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S 
ark cephesinde Almanlar. 
gı'in geçlikçe biraz dalıa 
şi<td~tli bir Rus mııkave· 

ıeu ile karşılaşmakiadtrfor . Kı· 
in lıarekıitı Jurduramıyncalı 
:Jkkuıda ileri sürı'ilen biiliin iddi· 
1 

"ıra ranmen .IJaif mur • çamur ve 
1tukların mrı.lıarip tarafları . 
.'/hassa ikmal üslen'nclen bir ha_ıı· 
i uıakla~mzş olan Almanları bü
ük giiçlüklere uğratlığı muhak-
«ıktır . Arlık Almanların Rusya
<l bir kış harbine mecbur knldık
ırı bir hakikalfcr . Nitekim bu· 
ıirıkii ajans haberleri ele Alman· 
ıırın İstıiçreye bol miktarda tahta 
tıral.:a ısmarladt.klarmı bildiriyor· 
~ . Bu barakaların kışı içinde 

ieçirmek üzere Rusyada/.;.i Alman 
~llalarına görıderilecegi 1ı1phe
SiıcJir . 

Şark cephesindeki harekcit 
~ıiirminleşmiş ve daha :ıı.zun za· 
'1ıcın <levam istidadı zi.istuir bir 
tıaziyette. iken bugiinkıi lınlıer /er 
Lıbgada geniş mikya:.la bir /ngi· 
liı taarruzunun bflşladıgmı bildir· 
ıli. Bıı haberlerde u11rıca lngiliz 
lıtnlar.mm huclutdan se_ksen kilo· 
11ıetre i/1!,r/eclikieri de ilave t·diliyar. 
• Yalnız, ilerli9en: bu /ngiliz 

k1taJarırnn ciddi bir muk<IfJemetle 
karŞılaşmamış olcluklarına göre , 
lllman - lta(ı;arı müdafaa hat• 
1'4rınm daha gerilerde olduğu 
1''llcışılmaktadır • Bu takdirdt ha
kiki çarpışmaların tıukrm için da· 
lıa bir müddei beklemek lazım 
~tlme.ktedir . 

·Hafll.1Jan bıı tu<,rr11zım neli· 
Ct~i hakkında lıiç bir şey si$yle· 
11emez . Yalnız muhakkak alan 
lir şeg varsa. lngiliz imparatorluk 
~UfJvetlerinin bu defa çok iyi :ha· 
lırlanmzş ve . geçen def akine na· 
~<ıran daha çok J.:alabalık ve da· 
lıa mükemmel techiz edilmiş olma· 
~ıcltr . Diler <ara/lan, ltalyan ve 
Alman . ordularının da bu müddet 
ıarfında 

0

boş Jurmadıkları aşikar· 
dır . /ngiliz donanmasının Akde· 
rı:zdeki .bariz hakimiıJeline ragmen 
ita/yan ve Alman/arın libyadaki 
ordularını takviye edememiş ol· 
'Ha/arını düşünmek caiz de~ıldir . 
Mücadelenin çetin olacatı şüphe
sizdir . 

: Libgada yeniden haşlıyan bu 
tııuharehenin , harbin kat't neli• 
cesi üzerinde bıigı'ik bir tesiri ola· 
taktır . Biraz yukarıda da •Öyle• 
<ıi~imiz gibi, Ruıyadaki lıarhin ar· 
tık k~ıın da deuam erlece~i anla• 
) ılmakladır . 

'Burada kat'i bir nelice almak 
irin , önümüzdeki bahan· beklemek 
lıizım g~lecektir . Jngili:ıler bir 
senedenberi Yakın şarkla bü.IJiik 
t e kuvvelli hir ordu · lop/ama~a 
rııuvaff ak olmuşlardır . Bu kı11i
ı etlerin 'Rusyaya yardım tıl'? mı'i· 
f .ssir bir surette Kafknsyanın mii-
cl af aasınu iştirak ulebilmdt:ri için 
lnftli;lerin Af rikadu serbeı>l kal~ 
ıııalarz .ve emniyet . içinde bulun· 
,,.ahu ı lazımdır . 

Efer salı gı1rı haşlaytm Libqa
daki taarruz mıwa/f akiget!e neli· 
<•/enir ·ue lnıillzler İİalyayı 'Af· 
'ikadan tamam(qle aimci}a mu· 
t af fak olurlarsa öniimii:...deki ha· 
lıarda biiiiin Yakınşark krıvvetle· 
ı iyle Rusyanın yardımına koşma
ları ve Almanya ile Avrupatla ye· 
rıicleiı harşr kar~ıya gelmeleri im· 
J.tfn dahiline gitmiş olacaktır. 

Tiirkiyenin siyaseti 
hiç değişmeyen 
milli bir siyasettir 

iKi VEKiLiMiZiN KABiNEDEN AYRILIŞI · BAŞVEKILIMIZIN 
SEYAHATLARI ÜZERiNE MANASIZ SANILAR 

Başvekil Doktor Ref k Say
dam , dinlenmek :çin bir ay izin
le Ankaradan ayrıldı . Milli Şefin, · 
istasyona kadar g-elerek Başvekili 
uğurlamak 1ahmeline katlanması , 
çok eski iş arkadaşına gösterdiği 
sevgi ve inanın süregeldiğtne ala
met olan ince bir ciikkat ve ne· 
zakct eseridir . Bu suretle , ga· 
zetelere yazılışı iki vekilin çekildi· 
ği günlere rastlayan bu dınlenme 
ihtiyAcının , çeşitli sanılara e~ıl· · 
mektt: usta geniş hayrıllt>rde ııyaıı· 

ŞU HAKİ KATI DO S TA 

DÜŞMANA BiR DEFı4 

VAHA HATIRLATIRIZ Ki 

.Türkiye de hükumet san· 

dalgası sonsuz milli bir sa· 

vaşın hiç boş kalmıyan nö· 

bet yeridir • Nöbei detişir. 
0

1:/ed~f daimd a.ıınl kalrr. 
• 

rlırdığı türlii t.ıiımirılr.ı · ~ona ı•tmiş Yazan: Necmeddin Sadak 
olem ~erek ~. . b ı k 

sislemıode , aş ıca ayırt no ·tası 
Bu ınünasel.ır-llc ' haıı yaban- · istikrardır . Dışa kar~ı kuvveti· 

cı memleketlerde .\er hul.w , ko- mizin kaynağı , içerde yükselişi; . 
lay ve acele kaygıları da örilt:me- miıin temeli , istikrar adını ver-
~! faydalı buluyoruı . Samimi İ}'İ diğirniı hep bu cie~işmeyen du-
ui.İşiinC'eieıle , ynhut fit sal kolla- şünce , ardı kesilmiyen çalışma· 
yan kötü niyeHerle en olagan bir dır . Bu değişmemezlik , hiikü-
işi en olmaycıcak sonuçlara baş- met işlerine gelip gidenlerde de-
langıç sayanlıın bulunchig ııntı gö· ğii milletin kendisinde , başında-
rüyoruz . iki vekilin çekilmesinde ki Şefle ve Parti yrogrammdadır. 
yahut Başvekilin istirahatinde Tür- Yoksa iktidar yerıne ve halk re-
kiye politikası bakımından bir dt"- jimlerinde o yerlere sık sık g·elip 
ğ·işiklik gizlenip gizlı>ıımecli~ini sa- gitmeleri zaruri olan şahıslara -
nı<Jtuı:ınlar var . otokrası idarelerinde olduğu Rİ· 
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Cephede biri pilo tayyaresine yerleşirken 

Moskova : 20 (a.a) _: Sov- Rerlin : 20 ( a. a. ) - Sov-
' t haberle;. bürosunun b11 gece._ yetlcr birçok köylui tahliye et 
t~ tebliği : 19 sönteŞı. in güııii :ı- mek ın~cbur•~·etiııde kalmıştır · 
talerırııi:t. hütürı ('eplıl"terrl~ clu~- Muharehder şıddetle .ı.levam et· 
mııııla muharebe etmişlerdir. : rnektediı . Kerç fehrıne Alm~n 

l.ukalıuıs bölgl·lı:rinde bilhu- kuvvetıe-:-i ta.m anıiyle yerleşmış-

8a şiddetli olmuştur. Kite~.anmı~. terdir . ' 
düşnıttnın hücumlaı mı pu1'kurter~ ---·----------
ker.tJiıine innn v~ nıalume ıayı· yakıııdan : ve cio~ru<lan do~ruya 
atı verdirmiştir. 18 soıı te~rin~e hedefe ate-$ etmektedir ki her aı· · 

21 Alman tuyvaı esi tahrip etmış kerin tek başına bu ateş altında 
!erdir. Bitim 1 nyiatrnıız 7 t&HO· kaldı~ı hissini' veriyor: Bunun ne· 

ticesi olarak bütün gi.in çamurla 
ıedir. 

