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OnJ9dlncl yal - .. ,. : 8133 t: s., ••• her yerde a ku~ GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Milli Şefimizin 
doğum yılı 

Moskova kont e
ransı başllyor 

lagWı ve Daalmarlla Kralla naıa 
tellrlll 98 ı,a dllelE teıgraDıra 

STAllN MURAHHASLARI 
KABUL ETTi 

Anltara : 29 (a. a.) - R•i•icümlaur lamel lnönü,, Jo
larn yıldönimii muna.ebetiyle lıendi•İlf• lntlİltere Kralı ~l
flncı Corc ve Danımarlra Kralı Kırütin taralından•on· 
derı"l · l b ·ı.. • • -1~ı•lı te'-allarınrı terek'lıürl• mu· 

ınıı o an te rııc ve ıyı cıı ... &fı• 

Moskova : 29 ( a. a. ) - Tas 
bildiriyor : Moskova konferanıına 

iftiralı. edecek olan İngiliz ve A
merikan heyetleri dün buraya 

lta6elede bulanmuıtur. 
------==~~=-~~~~~~:---::-~ 

Amerikan ordu ISYIÇRENIN OZERIHDEH 

gelmişlerdir. İngiliz heyetine Lord 
Biverbruk Amerika heyetine Ha
reman riyaset etmektedir. Heyet-

sunun vaziyeti UÇAN TAHARElER 
ler Moskovada atağıda z.evat ta
rafından istikbal edilmiılerdir . 
Halk Komiserleri reisi ve hari-

ciye Halk Komiseri Vieiniski Sov
yetler Birliğinden Vatington bü

yük elcisi Omanski Hal" donan
ması Komiseri Amiral Kupnepzöf 

f ORT f ABR~ASI GOHOE 

110 HARf TAHK Y lPIYOB 
( Radyo gazetesinden ) Son 

lelen bütün haberler Amerikanın 
harbe girmek üzere oldu~unu göı· 
lernıektedir . Bu münaseb~tle A· 
llıerikan ordusu hakkında ıu kısa 
lllalümatı vermeyi faydalı bulu· 
l'oruı. : 

Bir sene evvel 250 bin kitiden 
ibaret olan Amerikan orduıu bu· 
afhı bir buçuk milyonu aımıftır . 
Bu ordu 30 piyade f ırkası,5 ıtrbh 
fırh \·e 3 _ 5 süvari fırkası · 
lier biri 500 erden ibaret 5 pa
r'füt bölüğü • kayakçı bölükleri 
'le diter birlikler de vardır · 500 
bin kitilik bir hava gözetleme 0~· 
duau da teıelı.lı.ül halindedir · Sı· 
1lh vaı.iyetine gelince : 

Bu birliklerin bir k11mı geçen 
~'l>ten kalma ail&blarla teçhiz 
~laniıtir. Fakat yavaf yavq ye
•ı •illhlarla teçhiz edilerek Ame· 
riltan orduıu en r;nodem bir ordu 
haline getirilmektedir . 

Piyade silihı olarak yarı oto· 
lllatik bir ıilih tamim olunmak· 
tadır. Seri halinde a~ır tank, ya· 
ni 28 tonluk imal edilmrktedir · 
Bunlardan günde on bef yani bir 
lenede 5500 tank yapılmaktadır. 
942 de on zırhlı tümenin tetek· 
ltfU edeceti bildirilmiştir. Bundan 

lagWz ta11areıerl 
ıtaıra11 91 Maaar•· 
,. bombaladılar 
Bern : 29 ( a. a. ) - İsviçre 

istihbarat ajansının bildirdiğine 
göre dün gece ecnebi tayyareler 
müt:addit dalıalar halinde çok 
yükıekten Batı lıviçreıi üzerinde 

uçmuılardır. 
Cenuba doA-ru giden tayya-

reler gece yanımdan sonra aksi 
iıtikamette uçmuılardır . Tayya· 
re tehlike iıareti verilmif ve tay· 
yaı e dafi topları harelLete geç· 

miıtir. 
Londra : 29 ( a. a. ) - Sa-

lihiyetli bir menbadan Öğrenil· 
ditine göre , lngiliz tayyareleri 
dün g~e ltalyanın Şimalinde ve 
Almanyanın cenup batısında bu· 
lunan dÜf1Dan hedeflerine hücum 

etmiflerdir. 

luk tanklar da imal etmektedir . 
f ort fabrikaıı •aatta 96 kilo· 

metre giden hafif tanklar imaline 
baılamııtır. Bu tankların müre~
tebatı iki kitiden ibaret olup bır 
tek makineli tüf enlde mücehhez· 
dir. Bu tanklara bü} ük 6mitler 
baQ'lanmaktadır . Fabrika bunlar
dan günde bin tane imal ede· 

cektir. 
Amerikanın ~ 942 • 0 n u n d a 

45 _ 50 piyade tümeni, 10 ıırh 
lı v~ 6 .avari tümeni olacaktır . 

tayyare sanayii Komiseri Sauni , 
Hariciye Komiıer muavini Kurt

hof General Velifof Moskova 
Merkez kumandanı General Re-

viakin , hariciye aıüdafu harp 
donanması ve harici ticaret ko-

miserleri erkanı, lngılterenin Moı
kova büyük elçisi Kupı • Birlefik 
Amerika büyük elçisi ve elçilik 

menıuplan bir müfreze ihtiram 
reımini ifa etmiflerdir. 

Moskova : 29 ( a. a. ) - Mos

kova Tas bildiriyor : Sovyet Halk 
Komiserleri reiıi Stalin Moaova 1 
konferansına iıtirlk edecek olan 1 
lngiliı heyeti reisi Lord Biverbruk 
ve Amerikan heyeti reisi Hare-

mani dün kabul etmiıtir. Sovyet 

heyeti reisi Molotof ve heyet 
aıaamdan LitviDof bu mlllkatta 

aatır bulunm ... ardar. ............ 
VaflDltO•• tllalror 

Liı.bon 29 (a. a.) - lngilte

renin N~ington elcisi Lord Ha· 

lipks lnıilterenin yeni Ber.ezilya 

elçisile beraber vaşingtona ıit

mek üzere Li:ıbondan hareket 
etmiftir. 

~a Amerikalılar 60 - 70 ton· 

Rus _ Alman Harbine Aid Teknik izahlar 
--
Almanların asıl hedefi neresi? 

Mollıowatbr. 

wataa •• ..... ı •• ı.eaıaırad, ae Blel, ae de 
Ba, aemlelE&tlD petrol IEBJllB'1al'IJl8 aaa 

arama• ltlr ilama ıoJuautır 
1 

Umumt olarak asit hedefin 

Rus-Alman harbi bafhyalı· 
dan beri harekit kih ıurada tid· 
dedıendi, kah burada yavaılandı. 
l'aarruı. istikametleri evveli orta· 
da, sonra şimalde ve nihayet ce· 
~UPta: gösterıldi, Uh Almanlar 
tningradı ne pahasına olursa ol· 

"-n ahnak istiyorlar. l&ih Mosko· 
~Yı :düşürecekler dendi. Vakıa 

'6n bu hareUtın kendine aıah-
~s nıcvkit, tabiyevl hatti strate
(;' llllna ve ehemmiyetleri vardır. 
"~kat bfltün harekltm ruhuna ha· 

l~IQ olan bir ••asli hedef•• v11rdır 
1

1 ••ıl ordunun büyük kısmı, sık-
et 111 • 
ı crkeı.ı bunun karıısında top· 
•rıtr b el Ve can alacak darbe ura-
lln VUrulur. Bu asli hedef o ıu· 

;:tıe intihap . edilir ki, düfiinülen 
<i~be indirildikten ıonra artık 
~e ~-~ . ordusunun bütün kudret 
ltal' abılıyeti kırılsın, tamamen 
Calcını Olmasa bile bir İf başara-

heti katmaıın, 
biur:usy~a bu hedef neresi ola
"• · Ne Leningrad. ne Mosko· 
Gicİ .. n~ Kief'in alınması böyle 

'lrütü darbeyi temin edemez. 

