestrası 

Müzik : Karışık Şarkılar. 
Memleket saat ayarı .;e 
ajans haberleri. 
Serbest ıo Dakika. 
Müzik : Fasıl Sazı. 
RADYO GAZETESi 
Müzik : Saksofon Solo18'

1 

Ziraat Takvimi ve ropra~ 
Mahsulleri Borsası 
Müzik : Oda Musikisi. 
Konuşma (100 sene Öllc;e 

nasıl ya~ıyorduk). . 
Müzik : Klasik Türk Mlit.l' 

ği Programı. ~ 
• p;r 

Memleket saat ayarı, nJ~ ıı· 
haberleri ; Esham - 1 B 

1 
vilat, Kambiyo - Nıı1'ıl 
Borsası 

Müzik : Cazband (Pl.) 

23.00 Yarınki 

nl§ 



r 

'1areşaı Peten bu ha· 
•11ata bir natuk verdi~ 
ia Yişi : 22 ( a. a. ) - Ofi A· 
d~llsı bildiriyor : Mareşal Peten 
t ıın saat 3-18 de radyoda aşa
a;:aki nutku söylemiştir : ~ işgal 
8 

ında bulunan mıntakadaki Fran· 
i •ılar, bu alcşam birkaç haftadır 

1Şgaı ordusunun münferit unsur
ı"rına karşı tekerrür eden suikast
&~r hakkınd~ ne düşündüğümüzü 
/1.e. büyük bir heyecan ve bütün 
aınırniyetle söylemek mecburi· 

Yetinde . 
yım. 

Yapılan suikastlerin mahiyeti 
Cen .d. b 81 ır. Ve yeni felaketlere se· 
y ebiyet verebilir . Bu suikastleri 

t_ııbancı ajanlara atfetmek gerek
ır ÇM d • unkü Fransız ananesı , al-

k ıktarı emre itaat eden askerlerin 
aranlıkta tecavüze uğ'ramasına 
~~nid ir . Hükumetimiz bu hare· 
c~tleri asla tasvip etmemekte ve 
r l~nde bulunan bütürı vasıtalarla 
aıııerini aramaktadır . 
d lş~al altında bulunan mıntaka-
&kı Fransızlar 1 Hissiyatınızı bil

llıez değilim. Geçirdi~iniz imtihan 
Ve iztirabı derin bir surette his· 
;ediyorum. Başlıca vazifemiz her 
tsatta Fransız birliğini korumak· 

1~r · Takdir edersiniz ki , bu bir· 
1~i~ herşeyden evvel icap ettir
:ığı Şey nizam ve asayişin mu
~~fa:ı.asıdır. Yeli arla vatan birli-
•ni temin edeceğinize güveniyo

tunı..> 

~tlıme müsabakaları 
h (Birinci sayfadan artan ) 
. cyecanlı ve büyük tezahürat 
ıç . k erısinde yapılmıştır. Halk çoş· 
tın tezahürat yapmıştır. 

Günün en mühim musabakası 
•u t -
1 

opu oyunu başlamada once 
;alllen ve kule atlamalan göste-

tıı l l v Ctek yakılmıştır. Ankara, çe 
e Seyhan bölgeleri yüzücüleri 

~lı\ıaffakiyetli atlamalar yapmış· 
~t ve şiddetle alkışlanmı~lardır. 
dananın küçük yüz.ücülerı de bu 

atta- - ·1 · · t' k tm'ş r l •oa gosterı erme ış ıra e ı · 
Ct<iir. 

Su topu oyunu 

t 
Baş hakem Bay Necdet Ulu-

arı• "' b· ın yazdığı kurra numaraları 
~ır kutu içerisine konmuş ve Sey· 
fan Valisi Bay Faik Q,tün tara
ından kurra çekilmiştir. ilk mu-
'abaka Anlcara ve lçel bölgeleri 
'U lopu talomları arasında yapıl
~ıştır. Netice 3/2 İçel bölgesi 
l\aıanmıştır. Su sporları hakemi 
. danadan Neşat Süer 15 dakika 
ıatiı ahat. 

