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J
apo" lıar iciyc nazın H Matı;u· 
ol.:anın miht eı deuletlerinr. 
yoplıCı ziyaret bulun dünyanın 

güzler i11i ıiur inde lopllyacal.: hular 
Plıemmiqellı bu luiclise idı. Fakat 
At•rııpaya ayal.. bastı~ı ırolordo 
tıukua gelerı t r. birbit ini ı ıldu ım 

süralile tak ip eclt'n lıadise/er bu 
seyalıati ikiflri plana cıttı. Hallıi 

bir nııldclet rırwlulur gibi bile olclu. 
Filhcıkika M11faban apklnr ınclcı 
ır1ukua gelen bılyiik deniz muhare· 
hr i, f tolııan dnnanmasmın u~ra· 
dı~ı büyük lırzimel, ıiçlıi pakla 
illiJıakmdan yirmi dört ~aal sonra 
Yııgoslauyada yapıları hükümel 
darbesi, bir hııf iulık hİI it reddı7i 
f!ega hazırlık deuresinden sonra Al· 
man ordularınm }'ııgoslatı tıe Yu· 
nan lopral.:.larına lııicrmıu. Japon 
hariciye naz.11 mın eyahalini unut
turacak kadar lıryer.anlı. ehemmi· 
yelli lıiidiselerdi. 

Almatı kıtalarının Yugoslatı 
tıe Yunarı lnpraldarına hıicumun
danberi on gün ge.çmişlir. Dimat· 
lar artık ı.ükıinet bulmuş, bu lıadi· 
selerin ruhlaı, dima~lar üzerinde 
bıraktıaı il/.:. lıeqecan kuvvetini 
kaybetmiş t•e im yeni mücadeleye 
karşı ela bir alışkanlık husule gel
miştir. 

Şimdi gözler !Jeniden Japon 
Jıarfcigen azırının At•rupa seyahatine 
dönmüştür. Bilhassa Sovget Rus
ga ile Japonya arasında imza edi· 
len adenıı' tccm•üz paktı bu seya 
lıati tekrar günün birinci sınıf 
aktıia/iteleri arasma koymuş/ur. 

B. Malsuokanın Berlin t•e Ro
ma konuşmalw rrulan alınan neli· 
<:eler bir "" tabakası arka mda 

....,._.. kalJı ik örüneıı i tıret 
/ere dayanarak bir hü/.:.ıim r.ıermd. 
icap ederse bu müzakerelerden bü· 
yuk bir netice elde edilememiş ol
cluRuna inanmak liizımgelil/or. }a· 
':°n lıariciye nazırının Moskoı1ada 
znıza elliAı mu/amele de hunu le· 
yı"d eder malıiyelledir. 

Filhakika Japonya ile Sot•yet 
Rus:;a arasında 11apılan bu ademi 
lecauüz misakı Japoııyanın mil.ver 
P0litlkasından ziyade mi/U lıir poli· 
lika takip ""''iRini gö"/i'Tİr mahi· 
l/f>//<'dir, 

Paktın birinci maddesi, fara· 
f f>yndrn lıirisi. ıiçıincü bir det•let 
tarofırıdan taarruza ulradıaı tak
dirde cli~uini bitaraf talnıaRa 
'1teebur fulmnktadır. 

Sotıyet Ru :yanın böyle bir 
~e~atıüz beklediAi kıwr r.Iİ anlamak 
ıç~11 haritaya bir göz atmak kô/i· 
dır, Souget Rıısganın ne lngillere 
"• ne ,Je Aınerika tarafından bir 
'"eot• h k • ki; 11ze uğraması mantı an ım· 

llsızdır. Böyle bir imkôn mev· 
~ut olsa dalıi, Sovyef Rtısyanın 
~lıa ô11cede.rı bir Japon garantisi· 

nı alma"'' 'h . / • li &O r tıyacı olmaması azım· 

Simali Yuno11İs/a11 ve Cenubi }'ugoslavyadaki h<ırel..<it sahasını 
gösterir harita : 
/ Almanların işgal ellikleri saha uf ki çizgilerle gösterilmiştir j 

Alman ordusu 
durakladı 

YU60SlAV KUVV(Tf 

MUKIBİl TAARRUZDA 

Almanların 
- 44 TANK! -

haraboldu 
Yuıoılav lruıJveti Draçı 

ı,.aı etti 

il•• ........ 
llavwetlerl 

tanzim edildi 

' Ara ında Doktor Maçeki hulun. 
durmakla müftelıi r olduğum hü
L:ümet hiç bir vakıt te lim olma
) acaktır . 

Atina : 14 l A. A. J - Yu
nan resmi tcbli~i : Mahdurl ve 
mahallt harekat vukua gelmiştir. 

Atina : 14 ( A. A. ) - Mat
buat ne1aretinin harekit hakkın
daki be) anatında ez.cümle şöyle 
denilmektedir : Makedon.> a cep. 
he inden dönen Yunan yaralıla
rının bildirdiğine göre, Almanlar 
bir Şöförler cüz.ütamına ben
zemektedır. Ve kuvvetleri yaln11 
makinelerıne dayanmaktadır . Bu 
)'l\ralılar Yunan kuvvetlerinin Al
man mütecaviz.lere karıı l~alyan 
mütecaYi1lere karşı gösterilen ay
ni cesareti &) ni fedakarlık histe. 
rıni göatermelcte oldutunu beyan 
etmrldedir . 

Atina : 14 ( A. A. ) - Sa1'· 
hiyettar Yunan sözciiaii Makedon
ya cephe.inde Almanların hiç 
bir faah) ette bulunmadıfını Ar
navudluk cephesinde çolc ıayıf 
ltalyan keoıf faali) eti kaydedil-
di~ini bildirmistır. 

ALMANLAR ZAYiAT YERDi Yunan umumi cmniyf't neu-

YUGOSLAV BAŞVEKiLi VAZl

YEII'EN NiKBiN GÖRÜNÜYOR 

Balkanlara yeni lnglllz 
kuvvetleri getlrlldl 

Yugo la") ada bir mahal : 14 
( A A. ) - Yugoslav Başvekilı 
vt Yugo la" Başkumandanı Ge
neral Simoviç Ta) mi in husu i 
muhabirine aşağıdakı be) anotta 
bulunmuştur : 

Almama villi) etlerimiıden 
bir l.:ı mmı 

0

:ıaptedebilir . fakat 
bizim müttehit kalmamın mani 
olama 7 • Riyaset ettiğim hükumet 
Sırblarm Hırvatların ve Sloven
lerin iştiraki le , ucuda getirmiş 
oldukları ) egane bir hükumettir. 

reti teblıAi : Alman tan areleri 
üç dal~a halinde Golo!l'a hücum 
yapmıştır . At ılan hombalar hiç 
bir hasarı mucib olmamıştır. 

Üç düşman tay\ aresi hava 
defi batar) aları tarafından tıhrib 
edilmiştir . Dü§man ta)}areleri 
gece birbirini takibeden dalgalar 
halitıde Pire mıntakası üzerinde 
uçmuş ve muhtelif nolctalara bom
balar atmıştır. Bir ltalyan tayya· 
resi Uk uri.> i bombardıman et· 
mişlir. Za.> iat ) oldur . Bet evde 
pek aı zarar vukua gelmiştir . 
~iger bir ltalyan tayyaresi Sisam 
ada ı cİ\ arınüa bir kayığa mit· 
ralyöz ateşi açmıt fakat ha arı 
mucib olmam•ştır . Bir düoman 
tay) are i Tripolı m ıntakasına 

(Gen i üçüncü sahifede) 1
' r, Çünkü bu takdirde /ngiltere 

be Amerika ile lıasım uazigetle 
~e Gç[~ j 
Pan " Pakıın lıir ortatı olan a· 
ol !Jarıın bu iki <levlete yardım 

acak b' ' 
İmle • ır rıarekette hu/ıınmasına 

Soll " 11 ta avı ur edilemez. O lıaide 
ol Yet Rıısyanın bek/edili tecavüz 

.ta ol A •o /manya tarafındandır. 

