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Almura De 
Bovretıer BlrUll 
araamllabarp 

F alila Rıllcı A TA Y 
.JI lmanga. dün sabalı saat 
"'f 5.30 danberi undini Sov
~ ~etler Birlili ile harp ha
.. teldUJ ettifirai bildirmiştir. 
,.12.7ada Finü:ı,.Jigadan .Karade
&i,. kadar. 2400 kilo metrelik 
"e RPlıe üzerinde. Alman. Fin 
,._u:,.men orduları Üe, iki güz 
"'- rıü/uslu So"yetler birlifi· 

F,~ızılordu'su çarpışıyor. 
4 uhrer harbin sebeplerini uzun 
aa1_ beyanname ile milletine "e 
-...:er· . 
laıtg ille ızah etmiştir, Beganna· 
,...: •Öt'e, ademitecaviiz paktına 
~en, Soyyetler Birlifinin güt· 
~IGye. mütemadigen Alman 
tae bi eti aleyhine tedbirler .,almak 
'~n üstüne yıkılmak üzere, 
~!la nın zaf ını belclemek ol· 
~ · Führer bu tehJiıten mil· 
,,...,,., lcurt.armak : %aruretini duy
fıl1gt, '· Beyannameden öyle anla· 
ıer,{ lef. gerek Finlandiya harbi 
8,fcır lc.tıçrık Baltık devletleri ile 
ftc:_, 0~anın ilhakı 1939 ademi· 'Gz Paktı müzakerelerinde Al· 
tıt,.a,;; ·tarafından ta"iz olarak 
'tlllı 

1
'* defildi. Almanya, difer 

ı e erde l le le "rı 6 meşgu i en, vu ua ge· tt,..,: emrivakilere ''tahammül 
/;'llkQt 'bıı m~cburigetinde :kalmııtır. 
~/illa tun bu emrivakilerle, Mo· 
~''leli Berlin'i ziyareti sırasında 

81 
~ ıo1a/l~r. nihayet Yufoslavya' da 
tı,.lif ·ileler. Führer' de Sovgetler 
~Yctsetinin "hasmanelifi .. "•r a hiç bı'r şüphe bırakma
tıt, · SırQ.Sıgelmişken, yirmi kı1-

J, 

oı.,.:nedenberi komırı 11e d0$I 
-.,,,.,k kendi.ine tam 6ir emniyet 
ıı.c; 0~İra elimizden geleni yop· 
"iıı ~ DJniU :sa11gdler Birlifi· 
... , ~lara ait teklifleri hale· 
'-11~ru olması lazımtelen 
~ır bu memlelctttte hayret 
ltı,., mış olduftına işaret ed~ 

10:... lfruıral _, . • 
-~7 da araa olsa gere!Ctıt ki 
~i ademitecavı1z •paktı imza 
~ ı. "akit, cilaan •e;karının bil· h ..,,. k • ı· 

tt,, nJ lamı 6u hareketi, Sofi· 
" '1&1"/if' • 't '"' ındı bilyük devletler 
&.t. ~t.,; bir .laar6i tel'Jik etmek, 
;aıt 6',.~receflne ,üphe olmıqan 
:: !/ıp,.~lı.arpte iki taraf kd/i de
ltııılcirra ol ndıktan sonra, vaziyete 
~· "e "1ak arzusu ile tefsir et· 
,,. • em 
ı& ıı,,., l'eryalistlH arasında 
t"Vftı"'-~ Çarpışmanın, hegnelmilel 
1 

li1c.,.,,. ~};hine 6ir zafer olaca• 

~l!ıJı. 1 
oskova' ya maletmişti. 

•rrerı. 

~ ,. lef '" beyanatındart tmla-
' 1- 0,.:;;en Hanrancla harp 
~ ~ .'· SotJyftler tehtlidf-
'tı. /;'ak bir ehemmiyeti olwııya
\, • ı_,~1 lngiliz 1rtalcaflem«i
~ -.:kar bulmamaunılan 
~lt.-·;:emete Arrurikan 
~r iıtif alc lcuflfleti Üe 
~ 6i,. On, yani, harp ister 
~" toıa,. 0

2Clrno dnre11i.ne ,;,. 
"~~~li;İ,,. Almanya için Sa11· 
~ ~ ın . &Glnimi ve tam 
~· ..q~ emın olma$l icabet
~. 4ı.. iltıailc~Y,0• bu hususta o 
~'llotof Wİfe düşmüştür ki. 
~~l.tQ ~ beganatuıdan anla-
~ lore 6' t...."'ft,. 4~,· L~:r müzakere ve 
~ • ~ 1U1e açmak isteme-
!11 ~'it~( .~6'bi yeni bir oya· 
A_ &11,iereJcı~"'e düımelc. korku-
...,.~ ~Qe iT, 

~t· 8~ /1"ni bir Finlandiya 

~~la.,. G.r,,., z arda icara. hava ve 
1.. . . ·, talebi. Romanya ve 

it ~· . f ~~ °t,Qzı 'lga/ edip karadan 
f 1/ &· • /;'O.hara kadar inmek te 

1 "'t ''ll . re, il . 
tt et. b~ııı;,. di zerınde, Sovyet-

f 1.. 'lıl. · ı,.ıe.- fer Cenup Slavları 
1 "'~ ~ iA3 ""'ele Al 

' "Wlle al ' manga'yı bir 
f ~'ıtır, trıak tertibi tesirini ,., • 'Q ,.~lalQ 6e 

ıt· f '"e ~le b~abe, iki dev ara
t .. 4' ~e,. ,:e~ macadeleye _ihti· 

,) tlt,.'4,. loradr azdı. Hatta ev· 
.~ ( ~' '''•- a 11e dif er mer-

"'tti1ı: -• telır ·'l -. Gçıı a,' OT, Alman· 
nca ıayf ada ) 

1 HükUmetimizin neşrettiği resmi tebliğ 1 Japon yadaki 
Hummall faaliyet Sovyet • Alman Muharebesinde 

bitaraf kalmaya karar verdik 
MÜHiM iSTiŞARELER 

Tokye : 23 (A. A.) - Hari· 
ciye Nazırı Matsouka, Japonyanın 
büyük ' elçisinden, Sovyct - Al· 
man muhasamatının başladıiJ ha· 
beı ini alır almaz kıyfiyeti im para· 
tora bildirmek üzere Saraya git· 
miştir. Hariciye nazın vaziyetle 

ARBABA: 12 (ANADGlıU .Ua.·11 ft. 
atrOB) • BISlll TBBIM : c:hlllnlYIT 
llOBOMBTI ALMANYA • SOVYITLIB Bbl-

ı .................... ı 
ııı i 

Alman - Sovyet i 
ı Harbi b••l•dı • 
ı 
ı 
ı 

Yandaki realm 

Bir Sowyet 

ı A•k•rl ırupunu 
ı Gllatermekte 

1 1 !. .................. .. 
Anadolu ajanıının"pazar günü 

muhtelif kaynaklara atfen verdi
ti malumata göre Alman orduları 
2400 kilometrelik bir cephe üze
rinde puar aabahı ıafak vakti 
Sovyet Rusyayı hücum et mittir. 
Hitler bu münasebetle Alman 
milletine bir bl'yanname nefrede· 
rek taarru&a sebepler 2öatermif· 
tir. Molotof da bir nutuk ıöyli
yerek nih81 zaferden Ruayanın 
emin oldu§ımu anlatmıf, milleti 
hükfunetin etrafır:da toplu halde 
yı1rümeğe davet etmiotir . 

HOcUmun ilk saatlerinde bir 
çok Sovyet tehirleri bombardt· 
man edilmiıtiı. Şimal buz deniai 
ile Kara deniz vo Baltık denizini 
.Almanlar harp bölgui ilan etti. 