Londra : 20 (a a) - Almon dolu çukurlar içind. har~ketsiz 
raı\yoları, Alman askeılerinin şa~k kalmak zoru hasıl oluyor. Burıı-

hhe.sinde k~tlurımuk mı unda <la hükı1rn süren çok şiddetli so-
~:ldıkları ~acılan açık bir şekilcle ğuk göz önün~ alınacak olursa 
millelc bildirmektedir. Bir harp hiç bir hareket yapmamaklığın 
mnhabiti , Mo,\wva yolu il~ ~a- bir cehennem azabı teşkil ettiği 

ğiliz . 
Bu ana düşünceyi kısaca or· 

taya koyduktan sonra şu hakikati 
dosta düşmana bir daha hatırlat

mak isteriz ki Türkiyede hüku
met sandalyası sonsuz milli bir 
savaşın hiç boş kalmıyan nöbet 
yeridir . Nöbet değişir , hedef 
daima ayni kalır . Bundan dolayı, 
vekillerin çekilmesi , yerlerine -
hep o yolun emekçilerinden -·
başkalarının gelmesi ile , durum
da deStişiklik sezenler veya bekli
yenler çok alrlr.nırlar. 

Değişiklik ne olıırc;a olsıın , 
Tüıkiyenin dış politikası hep ol· 
du~u gibi kalır ve kalacaktır . 
Çünkü bu siyaset şahsr değildir , 
millidir . Kuvvetimiz , karar ve
t ip tuttuğumuz yolda hiç bocala
madan , sonuna kadar birlikte 
yürlimemizdir . içimizde aynlık 
yoktur . Evimi:ıı:in içi zaman za· 
ınan - o da her memleketten 
az - ba11 gelmeleri gitmeleri 
icap ettirebilir . Fakat , milli bir
liğin ve nıilli inanın hüyük timsali 
Milli Şefin gösterip aydınlattı~• 
yolda en ufak inlıiıar olma1 . 

Bay Filo/ 

Türkiye ile 
Bulgaristan 

birbirine dosttur 
Bul11ar BaffJ•kili Filo( 

b6yle dedi 
Sof ya : :ıo ( a, a. ) - O. N. 

8. Başvekil Filof Bulgaristan ile 
Türkiye orasındaki münaıebelle
rin ' ileride de karşılıklı dostluk ve 
it1mat zihniyeti içinde gelifece
ğine katiyen kani olduğunu söy· 
!emiştir . · Böyle bir muvaf/akiyet, diter 

taraftan /ngiliz - Fransız ue Al· , 
ıııan - Fransız münasebetleri üze· 

ı int!e d~ çok müessir ola~ilec~k : 
ı11ahigettedit. ltalyanm ıasfıyesın · 

1 
«len sonra lngiliz orduları Fran" 
~anın Şimali Afrika müstemleke· 
ier'inirı kapısına ~cla.lJanmı~ olacak· 
tır: Bu: takdirde , Vişi çok bflyük 

ra köpıü başındal<i vaıiyetı şoy kolayca anlaşılır. 
ı le tasfir etmekledir. Yiyecek yokfur. Arıcak ge-

"'Kı:ı.ılordu topçuları okadar (Gerisi 3 üncü sayfada.ı 

Filof bu açık söılerin Mebus
lar Meclisi hariciye encümeni re
isi Yanesin nutku münasebetiyle 
son günlerde ecnebi memleket 
!erde yaptlan faraziyeleri ortadan 
kaldıraca~ını söylemiştir. 

1 Sofya : 20 ( e. e. ) - Bir 

( Gerisi ikinci 11hifede) 
(Qerbl 3 Uooil ıayfada) 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL BOVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kununusani 1924 

On yedinci Yll - Sayı : 517 4 _ı 
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1 Başvekil. ·z 1 
ı ı 
ı -- Sayın Doktor Saydam - ı 
ı ı =e ı· ı i urayag o ! 
i Hususi bir ,eki/de Vilayet Makamına bildirildiğine f 
ı ~öre , Ba,vekilimiz B. Refik Saydam Çukurova mın- ı 
ı takasında bir geziye çıkacaklardır . Ba,rıekilimiz bu ! 
: m~yanda fehrimize de geleceklerdir . •ı 

: . ..................................................... 
• • 

UBYA'D 
yuu.ı e~ r c.wıa rı iJ ı ~"'uµ ·€4"'' 

mende Topruk cenubunda bsaıl· 
m·ştır. 

- Umumi bir 

HAREKET 
Dündenberi Garp çölünde 
büyük bir hareket bafladı 

Bay Çtirçllln hlreket 
hakkın..Z11 bayanab 

Kahire : 20 (a.a) - Afrika· 
daki harekatın neticesini bildir
mek çok erkendir. 

Düşman çok ani hücuma uğ. 
ı amıştır. Düşman kuvveti da~ınık 
bir haldedir. Şimdiye lı:arlar hiç 
bir büyük mf'ydan muharebesi ol 
mamııtır. 

iki Alman tümeni Bardiya ile 
Topruk arasında ve diğer bir tü-

1 

Kahire . ~O ( '1. 1:1. , -- Lih· 
• CGerisl 3 Unclt sayfada) 

•• 
VİYANA KONf ER AN Si 
Ankara : 20 ( R G. ) - Al. 

manyanın Avrupada bir Viyana 
konferansı toplamak istediği şa
yiası isrıırla dolaşmaktadıı . Bil
hassa bunu Vişi ajansları bildir
mektedir . 

Barış rivayetleri hala devam 
ediyor . Hatta geçenlerde Al· 
manyanın Ankara Büyük Elçisi 
Fon Papenin bir lspanyol gaze· 
tesine banş lehinde beyanatta 
bulundu~ıı söylenmişti . Almanya 
bu hıılberi şiddetle tekzip et
miştir . 

1 

ı ••··········· 
Şehrimiz Sanat 
mektebi açılıyor 

Mevsuk bir menb!dan aldığı
mız malCimat t göre, ş hrimizde 
açılması takarrür eden sanat mek 
tebi için icabeden muvakkat bina 
temin edilmiş ve keyfiyet merke
ze bildirilmiştir. Kısa bir zaman 
sonra kayıd muamelesine başla· 
nabileceği tahmin olunmaktadir. 
Vilayetimiz için çok büyük bir 
kazanç olan bu mektebin çok bü
yük bir rnğbet göreceğini ümid 
eder ve bu haberi işin başarılma
sına delalet edenleri tebrik ederiz. 

BiR ALMAN GAZETESiNE 
GÔRE ÇôRÇILIN SÔZLERI 

Berlin : 20 (a. a.) - Berliner 
Zaytung Alman gazetesi yazıyor: 
lngiliz Atlas misakının kendi za· 
rarlarına olduğunu yavaş, yavaş 

anlamaya başlayot tar. Amerikanın 
toprak veya nüfus davası o~madı
ğı lngilizleri aldatıyor. Çorçıl Al· 
manyanın. Dünya imp~ratorluğu 
kurmak istediğini ileri su~erek İn
giltereyi harbe süri.ikledı. F~k~t 
kendisini iflastan kurtarmak ıçın 
de imparatorlu2'u Amerikaya sat-

tı. 

