
SALI 

1 
BiRiNCi KANUN 

1141 

iDARE YERi 
ADANA • Abidin 

P°'° Codduı 
Telefon : 315 

-----~-

S.ııaı her rerde 15 Kuruf 

• • • 

ŞEFiMiZiN 
HEYKELLERi 

/.ıanhul ; 1 (Türlcsözü muhabirinden ) - Taksimde eski Tal< · 
mn Ja,luz arasında lnönü gedsine rekzedilecek Milli Şef ismet lnö· 
mJnün lıeyluli hakkında Belediye imar müdürlillü laraf ından bir pro · 
Je lıa%ırlanmııtır. Bu proje dün şehircililc .nütehaısuı B. Prost tara 
/ırulan Jedlcik edümiıtir. 

B. Prost lıeglcelin ıui ,yerinin ehemmiyeti ve Milli Şefimiz.in 
ıere/ile müterıasip bir ilıtiJamda olmasına bilhassa dikkat ettflinden 
imar müdürlülünün heykele flermık laMn!Vurunda bulundufu gükseklik 
ıelılr_cüik mütehusw tara/ından #ıaS'Vip edilmiştir. 

Hey/celin projesi pazartesi fiinü Vali ue Belediye &isi B. 
Lutfi Kırdarın reislflinde imar müdürü B. Hüsnü Keseroflu , B. 
Pra.t ue mimar B. Nilkreddin tarafından t•dkik edikcektir. 

• 
iş mükellefleri 
g11.sası merigette 

Amerikan 
Japon harbi 
başlıyor mu? 

v •• , çoi ••sin 
~nda aon 6ir 

.;yaı ••yr•t oar 
Vqiajton ; 1 ( a. a. )- Ruı.-

~ duraanan 
........... [ .tılailimllleflili ....... "" 
...,_. J-pon Bgrıllili japtlll .hal-
~ ~ili w aat· 

J,aeilbın ile Amertbaın 

..,.,... Glbrılm••' ••iltir . 
811 ıt u ba --- .... daba 
... bir ... " JWW;pna hazır.. 
byor. 

Jhtimlll bu mtu Amerika• 
l.at( M .. eev ... ŞaJet böyle 
ilc.R 8tc l 9E e ...,. 
M ı1ils .ili: b, i& P r ... 
Jcia T9paa iir km1c1m -Çlbr-----~. ı'..._... .Japoaya -Ü 

• 7 lildi ......... 1 :-•· .. ..--·.U 'prk. i9ila _.... .a. 
yMI prePipleri <fetittirmiyecek· 
tir. Jtcr Japonya hart keti detif· 
tirmeue Aıaensa onu sillh kuv· 
veliyle ıorlayacakbr. 

Ankara : 1 (Türksöı.ü Muha· 
' birinden)- Linyit istihsalini mem

leketin ihtiyaçlannı temine kafi 
derecede bulundurmak gayesiyle 
Etibank garp Unyilleri iıletmesi 
tarafından çahtlınlan Soma, De· 
tirmisaz ve Tavşanlı Linyit hav· 
zalarında Milli Korunma kanununa 
müeteniden ücretli iş mükellefiye· 
ti telis edümiftir. 

lı mükellefiyeti Kütahya, Ma· 
nisa ve Bahtcesir vi1'yetleri ahali
ainden maden işlerinde az çok 
çalllmlf olan ve bu i•erde çalıf· 
~ idet ediomif ailelere men· 
sup olup çal11ma ya41na gelmit 
bulunan veya hiç bir işle meuuı 
...., ...... ~"Vil)'eltr 1ı8r. ......... ..._.....-ve 
,,.. ..... ,, .... w 1ı •••• lk· ... 

liua eıt.bı 1 1 .... - w bi· 
Jalmum vatandatle• talllilt olma· 
caktır. 

Bu ksanaame b&aründen ili· 
..._ meriyete airmiftir . 