1 Y A Z A N : Alman cenup orduları tarafından 

1 
Ilı 

'

--t.I \'azmlP elde edileceQ'İni kaydettikten aon-
.,.. ra t>ir de bu yandaki harekatın 

bugünkü durumuna bakalım: 
1 Rusyıtda öldürücü darbe bu Alman ordulannan yaklqhtı 

memleketin petrol kaynaklariyl.e bildirilen Harkof - Rostof hatb 
ana vatan arasına sok~:~cak ~r Kafkasyayı Rusyaya baQ'hyan de 
kama ile tomın edilebı .'r ve eu miryollannm düğüm noktalandır. 
bakınıdan asli hedef daıma c - Buralann ele geçirilmesi Kafkas 
nuptadır. petrollerinin demiryollarla şimale 

ilk Alman ilerlemesi ortadan naklini tamamen keser. Vakıa Rus 
oldu. Bundaki en büyük ,sebep ya içerisine petrol sevkiyab daha 
Alman cenup kanadının kar.şısan- ziyade Hazer denizi ve Volra 
da birbirine müsavi çok genış n~· nehri vasıtasiyle yapılırsa da, bi~ 
birler bulunması ve ilk hareketın zat cephede harp etmekte olan 
istilzam ettiği büyük ikmal hazır- ordulann a-erisine nakliyat için 
hklarının bu yanda nisbeten daha gene demiryoluna büyük ihtiyaç 
&"ÜÇ yapılması idi. Ortadan hare· vardır. Kaldı ki Volganm garbe 
ket etmekle bu nehirlerin kaynak doğru dirsek teşkil ettiti noktada 
taraflanndan dolaşıldı ve sonra bulunan Stalingrad (Zarilln) de 
cenuba sarkıldı. Şimd.i ar~k k bu Harkoftan çok uzakta deftldir. 

~ küller atlatılmış ve ıkma ey· Bu n•>ktanın da itıali ıtra-
~::ti ise cenupta nisbeten dl~~ teji bakımından Almanları asli 
kolaylaımıştar. Rumen petro erı hedeflerine ulaştırmıı olacaktır. 
daha kolaylıkla bu yana sevkolu· Zira bu takdirde Rusyanın kafkaı 
nabilir ve Karadenizden yapılacak petrollerinden iıtifade imkinı ar· 
nakliyat kara naklıyabndan daha ( Geriıi iiçünci ıayfada ) 

kolay olur. 

==· 

! SPOR; 

Akdeniz Kürek Birincilikleri 
Pazar Günü Mersinde Yapıldı 

BILllLlllN DllllOILD 
Beden Terbiyesi Umum Mtı

dürliij'ii tarafından Mersinde bu 
par.ar günü Akd~ııiz kürek birin
cilik m11ıabakaları yapılmıftır. 

Su aporian fedcraıyonu ikin· 
ci reiıi B. Necdet Ulutenın idare
ıi altında yapılan bu müsabaka
lar pek muntazam cereyan etmif· 
tir. Bu kürek yarıı'8:rına Seyhan, 
lçel, Mutia, Hatay ve Antalya 
bölıeleri 4 tek ve 6 tek tipi ke· 
mlkleri iftirak etmiftir. 

Tebik dereceler t 
1000 •*- meafede. 4 Tek

ler. tılr.at r8nfl. Mlaabaka bas:ici 
Mdll• birinci derece 5.ıt7. 

1 - lçel 5.50. 
2 - Antalya 5,55 
3 - Hatay. 

• • • 
1000 metre mesafede. 6 Tekler 

stlrat yanıı. 

1 - Mutia 4.58.9 
2 - Antalya 5.03. 
3- lçel 5.38 
2000 metre mesafede 4 tekler 

ıtırat )'8rlfl. 

1 - Jçeı 13.30 
2 - Antalya 13.SO 
3 - Hatay 14. 

Mlubna harici Mutia birinci de-
--------------------------~ 

1 ALMAN - RU8 HAtt81 1 

MARE$AL BUDIENHI 
KURSUll MI DlZILOI 

lliil • .. 

Bir Ame,,iia11 •a~etecüine 

•iw•, Sooyetlertl. pflllilı 
İfareti yolcm•r 

ıowııaer 111r glade 
118 ..,, .... 
llapıtm• 

Mare,al Batliflllni 
Moskova : 29 (a.a) - Royte

rin huıusl muh11biri yazıyor : Le· 
ninırad etrafında ve cephenin bir 
çok yerlerinde cereyan eden harp 
devamlı bir hareket harbi ıibi 
aörünüyor. 

Ruslar, Alman iıaali altında 
bulunan araziden geri akınlar yap· 
makhdır. Pravada ıaıetesinin mu
habiri Sovyet Baltık filoıunun Le· 
ninarad müdafaasında oynadıtı 
mfihim rolden bah•etmektedir. Bu 
Sovvet filosunun cüzitamları timdi 
faaliyetlerini Leninarad civarında
ki göller de ırnıaklara da teımil 
etmiftir. 

Bundan bqka Alman Richth•· 
fen tayyare filolan Leeiarrad 

MiLLi SEFii URFIYI 
AY ll BlSTlm 881 
Urfa : 29 ( a. a. ) - Urfalı· 

lar MHll Şefimiz.in buraya geliş
lerinin 9 uncu yaldöniimii olan 
dinki gini içten ıevıri ve te:ıa· 
hClratla kutlamıılardır. 

Bu mjnaıebetle her taraf 
milli renklerle Miıle.nmittir . Hal· 
kevinde ~aptlan , Vali , Komutan 
ve villyct erkanı ve çok kalaba
lık btr halk kütleıinin ittirik ey
lediji toplantıda aöı alan hatip
ler günün önemini ve halkımızın 
en büyüQ'ümüze olan sarıalma:ı 

bathlıtmı aöylemiflerdir. 

ıöklerinde görilnmete ~baılamış· 
lardar. Seksen tayyarenin gruplar 
halinde harekete geçen bu bom
bat tayyareleri bir günde 22 ka. 
dar hücum yapmıtlardır. (Bu tay
yarelerden bir ç<>tu ditfiıillmfiı· 
ttlr: 

Moskova : 29 (a.a) - 28 ey
lllde kttalartmıı bütün cephe bo
yunca diifmana karşı harp etmit
lerdir. 26 eyUllde 98 Alman tay
yaresi dÜfÜrillmiif tür. 39 Sovyet 
tayyareıi kayıptır.. Şimal donan
mamıza mensup gemiler 8,000 ve 
5,000 t6nilatoluk iki diiıman nak
liye gemisini batırmıılardır. Sahil 
bataryalarımız ve Baltık filosuna 
mensup gemiler bir kroveı.ör ve 
bir destroyer batırmıı. diter iki 

dtlfman destroyerini de hasara ut
ratmıtlatdır. 6,000 tonluk bir düf 
man petrol gemisi Karadeniz.de 
batınlmıtbr. Moskova civarında 
'Il eyUilde iki Alman ketif tayya
resi; 28 eyl61de da diter 2 
tayyare dlfiriilmiftflr. 

Moskova : 29 (a.a)-Dün rece 
netredilen Sovyet tebliti : Cuma 
ıecesi ve cumarteai aabahı cer• 
henin ıarp bölgesinde uçuı yapan 
tayyarelerimiz dOpJan tayyare 
•eydanlannı muvaffakiyetle bom 

( Ger\ai fiçlncii aahifede ) 

l r•ce 12.35 
••• 

2000 metre meıafede 6 te!Cler ara
aında mukavemet yarııı · 

1 - Mutia 11.12. 
2 - Antalya 12. 
3 - İçel. 12.20. 
Puvan tasnifinde (12) puvanla 

lçel birinci, (12) puvanla Antalya 
ikinci, (10) puvanla Mutia üçin
cü olmuılardır. 

Bu müsabaka ile Beden Ter· 
biyesi Umum Müdirlüjii tarafm
dan UMt yalı için tanıinl olunan 
ıusporları faaliyeti protramı aona 
ermif bulunmaktadır. 