Güreş Birincilik 
Müsabakaları 

edeb;"Ponyanın üçlü paktı rencide 

beı.:ı;;~~k böyle bir paktı imzadan Karfllaımaıar bitirildi; malltelll ılkleOer· 
ta} itı f a,yda ve elde ettiti auan· 

ne olabilir. de Ttlrklye ,amplyoaları lteW olda 
bii• ~111111 

iki noktada hul<isa ede· 1 -----------:---::---ırız : 
ı dotru giden nııinasebetlcrden ''.e 

tQQr - Mulı~mel bir Amerikan 1 mas/ardan istifade edere/.:. bır 
bit ru.zuna karşı Sovyet Rusyanın ;üddet sonra Sovyetlerle Çine. 

ara/ lıgını temı'n etmek. / · · " h 11 imt11ı 2 - S Ç yardım mese esını _,.e a e 
!/ard ovyel Rusganın ine ummuşlur. 

Paıaı günü şehir sladyomurı· 
da devam edilen Türkive Serbest 
Güreş Birincilik müsabakaları geç 
''akta kadar devam etmiş ve ne
ticelenmiştir. Binlerce meraklının 

takip etti~i bu güreşlerde çok 

EY 

DAHillYE YEKAlETiMIZiN TEHBBO'SO 1 

Bir dahili propaganda 
ajanlığı kuruyoruz 

Ankara: 14 (Türksöıü muhabi
ı inden) - Dahiliye VekAleti dün
) a vaziyetinin ar:r.etmiJ olduğu 

ııe:r.akcti göıönünde bulundurarak 
bir dahili Propağanda Ajanlığı 

lrnıma~a karar vermiştir. Bu ted
bir eflclrı umumiyede fena tesir-

lcr yapacak yanlış ve memleket 
için ıararlı haber ve ıayiaların 
yayılmasını önlemek için alınmak
tadır. 

Dahili.> e vekftleti tesisine b
rar vcrdi~i bu ajanlıl<la memleke
ti allkadar eden her neyi haber-

Adanadaki spor 
kulübleri birleşti 

Beden Terblyeıı Genel Dlrektlrtl Cemil 
Tabir Tanerln gazetemize lteyanatı 

Türkİ) e Güreş hirincilil.:leri 
münasebetiyle şehrimizde bulunan 
Beden Tcrbi\'esi Genel Direktörü 
General Cemil Tahir Taner dün 
~eıctemiıe ezcümle şu beyanatta 
bulunmuşlardır : 

Adanaya Adana l:ulüblerinin 
mükellef ve ihtiyari faal az.asını 

teşkilat bakımından teftiş etmek 
ve bu arada Adanada tertib edil
miş olan Türki) e serbest güreş 

birinciliklerini de görmek' üzere 
gelmiştim. Mfisabakalar çolc gü· 
ıel organi1~ edilmiştir ve pürüz Ü7 

cereyan etmiştir . Sportmen ve 
yardımcı arkadaşlara çok teşek

~ür ederim . Diger böl&eler aü
retÇilennı de Türlı: pehlfvaitt.,.._ 
yarqır bir dilrilıfülkle müaaba-

katarı başnrmıf olmalarından do
layı tebr:k ederim. 

Kulübleri Punr günu Stad
.> omda teftiş ettim . Teftişte To
ro spor , idman } urdu , Se) han 
spor kulübleriyle Milli Mensucat 
kulübü hazır bulunmuşlardı • 800 
olarak öylenen mükellef 01adan 
ancak 108 kişi mevcuc1 idi . Mtlli 
Mensucat fabrikası kuliibü de 
200 e yakın mükellef aza iyle 
teftişte hazır bulunmuştu . 

Malatya fabrikası Gençlik ku
lübü maatteessüf bulunmamıttı.Şe
hirde mevcud olduğu ıöylenen 
ve ka) den mcvcud oldu~u bilinen 
Seyhan spor. T oros .apor, ld man 
yurdu .raiiranDdat1 tamll>klıor'lli-

(Geriai lkincı Nhifede) 

Ceyhan nehrin
de önlenen f acıa 
TeU llopan ıaı alwltıra kapddı; otu lllıaa 

ltlr aralta ve il•• IJ•JYU llotaı•rorda 
Ceyhan:14 (Tür/,.öz.ü mu

habirinin telırolı)- Cey han 
nehri üzerinde 11e lcaıaba ci-
11arında elle irlemekte olan 
ıalın teli bnıün ıaat 13,30 
da kapmuı 11e ıal, İfincle bu
lunan 30 amele, bir yük ara
ba11 11e beı hayuanla alıın
hya kapılarak kaçmakta iken 

birkaç y üz metre ileride ıa· 
hilde bulunan laallı tarafın
dan halatlar ahlmalı ıuretile 
bir Facianın 6nüne ıeçilmiı 
tir. Zaman .zaman hu tel 
kopma hadiHıi 11ulrubulma'lı· 

tadır. Alcilıadarların bu yol. 
da tedbirler alma11 pek el
z emdir. 

lnııili1 bonbardıman tayyareleri 

leri toplayarak ve ajana vasıta.i
le rfUrı umumiycye bildirecektir. 
Kurulmasına karar verilmit olan 
bu ajanlığa DahiliJe VekAleti Ma. 
halli ıdareler Birinci Dairesi reiıi 
Necmettin tayin edilmiştir, Ajan
lık pek yakında faali •ete geçe· 
ceJctir. 

ÇÖRÇil YU60SlAV 
MillETINE mTAB (JTI 
"ZAFER MÜEMMENDlll,. 

Londra: 14 (a a.) - ln,Wz 
Başvekili Çörçil radyo ile Yuros-
x ... '8iUstiu..J!iWxn bir .matuk. 

sör'eMit ve denaiftır ki. "Yuros· 
lavya halkım Sırpları, Hırvatları 
ve Slovenleri sclimlanm. ln.11lf11z 
ve barbar bir mütecaviz tarafın
dan scbebsiz hücuma utradımz. 
Paytahtıoız bombardman edildi. 
Kadınlannız ve çocuklannız vah
şiyane katledildi. lngilterede bizim 
şehirlerimiz de aynı düşüncesiz 
düıman tarafından bombardman 
edi lmiş, kadınlar ve çocuklar kat• 
!olunmuştur. Bunun için sizlere 
karşı sempati tam kalpten gel· 
gelmektedir. Çünkü ayna ıztırap· 
lan çekiyoruz. 

Sırplar 1 Bi:r. si1Jeri tanıyoruz. 
Geçen harpte muttefıklerimiı idi
niz. Ordulannız şan ve şeref ka· 
zandılar. Hırvatlar ve Slovenler 1 
Askeri tarihinİ7.İ biliyoruz. Asırlar
ca hınstiyanlıkın vuif esini gör
dünüz. 

Yugoslavlar 1 lngiliz impara
lorluğu si:r.inle beraber mucadele 
ediyor ve arkamızda Amerika bir
leşik devletleri büyük demokrasi 
vardır. Mücadele ne kadar ajır 
akır olursa ol5un zalerimiz mü· 
emmendir. 

BerıamaJa A tatürlı 
günü kutlandı 

Ankera : t 4 ( TUrkalzU 
muheblrlnden )- Gelen ma· 
IOmet• gllr• , bugUn .. p . 
ı•m• ... , AtetUrkUn llerga
maye ilk geH•I yıldllnuma 
kutlanmı•tır • 

••••••••••••• 
\ı s 
~ on dakika 

llrıını kesmek h I b · 
F·11ı • Diler taraftan mu leme ır 

6., .,_ .' ak ika imza edilen paktta Am•rı''·an taarruz.una karşı alın· 
l1eı11c; n kt d'I .. ,..; 

trı;11 • 0 
aya temas e ı me- mış bir tedbir olması it~~rile bu 

bir ır. Fakat unutmamalıdır ki. aktın mı'htıer deılietlerının de ho· 

he) ecanlı müsabakalar olmuf, 
bilha!i a fil.al karşılaşmalarında 
Ankara, lstanbul, Kocaeli ve E.ıe 
gür~şçileri,meraklı seyircilere çok 
zevkli anla· yatatmışlardır. 

lag111z IEanetıerlabl 
laava lllcamıan Af Rlll Dl ALMANLAR 

ÇOK ZA YIAT VERDi 

1oı, ........... ~ 
Sofya: 14 (a. a.) Bulrar 

. a11laıma h d . p tlô .. ' n•n er noktası aıma • ı · dır 
•• edUnı G şuna gitmesı azım · 

IQ/'1 ez. izli tutulan taraf- Elhasıl, Japonya S_ovyel R~s: 
S0t1,,"'t1 rıcutt11r. Böyle olmasa hile, I d il 

.,et eri l ya ile yaplıtı bu an aşm. o a mı .' 
1'1.qj b k e • uponların bu defa I k / tf 
"dil" ı l..a/cLk:arı meseleler ilan politika siy le mihver po ilı -~sını e ı e 1 
;O:." noktalardan ibaretse bile tte iki polilika arasında bır muva-

7\lrtya bu mukaııtle ile i9iJilt ztnı ııminİlle mllfloffok olmu,tur. 