SOVYETl.ERE GÔRE 

Almanlarda 
duraklama 

,. .......... ~ 
Moakova: t ( A.A. ) - Oiin 

akıamki Sovyet tebliti : Kıtal•· 
nam biitiln cephelerde dlımanla 
çarpaşm"'8nhr . 20 Alman tay
yaresi , 83 Alman tankı , 15 zırh 
b otomobil , 655 kamyon , 30 
top , 212 araba tahrip edilmittir. 
Üdden fHla dÜflllaa alayı yok 
edilmiıtir . 

Cenup bab cephesinde bir
liklerimiz düımanm bir piyade 
tümenini ezmiştir . Son iki günde 

(Gerilıl 1 llaci 8Q,...) 

t.İRK.8ÖZtİ 
SaWp vc l•ı•ubarrilt 

n111D C•LIL" aOV!ll 

Kuruhq Tarihi : 1 Ktnunusani 1924 

anıec1ınoı Jll - •• ,.: 15173 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

r .................... , , 
ı Almaaıaıa dla ı 
i ppdaa luawa •lg•••i 
ı ı 
ı Londra : 1 ( •· •· ) - ı 
ı 8•11 hiyetll keynaklarda11 ı 
ı laUdlPlldlllne gBre, lng!llaı 
ı taır•n!erl dUn gece Al· ı 
ı manyamn Şlmal Betlem- ı 
ı d•kl hedeflen taarruz ı 
ı etm!,tlr • ı 

ı ........................ ı 

&ESS 

TEDKIK EDiLEN KANUN LAYIHAtARI 

Bekirlardan vergi alma 
meselesi tedkik ediliyor 

Ankara 1 (Tirks6ZI muhabirin· 
den) Yozıat mebulU Sırn lçöa'ln 
reçen 1940 1ene1inde Blylk Mil· 
let Meclisi reiltiline •erditi bir 
takrir ile ll'eaUeketimiıde n•falu 
arbrmak için bektrhk verfiıi kon· 
mnıru teklif etmipi . 

KclyHUer , çocuk baba HJ• 
Haaı olan ıebir veya k9iabah 
dallar • evlenmefe mani derece· 
de •alil olchıliları •hhiye beye· 
tiflden taatik edHmif npor ile • 
bit olanlar mbtuna olmak bere 
Mkerlilc :mlltelleftyetini ifa etmif 
laer beltir erkek, ony~i y .. ını bi 
tinaiı her bekir ltadmın verviye 
tibi tutulmaıwu teklif eden bu 
kanun 1iyiha11 :maliye encimenln 
den reçtikten mnra sıhhat ve iç
ti .. i •aavenet enclmeninia tam· 
vip karan ile dahiliye encflmeDi• 
ne verilmiıtir. 

Sıhhat ve içtimai maavenet 
enclmeni Y oaıat mebusunun tek 

M""'ercll.r tara.frndan:tolallye edilmekte olan Bardiyadan bir fii!rinilf : lifıni bilbuaa nifuı~t.-uyldi ve 

Ankara : (R. G.) - Liby~ 
yaıiyet oldukça - aydınlanmıftlf.I 
Artık umumi harekat Britanya 
kuvvetleri lehine cere) an etmek
tedir. lntiliıler yeniden bir tank 
muharebesine baıladı. Bu muha. 
rebeyi de kaıanırlana artık Al· 
manlar Sirenayka'da zor tutuna-
~ ..................... _ 

çe ....... 1m ........ ....... 
,,. Jil =• ................. ,,.. .... .. 

içtimai yardım bakımından tetkik ı ........................ ı nan asal lebhede ki, orada dotu· 
ı LIBT&.-A ı dan ilerlemiı olan kuvvetlerimiz etmiı ve rerçoklen ilmi bilaiye 
ı ·., Topruk kalesinden bir çıkış hare- dayanan mltelaaltrı muhtevi bir 

i i 
keti yapmaya muvaffak olan kuv· maabata hazırlam.,ıır. 
vetlerle birleımiflir. ikincisi HaHa- Bu mubataya ıöre memleke· • Yen 1 tank yeden Sidi Ômerfn .imaline kadar ti mir.de nifu• te•yld6 tilsınti • r- ltUCİp vaiiyette defildir. Bilikli 

