
....... ____ .._ ..... .:.... ____ ~-----~----:---.... 
iDARE YERi PERŞEMBE 

26 
HAZiRAN 

ADANA - Abidin 

Paşa Caddesi 

T elelan : 315 
söztJ 

---------------·--, 
Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

1941 
ı--- Sayıaı her yerde 5 kuruf -....... G Ü ND ELi K S i YAS i GA Z E TE 

Kuruluş Tarihi: ı Kanunusani 1924 

On yedinci yıl - Sayı : 504 7 

BOYCK MİLLET MECLİSiNDE ' ı 
.......................... ! 

! I INGilTERE'NİN i 
l 0RK-ALMAN i HARP MASRAfl i 

ı ı 

• 
MUAHEDE 1 

ıı GÜNDE 18 MlL YON i 
ı 250.000 STERLING ı 

ı Londıa: 25 (A.A.) - A- ı 
ı vam kamarası,•kısa bir mü- ı 

Meclis Dün Mua.hedeyi Tam Bir 
lttif akla Tasvip Ve Tasdik Etti 

1 
ı zakereden sonra hükumetin ı 
ı istediği bir milyar :lngiliz. li- ı 

I ı ralık harp tah:.isalını kabul i 
1 
ı etmiştir.. . . . ı 
ı Malıye nımrı Kıngsle} ı 

j ı Wood bu tahsisntın üç . ayl~k ı 
ı ihtiyaçlara kafi geleceğı mu- ı 
ı taleasınrla bulunmuştur· ı 
ı Harp masraflRrı şim t~İ va ı 
ı sali olarak .g~nc!e 18 nıılyon ı 
ı 250 bin İngılız lırasıdır. ı 

il aricige Vekil ini~ 
1tıühüm beyanatları ı : ........................ : 

b· . Ankara, 25 (Tilrksfüü muha
b:'~d~ıı) - Büyük Millet Meclisi 
h iun Türk • Alman dostluk mu-

a edeııini tetkik ve mevcut 3 ' 8 
llıcbu · t' ij suıı ittifakile tasdık etmış ır. 
ı ilticiyc Vekilimi1.in hevanatı al 
ıtış\ ' 81

la karşıluıımıştır. 
ı Müstakil gruh reisi Rana Tar rıan d 
A.ı a b~yaııRtt ı bulunmuftur. 
buhları bü} ük t l~·isi Fon Papen 

11 •ıtda loeııc•a bulunuyofdu. 
ııh 'rürk - Alman dostluk ınu-
d Cdesinin Büyü'< Mi let mecli,ine ıtı .. 
ıj . Ulakeresi nıiinao;ebetiıle .Ha-
4~;;ı~ Vekili S·ikrii Saracoğfo a-

611:.ıki nııtkıı ir . ıd r.trni~tir. 
,. - Aı k.ııJa., ıır · ı füküıııetimi· •hı l ~ . 
t. . l •ndaıı lıır lı:ıfla evvd Alman-
'" ıle · 1 k lııu:ı ıınzalaınış oldıığu doc;t l~ 
l?ıck lıt:_u~·si k<ı ı ııl VI! ta dık edıl
tııı •çın bugtın yüksek huzuru· 

ı'I <> l . I ~e ınış hulunı..ıyor. _ 
t..ı.. lııi devletiıı müstakbel muna· 
"IJCıl ı rıı . • f ' ~İti Vaııtı , açık ve samımı ı-

\)aıctte tanzim eden ve münase· 
l:t~tı. dosttuk yolunda inkişaf ei::ie· 
dtrıt' i'Österen bu .siyasi muahe
lat: frı dihr nı!nalar yanında iki 

'* ırı nı .. 
ltııı evcut t8dhhüdlerının ma-
~Yıc:t kaldığını gösteren sarih bir 

rnevcuddur: 
ki ttı Bu kaydın bizim tarafımızda· 

1 U~ itt~llası en başta Türk - lnii· 
tlyt • fakı bulunmak üzere Türkiye 

'I huu v~ mcri bulunan bütün taah· 
tilııı~tl' dostlarımızın vaktiyle ve· 
~tt

1

§ Olan !>Özler i tutmak için 
JJ' ~Yd 01

cttak ileri sürdüğümüz bu 
lıılıc 1 1~abuı etmek suretiyle hepi 
~"da h Utk-Alman dostluğu etra
'ittllı· ataretıe çalışmak imkanını 
1'tırı ış 0 1an Alman devlet Adam· 
)i b~ huıurumuzda teşekük etme-
llı~k~~ v.aı.if e bilirim. Muahedenin 
\ııı dırnesini birinci madde ta
~lıtıı:trrıektedir. Hertürlü izahı lü
)~~ıl~2. kılacak derecede vazıh 
11kııtıi 

1

~ olan bu madd eyi sadece 
a la iktifa edeceğim. 

Hırvat· Merkezi Zagreplen 

Z11~rcp: 25 a.a. HIRVATlST ANDA melde ve millr ~eci-l 
müsavat temin et· 

- Hırvat de_vlet re· BULUNAN ALMAN- yesinı olduğu gibi 
isi Dr. Pav~\ıç, Hır· LARA HAKLAR koruyarak Na~yonal-
vatistandakı Alman . t. . Sosyalist akidelerini bilatahdıt ser· 

uvakkat vazıye ını . • f'k • ırk grupunun m - . 1 bestçe kullanmak \'e sıyası, ı rı, 
tayin eden kanunu dunllı_mzat. amışı_- iktisadi ve içtimai teşkilat meyda-

Al n eka ıye ıne s - kt d' tır. Kanun ma h 1 d na getirmek hakkını verme e ır. yaset, kültür ve iktisat sa a arın a 

Madde: 1 - Türkiye C~m
huriıeti ve Alman Rayhi ara~ılet~ı 

. t' ve temamıye rinin masunıye ıne . 'k et 
mülkiyesine mütekabılen rı y 
ve doğrudan doğruya veya d~la· 
yısiyle yekdi~eri aleyhin_e mute~ 
veccih her türlü harekattan te 
vakhi e tmeyi t aahhüt eôerler. . 

İkinci madde, iki devletın 

bundan böyle müşterek!menfaat 
ler etrafında vaki olan ko.nuşma· 
larını taahhüt altına alan bır mad. 

d Ô . Samimi olarak dost olan e ır. . k . 
ve dostluklarım samimı olara ın. 
kişaf ettirmek azminde bulunan 
iki devletin müşteı ek m~nf aat 
mevzularını clbirliği ile tetkık e-

derek müşterek kararlar a!:,:~ 
faydalı:oldu~u katlar . tabii 

işlerdendir. . 

O - _,..ma·'de • muahedcnın ,.uncu. u • 

müddc,tini . gösteren ve alelumu~ 
muahedelerde ~mevcut olan .te 
nik hükümleri ihtiva etmekte~ır. 

Arkadaşlar, bir kaç cumle 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

·-----

SUBİYEOE MERCAYU~U 
INGillZ KUVVETlERI 

DON ZAPTETTİ 

Ankara ---= 

Rady o gazeteıi 
;;; 

= 

cepbeler ve 
siyasi laallyetıe~ 

aber alındı~ına göre ' lo~ıltc· 

H rede şimdi halk crphesı te
şekkül etmekte Berlinde ~e • 

Sovyet aleyhtarı Ct'phe kurulma -

tadır. . t l k 
lngilteredeki hu faalıye Hl • 

k l balı· kında Eden de nutu unc a 

se l mişti. ·k Re.-
DiğN taraftan Amerı 8 · 

S ti '-'ardım isicümhuru ovye ere J 

vadinde buluıımııştur. Fakat Ame~ 
rikanın bu yardım Ş t>kli anca 

. t ' !aşıldıktan Japonyanın vazıye ı ~11 

sonra ta}'İn edilecektır • . 
-ı · bır Japonyada bu gün mu ıım 

toplantı )'Rpılmış:ve Prens Kue~•e 
imparator tarafından: kabul edıl-

miştir. . h kk nda 
R • Alman " harbı a 1 

us . - 'hf' aliı gelen haberler henu 7. sarı .m 
mat vermiyor . Her il.:i ta.raf ~a 
zaferlerinden bahsetmektedır. F • 

- A lmanlar kat anlaşı ldığına gore, !ar 
eski usullerine sadık ka lıyor · 
Yani harbin: ilk ~ı;afhalarında fazla 
malumat vermiyorlar. 