~ lçel Bölgesi su topu takımı 
ı;-lıtsada Türkiye ikincisi ve lzmir 
k Uar mnsabakalarında birinciliği 
t~anmış l olduğundan (Seyhan) 
b 1tnının alacağı netice merakla 
t:hklenmekte idi. Musabakanın 
f cnımiyetine binaen su sporları 
<~derasyonu mümessili Bay Nec
lç ct Ulutanın hakemliği altında 
trı el - Seyhan bölgeleri su topu 
la ~88bakasının yapılması karar· 
aı} •tılmıştır. Türkiye ikincisi İçel 
~ topu takımı ve yüzücüleri 

Ctsind b k lı.ı e ulunan deniz harp o U• 

lik c~emanları ile takviye edilmişti. 
bitr aft~yım 1/0 Seyhan lehine 
tak 1• lkınci haftayımda Seyhan 
~ıt~tnı Çok kuvvetli rakiplerini 

'Un b. . riah ır oyun çıkararak bir kol 
Vaf/\lçel kalesine atmağa mu
lıan 8b .. olmuş ve neticede Sey
\ıc F olgesi takımı Türkiye ikinci 
tak, Uar birincisi lçel su topu 
trı111~~na 2/0 galip gelmiştir. Bu 
ııon d akayı Bay Necdet Ulutan 
\ı~lın crcce güzel idare ettiğ'inden 
takını Uıun alkışlanmış ve Seyhan 
kiyctı~nın ?u güzel ve muvaff a
Yiik 

8

1 ~ctıceler almış olması bü· 
11\irckl~Yıtci kütlesini coşturarak 
~'•ırı 1 alkışlarla : tezahürat yap 

' Vcııile olmuftur. Binlerce 

Klyelln sukutun
dan sonra 

(Birinci sayfadan artan} 

tayyaresi kayıptır . Finlandiyanın 
sahil müdafaasına tahsis edilen 
llmanya zırhlısı gemilerimiz tara
fından Fin körfezinde yapılan bir 
hücum esnasında mayna çarparak 
batmıştır. 

Londra : 22 ( a. a. ) - Mos
kova radyosu dün akşamki neş· 
riyatında Odesa müdafaasının her 
gün gittikçe kuvvetlendiği ve mü· 
dafilerin muazzam Alman kuv
vetlerine ağır zayiat verdiklerini 
bildirmiştir . Spiker şunları ilave 
etmiştir : Dinyeper üzerinde kain 
Horfutoz adasının istirdadı üze· 
rine ada ahalisi , adayı istirdat 
eden Sovyet kıtalarına vahşiyane 
bir surette öldürülerek üzerine 
hafif bir toprak tabakası örtül
müş bulunan üç Sovyet askeri ile 
bir hastabakıcı kadının müşterek 
mezarını göstermişlerdir. 

Moskova : 22 (a. a.) - Tas 
ajansı bildiriyor : Beyaz Rusya
nın Alman Faşist kıtaları tarafın
dan istilaya uğrayan kısımların· 
rla çetelerin faaliyeti gittikçe in
kişaf etmektedir. Henüz tamam
lanmamış olan haberlere göre, 
Mehilef ve Minsk bölgelerinin 
möteatdit kısımlarında ve eylCılön 
ilk onbeş günü içinde çeteler 
650 Alman subayı ye askeri öl
dürmüş on iki tahta köprü, iki 
demiryolu köprüsü, 23 tank, 24 
kamyon, külliyetli mühimmat, 
techizat ve yiyecek maddelerile 
6 top, 64 motosiklet tahrip et
miş veya kullanılmıyacak hale 
getirmiş ve iki mühimmat depo
su berhava etmişlerdir. 

Atlantlk mabarebesı 
ne vaziyette 'l 

( Birinci say/adan artan ) 

Lelcgraph gazetesinin Vaşington 
muhabiri şöyle yazıyor : 

< 16 Eyllılde Amerika Birle
şik devletleri Bahriye nezaretini~ 
bildirdiğine göre. kongre clkı 
Okyanus donanması> ıçın 

l.800.0C0.000 dolar kıymetinde 
gemi inşasına dair b~tün ~on~
rl\tları tasvip etmlşlır. Sıparış 
edilen 2831 geminin 968 i, 17 
zırhlı, 12 tayyare gemisi, 54 kru· 
vaıör 74 denizaltı gemisi ve 

197 d'estroyer dahil olmak üz~re 
hali inşadadır. Bu muazzam ın
şaat programının tatbiki için ya
rım milyon kişi çalışmaktadır. 