Müsabakaların sonunda ferdi 
tasnifte 56 kiloda lımail Sezıin 
( Ankara ). Türkiye biriı.cilitini, 
Şefik Kandemir ( Jz.anir ) Türkiye 

( Geriıi ,üçüncü n hifede) 

Bir A iman iaıe 

Londra: 14 (a. a.) Bom-
w•mi•i batrrıltlı ı 

bardman tayyarelerimiz Holl&nda 
(Geriıi üçOncil .. yfada) 

8ollum clverında muh•r•ll• 

Kahire : 14 (A. A.) - Llbya
da bu sabah tanklarla takviye e· 

(Geriı;.üçilnc6 1ayf adı) 

hava kumandanlı~ı tebliği: din 
gece 1nııliı ve Rırp tayyareleri 
Sofyadaki gayri askeri hedeflere 
yeniden hücum etmitlenlir. inHn• 
ca ıayiat azd ır. Hasarların tamiri 
için lüzumlu bütün tedbirler alıA• 
ınıttar. 



Sayfa 2 

) ~~Al 
/ ASKERLiK BAHiSLERi 
• ,~ ..... ~~ 

HARBİN YENİ 

SON SiSTEM SUAL Ti BOMBALARI 

Atustos 1916. Şimal denizin· 
de lngiliz kıyılarının açıkları. Sa
kin sular üzerinde yalnız bir tek 
hafif kruvazör nöbet bekliyor: Nö
betçi subayı komutanın yanıbaşın
da, kaptan köprüsündedir. 

Birdenbire nöbetçi rasıdlar

dan birisinin sesi işitiliyor: 

- Bir periskop var. Küpeşte 
istikametinde. 

Nöbetçi subayı ve komutan 
dürbünlerini işaret edilen tarafa 
çeviriyorlar. Ve derhal torpilin 
arkasında, su üzerine çizilen beyaz 
çizgiyi görüyorlar. Bu köpüklü 
çiza-i, 1,5 metr~ kadar geniştir. Ve 
torpilin kuyruğunda sıkışık kalmış 
olan hava kabarcığından hbıl 
olur. Sakin hava'ı gü;.Jerde uzun 
:t.aman deniz sathır!da kalan bıı 

i1. sayt:sİııde dt:rı ı Zdltı gemısiııiıı 

ı.t:rede olduğunu bilmek kolayla· 

~·r. 

BLI çizgiyi görür görmez kru· 
vaıörün komutanı bir saniye bile 
kaybelmedc:n süratle emirltrini 
vermiştir. Kruvazör d erhal dön
müş ve torpile müvazi bir yol al 
mıştır. Bu suretle hem torpilden 
sakınm ş, hem de denizaltıya hü
cum etmek imkanını elde etmiştir. 
Ayni z;ım~nda bütün tayfalar yer· 
terine geı;ınişler, topldr gürlüyor, 
deııiıaltı periskopunu çekmiş ve 
kruvazör tarafından mahmuzlan
mamak içirı mümkün olduğ-u ka
dar süratle deni ıe dalmıştır. 

Denizallı maks ıdınd ı muvaf
fak olmu~t ır. Kruvazör dönüp 
duruyor, fakat nöoelçıler on, on 
be~ metre kadar denizin altındı 

yoluna devam l·d~n deı iıaltının 

gö'gesini görmüşlerdir. 

Köprü üzerinde komutan öf
keli öfkelj dolaşıyor. 

Bu hadise, lngiliz ha(if mu 
haf aza fi osu komutanı Amiral 
Maddene bildirilmişt r. Amiral : 

- Ah ne olurdu diyor, 15 
metre su altında pallııyan bomba 
larımıı olsaydı 

Amiralin bıı mütalaası bir ra
porla lngiliz ,. filoları başamirali 
Cellikoya bildirilince Amiral bu 
hususta fFnni araştırmalar yap· 
mak için emir vermi~tir. 

YAZAN 

P. P. 
luk patlayıcı madde infilak eder. 

Umumiyet itibariyle denizaltı 

bombalarının patladıkları nokta 
on beş metre deı inliktir. 

Denizaltı gemileri ya peris
koplarından, yahut torpilin su iç
mesinden bıraktığı izden farkolu
nur. Yahut, keşif tayyareleri ta
rafından görülerek telsizle gemi
lere haber verilir. yahut dinleme 
aletleri vasıtasiyle sesinden anla
şılır. İşte o vakit gemiler bütün 
hızlariyle haber verilen yere gi
derler. 

Gemiler için bir lıayli tehlikeli 
olan bur alam y aııaştıkları vakit 
hı1larını arttırırlar ve döne döne 
zik:ıaklar yaparak dolaşırken bir 
taraftan da su altı bombalarını a
tarlar . 

Torpido muhriblcri, yüksel 
olan .süratleri sebl·biyle bu işi en 
büyük muvaffakiyelle başarabilir
ler. Bu gemilerin arkalarına Bom
ba atılacak bir cihaı ilave edilmiş 

tir. Bombalar mail bir satıh üze
rinde kayarak cleniıe düşerler. 

Toı piclolar<la denizaltılarına 

karşı deniz bomdası atmak için 
başka bir makine cfoha vardır. 

Buna deni1 havanı yahut tornik· 
roft havanı derler. 

Bu alet minimini bir topa ben. 
zer. Bu suretle atılan bombalar 
geminin yanlarından deni1e fıı lar 
ve gemi<)en uıak bir yerele su 
iç ersinde patlıyarak işini görür. 

Bu bombalar dcııizaltı gemi
leri için çok tehlikelidir. Patla
dı~İ nokta merkez olarak 30-50 
metre yarı çapında çiıilen bir 
daire içersinde bulunan tahtelba

hirin her tarafına isabet vaki o
lur. geminin. muvar.enesi boı.ulur. 
Bu gemi artık mahvolmuş demek 
tir. 

Bu mesafeden daha uıak bu
lunan gemiler de bombadan mü 
teessir olurlar. Vakia bu takdir
de bonıl.1a parçaları gemiyi dele
mez, fakat geminin parçalımnı 

gevşetir, bu gevşiy en pıtrçalardan 
deniz suyu sızar. Deni7. suyu a
kümletörlere dokunursa klorlu 1e· 
birli ·ga1.lar hasıl olur. Gemiyi is
tila eden bu gazlar tayfaları bo

ğar. 

Denizaltı bombalan günden 

TÜRKSôZO 

IKTlSADI BAHiSLER 

Ba baltanın 
ticari vaziyeti 

B 
Balkan hadise leri , dış tİl'ard 

ü1t:· ri11d t', bü) iik hır lt'sir ic 
ra etmemiştir. Yalnız. ticaret 

yollurın ın iı.tikıtmt ti ılcg işnıişti r . 
Balkan harbinin, ihraeat ticareti 
üıerinde tesirsi ı. olduguııu şu su
retll· iı.ah dmt"k mümkündür: Ev
velce rle yaıdıgım11. gihi, harpten 
sor ra ham madde sıttmak <'a
ha kolay bir mev1U haline gir
mişti : . Çünkü Avrupada ham mad
de buhranı geçirdiı?i için , dışarı
dan her nevi iş lenmemiş mal al
ma~a nll'churdur. Bu ) ü1den, 
meı l..ezi ve şimali Avrupadan 
Türkiyeııin ham maddelerine kar· 
şı olan ihtiyaçlar da artmaktadır . 

Bu arada şimdiye kadar bizc\en 
talep edilmip•n , maddelerin bile 
ihraç edildiğine tesadüf ediyMuz. 