Oen.eraı Veygand 
tekefld edildi 

... -
General Veygand 

Ankara : 20 (R. G.) - Ge
neral Veygandın, şimali Afrika
dan ieri alınmasına büyük ehem

CGtrifl S üncü. sıırfada) 



Yaptığımız Küçük Etütler 

• KAFKASYA Askerlerimize PARTi KAZA 
• Tarihi, coğrafi, içtimai 

yönden bir kuş bakışı 
ı hediye hazullğı 

Kalı raıııan r:ı lı-ı inıiıe lı:ışlık 

lıediy~ l,. hen iitttı dcvaın etliyor 
ııeşrerliyot u2 : 

KONGRELER/ 
K 

afkasva günün t"n miihim 
mtv1.uı.ıd11r. Almanlar hu
ra) ı almak istiyor. Bize 

ı..omşu olan bu tol.;ral.:ları tetkik 

edelim: 
· Evvelce Türkler buralara da 

yayılmışlardı, 7aten hugün de 
Kafkasyada milyonlaıca Türk ) il· 
şar. Bunlara Azarbaycan Türk· 
leri denir. Kafkas memleketlerin
<le Türkleıden başka Dağıstanlı

lar, Çerkeı.ler, Kabardaylar. Aba· 
:talar, Gürcüler, F.rmt"niler gihi 
hir çok milleiler bulunur. Bugün 
hu milletlerin her biri istiklali e· 
lin<le birer halk cümhuriyeti tar 
:ıında idare edilir. Bu cümhuri
yetler Türkistan bahsinrie gördü
ğümüz gibi Sov yet SoRyalist 
Cümhuriyetleri Birlig;ne bağlıdır. 

lçlt·rinden üçü Aı.arbaycan, Gür
ciistarı ve Ermenistan Sovyet 
Birliğinin esasını teşkil eden on 
bir hükumet arasında bulunur. 

Kııtı.:as) a de~ ince gö1ümüıün 
öoüne çok dağlık hir rnemleket 
gelir. Atlasını2a hakuııı, görecek 
siniz ki Kafkas dağlan Kıtrade· 
niıden Haıar cleııi:r.iııe kadar ko. 
ce bir duvıır gibi uıaıııvor ve 
1 ltn<füılanda öğıcndiğimi1 Hımu

layalarıt ben:r.iyorlar. Bu cla~ların 

üzerinde l'ek \ ühtk lıir ı;ol.: te
pelt'ı de var. En ) üksek .veri 
Kazbtk tc pesi .. rlerıiı.rlen 5843 
metrt: bulunuyor. füı <leğlaı 111 bir 
) üıünrleıı öbür larafıııa ge(·mek 
lolay de~ildir. Gı-çitler pt'k <ll', 
bem bunlar pek } ükseldercle bu
'unduğu i~·ın kışın karlttrla örtülü 
kalıyor. Bw geçiılerin en nıilhimi 

Kafkasların ceııup ete~iııde bulu· 
nan Tıflis'i ş'mal ett"ğindeki Orrlı
hönikidze'ye brtglıyan Darial gç
çididir. Kışın bu geçidin karlar 
altında kapanıp lı.almaoıası için 
çok uğraşırlar. Kafkasların cenup 
yamaçlarından a~ağı ınince önce 
dar bir cıva ile karşılaşırız. Bu 
ovanın garp tarafı Gürcistanııı 

Riyon vadisini teşkil eder. Burası 
i;·i sulanan münbit ve kalabalık 

bir yerdir. Şarl.:ıa Aı.erbr)Cana 
doğru kurs ça) ının geç ligi ) t"rler 
daha zi} ade bir boıkı r halinde· 
dir, Sonbahar ve kış yağmı,ırla· 

rından sonra bü ova yeşilliklerle 

kaplanır, koyun ve k~i sürüle· 
ri dolaşmağe başlar ve o 1amaıı 

biraz canltlık eseri görfüür. Bu 
dar ovanın şark ve garp kısımla
rını Sulam dağları ayırır ve Kaf
kasları daha cenupta uıanan kü
çük Kafkaslara bağlar. Küçük 
Kafkasya denilen bu kı~ım listü 
aı çok arızalı hir yayladır. Çok 
yüksek olmı} aıı ıl:ığların çoğu 

eski ıönmüş }anarrlağlarılır. Dağ
lar arasında yer yer çöküntü o
valarına ı asi anır \: e bunların bir 

çoğunda biriken ııular küçük bü 
yül.: bir takım göller ıııt'} dana 
lıetirmiş bulunu.; ı ır. Hunların en 
bÜ} ügünt:. GaJ...çe gölü deı ler, 
biz.im Vaıı gö:ümüz:: beı11er. 
Buıalau f.rmenıstanrn hudutl11ıı 

çine düşer. Bizim mı mleketimiz.. 
de f.rıuaum civarında Bingöl da 

ğın<lan çıkan Ara!; çayı mecrası· 

nın bir kısmında, Kup }akının
dan Agrı dağının şark eteklerine 
kadar Türkiye ile Ermenistan 
arasında eınır teşkil eder. 

E.r menistanda son ıamanlıırcia 
ııulama işlerine çok ehemmiyet 
verildi, araaularırıdan istifede cdi· 
Jerek on kadar elektrik santralı 
lıuruldu. Vı-dilerclc pamuk, pirinç, 
tütün, buğday, arpa ekiyorlar, 
güzel bağları. bahçeleri vardır. 
Bir bakır:madeni işletirler, şarap· 

çılık, dondurmacılık gibi sanayide 
de ileri em iye Jbaşladılar. Hüku
met-merkezi olan f.rivan, Tifüs
ten gelen ve lraoda 'f t:briı.e gi· 

del\ demiryolU ÜLCrinde iİttikÇ O 

YAZAN ; 

P. ·p . 
80 lira Mehmet Ro2rlag anlı, 100 

Byn. Aliye Yerdelen, 25 Bekir 
Akgüneş, 50 Zi.\ a Akso1!1'aıı ve 
karrleşl"ı •, 30 Feyı.ı Dural, 200 
Ergir Vt" ottdkları, 30 Ahmet 
Türkay , 100 Mehmet Giiçlil : 
halvacldarı, iS Hasan Hüseyın ör., 
100 Diş doktoru Rasih Özgen, 
25 Ali Tevfik Ser1tzli, 100 Hasan 
Torgut Çıftçi, 500 Ali Galip Ekiz 
Çiftçi, 100 Mehmet Sö:ıütek, 10 
lekeı iya Nanııal. 

Kongrelere ayın 26 ıında batlaaacak. 

genişliyen 75,000 nüfuslu bir şe

hirdir. 
Gürcüstanda <la iyi hir 1iraat 

memlekdi. Buğday, mısır, tü· 
tün gibi mahsüllerinderı başka 
.bağları, meyvaları ile meşhur. 

Hele Batumun şimalin<leki sırtla· 
rında } l tiştirilen çay ziraati iyi 
netice vermiş. Kömür, bakır gibi 
zengin madenleri de var. Hele 
madganeıi cüııya hasılatının yüz
de otuıunu temin edi} or. Hüku· 
met merkezi ol11n Tıflis de son 
zamanlarda çok <legi;mış. Knra
<leniz ü1erindeki B~tum ve Poti 
limanları ela pek ilerlemiştir. Ba
tum, Aıarbaycanın idare merke· 
zi o:ırn Baku'dan getirilen pt"trol 
!arı çıkaran mühim bir liman<iır. 

Petrol Bakô.'daıı Raturna kadar 
900 kilomr.tre bir mesafede bo
rular içinde akıtılır, hü\ ülc sar. 
nıçlara depo edilen petı allar 
gtiZ yüklemek iı.;in 2eleıı r-arnıçlı 

vaperlaru } iikletilerek dün yarım 
pek uıa1' yerlt"rine kadar gön<Je. 
ı i lir. 