Bay Hitler hugün teftişlerde 
bulunmak üzere şark cephesine 

Vlal gitmiştir. b -Tldlnlrde lfA Cepheye ·gelince:- sovyet te 
da liğine göre Almanlar taat ruzlııra kDVV8tl mab818r8 devam et~işlerse de Sovy~tl_er 

R d azete· b- ·-k mukavemet göstermıştır. Ankara : 25 ( a yo g . uyu dır.. öre 
. d ) lngilizler Fransızlar:lakı Bu tebliğden anlaşıl '~,m:du~du· 

sın en - . . Alman hart'katı tamamı e - "k 
Merciyunu geri almıştır. Şa.m cı· rulmuş demektir . Rrodide buyu 

d da müttef ık kıtalar ı lerlt:- b · rey an varın a bir meydan muhare esı ce 
mekteöir. Tedmürdc:ki Vişi ku~ - ediyor. 

Demiryolu inşaat Hamlemiz 

İran - Irak H ti 
Süratle inşa Ediy 

1 

iDi 

uz 
Bingöl de Trene K avuşugor 

A nkara : 25 (Türkscfzü Muhabirin
den) _ Nafia Vekaleti Irak ve lran hatla· 
rı üzerindeki faaliyetine muntazaman de
vam etmektedir. N af ia Vekaletinden bu hu
ıuda verilen malum ata nazaran, lran hat· 
tı üze,,indek i Palo'dan Çapakf ur karıı· 

sındaki Bingöl vilayet merkezine kadar o· 

gecilmiı bulunmaktadır. Önümüzdeki sene· 
. M ' k nin Nisan veya Mayıs aylarında uş a a-

dar olan kısmın inıaatına da başlaıımtf o· 
lacaktır. 

Diğer taraftan Diyarbakır hattında bu 

sene ıonlarına doğru Bismil' den itibaren 

Siirt' e doğru ray ferıiyatına ba,Ianacak 

ve bu faaliyet üç ay i'iinde ikmal oluna· 
caktır 

I 64 k ilometrelik hat bugünlerde müna-
an 'd 

kasaya konalacah tır. Bu suretle Elazığ an 
itibaren 130 kilometre dahilinde faaliyete 

·-------~-·- --
Moskova : 25 ( A. A. ) - Kı

zılordu tc:bliği: Ha\'11 km.vetleri 
ıııiz taraf ındaıı yapılan üç hücum 
rıelicesinde Kü~lt•nce yanıııaktadır. 

Tayyaıelt:rimiı Fıılinııya da üç de
fa hücum ettiler. Bu hücumlar Al 
man ıaarı uzları na mukabele ola· 
rak yapılmıştır. Danzing, O fsero, 
Varşöva ve Lublııı'e kar~ı yapılan 

Sovyet hava hücumları esnasıııda 

askcı i h~ ddkrde biiyük hasar vu
ku bulmııştut. VarŞovada petrol 
depoları yaıımaktadır. Salı gürıü 
Almaıı kıtalaıı Salaı y, Grodno, 
Volkabik, Kobrin, Ul ıı dinmir, Ub· 
lin ve Brotk'a karşı yap ııklan la· 
arruza devam etmişler ve Kızılor
dunun kuvvetli bir mukavemeti 
ita karşılaşmışlardır. Litvanya'da 
Sulla'ya yapılan hava hucunıu ~Üş· 
mana atır zayiat verdın1erek pus
kürtülmüştür. Sovyet motörlü kı

taları ayni mıntakada mukabil ta
arruza g.:çmişler, oradaki Alman 
tanklarını tahrip ve motörlü bir 
alayı imha etmişlerdir. Sovyet hal
lan arkasına Sovyet milis ünifor· 
masi giydirilmiş ufak. gruplar ha
linde paraşütçüler indırilmektedir. 
Broask mıntakasında cereyan et
mekte olan meydan muharebesin· 
de her iki tarafa aıt büyük tank 
teşekkülleri çarpışmaktadır. Muha
semat başladığındaııberi Sovyet 
tayyare zayiatı 374 tür. Bunlann 
çogu tayyare meydanlarına karşı 

yapılan hucumlar esnasında tah· 
rip edilmiştir. Almanlar hava mu· 
haıebelerınde 161 tayyare kaybet
mışlerdir. Bundan başka Sovyet 
hava kuvvellcm larafıncıan tayya· 
re ıneydantarıııa yapılan taarruz
lar esnasında da yerde 220 Alman 
tayyaresi tahrip t:dılıniştir. Çer· 
mantı ışgal ve Purütun şark sahı

lınde tutunmak için Alman - Ro
men kuvvetleri taralıııdan yapılan 
teşcbousıur muvallak oıa•naınıştır. 

lierlın : 15 ( A. A. ) - IJ.N.8. 
ajansının bıldırdığıne göre, Alınan 
kıtatarı vcrdıklerı muharebeler es· 
nasında ~ovyet hatlarını:ı içınde 

derınlıgine ilerlemişler ve yalnız 
bir bölgede müdafaa halinde bu· 
lunan ıuo tankı tahrip etmişlerdir. 

• 

·-------·-.. --

Alman -Rus 
muharebesi 

-·-
Sovyetler Danzing, Oksero, 

Varşova ve Lıi~lin'i 

bombardıman etli 

KÖSTEKCE YANIYOR 

ALMANLAR RUS HATLARI 

GERiSiNE PARAŞOTI..0 
KUVVETLER iNDiRMEKTE 

Brodık bilgesinde 
- MÜTHiŞ-

mabarebeler 
Büyük Tank Muhare

besi Oluyor 

Alman Tayyare Zayiatı 

Sovyet Tayyare Zayiatı 

Sovyet Tank Zayiatı 

381 
374 

100 

Almanlar Kafkasy ay a 
varır varmaz lr ana 

ve ıraka geçec e klermlf 

HiTLER DÜN RUS . 
CEPHESİNİ TEFTiŞE GlTTl 

Bertin: 25 (A.A) - D. N. B. 
Ajansından : Alan • Romen kıta
ları kuvvetli Sov}t:t kıtalarının 

muannidane mukavemet111i kır

mışlardır. Cerc) an c:den mı.hare· 
beler esnasında Holşevikler agır 

zayıat vermişlerdır. 

Londra: 25 (A.A} - Müstakil 
Fransız ajansının şark muhabiri 

-b. ldırıyor: Askeri . mütehassısların. 
fi~rine gör.e, Atman .mutörlü kul
ları ve zırhlı fırkaları Kafkasyaya: 

·varır ve burasını ışgal etmc:ge 

muvaffak olurlar a Hitleriıı bun
dan so nraki heddı lı an ve Irak 
olacaktır. Biııaenal .. } h şa) et mu
vaffak o lursa Rus s t'f eı ınin temin 
edeceği en bü) ük istıfade) i Gür
cı taıı petrolle rinin Basra körfı·:ı. i 
} alonırıdaki lran petrollerinin ve 
Musul petrollerinin de ge çiril
mesi teşkil edecektir . 

Alnımı motörlü kolları lrana 
kadar gcldigi takdirde buradan 
Bülüclstnn veya Afganistan ) olıle 
veya her ikisindt·n birden Hint 
hududunu tutabileceklerdir. 

Çoğu casus , bozguncu ve as
keri mütehas ısı olan 5000 sena-
hın halen Iranda olma ı lngıliz 
ve Sovyet bükümetıerini Zİ} ad e
sile meşgul etmektedir. Sovyet -
Alman paktı hasebile İngiliz Sov
yet hükümetleri şimdiye kadar 
hem ahenk olarak hareket etmi
.} orlardı. lran yolu lngifiz.Sovyet 
ordularını birleştiren yoldur ve 
harbin her hangi bir safhasına 
bu ordular bu memleketlerden 
geçeceklerdir. 