Bertin: 23 (A.A) - D. N. B. 
bildiriyor : Sovyet harbinin ilk 
gününde Sovyet hava kuvvetleri
nin zayiatı saatten saate artmıı
tır. Hakiki rakamları ıimdiden bil
dirmcğe imUn yoktur. falı.at Al
m'n tkpraklarına kar fi Sovyet 
savaı tayyart:leri tarafmdan yapı: 
lan ilU taarruzda uA'radlkları ezıcı 
maQ'lfıbiyet Alman hava kuvv~t
lerinin Sovyet Kıııl kuvvctlerıne 
indirdi~i darbelerin ıiddetini gös
terir. Dünkü pazar 2ünü ıafalda 
berabeı Marten tipinde dokuz 
bomltarbıman tayyaresi Şarki 
p,usya üzerinde uçmuştur· Bu 
dokuz tareden birisi Alman avcı
ları tarafından düGilrülmüıtür. '35 

Sovyet ıavaş tayysreıinden m~
reaep diQ'er bir grub hud~! ~·
varında Polonya umumi valıhğın· 
deki askeri hedeflere de taarruz 
etmiştir. Bu 35 tayyareden ikisi 
müstuna olmalı. ü~ere geri kalanı 

ROMENLERiN VE 
FiNLERiN iŞTiRAK.iLE 

Almanya 
Rusya'ya 
---~---Yürüdü! 
2400 KiLOMETRELiK 
CEPHE OZ~RfNDtKf 

MUHAREBE 6ENIŞLIYO 

Hücum eden Alman 
Fin oe Romenler 
110 Tamen oar. 
Sovyetler 218 tflmoıf• 

müdalaaya e•ftİ 

IOYJetlll' IO.IOO 
taall ' 1 111.100 
aılıerıe çaı'pı11ror ---
BOLGRAT, ÇIŞONOVA 
ŞEHRiYLE BiRKAÇ 
KOY SÜKUT ETTi 

Sovyet • Tebllllne 
gllr• es Alrttan 
tayyar•*' dU•tU 

Alman av tayyareleri tarafından 

tar ip edilmiştir. 

Bölgeler Arası 
::=::=:: ATLITllM 

Müsabakaları 

Llii llAIUd DOLAYlllTLI BASIL OLAN 
VAzlnT 1111\'AC:IBlllDI Tbldn•NIN 
BITAllAl'LlilNJ ILDAllAUll nwld,TI•. 

( Geriıi üçüncü sayfada ) 

Moakova: 23 (A.A~Kıztlordu 
Baıkumandanlıiının 22 haziran 
tebliA'iı 1941 haziran ıefakla be
raber Alman ~ordusunun munta· 
zam kıtalarıl Baltık denizinden 
Kara denize kadar uzanan~ cephe
deki hudut kıtalarımıza taarruz 
etmiıler, fakat günün ilk yarıaın
da durdurulmuşlardtr. Günün ikin
ci yarısında Alman kıtaları Kızıl 
Ordunun seferf kıtalarınaı mahıuı 
öncülerle temas etmiılerdir. Şid· 
detli muharebelerden sonra düı
man büyük zayiatla tardedllmiftir. 

Ydid Gl'Ciıdıo •• KriiUılu
pol iat:Umetlerinde dlfman ehem
miyet•İ'I tabiye muvıiffaklyctleri 
elde etmiş ve Kalvarya, Cpojanof 
Samoviyaç köylerini ifıal etmif 
tir. Bu köylerden ilk ikiai hndut
dan ıs kilometrededir. DGpıan 

hava kawetleri Tayyant mey· 
danlanmıadan ve tehirleriıflizden 
birçoldanna taarruz etmif, fakat 
her tarafla avcılarımızın ve bava 
mftdafaamızın: fiddetli mulı.abele-

aine çarpmıftır. Dnımana atır za
viat :verdirilmiftir. 65 dilfman 
tayyaresi dütürillmtlftilr. 

Londra: 23 (A .A.) - Moıko
va Radyosu Sovyetler B.rlitinia 
her tarafında heyecanla aahneler 

(Geriai üçüncl_aayfada ) 

Millet Meclisinde 
dünkü görüşmeler 

OOLCUI BiR RUZNAME MOZAIERE EDİLDİ 

= Anlıara 

Radyo ga:ut..i 

Tarihin emsalsiz 
muharebesine intizar 

P azar günü ıafaktanberi Al
manya ile Sovyet Rusya harp 

halinde bulunuyor . Şimdi 1 
Sovyetlerle Almanlar arasında ge- 1 
niı bir muharebe devam etmek
tedir. 

Mihvere baR-lı olan japonyanın 
ise fimdilik bu harbe gireceği 1 

fÜphelidir. Fakat Japonya Ruıya
nın acrt bir matlübiyete utradı
tını ıörtrae belki de bu f ıraatı 
kaçırmayacaktır. 

SoVyet • Alman harbi neti
cesi ne olursa olıun Almanya 
Sovyet topraldarından bir çok 
menfntler temini arıusundadlr . 
Ve şu muhakkaktır ki , harb ilc
tiaadiyatında Sovyet topra~ !arının 
çok mlhim rolü vardır. 

Askeri vaziyete gelince : Ro
manyadan hflcum eden kuvvet· 
leri Bolırad , Çiıonova fehrini 
iegal etmiılerdir. Kolovariya , la
tatoydan ve Ciyatoviç mevkileri 

de ıaptedilmiıtir. Alman - Fin -

Romen ordularının üç koldan ha
rekete geçtikleri anlqılmaktadır . 
Roman yadan hareket eden birinci 

grupun 48 tümen , Polonyadan 
yürüyen kuvvetlerin 100 tümen • 
Finlandiyadan da 18 tümen 
olduRu söyleniyor . Şu hale 

göre , Almanlar Sovyet Rusya 
üzerine 160 · 170 tümenle hare
kete gcçmiftir. fakat bu tumen
ler Rus kuvvetlerine karıı zayıf· 
tır. Bılf!_un için 40 - 50 tümen 
dalla celb~Urnesi muhtemeldir . 

Sovyet kuvvetinin 200 piyade, 
45 süvari tOmeninden, 85 de tank 
ve ayn~11 15 motör tuA"ayından 

ibaret oldufu tahmin ediliyor . 

Ankara : 22 (Türksözü muha
birinden)-Bugün saat 16 da Bü· 
yük Millet Meclisi toplanarak T eş· 
kilab esasiye kanununun 57 inci 
maddesinin askeri radli hakimlerle 
temyiz muhakemesi müddeiumumt 
ve muavinlerine de şümulü olup 
olmadıtının tefsiri hakkında Baş
vekalet tezkeresi ve adliye teşki-

latı esasiye encümenleri mazbata. 
lan. Bolu mebusu Lütfi Gören'in 
af kanununa ek kanun teklifi ve 
adliye encümeni m zbatası, Devle
te ve mülhak bütçeli dairelere ait 
mukataa ve icareteynli gayri men
kullerin vakıfla ilişiğinin kesilmesi 
hakkında kanun layihası ve maliye 
ve bütçe encümenleri mazbatalan. 
Çiftçi mallarwn korunması hak· 
kında kanun IAyihaaa ve ziraat, 
dahiliye ve adliye encümenleriyle 
muvakkat encümen mazbataJan. 
Türkiye·Fransa arasında imzalan· 
mıı olan ticaret, kontenjan ve te
diye anlaşmalan ile merbutlan hü
kümlerinin 30 haziran 1941 tarihi
ne kadar temdidi hakkında kanun 
Jiyihası ve hariciye ve iktisat en· 
cümenleri mazbatalan. Yedek su. 
bay ve askeri memurlar hakkın· 
daki 1076 sayılı kanunun 17 ve 
22 inci maddelerinin detiştirilme· 
sine dair kanun layihası ve milli 
müdafaa encümeni mazbataları. 

Şimdilik Sovyetlerin beı milyon 
kadar askeri vardır . Almanlar 
karfısına fİmdilik çıkarılan kuv
vet 215 tümen kadardır. 

Sovyetlerin Garb cephesinde 
10,000 tankı oldu2u tahmin olun· 

maktadır . Görülüyor ki , tarihin 
kaydetmediği bir muharebe ola
caktır . 

llll'IJ• vaz11et1 
Londra: 23 (A.A.) - Mütte

fik kuvvetlerin Şam yakınında 

Mezce ve Mercayın kısmında Ki
yam istihkamını zabtetdikleri bil
dirilmektedir. 