K 
Eı(kasyanın j ül.:sek ltpe
kri yaz. t..ış erıyemiyt"rf1' 

yığılıp kalan karlar sebe-

bile pek uıakıan parılar. Bu rla 
imi karlaı sebehıle cüınudi_>e de· 
rıileo büyük buı. yıgınları mey. 
dana gelir ve bunlar va<lilerdeıı 
a~ıı~ı iner. Kafkasların ort<ı kıs 

mında 900 den fazla cümudiye 
sayılmıştır. Teııeler arasında bazı . ' 
güzel manzaralı göller de görü-
lür. Şarka do~ru irtifaları gittik
ce aııtlan dağlar nihayet Ha1ar 
denizi kıyılkrında büscütün orta
dan kaybolur. Çok yağmur alan 
ga• pta dağların cennp yamaçları 

büyük ormanlarla örtülüdür. Bu
ralarda nfbat haydtı o kadar 
kuvvetıi<iir ki bir müddet kenıii 

haline bırakılan bir tarlada az 
1aman içiıırle çalılıkıar, ) abani 
otlar ve fidanlar büyüyüverir ve 
burasını yeniden tarla hkline ge
tirmek için çok u~ı aşnrnk lazım. 

gelir. Şimal cebhesinde Dağıst11n 
kısmında pek seyrek çam ve aı . 
dıç ormanları vardır. Meskenler 
hep koruluklar civarına sokulmı

ya çal ışır, Dağların eteklerinrieki 
çıplak tepeler nihayet tenha biı 
bozkıra varır. Burada araı.inirı 

hafıf bir yükselm~si ı.uların bir 
taraftan Karadeniı: tarafında 

vadiler çuk kuvvetli topraklarla 

MERSiNDE PA RTi 
K AZA KONGRELERi 

Mersin : 20 ( Türksfüü mu -
habirinderı ) - Cümhuriyet Halk 
Partisi Mersin kazası kongresi 
birinci kanunun on beşinde Hal
kevinıie salnııunda yapılacaktır . 
Kaza idare lıe}eti bu iş için 
elıemıni}etli bir svrette çalışma- f 
laı ma dtvam e; !emektedir. 

Arkadaşını dilen 
Mehmet oğlu Zi} a Kutlubaş, 

utkadaşı Ali oğlu Ali Ôzhekarı 
ı a_ğır ımrette dövdiiğün<len emrıi· 

}el mt:murları tarafından tutula· 
rak C. mür!deiumumli~ine vnil
miştir. 

kaplıdır. Ve Kohırn suyunun ke· 
nıırlannda çok hububat e-kilidir, 
Ht':t.ar deni1.i tarafı böyle değil· 

<lir, bir bozkır halini alıı. Kıtbar

daı ovasını suluyarı Teıek çayı 

ile hunun kolları üır:riııe hiirük 
üevgir siiı üleri beslenen nıt-rnlrr 

i('örülür. 

K 
af kas rlağlarında \aşı\ an 
yan insaıılıır pek muh· 
telif nevilere a} rılır. Fa-

kat hunları başlıca iki hü} ük. 
gurupa ayırahiliı iı. : Biri şaı kla 
ot8ran DAğıstanlılar, öteki garp· 
ta kalan Çerkesler ve abazalar •.. 
Bu iki gurup arasında Çeteler, 
Noğaylar, Leı.kiltr gibi bazı <la
*ınık, cinsler rle vardır. 

Gürcüler de biı çok tnuhtelif 
kabilel·~re ayrılır. Bunların dinleri 
ortodoku"tur, içlerinde ınüslümaıı 
olanları da varılır. Türkiye hu· 
dutları civarınd ~ aşıyanlar Aca· 
ristan-lılar<lır. Acaristan, idare 
rnerke-ıi Batvm olma\c lizere Gür· 
cistan'a bağh muhtar bir cümhu· 
riyet teşkil erler. Merkezi Sohum· 
kale <11an Abazalar muhtar cüm 
huriyeti de Gürcüstana ba~hdır. 
Ermenistanın cıonubuna düşen 

Nahciyırn muhtar dimhuri\•eti 
ile daha farkta Karaba~ muhtar 
araziııi ise Aıar haycan'a bağlı 

huhınur. 

ı= sr ·oa ~I 
ATIS MOSABAKAlARIHA 

YARIN BAŞlANACAK 
-, 

Pazar glnkl maç 
Beden·.terbiHsi umuru mü· 

diirlüğünün r.nıirleri ile 5,.)-h~n 

Bölgesi Adana genı;lik , Malat; a 
gençlik, Milll mensucat gençlik ve 
6ıncı demir spor kulüpleri arasın
da yarın saat 14,20 de beden tn 
hiyrsi binasındaki açık poligonda 
atış müsahaaahm yapılacaktıı. Bu 
m.üsabakalara atış ajanı Dr. Ek
rem Baltacının riyaseti ve Binba· 
şı Kerim Kı:ı:ılkayanın baş hakem 
liğl allınrta ferdi ve takımlar ha· 
tinde olmak üıere ikramiytli ola 
rak devam e<lect>klir. 

"' * * 
Adana .cıted;•omunda yapıla· 

cnk olan maçlar şuulardır : 
1 - Saat 11.30 dıı Nihat Cel 

hanın idaresinde incirlik - Milli 
ınenı.ucat. 

'2 - Saat 13, 15 de Kenan 
Gülgülün irlaıesinde Adana genc;
lik Ceyhaıı. 

3 - Saat 15 de Hakem Ab · 
rli Atameıin idaresinde Malatya 
Men~ucat - 6ınc ı D emir spor ku 
lüpleri arasında yapılacaktır. 

Adllyacllerla 
izin durumları 

Adliye vekilliği , teşkilatına 

bir tamim yaparak Adliye maki 
ııesinin devamlı işlemesini sagla 
mak için şimdiden sonra Adliye 
mcnsuplaıindan her hangi birinin 
i1in veya başka şekilde işleri ba· 

1 şından ayrılmalar ı halinde vekilli
~e telgrafla haber vermesini karar 1 
altrna almıştır. 

Marılade ltalo 
Meı sin : 20 fTü rksözü mu ha· 

birinden ) - Bederı terbiyesi lçcl 
bölgefii ve Mersin idman yurdu 
gençlik külübil menfaatına birinci 
kanunun altıncı günü verilecek o. 
lan balonun hazırlılda:ına baıtan· 
mıştır. 

Mevsimin tbu Hk balosunun 
çok eğlenceli geçmesi için tertip 
heyeti bır çok emek sarfetmek-
te.1 ir. .. 

1 -

1 
l 
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Af rikada muzdan benzin istihsaline başlandı 
Romanyada, Sovyel Rusyada, Felemenk Hin· 

dis tanın da, lrakta da istihsalal arttmlnnşlır. Hiilasa 
petrol bulunan her memlekette razla istihsal için 
büyük bir gayretle çalışılmaktadır. 

Petrol bulunmıyan memleket;ere gelince, bun· 
lar sun'i surette petrol veya a~ır yağ" temini için 
bütün gayretleıiyle çalışıyorlar. Almanya, muhtaç 
olduğu ben1inin bütün bir kısmını kömürden cins 
itibariyle çok iyi benıin çıkarıldıe-ı tahakkuk etmiş
tir. 

Fakat kömür de her tarafla yoktur. Kömür bu· 
lunmıyan memleketler de, kendilerinde mevl ut o· 
lan maddelerden petro l ve benzin çıkarmağa çalı

şıyorlar. 
Geçenlerde lt11lyada portakaldan benzin çıka· 

rılmasına çalışıld ı ğı ve muvaffakiyetli neticeler elde 
edildiğini yazmıştık. Şimdi de Afrikada, Fransız 
G uint!-'sinde muzdan ispirto ve bcn1in çıkanlmas~

na başlamıştır. 

Fransız Guinc'siniıı ınerke2i olan Kenakry'de 
kurulan bi r fabrika 1 ton muzdan 80 litre henziıı 
çıl·armaktadır. Burada mu1 pek bol olduğundan 
memleketin muhtelif yerinde bir kaç fabrika daha 
kurulması düşünülüyor. 

Diğer taraftan yine Fran~anın garbi Afrika 
müstemlekesinde ya~ \eren hurma ağ'açlarından 
henıin çıkarılmasına başlanm ı ştır. Bu ya~ şiddetli 
sıcaktan geçir lerek ve bazı muameleye tabi tutu
larak benzin haline getirilmektedir. 

Bir lspanyol alimi de Seville şehri yakınlarında 
çok miktarda yetişen bir nebattan benzin çıkarma 
ğa muvaffak olmuştur. Yapılan tecrübeler iyi netı· 
ce verirse bu nebat çay, tütün eker gihi islenildi~i 
kadar yetiştirilecektir. 

Görülüyor ki harp uzar, nakliyat i~leıi güçleş

mekte devam ederse bir 2ün en ümit ~dilmıi)'en 
~eyleıden prtrol, benıin ç~arılacaktu. 