~ · Son dakika 

leHral Ve,vıı 
Talar uta 

Tahran : 29 (a. a.) - Ge· 
neral Veyvel Kafkaayanın müda
faası ve lngiliı. malz.emeıinin Iran
dan geçmeıi meseleıini tetkik 
için buraya gelmiıtir. 
General. ğaı.etecilerın auallcnnc 
cevaben cKafkaa kuvvetleri Bat· 
kumandanı ile görilımekliğim lü· 
zumlu göriildütü takdirde Tlflise 
gidedetim. Fakat fimdilik Ruıya
ya aitmek ihtimali azdır.> de· 
mit ve bir İngiliz kuvvei aeferi· 
yeaini Kafkasyaya gideceQ'i hak
kındaki radyo netriyatları için 
radyo spikerlerinin söyledikleri 
daima do§'ru çıkmadığı ve lranıu 
iıtiliaı takdirinde Veyvel orduıu
nen kullanılıp kallamlmıyacata 
suali için de bu meıeleyi tetkik 
için henfiz vakıt bulamadıtını 
ilive eylem ittir. 

Yardda ıeıuıe 
Muğla : 29 (a. a.) - Saat 

dörtte tiddetli bir zelzele olmuı
tur. Zarar yaktur. 

-~EKYAOl llPIROINMALAR 
roaıwoırat 
tellttlrlldl 

Ankara : 29 (Radyo ıruete
ıinden) - Çekya Umumi valiıi 
Fon Noyrat hastalığı dolayıaıylo 
~uifeıinden affedilmiftir. 

Berlin radyoıunun verdili 
habere göre, Çekya Batvekili 
vatan hiyaneti clrmiinden IDah· 
kemeye verilmiıtir. Reisicumhur 
Hana iıe yeni umumi vali ile if
birliti yapacatını bildirmiftir. Bu 
dqiıme Moravya ve Bohemya 
aruı muhalefetinin arttı~na ita. 
ret olarak kabul edilmektedir, 



Sayfa 2 TORKSOZO 

Günün Mevzuıa!!] 
=== 

30 Eylül 1941 _ 

MAARif Vf KiLiMiZiN 

T llEBEYE öGOTl[Rİ 

Japon Emperya·ı Milli Mensucat YERLİ MAllAR PAZARIHIH BASMA snısı 
lizmini haz 1 - 1 Fabrikası H lk b h d 

1941-1942 ders yılının başa· 
ması arifesinde Maarif Vckilinıiz 
bütün mekteplerde ılk derste ta· 
lebeye okunmak üzere Maarif teŞ· 
kilatına bir tebliğ gönderıniştır. 

Bu tebli~i aynen yazıyoruı. : 

ır 1 AMElElERİNİHÇOCUKlARIN-1 a .... el! u ~ gere 
yan esaslar DA~ '125 TAH~Si~i telaş gosterıgor 

SUNHET ETTiRDi 

"1941 - 42 ders yılına gi· 
rerken de sizlere ilk öğüdüm, ça· 
lışmak olacaktır. Türk çocuğuna 
ilk vazife budur. Bu vazifeyi, Bü· 
yük Şefimiz ismet lnönü şu cünı· 
lede de canlı ,bir surette anlatı· 

yor; iyi dinleyin güzel kavramağa 
çalışın : , YAZAN: Remzi Ramazan Atıl 

• lı l -
Memleketimizde , hayır işle

rinde daima ön safta bulunıın 
Milli Mensucat fabrikası sahipleri 
yeni hayırlı bir iş daha yapmış

lardır. 

Bol miktarda ve berkese yetişecek 
kadar mal vardır "Cumhuriyet evladlarının va· 

zifeleri , bu vatanın , cihan vata· 
nı içinde passız bir çelik; mecle· 
niyetin umranı ve nimetleriyle be· 
zenmiş bir bahçe; ilmin, fennin, 
kültürün yüksek bir mazhariyeti· 
ne ermiş vatandaşlar yuvası ol· 
ması için çalışmak, uğraşmak mü· 
cadele etmektir., 

imparator Mutsuhito, Japon 
politikasının hakiki ve görülemez 
b · ,...,.- .mi oldu. Si} ascl i bütün 
a ~ adamları üzerine hakim ve 
onları tedricen tecrübeden geçir
mişti. 1889 daki, isdar edilmiş ka
nunu esasi hükfımlerine tevfıkan, 

memleketin bütün tekemmü\atını 

gizli bir surette sevk ve idare 
ediyordu. Shintoiste mezhebine 
binaen, Mutsihuto. tarihle Japon
yanın Allahı ve rubu gibi tam 
bir sıfatla_ kalacaktır. 

Japonya ve herşey, yalnız 

be) alnız imparator Mutsuhito ile 
kaimdir. Her saatin bile lüzumunu 
mutrik oları bu islahatcı hükOm
dar; parlemenetarisme'le kabileler 
hükümeti ara!!iında demokrasi ile 
Autocralie tHükümeti mutlaka) 
arasında, istikballe mazi aı asın· 
daki inkılabı hü:mü idare etme· 
sini biliyordu. Hakimiyetinin baş
ladığ'ı esnada, eski Japonyayı 

zecri islahatla tesviye etmek için 
cDaimiats:.ları ilğa, derebeyliği 

feshetmek lazım geldiği zaman 
Nıppon siyasi fırkasını eline alıp 

okuboyu kendisine müşavir yap
tı. Halis bir liberal politika lüzu. 
mu hasıl olduğunda ise, Britanya 
prensiplerine ggre, büyük rlere
be) lik ve parlömanter aileden 
olan ltô'ları ve Inouye'ları mevkii 
iktid are getirdi. Askeri bir ıdaraf 
mıntlaka mevzfıbahis olduğu gün · 
de aksai şarkın Tirptiz. ve Luden
dorf'ları olan Katsunı veya Ya
nıagata 'ya müracaat etti. Böyle
ce Japon kalkınmasının ilerleme 
nıerahilini çizmiş bulunuyordu. 
Bu teceddüt imparatoıun cilahi 
habkının kudretine dayanıyordu. 
1868 yılından 1877 yılına kadar 
geçen z.aman Japonyanın zecri 
politika ve sosyal inkilabının 
hakiki bir devri oldu. Ayni za
manda, Jl\ponyanın modernleş· 
mesi, memlekette milliyetçiliğin 

kuvvetlenmesine de yardım et
miştir. 

Japon}a Avruparla halen as 
kert ve sınai malzemeleri istimale 
başlarlığı andan itibaren, yalnız 

şu tek arı.uya malikti : Çin de
nizindeki, asırdide ihtiraslarını za. 
fere kalbetmek. gelecek Japon 
nesline yardım yapmak .. 

111 
Nüfusun artma•ı 

Japonların, Arşipele kapanıp 

kaldıkları tarihin sonlarına kadar 
(1600 - 1850) nüfu~u ancak 25 
milyon kadardı, Dahili i~tilalleri 
müteakip, nüfus sür'atle artmağa 
başladı. Son istatistiklere göre, 
her yıl 700 - 800 bin artan 
Japon nüfusu 1872 de 33 mil
von 1904 de 47 milyon, 1914 de 
54 milyon ve 1934 de de 57 
milyonu bulmuştur. Bugün bu mik· 
tarın 80 milyona baliğ olduğu 
tahmin edilmektedir. Bittabi, 
Mançurideki, 20 milyon nüfus bu 
rakamlardan hariçtir. Ziraate 
elverişli arazi üzerinde bir hesap 
.} ürütülzrse, Kilometre murabba
ına Belçikada 394, lngilterede 
226 ve Fransada (1970) 108 kişi 
düşmesine rağmen, Japonyada bu 
miktar 970 den daha fazladır. 
Çünkü Japonya toprağının ancak 
beşte biri ziraate müsaittir. Jo· 1 

ponya\ıların hariç memleketlerde· 
ki, miktarı yedi yüzbini ge\·mek
tedir. Buna sebep de, Japon nü· 
fusunun çok artması hesabile 
muhaceratına o nisbette artması 
gerekirken. Japon yalılar her yerin ! 
ha vasile imtiıaç edemediklerin-

<den muhaceret vuku bulamamak
tadır. 