ı ...... " ...... " .......... "" .... """ ........ "ı 

lçel birinci, Malatya ikinci, Adana 
1 

T~~.~~~~i~.!~,.~~ünc~~.~~ .. ~~.~~~~7~ ÇorçilİDRÜSyaya 
G . t b"I 1 ri sayı ile lçel birinci, 5~ ıayı ile yardım vadı• 

1 Moskova'ya 1 
IBerlinin notasıl 
ı ı 
ı ı 

1 HlRBIH SEBEPlERI HAlllNOA AHKlRAY l IZAHl T I tay, ElizıR'. azıan ep o ger . Malatya ikinci, 45,5 ıayı ile Ada-
arasındaki atletizm birincillklerı Eııı.. A-na üçüncü, 37 ,S sayı ile cu.ıa 
pazar günil Şehir Stadyomun· döıdüncü, 20 aayı ile Diyarbakır 
da yapılmııtır. M'Os•bakatar çok 
hararetli olmuı ve lcalabalık bir brşinci, 15 sayı ile Gaziantep al• 

tıncı ve 10 sayı ile Hatay yedinci 
seyirci !Citlesi tarafından heyecan~ 
la taldp edilmiftir. gelmiılerdir · 

Alınan teknik neticeler ıunlar· 
Sabahleyin seçmeler yapılm'1 

ve öQ'leden ıonra da finallere de· dır: 
vam edllmiftlr, (Geriıi ikinci aabifede) 

Londra : 23 (A. A.) - insi 
liz baıvekili Bay Çorçil bupn 
beyanatta bulunarak. lnfiltercnin 
Rusyaya imkin olan bütün yardı· 
mı yapacatını videtmiı ve nazi
lite ltarşı olan dlvasaaı bir defa 
daha teyid eylemiıtir. 

ıi Aniara: 2~ f Anadolu Ajara•ı oeriyor) _Al· i 
mcmya Wy6i filf• Fon Papen dün Hariciye Velıili· ı 
mi•• bir· malatrra teodi etmiıtir. Bu muhtırada Berlin i 

ı baflıyan Alman - Sooyet harbi için ••hepleri izah et· 
ı meit.dir, i 
*"""" .... """"" ...... """""""""""ı 
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Sa}fa 2 TÜRKSOZO 

s. Rusya'nın 
AlAMANYA'OAN Y(Nİ 
TIBBI (ŞYA 6(lİYOR 

RL 
Basma Satışları c o CRAFi BAKIMDAN 

• • • Şimdiki bünyesi HarptP.n evvel ve so nra Al· 

manyaya ısmarlanan 750 bin lira· 

lık eczayi tıbbiyenin bir kısmı is 

tanbula &etmiştir . Mütebakisinin 

de bugünlerde memleketimize 

müteveccihen yola çıkarılacağı 

haber alınmış t ır. 

ıçın genı karar 
A iman ordu lan Sov) et Rusya 

üzerine .} ürüdü . Pazar sa
bahından beri iki mua:ı:zam kuvvet 
boğuşmaya başladı . Dünya as
keri, iktisadi, siyui lrnvvetlerirıin 
ön saflarında yer alan Sovyetler 
Birliği bilhassa toprak genişliği 
ve nüfus kesafeti bakımından mü
him bir mevkie sahiptir . Başla
yan Alman • Sovyet harbi mü · 
naselıetıyle Sovyet Rusyayı coğ

rafi ve tarihi mevzu sınırı içinde 
adt'seden geçirmek faydasız vl
maı. . 

Sovyetler Birliği dediğimiz 

Rusya, dünyanın, en çok toprağa 
sah,b memleketidir . Yalnız Av
rupadaki arazisi lotanın .}' Rrısına 

)&klaşır . Yani d okuz Türkiye 
geıı i şligincie . Asyadaki araıisi ile 
de Rusya otuz Tüı kiye kadardır. 

Göıülüyor ki Sovyetler Birliği , 
mgilterl· ılen sonı u düııyarla en 
çok h.ıpra~a suhip devlettir . 

Gayet bü; ük bir alçak ova 
olan Sı v; t toı ır:ı~ ı doı ı nııış de
nizlerin kenarlaı ıı.darı Karadenize 
kadar uzanıyor. Rusyada en ) ük
sek tepe 500 metre irtifadan fazla 
değildir . Yaln ız bu ovanın krnar
lannda Ural dağları vardır ve 
bunlar oldukça ) ükseldir. Bu top · 
rak vaziyetinin Rusya iklimi üze
rinde büyük rolü görülmektedir . 
Burada kış, Şimalde dr, Cenupta 
da şiddetli ve devamlıdır . Karın 
aylarca bu topraklar üzerinden 
kalkmadığı görülür. Rusyada nak
liyat vasıtaları kışın kııaklar, ya
ı.ın vapur ve kayıklardır . 

O va, Şimalden Cenuba ç q itli 

manzaralar gösterir : Tun
dralar , ormanlar , verimli s ıyah 
topraklar ve Cenubuşarkidc ku· 
rak bozkırlar. 

Büyük harpten evvel Rus; a 
bir Çarlıktı . Harb içinde olan 
ihtilaller sonunda bir halk idaresi 
kuruldu . Ve eski Çarlığı tt şkil 
eden memlı:ketler, her biri c Sov
ycl > denilen meclislerle idarı-: 

edilen bir birlik ihdas eltilt!r ki , 
buna < S . S. C. B. > denildi • 
Yani < Sovyet Sosyalist Cümhu -
r iyctleri Birliği . 

Rusyanın bugünkü merkezi o
lan Muskova büyük lıır sanayi 
f t hridir. Sovyct Ru ;anııı Avrupa 
kısmında bugün yüz milyondan 
fa~la insan yaşı.}'or. Ve bu mu
azzam l.ütle bilhassa toprakla 
mrşguldur. Rusyada büyük şehir
lt:rin sayısı çok değildir . Çünkü 
halkın bü; iik kısmı köylerd e ya
şıyor . 

R usyada kara topraklardan 

olan istihsalin ç eşidi başlıca 

Çavdar, Buğday, Patates ve Şe
ker pancarıdır. Suvyel toprakla
rında ormanlar ve ehli hayvanlar 
da mühim bir servet halindedir . 
Demir, kömür, plAtin ve Kafkas 
petrolleri de Sovyetlere ayrı ayrı 
zengin huirıe l crdır . Rus sanayii 
makine, kumaş ve şeker gibi üç 
nevide çalışı.} or gösterebiliriz. 

Sovyd Rusya bugürı , serbest 
denizlere mal k değıldır . Şimal 
sahilleri hem sapa hem de don
muş olduğundan bu su yolların
dan istifade imkanı yoktur . Bal
lıkta Rusyanın en mühim limanı 
Leningraddır • Mamafıh son sene 
içinde Sovyetlerin Baltık devld· 
terinden olduğu deniz. üslerini de 
göz önüzde tutmak icabeder . 

Rusya halihazırda hariçten yal· 
nız pamuk , ve kendisinin yapa
madığı makineleri alıyor. Türkiye 
He ticaretıni Odesa ve Batum li
manlariyle yapmakta, petrol, ben-
zin ihraç e tmektedir . Bizden de 
pamuk, tütün, kuru yemiş, limon, 
zeyt in yağı , palamut ve t uz alı

yor. 
Sovyetlerin Cenut:u ıarkideki 

ı<afkaaya bötıeıine ıeliı.ce: Tür· 

YAZAN 1 
TANOONEB . 

Bazı kadınların çevlrdlll lırıldalı 

ldyenin, Şimalişarki l.omşusu olan 
Kafkasya malümdur , Karadenizle 
Hazar deniı. i arasındi\ uıarıan 
topraklardır . Rus) a ova11ıııa l:a
rışan Ş!mal kısmı müstesna , bu 
bölge dağlıktır . Kafkas dağ ları 

5000 metrl! irtifadan fazla mühim 
bir seddir . Bunlar üzer'nde sön 
müş Yanardağlarla dolu vayla lar 
vardır. Kafkas dağları Cenubunda 
kalan kısmındaki halkın Sa) ısı 
altı milyon tahmiıı ecl ı liyor . Bu
rada Türkler , Çerkesler , Tatar
lar, Gürcüler ve Ermenilerle Rus
lar kozmopolit haldedir. 

Kafkas} a Rus Çarlığının vila
y etleri halinde idi. Bü) ük Revc,ıt
tan sonra burada Ernıcnistaıı , 
Gü ı cüstan , Aıtrbaycan gibi üç 
hükümet kuruldu ki bunlar da 
şimdi Sovyet korıf ederasyonuna 
<lulıitdir. Bir Tüı k mcml r" kcli oları 
Aurbaycan Haıar deni1.i kena
rında uzanır . Burasının merkezi 
B3küdur. Hudud komşumuz Gür
cüstanın m e rkeıi is -: Tıflistir . 