Moskova 25 (A.A) - Tas 
ajansının verdiği bir telgrafa gö. 
re, dün Dunkuban Kaz.akları 
Memleketi müstevliye karşı mü
dafa edeceJdeı ini bildirmişlerdir. 

Hebinki: 25 (A.A)-Finlandiya 
Hariciye Nezareti sözcüsü demiş 
tır ki: <Ancak haı içten ,) apılacak 
bir hücum Fınlandiyaya bitaraflı 
ğını terkettirebilir. Harp halinde 
olmadığımız müddetce uitarafız.. 
Bize hücum edilinceye kadar da 
bitaraf kalacağız.> Cephenın Fın
lrındiyadan Kara denize kadat 
yayılı bulunduğu hakkında Hitler 
taraf ındaıı yapılan beyanata dair 
sorulan bir suale sfücü şu cevabı 
vermiştir: Finlandiy a bu cephe) i 
askeri değil bir siyasi cephe te
lakki etmektedir. 

Habeıistanda vaziyet 

Nairobi : 25 (a.a) - Resmen 
bildirildiğine göre lngiliz kıtaları 
ile Habeş cengaverleri Agaro ile 
Bedelle'yi işgal etmişlerdir. Bedel
le, Jimma 'dan 65 kılometre me
safede bulunmaktadır. 

••• •••••• • • 
madrldde İagWz 

aıeybdarı aamayı,ıer 

ı lNGiLIZ SEF ARET[NE 

\ 

Ankara :~~~~:}o gazetesin 
den) -- Madrid lııgiliz sefareti 
önünde bü} ül: nümayişler olmuş, 
sefarethanenin camları kırılmıştır. 

vetleri tamamen muhasara edıl · • ( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Vekilimiz Sarcoııu~ll~~m~i~:t:ir~. -----------~==-~------------------~-------~------------------
ı__ ..... .._~-~~~-

Bir S<>oyet askeri nöbette ............. 



aiKAYE 

KORK U 
Araba, istasyonun önünde dö 

nerek durdu. 
ihtiyar arabacı, dizlerini örten 

eski ve sertleşmiş deriyi kenara 
çekti, yolcu Bay Bohora bavulları 
uzattı, aldığı paranın üstünü iade 
ederek, atını kamcıladı, Hayvan, 
bunun üzerine muntazam adımlar· 
la ilerledi. 

Saat, akşamın dokuzuydu. Tre
nin gelmesine daha kırk beş da
kika vardı Lokomotif kırk beş da
kika sonra etrafa duman ve bu: 
har, kusarak gara girecekti. 

Bay Bohor, gişeden aldığı bi
leti ihtimamla yeleğinin cebine 
yerleştirdi; yolcu selonuna girdı, 
iki ufak bavulu ayaklarının arasına 
sıkıştırdı. 

Salonda yapayanlızdı. Dışar 

da bir manşandiz treni manevra 
yapmakla meşguldu. 

Bay Bohor hafifçe titredi. Ha
va soğuktu "Kırk beş dakikalık 
bir bekleme çabuk geçer. Diye 
düşündü.: 

Parise kadar sürec~k olan yol
culuk nasıl olsa iki saatten fazla 
çekmezdi. Hiç olmazsa sıcak kon · 
partımanda tatlı bir uyku kestire
bilirdi. 

Lakin çok yorgundu . Ağıı la
Ş" n b::ı şı arada sır ada önüne dü
şüyordu. 

Başı onune doğru düşünce 
gözleri kucağınd ·ki gazete kağı
dına sarılı paketi! ilişti. Ga1.ete le, 
yumuşak şap'.<a! ı genç b.r ad...ı . ııın 
resmi vardı . 

Resmin altında büyük harfler
le şunlar yazılıydı: 

"- 309 numaralı tren ka tili 
bagajların biraz ötesinde bir g:!r 
memuru ıslık çalıy~rd~. 

Büyük saat, muntazam fasıla

larla çaldı. 
Bay Bohor. okumağa devam 

etti: Parise giden trenlerde, telli
ke .... 

Bay Bohor, ikinci mevki kom 
partmıana oturarak bavullarını ka
napenin altına yerleştirdi. 

Mendilini kolalı yakasının içine 
sokarak iki kişilik koltuğa uzandı. 

Kompartımanın ;diğer ucunda 
uyuyan Biri vardı! Bay Bohor 
yalnız dekildi. 

Vagonun ışıkları maskelen· 
mişti. 

Bay Bohor diğer yolcuya dik
katle baktı; :bu, genç bir adamdı; 
koyu renk bir elbisesi vardı; yü
zü belli olmuyordu. Mavi ışıklan 
müteessir olmamak için yumuşak 

f ört şapkasını gözlerinin üz rıne 

kadar çekmışti. 
"- Garib şeyi diye muıldan

dı. Çok garib, tıpkı g ızetedeki 
adam omuzlarını silkerek. 

Ammada evhamlıyıml 309 nu· 
maralı k otar haydudu hakkıııda 

gaz~te şöyle yazıyor .. 
Gözlerini kapadı ve uyukla· 

mağa başladı. 

Lakin B<ıy Bohorun asabı bo
zı.ilmuştu; biraz sonra gözlerini 
açınca, yabancının, kendisine bak
tığını gördu. 

Bay Bohor, uzanmış olduğu 

iki kişilik kanapenin üzerinde sol
d cın sağa döndü. Sırtını hf'rife 
çevirmek doğru olmaz, bana yak
laştığını göremem sonra! diye dü
şürdu. 

Aklına giren bu düşünceyi 
silmek için gayret etti . 

Yabancıya tekrar bakmağa 
cesaret edince, adamın gözlerini 
kapamış olduğunu görerek teselli 
buldu. 

Tren u:r:.un uzun öterek dur
madan bir istasyondan geçti, 
aradan bir zaman geçinct::, tekrar 
tarlaların arasında yol almağa 

başladı. Aı ada sırada, demiryolu 
güzergahında bulunan bir ağacın 

gölgesi pencereye vuruyor; Hay 
Bohor ürpermeler geçiriyordu. 

Hissiyatına hakim olarak dü
şünmeğe koyuldu 

Korkmağa hiç bir sebep yok-
tur. Karşında yatan da kendisi 
gibi, alelade bir yolcuydu. 

Fena giyinmemişti mevıimn 

YAZAN J Vakıflar umum 
P. P. müdürüCeyhanda 

Türkiye - Amerika 
Deniz Ticareti 

serinliğine rağmen pardcsiisü yok · 
tu . 'fakat bütün sporcu gençler 
pardesüsüz gezmiyorlarmıydı? 

Yolcunun bavulsuz olması o
nu Tekrar endişe} e düşürdü! 

Vakıflar Umum Müdürü Hadi 
Kiper, maiyetindeki zevatla bir
likte dün Ceyhana gitmişler ve 
orada yeni yapılan E.vkaf inşaatı 

kabul merasiminde hazır bulun
duktan sonra akşam şehrimize • 
dönmüşlerdir. 

Bakır Şilebi Yakında Hareket Ediyor 

Bay Bohor kurQyan boğazını 
ıslattı ve eli gayri ihtiyari seya
hate çıktığı zaman cebinde taşı

dığı tabancanın kabzasına gitti. 
Yabancı horlamağa başlamıştı . 

Bay Bohor nefesini horutu!arla 
mukayese etmeğ'e başladı. 

Yabancının nef~s alışı sürat-
li ve daha kısa idi. 

Demek yolcu yalancıktan ho
rulduyordu; açıkcası (numara> 
yapıyordu. Bay Bohoru tongaya 
bastırmak istiyordu. Bay Bohor 
ise öyle ~kolay:kolay tongaya ba
san insanlardan değildi. 

Herhangi bir tehlikeyi karşı 

lamağa hazırdı. Evet, hazırdı . 