C. H. Partisi Seyhan vilayeti 
dahilind~ 941 yılına ait ocak ve 
nahiye kongrelerinin yapılmış ol
duğunu ya:ımıştık . 

Ocak v.e nahi) e kongrelerin. 
<lerı sonra vilayete bağlı kaı.a 

kongrel~ri haiırlıklarına başlan · 
mıştır. Kaza kongreleri delegele 
rine şimdid•n lebliğat yapılmıştır. 

Karai5'alı kazası 26-11 941 
çarşamba günü saat 10 da Basri 
Aısoyuıı reis!igindt", Arlaua mer 
lce:ı ka1.ası 27 -11 941 perşembe 
günü saat 15 <ie, Kozan kazac;ı 

28-11-941 cuma günü saat 15 ele 
Tevfik Ramazanoğlunuıı ri;·ase
tincit', Kadirli kazasl 23·11·941 
cumartesi günü saat 10 da. Cev • 
han kazası 23- ı 1-9-41 cumart~ııı 
günü saat 15 da, Fevıi Olgaçın 
re1sliğinde, Feke kazası 3Q· l 1 941 
pa1ar günü saat 14 de, Saimbey· 
li kazası 1·12-941 pazartesi saat 
1') da, Bahçe kazası 6·12 941 cu
martesi günil saat 17 de Rifat 
Yaveıo~lunurı reisliğinde, O.sına· 
niye kazas(30 1 l -941 paıar günü 
11aat 10 da Kasım Enerin riyueti 
altında yapilacaktır. 

Paraaını çaımı, 
Serseri sokak çotuklaııııdan 

on yaşlarındaki Yusuf Salih oğfo 
Mustafa Giritli Hasan Tekbaşırı 
cebinden para~ını aşırdığından tu
tulmuştur. 

Karıoıa bırıızı 
Tanınmış ve eski s ıbıkalilardan 

Mersınli Faraç oğlu Hasan dün 
bir ~aryola aşırırken polis tara . 
fındsn suç üslü tutularak Adli)'e· 
ye teslim eciilmiş ve sorgusunu 
müteakip Ct:'l.8 evine gönderil· 
mişıir. 

BiR SA A T HJRSIZ/ 

Durmuş o~lu Mustafa:Avşar 
isminde birisi Hüse} ın oğlu Meh
met Şenin cebinden saatıoı çal. 
dığın<lan tutulmuştur. 

Llbyada batbyaa ta
arruzun allammlyeo 

l Baımakaleden artan ) 

bir Anglo - S ak.son tazyiki al· 
tına girecektir. Bıı <•aziget Vişinin 
ötedenberi takibine çalışlzf ı Alman 
ya ile lşbirlili politikasının iflcisına 
Ja sebep olabilir. Çı1nkri; Alman• 
yanın ~imdiyt! kadar Fransaycı 
karşı takibt!cle11tdmek.le t>Jd11Au 1111m 
şak hattılıaı eke tin başlıca amili 
Frarısanın Afrika topraklarını ve 
deniz kuvtıetlerini lngiltereye kar· 
şı kullanabilmek ümidi olmuştar . 
Bu topraklar lngiJiz telıdidi veya 
tazyiki altına düştükten .soma 
Fransa , Almanyanın nwzannda 
<1hemm~qelini hir lıaııli kaybecle
cektir. 

Şimdi hiitı'in · muele , Şinı"Ji 
Afrikadaki Fransız kuvvetlerinin 
lakibedf"ceği hattıharekettir. Filha
kika, !.ihyada harekat lıenüz hoş· 
la11gıçtadır • Şimali Afrikadaki 
Fransız reaksiyonunu görmek için 
harekatın inkişafını beklt>mek la· 
zımdır. Mamafih bir iakım mani· 
dar işarttler de yok delildir. Bu· 
günkü Fransız dirijanları arasında 
mum la% bir mevki işgal eden Ge · 

neral Veygandın görmekte o/dutu 
Afrika umumi müfettişlik vazife 
sinin Lakvedilmiş olma$ı kendisinin 
hu topraklardan uz.aklaşlırılmak 

iste.ndiJine de delalet edebilir. Bu 
takdirde Vişi ile General Veygand 
arv.uıda Ttıülıinı bir nolcb:ıbuızar 
lhtt14fı 6ıılımıiıfu ~tlcni çık ra. 

Amerika Mektubu 

Olüm Şoförleri 
• 

Am•l'lkad a 7 0 0 Tll rk 
llra•ı yhk&ı •otörlUkleı' 
var. f~kat bu fOIÖi"IUk· 

ıe.-e h'ç ktm•• taUp ol· 
muyor. 

• 
B 

iı lt"şik A. merikada Tüı k par 
siyle avda 700 lira maaş 

şoförlük \"Ardır. Fakııl bu şı 
förlükler~ tıılip olan c~ıuı adam 
lar pek aıdır . 

Bunlara ~ Ölüm şoförleri 
denilmekte<lir.,Me.aş gerçi yerind 
ise rle her an havaya uçnıal-. te 
lıkesiyle karşı 1 aşmaktadırlM . 

Birleşik Amerikada Pensil 
vanyada, Te.ksaste , Oklohomad 
her gün « Ölilm şoförlerı > ara 
maktadır . Bunlar c Çorba kam 
yonlarını > idare edecelı:lerdir . 

Kenc\ilerinılerı i~teııilen ate 
ade şoförlüklür . Fakat her a 
hayata vedecek şof örtük . . . G 
geçme1. ki bu çorha kam) onlar 
şoförleri ile bitlikte biı ılenbiı 

yok olmasınlar . 
Eylül ayında TeJ..ııasta Perci 

svorth me} kiiıırle böyle-:birden 
bire yok olan kamyonlarıo:aded 
heşi bulmuştur . · Bu kamyonları 

~ ~rlerinrle huni şeklinde çok de 
rin birer çukur bulunmu~tur. 

Okuyucularıml71 temir rde 
lim: 

ı: Çoı ba kamyonlaı ı > iııımi 
verilen kamyonlar petrol mınta 
lcalarına elzem olan nitrn~li-ı~rrip 
leri taşımalı:tadırlar. Maluın olduA 
üzere petrol ~uyulan için<ie ~a· 
marları ... tükeııenleri bu macfıie ile 
infilak ettirerep uyandıı ı ı lar. 

Bu kamyonlar alelarle kam 
yoıı lar değildir. Aşa~ı yukarı y,.ı 

paze tarzmda<lırlar. Bölmelere a}' 

rılmışlardır . 
Yollardaki sarsıntıları hiçe 

indirmek için her bölme kauçuk
lar!;~ ayrılmıştır. Nitroğliserini ta· 
rif etme~e hacet yok ! Bu mad • 
denin müthiş bir infılik Luvvetini 
haiz bulunduguııu bilmiyen _rok· 
tur. En ufak bir sar~ıntı bu mad· 
deyi irıfılak ettirmt"ğe ltMi gel· 
meLıterlir. 

Her türlü kaz~ları ı)nlemek 
gayesiyle bu ı: Çorba ~amyon• 

tarı .. ancak ğt'Celeri ~efer etmek· 
tedirler . Hep tenha yollardau 
ieçerler. Renkleri ateş kırmızı· 

sırlır. Onları görenler hemen saA a 
!iola kaçarlar . Bu yollardan bilf 
geçecekleri sırada polis inıibati 
tedbirler alır. Şoförlerin hN han· 
gi bir yerele velev bir saniye bile 
~u:mataıı yasaktır.~Şoföılere mil 
baııııa bir dolar verilmektedir l 
Günde asgari 25 mil katetmeleri 
mecburidir . 

700 lira alanlar parmcılda ııös· 

teı ilecel.. kadar a2d11 . 
Her saniye ölümle kaııılaf· 

malan mukadder rıkrn bu adam· 
tar ı.·elıkten s:nirlere ve ~alim be· 
yin ve isaıleyc malik bu:uıımalı # 

dırlar. Kumpanya hayatlarını !Iİ· 

gor ta ela etmektedir. 
İçki, sigara istimal etmelc-ri 

rlı: ınenolunmuştur. 

Bır çok ele/ olar :ıemin edildilı"nt 
görı>, Ganıral Veggand, ne olursa 
o/.ı:un eçki müllefikleri lnıiU:lerle 
vuruşmanın al~yhinde bulunmak· 
ta<lır. Rıı iddia ile General Vey· 
gandm Af rikaclan uzaklaştırılması 
arasında hakikate uygun bir mü
nasebet var mıdır ? Bunu hilmi· 
.lJOrtıZ. Efer varsa , Fransız poli· 
!ikası çok naıik bir devre geçı'r· 
m~kte demehtir. 