Biliyoıuz ki Bakü mühim bir 
petrol istihsali böfgt"sidir . Bura 
dan çıkan petrolle r d t mir boru
larla Batuma nakledilerek oradan 
satış eciilen memleketlere ve Sov
yet memleketleri dahiline yolla
nır . Bugünkü Rusya dünyanın 

ikinci sınıf petrol kayn ak larını 

elinde tut uyor. ıSencde 25,000,000 
ton ist ı h'ial ) . 

Sovye tler, Türkiye hu dudunda 
bulunan Kafkasya) ı dcmiryolları 

ile asıl Rus.raya bağlamışlardır . 
Ve burada, Türkiyt>, İran lıuclud
larına giden mühim dc miryolları 

vardır. Buııuııla beraber Kafkas· 
) anııı Avrupa ile olan ticrretine 
en mühim }Ol Boğczlardır . 

Bugünkü Rusya 4,5 mil) on ki· 
lometre murabbaı arB1iye ve 
160,000,000 nüfusa sahiptir. 

Sovyet içt imai hayatı pt-k 
değişik şekilde değilrlir . Rusya 
nüfusunun en büyük kısmını köy
lüler tqkil ettiğine göre, bunların 
yaşayışını bizim Şimalişarki böl· 
gelerimiz halkına uygundur ki , 
iklim benı:erliğ1nin bunda mühim 
roli vardır . 

NiŞANLANMA 

G:ızetemiz tertip kısmı arka
daşlaı ından Mehmet Şen ıdam'la 

Osmaniyede Tuhafiyeci B. Müstafd 
Çiftçioğlu kerimesi Gülsüm Çiftçi 
oğlu'nun nişan törenleri Pazar gÜ· 
nü aile dostları arasında Osmani
yede yapılmıştır. Gençlere saadd· 
ter dileriz. 

Belediye Mecuıı 
bagln toplanıyor 

Cuma günü fevkalade topla

namıyan Belediye Meclisi, bugün 

saat 15 te toplanacaktı r. 

Toprak OUllDID 
bababat mlbayaaıı 

Bu~day, arpa, ç<1vdar, ve yu· 
lafa Hükümetçe el konma hakkın· 
daki kararnameyi ihtiva eden Res
mi Gazete dün Vılayete gelmiştır. 
Esasen bu karara ait hazırlıklar 

daha evvelce alınmış ve ayrıca 

kaymakam ıklara da tebliğat ya· 
pılmıştıı. 

Müc;tah'iildc v~ şimdilik batoz
le çalışan ç .ftçiler de mevcut oldu
ğu anlaşılan 3700 ton buğdayın 

Toprak Mah'lulleri Ofisı'ne teslimi 
için lazııngelen tedbirler alınmıştır. 
Ayni zamanda Taş Köprü ve E.s
ki istasyon karakollarına da emir
ler vt ril t rek dışarıdan gelen hu
bubatın derhal Ofis'e götürülme· 
si temin edilecektir. Bundan baş

ka mahalle aralarındaki hububat 
kaçakçılığına mani olmak için bÜ· 
tün emniyet kuvvetlerine emirler 
verilm i ştir. 

Kadastro mldlrlllll 
l latay Kadastro müdürü Baki, 

Seyhan Kadastro ınüdürlüQ'üoe ta· 

yin edılıniştir. 

Badlı-Uyı içme 
ıaya getlrDecek 

Kadirlinin 12 kilometre yakı· 

nında bulunan Savrun suyunun bu 
kerre Kadirliye getirileceği ve bu 
hususta halkçd da 3 4 bin liralık 

bir teberruda bulunulduğu ve ay
rıca da Belediye bütçesine 1000 
liralık bir tahsisat konulduğunu 

memnuniyetle haber aldık. Savrun 

suyu derece itibarile 8 10 nisbe
tinde, içimi güzel bir sudur. Bu 
suyun Kadirliye gelmesiyle Kad ir· 
liye Kadirlinin içme su derdi kö-

künden halledileceği gibi portakal 
bahçelerinin inkişafına da hizmet 
edecektir. 

Bu hu;usta yeni kaymakamın 
bu teşebbüsü pek yakın bir za· 
manda tahakkuk edeceğin i ümit 
eder, diğer işlerinde de muvaffa
kiyetler dileriz. 

Beden Terbiyesi 
mlllelleDerln•n 

yeknesak lllyaletl 
Beden Terbiyesi müke llefle 

rinin kıyafetleri ve Beden Terbi 
yesi genel direktörlüğüne dahil 
kulüp fil amaları hakkındaki nizam. 
name bugüıı resmi ceridede intişar 
eylemiştir. 

Mükelleflerde kadın - erkek 
arasında fark gözetilmemiıtir. 
Spor ve dış kıyafeti olarak ıki 
kısma ayrılmıttır . Spor kıyafeti 
şöyledir: Beyaz bir atlet gömleği 
lastikli siyah don; gömleklerin 
sol kısmında bir kokard. Dış kı · 
yafeti de şu suretle tesbit edil· 
miştir: Haki renk ıapka, üzerin 
de beyaz madenden, kenarında 

) urdu lorumağa daima hazırız 

cümlesi yazılı kabartma bir ko
kart; ay yıldızdan fırlıyan altı ok, 
haki gömlek, golf parıtalon; omuz 
dan askılı bir kemer, kemerin to
kasında şapkadakinin ayni olan 
kokart ayakkabılar tercihan iskar
pin veya yemeni, manga ve ta
kım başları_kollarında bir işaretle 
tefrık edilecektir. Bolük başları 

ise açık yakalı haki caket giye
ceklerdir. Bu e lbiseler milli bay
ramlarda, merasimlerde giyilecek· 
t ir. 

Kulüp filimalarına sıe lince, 

bunlar kırmızı ipekten bir müsel
les olacıılc, köşelerinden ayyıldız

dan altı ok fışkıracaktır. 

Seyllu Parllta ve
rllea temıWer 
Şehrimize gelerek Seyhan bah

çesinde temsiller veren ve: Ada
nanın bedii ıt-vkini tatmin eden 
sanatkar genç Nu ri ve arkadaş

ları , bir çok müntehip piyeslerle 
cidden muvaffak temsiller vermek
tedirler. 

Bu kuvvetli heyet arasında 

memleket imizin tanınmıf ve se 
vilm iş sanalkarlarından meıhur 
komalı: bay A hmet Güldürür de 
bulunmaktat:ır. 

içtimai, milli piyesler arasında 
kendine mahsus bir sanat enerjisi 
ile komedi sahneleri yaratan ko
mik Ahmedin repertuvarları çok 
beğenilmektedir. Muvaff akıyctler 
dilt-riı. . 

KADiRLi KAYMAKAMI 
Kadirli Kaymakamı Zühtü 

Öner, kazaya ait işler hakkınd1 
Vali ile temas etmek üzere şeh· 
rinıize gelmiş ve dün Kadirliye 
dönmüştür. 

----~~ı::_u_z __ A_K_L __ A_•_•_A __ • __ •_A __ •_ı_• __ -_ ... , ------
0 omuz Çobanınm icadı -Bir Kilisenin ilahicisi 
Almanyada ilk d efa buhar makinesi yapım adam 

Fransız Dinuendohl'dur. Almanyada sanayiin teme· 
lini kuran bu adamın ilk hayatı şimdi mallım ol· 
muştur. Makine mühend islerini hayrette bırakan bu 
bu cevval adam vaktiyle domuz çobabı imiş. Fakat 
domuzlarını otlatırken makine ve hendese davalan 
ile meşgul olurmuş . Ekseriya ağıla döndüğü zarnae 
sürünün yarısı yolda kaldıQ-ının farkına varmazmış. 

Almanyanın Şvap havalisinde küçük b ir şehrin 
istasyonunda trenlarin geldiği'."li gittiA"ini haber ve· 
ren bir adam ayi zamanda musikiye vakıf bulun
duğundan kasabanın büyük kilisesinde koro heye
tine dahil imış. 

Bir gece sabaha kadar nöbet bekliyen şimen· 

difer memuru sabahleyin koroya iştirak etmek üze
re kiliseye gelip yerine oturduQ-u zaman kend isine 
uyku bastırmıştır. Nihayet bir gün efendisi bu dalgın adama yol 

vermiştir. Fakat çoban artık makinedeki keşfiyatını 
ilerletmişti . lcad ettiği buhar makinesine kolayca 
müşteri bulmnş ve f.ssen'de meşhur Dinuendohl 
makine imalathanesini kuı muştur. Napoleon Bona
part bizzat bu fobrikaya bir çok buhar makinesi 

sipariş etm i ştir. 