Yabancı, iki eli dizlerinde, 
kımıldamıyordu, Ve bekliyordu.? 

Bay Bohor - sabırsız!anma

ğa başladı. Parise az kalmıştı. 

Yabancı hafifçe Kımıldadı. 

Dızleri üzerindeki sag elıni ya
vaşça yukarıya çekmege başladı 

ve Ceketin İçine doğru koydu; 

Bay Bohor, yuvalarından, fırla.} an 
gözlerle, ceketin altında, elinin 
tuttuğu cismin şeklini tefrık ede
bildi. 

Bay Bohoruıı kolu , müthiş 

bir korkunun tesiri altında uzan
tlı, altı defa ateş etti. 

* * * 
Tren tarlaların ortasında dur

du . Vagonuna dolan yolcu ve me
murlar, ayakta, korkuda kekeliycn 

bir adam gördüler. 
Kanapenin üzerinde ise uyt•k

lar gibi bir adam yatıyordu; e li 
de cebindeki pipoyu tutuyordu. 

fUAR i~iN TENZilATll 
TARif E TATBİK EDilECEK 

İzmir: 25 (A.A) - Fuar mü
nasebetiyle Devlet Demir ve De
nizyollarında yolcu ve tşya nakil 
ücretlerinde geçen seneler oldu
ğu gibi tenzilatlı tarife tatbik o 
olunacaktır. Fuarın devam ettiği 
20 ağustostan 20 eylül arasında 
deniz ve kara yollarında ilave se
ferler yapı1acak ve vapurlarda iz
dıhamı önlemek maksadiyle is
tiap haddinden fazla yolcu bileti 
kesilmiyecektir -

istaabal'un 
adliye sarayı 

lstanbul : 25 (Telefonla) -
Adliye sarayının hapisane binası 

yerinde inşası kararlaşm ıştır. Bu 
inşaata hazırlık olmak üzere bele
diye Sultanahmel meydanının tan
zim planının tatbiki için tahsisat 
ayırmağa ve meydana nazır uf ak 
dükkan ve kahvelerinin istimlaki
ne karar vermiştir. 

lstanbul fiat mürakabe 
Kur su 

lstanbul : 25 (Türksözü muha
birinden ) - Fi.} atları mürakabe 
memurlarına ~mahsus kursların 

müddeti dün tlolmuştur. İaşe 
müsteşarlığı fiyatları mürakabe 
umum müdürü Şeyda, dün kurs
ların bitmesi dolayisile memurla
ra son b :r konferans vermiştir. 

Bu konferansta, kurslarda okutu
lan dersler kısaca hülasa edildik
ten sonra, rıemurlaı ın ihtikar 
hareketlerini ne suretle takip 

edeceği izah olunmuştur. Kursla · 
ra girmek için müracaatlar çoğal
mıştır. Yakında şehrimizde yeni
den bir kurs daha açılacaktır. 

Bir mütaahhitler bankası 
Kuruluyor 

lstanbul : 25 (Türksözü mu
habirinden )-Şehrimizdeki müta
ahhitler arasında bir birlik teşki
line teşebbüs edilmiştir. Buna ait 
hazırlıklar bitmek üzeredir. Mü· 
teahhitler birliğinde inşaat ve yol 
müteahhitleri ve en ufak mikyas 
ta taahhüt işlerine girişen iş adam 
len da bulu nacaktır . Birlik ileride 
bir banka tesisine de teşebbüs 
edecektir. 

Polis Hoııeııne 
girecekler 

Geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da Aııkaı a polis kvllejinin bi· 
rinci sınıfına talt:be kahul edile -
cektir. Alınacak talebe miktarı 
24 dür. Bunların kayt ve kabul 
muameleleri kılavuz adlı k tabın 
ve buna dair olan tebliğata göre 
yapılacaktır. 

Talip!erden ayrıca orta, okul 
imtihan diploması dahi arana
caktır . 

Müracatçıların haklarındaki 

tdhkikatı ikmal ettirmek üzere. 
Seyhan Vilayeti emniy&t müdür
lüğüne müracaat etmesi lazımdır . 

Adliyede terfiler 

Mersin : 25 (Türksözü muha
birinden)- Ceza hakimi Bay İs· 
mail Hakkı Kürdüzün maaşının 
80 liraya çıkarılmak suretile terfi 
ettirildiğini ve Tarsus sulh hakimi 
Bay Kemal Kinoğlunun da maa
şının 50 liraya çıkarıldığını nıem
nuniyetle hıtber aldık. Hekimleri
mizi bu terfılerinden dolayı teb
rik ederiz. 

MAHKOMlARIN 
~AUŞTIRllMASI 

Ankara : 25 (Türksöıü Muha
birinden )- Adliye_ Vekaleti iş esa
sı üzerine müesses cez'l evlerinde 
mahkumların geniş mikyasta toplu 
olarak çalıştırılması imkanlarını 
tevsi etmeğe karar vermiştir. Bu 
ceza evlet inde ça'ışma, mahkum
ların iaşe masraflarını kendi ka
zançlarile karşılamalarını, bir sa
nat öğrenmelerini , tahliyelerinde 
küçük de olsa, bir sermeye edin
miş oımalarını temine matuf bu 
lunmaktadır. 

Halen lmralı ceza evi başta 
olmak ve Isparta , Zonguldak ve 
Karabükte birer ve Ankarada üç 
olmak üzere iş esası üzerine ku
rulmuş muhtelif ceza evleri bu
luıımaktadır .• Bir taraftan bu ceza 

evlerinin tevsi ve tekemmülüne 
çalışılacak, diğer taraftan bazı 
vilayetlerde inşa edilmekte olan 
yeni ceza evlerinde iş esası üze
rine yeni tesisler ihdasına çalışı · 

lacaktır . 

Şehrimiz iş bankası 
MI.diri 

Şehrimiz. iş bankası müdürlü
ğüne Taı sus iş bankası Müdürü 
Şevket Subaşı'nın tayin edildiği 
haber alınmıştır. 

Fasulye için 
piyasada tetkikat 

Fasulyenin toptan az.ami fi. 
yatının 17 kuruş olarak tesbit e
dildiğ-ine dair: Ticaret Vekaletin· 
den Vilayetimize bir tamim gel
miştir .• Bu'_ hususta piyasada tet
kikler yapılmaktadır. Perakende 
fiyatlar da pek yakında şehrimiz 
Fiyat Murakabe Komisyonu tara
fından tesbit edilecektir. 

Adanaya tahsis 
edilen kahveler 
Şehrimize geleceğini evvelce 

yazdığımız kahvenin bir kaç gün 

daha gecikeceği, alakadar makam
lardan alınan malumattan anlaşıl
mıştır. 

P. T. T. de imtihan 
Seyhan P. T. T. merkezine a

lınacak telgraf muhabere bilgisine 
vakıf ilk mektep muzunlarının im
tihanları yapılmış ve bitmiştir. 

----.ı~ U z•A K LA B DAN B AB E B -~---
ı _ __:.__ _ _ _ 

• 

Muaşeret Adabına Dair Büyük Bir Eser 
Japonya hükumeti muaşeret adabına dair resmi 

bir kitap neşretmiştir. Bu kitap Avrupada sosyete 
hayatına dair yazılan kitaplarla mukayese kabul 
etmiyecek kadar mufassaldır. Çünkü Japonyada 
Avrupa adet ve merasimi kadar milli adetler de 
caridir. Resmi kitapta şark ve garp muaşeret usul
leri meczedilmiştir. Mesela Avrupalı ve Amerikalı 
yemek sofrası nasıl tertip edildiği nasıl yemek ye-

nıldiii bertafsil anlatıldığı gibi Küçük rahlelerin 

önüne bağdaş kurarak Japon usulü nasıl yemek 
yenileceği de en ufak teferruatına vanncaya kadar 
izah edilmiştir. 