1wcç, Finlandiyaya kepek, satıl
ması gibi. .. Bütün bu zarüretler 
yüı.ünden, Avrupa ile aramııclaki 

ticaret yolu, ihrfü'at bakımından 

vaıiyetiııi müdafaa etmektedir. 
Son halkan hadiseleri bile, Avru-

panın bize karşı olan taleplerini 
tehdit etmemiştir. İhracat mad
deleri, Tuna boyundan muhtelif 

ınemlt·kt'llere sevkedilmektedir. 

Mesela evvelki günkü ihracat bir 
milyon 20 bin liraydı. Bunun yal
n11. ) arım milyon lirası Almanya

_ya satılan tütünlere aittir. 

Haftanın ihracat maddeleri a· 
rasında tiftik de büyük bir mev-

ki işgal etmektedir. Bundan baş

ka İweçe, Macaristandan deri ta
lepl~ri artmaktadır. Son hafta i
çinde isviçreye, Tuna üzerinden 

dakliyat başlamıştır. Evvelce, 1-
talyaya Yugoslavyadan ihracat 
yapılırdı. Şimdi lıalyaya gönderi· 
len mallar, lsviçre yolu ile sev
kedilmektedir. Hafla içinde yal

nız Yugoslavya ile işler durmuş

tur. Yunanistanla aramızdali ti
cari münasebetler <leni:t. yoluna 
inhisar etmektedir. Maamafih ih

racat taze balıktan ibarettir. 
ithalata gelince, Balkan har 

bi dolayısiyle her tdralta demir 
yol arı askeri nakliyatla meşgul 

olduğu için, Romanya. Bulgaris
tanda birçok ithalat eşyası istas
yonlarda beklemekledir. 

Demir ve madeni eşya birli
ğine ait 300 ton çivi de bekliyen 

mallar arasındadır. 

Basra yolundan yalnız çay ve 
ham deri beklenmektedir. Svn 

günlerde, Basra yolu ile iş yapan 
tacirler Irak dcmiryollaııodan şi 

kayet etmektedirler. Bunlar malla
rının lüıumsuz yere istasyonlarda 

bekletildiğini söylüyorlar. 

güne tekemmül ediyor. Bilhassa 

tayyare keşif ıerile geminin mevkii 
kati olarak bulunduktan sonra bu 
geminin kurtulması bir mucize 

demektir. 

/l ·. HAB 
Menl leketirı-. izden 

mal talepleri 
Dün birdenbire ihracat piya · 

sasında bir hnrekd belirdi. Jşle
rin yeniden başlayacağı ümidleri 
kuvvetlendi . J veç ve lsviçreden 
yeni yeni talepler geldi. Bu iki 
ıııemlekct muhtelif deriler, hubu
bat ve ya~lı tohumlarımızrlan is
tiyorlar. Görülüyor ki, piyasaların 
durgunlu~u veya hareketi harp 
habnlcriıı iıı tesirleriyle gevşemek. 
te veya artmaktadır . BuRrlay ofi
sinin 9 • 9, t O kuruş fiyatla yalnız 

degi rmen lere satılıyor . Susam, Ar
pa, çavdar, mı!'ır satışları gevşek

tir. Pirinç satıcısı çok. rılıcıc;ı a1.
dır. Keten tohumu fıyatları ismen 
28-28,5 kuruştur. Trakyanın çu
vallı kuş vemi 7 ,20 - 7,30, aökme 
Bandırma kuru baklası 8 - 8,10 
kuıuş'ur. Arpa 6,2 )·6.30 çavrlar 
ismen 6, mısır 8 - 8,05, kum darı 
çuvallı 10,10 · 10,21) ak darı 9,'20 · 
9 ,30, anason ismen lımir malı 
29 - 30 kuruştur Keçı kılına talep 
vardır . Av derileri nz isteklidir. 

Sansarların çifti tKaradeniz) 
50· 52 lıra, oı la snadolu nevi 42-45 
lira. zerdova çifti 60-65 liraya, 
tavşan derisi adedi 27-30 kuruş

tur. Kunduz çifti 30-35 liraya alı

cı bulabilir. Balmumu ihracı için 
henü1. lisans gelmemiş olduğun

dan satışlar gevşektir. 

Fiyat 140-150 kuruş arasında

dır. Dün yapılan ihracat elli bin 
liradır . Bunun en mühim kısmı 

deri ve fındıktır. 

Tarsas•ta bir 
cinayet olda 

Tarsus : 14 (Türksözü muha-
nirinden) - Memleketimiz mute

ber çiftçilerinden Humurlu oğlu 

Hacı Osman geçen çarşamba gü
nü Öğ'feden sonra Çiftçioğlıı çift
liği ile Şunnol çiftüği arasındaki 

tarlasında yine. o mahaldeki Çiftçi 
oğlu çiftliğinde çiftçilik yapan 
kasap Musa oğlu Abdo larafın· 

dan tabanca ile katledilmiştir. 
Kurşun merhumun sol meme 

si altından isabet etmiş ve hemen 
ölümüne sebep olmuştur. 

Katil vakadan sonra firar et· 
miştir. Şiddetle takip olunmakta 
dır. 

Esbabı katil, tarla münaıaa

sın~an ileri gelmiştir. 

YENi NEŞRiYAT 

FEN VE 

Fen ve Teknik adlı mecmu· 
anın 11 inci sayısı çıkmıştır. Fen 
adamlarımııa bu kıymetli mec
muayı tavsiye ederiı . 

Ceyban köylerinin 
orduya bedlyelerl 

Ce) han: 14 !Türksöıü nıuha

Lirinden) - Haber aıdıR'ıma na
zaran, merkezi ka1.aya ba~lı Ça
kalc\ere kövü halk ınclan Rasim 
aksoy ve H.idaret Ôzcan beheri 
-150- şer lira değerinde halep 
çandın ve birer öküıü orduya 
hediye etmişlerdir. Buda gösteri
yorki, Türk milletinin her an 
ve zaman canını ve malını milleti 
ve hükümeti ugrunda fedadan bir 
an bilt' çekinmiyecektır. 

Keza doruk kö) ü halkından 

Jsmail oğ'lu Ahmet Çöllü ve Ze
yil mehmet akgülde - 150- şer 
lira degerinde birer ökü1lerini 
orrluya hiba etmişlerdir . 

M. SELÇUK 

Hariciye VekAletl 
teblll ediyor 

Romanya'da ahiren neşredi· 
len bir karnrname mucibince, ec· 
nebilerin Mil i lktisdt Nezaretin
den verilmiş bir müsaade olma· 
dıkça Romanyadakı emlak, 
hukuk ve menafiirıe ait tasarruf 
muamelelerinde bulunamıyacakları, 
böyle bir müsaade istihsal edil 
meksizin yapılacak tasarruf mua· 
mdeleri ile normal idare muame· 
leleri ve barıkalarda mevdu kıy
me lerc müteallik tasarruf muame-
lelerinin hukukan batıl addedile
ceği ; Romanyada ikamet etme
mekle beraber orada bu gibi em
lak, hukuk ve menafie malik bu· 

lunan ecnebilerin ise, Romanya 
arazisinde tedavüle çıkartılmış bu-
lunan bilumum tahvillerle nama 
muharrer olmayan kıymetli senet
leri hamil oldukları takdirde bun
lar hakkında Nisan 1941 nihaye
tine kadar, Romanya Sefareti ile 
konı;olosluklarına bir beyanname 
vermekle mükellef oldukları, ayııi 
mükellefiyetin bu gibi esham, tah· 
vilat ve senetleri mevduat olarak 
kabul etmiş bulunan bankalara da 
şamil olduğu Ankaradaki Roman
ya Sefareti tarafından bildirilmiş· 

tir. 
l\eyfiyet alakadar Türk va

tandaşlarının ıttıl aına va1.olunur. 

ORTA TEDRİSAT 
YARIN TATİL 

Orta Tedrisat Okulları yarın 
sabahtan itibaren tatil y;ıpacacak
tır. Yalnız orta okul son sınıflarile 
lise son sınıf talebeleri okula de
vamla kanaat yoklamalarına gire -
ceklerdir. 

Karabükte ıac imali 

ADANADAKİ 
KUlÜPl(Rİ 81 

(Bir inci ! a, fad•ll 
tivari faal a1.alarıııdsO 
k;nlarından başka kı 
Şu fili vaı.iycte göre 
bu rıamdaki kulübl 
mevcudi) etini kabul e 
kün degild ir. 