1 devapı eden hudad ce'bilai. Oçün- Türkiye'de nulM artma ..ni.t>eti 
disü Jaluyi'de içine alan Cenup Avrupa d•v~nin • Rua_Ia h•· 
bilıı ....... . ............ , ........... t..ır.••·-~ e..y t •• -ıı-d ..... : 

MibHr lawvetlerillla Y1lllf'eti ••· 
biln bir tekil ........ On6ak- tlbllii : Ubfa as' ırlt ........ 
dairi ıs dD iOID• etHıauaiJeiti bfrbiriadeit .,.. lf aMe' liııtW-
neticeler ah~. de ~ ••h• : •lldll 

Kabi~:l (L ~~>~R_e_sm~'--~~Clpl'D:_:f~d_a_c_•_•:-..cll~l'l~' -,. __ balu~-·--------~----~------------~----....;.....------~ 

Rostoftaki 
muharebe 

K1111lı l#qıplar 

Bcrlin : 1 (a. a.)- Alm• Of· 

daMrı .,.... ... lltuwlaa; Ros· 
tof bilaufnde dlifman .... de in· 
san ve 19alzemece feMltbklara 
hiç balauyarat karii hücamlanna 
devam etmiftir. Düfmna yeniden 
ciddi ve kanlı kayıplar verdiiil· 
miftir. Zırhlı ve piyade iefkilleri 

Sovyet hükümet merttea. tlotru 
daha .,_. iler!wı ·aıentir. Lenitlr· 
rad önünde dişmen din de neti· 

(Gerimi s illd .... ı1.ı 

r.w ııvPırl .. .... .,. .. -...... . 
AJMMcd'n .. ,., ..... , 

Vqintoa : l (a. a.) - Me· 
builar .. eliti deni& anclmeni 
raai Amiral Luad, reis Ruıvelt 
•e h.rİCİj'e onw1t1i el'llAniy le 
t&tımeterde buluDIMflur. 

Fransa. Berlinle daha aaln bir 
ifbirliti yaparak Fran111 doaao
muanı Hitlerin emrille verditi 
taktirde, Ameıikan aularmcle bu· 
lunan 11 FrUS11 ticaret vapuru· 
non Amerikacı miaadere edil· 
••sine ve luıllaıulmaana ait mu
ameleler üzerinde ıörifilmütdlr. 

c--A---ske----ri ,-aliyi---.. 
• 

ROSTOF'TAKI 
• 

RUS ZAFERi 
R 

utlar RGiroru ıtri aldı· L 
lar • Bertlae r&'e ; Ros
tof ahalisi , tehre 

0

1'İren 
.,. ..... ............ 

Londre : 1 ( •· a. ) - Tay· 
mit 8ueıe.i Ortqark durumu 
hqkanda diyor ki : Tokyonun 
teladitleri liyul bakımdan avcı· 
ların avlarını kapana dlflFmek 
i~a y91>takları priltiHere benzi· 
yor .. Fakat Japon Drvlet adam· 
lan bu tehditlerden korkmıyacak· 
br ... ltareke için de tunları IÖy· 
llyor : iktisadi ambargo •aldı· 
rtl..,adık-;a hiç bir miltareke J•· 
ponyayı memnun c.demeı . ]•· 
ponyanın Jdltakbel siyaseti ~·!' 
.Qlarek .biliomedikçe bu yola ııdı · 
leaaeıdi • japonyanın Ameribya 
vertceli cevap Raı cepheıinden 
ve LibyadMl paecek en son hı· 
berlcre bPthdır. 