Her nekadar, eskiden Ş:mali 
Amerika memleketlerine ve hatta 
Brezilyaya Japon muhaceratı, az 
miktarda dahi olsun oluyordu ise 
de Şimali Amerika, Kanada ve 
Brezilyanın muhacerata kapılarını 
kapamaları üzerine bu muhacerat 
ta 1930 danberi durdu. Japonya, 
bir zaman, 1922 yılına kadar ken
dini Sibiryada tecrübeye kalktı i
se de, oranın havasiyle halkın 

imtizaç edememelerinden dolayı 

Sibirya üzerindeki emperyalist hül
yasını başka taraflarda aramayı 

daha lüzumlu gördü. Japonyanın 
nüfusunu iskan için en müsait yer 
Hattıüstüva memleketleridir. Ne 
Mançuride, ne Çinde ve ne de 
Hindiçinide Japonların hedef e
dindikleri şey iskan değildir; ken
di sanayi mamulatına buralarını 

pazar edinmek ve bu sanayie la
zım olan her türlü ham madde ile 
beraber gıdayı da buralardan ko· 
!aylıkla tedarik etmek, Japonyanın 
buralarda aradığı esas maksadı 

teşkil eder. Çünkü buralarda nü
fus son derece kesiftir. Binaena· 
leyh, Japonyaya, birinci derecede 
ehemmiyeti haiz iskan meselesi i· 
çin en münasip yer, Avustralya 
olması lazimgelir. MalUm olduğu 

veçhile Avrupaya yakın bir bü
yüklükte bulunan bu koca kıt'ada 
yal,nız 7 milyon insan vardır. 

Zirai Ve Sanayideki Durum 
380.0(JO kilometre murabbaı 

olan Japon Arşipeli arazisinin an
cak 17% si zerredilmekte olup ; 
buğday, pirinç, çay (evsafının fe· 
nalığı dolayısiyle ihraç edilmemek· 
tcdir.) incir ve sebze yetiştirilir. 

Eskiden Japonyada ipek işinin iyi 
olmasına rağmen, sonradan yine 

Japonya tarafından çıkarılmağa 
başlanan suni ipek karşısında gün
den 2üne rekabet ve kıymetini 

kaybetme~e başladı. Zirai mah· 
sulün ve ipekçiliğin gittikçe kıy

metten düşmesi; sonra köylünün 
şehirliye nisbeten üç misli vergi 
vermesi, köylüleri müthiş bir şe· 
kilde nevmid ve sefil düşürdü. 
Köylüler, borçdan borca gömülü
yorlardı. 1933 de hf'r zürra ailesi 
başına 1000 Yen ( Japon parası ) 
borç tahmin edilmiştir ki, köylü
lerin umumi borç mevcud u 6 mil
yar Yen demektir. Bu yüzden ar· 
dı arası kesilmeyen ihtilaflar zu· 
hur etti. Resmi istatistikler. 1934 

Fabrika amelelerinin çocuk
larından 125 tanesini sünnet et
tirmişler . İyi bir sünnet düğünü 
yapılmış , çocuklara eğlenceler 

tertip edilmiş ve yeni elbiseler 
yaptırılmıştır. Milli Mensucat fab· 
rikası sahiplerini bir kere daha 
takdirle anarız. 

&ataya beş bin 
çavaı an geldi 

Antakya : 29 ( Hususi ) 
Mersine çıkarılan ve vilayetimize 
tahsis edilen 5 bin çuval beyaz 
undan bir kısmı dün::..şchrimize 

gelmiştir. Yeni gelen bu.Cunlara 
yerli unlara beşte bir nisbetinde 
karıştırılacak ve ekmeklerimiz da- I 
ha beyaz olacaktır . Buna muka-

1 
bil ekmek fiatlarına on para daha 
zam edilecek ve bugünden itiba· ı 
rtn 14 kuruşa satılacaktır. 

Mersinde lnlaz edilen 
618m cezası 

Pazar günkü 
futbol maçı 

MllU Mensucat 
gallp geldi 

Pazar günü Adana stadında 

2000 seyircinin önünde yapılan 

maç çok heyecanlı olmuştur. 

Hakem Abdi Atem erin idaresirı · 
de takımlar sahada şöyle yer 
aldılar. 

Malatya Mensucat 
kulübü : 

Gençlik 

Kaleci : Hasan Telli 
Müdafiler : Maruf - Hasan 
Muavinler : Kaplan - Ke

mal Kurt - Muhittin 
Muhacim ler : Mehmet - Or 

han - Şühü - Ali Viktor -
Hasan Küçük 

Milli Mensucat Gençlik ku. 
lübü : 

Kaleci : Selahittin 
Müdafiler : Sait - Kemal 
Muavinler : Abdurrahman -Mersin : 29 ( Türksöıü muha

birinden ) - Mahmudiye mahal
lesinden Pırlantayı parasına ta
maan boğmak suretiyle öldüren 
Osman ~ğlu A h met Cingözün 
ölüm ceusının tasdiki dolay11iyle 
dün hüküm infaz edilmiştir. 

Rifat - Tahsin (Nazım) 
Muhacimler : Ahmet - Mah

mut - lsmail - Asım Rııadan 
1 ibarettir. 

İki bırsız yakalandı 
H- . K ·ı H- . K I usey.n ara ı e useyın a- 1 

radağ ıadındaki,şahıslar Kalağ'oğlu I 
fahrikasından çalmış oldukları 

müstamel bakır borularla yaka
lanarak adliyeye teslim edilmiş

lerdir. 

Bu maçın en karakterist ik 
tarafı eski sporcu ağabeyleri ile 
Vatani hiımd için çağırılan genç 
ve enerjik sporcuların muhtelit 
olarak mevsimin son hususi ma
çını yapmalarıdır. 

Birinci haftayım O - O ile 
bitti, lkinci haftayım daha teknik 
bir surette akınlarla başladı. 

Milli mensucat takımı kalecisi 
Selahattin Baltan isabetli bloke ve 

Bir kadını yaraladı 1 plonjonları ile bir harikaydı. 

Çok eski bir husumet yüzün
den Ali Güleç adında bir genç 
Ayşe Zeytunluyu çakı ile yara
ladığından suçlu yakalanmış ve 
yaralı da hastahaneye kaldırıl· 

mıştır. 

Esrar satan kadın 
Sabıkalılardan Halil Kılıç ka

rısı Emine ile birlikte esrar satar

ken yakalanarak haklarında lazım 

ifele n muamele yapılmıştır . 

de 4458 ve 1935 yılının ilk üç a
yında da 3881 ihtilafın çıktığıı ı 

göstermektedirler. 

-Sonu Var-

15 inci dakikada Malatya 
mensucat hesabına Ali Viktor 
kuvvetli bir şütle topu ağlara 

taktı. Bu hali gören milli mensu
cat oyunun bitimine 10 dakika 
kala ardı ardına iki gol atarak 
2 - 1 oyunu galibiyetle bitirdi
ler. 

Hakem A bdi Atamer oyunu 
çok güzel idare ettiği için tebrik 
ederiz. 

Nlbetçl eczane 

YENi CZAHANE 
Belediye Yanenda 

---ı= 1 
----r=D Z A B.L ABD AN B A BEB~ı-·--

Köprülerin Tarihi 
Köprülerin tarihi çok eskidir. Kuvvetli, büyük 

köprüler, bilhassa şimendiferin icadından sonra ku
rulmağa gaşlanmıştır. Dünyanın en büyük asma 
köprülerinden üçü Nevyorktadır. Maruf Brooklyn 
köprüsünde iki büyük kule arasına girilmiş olan 
dört çelik kabloya köprü asılmıştır. 5000 çelik tel 
sarılarak insan beli kalınlığında bir halat haline 
getirilmiştir. Bu kablonun iki ucu sahildeki ayakla· 
ra bağlanmıştır, ortası sarkmaktadır. Manhattan ve 
Vilyamburg köprülerinin kule ve ayakları çelikten 
yapılmıştır. ikincisinin açıklığı (500) metre kadar· 
dır. 