Adananın bugün ıÇ 
leflerini filen } üz rak 
gördüğüme gore bunl 
lüb idare i altında fa 
luıımalarındaıı ise bır 
lüb çalısı altında trk 
çalışmaları Ankara ı' 
Arlapazarı, Bolu ve ı 
rübelerimizle daha faY 
müş uldugurıdrırı b~r 
esseseler haricindekı 
zayı Adana Gençlik kU 
la) ıp faali) ette bulııflk 
ro~ ve id man ) urdu 
kanları \ e diger ar~~ 
da güreşerek hep bır 
fık bulduk . Adanu Ge 
idare he; etini de niı 
61 inci maddesine ,e 
kulüb talimatııamesirıe 
suretle intıhab ve t~tıl 
Adana Gençlik ı.ulU 
ayni :tamamla Halke~ 
besi Komite Reisi [)O 

Konuralp , Azalar 
med Bahadır, Receb 
Ali Öner Abdi At• 
Suad Ser~n ve GellG 
faaliyetine Yuı d ınO 
nrltğı bakımından ya' 
üzere Jandarma bölii 
üstteğmen Nejad · kıl 

. ıll 
telif spor şubelerırı 
tanzim edecek bir dt t 
bulunacaktır . Bu tek 
Atıcılık ve Avcılık, 
letizm, Güreş , Teni: 
Hendbol , Su spOr 
ve Dağcılık kolları 
dan ibaret olacaktır..\ 

Bundan bö} le ~ 
elen Terbiyesi ve •il"~ 
dan şu kulübler faal 
nacaktır: Adana Geri 

Milli Mensucat Gb~k 
Malatya Be1. fa rı 
kulübü, Adana Delll' 
lik kulübü. Bunıard•~ 
arif Vekaletinin ~ 
yurdları . Bu teşek~ 
muhtelif spot rfl 

temasları tan1im ~' 
spor f aaliyetiııe da 
veçhe verilecektır. . dt 

lımirde, Mersırı 

. ıi}aret ettiğim f8ab~,. rika müdürleri e 
1 çalışmasına rnunta 

etmeyen mükellef~~. 
lerında iş ve vaıı 
!>Uretİ\ le muntsıalfl 'p 

v 1f11 
çalışma) ı da te d 

Aradan birkaç hafta geçer 
geçmeı, lngiliz ballriyesine men · 
sup bır mühendis derinlerde pat· 
lıyan bir bomba yaptığını bildirdi. 
Denizaltı bJmbc1sı, yahut ~u kum
barası ismi verilen bu alet o gün· 
denberi mevcuttur. Ve aradan g~
çen yirmi beş sene içerisinde bu 
alet hiç değişmemiş, yalnız içer
sıne konulan patlayıcı maddeler 
kısmen arttırıldığı için hacmı bü· 
yümüş ve ağırlığı artmıştır. 

Ankara Radyo Gazetesi 
• 

Karabük demir ve çelik fab· 
rikaları, gemi inşaatında kullanı

lan saç levha imaline de başlamak 
üzeredir. Bu saç levhalarla inşaatı 

bahriyenin mühim bir ihtiyacı da· 
ha temin edilmiş olacaktır. 

şahid oldum . A 
Milli Mensucak g\le 
Beı fabrikasının ~ 

meilnçnir spor 1 
kaunun emrettiği~ ~ 
için faydalı görduğ d 
infüamla devanı e 
ler bulacakla~ına P 

b" e!4• Beden Ter 1} ıl 
törü General Cef11 

Bu bomba 80 santimetre u
zunluğunda ve 45 santımetrc ça· 
pında çelik bir üstüvaneden mü

rekkeptir. 

50 kilo patlayıcı madde ihit
va eden bir deniz bombası 200 
~ilo ağırlığındadır. 

Bu bombanın patlayışı basıt 

bir mekaniıme ile olur, fakat bu 
mekaniı.meyi bulmak ince bir ze
ka işidir. Krokiye baktığım11. va
kit ortada ince bir boru görürsü
nül. Bomba denize düşer düşmez 
5 numara ile gösterilen ayar vi
dasının karşısındald delilden içe
riye su girmeğe başlar. Bomba 
aşağıya indikçe su tazyiki her 
on metrede bir kilo almak üzere 
artar. Bu artiş çarparak patla
mayı vücude getire<.:ek olan 
.şekilde iki numara ile gösterilen 
-.idayı ileriye do~ru iter. Bu vi
da uzunluğu bombanın patlaması 
matlup derinliğe göre ·ayar edil
miş bir üstüvaneyc dayalıdır. 
Bomba bu derinli~e ınince vida 
.a~ılarak patlar ve bütün 50 kilo-

Sovyet • Japon münasebetteri 
Japon hariciye nazırı Matsuo 

ka Tokyoya dönmek fizere Mo,. 
kovadan ayrılmı~tır. Matsuoka 
Moskovarlan ayrılmazdan evvel 
malumdur ki bir bitaraflık ve sal
dırmazlık muahedesi imzalamıştır. 
Japon mahfilleri bunu iyi karşı

lıyor ve harbin genişlemesine 

mani olacak bir teribir olarak 
kabul ediyor. 

A lmanya mağlup olacak 

Ruzveltin mümessili albay Do
navan Şikagoda bir nutuk söyli
yerek harp ilanı Amerikanın le
hinde ise derhal harp ilan etmesi 
lüzumunu beyan etmiştir. Albay 
Donavan Alman arabasının çok 
süratli koştuğunu fakat bu sene 
harbin Almanyanın mağlubiyeti 

ile neticeleneceğini anlatmıştır. 

Macar is ta: ın vaziyeti 

Macar rad) osu lngiltereye hü
cumlarına devam ediyor. Bu rad-

yoya göre Macarlar Yugoslavya· 
ya karşı fena bir niyetle hareke
t ... geçmiş değiller imiş. 

Afrika harekatı 

Alman motori7.e kuvvetleri 
Sirenaykayı ele geçirmişlerdir. Şim
di muharebeler Mısır hududunda 
Sollumda ceryan etmektedir. Bir 
kısım kuçük lngiliı. kuvveti 
Tobrukta mahsur kalmıştır. Fakat 

bunlar deniz ve hava kuvvetleri 

ile çekilmektedir. 

Eger lngili1. kuvvetlerinin ço
gu Habt'Şİtıtana gitmemiş olsaydı 

Almanlar bu kadar çabuk ilerli
) emezdi. Burada askeri bir hata 

yapılmıştır. Çünkü Mısır İngilizler 
ıçın Britanya adası kadar mü

himclir. 

Mamafih şimdilik muhakkak 

bir tehlike mevcut değildir. Ha

beşistandan kuvvetler geldi~inde 

bu korku kalmaz. 

Balkan Cephe.i 

Bir çol.. mıntakalarda Yugos
lavlar mukabil taarı uza geçmiş 

bulunmaktadır. Ahnanlar bazı 

noktalarda geriye püskürtülmüş 
ve ağır zayiat vermişlerdir. Anla
şılıyor ki Yugoslavlar şimdi mu
harebeye başlamış bulunu) or. 

Arnavutlukta Yugoslavlar Draç 
limanını işğal etmişlerdir. Şimdi 

İtalyanların elinde yalnı1. Avlon
ya limanı kalmıştır. ltalyanlar 
burada çok müşkil bir duruma 
düşmüş vaıiyettedir. 

Yunan cephesinde en ciddi 
muharebe başlamış değildir. Ha
fif İngiliz. ve Yunan kuvvetleri 

Almanlarla temastadır. Alman 

kuvvetleri agır hareket etmekte
dir. Görice ltalyanlar tarafından 

zaptedilmiştir. Bunu İtalyanlar 

mukavemetsiz almışlardır. Çünkü 

vaziyet icabı Yunan. kuvvetleri 

buradan çekilmif bulunuyordu. 

dün akşam P0511ı 
, gitmişlerdir. Gener 

edilmiştir . 