Japon kadınına Avrupalı kıyafette şapkaıını 
nasıl giyeceği anlatıldığı gibi Japon:kıyafetı ile şem
siyesini nasıl kullanaceğıoı da izah etmiştir. Ma· 
betlerde dua ve ibadete varıncaya kadar Japonların 
bütün içtima[ hayat:teşrifetını kati birer nassolarak 
anlatan bu kitap büyük bir ıhtiyacı karşılamıştır. 

lstanbul : 25 ( Türksözü Mu· 
habirinden ) - Bir kısım ihraç 
mallarımızı götürmek ve dönüşte 

ithalat eşyası getirmek için Ame
rikaya gitmesi taaharrür eden Ba
kır şilebinin, bu uzun sefer için 
hazırlıktan tamamen bitirilmiştir. 

Gemi bu hafta içinde lstanbuldan 
hareket edecektir. 

Bakır şilebi evvela lzmire u~
rıyarak bir mikdar tütün aldıktan 

sonra Mersine ve oradan da Mı

sıra gidecektir. 
Bakır şilebi Süveyşten ve Kı

zıldenizden geçerek Amerikaya 
gidtcektir. 

Mekteplerdeki 
spor bareketıerl 

Mekteplerde son ders yılı içinde 
beden terbiyesi faaliyetine büyük 
ehemmiyet verilmiş ve çok iyi 
neticeler alınmıştır. 

Bu ders yılı içinde liseler, öğ
retmen okulları, bölge sanat 
mektepleri ve enstitülerle yüksek 
okullarda bir çok spor müsaba
kaları yapılmıştır. Bu meyanda 
27 bölgede, 92 atletizm müsaba
kası yapılmış 7100 atlet iştirak 

etmiştir. Tertip edilen voleybol 
müsabakalarına 1800 kişi girmiştir 
Erkek okulları arasında yapılan 

futbol müsabalıtalarına 1700 tale· 

be iştirak etmiştir. Bu suretle 
bir sene içinde muhtelif spor ha· 
reketlerine 10,700 talebe girmiştir. 

MEMLEKETiMiZDE 
RA DYO MIKDARI 

istatistik umum müdürlüğünün 
hazırladığı istatististiklere iÖre 
memlekette radyoya gösterilen 

rağbet günden güne artmaktadır. 
1937 de Türkiyede 25,500 radyo 
bulunmasına ra~men bugün bu 
mikdar 93,500 ü bulmuştur. 

ADANA BORSASINDA 

Borsa Komiseri Kadri Kürk
çüye bir ay mezuniyet verilmiştir. 

Kızılay esas nizamnamesinin 

bazı maddeleri değiştiriliyor 

Kızılay Cemiyeti esas nizam
namesinin bazı maddeleri değiş· 

tirilmiş bu maddelerin yeni şekli 
icra Vekilleri Heyetince tasdik o 
lunmuştur. 

Bu değişiklikler cümlesinden 
olarak esas nizamnamenin 115 in
ci maddesine yapılan ilave ileı Cc 
miyetin esas nizamname<1ine ve 
yeni nizamname ve talimatnamele-

rine riayet etmiyen veya Cemiye
tin maksat ve rayeleri hilafına 

hareket :eden idare heyetlerini iş

ten el çektirmek, yerine nsul da· 

iresinde yenilerini intihap ettirmek 
ve bulundukları yerde Cemiyetin 
manevi nüfuzunu kırmıya sebep 
olan azanın yerine yenilerini ge
tirmek hususunda umumi merke
ze salahiyet verilmektedir. 

ZAYl - Terhis vesikamı za
yi ettim. Yenisini alacağımdan es 
ki nüfus cüzdanımın : bir hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Hurmalı mahallesi 240 
No. lu hanede 

Kahraman oğ'lu 
Abdullah 326 
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ASKERLiK: 

Bava taarrazıarı 
ve yer mldala•ll ı 

b 
d 

çd' 
Hava taarı uzlarının ne kın "' 

b' baS 'il bir tehlike ve yıkıcı ır 
1 

ıııı· 
olduğunu anlamıyan , tasar ~ıf ~1 

yan ve takdir etmiyen 1catın3ha'" 
tır. Toplu bir halde olacak jjı· 
taarruzlarının büyük şe~irl;r;ıra· 
tünde yapılacak tek geçışle ddl \e 

sındaki zararları, gerek ma ·ıçD· 
gerekse menevt çok büyük 

0 
et' 

de olmaktadır. Bugüne kada~elt 
reyan eden hava muhare ,,er Jıo 
bu hususta canlı örnekler 

miştir. hlı~er' 
Havadan gelecek te . 80· 

t 'k ıııŞ 
karşı· seri att"şli, otoma 1 Ler· 

, •8 • 
kahh ve çok namlulu hava) biit6 
sı atan müdafaa topları 11ıel1 
memleketlerin korunma çar,.ııf1 

• ra• arasında yer almış ve top ya!O 
müdafaaya hazırlanmıştır· 8ı,t 
şu var ki; yerden havaya. J 

. "'uııı 
topların ç?k düşük tesır ~..,t~ 
yanında yıne tayyareye ".- ı 

· p· d · de ılt• mektedır. ıya e, pıya _ rtır 
- - · ınub8 çu , topçu ıle en ıyı . . ıJ!t• 

sini yapar ve biri diğerı01 58re~ 
rur veya püskürtür. TaY} 61 
karşı da tayyareden başka V' 
bir müdafaa vasıtası tas~,r< 
edilemez. :Uçar, kovalar, ıı 
kdlerini takip eder ve rIJfl 

tüfekleriyle karşı durur· 8~t 
Tayyare süratli ve 0}·

11i ç 
Uçuş irtifaını ve istikaınet~~sf 
çabuk değiştirir ve yer :rrıu e 

x. 58\ sının ateşinden oynaklı5• . taJ 
de kendini korur. HaJbukı Jeı 
reye karşı tayyare barb~ilt} 
olursa karşılıklı hareket k~fa~ 
üstün olanın lehinde mU118 

temin eder. 
ıiid 

Yerden havaya karşı 11 tıC 
her şeydee evvel atıcı ve 8 ~ ~ 
kabiliyeti rol oynar. Atıcılıp 
şeyden evvel nişan ve hesi! .f': 
dir. Tayyarenin sürati ve rı11 
irtif aına göre atılacak pl~~ • 

alınacak nişanında ufak ıe b81ır 
saplar vardır. Bunların ta))~ 
muharebe mesafesi v~ ~eO'. 
süratine göre merminııı del./! 
kadar olan mesafeyi k3~e 11 

zamanla bu zaman ı:arfııı 8 f . ..,e 
yarenin aşasağı mesafeyı 0~ı 
minin tayyare ile bir ıı 11 , 

birleşmesini temin edrce1'deıı 
almak vardır. Ve işte ye~çıa~• 
vaya karşı olan ateşin gıı 
buradadır . . .. e . ı. 

Eğer tayyare süratırı. eti 
fnını değiştirmeden mua})8~ ~ 
istikamette mustakar 018~11 1 

şa devam edecek oturııa l•l 
dirde hem nişan_ :aıma k0 i~ı 1 
hem de hedefe isabet ı~" 

u~ıı fazlalaşır. Fakat şu rrı i6,ı 

ki; düşman müdafaasının gi~ 
lunduğu bir mıntakaya . ~ti 

·511 
kestiren hasım tayyarecı ~ 
pahasma olursa olsun, ııe 1e 
ni, ne de istikametini . 11.~81~1 
istikametini ve ne de ırt~ı· '~.o 
ayyen bir uçuşa bağ)aıJJ e' l& 3 
ketler ve değiştirmelerle ;ıi'~ 
defaaıının ateşini güçlt 

11 
?e 

çalışır. Belki bombardılJl~fllır,. 
caksa nişanını alıp,~ b 

11
çcl 

~alacağı ana kadar duı 
par. 