* 

Başpapazın işareti üzerine koro heyeti dizilmiş, 
şimendifer memuru yerine gelmemiştir. Arkadaşla· 
rından biri usulca kendisini uyandırmak istemiş, 
uyku sersemi adamcağız ilahiye başlıyacak yerde 
kendisini istasyonda zannederek " Berlin, Ştutgart , 
Frankfurt ,. diye batırmış, herkesi hayrette bırak· 
mıştır. 

İUisat vekileti, basma tevzi
atı için yeni tedbirler alarak ala· 
kadarlara bild irmiştir. 

Malğm olduğu üz.ere birçok 
manifaturacıların müşteri sıfatiyle 
yerli mallar paı.arlarından aldıkla· 
rı basmaları bi!Ahftra dükkanlaıın · 
da yüksek fiy atlarla sattıkları gö
rülmüştür, Alınan tedbirler, bu 
ıibi fena niyetlerin böyle bir ha· 
reketin önüne geçecektir. 

Vekalet, yerli mallar paıaıla· 
rına yüıleri sarahatten görülmiyen 
ve hıılinden şüphe edilen kadın 

müşterilere de basma verilmeme
sini bildirmiştir. 

Bütün pazarlarda ve bu ara
da İstanbul ve Kadıköy şubelerin· 
de basma satış arı, her gün saat 
9 dan 12 ye kadar yapılacaldır. 

Bilgeler ara11 
maıaballaları 

( Birinci sayfadan artan ) 
1CO M. de Vakur ( lçel ) t 1,2 

ile birinci, Mehmet \Malatya) 11 ,6 
ile ikinci, Nıhat (Adana) üçüncü, 
Nevzat (Malatya) dördüncü, Ziya 
(E.lazı~ betinci, 

200 M. de Nihat (Adana) 23,6 
ile birinci , ( Yeni rekor ), Halil 
(İçel) 24,2 ile· ikinci, Hamit (Ma
latya) üçüncü, Hikmet (Diyarıba
kır) dördüncü, Salih (İçel) bt-tin· 
ci, 

400 M. de İbrahim (lçel) 55 
ile birinci ( Yeni rekor ), Hilmi 
(Diyarbakır) ikinci, Habip (Malat
ya) üçüncü, Kemal ( Adana) dör· 
düncü, Vahap (Malatya) bet inci , 

800 M. de Ôkkef ( Adana ) 
2.04.2 ile birinci ( Yeni rekor ), 
Ziya Elazığ) ikinci, Habib (Malat
ya) üçüncü, Vahap (Malatya) dör
düncü, Sabit (İçel) beşinci, 

1500 M. de Osman (Malatya) 
4,40 birinci, Hasan ( İçel ) ikinci, 
Ahmet \G . Antep) üçüncü, Meh
met (Elbığ) dördüncü, Mehrdet 
(G. Antep) bef inci , 

5000 M. de Ô kkef ( Adana ) 
17,24 ile birinci , Etem (Hatay) 
ikinci, Ahmet ( Elazığ ) üçüncü, 
İbrahim (Hatay) dördüncü, Sakıp 
(G. Antep) brıinci, 

100 manialıda Ziya ( EUlztk) 
18,2 ile birinci, Mücahit ( lçel ) 
ikinci, Necdet ( Adana ) üçüncü, 
Orhan ( lçel ) dördüncü , Nevzat 
(Miılatya) bt-şinci, 

Bıılkan Bayrak koıusunda f.la· 
ıığ 3,46 ite: birinci (Yeni rekor), 
Adana 3,47 ile ikinci , Malatya 
3,48 ile üçüncü , lçel dördüncü, 
Malatya bt'finci, 

Güllede Tevfik (lçel) 11,47 ile 
birinci (Yeni rekor), Doıtol (Di
yarbakır) 10,49 ile ikinci, Hamit 
(Hatay) 9,44 ile üçüncü, Kemal 
( Gaziantep ) dördüncü, Cumali 
(Malatya) btfinci, 

Diskte Tevfik (lçel) 32, 10 bi· 
ıinci (Yeni rekor), Doıtol (Diyar
bakır) ikinci, Hasan (lçel) üçüncü . 
Cumali (Malatya) dördüncü, Akif 
(Malatya} beşinci, 

Cirit atmada Mustafa (Adana) 
42,05 le birinci, Şevket ( Ellzıt) 
ikinci, Sabahattin (E.lbıQ-) üçüncü, 
Ojen (İçel) dördüncü, Bedri (Ada· 
na) befinci, 

Çekiç atmada Tevfik ( lçel ) 
23,~3 le birinci, M. Ali (Diyarba· 
kır) ikinci, Ziya (EIAzığ) üçüncü, 
Adil ( Adana ) dördüncü, Bilen 
(Diyarbakır) beıinci, 

Sırıkla atlamada Fikret (Ma
latya) 2,55 ile birinci, Kemal (Ga· 
ı.iantep) ikinci, Şeref (İçel) üçün
cü, Mustafa (Malatya) dördüdcü, 
Orhan (Adana) beıinci, 

Üç adım atlamadı Vakur (İçel) 
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iKTiSADi BAHiSLER 

PiYASA NE 
VAzlTITTI? 

Şimdi mevsimi olmadığı haJde. 
gene merkezi Avrupada halll 

maddelerimize karşı talepler de
vam etmektedir. Hafta içinde eO 
mühim ihracat vakası lsviçre, M•· 
caristana tiftik ihracına dair ınii~ 
ade verilmesiydi. lsviçreye tOO:;: 
liralık, Macaristana da 150 
liralık tiftik satılacaktır. _ _ 1• 

Tiftiklerimize karşı her ıar .. 
tan taleb vardır. ltalyan firın~ 
muhtelif mallar mukabilinde uıır
istemektedirler. Bir ltalyan fabr:. 
sı tiftik mukabilinde pamukl.u Bil 
maş vermeği teklif etmekt~ır. 
ltalyan firması da yağlı tohu:: 
mukabilinde suni ipek ver bii• 
teklifinde bulunmuştur. Fak~. 
tün ticaıi münasebetlerin t 
ması için ltalya ile aramızda dOJ'· 
rudan dotruya bir yol olınaJI ,,dtf 
zımdır. Akdenizyolu kapa 11' 
gündenberi, ltatyaya ihracat~ 
yolu ılc yapılmaktaydı. De~· ti'° 
larımızın Avrupa hatlariyle ırtı' 
tı temin edildikten sonra ltal)'~ v 
ticaret yapmak imkanları h•~..ıa 
Jacakhr. O zaman ltalyan fir~ 

· tP n tarafından yapılan teklifl~rı ·.ıra 
kik etmek daha faydalı bır fP' 
alacaktır. 

Hafta içinde satılan ın•~ 
başında tütü bulunmaktaydı. rf 
velce de yaııldıaı iibi, Haın~ 
da bulunan bir Alman tröstii !it' 
leketimizdcn 10 buçuk milyo~ ' 
tık tütün almak için yeni ~'·,! 
laşma yapmı~tı. Bu hafta içt~ 
bu tütün anlaşmasının tat~ 
başlanmıştır. Anlaşma mucı ;J 
Almanlar Eie mıntakasından. 'fi 
alarak depo ettikleri tütünlcfl 

raya sevketmektedirler. JJ 
lthalita ielincc, Alrnaıı)'r'"ı'; 

kimyevi maddeler, yedek AIC~ 
bi ceza ıibi eşya gelme~ 
Türk bandıralı vapurlar sa)' 
Portsait - Mersin arasındjı. ~ 
yat yapılmaktadır. Son h '
yol üzerinden piyasamızın rfJ"1 
oldutu muhtelif cinste 111~ } 

kit eşyası gelmiştir. Müst ~ 
eşyası, yani çay, kahve, ~ ) 
kakao gibi maddelerin y 
için, yakın zamanlara ka~ 
ra yolundan da istifade ~ 'f 
teydi. Baırada Raşıd GeY ~ 
reketi tasfiye edildiği halde, 'rfl. 
ra yolundan normal sefer~ 
lamamıştır. Şehrimizdeki Ol t/ 
şirketreri bu yolun açılrnaJI 
liyorlar. 