Maamafih gene Amerikada Detroit nehri üze
rindeki Abassador köprüsünün boyu bunlardan u· 
zundur. Açıklığı ise 560 metredir. Avusturalyanın 

Sidney limanındaki köprünün kemeri, dünyadaki 

kemerlerin en uzunudur. (500 metre) Amerikalılar 

Florida yarım adasının ucundaki Key Vest demiryo

lunda 48 Mercan adasını atlama taşı gibi kullana· 

rak şimendiferi açık d enizde 150 kilometre kad ar 

uzatm1~lardır. Hep kemerli olan bu köprüler, büyük 

Okyanusun korkunç fırtınalarına karşı durmaktadır. 

lskoçyadaki büyük Frithof Forth köprüsünde 
(51) bin ton çelik kullanılmıştır. Bu ltöprü üzerin· 
deki çifte raylarda ekspresler saatte 100 - 120 
kilometre süratle işleyorlar. Kiriş ve levhalaranı per 
çinlemek için 6 milyondan fazla perçin kullanılmış
tır. Bu köprü 4-5 bin amele çalıştırılmak suretiyle 
7 senede bitirilmiştir. Bu köprü dünyanın en maruf 
gcrberi köprülerinden biridir. iki açıklı~ının uzun· 
lukları (530) met red ir. 

Dün Sümerbank Yerli Mallar 
Pazarında görülen tahacüm yü
zünden, sebebini bu müessesenin 
Şefi Muhlis lnceciden soruşturan 
muhabirimize şunları anlatmıştır : 

- Fiat mürakabe Komisyonu 
kararı ile günlük satışımız 25 top 
bez., basma ve yünlü kumaşlardan 
ibaretti. 

Satış müddeti saat 9 dan 12 
ye kadardır. 

Memurları düşünerek cumar
tesi günü akşama kadar bu sa
tışlara devam ediyoruz. 

Halk acaba mallar bitiyor mu 
korkusu ile fazla tahacüm göste
riyor. Halbuki depolarımııda ve 
elim izde külliyetli stok m111larımıı 
var ve muntaıaman gelmektedir. 
Biz buna rağmen satışı bir misli 
daha artırarak 50 topa çıkardık 1 
ki, bununla günde 500 - 850 kişi 1 
kumaş almış bulunuyor. Bütün çe
şitlerimiz mevcuttur. Yalnız mek· 

1
· 

tep önlükleri için bez kalmadı . 
Zaten talebeler de zamanında 

Siz Cumhuriyetin öz evladla· 
rısınız. Aziz kurtarıcımız Atatür· 
kün emanet etliği Türk vatanını 
yükseltecek, güzelliklerle bezeye
cek sizlersiniz. Bunu başarmak 
için ilk ödeviniz evinızden ve oku· 
lunuzdan başlar. Analarınızın, b11· 
balarınızın, hocalarınızın öğütleri· 
ni candan dinleyeceksiniz. Onla
rın "yap,. dediklerini } apacak, 
"yapma,. dedıklerini yapmaya· 
caksınız.,, 

Geçen 1940 - 41 ders } ılı 
içinde okullarımızın disiplın duru· 
mu evvelki yıllara nisbetle dal;a 
iyi görülmüştür. 

Eviniz kadar kutsal tanıdığı· 

nıza şüphe etmediğim okulun ya· 
salarına hürmet etmekle hem da· 
ha mükemmel bir çalışma muhiti· 
elde ettiğiniz, hem de öz ahlakı· 

temin etmişlerdi. ... I 
Şu ciheti de işaret edeyim ki, 

bazı kaza merkezlerinden gelen 
toptancılar birkaç müessesemiz
den yünlü kumaşları çok fazlası 

ile alıyorlar. Biz bunların bazıla

rını tesbit ettik • Çünkü geçen 
ayki, satışımızın tutarı on üç bin 
lira iken bu ay yirmi } cdi bin 
liraya çıkmıştır. 

Bu halin önüne ancak fU şe

kilde geçilir : Halka tatbik edilen 
vesika usulü esnafa da yapılma

lıdır. 

Üç kişiyi 
yıldırım vurdu 
Bir kişi ildi iki 
kişi atır yaralandı 

Cuma günü akşamı yağan 

yağmur esnasında köyünden gel
mekte olan birisi kadm ikisi er
kek olmak üzere üç yolcuya Ma
dama çiftliği mevk iinde yıldırım 

çarpmıştı . 
Yapılan araştırma ne::ticesinde 

bunların hüviyeti tesbit edilmiş

tir. Karşıyaka mahallesinden Tah
sin oğlu Ali ölmüş. 

Beyhöyük köyünden Durmuş 
oğfo Ali ile Yusuf kızı Gürcü rıe 

çok ağır bir surette yaralandı· 

ğından Adana Meml~ket hasta
hanesine kaldırılmıştır. 

Ziraat Okuluna 35, Z iraat 

ı Makiniıt kıamına 30 talebe 

alındı 

Bu sene Ziraat Okuluna gir
mek üzere müracaat eden orta o
kul mezunları arasında yapılan 

seçim neticesinde 35 talebenin 
mektebe kabul edildiği ve maki
nist kısmına girmek için müra
caat eden 300 ilk okul · mezunla· 
rından 30 talebenin yapılan sıhhi 
muayene ve imtihan neıicesinde 

muvaffak olarak okula kabul e· 
dildikleri haber alınmıştır. 

Gerek Ziraat kısmı, gerek 
Makinist kısmı yeni yıl tedrisatı· 

na yarın başlıyacaktır. 

iki mantarcı 
Tevfık Güdere ile Mehmet 

Çölkesen ismindeki yankesiciler, 
Haaan Erzinin yüz lirasını man
tarcılık suretiyle aldıkları tesbit 
edildiğinden yakalanarak adliyeye 
verildiler. 

0111 yükselttiğiniıi hatırdan çıkar· 
mamalısınız. Gününüıün 24 saati· 
ni üç eşit parçaya bölüp birini 
çalışmağa birinide işini ve ödevi· 
ni yapmış bir insan n rahat .} üre· 

1 gile varacağı uykuya ayıracaksı· 
nıı. . 

Okulunuzda günde ençok dört 
saat kadar dersiniz var. Üste ça· 
lışmak için hir o kadar zamanııııı 
daha kalıyor demektir. Bunu der· 
sinizi hazırlamaktan başka bir iş· 

le öldüremiyeceksiniz. İçinizde bı.ı 
dediklerimi yapııı ı yanlar hala is · 
tediğimiz kadar boş zamanımıı 

oldu. Öğretmenleriniz siı.e tatilde 
dersler verdiler. Öyle olduğu hal· 
de aramızdan az da olsa çalışını· 

yanlar, sınıfta kalanlar çıktı. 
Bu çocukları emek ve milı· 

netle okula gönderen analara, ba· 
halara ve kendilerine yazık değil 
mi? insan ömrü için bir yıl ne 
uzun, ne kıymetli bir zamandır. 
Bunu küçük büyük hepiniz iyi 

1 taktir etmelisiniz. Bilmelisiniz ki. 
elinizdeki kitapları iyice anlayıp 

Öğrenmeden smıf geçme yoktur. 
Bilmediğiniz anlamadığınız yerleri 

1 her vakit size söylüyorum, gene 
hatırlatacağım - öğretmenlerinize: 

çekinmeden sorunuz. Dersi iyi bel· 
liyebilmf'k için öğrenileni tekrar· 
lamak şarttır. Onun içindir ki, bir 
dersi "öğrendim,, diyerek o der 
sin arkasını bırakma malıdır. Bütün 
okullarda talebenin her derse, fa 
kat bilhassa metamatik derslerine 
daha büyük dıkkat göstermesi la 
zımgeldiğini söylemek mecburiye· 
tindeyim. 