-
ilan 

SEYHAN OEfTERDlRll
GINOAN: 

936 senesi kazanç vergisinden 
593 lira 45 kuruş borçlu Fabrika
tör Mustafa Zihninin işbu borcun
dan dolayı zincirli mevkiindeki ~a· 

unun Teşrinevvel 937 ve 625 cıld i75 sahife 30,31 ~numaralarında 
k tlı bir hektar 4704 metre mu· 
ayı G- M-d 

rabbaındaki tarlası 21 un u • 
detle sabşa çıkarılmış ise de alıc~
sı zuhur etmediğinden s.~tışı tan
hi ilandan itibaren ıo gun uzatıl-

ış olduğıından alıcıların Defter
:arlığa müracaatları ilan olunur. 

13458 

votluk ampuller ve b~yü~ p~o
. kto"rlerle tenvir edılmış oıan 
ıe . M 

Adananın modern ve eşsıı: yu.z: 
havuıundan Seyhan Yalısı 

eme huriyet halk partisi reisi bü-
um - "d d t 

t - devair rüesası, guıı e ave • 
un b"t-. b- •ük halk kitlesi ve u un 

lıler, uy . _ b' -
b .. 1 eler yüzücülerı guı:el ır gun 
oş!dıklarından sevinçle ayrılı

ya 1 rdı Gecesi gündüzden fark-yor a · .. . . 
Adana havuzu ilk muhım ·~-

;;~anını güzel gaçirdi~inden ıevı-
niyordu. 

Almanlara gire : 

SOVYET RUSYANIN BUL 

GARİSTANDAKİ EMELLERİ 
Berlin : 22 ( a. a. ) - Rus

ların Bulgaristana karşı hattı ha
reketinden bahsetmekte o l a n 
( Doçe Diplomatişe ) gazetesi 
şöyle yazmaktadır : 

c- Milli Rusyanın ananele
rini red ve kendi ihtilalci pren· 
siplerini ileri sürmekte olan Mos
kova idarecileri beynelmilel mü
nasebetlerinde Çarlık devrinin 
müsbet amillerinden istifade hu 
susanda hiçbir zaman geri kal
mamışlardır.> 

Gazete, Rusyanın Bulgar top
raklarındaki ihtilalci ve bilhassa 
Sovyet mümessilerinin Sofyadaki 
muzir faaliyetine işaret ettikten 

· sonra diyor ld : 

(- Balkanlarda gerginlik art· 
mış olduğu zamanlarda Burgaz 
ve Yamayı ele geçirebileceğini 

zannetmişti. Baltık devletleri ha
disesinden sonra da Moskova , 
bütün memleketleri orduları sa
yesinde zaptedeceği zehabına ka-
pılmıştı . Bulgaristanın kendisini 
bütün mevcudiyetiyle Bolşevizmin 
ağzına atacağı yerde , Avrupa 
milletleriyle birlikte Avrupanın 
yeni teşkilatını kurmağa yardım 

hususunda gayretler sarfetmesi 
Kremleni derin bir inkisar hayale 
uğratmıştır. 

iZMİRDE BİR MOTO
SİKlETİN MARif Eli 

D6rt kişi yaraladı 
İzmir, (Hususi) - Mehmet A· 

kın adında biri, bir motosikletle 
dört kişiyi ağır surette yaraladık· 
tan sonra bir otobüse çarpmış ve 
kendisi de ağır surette yaralan-

' mıştır. 
Yaka şöyle olmuştur: 
Mehmet Akın, idaresindeki 

motosikletle Kızılçullu'dan iz.mire 
gelirken yol üzerinde otuz yaşın

da Azize lşsever'e çarpmış, hem 
kadını, hem de kadının elinden 
tuttuğu üç yaşında o~lu lhsan'ı ve 
kucağında bulunan bir buçuk ya· 
şındaki oğlu Demir'in ağır surette 
yaralanmalarına sebebiyet vermiş-
tir. Mehmet Akın bu kazadan son· 
ra durmamış, yoluna devam etmiş 
ve birinci Kordondan geçerken on 
iki yaşında Orhan Erdem' e de 
çarpmış onu da yaralamış, bu sıra · 

da motosikletin muvazenesi kay· 
bolduğu için belediyeye ait 484 sa
yılı otobüse çarpmış, otobüsün cam· 
lan kırılmış ve bazı aksamı harap 
olmuştur. Bu müsademe neticesin· 
de Mehmet Akın da başından ve 
muhtelif yerlerinden ağır surette 

yaralanmıştır. Yaralılar hastahane
ye kaldırılmış ve tahkikata müd
deiumumilikçe başlanmıştır. 