13,09 ile birinci <: e.ni ~ek~~ 
cati ( Malatya ) ıkıncı, /.d 
(Malatya) üçüncü, Namık ( r) 
dördüncü, Akif ( Diyarb•k

1 

tinci, t l 
Yüksek atlamada Müc•111 

ı ,65 ile birinci, Kemal (G· 11' 
ikinci, Salihatt~n (~li~•t~~ 
Ali (Malatya) dorduncu. -O 

b . . .J 3 
tay) efıncı, ( ır, ~ 

Uz.un atlamada": Vak.ut ( ~ 
6,35 ile birinci , İbrahırfJ ~ 1(1 

ikinci, Kemal ( A~an~.!ca. ~ 
Necati (Malatya) d~rd~ 1 ·Is 
met ( Malaty•) beııncı fC 
dir. 

1 
Atletizm birincilikle:~ 

için Adanaya gelen Ati~ 
deraıyonu mütehassıal• 
Naili Moran kendisiyle 
bir arkadaıımıza ıunl•f1 
mittir: . blJ 

< - Adana Bölı~.ad' 
bakaları güı.el bir tekd;, 
lamıf ve baprmıftır: ,. 
atletizmi iyi anlamııtıf· 
teknik neticeler iimidill /!, 
dir. Atletler bir ıene ~ 
b. . .. d 8 
ır zaman ıçerıaın e t 

rabilecek terakkiyi g6' 
dir. Hedefe dotru olall 
mükemmeldir. ,,,, 

ZA Yl - Namıaı• y 
dikli mührümü dün par• 

birlikte kaybettim . B~ ' 
hiç bir kimseye borcll " 
Yenisini yazdıracat•~s.' 
nin hükmü: yoktu r. t:Jl b 

Akkapı 111','.;' 
lbrahim otlıJ 
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~Jalle 
:;-rauer BlrUll 

._dald llarp 
(8 .. 

h U •rınci sayfadan artan) 
ltııı e SOtJyetler Birlifi arasında 
6.rf ~~ dafı. kati bir anlaşma ha
ııgOrla, le'1lek dofru olacaf ını ya
~ek t dı, Almanya, bu hü.11ük 
~ ' baş:Omazdan Wflel, Bal
,,. cerıahirıı emniyete almıştır: 
~ ~erıe garp cephesi taarru· 
~·9, lf •TJTJel Norveç ve Danimar· 

19'/gal ettill gibi! 
'lrıı ~ e!!/rilüne kadar hiribirle
,,,. duı'1lanı telakki eden bol 
~eı "e. nosyona/ - sosyalizm, 
1'tıli,. lcotı hesaplaımıya girmiş· 
~'e i,,, 811.rıclan sonra sözü hadise· 
leg 90:;,'1la/ctan haıka yapılacak· .,. ,. . 

l il k 
illeti, J iye Cümhuriyeti Hükü· 
~!/Q iltı bir beyanname ile Al
~ 1;:· Sovyetler Birliti har
~fiJ.ı,,.110~0/ kalacaf ını ilôn etti. 
9tı Ql e ıle Amerika'nın ne vazi
'4t, ocaklarını henüz hilmiyo 

~ ~'1lamak lcizımgelir ki yal
~~iJ. . • bulunduJfumuz harbin 

• iç' IS 
h ~rıde yaşadıtımız asrın en 

~llt, adisesi karşısında bulunu-

•rıdald bamma
. 11 ıaau1ıt l~•tin · 

cı sayfadan artan) 
i~ beynelmilel vaziyet hak · 

lt~i~•ratora izahat vermiştir. 
tt'ı . n Matsouka Hariciye 

L. nırı b 
. ~ ~d aşlıc 1 erkanı tarafın-

tdilcn . t' - . t t . ıc ımaa rıyaset e -· •er ı~ ırna 1 O dakika sürmüş-
~t rıtıdan sonra Matsouka 
ete~ıret .ne gelen Alman 
,:~ı general Otto ile 90 

'Ufrnüştür. -------
ANKARA Radyosu 

8AU 2.6.1941 
Pro.-
at -··anı ve memleket sa· 

•yan .., .. 

sa· 

c•bil ~ f.1ulik 
G· dt'ia : Karışak programın 
~ il mı 

ı> .. .,ıf totta 
I"" "l rn ve memleket sa-' ~~ .. a" 

~ "'~ ~~ .1ara 
t l ~.J lıl illik . 

1'U ( rı l\on\lt ' Fasıl Sazı 
iıJ1 .4'. ~) illa (Memleket Pos· 
) 'il t.t~ 

~~· ~ 1\ illik : c 
gl ıs orıu, az 

1 
•- t.!Gıik ~a (Yuva saatti) 

~tatraa · Radyo Salon Or
lıl Cip A '~Şef: Violonist Ne-

~lllltt n) 
~J~ tt saat ayarı ve 

'1Gıı\ ~ haberleri 

~ Radyo Salon Or-
~ Prorramımn deva 
lt~Dy 
~Yo O GAZETESi 

~°ttaıtı~lon Orkestrası 
t'-t l' nın son kısmı 

~G.lle~k\'irni ve Toprak 
lıt(ilik . ı Borsası. 
l\Orı • Cazband 
'·~ llfına 
"llbiL 

~"""' • 1<1 
f : ~lk program -

~ket Cemil 
~~ltri . .._t •Yan. ajillla 
~~o' ~- Tabvilit. 

S ı.~)llt) • Nukut Borsası 
"llitjL ' : [) y ana Müzia; (Pi.) 

._'tın~i Pro 
trarn ve kapa· 

z 

Almanya 
Rusyaya 
Yürüdü 

( Birinci sayfadan artan ) 

olduğunu ve vatanpervane nüma
yişler yapıldığını bildirmektedir. 
Radyoda denilmektedir ki: Hissi · 
yat her tarafta aynidır. Sovyetler 
milleti memleketini ve hüriyetini 

müdafaa edecek ve icap ederse 
ölecektir. Milyonlarca Sovyetli 
hükumet ttrafında toplanmakta· 
dır. Memleketin her tarafında 

söylenen nutuklarda kazakların 

muzaffer olacağı hakkındaki teyit 
edilmekte ve herkesin disiplinle 

hareket etmesi ve düşmanı e:ımek 
için esaslı gayret sarfedilmesi ta 

lebedilmektedir. Moskova sakin 
ve vazifesinin büyüklüğüne müd
riktir. 

Londra: 23 (A.A.) - Royte
rin moskova muhabirinden: Al· 
manlann tecavüzü Soyyetler Bir· 
liğini gafil avlamamıştır. Harba 
surüldrnmemek için her türlü dip
lomatik vasıtaya müracaat etmek-
le beraber. Stalln'in idaresindeki 
Sovyetler birliği bir tecavüze uğ
rayacağını hiçbir zaman unutma
mıştır. geçen ay içinde devamlı 
bır surette Askeri ve yardımcı 
sivil müdafaa hazırlıldarı yapıl
mıştır . 

Moskova: 23 (A.A.) - Mos· 
kovanın Umumt Bahçelerinde bü
tün gün hoparlörlerle emirname
ler neşredilmif, aıkeri marşlar çe· 
hnmııtır. Halk ısokakları doldur· 
muştur. Halk sokakları doldurmak
ta ve Radyo nrşriyatını dinle
mektedir. Moskova Radyosu va· 

attasiyle hava hücumlarına karıı 
tam karartma ve diğer pasif ko
runma tedbirlerinin alınması emir 
edilmiftir. Yüksek mektep bitiren 
genç sovyet vatanperverler. Har. 
bize Komiserliğine giderek ordu
ya köbul edilmelerini istemişler-

dir. 
Vaıington: 23 (A.A.) - Al

manların Sovyetlere tecavüzü hak
kında Vqingtonda yapılan tahmin· 
ler Hitler tarafından moskovaya 

baıı talipler serdedildiği ve bun

ların kabulu gayri mümkün ol· 

duğu merkezindedir. Hrdu şefle~i 
Sovyetlere taarruzda israr etmış 

ve bitler bidayette bunu reddet
mif isede yiyecek ve ham madde 
ihtiyacı ileri sürülerek kendisi ik-

na edilmiftir. Tecavüze karşı mü· 
cüdele eden müttefiklere yapılan 
yardımın Sovyetler birliğ~ne de 
yapılıp yapılmıyacağı. te~kık mt.v· 
zuudur. Realistlerin fıkrınce, Hıt· 
lerizmi yıkmağa yardım edecek 
her vasıta eyidir. 