General Veygandın Fran&ı:z 
ordusu iizerifldt ki tesiri büyüktür. 
Bilha,sa uzun zamandanbtri Af· 

\ 

rikada bulmımaşı kendisine bura· 
da da /..:uvııefli bir otorite temin 
elmiş olsa ger ektir . Binaenaleyh 
onunla Vişi arasında çıkacak bir 
ilıtilôfın, Şimali A/rikada~i Fran· 
sız/arın son /ngiliz laarru::ıı kar· 
ımncla alacalı vaz(tjet üzerinde 
de müe11ir olması çok muhttm'.I· 
dir . - N. G. 
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SiYASi ve ASKERİ 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
Ankara RadıJD Grntlı'ıi 

Açılan ikinci 
bir cephe 

Japonya • A merilıa 

lrü ıalllaıdl 

Emir Abdullehın ırak'• 
yaptıöı son seyahat 

Londradan 11relen habr-rlne gö 
re, rngili1ler Şimali Afrikada Al
ınan ve ltalyanlnra karşı lıüyük 
bir taamııa geçmi$1er ve ilk hsım 
lede 80 kilometre ilerlemişlerdir. 

lniiliı guetr-leri, bu yeni ha· 
rekatın, Rusya lıarekAtına karşı 
a~ılan ikinci bir cebhe olarak ka· 
ntıı etmektedir. 
I . Çüokii Ruslar, 
!\iıltereden Mihvtre 
bir cebbe açmalarını 

Am•rika ve 
karşı ikinci 
islemiş1erdir. 

* * * 
Emir AbJullalı bir kaç gün

denberi lra~tıt hulunmaı.:ta<lı r . ' 
E.ırıir, Iraktaki i ntıbhlıırından çok 
111emnurı nldu~uuu be} ıııı etmiş 1 

lir 

Eski Kudüs helecJiye reisi Ne· 1 

~&fi Irakta hir suikast neticr-si 
01dQıülnıüştür . Cenaıesi Filistlııe 1 
11•kltdilecekt ir. Neşaşi lngiliz ıloı· 
hı ":J• ıc 1 • 

it< * • 
Cepheye tıdince : Buiün ae· 

1:n hıherlerılc Moslwva çevre· 1 

''?de:dô~üten Almanlar m Tola 
hoıauinde bıu.ı ilerilemelrr kay 
ıleytedi~i bildirili\ or. 

Raz.ı kayııaldaıa göıt: , Al
lttanlar Moslmva cepheııiııde bü · 
'iilt güçlükler içindedir. ....___ ____ _ 
leaeraı Veıııad 

tellald edildi 
(Ba$1arafı Bil'lnt'ide) 

;niyet v~riliyor. Almanlar ötedt>rı· 
/eti Ve)'gımda itimat f'lmiyor· 

1 
•rdı, Söylendi~ine görr, Ameri-
.a, Veygandın şinıali Afrikadan 
~eti &lınmam&11 için Viıi neıdin· 1 

e tetebhüıte bulunmuıtur. Vcy· 
~llndın uli hakkındaki fa} ia Al· 
lflanya ile Viti mün11ebetlcrini 
~crıc ön plana fitmıttır . 

Vişi : 20 (a. a.) - Havas 
(Ofi ajansı) General Ve) ganclın 
tckilecefine dair hahcrlerin Al· 
inan.\ a büyük elçisi Ahet tarafın· 
dan Mareşal Petene \'&pılan zi· 
liltctten sonra ortaya çıkarıldı· 
~ırıı, siyasi mahfillerin bunu 'ta· 
~~rıladığ'ını, maamafih salı a"şamı 
ır labine toplantısı üıcı ine ay· 

ı· 
' 1 f8\'iaların trkrar dolaımsya 
ba~ladığıııı hildiriyoı. Muhakkak 
0lan cihet, Gcr.tr al V '"\' gandııı 
1 t• ırahaı etmek üıeı t: Fat anaa 
lerıı.ıhunıı ~itmiş olmasıdır, 

Vişi : 20 (•• a.J Ceıı~rAI 
~C) ilnrl tekaÜI olmuştur. t'rte_n 
C~·aıanılın hizmetleri vt meıı· 

:~ileri lıaHınıl11 Fran ıı hıtlkına 
'11 2Üolük emir ııt-şretmiştir. 

Joponyamn pirinf 
•to' u meuleai 

Tohıı : 10 ıa. ıı ) - Japon 
~'.r~at nuırı, Jap~ın stoklarındaki 
~ıtırıç ştoklarının iıtıhsali temami
t dursa dahi 1942 ıonuna kadar, 
~ttnlckd ihtiyaçlarını karşılaya· 
~•k dertccctc oldu~unu l\Öylemiş-
ır · Bununla berabrr"ııaıır, \iye· 
~"k maddelerinin t~hdirlin~ e
~ltlmint \rrmrk icap tttığıni 

~mittir. 

lııııııııııııııııııııııııiı 
f) ••çocuklulunlla e"-9nmıf 1 

1 muamele gör..... bir ! 
~rnila daim• kendlBllnden 

1'••cak ln••nl lezll•tl•r bu 1 
""•unuz,. 

Çocuk Eıirttme Kurumu 

"ıııııı~ili~~ı;;~ıııııııı 

YARDIM f AAliY[Tİ 
aarımu ve Atla 
lagllterıye dindi 
I.ondrn : 20 (a . a.) - Kiral,ı 

ın:ı ve ödiinç verme kanununun 
tatbikine mt"mur Hnrimaıı, yanın · 
da Atle olduğu halde lngiltereyt 
dönmüştür. Tayyareden inerken, 
Hariman demiştir ki : Ru,.yaya 
harp malzemesi verilmesinde ln
giltere büyük bir c;iirnlle haı eket 
etmiştir. Ayni süratle bizimde ya· 
pacaı.. pek çok şimi7. vardıı. 

Bununla heraber ~imdi işler 

Amerikada da siiralle gidiyor. Bi
zim de zamanında erişebileceğimi
zi z:ın ediyorum. Çünkü Ruslanıı 
tec;lim olmiyacaklarına kanaatim. 
vardır. 

Llltf ada amaml bir 
bar ellet 

Sovretıerı gire 
( Birinci ıınlıifeılen aı t ruı ) 

t•tleı i birftı l\ıcak yrnıl'k lllahili. 
voı uı .. Ruslar her tüı lü ıııilahlarla 

gece ve gündüı mtvilerimizi ne
fr.s uldırmnclan dövmektedirler. 
kuslar hir nıüddcltrıı brri tanlı:. 
lar da kollıuııyorlllr. Biz köprü 
haşıınııı miidıtfaa :wrunda bulun
mııkta} ız. Burada askerler, başka 
rerde göremi} ecegi kadar büyük 
acılara ve 1.orluklara maruı. bulu 
nuyorlar. ' 

TORKSOZO 

Boverı --
AMERiKA AVRUPAVA 

ASKER GÖNOERMEMElİ 
Şikağo : 20 (a. a.) - Eeki 

Cumhur reisi Haver demiştir ki : 
Birleşik Amerikanın, Avrupaya 
asker göndermesi, f ngiltere için 
büyük bir fayda temin etmiyccek· 
tir. Bu hareke! Amerika ekonomi· 
sini tehlikeye koyar.,, 

Ho\•er, vaziyetin geçen harpte 
kime benzemediğini, muvaffak ol· 
mak için brş altı milyon gence 
ve bunları taşıyacak gemilere ih· 
tiyaç olduğunu ve bütün bunlar 
içinde beş sene müddet lazım 

geldiğini ilave etmiştir. 