BÜYÜK MİL 
MECLiSiNIJ ______ .. __ , ____ __ 

Zelzelede çallşan mahk6m 
aftı meclisçe kararıaştır 
Ankara : 14 (Türksözü muha· 

birinden) - Büyük Millet meclisi 
bugün Şemseddin Günaltayın re 
isliğinde toplanmış, Belediye ka· 
nununun bir fıkra eklenmesi ve 
zelzelede hizmet gören mahkum
ların affına dair layihalar müzake· 
re ve kabul olunmuştur. Bundan 



15 Nisan 1941 

··ı insan dltlnde 40 
ton ajırlık 

lsviçrer in R.ile şehrinde çı · 
kan Nntiorıal Zeitung yeni tarzda 

ır dünya ıekoı undan bıılısediyor. 
Jacqe Laemrnle ndında bir <ıt-

cl şehrin mcydanlarındcın hirın· 
e herkesin önünde 8 kamyondan 

nıürekkep bir otomobil kafılesini 
dışlerile çekerek hareket ettırmiş · 

tir. 
Kamyonların hepsı dolu idi ve 

ağırlığı 40 ton tutuyordu. Bunların 
son arabasının arkasına deriden 
bır halka geçırilmiş, Jacque bu 
halka) ı di,lerı l r" çekerek bütün 
amyoları gerı geri 50 metre sÜ· 

ruklemiştir. 

ELILERlN ESERLERiNDEN 
MÜREKKEP BiR SERGi 

P;n iste son gunlerde delıll'rin 

erlerınden mürekkep bir scı gi 
çılmışlır. Serlııde Saiııte Anne, 
ılle E.varıd \:C Vıllejuıf timarha-

eleı ıııdeki hastalnrın yaptı klan 
erler teşhir edılı}'Or. Bunların a· 

asında kağıdı fıı kele ıle delmek 
uretilc } apılaıı tablolclf, demırden 
apılnıış lambalar, bırçok yağlı 
oya tabloları bulunmaktadır. 

Scrgiyı ge ıe ıılcr bu tablolar
an bır kısmının güıelli~ine hrıy

ao otmuşlaıd r. Sergiyi her gün 
inlerce kişı zıyaret ediyor. 

Sergi doklurları da çok ııla
adar etmiştir. Hunlar ruhi taba· 

l hakımırıd.ın bu ese leı i dik
atle tedkik t dıyorlar. Bir Fıar sız 
azete i delılcıin tablolarından ba
arının bir çok akıllıların tablola· 

ından mükemmel oldu~urıu yazı· 

or. 

Camllerln Tamirine bir 
Milyon lira Sarfedlldl 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
rafından ayı ılıııış olan bir mı! 

on liralık ıahsısalla şımdire ka
ar memlt·keıinıııin muhtelif yer· 
rinde kırk cami tamir eltirilıniş· 

'r. Bunların yır mı dokuzu lstan
ulda, ıkisi Arıkarada, beşi Edir
edc ve dığcrluı Trakyarıın muh· 
elif yerlerindedıı. 

Yıne bu bir milyon liralık 
ahsisattan beş senelik programla 
amirleri yapılmakta olan yirmi al
camıin de tamirleri bitmek uze

tdir. Bunlar arasında lstanbulda 
lileymaniye, Aıapkapı ve Kadir· 
ada Sokullu camıleri, Yeni cami, 
ultanahmel ve Şemsipaşada Be· 
aııt camileriyle Ankarada Hacı· 
ayranı ve Bursada Yeşil ile Yıl· 
ırım camilerin tamirlerine sarfe· 
ılen ve edilecek olan paıanın 
ecmuu 681,811 liraya baliğ ol
aktadır. 

Beyazıt, Suleymaniye ve Y ,.. 
ıcarnie en çok para saıfeditdiği 
ide muktdıİ tamirleri bitmiş ol· 

1 Yacaktır. Vakıflar Umum Mü 
Uılüğü bunlardan başka daha 
cniden kırk camii tamir progra
ına ithal etmiştir. 

Nlbetçl ecıane 
VENi ECZANE 

Belediye yamnd• 

BORSA 
- Hububat 

KiLO FIATI 
-E-n-az~·~n çok 

a---ı-~K~ . ..:S~·- K. S _ 

49,25 50,00 
47,00- 4700,--
52,00- 52,00-

59,50 59,50 
26,25 - 26,25 

5,55 

AlMANlARIN [lİNO[N ! 
KURTARIUN TÜTÜNlER ! 

Londrn : 14 ( A. A . l lv-
ning Stanclard gaıete inin ;az
dığına göre , on üç mil; on ln
gilil liralık Türk ve Yunan tütü
nü Balkanları ı tıla; n gelenlerın 
elinden kurtarılarak İngiltere; e 
gönderilmek üzere ; okla bulun-
maktadır. Bu muanam alış 'crış 
.ngiıtere ıle alakadar memleket-
ler tarafından \ apılan kredı an. 
ln~maları ilı· odenecektir . 

iNGİlİZ KUVYETlERİNİN 
HAVA HÜCUMlARI 

(Birinci 8) fadan artan) 

ahillerı açıklarında büşman \ a
purlnrına hücum etmişlerdir. 1500 
tonluk bir ıaşe vapuruna ıki bom
ba ı abet etmiştir . Bu vapuıun 
arka ının U) a gömülmekte oldu
ğu gö rülmüştür. 2000 tonluk di
ğer bir iaşe \apuru ile bır kara
kol gemi ıne bombalar ve mitral 
ateşleri) le hücum edilmiştır. Bu 
harekat tan bir ta;) aremiı döıı
memişl ir . Hombardmaıı ta) yare
lerimiz Bordo .>akınlarında merin
) ak hava mey daııına dün gecede 
hücum etmişlerdır. Bın.nlara ı a
betler ha,> dedilmiş ve hangarla
rın ) andığı görülmüştür. Bordo
daki doklarda bombalanmıştır. 

Bu harekattan bütün ta;) areleri
miı dönmüşlerdir. 

Alrlkada Almanlar 
( Blrincı R) fadan artan) 

dılen düşman piyadesi Topruka 
hücüm etmişlerdir. Bir noktada 20 
kadar tank dış müdafaaları geç· 
miştır. Tanklarımız deı hal mukabil· 
bır hücum yapmış ve düşman ge
rek tank grrekse insanca çok 
ctğır zayıat vererek t&rdedilmi~tir. 
Kıtalarımız ollum civarında düş· 
manın ıleri müf rezderiyle temas 
tadır. Ve lıu müfrezeler çok ağır 
1.ayıal verdırmış crdır. 

Habeşist nda: Mağlup edilen 
ve karmakaıışık çekilen düşmanın 
takibi devam etmektedir. Bu çok 
esirler gelmekte ve bunlar arasın· 
da bir fırka, birde liva komutanı 
bulunmaklodır. 

TORKSOZO 

Bir J'ransızların 
Şefi ne diyor ? 
Londrıt : 14 1 A. A, ) Mü . 

takil Fraıı ız ajansının Kahire 
muhabirine göre , General Dögol 
Mı ırdald Hür Fran ız. kıtalarnıı 
teftiş ettiğı ırada ubn} lara şu 
özleıi Ö} !emiştir : 

Biz. henüz mucAdclemiz.in 
ılk günlerinde bulunuyoruı . Bu 
başlangıç fena değildir . Muhare
benin h;ımeıı hemen bilmiş bu
lundu~u E.rıtrcde i} i döğüştük . 
Şimdi ga; retlerimiıı başka taraf
lara çevıreceğiz . 

AlMAN ORDUSU DURAKlAOI 
(Bırinci a; f adıın arlPu) 

bombalar atmış, ha nr ve ıayial 
olm&mıştır . 

Londra : 14 ( A. A. )- Öğ
renildiğine göre , Berliıı Balkan. 
!ardaki müşkülatı j en ilmiş addttt
memektedır. Filorina ile Yencenin 
alındığı Berlinde le) id edilme
miştir . Saray Bo nadaki a keıi 
hedefler bombardıman edilmiştir. 
Kuvvet tahşid edilmiş ) erlerde 
bü; ük yangınlar çıktığı görülmüş. 
tüt . 

Londra : 14 ( A. A. )- Miis
takıl Fran ız ajan ının Atina mu
habirine göre. Akropolis ge~cte
sı General Dögol ile General 
Katrumu mücııdele.> e iştirak et
mek üıere Yunaııi tAna gitmek 
ümidinde olduklarına dair çektik
leri bir telgrafı nesrelmiştir. Ge
neral Dögol Mıki mecmuasının 

muhabirine demiştir ki : < Bütün 
diınyEHıın kurtulması için açılan 

mücadelede Hür Fran ızlar Yu
naııi tanın yanı başında harb et
mek i temektedirler . Yunanista
nın bugün bile gösterdiği mi~alin 
tarihte benzeri yoktur . 