-----
Bu huau1ta Mber alaadııtaoa 

töre. Amerika bahriyesi billbaua 
Normandie vapurunu kullanmak 

Almanlan arkadan wrduklan 'çin 
Allilalllar fiddt1li mlsllleıme ted· 
birleri alililflar ve bu meyanda 
tehri botaltoutlardır . Bu Timo· 
çenko ordulaaaın bir zaferi midir. 
yôkA , ,elaWeki sivil ahalinin 
-*-e•ıti tiddetini mi fÖS· 
terir ? Bize kahraa , durum her 
iki bakımdan Almanlarm aleyhi· 
nedir . Eter kendi iddialan &'İbi , 
Ruslara bir ceza vermek için teh
ri botaltblarsa , demek içenle as 
it uayiı ve intizamı temin ede· 
cek bir vaıiyete rlreıne111lfleı'dir . 
Fakat Almanlai'ln buradan ukerf 
bnetler tarafıDdan çıbnlımt ol· 
dutu muhakkalt )ibidit • Çllnldl 
cftlnkl Alman ndymu da Don 
havtutndil Rmlarln qok fiddetli 
bir lairta tMrrUıdmadan Mblet. 
mit ft bun• üzerine A1mallann 
Ro.rtan qekiWlldeı4ni Mdlrmiı· 
tir • R09toıf'ua ,_; 9Mfl , Ru
lma mühim bir hamlesini ve aJ· 
ni ••anda ull enerjilerini bay
betmedikleriDi ı&terir . Harbin 

Anbra : 1 ( A.A. ) - 16· 
yük Millet Meclisi bugiiD toplla
mlfbr . Hadat ve sa16r umum 
miclirliti 941 matr yğ bildce
sinde detifildik ,.,.._ ı • pm 
la kanuauna ameJyel 2711 .. ,. • 
b kwaD• donlüncü medc:h ılıja 
• A • fıkl'Ullla bir kelime eklln· 
muine , Tlrkiye ile Almanya 

Vaıinıton : 1 ( a. 8 • ) -

Jıpoa fevkalAde murahhası Ku· 
nua Vqinıtonda kalnntbr. Raı· 
vettia ~u ve Amiral Hamura 
ile tekrar ıöe Geeceti .. nılmaktı· 
dır. 

Kambere : 1 ( a. a. ) - A· 
vpatral)·a harp lcabin~ıi Uıakt~rk 
durumunu endişe edtyor. Kabıae 
ıelccek son hab~rleri tedkik et· 

miftir . 
Londra : 1 ( a. a. ) - in· 

M• ra~ ıöre. • Fllipin ad•· 
lanaın Cenup [)otuaanda Jepon 
mandası altındaki adalar bölre· 

(Gtlill s .... ..,..., 

1 

niyetindedir. Bu vapur, ufak de· 
aifiklerle ı.,1are ıemiei 11.aine 
konatabileceUir. 

1 ..... , ..... 
lrll ....... 
11111 11111111 

Sanıapur : 1 (L L) - Bütün 
müıtemlekede clıft idare illn olun· 
mqtur. Malezyada ve .S.nppurda 
denizci ve tayyareci biitin ıedik· 
li ihtiyatlan seferber edilmiftir. 

ıııııııııııııııısıııııııııı ··- .... ,, .... dUn latlfa .... 
Nevy.aö : 1 ( a .a ) - lran 

bqveklli Fral haa istlta etmiftir. 

( ... 'bel ıqleda~ 

U'uanda ticari .......-eıere daW 
25 Temnm 1940 tarihli btlaUll 
anlrıflM protokollanadan iki_. 
marala protokolan d6rdindi mlld· 
desinde ywb müddetin yine Tir• 
kiye Ue Almaaya arumda ticaıt 
muahedelere dair 25 1eauna 
1940 tarihli hUIUlf ..... ....,. 
bafb iki numarab protokolun 
dördüncü maddesinde yazalı mld
~tin iti ay dalla uzablmaJmaa 
aid b!iltl edDen notalarin taMliJd,;. 
ne , devlM llHlillll'IU'ı ·~ 
tevhid ve taldtllllne dllr ~ 
... kdalia ..... bir ......... 
cetlVelil .. MailafM Vlıtlleti .......... ~ 



TÜRKSOZO 

AskerliK Bahisleri 

lngilizlerin 
Denizaltıları 

HATAYOA MEVCUT 
BElEOiYElERE YARDIM 

Antakya : 1 ( Türksö1.ü mu · 
babirinden ) - Milli Şefimiz Ha
taya teşriflerinde Belediye işlerile 
çok ' _yakından meşgul olmuşlar 

ve bugünkü varidatla Hııtay Be
lediyelerinin Jüıumlu işleri :vapa
mıyacaklarını görmüşlerdir. 