ilan 
Adana Botum ve 

Çocuk Bakımevl Baş
tablpllllnden: 

Doğum evinde inhilal eden 
75 lira ücretli bir katipliğe im
tihanla münasibi alınacağından 
bu vazifeye istekli olanların bir 
hafta zarfında vesaikleriyleSıh· 
hat ve içtimai Muavenet Mü
dürlüğüne müracaatları ve im· 
tihan gününü öğrenmeleri lü-
zumu ilan olunur. 13457 

BORSA 
PAMUK - HUBUBA~ j 

KiLO FIATI , 
CiNSi En az ı En çok 1 

K. S. _ K. S . . 

1 

Koza -- = ı 14.501 
Klevland Ç. 00,00 

• Klevland l 67 ,00 70,00 
1 Klevland 11 65,00 - 67,50 

M. Parlağı ---OÜ,00 00,00 
ır.--rı-:mizi oo,oo 00,00 j 
Kapımab 
Y. Çiğidi 05,00 • 
K. Çiğ-idi 6,75 

1 

Susam ı 41,50 
Buğday yeril 8,43 8,75 
Arpa 6,63 1 6, 75 

, Yulaf -7/13-17,501 

~ ---- -=:J 
1 22 - 9 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
1 iş bankasından alınmıştır. 

1. (Fr;nk) Fransız 
(Frank) İsviçre •. 
(Sterlin) İngiliz 5.22 

1 (D~lar) Amerikan 129.69 ! 

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

N6betçl eczane 

f UAT CZAHANESİ 
Yeni Postahane Yanmda 

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

ADANA SULH HUKUK MAH
K[MESİ SATI~ MEMURLU

GUNDAN: 
Şıh Mustafa mahallesinde otu

ran Derviş evladları Esma, Safiye, 
Lutfiye, Zeliha, Hatice ve Meh
met Hakkı kızı Şad iyeye vekale
ten babası Hakkı ile berber Ah
met ve hemşiresi Atikenin müşte
reken mutasarrıf oldukları Şıh 
Mustafa mahallesinde kain tapu· 
nun kanunuevvel 939 tarih ve 77 
numarasında kayıtlı Şarkan : }'e· 
mini hefkere iken Molla Yusuf 
evi yesari Molla Yusuf iken can
baz İsmail veresesinden. Zehra ve
saire evi arkası hefkere iken kıs· 
men Molla Yusuf hanesi ve kıs
men canbaz lsmail veresesi Zeh
ra vesaire hanesi cephesi tarikiam 
ile mahdut 300 lira muhammen 
kıymetinde bir bab hane ile 485 

. metre murabbaı mesahai sathiyye
sinde bulunan arsanın izalei şüyu 
suretiyle satılmasına mahkemece 
karar verilmiş ve hüküm katileş
miş olduğundan yukarıda evsafı 
yazılı gayri menkulün ihalei kati· 
yesi belediye mezat salonunda 
14-10·941 salı günü saat 9 da 
başlayarak 12 de icra kılınacak· 
tır. Muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı taktirde 
en son artıranın hakkı mahfuz 
kalmak üzere on gün temdit edi
lerek 25-10· 941 günü ayni saat
lerde ihaleye çıkarılacaktır. 

Talip olanların yüzde yedi 
buçuk akçasile birlikte mezkur 
gün ve saatte belediye mezat sa
lonunda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 13459 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yurdu 

Yeni .ene talebe kaydına ba,lamı,hr. Kayd ve 

kabul fer aiti Bebekli Kiliae sokağındaki bif ki 
yurduttdan öğrenilir. 13400 

, ......... ~ ......... 49' .............................................................................. t, 
i DOKTOR i i i 
i i 

J Ziya Tümgören 1 
i i 
i Birinci sınıf rontgen mütehassısı hasta\arını Abidin i 
! Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule ! 
1 başlamıştır . 13456 1-7 t . . , . ._. ............................................................ ._. ............ .,,.~ ........ ............ ·' 

Adana ismet inini Kız Enstltflsl MI· 
dirliğinden : 

Enstitü mütedavil sermaye sipariş atölyeleri 2519/ l 941 tari· 
hinden itibaren faaliyete ge~ecektir. 

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

Moda kısmında: şapka ve her nevi çiçek 
Çamaşır kısmında: her türlü kadın ve erkek çamaşırı, Firenk 

gömlekleri. 