Başka . bir herp muhabiri de 
şunları anlatıyor : Geceleri çok 
şiddetii bir ıoğuk toprağı dondu· 
ruvor. Fakat ~rtesi gün kıtamıı 

ileri harekete gcçti~i:ıaman Don 
ansııın çözülerek hataklık haline 
gf'ldi. Mühimmat ve .} iyecek kam· 
ypnlar ı ile toplarınıı;: hatta ta} . 
yareler çamura saplandı. Bunları 
} erlerinden : oynatmak kabil ola. 
ınıyerdu. Bu vn1iyettıı toplarımızı 

ve yiyecekluimiıi hiç olmasa mu· 
vakkat bir ıaman için oldu~u yer Şanghay : 20 (a. a.) - Japon 

Sayfa 3 

.,------------------------------· 
Asri Sinemada 

~~~~e B U A K S A M 
iki mlıtııaa ilim 

1 -

Su'.are 
8,30 

birden 

( CERELll TARIK ) Filminin Unutulmaı Büyük Sanatkfıı ı 

Erik V. Strohein \'r. Andre Buguet'in 
Yarattıktan Aşk, Heyr.can, ve ihtiras Hislerini Canlı Hır 

Suretle Gösteren Muazzam Bir Film 

1 == 1 FIRT/NAi ............. - 1 
-2-

Umumi Arzu ve istek Üzerine 
CLAUDETTE KOLBERT - HENRY FONDA'nın yarattıkları 

§1 Vahşi Koşu 1§ 
Bagla Oladlz Matinede 

Fırtına - Vahşi Koşu 
Pek Yakında Pek Yakında 

(Bail.ıraıı Birınci<ıeı 

y11cta umumi bır ilcı ilr.\ iştt"n bısh· 
scden dün~ü hususi tcbliıt şimdi 
Garp çölünrit. bü} ük harekitııı 
ct.reyaıı t.tmekte cılduğ-ııııu gö~

ttr iyor . 

de bırakarak ileri harehtlerimiıc sahil mu haf aya gemilerinden biri· 
1 si içinde 200 den fazla Çinli yol· 1 

ı evama alışnıaktaıı başka yapacak 1 
hir şey kalmamıştır. cu olduğ'u halde Yang-se nehrin~ Malagalı Kadın 

• ,......_
1 

ağzında esr:ıreng-iı bir şekilde 

1
•11.-aaJe ile Balgarlı· batmıştır. • ........ _____________ _.._ ...... ~. 

. taa birbirine doıttar -- ---
• ( ~aşı ı inri ~~Y~•d• ) ,,... --~-~..,..,~-,-.-~--~-r·-· ileri hareketi Sollumdan CC· 

ııuhuodaki Cerabuba kadar uza
nan bir knvis üz.erinde haşlamış-

tır. Sag ceııelıta Britarırn ,. ve im
paratorluk h..velleri , Mıhverin 
Hatfaytden Sidiömt.re kadar uıa · 

nan müstahkem mevıileı i taırik 

ediyorlar . 
Cenupta Brilaııy a 111 hlı kıta

laı ı lıu<iuclu geçerek Şimale do~ı u 
ilerilemektedir. Tt'hliğde düşmaıı 
hilva kuvvetlerinin faaliretirıden 

bahıedilmiyor .~ Belki de hemin
sizlilı: ) üıündeıı Mihver tayyare· 

Avrupa aaıeteaı muhabırının ıu 

alleri üzerine Bulaar Başvekili 
Tütki~ e hakkıncia demiştir ki : 

- ,. Almany11, Türkiyt.ye bir 
dostluk paktı ile hağlı oldu~u 

gibi hizim de Türki) e il~ müna. 
sebetıe-rimiz son seneler içinde 
aramızdaki ıloıtluk muahedr-si 1ih· 
niyetine uygun olarak müsait hir 
cereyan takıp etmektedir. Bugüıı 
Bulgari8tanla Türkiye arasında ar
tık hiç bir anlaşmaılık bulunma
dığın: ve iki ın~mleket arasındaki 
münasebt"tleı in karşılıklı itimada 
deyanclıgını tereddütsüı ıöyliye· lt-ı i atıl kalmıştır . Soıı verilen 

lıab,.rlere göre , gafil avlanmış 
düımaıı trşkilleri hcızguna uğra· 

tılmıştır . 

ı biliri1 . 

1 ADAMA ASLiYE 2. HUKUK 
Nayrobi : '.20 ( a. a, )- Res· 

mi tebliğ : Britanya alaylarınrtan 
biri 18 Sorıteşrinde~ Gonıların Şi· 

malindeki V antaııcnin mıntakasına 
muvıff akiyetli bir: taarruz yap
mıştır . Düşman çekilmiftir . Bir 
akıncı aı upu tept} e ulafarak çok 
miktardılmühimmat~almııtır. Pa· 
zarteıi ııünkü hava hücumlarında 
düşman mevzileri bombalanmıı , 
sipeı ler mitral} öı. ateşine tutul· 
muo, ve bir mühinım11t deposu 
tahrip edilmiıtir . 

Londıa : 20 (a. a.) - Çörçil 

1 Yakınşarktaki lngili1 taarruzu hak· 
kında Avam Kamarasında beya· 
natta bulunarak ezcümle demiştir· 
kil f.minimki Avam Kamarası Lih· 
yadaki taa• ru1 hakkında ki resmi 
tebliti büyük bir 3laka ile okun· 
muştur. 

Li!Jyada 18 Tc-tı iıısani 'labahı 
~arakla beraber umumi ileri yürü· 
yüş başlamıştır. Ordumuz birçok 
noktalarda diişmanın ileri kuvvet· 
ıeıiyle tema~a geçmiştir. 

DüŞmao hu hareketltte karşı 
hiçbir hazırlık ) apmamıştır. Düş
man sürpı izle karşılaşnu:flır. Çöl 
ordumuz ılüşman kuvvetltriyle hoy 
ölçüşecek vaziyettedir. ~ar~ı'jmal~· 
rın ıızun müddet aecıkmıyecetı 

şüphesizdir. 
Sekiıinri ordu parlak ve stra· 

t "'k bir l' aklıtma harr.keli vep 
eıı J k. bT 
mıf ve bunu mu\ atfa ıyetıe ı ı· 
rerek mühim o\evkiler işgal et · 

miftir. Muvakkat olan hir şey. var· 
dır ld 0 da bu harekata ittırak 
Pden log.Jiı ve imparatorluk kuv 
\'etleri en büyük hir aziml~ ve 

fe<l•kirlıkla harp edecektir. Bu 
askerler Almanlarla •ilah ve tcç 
hizat husuıuncla ilk defa olar ak 
harbe iiriıtiklerirıi düıilntc.tkler 
ve Libyada elcle t.dilecek bır ~n
a-iliı ıaf rinin hiltün harp üı:erın · 
de yapacağı aıım tesiri ııöıden 
uı .. k tutmıyacaklardır. 

MAHKEMESiNDEN: 
No1976 
Adananın Ulucami mıthallesinde 

114 No lı evde Ömer kızı Ayşe· 
nin Sanyakup mahallesinde hem· 
şiresi Leyla yanında Mehmet oğlu 
Ömer aleyhine açtığı boşanma 
davasının yapılmakta olıın duruş· 
masında : Müddealeyh Ömer a-
dına çıkarılan davetiye gösterilen 
adreste bulunamadığı ve mahalli 
ikameti meçhul olduğu şerhale bi · 
ti tebliğ iade ~dilmiş oldutundan 
ilanen davetiye tebliA"ine ve duruş· 
ması ~O-12-941 Cumartesi sa· 
at 9 a talikine karar verildiA-inden 
o gün ve ııadtte müddealcyhin 
mahkemeye gelmesi aksi takdir· 
de gıyaben muhakeme yapılaca~ı 

ilan olunur. 13628 

BELEDiYE RiYASETiNDEN : 
30 Lira asli maaşlı bir mu· 

hasiplik münhaldır. isteklilerin 
müsbit evrakJa .. iyle birlikde 

bir dilekçe ile riyasett: müra· 
caatldrı. 13629 

CEBElİBEREKET ASlİYE 
HUKUK MAHKEMESiNDEN : 

Sayı/318 

Davacı Osmaniyenin Hacı 
Osmanlı mahallesinden Ah· 
met oğlu Fettah Ersoy tarafın· 
dan Osmaniyenin Kara kız 
mevkiinde doğusu beylik hark 
batısı su ve hendek poyrazı 
beylik hark kıblesi su ve hen· 
dek ile çevrili SOO lira kıymet· 
li 17 hektar mahallin namına 
tapuya tescilini talep etm~ ve 
bu yere alakası olanların ba 
isti ta 5112/941 tarihinden evvel 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

13630 

7'0 R KIY E Rod.11oıu 
ANKARA Radyosu 

Cuma 21. ı l.941 

7.30 Pro11rram ve memleket sa · 

al ayarı 

7.33 Mü1.ik : Hafif Pcırçal:u 

(Pi.) 

7 .45 AJANS haberi eti 
8.00 Miizik : Seııf onik parçalar 

(Pi.) 

8.1..5 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Senfonik Parça 

lar Programının devamı 

(Pi.) 

12.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
12.33 Müzik : Şarkılar ve türkü 