Bu dersin :asla güç bir ders 
olmadığma ve eğer bir takım giiÇ' 
lüklerle karşılaşıyorsanu. gene ge· 
çen senelere ait bahislerde nok· 
sanınız bulunduğuna hükmetmenit 
ve bu noksanı tamamlamamı ica· 
heder. Evvelki, bahislf're dönmeniıı 
size vakit kaybettireceğini sanma·' 
yınız. Bir defa esasları iyice ka11 • 

ı arsanız sonrua siılere kolay ge· 
lecektir. 

Yeryüzünde şimdiye kada gô· 
rülmemiı bir savaş oluyor. Millet· 
ler birbirlerini hiç acımadan öl· 
dürü.yorlar. Tüı k milletinin koll· 
vetli, yetişkin; bugün olduğu gibi 
yarında kaya sertliğile durabilme· 
si , geleceğin büyük adamları o~~ıı 

, siz evladlarımızm L"çalışkan bilgılı 
ahlaklı ve kuvvetli olmasına bd' 

, lıdır. Kendinizi talebelik sıfat ve 
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lbıa-:a·•ovyet llar1'1 1 BUlGARIST ANDA IAYNASMA 1 C:•JlllD ve llosada 
( Bırırıci say/adan artan ) Dil b8Jl'8ml BORSA 

baııın1şlardır . Ceyhan: 29 (hususi) - yurdu-
~ · Sabaha karşı bır Sa•otajCU&rlD mD• muzun her tarafında oldu"'u 0 i-

PAMUK - HUBUBAT 

Yct tayyar -f . b ' ._ il 5 • 
~lnı c mu rczl" 1 ırÇOIL •I dl bi kazamızda da Dil Bayramı 
h&cuan tayyare meydanlarına ani· llô8m811 b8p8 Halkevimiıde toplanan halk ta-

= ~LO FIATI 

rnıar ya 1 d D- ' 
111otörlij yedi r~'' ur .';· 'k'ort ~-o~" Sof ya : 29 (a. a.) - Dün lebe ve memurlarımızın iştirakile 

C az. En çok 
S. K. S. 

<>rı beş tav &}Ya'.e 
1 e 1 1d~10t"°:"u Sofya mıntakası mahkemesinde. 3 güzel bir törenle kutlanmıştır. 

Rö..ııırn- .. J yare~ın vere uş Ugu. h k Belediye Reisi 8. Aı if Dil '" uşt o- Casus Sabolajl·ının mu a emesıne 

!Ko~ 1 13~ôö' - -14.40-;: 

j Klevland Ç. ı 00,00 
bomba ur : uş_man tayya~elerı başlanmıştır- Bunlar lngillere ve inkilabı hakkında güzel bir nutuk 
dilırıiıti ve mıtralyozlerle tahrıp e- eski Yugoslavya hesabına çalış- ıöylemiş, Halkevi tarafından bir 

Klevland 1 68,00 ' 70,00 
Klevland il 62,00·1 67,50 

A ~r . . maşlar ve bu yılın başlannd~ Bu!· çay ziyafeti verilmittir. Her işde 
dtıı)~ a~a : 2~ .<Rad.> o ga:ıete~ı~ garistanda Devlete karşı bır suı- önayak olan Kay.makamımız. tö-

M. Parlağı 00,00 1 00,00 
'-- 00,00 p_ Temizi 00,00 

llt _ Bır lngılıı. askeri muhabırı- kasd hazırlanmışlardır. Suçlular renin, mevzuu ıle mütenasip 
tıııdlorc, Alman ve Rus kaynakla d B ı bir ehemmiyette olması için bü-

KBpımah ' 05,00 arı arasında beş işçi var ır. aş ıca 
dı~ :ı gelen haberlerden anlaşıl · o· . yük gayretler sarf etmiştir. 

1 ' "le h suçlu olan Doktor Yorgi ımıno-
bit t re Almanlar Kırımda iç Kozan : 29 (hususi) - Dil 

1 Y. Çiğidi 
6,1Ç K. Çiğidi 
- 41,50 Susam ttakk· k d · d' to dur. l . 1 ay elmemışıer ır, S f Bayramı şehrimiz. Halkevinde 

tnıngr d d " k - ld Suçlulardan lngilterenin o y.a luıı . a ın uşme uzere o u- d güzel bir merasimle kutlanmıştır. 
Buğday yerli 8,43 8,75 

h a daır h' b ' · t '-t C b elçili"'i Basın ateşesi Norman ı· eıı· ıç ır ışare YOıL ur. e 5 d Merasime şehrin ileri gelenleri 
ın orta b"I . d M 1 T ' ıı·ps ve eski Yugoslav tebasın an 

Arpa 6,63 ~ j Yulaf 7:43- 7,50 
llıt o gesın e areşa ı- d ve birçok halk ve münevver iş-

Çtrıko h" 1 ff ,_. do-rt kişi de kaçanlar arasında. ır. 
~ttı ucum arına muva aıLı· d tirak etmiştir. 
~devam etmektedir. Müddeiumumi ittiham namesın e Dil Bayramı hakkında Par-

,ı - - -29 - 9 - 1941 

r: dtn)-rıkara: 2.9 (Radyo .g~ze~esin- bütün suçluların ölüm cezasına tili arkadaşlar tarafından güzel 
~~ . Amerıka gazetecısı Dıetrof çarptırılmasını istemiştir. ıÖ} levler verilmiştir. 

KAMBiYO VE BORSA 
lı banluuından alınmııtır. 

1-tı~~n Kahireye dönmüş ve irıti· r..raallo Amerllla 
~f anlatmıştır . Buna göre. Har I iDi ._ •aı etti 
~' 1.•n Kafkas} aı a kadar hiç bir 81Ç 1 a8u 

111k i• · - "1 k d' D 1 t varetı goru meme le ır · Madrid : 29 (a.tt) - eve 
ltr Ruslar kendılerine güveniyor reisi General Franko İspanyanın 
~ · Gıda vaziyeti çvk iyidır. Mos· Amerika büyük elçisi Kardola~ı 
b0\'•nın etrafında 50 ki ometrelik kabul etmiş ve kendisi!e uzun bır 
~ hilva müdı.fısa barajı vardır. görüşmede bulunmuştur. 
1• lkı Alınanlar Leniııgradı alacak
"fdır. 

~ ~Fa~at Rusyanın mukavemeti 
~ Yuktur. Rusyada görülen man· 

ta cesaret vericidir. 
lİQd Ankara : 29 (Radyo g~zete
~ Cn) - Teyid etmeyen bır ha
~ iôre Sovyel cenup orduları 
t andanı Mareşal Budienni 23 
Ylülda kurşuna dizilmiştir. 

'an Ankara : 29 (Radyo gazete· 
t den) - Almanlara göre, Sov
~tler son bir gün içinde İ28 
Yyııre kaybetmışlerdir. 

ı·o R K /YE Rad11osu 

ANKARA Radyosu 

.,Satı 30.9.941 
'·3o Program ve memleket sa· 

at ayarı 
?J3 

ı.i5 
8.0Q 
8.30, 
8.45 

12.3() 
12.33 

22.i5 
13.0Q 
13.301 
lt'l() 
18.0Q 

la.03 

19.0Q 
19,30 

19,45 
19.55 

~.15 
~.~ 

2ı.oo 

lt.ıo 

21.3() 

21.45 

~·1S 
'b 

Müzık : Hafif Müzik (Pl.) 

AJANS haberleri 
Müzık: Senfonik Müzik (Pi.) 

Evin Saati. 
Program ve saat ayarı 
Müzik : Türkçe Plaklar. 

AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe Plaklar. 

Müzik : Karışık Proıram 
Program ve memleket sa· 

at ayarı 
Müzik : Radyo Salon Ork. 
(Necip Aşkın idaresinde) 

Müzik : Fasıl Sazı 
Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 
Serbest 10 Dakika. 