Londra : 14 (A. A.) - Yunan-
istana yeniden Britanya ve impa· 
ratorluk kuvvetlerinin muvasalat 
ettiği resmen bildirilmektedir. Bal· 
kanlara yeni Brilanya kuvvetleri
nin, yalnız Büyük Briıanyanın ce· 
sur mültcfıklerınc yardım arzusuna 
değil, mutlak kontrolü elinde bu
Jundurdutunun dtlili olarak tclAk· 
kı edılmektedir. Doğu Afrikasında

ki muharebe aşağı yukarı bitm ş 
olduğundan orada muharebe eden 
mükemmel müttefik kuvvellerinin 
di~er muharebe sahalarına gönde
rilmesi beklenilmektedir. 

Olreş birincilik 
mlıabakaları 

(Birinri sa; fcıdan artan) 
ikincili~ini \C Ahmet Çakır ( ls· 
tanbul) Türki) e iiçüııcülüğünü 
ka7.nnmıştır. 

61 Kiloda Mu tafa Beton (An
kara ) Türki.> c birinci i, Halil 
Uz.er ( 1 tanbul ) Türkiye ikinci i, 
Hamdi Topsakal ( Sha ) Türki; e 
üçüncüsü olmuştur. 

66 Kiloda Yaşar Doğu ( Ankn 
ra ) , lzzd Kılıç ( lcel ), Bekir 
Yolcu (1 tnnbul) Türkh t' birinci-
lik, ikincılik \: e üçüncülüğünü al
mışlardır. 

72 Kiloda An karanın kı.> metli 
güreşçilerinden Celal Atik Tür
kiye birinciti~iııi almış, lımitterı 
Beslen Kışınbıt) ikinci v~ Deniz
liden Hamıa Akhan üçürıcü ol-
muştuı. 

79 Kiloda gürt•şen Ankara ta-
kımından Aıiı Kiper beş rftkibi
ni de tuşla j en erek Türkİ) e bi
rinciliğini almış,' hmitten 1 mail 
Topçu ikincı ve lzmirden de Muh· 
li Taj fur Türki) e üçüncü ii ol· 
muştur. 

87 Kiloda güreşen 1 tanbuldan 
Adnan Yurdaer Çorumdan Meh
met Ali Demirka; a ile çetin bir 
güreşten sonra Tür ki} c birincisi 
olmuş Mehmet Ali ikinci ve Bur
sadan' Recep Salman üçüncii de-
recede kalmışlardır. 

Ağır sıklette 1staııbuldan Ço-
ban Mehmet bermutat Türkiye 
birincisi, yine ı~tanhuldan Sam
sunlu Ahmet Türkiye ikinci i, 
Adanadan da Znııapalı Hanefi 
Türkiye üçüncüsü olmuştur. 

Takımca .> apılan tn niflerde 
13 puvanla Ankara birinci, 12 
puvanla 1stıınbul ikinci, 5 puven
la Ege üçüncü, 4 puvanln Koca
eli dördüncü, 3 puvanla Ke) seri 
gnıpu beşinci ve birer puvanln 
da Seyhan, Samsun, Bur a altıncı 
olmuşlardır. 

Güreşlerde iyi dereceler alan 
güreşçilere Bölgerni1. Bec.Jen Ter. 
biyesi· Başkanı vali Bay Faik Üs
tün taraf andan birer kol aatı he· 
diye cdilmış, kıymetli gençleri
mize geceleyin de Adana lculübiln
dc bir :r.iyafct verilmiştir. 

Atiı.n : 14 (A. A ) - Strumca 
da iler eycn 170 Alman tankı, tank 
topu ile mücehhez iki Sırp taburu 
tarafından karşılanmış ve 44 tank 
bir hamlede tahrip edilmiştir. Al· 
manlar bu azm zayıaıtan sonradır· 
ki ancak 9 tankla harp hallarını 