ler 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Şarkılar ve türkü 

ter Programmm devamı 
13.30/ 

14.00 Müzik : Krışık 
(Pi.) 

Program 

18.00 Program ve memleket sa· 

18.03 

18.40 
19.00 

at ayan 

Müzik : fasal heyeli 
Müzik : Danı muziti (Pi.) 
Konuşma : ( iktisat Sa 
ati ) 

19.l~ Müzik : Çi2'an 
(Pi.) 

Havaları 

19.30 

19.15 

Memleket Saat Ayan , ve 
Ajans Haberleri 

Müzik : Klosik Türk mu 
zili programı Şef : Mesud 
Cemil 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Hica1kilr makamın 

dan şarkılar 

21.00 

21.10 
22.00 

Ziraat Takvimi. 
Temsil 
Mfö~ik : 
kestrası 

Aşkı ) 

Radyo salon or 
( Violonist Necip 

'22.30 Memleket saat ayarı ve 
aians haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvi!At , Kam 
biyo - Nukut Borsası 

(Fiyat) 

22.45 Müzik : Radyo salon Or 
k~strası Prorramınm De 
va mı 

22.55/ 
'23.00 Yarınki prorram ve kapa· 

nı. 

ilan 
INHISARlAR ADANA BAŞM000Rl060NOfN: 

inhisarlar ' dana Baş müdürlüğü tütün bakım evlerinde bi· 
rikmiş tahmi n 600: kilo çomak ve tahta parçaları 26111/941 
tarihine müs if Çarşamba günü saat onda komsiyonu mahsus 
huzurunda s tılacağmdan taliplerin yevmi mezkiirda Adana 
inhisarlar baş müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 13631 

ZİRAAT MEKTEBİ MÜDÜRlOGONOEN: 
75 takım harici elbise diktirilecektir . isteklilerin şeraiti 

anlamak üzere mektebe müracatlan ve ihale gür.ii olan ikinci 
Teşrinin 24 üncü Pazartesi günü Hülcumet konağında Ziraat 

müdiriyeti odasında toplanacak olan mübayaa komisyonuna 
diporit akçalariyle müracatları. 8-13-18-22 13584 

SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MOOORlOGONOEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkul ikinciteşrinin 

27 inci perşembe günü saat 11 de Vilayet Daimi Encüme· 
nindn açık artırma ile satılacaktır, 

2 - Şartname bura ve Osmaniye hususi muhasebe 
kalemlerinde görülebilir. 15 - 18 • 21 • 24 13608 

Beher dekannın 
Mahallesi Mevkii mnhammen bedeli Dekan 

----------~----~~--------....... .;;.;;.;;;.;.;;.~;.,;;;.;;,;.;~--...;;;..;.:.;.::.::.,__ 
Oımaniye • Rızaiya Dilcilitaş 30 28 

i 1 an 
SEYHAN P • T • T . MOOORlO~ONOEN: 

1- Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yeniden 
inşa edilecek olan su deposu ile binanın badana, yağlı boya 
ve müteferrik temiratı, 6-11-941 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, :?2-11-941 Cumartesi günü saat 12 de 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işlerin muhammen bedeli (3000) lira olup muvak
kat teminatı 225 liradır. 

4 - Bu işlere ait keşif cedveliyle fenni hususi ve eksiltme 
şartnameleri - mesai dahilinde - her gün müdürlük kalem 
şefliğine müracaatla görülebilir. 

5 - Taliplerin 2 nci maddede yazılı gün ve saatte mu· 
vakkat teminat makbuılariyle birlikte eksiltme komisyonuna 
müracaatlan. 7 12-16-21 13577 

BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Belediye parklar müstahdemine ait ( 16) takım kışlık elbise 

nin yaptınlması işi eksiltmiye konmuştur. 
A) Muhammen bedeli (beher takım (25) liradan) 4UO. Muva k 

kat teminatı (30) liradır. 
B) Bu işe ait şartname Belediye yazı işlerindedir. lstiyenler 

oradan parasız alabilirler. 
C) Eksiltme 25- t 1-941 Salı günü saat (15) de Belediye 

encümeninde açık olarak yapılacaktır. 
lıteklilerin teminat makbuzlariyle birlikde gösterilen gün 

ve saatte Belediy~ Encümeninde hazır bulunanları ilin olun ur. 
7-10-15-21 13576 



Sayfa 4 TORKSOZO 
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R. C. A. 
BRODWAY 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan o iki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

. 

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABiDINPAŞA CADDESİ NO : 42 - TELGRAf : REMO ADANA - TELEf ON : 110 

• 
T. iş Bankası 
KUçlk taıarral besapıa.rı 

1942 ikramiye plAnı 
Kt:ŞlDELER : 2 Şubat, 4 ı\-foyıs, 3 Ağustos, 

2 /h inciı~1rin tarihlerinde yapı lır 

194t lkramı1eıerl 
1 Atlet 2000 Liralık - 2,000 I.irn 
3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 .. 750 .. - ı ,500 ,, 
3 ,, SOQ ,, 1,500 ,, 

10 '.lSO ., ,. 2,500 
,, 40 ,. 100 " 4,000 .. 
( 50 •• 50 ,, 2,500 ., 
~ 200 '.25 ., - 5,00U 
~ 200 .. 10 .. 2,000 .. 

, TUrklye lf Bankaaına para yatırmakla yaln ız 

L
( para blrlktlrml• ve falz almı ' olmaz, ayni 

z amanda talllnlzl de denaml• olurs unuz 
~ , 

TORKIY( CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Ku rulu• ta r ih i : 1888 

Sermaye.i : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ıtjırnıı adedi : 261 

Zirai ve ticari her nevi banka nıuamele!r.r 

Parıa biriktirenler~ 28.800 lira ikramiye veriyor 

7.irıust Bankasında kumbaralı ve ihbar-;ıı. tasarruf hesa~ !arına en 
ıı1 ~O lirası lııılunanlura senede 4 defi\ çekilecek lcur'a ilt

a~ağıd.aki pUina göre ikrl)ıniye daQıtı lacaktır . 
; 

4 Act ı 1000 Uuı'Jık 4000 l.ira 
4 • 500 
4 

40 
100 
120 

• 160 

.. 
.. 
.. 
.. 

250 
100 

.so 
40 
20 

, . 
.. .. 
" .. 

2000 
1000 
4000 
5000 
~800 

3200 

.. 

" .. 
" 

DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenl~re ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, l J - Eylül, l 1 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Huir:ın tıri'ıh.-i ı b ç~'cilecektir. 

' ---------------------------

I 

,,. .. IOiıııııiiı- .......... --.. 

Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını sürdtle izale):e kafidir. Ro
mal11ma evcaı, sinir mafsal ve 
adde ıı>tırapları NE.VROZIN'le 

teda\i Nlilir. Mües~ir ilaç : 
N E. V R O Z 1 N 'dir. 

i 1 an 
Askeri Fabrikalar Umam Mldtlrllltl 
Merkez Satınaıma llomııyonaadan : 

1000 - 1500· TON DEMİR HUROASI AllNACIK 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
1 

1 

HASTA!ARIHI. H[ft GON MUSTA~A RifAUCZAHANESl 
OSTUNDEKI MUAYENEHANESiNDE KABUl EDER 

~--......___ _____ .,..._.._,,~.;...........~ 

21 ikinci Teşrin 1941 
e e :az 1 
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Salıi,, v~ Ba1mulıarriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Umumf N~şriyat Müdarü 
MACiD OÜÇLQ 

Sasıldı<ıı yer : TORk'SOZO Mutbaa~ı 
f IUnlııir "'" idareye 
ı m&lniceat 9ttWlldlr 
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