Müzik : Karışık Şarkılar 
(Hüzzam Ve Hicazkar ma· 
kamtanndan.) 
RADYO GAZETESi 
MÜZiK : Meşhur Keman 
Virtüozları (Pi.) 
Ziractt Takvimi ve foprak 

Mahsulleri Borsası 
Müzik : Saksafon sololan 
(lbrahim Ôzgür tarafından) 
Konuşma : (100 sene önce 
nasıl yaııyorduk) 
Müzik : Klasik Türk Mü· 

ziti protramı (Şef: Mesud 
CEMiL) , 
Memleket saat ayan, ajans 
haberleri ; Esbam - Tah
vil&t, Kambiyo - Nukut 
Borsaaa 
Müzik: Dans Müziti (Pi.) 

~l Ssı 
·Oo Yarınki program ve kapa· 

~ ~•fen· .---------
-~ ıa:ı asla küçflk görmeyin. 
()ı~,~ltc~ ve gtnçkende büyük 
t•b,t lllumk ündür. Okullannızda 
hp11 Çalııabilmeniz. için milletçe 
1ıı,1\ •n fedakarlıkları anladığınıza 
llıı :ı; bulunuyorum. Bu anlaya· 
lı.ıt,11~P ettirdiği disiplini ve ça
""t~lı elden bırakmıyacağıma 
btl>lıf ttk bu yeni ders yılında 

•te baıarılar dilerim., 

DOKSAHLIK BiR iHTİYAR 
Araba altında 
11aıarall ildi 
Kanlı fabrika civarında Ah· 

met Ôzdcmir adındaki birhi dok
san yaşlarıntia bir ihtiyara. dik: 
katsiz.liti yüzünden, idaresındekı 
araba ile çarparak ölüme sebe· 
biyel vermiştir. 

aaı • Allllaa 11arb1De 
alt tellalll lıaldar 

(Birinci •ay/adan artan} 

tık kalmıyacaktır. O Rusya ki· 
yalnız. sanayi ve ordusu değil, 
fakat biz.zat ziraati dahi tamamen 
makineleşmiş bulunuyor. 

Vakıa Rusyanın diğer k11ım
larında ve meseli Ural mıntaka
sıııda da petrol vardır. FRkat 
mütehasaısların ıf ad esine göre, 
bunların bir kısmı henür. işl~t
meye açılmamış, diğer kısmı ıse 
Kafkaı mıntakası yanında çok 
cüzi (mesela yirmide bir) nisbe· 
ticde istihıal yapmaktadır. M~
kindeşmiş Rus sanayi ve zıraatı· 
ni doyurmağa asla kafı gelemez. 

Almanlar asit hedeflerine 
henüz varmıtmışlardır. Fakat hay
li yakınlaşmışlaadır. Rus ~rduıu 
için en büyük vazife Lenıngradı 
veya Moıkovayı kurtarmakta~ 
. t bu can alacak darbeyı 

zıya< e 
" 1 ı. ve ona mani olmaktır. on emeıL 
Sovyct ordularının, buna ma~i 
olmazsa çok güç bir duı uma du· 

ştcekleri muhakkaktır. 
Harkof veya daha doğrusu 

Rostof'un düımesind"n so~r~ 
bir Kıfka1 Ct"phesinin tcşekkulu 
de mevzuu bahistir. Cenuba doğ
ru ayrılacak büyük bir Rus ordu: 
su burayı ters Ct"phe ile, yan~ 
şimale doğru müdafaa :deceğı 
gibi lngiliı.lerin de bu mudıf aa 

a i~tirak etmeleri he~en . mu· 
~akkek gibidir. lranın ı.111alı ~e 
Basra körfezine kadar bır demır-

yolu ile baA'lamak bu müdıtf~!lY~ 
Ak · takdırde 

kolaylaştıracaktır. sı 
Hazar denizi üzerinden bu ters 
cephe ile harp edecek Rus ordu-

• k h ""'ç olacak sunu besleme em 5 .. 

ve hem de büyük ordu parçaları 
1- tehlikesi göze almamı· 

ayırma~ l . . 
1-t Bu bakımdan ngilıı.lerın 

yacaıL 1. b" "k 
Ruslara yapacağı ) ardım uyu . 
tür. Fakat bu yardım anc~k Al-

ı bu Petrolden mahrum 
man arı . 
etme~e inhisar eder. Yoksa ıı· 
maide petrolsüz. kalacak Rus or-

dusu
nu kurtaramaz.. Ruılar ve 

"h' olanı 
ı .1. ter icin asıl mu ım 
ngı ıı . 

. olmak yani Almanla· buna manı , 
1 hedefl~rine ulaşmaktan 

rın ası . . d k 
tmektir Bunun ıçın e pe 

mene · 
kaldıx.ını asli unutma-

aı. ı.aman 5 

mak icap eder. 

ZA YI - Ceyhan askerlik şu
besinden aldığım askerlik terhis 
kağıdımı kaybettim, Yenisini ala
cağımdan hükmü yoktur . 13480 

,=~---
(Frank) Fransız. 
(Frank) isviçre 
(Sterlin) İngiliz. 

3 S.24 ,, 

Ce)hanın Kaldırım kö
yünden Abdullah oğlu 

325 doğumlu Ahmet 

(Dolar) Amerikan - --- --- -
_1}2.2_~_J 

1 ADANA ASIERlll SUBE-

HAlKEVi REiSliGiNDEN : 
1 SiNDEN: 

Bu yıl Maarif liselerinden 
ve orta okullanndan mezun 
olanlardan Konyada bulunan 
Kuleli, AktehiTde bulunan 
Maltepe ve Bursa askeri lise
lerinin her üç sınıfina da talebe 
alınacatından isteklilerin kay· 
dukabul ıeraitini öğrenmek için 
şübeye müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Halkevi Bürosuna imtihan· 
la (60) lira maaşlı bir katip a· 
hnacakhr. Daktiloda süratlı yaz-

1 ması, muhabereyi temin ede
bilmesi ve Askerliğini bitirmiş 

olması şarttır. 

lstekliler~n vesikaleriyle bi~ 
likte Halkevine müracaat etme-
leri. 13479 

Spor ıazete we Mecmaaıan 
KollıllllJODa ıatıa Alıllacü 

BEDEN TERBİYE~ UMUM MODORlOGOHOEH : 
Umum Müdürlük kütüpanesi için, Türkiyede ıimdiye ka· 

dar intişar eden ve neşrivahnı tatil etmiş olan spor gazete 
ve mecmualarının kolleksiyonlan sahn almacaktır. 

Satmak istiyenlerin bir mektupla Neşriyat ve Propağanda 
Müdürlüğümüze müracaatlam 24-27-30 (6938) 13462 

iLAN 
Elbise Diktirilecek 

DEVlET DEMIRYOLLARI 6. iNCi iSLETME ARTIRMA YE 

EKSll TME KOMİSYONU REISLIGiNOEN : 
• 

Muhammen bedeli ( 18718) lira olan iıletm~miz memur ve 
müstahdemini için (82'1) takım kışlık elbise, (315) adet palto ve 
(570) adet kasketin, yalnız kumaşları idarece verilmek, utar, 
düğme, sırma, alameti farika ve bilcümle masrafları müteahhi
de ait olmak üzere Şartname ve Mukavelesi veçhile dikimi 
71/101941 Cuma günü saat lS de kapalı zarf uıuliyle Adanada 
işletme Müdürlüğü binasında komisyonumuzca ihale edilece":ktir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1403,85) liralık muvakkat temi· 
nat akçaları ile kanuni ikametgah vesikası, Hüviyet cüzdanı, 
941 yılı ticaret odası vesikası ve bu işteki ehliyetlerini gösterir 
vesikalarını ve teklif mektuplarını ihale günü muayyen olan sa· 
attan bir sast evveline kadar 2490 numaralı kanunun emreyle
diği şartlara uygun olarak komisyon reisliğine vermeleri veya 
göndermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alın· 
maz. 

Bu işe ait mukavele ve Şartname projeleri. Haydarpaıa, 
Ankara, Adana, Konya garlanyla Adanada 6. ıncı lıletme Ko· 
misyonu reisliğinden bedelsiz olarak verilir. 