Fakat işini 11eı 
gene hareketlere ve fll~ı 
başlar .. Çok defalar, ~ı.ı ./Jı", 

1• ı ,-
bombardımanların ge ış. ill 
ması ve isabet sıhhatle~~r ~ 
yer müdafaasının ver·~,< 
dolayısiyle muntazarn ~:ııııit 
saplardan sarfınazar e d• ~ 
sıdır. Yer müdafaasını~ tlla; 
essir zamanı, tayyareY1 

8~,tı 
bir uçuş esnasında 'f 
mektedir. d"'i) 

Büyük harp sırasın t ı 
d ·sabe havaya abşlar a 1 bif 

vasati olarak onbind~·ıı it 
gösterilmektedir. Bu~f irP 
isabet ihtimali muhte 

1

8 
,e P 

ve çeşitli top çapların 1''cl 
lerine göre değişir. o oa,;; 
ğişik neticeler eld~ ;s 1

" 

h . . . 11 ırtı ·-" 
epsınının ayrı ay ·1111''.J 

- ter• r cetvellerine göre gos figİ 1 
lişılacak bir yüzd~ . grV,,,ıııl' 
niş mıkyasta olabıtır. or', 
rak vasat bir irtifa ve uıoe 
toplar için bir isabet y 

da 
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liyebilir' 
SGrau 1

.l. B Jgarıkii toplarJn ateş 
bt en, mermi ilk hızları artmış· 
buy~k Buna karşılık tayyareler de 

daha ~arptekinden biı kaç defa 
İsabe Ç:vıktir. Böyle olduğu halde 

flıiştj: ı~tirnali yüzde yanm olabil
~ırıd · u nisbet muharebe zama-

11 elde d. ~etde e ılen necıcelerdir. Ha-
dt Yapılan tecrübeler neticesin-

Scks b h Çok en eşte bir isabet ahndı-
bıı . defalar görülmüştüt. Fakat 
.ı tıısbet h" llafaa ıç bir zaman yer mü-

ce· rak i~nın muvaffakıyet ölçüşü ola-
eırf> Osterilemez. 

ver· hGırn:~ec~Jerj ışıldakların kuvvetli 
daha t karşısında tayyarelerin 

kt)e dot olay avlanabilir, kanaati 

ış,o· llıuh~a~acLr. Halbuki; geceleri 
kaı· t~çliike e rnesaf esinin tayininde 

iiW0 &u kaı' av tayyarelerinden korku· 
reıeıt dıı~~ ltlıyan hasım tayyarelerinin 

8~ıar dara serbest hareketleri yer mü-
alPa asının mw k'.11 . d d. .. y uş u erın en ır. 
~ıs' !Gf er ··d f ekle . mu a aasında makineli 

~ıd1~ k11d tın tesiri sekiz yüz metreye 
\le~ b ardır. To l t . . . b. 

ıt< eş y" pçu arın esırı ıse ın 
t. , llııııta'- Uz tnütre arasında bir ölü 

rı· 11.a v 
ar ilııııı~ı. ardır. Tayyarecilik bu 
ıı;t• ~ 'Cl11..ad 

s ~ ·Ct ed an daha serbestçe hare-
·erlıı.ı da ı... ebilirse de son zamanlar· 
İİ'v "'Cd ' ~f~ " ana çıkan çok namlulu 

Saııı ... apı 
~sr· ~1 da 1 loplar bu ölü rnıntaka-

tı. &leşle kapamışlardır. 
akifıl' ou 

-111 Re na rag.men yer müdafaası· 
~ .,. ce taarruzlarını defedemedi
~ '"CYd 
liit k· ana çıkmıştır. Bu sebep· 

v, b· 1 
R'ece av tayyareciliğ'i ha

d. ltlikı . 
"'()o'· erınde yer almıştır. Bu 

" ste . ~ tıı i . tıyor kı; tayyarelere kar· 

~t tc/' Yer ınüdafaası bile tam 
)atc..:ı· r . Yapamamakta ve av tay-
t. "' '~· . . Oruı rıın ışe karışması zaruri 

lllekted· ır. 

jjd~~----
atıC~~ 

:ı;~ ~; ~:...ır-.-~-2!--.-. 
e ,~l 'l'O~/\/'f 
e e~ lı" E Rad.11osu 
e~8~ıı ANKARA Radyosu 

t8~1 ~ il 
~J,J l.:ıo erşenıbe 26.6.1941 
de" Pro te 1~ itam ve memleket sa-

ıda ~' 7.33 at ayarı 
ı "1\ıı ?.~S Mülik : Hafif Parçalar (Pl.) 

110
11 f 8.0Q ~JA.Ns haberleri 

1' ., •vıu l 
d'ıı ~ v ıı : Hafif programın de· 

r ~v a.3(), anı, 
açl ~·1S 

ı ı ~v· i .;~ <.3() ın saati 
·e~ .f. ProD y) ~ uı 1• 

6tam ve memleket sa· 
tar8 ı (ll :~~ayarı 

bıl 
1
, l(dS "1\llik ş 

l A. : arkı ve türkiiler 
ı,olBl 'lo JA.11.•s 
,. ·pli · O •-c haberleri 
t 1 si l3 Muıik 
bil~~ ·ls M~ : Kanşık program 

u fs'l il h Utik : Peşrev ve oyun 
ırı i~ ·loı avaıarı 

~ ~ lqfı(, 
ciS'• Ş Miizik . K 
ııe e dev · arışık programın 
vt, arnı 

,..jfll'~ı Pr0Rra .... 
ı • r J c at "' ve memleket sa· 
ıııııı· , ~-03 aya.rı 

,er ıa ~u. 
ıe ~ti';~ -Jo 1\ tık : F' asıl Sazı 
çltş ır onuş 
ıJJaıı 1 ıa,d tası) ına (Memleket Pos· 

ı ııı ıO •· 
bo ı ı •vıul·k 

ı ıı~~ tası 1(I : R~dyo caz orkest-
Ate b~ahım Ôzg'Ür ve 
1\ ş Boceklerı) 

ktefl vfl Onu 
ıııı111' Mu .k'll'ıa {Derdleşme saati) 

J ıı ·Rd diiı 'f 1~ ~ tası · a yo caz orkest· 
..;Ü '"IJ PtOD 

şi ~- ~ 6rarnının devamı 
riıt 1~ ~ ı ~llılcket 

·ıl'ı ~·~s A.J.ı\Ns saat ayarı ve 
r~~~ 1" ~-l ~İlz'k haberleri 
oı., :t '),, S ı::. ı : Dün k 1 
djltıl"' '\!~ "A..Dv ya şat ı arı 

.ış ~ <ı·~ '"ı-: c O GAZETESi 
11 " 'r '"il •vı.,z·k 
yi ııı~ı' Zita~t : Sevilen pl.ıiklar 

'fa~8 ~l·lo ~cthııuı(a.kvimi ve Toprak 
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Slovakya barbe 
Girdi 

Prcsbourg : 25 (a.a)- Slovak
ya başvekili ve hariciye nazırı 

B. Toka bugün öğleye doğru Al· 
manyanın Presbourg'daki elçiAi 
B. Ludini kabul ederek Slovakya 
cümhuriyetinin şimdi resmen Sov 
yetler birliğine karşı harbe gir
melde olduğunu bildirmiştir. 

Slovakya hükümeti ayni za
manda Slovak milletine hitaben 
aşağıdaki bey-annameyi nfşret· 
miştir. 

Slovakya milleti, Almanya ile 
tam bir tesanüt halinde olarak 
Avrupa kültürünü himaye için 

yer almaktadır. Ordumuza men· 
suk teşekküller, harp etmekte 
olan Alman teşekküllerine iltıhak 

etmek üzere Slovakya cümhuri
yeti topraklarından öteye geç
mişlerdir. 

Macar • Sovyet 
mflnasebetıerl 

Budapeşte: 25 (A.A)- Macar 
ajansından: Almanlarla Sovyetler 
Birliği arasında, harp hali temdit 
etmesi üzerine Macar hükumeti 
Sovyetlerle olan diplomatik mü
nasebetlerini kesmeğe karar ver

miştir. 