yarabilmişleı dir. 
- ~~~------------~-----~-~--~-----------~--~ 

G. Antep inhisarlar başmüdürlüğünden: 
1 - 31 Maddeden ibaret şartnamesi mucibi G. Antep inhisarlar Başmüdiirlüğü . Mliskü 

rat fabrikası ve ikinci maddede isimleri yazılı inhisar idareleri ve mahaller arasında ge!ı:.c ~ 
ve gidecek emval ve eşyanın nakliye işi 614 941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme aşağıda 

Narlı 

Narlı 

Nariı 

Narlı 

Antep 
Antep 

F.Paşa -

,. 

gösterildiği üzere iki cihetten yapılacaktır. 

Antep Antep Narlı 1 

Kilis Kilis Narlı ) 
Nizip Nizip Narlı ) 
Birecik . Birecik Narlı ) 
Kilis Kilis Antep 1 
Maraş Maraş Antep ) 

Antep Antep F. Paşa ) 
Kilis Kilis F. Paşa ) 
Nizip Nizip F. Paşa ) 

Narlı lstasyorıu 
ciheti le 

,. Birecik • Birecik F. Paşa ) F evzipaşa lstasyo-
Antep - Kilis Kilis Antep ) nu cihet ile 

3 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Bu iki rihet üzerinden verilecek tekli
mektuplarından hangisinin fiyatı. ~ıuvaf1k g~rülür ise ihale o. ci~e~~en yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme 2114 941 tarıhıne tesaduf eden Pazartesı gunu saat 15 de G. Antep inhisar 
)ar Başmüdürlüğünde müt~şekkil komisyor.ı h.uzurunda ~.a~ılacaktır. . _ . 

S _ Nakli taahhüt edılecek eşyanın cınsı: Mamul tutun, Tuz. lspırto ve ıspırtolu içkilt• 
kuru Üzüm. maden kömürii. barut ve av malzemesi ve bunlardan başka inhisara ait sair em 

val ve eşya 
h m'ıkdsr tutar bedelleri·. Bunların mu ammen 
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..... w ................... .. • • I ASRi SiNEMA İ 
• • • SUVARE Bu AKŞAM SUVARE 1 
: 8.45 8.45 

1 İstanbul Belediyesi Şelılr Tlyatroıa 1 

••

•• BEŞiNCi TEMSiL 1 
ı"""""""""""""""""""ı i rr .. O .... i{.A"tli .. N .... 111 

·ı ı •• " ...... """"""""""""······ı" 1 ı .................. " •• " .......... ""ı 

•

:. Piyes S perde 1 
Yazan: Melerare Samı 

1 Locarar ve numarah koltuk hergUn klfede 1 
satllmaktadlr. l•tlcal ediniz 

TARZANIN İNTİKAMI - SAADET YUVASI 

1 SİNAMADA : Pek yakında • • • 1 Gençler Sevişiyor 1 
ı.......... • ............. ı 

15-4-4941 SALI 

8.00 
8.03 
ö.18 
8.45/ 
9.00 

12.30 

12.33 

12.SO 
13.05 

13.25/ 
14.00 

18.00 

18.03 
18.30 

18.45 

19 00 

Program, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Harif Parçalaı {Pi.) 

Ev kadırıı-Yemck listesi. 
Program, Saat ayarı 

Müzik : Türkçe PIAklar 

AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe PIAklar. 
Programının Devamı. 

' Müzik · Kanşık Prair am 
(Pi.) 

Program, \'e Memleket snr • 
Ayarı. 

Müzik : Cazband (Pi·) 
Konuşma (Çiftçinin S11all) 

Müıik : Çiftçinin Saati -
Köy Sazı 
Müzik : Violonsel Solo'ları 

- Enver Kakıcı 

19.20 Müzik : Fılm Parça!· (Pi.) 
19.30 Memleket Snnt ayan, \O 

AJANS Haberleri. 

19.45 Konuşma : Ziraat Takvimi. 

19.50 Müzik : Radyo Fasıl He· 

yeti. 

20.15 Radyo gazetesi. 

'20.45 Müzik: Radyo Salon Orkest

rası (Violonist Neçip Aşkın 

idare.inde) 

21.30 Konuşma. 

21 45 Klasik Türk Müzig-i Koro

.su. Şer · Meıud Crıii 
22.30 Memleket Saat llijan, A

JANS Haberler. e Ajans 

Ziraat, Esham Ta"1vılllt Kam

biyo Nukut Borsası (Fyll). 

22.45 Müıik: Dans Mü7iği (Pi.) 
28.25/ 
23. 30 Yarınki Provam ve Ka

panıs 

S[YHAN Yill Y[Tİ DAİMi ENCOMENiNDf N: 

1- Adana R şatbey mahallesinde on dershaneli ilk oku 
binası ikmali inşaatı keşif tutarı olan (25000) lira üzerinden 
kapalı zarf m. ıhı ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28f4f941 tarihine ınüsa<lif Pazartesi günü sa· 
at 15 <le vilayet daimi encümeninde yapılacağından kapalı zarf
lar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat 14 de bu 
encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini gör
mek için Nafia müdürlüğüne muracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin ( 1875) lira muvakkat teminat vermeleri ve 
ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yaptıklarma dair bon· 
servisleriyle iki adet vesika fotograflarını. bir adet (38) . bir 
adet (8) Kuruşluk damğa ve bir adette bir kuruşluk Tayyare 
pulunu yukanda 2 ci maddede yazılı günden 3 gün evvel di· 
lekcelerirı~ bağlanmak suretiyle vilayete muracaatlan lazımdır. 

5 - Posta il gönderilecek mektupların tış zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 6-11-14- 18 12870 

VAKlf lAR MOOORlOGONOEN · 
Keşif 
bedeli Muvakkat teminatı Narlı istasyonu Cihetile Mikdarı 5.548000 Kilo Bedeli 39930 Liradır 

f. Paşa •. ,. 4.839000 ., 45118 i .. r: 

6 _ Muvakkat teminat mikdarı Narlı yolu için 2994 lira 75 kuruş. Fevzipaşa yolu ıçın 

I _!-ira Ku. Mevkii Cinsi No. Lira Ku. 

Asfalt cadde Hane 24 
3383 lira 85 kuruştur. . • . 

1 kliler teklif mektuplarını ve temınat makbuzlarını ve kanunı ıkanıetgah ve ticaret sic. 
. d stke ti olduklarına dair vesikalarını 2490 numaralı kanunun 32 33 inci maddelerindek 
lın e ayı 1 b k d k · · b 'f d · · de ihale günü saat on eşe a ar omısyona vermış ulunacaklardır. 
tarı at aıresm d h l 1 h' · l · d 

Ş t aıneler bu ilanın yapıl ığı ına a n ısar ıdare erın en bedelsiz olarak alınabi-
7 - ar n 9-12-15 12891 

lir. 

67 3 00 1 309 
186 49 ., 419 14 00 

Yukanda cins ve mevkisi yazılı evlerin sıva. badana ve 
yağlı boya tamiratı yaptıntacağından 9.4.941 den itibaren (15) 
ı ün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 25.4.941 
cuma günü saat 15 de Vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

isteklilerin müracaatları 12907 13 - 15-19-24 
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fTaze ve yükseki 
9 ~ 

i randımanlı i 
İ ANOT J 
!bataryalarımız! 
9 ~ 

i gelmiştir al- 1 
1 makta acele i 
i ediıiiz i 
ı ~ 

i ( Muharrem Hilmi Remo \ 1 
O Abidin paıa cad. No. 112 Telvaf: Remo • Adana 9 • o + - Telefon: 110 -Ot 

ı ·~~ ı 
•-t-~-0-0-0-00+H+~-O-O-. , ................................. _, 

FEMil 
Bayanların'~sıhhi arkadaşı 

Biı çok ba) <rnların 
~ıl.hi. a} lık it n izlikle
riııde f. östo dikleri a
lak ası2 lık. n a :m ra· 

hatsızlık 'e ~. astalık
lara ) ol a<,mıştır. l~te 
bundan dolayı. her sa· 
ym ba} an. adet za-

manlarında bu gibi '.hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, .sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in hususiBACLARI da vardır. 

[CZAHElER~EN VE TUHAf İY[, ITRİYAT 
MAGAZALARINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu Bahri Diril Ticarethaneai 

L----------•Y•a•i•c•a-mii civarı No. 7~ 

TORKSOZO 

. . ~:p,: # :P::# # # # XX'ZC"'ZI: 

K 0~:1 e r; 11 Mil~I MEISUCAT fABHiKASI MODOHlOIO 

-
Rer:eczanede bulunur 

• 
. ı1 ~ n ~ c ~ ': -1 l; ta,~ iİ Bevliye mütehassısı . 

: on.DPERATöH Saim Erkun · 
( 

• ( ı lı ı, !: 'l? t if .· :ı r y:>!ları (böbrek, mesane ve erkek • 
tenasül hastalıklarını) 

Kızılay C ~d :hstnde, lstlkl31 Okulu kar,ısmdakl 
;' m nyanehaneslnda tedaviye ba,ladı. 
i l'.l778 29-:10 Telefon : t 83 

iplik Flatıarı : 
Numara: 4 6 8 10 12 14 

Kuruş 3 ı5 335 470 490 530 565 

Bez Flatıarı : 
N Tip _E_._8._5~_E_._9_0~~B_. __ 7_5~~B_._9_0 
~ Kuru~ 854 891 825 945 

~ 
Yukarıdaki fiatlar. iktisat Vekaletince tesbif 

satış. sipar.iş. sevk ve kabulu. Fabrikamızın 1 M 
tarih ve fiatlarıdır. 6 sayılı tamimi esasına nıüstt 

" 12757 . 1 
tt::z:::z::~::::::::~ 

a=;;;.;:;:x:~;;;;a':~aıart 
= ş. Adana Mensucat Fabr 
tt Mldilrlljlnden : 

" " " " 
Ü 

" " a 

lktisod Vekaletininin 24-9-940 tarihli uınun1 t 

istinaden pik fiyatlarımız aşağıdaki şekilde tesbit 

No. 

Kuruş 

1 
2 
3 

4 6 8 10 

315 335 470 490 

Beş balyadan fazla sipariş kabul edil 
Eldokumacılarının siparişi tercihan se" 
Yapılan siparişler sıraya ithal edillll 
gönderilir. 

------------------------------------------- i 
4 - Ambalaj masrafı istasyoııa 

! 
1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira11 

Şube ve ajans aderli : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı .Bankac;ında kumbaralı ve ihbarsız ta~arruf hesaplanna en ı 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekikcek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

- 4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 il 250 .. ınoo ,, 
40 

" 
100 il 4000 il 

100 50 il 5( 00 
" 120 

" 40 " 4800 .. 
160 

" 20 il 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şulıat, 2 Mayı<t, 1 Ağusto!, 3 İkincib•şrin 

tarihlerinde yap.lar . 

& 9 4 ı ıKRAMIYELERl 

1 AJct 2000 Liralık 2 .000 Lira 
s 

" 
1000 it 3.000 " 2 

" 
750 " 1 MO it 

4 
" 

500 " 2.000 
" 8 " 250 ti 2.000 ti 

85 it 100 il S.500 
" 80 

" 
50 " 4.000 ,, 

800 ti 20 " 6.000 
" 

tahmiliye müsteriye aittir. 

_::uxuu:uxx:u=:::x::zcıaıOI~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balt 
HASTAlARINI HER GON MUSTAfA 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYEHEHA 

o 
R 
E 
o 
N 

KABUl EDER 

1:1 RADYOLA 
;iJ Bataryab Radyo Ma,terner111• 
l:~ Dünyanın en büyük radyo fabrikasının rilc'; 
(ti OREON markalı radyoları geldi. Bu raiyolar fab .. ~ 
tj 10 sene garar.tili olmakla berdber sesleri gayet yll 
:+ vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem ta~ . ce~ 
~t' ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idare!ıdır. 1( 
(t Bu radyolann ceryan ile çalışanlan da vardı~ ~e 
''t' bulunur. Bu radyoların seslerini bir defa dinleyınıJ. 
~~ -~· 1tJ Gramafonları olanlara da kolaylık yapmak 

1 

ttj ile de değiştirebiliriz. 

~:i Adana Umumi Acente•İ: 
[ti 
r+1 
1 
~·1 lt, 

Yat Camii llar1111Dda 
Bekir Satar. 

ı.!:'~ - - - . - ---~~:r--=-=-...,,..~= 

Abone ve llan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Alta aylıQı 600 ,. 
Üç aylığı .., 300 ,, 

Aylık ta a~ edi.ir. -ilanlar için idareye 
m Uracaat etmelldlr. 