30-4-10-14 13478 

1 LAN 
İNHiSARLAR ADANA TOTON flBRIKASllOAN • 

t - F abrikamızm 3500 ton tahmin edilen nakliyab bir 
sene için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın tahmin bedeli bin beı yüz liradır. 

3 Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 102 lira 50 kuruştur . 

5 - Eksiltme 15/ikinci teşrin/941 tarihine müaadif cu· 
martesi günü saat 9 da yapılacağından isteklilerin fabrikada 
müteşekkil komisyona müracaatlan • 18- 8-31 13447 

Sayla 3 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçili Tarda 

Yeni ••ne talebe kaydına baılamı,tır. Kayd oe 
kabul ı•raiti Bebekli Kili.e •okaiındaki bif lei 
yurduttdan 6penilir. 13400 

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

Ziga Tümgören 
. . 
! Birinci sınıf rontgen mütehassısı hastalannı Abidin ı • • i Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule ! 
i başlamıştır. 13456 5-7 ! 
• • , ....... ,., .............................................. ~·91H • '91•'91 •91>•~·91' ·· 

i 1 an 
T. C. ZİRAAT BANKASI PAMUK MOESSESESİNOEN : 

Çukurova mmtakasmda bulunan Yağ Fabrikalarının Çiğit 
ihtiyacları Yüksek Ticaret Vekiletinin emri tensibile münhası
rın müessesemiz tarafından temin edileceğinden Sayır: Çiftçile
rimizin satacakları çiğitleri almak ve bedelini ödemek için 29 / 
9/941 Tarihinden itibaren Borsa civannda Mehmet Sabuncu 
yazıhanesinde bulunan memurumuza müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 13472 3-5 

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

1 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• terihl : ,_ 

S-mayui : 100.000.000 Tiirlt Lira•• 

Şube ve ajanı adedi: 26~ 

Zirai ve ticari her nevi banka maameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankuanda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf beupjanna en 
az 50 liraa bulunanlara 1enecle 4 defa çekilecek kur'a ile 

•tatı<fak.i pllna 1'6re ikruıiye daf*laoabr. 

4 Adet 1000 Uralık 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 .. 
' .. 2SO .. 1000 .. 

40 •• 100 .. 4000 ,, 
100 .. so .. ~ 

" 120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DiKKAT : Heaaplanndaki paralar bir sene içinde S0 
liradan atalı diifmiyenlere ikramiye fdrtıtı takdirde yüzde 
20 fuluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birinciklnun, 
l Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------------------------------------- '* 
NEZLE 

Kırıklık, Baş, 

Diı ve adete 
a(rıları 

En seri ve en kati şe
kilde yalnız kaşe 

GRIPIN 
ile geçer 1 

Havalann serinlediti bu a 
rfinlenle alacaj'lnız ilk B 

tedbir evinizde birkaç GRIPIN bulundurıııak olmaladır · A 

; Kıllbi ı.oz-tlan, mide ve böbrekleri 
A yermaclan ıstırapları dindirir. 

a 
Lüaumuıwlll pcl• S .. t alınır. Taklitlerinden akınınıı ve 

her yerel• pulu kut.lanm ısrarla iıteyinıs. 
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PHILIPS TÜRKSÖZÜ 

• 

K agnak M akineler.i 
AZ CEllAI ~Alf~AJJ. SESSiZ iSLEME, UZUN &MIR. 

F 1 Ll P S 
K ag11ak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en mu afık kay ak çııbıığu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

• 1 

1 Gazete ve Matbaası 

1 Türksözü. 
1 . Gazetesi 

IUYUCULAlllA 0811 AllN HER TARA
FllDA vıu illi IADISElEll 1011 G0-
101( IEIM. TlliZONO JAllP EDiNiZ. 

---.ııı-------' 

•uı,, •M-•, oe11, •ec..111 .. 
ldtn, llarlta, Ml•a.. .. .. .. 
lfl•rlml ftrlllrıte ••nt1t ... . Türksözü. 
llaııara NUllet eter ...,_., i talı " lllratle ..... çdlanr. 

Matbaası 

- -
İ Türksözü Cilt Kısmı Muharrem Hilmi Remo 

ABIOINPA$A CADDESi 18. 42 - TELllAF : Dl AIW • TEWI : 08 1 Sllll, TEllZ, ZAllF CiLT ISLEllllZI llCI TllSIZO 
I MICELLITll .. t~ 

~ ... - ... .. ... ... .. . -. ... "' ~~ ... . .. ..... - - ... . ... . .. . 

En Büyük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N 111ıml11 

CAZllE VE il 
"Radycıılin,, huiku1'41e mües- tile parlak fttileler venn 

sir terkibi, daUrıa taftliti ile ..,_yolia., siıi~i meçhul 
temayüz et~iş ve o"'leı:ce ve birkaç •isli pahalı ecnebi 
kitinin tercih ettiti yerlne dil mhtaı.MnAdall • oıüstat· 
.. cunu haline plmiştir. Dlf . kaim kr 
lufzauabhasında ve rlzellitin- na aş · 

• 
RADY-OLIN 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekvem Baltacı 
IASTAlllll BEi lb MITlf l •ımzAJIAISI 

OSTOIBI •ATEllAISllE ı• EIEI 

! .................................... . 
/ş Ba.ııkası 

lltltD t~ llı111ıara 

1941 
.111••• 

KEŞID~Ek 

4 Şu~ a ~ .. , ı ıt,..~., , e4Jı•i-irt 
tarilJerind• yapılır 

IMlbnmiJlllrl 
ı Adet 2000 LirMk - ~ Urı 
3 • 1000 > - 3,000 > 

2 > uo > - ı.~ > 

4 > 500 • - ~.ooo • 
8 > 250 • - :Z,000 • 

35 > 100 • - 3,5()1' > 

80 • 50 • - 4,COO • 
300 > 20 , - f.,1JOO • 

1'Urklp ......... _ ..... r.mrmz'fle , ............. 
blrlktlrm111 olf".,a"' •Jnı z•n~~ndf' tallhlftlzl 

denemlf oıuraunua. 

! .............................................. .... 
tDr. Cevad Sargın 
ı Clld, ••• •• ......... ......... 1 i .... ....... 1 

1 
MUA~MEHAWU/ : 1 
la11ut6ul Beyofla Te,,.,,.7•n oteli .,,. • .,nll• Bele J 

I aoui Namarta :4 C. 11- 16 I 
ı.. ................................................ ı 

' 

Sen•llli . . . 1 #O Kr. 
1 Aylıfı • . . . 125 • 

ullana.r ..... ltlaNJ• 
~_.. .. ,..._.r,, 

~-.. .. 

--- •*•• •Mit Altaoll _...........,,.., 
H,,,.n..; la..,,,,Jı maa,,...• .,. ı.J.oi edilir 

Mu•s-•ll•n• : ~•muk 11•z•" poll• k• r•kolll 
lulr•••nll• Mu•ı•• ..... •rı : a.11a11 : e - • 

Ölle : t2-1• 
Alllf•m : t 711en ••• 

l•••N•••wl-talllM 
D O KT OR 

Süleyman Kuntalp 
1 

Dolam .,. IClltlın lt•atalılıları Mit•/aauı•ı 
Hutalannt AWdba Pata Ciddui yanuada 8. Müslim apartı· 

maının hirinci kattntlaki evinde kabul ve tedavi etmiye bati•., 
mıtbr. !' .... on No. 272 12-l 5 13407 

EV OZI 
•ta._...... pauellltWr. 

~hude ıstırap çekmeyini ....... 
NEVROZ 

Bu muannid BAS ve DIŞ atrıla· 
nm aüı'atle izaleye .klfldir. Ro
ıaa&izrna evcaı, sinir, mafp1 ··c 

~ ılbıaplan NF,VROZ N· ı. 
ı.davi edilir. Mile9aip1'ç : 

N E V R O Z I N 'clir 

NEYROZı i lllfl 11111 
luiımla Glndf .i Ko,. ~ 