ı Şimali Fransaya 
lngiliz akınları 

Londra: 25 (A.A)-İngiliz ha
va nezaretinin tebliği: lngiliz ha
va kuvvetleri dün akşam şimali 

Frar.sa üzerinde yeni bir taarruz 
hareketinde bulunmuşlardır. Bom
ba tayyareleri kuvvetli bir avcı 
tayyare filosunun refakatinde ola
rak Leyi civarında Kanin elektrik 
santralına hücum etmişlerdir. 

Şimdiye kadar alınan haberlere 
göre, bu esnada cereyan eden 
hava muharebelerinde dokuz düş
man avcı tayyaresi düşürülmüş

tür. lki av tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir. 

Alman kilisesinin 
papasıara emri 
Berlin: 25 (A.A) - D. N. B. 

ajansından: Alman kilisesi 24 ha
ziranda bütün Alman papaslarına 
bir mesaj göndererek Sovyetler 
Birliğine karşı açılan mücadelenin 
bütün dünya Hristiyanlığı namına 
yapıldığıııı bildirmiş ve papasları 
önümüzdeki pazar vaıılarını ya
parken Hristiyanlığın Sovyetler 
Birliğinde gadciarcıı takibata ma
ruz kaldığını halka hetırlatmağa 

davet etmiştir. 

BOYOK Mill(T Mf ClİSİNDE , GAZ[TECİlERE YAKIHDA 

RASiN KARTI VERİlECEK ( Birinci sayfadan artan ) 

ile hülasaya çalıştığım eser, harp 
yıkıntıları ortasında Türk Mılleti 
için, Alman Milleti için ve hatta 
bütün insanlık için güzel ve mesut 

bir sulh eseridir. Bu eserin en 
güzel ve en mesut tarafı görünen 
ve bilinen cebhesi değildir. Bu 

neticeden daha güzel daha mesut 
olan cihet bu esere vasıl olmak 

için takip edilen yöldur ki bunu
da birkaç cümle ile arza çalışa

ca~ım. 
28 şubat 1941 tarihinde Al-

man devlet reisi Hitler Türk dev· 

let reisi lnönüye bir mektup yazdı. 
Bu mektup Türk resmi makam· 
ları üzerinde bir tesir yaptı. Ve 
deviet reisimizin muvazi ve mu-

talealarivle karşılandı 4 Mayıs 941 
tarihinde de Hitler Rayhştağda 
söylediği bir nutukta. Türkiye için, 
Türk devlet adamları ıçin ve bil-

hassa Atatürk için güzel ve gü
zel olduğu kadar doğru mutalea · 
lar yürrüttü ve hükümler verdi. 
Kalp ve vicdan!ara hitap etme-

sini pek iyi bilen Hitler bu açık 
soylenen mutalea ve hükümleriy · 
le Türk Milletinin ve Türk Milleti
nin ve Türk çocuğunun kalbini 

harekete getirdi. 

Böylece planı çızilmiş ve te
meli atılmış olan Türk - Alman 
dostluk bınasının inşası için çalış· 
ma sırası kalfalara ve amelelere 

gelmiştir. Bir taraftan iki devlet 
reisi arasında ikinci mektup teati
si başlarken diğer taraftan Fon 

Papen ve arkadaşları, Saracoğlu 
ve arkadaşları hükumetlerinden 
ald1kları talimata tevfikan Türk
Alman dostluk Abidesinin inşası 

na daha doğru bir tabiıle ihyası
na koyuldular. Bu çalışmalar es· 
nasında iki taraf yalnız dostlukt-in 
ve açık yürekten yapılmış tek yol 

iistünde yörüdü. Bundan b ~şka 
biz, Almanlarla olan müzakereleıi 
mizin mühüm safhalarından İngiliz 
dostlarımızı haberdar ettik. Ve 
yer yer :kendileriyle istişarelerde 
bulunduk. Bu istişare ve konuş 
malarımııdan Alman dostlarımlZl 

da haberdar ettik. Ve işte böyle 
sadece doğru yoldan yörüverek 
huzurunuza çıkan esire vasıl ol
duk . Bu haftada bu iş için rneş

kür hiz~tler ifa etmiş olan Al· 

Türk Basın Birliği Reisi Falih 

Rıfkı Atay, ve Umumi Katibi dün 

münakalat Vekili B. Cevdet ke· 

rim lncedayı'yı ıiyaret etmiş ve 

Türk basın kartını hamil olanların 

kara ve deniz vasıtalarından ede

cekleri istifadeler hususunada gö

rüşmü~lerdir. Vekalet gerek bu 

hususta ve gerekse diğer mevzu· 

larda birlik mensuplarına azami 

müsaadekarhkta bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre, Mali
ye vekaletin basın kartı nizam· 

nam'lsizle basın kartı hamillerinin 
haiz olacağı haklara dair müsbet 
mütealalarını Baş Vekalete bildir· 

miştir. Dahiliye Vekaleti de mü
teleasını bugünlerde Başvekalete 

arzedecektir. 

Kartların yakın zamanda azaya 
dağıtılmasına başlanacak ve te· 

min olunan hukuk ve kolaylwdar 
umumi merkezce bir tamim ile 

birlik azalarına bildirilecektir. 

man devlet adamı ve büyük elçisi 
dostum Fon Papeni ismini sevgi 
ve takdirle yadetmeyi bir vazife 
addediyorum. 

Arkadaşlar : Refik Saydam 
hükumetinin bu eseri bir hafta
dan beri dünya efkarı umumiyesi
nirı nazarı tetkikine arzedilmiş 
bulunuyor. Her taraftan gelen ha
berler göstermektedir ki bu eser 
bütün insanlığın geniş nisbette 
tasvibine mazhar olmuştur. Deni
lebilir ki bütün dünya uzaklara 
giden yollar üstünde bulunan Tür· 
kiyede sulhun bozulmao!ası için 
muahedelerle, mutalealarla adeta 
ittifak etmiştir . Gene denilebilir 
ki sulhumuzun kahraman bekçisi 
olan Türk ordusunun yauında ve 
ayni cephede t:-u sulhu korumak 
için muharip devletler , bitaraf 
devletler ve insanlık eH arı umu
m iyesi yer almıştır . 

Arkadaşlar : Bu manzara , bu 
umumi tasvip milletimizi bir kere 
daha şerefli ve mUtena bir mev
kie çıkarmıştır. Bu şerefli ve mı1· 
tena mevkiin Cümhuriyetimize 
ne kadar yaraştı~ını bundan son
raki faaliyetimizle de isbata ça· 

lı§ ıcağız • 

Almanya Solya 
orta elçlllOI 

Berlin : 25 (a.a)-Stefani ajım· 
smdan : Hariciye Nazırının tek
lifi üzerine fuhrer :hücum kıtaları 
grupu yüksek kumandanı Becker
le'yi Almanyanm Sofya orta el
çiliğine tayin etmiştir. 

Aaland adaları 
Berlin : 25 ( A. A.) - Yarı 

resmi bir menbadan bildiriliyor : 
Almanya ile Finlandiya arasın

da geçen ay sonunda Aaland ada· 
larının Almanya'ya kiraya veril-
mesi hakkında bir anlaşma imza
landığına dair yabancı memleket
lerde yayılan şayialar, Berlin si
yasi mahfillerinde teyid edilme· 
mektedir. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
(Birinci sayfadan artan) 

Sovyetler için bu.muharebenin 
büyük ehemmiyeti vardır. Eğer 

Sovyetler buradaki muharebeyi 
kaybederlerse denizdeki kıtaları 

teblikeli vaziyete girecek ve bu 
mıntakalar esir vaziyete girecı:: k

tir. 
Görülüyor ki bu meydan mu

harebesi her iki taraf için de çok 
mühimdir. Fakat daha büyük 
meydan muharebelerinin daha 
şimalde cereyan etmesi muhte
meldir. 

Antonesko ordularının Pilot 
nehri başında üç mühim köprü 
başı aldığı da bildirilmektedir . 

Almanlar paraşüt kıtaları at
ma usulünü Sovyet cephesinc!e 
de tatbik ediyor . 

Alman tebliği de yakında bü
yük muvaffakıyetler beklendiğini 

bildirmekte ve fak at harekatın 
nerelere vardığını bıldirmektedir. 