Tabahat kısmında: ıse pasta siparişleri kabul edilir. 
2- 4 Telefon 285 

• 
iş Bankası 

Klçlk tasarruf besapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağu&toa, 3 lkincitefTİTJ 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 ll 

4 > 500 > 2,000 .. 
8 > 250 > 2,000 , 

35 > 100 > 3,50f > 

80 > 50 > 4,noo > 
300 > 20 • f5.ooo > 

Türkiye ı, Bankaema para yat,rmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, aym zanı~n~I' talihinizi 

denemlf olursunu~ 

HAlKEVi ft[İSlİGİNOEN : 
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-

1 LAN . 

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 

O[VlET OEMİRYOllARI 6 iNCi İ~lETME SATIN AlMA KOMİSYONU REİSlİGİNDEN : 
. Muhammen bedelleriyle ihale gfin ve saatı aşağıdaki cetvelde yazılı üç kalem malzeme 

hızalarında yazılı usul ile Adanada Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme müdürlüğü binasında 
satın 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 vermeleri şarttır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Adanada işletme komisyonundan dağıtılacaktır. 

Malzemenin 
Cinsi ve 
Miktarı 

Muhammen 
Bedeli 
Lira 

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

23-27-J -6 13455 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira 

360 
360 
675 

ihale yolu 

Açık eksiltme 

" Kapah Zarf 

ihale gün ve saati 

8/J0,1941 Saat 14. 
81101941 " 16. 
9/10;941 ,, 15. 
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Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfİYITI. SESSİZ İŞlEM(, UZUN ÖMÜR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

TORKsôZO 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Malıarrem Hilmi Remo 
ABiOIMPAŞA CADDESİ MO. 42 - TELGRlf: REMO ADlll- TELEfOI: 110 

TORKIYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl : t888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aptıdaki plina röre ikramiye daQıtılacakbr . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 
4 ti 250 .. 1000 " 

40 " 100 
" 

4000 " 100 .. 50 .. 5000 ti 

120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 " 

3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

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

Adaaa Dotamevı ıaıtalllbl 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Doium ve Kadın Haatalılcları MiitehaHııı 

1 

TÜRKSÖZÜ 
Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARINA OONY ANIN HER TARA

flNDA VUKU BUlAN HADISElERi 60NO 60-

NONE VERİR. TORISOZONO TAKIP EDiNiZ. 

Bitap, mecmua, çek, llllet, allf, 
plAa, barlta, bllamam matllaa 
itlerini Tlrldyede mevcut mat
llaaıara rellallet eder derecede 
tall ve ılratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

. Türksözü Cilt Kısmı 

SAGlAM, TEMİZ, ZARİF CllT iSLERiNİZi ANCAI TORKSöZO 
MOCELLİTHANESİNDE Y APTIRUIURSiNIZ 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 
Diş ve adele 

ağrıları 
En seri ve en katr şe· 

kilde yalnız kaşe 

GRIPIN 1 
ile geçer 1 

Havalann 1ıerinlediti b••ı 
pnlerde alacatınıı ilk 

tedbir evinizde birkaç GRIPIN bulundUl'l4ak olmalıdır. 
Hastalannı Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı

manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-
·•· ···~·······~·~···~·· ··~·····~·~···~·~·····~··· . 

mıştu. Telefon No. 272 9-15 13407 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HAST ALARIHI HER GOi MUST AF l RIFATECZAHAHESI 

OSTOIEll MUAYElllANEİIDE UBUl EDER 

.................................................... 
Alloae Ye uaa TÜHKSözOl : 

'8111arı GON~L.IK GAZElf. ADANA 

Salı4t r.ıe Btı1mrlharriri 
FERiD CELAL GOYEN Senelili • •• 1400 Kr. 

1 Aglıfı : . . 125 • 

laan .. r lqln idareye 
mUr•c•et etmelldlr 

Umumi Ne§riyat Madürü 
MACiD G0ÇL0 

BasıldıOı ~·r: TORKSOZO Matbaası ,_ . 

~ Kalbi •bozmadan, midt1 ve böbrekleri 
n yormadan ıshrapları dindirir. 
il Lüzumunda giinde 3 adet alınır. TaklitleriDclen sakınınll .,e 
= her yerde pullu kutulannı ıırula ilteyiniz. 

•·-=-~ca~-=-=----~cıi:ti~aıc .. .-~ 