Şanghay: 23 (A.A.) - Sov
yet - harbi haberi Şanghayda 
ve bilhassa şehrin bt"yaı ve kııtl 
Rus muhitlerinde çok büyük bir 
heyecan doğurmuştur. Hararetli 
bir kalabahk bugün kğleden son-

ra Rusların çoğunun oturduğu 
fran111z imtiyazlı mıntakasına geç
miıtır. Erkek ve kadınlardan mü· 

rekkep gurupların Rus gaıetesi 
tarafından her saat batı nrıredilen 
hususi nushalarda son haberleri 
okudukları görülmektedir. Bir 
beyaz Rus menbiından Royter 
ajansına bilbirildiğine göre, Şang
hayda bulunan beyaz rusların 

ço~u tamamlie ruslara müzaharet 
-etmektedirler Bunlar hükumetle 

millet arasında sıkı bir işbirliği 
yapıldığı takdirde Almanların 
durdurulabileceği kanaatindedirler, 

Helsinki: 23 (A.A.) - Akşam 
saat 20 ye doğru Sovyet elçisi 
Hariciye Nazm Vi~tiu tarafında.o 
kabul edilmiftir. MulAkatm netı· 
cesi hakkında henüz hiçbir haber 
neşrcdilmcmiıtir 

Roma : 23 ( a1a ) - ltalyön 
hükümeti, Sovyetler BirliQ'inin 
Roma büyük elçisine bir nota 
tevdii ederek, ltalya 'nın bu aabah 

Adana ıalb büü 1 

malllıemeıı ı a t ı ' 
mımarıatudaa : 

No: 41 
Adananın Akça Mesçit mahal

lesinden Tevfik oğlu Salahaddin 
tarafından Tevfik oğlu Şükrü ve 
karısı Atiye ve müşterekleri aley
hine açılan iıalei şüyu davasının 
icra lıahnan muhakemesi sonun
da ; taraflara aid olup tapunun 
kütük 477 ada 147 parsel 116 
numarasında kayıtlı Ulucami ma
ballesinde kain ve hududları ( Şi
mal en çıkmaz sokak ve kısmen 
Evliya zade Hasan Cenuben Ce
mal kızı Duriye Şarkan sokak 
Garben Ali Haydar veresesi ha
nesiyle ) mahdud tahtani bir sa
ma oda altında bir kömürlük ve 
iki mataza ve bir bölme ve met
ruk bir kuyu ve bir miktar avlu 
ve fevkani brş oda bir sofa ve 
sofadan tahta perde ile bölünen 
bir mutbah ve bir helaya cami. 
ve elektrik tesisatını cami bir 
bap hanenin taksimi kabil olllla
dıkından aatılarak bedelinin hisse
darlar arasında tevzii suretiyle 
şüyı1unun iıalesine karar verilmiş 
olduğundan bin lira muhammen 
kıymette olan işbu evin ihalci 
katiyesinin 15 - 7 - 941 tari
hine müsadif Salı günü saat 9 da 
başlayaı ak saat 12 de Belediye 
mezad salonunda icra edileceğin
den talihlerin mezkur gün ve sa
atta Belediye meıad salonunda 
yüzde yedi buçuk pey akçesiyle 
birlikte haıır bulunmaları ve daha 
fazla izahat · isti yenlerin Hukuk 
mahkemeleri bq kitabetine mü
racaat etmeleri lüzumu ilan olu· 
nur . 13186 

Adana llelltrlll Tiril 
Aaoallll prlletlnden: 

Günün ve gecenin her han
gi bir saatinde vukubulacak 
elektrik anza'annı bertaraf et
mek için mütehassıslarımız Sa
yın abonelerimizin emrindedir. 

Müracaat, Kolordu Cadde
sindeki Şirket binasına bizzat 
veya 176 numaraya telefonla 
yapılmalıdır. Anza, asgari bir 
ücret mukabilinde azami sür'
atle bertaraf edilir. 

22-24-29 13179 

ZA YI - Adananın Çapıtçı 
ve nam diğeri Enveriye kö • 
köyüne aid Muhtarlık mührünü 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
bu mührün hükmü yoktur.13185 

Çaputçu köy muhtarı 
Osman Çetin 

ı ........................ ı 
ı IUralık i 
J Yayla yarda ı 
ı Bürücek yaylasında döıt ı 
ı odalı merhum Abdurrahman ı 
ı Ati beyin evi kir~ya ve~ilecek- ıı 
ı tir. Arzu edenlerın Bugun mat- ı 
ı baasına müracaatları ı : ...................... .. 
sa&t 5.30 dan itibaren ı Sovyetler 
Hirliğiyle harp halinde oldu~nu 
bildirmiıtir. 

Presburg ; 23 (a.a.) - Slov
akya cümhuriyeti bupd Sovyet
ler Birlitile diplomatik milnıse 

betlerini kesmiştir. 
Bertin: 23 (A.A.) - Hücum · ı 

botlarımız Sovyetlerin bir gam
botiyle 5950 tonluk dort ticaret 
gemisini batırdı. 

TORKSôZO 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 
KiLO FIATI 
En az En çok 

,.K. S. K. S. 

l<~za - 1---ı_,,,~...,,....u 
11_K_l_ev_la_n_d:-Ç-:--. ·ı---ı 62,50 

Klevland 1 52,50 
Klevland il 56,00 

j M. Parlağı 50,00 52,00 
P. Temizi 84,00 46,00 
Kapımab 

Y. Çiğidi 

K. Çiğidi 
Susam 
Buğday yerli 7 ,67 ı 7 ,75 
Arpa · 5,30 5,75 
Yulaf -s.~ı 6,50 

23 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 J 1 bankasından alınmıştır. 
==:===========::;;ım: ...... ===-=~ıı 
(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 

J!?olar) Amerikan 

5.24-
129.20 

Pazar ıünkı1 nüshamızda bul
dag /(qatı 9 kuruı olaralc ıöate
rilmiıtir. Halbuki 7,75 olacalctı. 
Özür dil•ger•lc dılultiriz. 

ADANA BiRiNCi NOTERLIGINE: 
Adana esbak valisi merhum 

Abidin (paşa) nın Ankara ve 
Osmaniye, Ceyhan, Tarıus ka
sabalan hudutları dahilinde 
mevcut bilcüm1e emlak ve ara
zisinin idaresine kiraya verme
ye, ahp satmağa müşarüniley-
hin 120 hisseden 93 hissesi 
galibesine malik olan on beş 
kişiden ibaret veresesinden on 
birinin bütün kanuni sellhiyet
lerini haiz yegane vekili umu-
mi eriyim. 

Mezkur arazi üzerinde ve
ya dolayısile başka kimselerin 
alikadar olması ve bu babda 
mukaveleler akdetmesi ve ta
ahhü&lere giritmeıi ve herhan-
gi bir makama müracaat ve 
is'af talebinde bulunması kat'i
yen caiz ve muteber olmıya
cağını ve böyle bir hadiseye 
bağlananlann veya müracaat 
kanul edenlerin maruz kala-
caklan veya bu vasıta ile mü
ekkillerimin hukuku tasarrufi
yelerine vuku bulacak tecavüz 
ve haksız müdahale ve zarar
lardan dolayı kanunen mes'ul 
ve muatap ve zamin tutulacak-
lannı bilmeleri için iıbu be
yannamenin şehir gazetelerile 
ilinile ve sizin de ma iimabnız 
o'masile beraber Adana, Cey
han, Osmaniye, Tarsus tapu 
memurlarile noterlerine tebli
gat if aaı ve bir nuıhasının da
irenizde hıfzile müsaddak nüs-
bumının tarahma itasını dile
rim. 