-
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi Tn----az-En çok 
JKILO FIATI 

ı--- K. S. K. ___ S . . 

Koza ı 
Klevland Ç. • _62,~ 
Klevland l 1 52,50 
Klevland il 56,00 
M. Parlağı 50,00 50,00 
P. Temizi 46,00 48,00 
Kapım alı 

-· 
~ 

Y. Çiğidi 
~Çiğidi 

. 

Susam --
,_ 
Buğday yerli 6,90 7,75 
Arpa 5,69 5,75 
Yulaf -

6,43 6,50 
, _____ 
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·ıs - 6 • 1941 
' KAMBiYO VE BORSA 

I ş bankasından alınmıştır. 

1 (Frank) Fransız 
- -

(Frank) İsviçre -(Sterlin) ingiliz 5.22 
(Dolar) Amerikan 129 - - . 

SEYHAN Df f TERDARUGINDAN: 
Ali Dede mahallesinden Cev

heri Bucaklı Abdullah oğlu Veli
nin vefatı dolayısiyle veresesi Ab-
dullah, Mustafa, Ahmed Niyazi ve 
Fatmanm veraset vergisinde borç· 
lu bulundukları 634 lira 96 kuruş· 
tan dolayı satışa çıkarılan mezkur 
mahallede ka.in tapunun 549 kütük 
83 ada 51 parselinde kayıtlı bir 
bab hanenin ı 98/288 hissesinde 
ilan tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye konulmuş 
olduğundan alıcıların Vilayet idare 
Heyetine veya Defterdarlığa mü· 
racaatları ilan olunur. 

Adana Balkevı Re· 
lsllftlnden : 

Belediye sokağındaki Halk 
evi kütüphanesi bundan sonra 
her gün saat sekizden onbire 
ve onbeşden on dokuza kadar 
açık bulunacaktır. 

i LAN 
Deniz gedikli erbaş orta 

okul müdürlüğünden : 
1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe ah-

nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 

(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 

B. ılk mektep şehadetnamesi. ( Uzerinden bir sene geçme· 

miş bulunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabmdan bulundu· 

ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal il~ühaheri. 
D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için l/Eylül/941 de 12 yaşlm bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 

F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Kayıtlara 1. Haziran 1941 gunu başlanacak ve 10/ 
Ağustos/94 l günü nihayet bulacaktır. 

3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 

isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları, 

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ

rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 1 Sı Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1-3·5-7-8-11-13-15-17-19 21 22-25-27-29 13101 

• 
iş Bankası 

K8çflk tasarruf besapları 

1941 
İkramiye plAaı 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağuatoa, 3 /kinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 > 
4 > 500 > 2,000 > 
8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 
80 ) 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye ı, Bankasma para yatırmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, aym zamanda tallhlnlzl 

denamlf olursunuz 

i 1 an 
BElEDİYE RİYASETİNDEN : 

1 - Temizlik işleri amele ve müstahdemini için (90) takım 
yazlık elbise kumaş ve dikişi müteahhide ait olmak üzere yap· 
tırılması ac,.ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher takım elbisenin muhammen bedeli (7) liradtr. 
3 - Muvakkat teminatı (47) lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi Temmuzun 8 inci Salı günü saat 15 te bele

diye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğündedir. Is· 
teyenler orada görebilirler. 

6 - ihale günü muayyen saatte isteklilerin muvakkat etmi
natlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilan o-

lunur. 20-26-29-4 13171 
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t DOKTOR i 
i i 

! Yalçın Mustafa Ozel ! 
• • 
ı DallW Bastabklar Mfltebaııııı ! 
• • 
1 Abidin Paia caddesi Namık Kemal İlk i 
i okulu karşısındaki Muayenehanesinde her gün İ 
i hastalarını kabul eder i 
i i 
i--·-·-···· ·-·-·-·~:!.._c:!·.-·-·-·~ .. ~~·-·-·····-···-·! 



ı ........................ ı 
JBlzmetçl Aranıyor ı 
ı Ev iılerini görebilecek i 
ı bir kadın hizmetçi QJ'a- ı 
ı yor. Matbaamıza m üra- ı 

ıı caat etmeleri ı ........................ : 
Kirahk ev 

itfaiye soka~ında 125 numaralı 
hane içerisinde elektrikli ve müs

takil üç oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. lsteklileı in idaremize 
muracaatları 

ilan 
SEYHAN YllAY(Tİ DAiMi 

ENCÜMENİNDEN: 
1 - Nafia dairesi için sa· 

tın alınacak müstamel bir kam
yon (3700) lira üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10/7941 ta
rihine müsadif Perşembe günü 
saat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Halitesiyle ve sesinin temizliğiyle ber kesi hayrete 
düşüren radyo 

3 - isteyenler buna ait 
şeraiti öğrenmek için Nafia 
dairesine müracaat edebilirler. 

25-29 - 2-6 13188 
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Muharrem H ilmi R emo Nlbetçl eczane 

YENİ ECZANE Tlcaretbaaesfnden abnız 

ABiDiNPAŞA CADDESİ NO. 112 - J(lGRAf: ff[MO ADAt'A - TElEfOH: 112 
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i RADYOLARI i 
ı ı 
ı ı f Baf aryab Radyo M ilşter~ıerlne _ Mtllde ı ı 

ı 
ı Dünyanın en büyük radyo fabrikasının 1941 model ı i OREON markalı radyoları ge'di. Bu radyolar fabrika tarafıııdan ; 
ı 10 sene garantm olmakla ber , ber sesleri gayet yüksek ve kuv- ı 

vvetli , tabil ses verir. Bu ra1yolar hem lam cen•yanla çalışır ı J ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kolaylık yapılır. ı 
ı Bu radyoların ceryan ile çalışanları da vardır ve her cinsleri ı 
ı bulunur. Hu radyoların seslerini bir defa dinleyiniz. ı 

ı Gramafonlan olanlara da kolaylık yapmak için g·ramaFon i 
ı ile de değiştirebiliriz. ı 

ı Yüksek randımanlı ANOT bataryalarımız geldi. Fırsab ı 
ı kaçırmayınız.. ı 
ı ı 

Adana Um umi Acentesi: ı 

i Yat Camii Karşısında Taballyecı ı 
\ Beldi- Satar. ıs-3o ! 
; .................................................. .! 

Yeni Çıktı 

B~ f.iarbin Kitabı 

TÜRKİYE · iNGilTERE iTTİf AKI VE 

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORlUGU 
=== YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK === 

------·---- - ------~ 

ı----
TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 1 

l KurututŞ tarih i : 1888 

1 
Sermayesi : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

• Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplan na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıtı 1caktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 2000 .. 
4 .. 250 " 1000 " 40 .. 100 .. 4000 .. 

100 il 50 ı\ )000 .. 
120 

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

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh'.il, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve l l Haziran tarihlerinde çekilecektir . 

')~~~~ 
) MUTEHASS/S 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A RlfAT(CZAHAN~İ 
OSTÜNOEKİ MUAYENEHANESİNOf KABUl EDER 

1 
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il Abone ve ilin -- 'Jr ü JR If~ sÖ Z1Q ıi 
ı şartları GÜNDELiK ~E - ADANA ı 
ıı Sahip ve Başm:ıharriri ıı 
1 Sene/ili . . . 1400 Kr. FERii> CEL:AL GÜVEN 

lı 1 AylıRı . . . 125 • --
: j Umumi Ne§riyat Mtıdürü ı 
ı llAnlar için idareye MACiD 00Çl!0 Jı i mUracaat etmelldlr Bosıldığı yer: TI;iKsozo Matbaos• 
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YUVANIN SAADETi 

ÇAPA MARKA Müstahzar811 

Sıhhatinizin, neşenizin, sofranızın hadimidir · 

de parlak neticeleı'. ı1' 
"Radyolin., sizi terkibi 

b. k . ı· ahalı ve ır aç mıs ı P 
ııl' 

müstahzarların ian da 