A6idin Pa,a merhumun 15 
kiıiden 11 nln 120 sehem· 
dem 93 uhemine malik ve 
miltasarrı/ veresesinin u

mumi t1ekili AJanada Eıe 
Palas otelinde mü/cim T ev· 
file Tarkof lu. 

işbu beyanname talep veçhi
le muhatabı Türksözü matbaa
sı idare müdürlüj'üne berayi 
teblit taıtik kı'ındı. 13 t82 

BELEDiYE' RiYASETiNDEN : 
ı - Temizlik işleri amele ve müstahdemini için (90) takım 

yazlık elbise kumaş ve dikişi müteahhide ait olmak üzere yap
tınlması at,ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher takım elbisenin muhammen bedeli (7) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (47) lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun s· inci Salı günü saat 1 S te bele-

diye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yuı itleri müdürlüğündedir. is-

teyenler orada görebilirler. 
6 _ ihale günü muayyen ~atte .isteklil~rin muvak~~ etmi

natlariyle birlikte belediye encumenıne muracaatlan ilan o-
lunur. 20-24-29-4 13171 

Sayfa g 

ı ı an 
SEYHAN YillYETi DAİMi ENCOMENİNDEN : 

1 - Mukavelesi fesh edilen Adana - Karataı yolunun 6+600 
-8+030 km. leri arasındaki şosa tamiratından geri kalan (5553) lira 
(78) kuruıluk İf pazarlıka konulmuştur. 

2 - Pazarlık 26-6-941 tarihine müsadif perfembe günü saat 
10,30 da vilAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - lateyenler bu ite ait keşifname ve ıartnamesini görmek için 
nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (416) lira (53) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
liıımdır. 

22 - 24 13181 

i LAN 
Deniz gedikli erbaş orta 

okul müdürlüğünden : 
1 - Bu ser.e okulumuzun yalnız birinci smıhna talebe alı-

nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 
A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. 111'. mektep ıehadetnamesi. (Uzerinden bir sene geçme

miş bulunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu
ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kiğ-ıdı. 
E. Birinci sınıf için l/Eylull941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 

F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10/ 
Ağustos/941 günü nihayet bulacaktır. 

3 - Kayıtlar lstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 
Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatlan. 

4 - Musabaka imtihanlan Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 Cuma ıünü 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1-3-S-7-8-11-13-15-17-19-21 22-25-27-29 13101 

• 
iş Bankası 

Kl9ü talUTlll lleaplan 

1941 
hlraadye plilu 

KEŞi DELER 

4 Şubat, a Mayı•, 1 Aia.to•, 3 llıinciterrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ln..ı ı r1 , .. 
1 Adet 2000 Liralık - 2,0<1J Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 , 
4 > '°° > - 2,000 > 

8 > 2~ > - 2,000 > 

35 > 100 > - 3,500 > 

80 > so > - 4,000 > 
300 > 20 > - 6,000 > 

TUrklJ• lf a.nke•ıne pere J•brmekle yelnız per• 
blrlktlrme:oımez, •rnı zemende tellhl11lzl 

denemlf olureunuz · 

.. ., ......................... -.......................................... _._ .......... . 
• • 
i DOKTOR i 
i i 

! Yalçm Mustafa Ozel ! 
• DahlJI llutaı111ıar Mltellu1111 ! 
• . 

Abidin Pqa caddesi Namık Kemal hk J 
-okulu karşısındaki Muayenehanesinde her gfln i 

i hastalannı kabul eder i 
i i i S. P. Cı. 24-30 • 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
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Kautesırıe ~e sestnla temizliğiyle her kesi bayrete 
dl,aren radyo 

MuhaFrem Hilm1 Remo 

SeJ.IUgl D_.tJı.rdarb· 
tından: 

Simaar ~melek Qğullarından 

Ali oğlu Hacı Mehmctd 938 se· 
nesi kazanç vergisinden borcu 
olan 629 lira 74 kuruşu ödeme
diğinden topunun Haziran 935 
tarih ve 154 / 68 numarasında 

namına kayıtlı bulunan Köprülü 
köyünde vaki ( 2000 ) metre mu
rabbaı tarlası tarihi ilAndan itiba· 
ren 21 gün müddetle satışa çıka

rılmış olduğundan a lıcıların Def· 
terdarlığa ve yahut Vilayet İdare 
Heyetine müracaat etmeleri il!n 
olunur • 13187 

ı ......................... ı 
ıaızmetçı Aranıyor ı 

J Ev iflerini g6rebilecek l 
ı bir kadın hizmetçi ara· ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etmeleri ıı : ...................... .. 

Kirahk ev 
ltf aiye olı.aiında 125 numaralı 

hane içerisinde:eJeldrildi ve m Üs· 
takil üç oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. lsteldileı in idaremize 
muracaatları 

ZA Yl - - Kürdüstarı isyanın- Ta vak ıaya De mamal bir te• 
daıı sonra K. 7 aldığım silahsız. A 
sabit raporumla Alay 41 inşaat ÇAPA MARK 
taburu karargahında aldığun ter-

his teı.ldrcıni kaybettim. Yenisini 'k 
Sebze ve hububat komprimesiyle 24 saatlı alacağımdan esldsinin hükmü kal 

1 

kalorinizi temin edebilirsiniz madığını ilan ederim.13184 r Tlce•etbaD8Slnd8D 8bDIZ Her bUvUk bakkaliye malazaaında bulunu ' 
" IU ı Havutlu buca~ı köyünden 1 

______ 
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Dünyanın en büyü< radyo fabrikasının 1941 model 
Ol EON markalı radyolan gf idi. B..u radyolar tabı ika tarafır dan 
1( sene garantili ol~la bera b«ır sesle.ti gayrt yüksek ve kuv
' '' etli , tabii ses verir. Bu radyolar he.nı tam ce rı· yıUlla çalışır 
ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kol~ylık yapılır. 
Eu radyolann cecyan ile çalışanlan d.A. vardıı: ve lıe,r cinsleri 
bulunur. Bu radyolann sc;lerini bir def dinleyiniz. 

Gramafonlan olanl :ıra da kolaylık yapmak için gıaınafon 
ı e de detj§lirebilirıı. 

Yüksek randımanlı ANO'.r: bataryalaramız geldi. Fır:sah 
kaçırmayınız .• 

ı 
Adana Umumi Acenteai: ı 

f Yal C:••H Karşısında Tuballyecl i 
i Beldr Batar. ı6-3o f 
: .................................................. .. 

Ytal Ç. 
Bu Harbin t(itabı 

T~l,iU iH~iLTlRE iTTif;YJ YE 

B8Y8K lilAMYA iMPARAftlHI 

Ku ulus tarihi : 1888 

Sermaye i : 100.()()().000 Türk Lira•• 

Şuhe ve aians adedi : 265 

Zi,raf Vö ti~ri her nevi banka muameleh;r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

4irlla Ban1'a 1ı1d1t kuw9ar::alı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 5!J, lfıt;~ ~un,Mlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aş!\~ıd~i Rfina göre ikramiye da{dı cakbr. 

4 Adet ıoo~ Liralık 4000 Lira 
4 • 5QO 2000 

" 

' ti 250 it 1000 •I 

40 .. 100 4000 •• 
ıoo " 

50 it sooo " 
120 .. 40 " 4800 
160 .. 20 .. 3200 " 

Dl~KA T : He~ki Rarahw bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenle.re ikramiye çıktığı takdirde yüı.de 
20 fazluilııe ~er~lecektir. 

Kuralat S~f'\C,.dc; 4 defa, 11 - Eyhil. 11 Birincikinun, 
1 MM1 v 11 Huiran tarihlerinde çelcilecektir. 

·~,,,_.,..~~~~ ... ~~~ 
~ MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MU&T!fl BifATECZAJIAH!SI 

OSTOHOEKI MUAYEdlSl• HBUL EBER l .................... ~~~ 

1 

Bitin Aifdarıa paazeldrldll'· ·ı 

Beyhude ıstırap çekmeyif11 

BiR TIK KAii 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma cvcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıshraplan NEVROZIN'lc 

tedavi edilir. Müessir iliç : 

N E V R O Z t N 'dir 

NEVROZiN TERCiHE 
icabında Günde j Kaıe Alınabilir. 

eaaooooaoooooooo~ooooD~~ re 
o •• .. lJ. "' 
ğ TURKSOZ::1~~~ 
a ~ ~~ g Gazete ve Matbaa_.. ~~. 

ğ Türksözü Gazete~ ~"i 
•tı . g Okapcaıaruaa dlayaa•a ller ut; ~1• 

o vüa balM laadlıelerl ... ~ 
0
0 glabe verir ııı~ ~ ,b . .._ 
a + ~• ·~~ g Türksözü Matbaa;:; ş 
g Bltaı, mıcaaaa. çelE,. illet, ~.!!, '~~ 
0
0 llarlta, ldltmaa matltaa lfılel'll"". ~~ '" 

t 6 
a ldJede mevcat matbaalara ~ ı ~ 
g eder derecede taltedır 0 "Gte 
eaaaacaacaaQaCcaaaaoo0 '~ 