Askerlik vaziyeti 
ve nü./ us cüzdanları 

A iman denizaltıları Allan· 
tılcte lngiliz nakliyahnı 

sekteye u~ratmağa çalışırken 
lngiliL: denizaltıları da Mihver 
devletlerinin bilhassa Akdeniı. 

münakale yollarında pusular ku
rarak birçok Alman ve ltalyan 
gemileri batırmaktadır. lngiltere
nin geçen umumi harpte deni.zattı 
harekatı. bu silahı lrnllanmak ih
tiyacını hissetmesinden dolayı, 

mahdut kalmııtı. Fakat bu harp· 
te Avrupa kıtasının garp ııahilini 
ietila eden Almanyanın denizden 
nakliyat yapmağa mecbur olması 
ve müttefiki ltalyanın da Afrik&
daki topreklarile irtibatının de
nizden geçmesi lngiltereye deniz
altı gemilerile iş görmek fırsatını 
vermiştir. 

bir kısmı Uzak Şark sularında 
bulunduğuna göre Atlantik ve 
Akdeni1. bavzaıında takrib~n 60 
denizaltı gemisi bulunduğu söy· 
lenebilir. Şu halde Avrupanın 

garbindeki deniz mıntakasile Ak
deniz harekat sahasında asgari 
20 İngiliz deniıaltısmın düşman 
gemisi aramakla meoşgul olduğu

na hükmetmek lazımdır. 

Nllas cüzdanında askerlik darama 
olmayanlar b-ç bir yerde çalışamıyacaklar 

Harbin başında lngilterenin 
elinde 62 denizaltı gemisi bulu
nuyor ve 11 gemi de inşa edili
yordu. Filhakika İngiliz tersane
lednın daha 1iyade düşman de
nizaltılari} le mücadele edecek 
tipte gemi inşaatile meşgul olma· 
lan denizaltı vücude getirmek 
imkauını hayli güçleştirmektedir. 
Zira İngiltere, Hollanda v,.. Po
lanya denizaltılarından istifade 
etmek lüzumunu hissettiği gibi 
Amerikadan hazır denizaltı ge· 
misi tedarik etmek çaresine de 
ha~ vurmuııur. Halen müttefikle-

Lrile birlikte lngilterenın 80 de
nizaltı gemısıne malik olduğu 
tahmin edilebilir ki, bunlardan 

Sihhat bahi•leri . 
Bir ele naıd 
llallmabdlr ? 

G erçi bu denizaltı miktarı 

harekat sahasının vüsati· 

ne niıbetle ıızdır. Çünkü Norveç 
Şimalinden Cebelüttarık boğazına 

ve oradan Akdenizin şarkına ka 
dar uzanan geniş bir sah&da fa. 
aliyet için 20 denizaltı kafi gel
mez. Lakin Şimal ve Manş deni
zindeki Alman nakliyatına taarruz 
için taayare kullanmak imkaaı 

lngilizleri bu sulara denizaltı a
yırmaktan vareste kılmaktadır. 

İngiliz denizaltılarının esas faali
yeti Akdenizde ltalya ile Afrika 
arasındaki yollara teksif edilmiş 

bulunmaktadır. Cebelüttarık ve 
İskenderiye üslerine bag-lı İngiliz 
denir.altı filolarının İkmal malze· 
mesini Maltadan temin ettiklerine 
şüphe edilemez, Esasc::n Maltanın 
Mihver hava kuvvetleri taı afın· 
dan sık sık bombardıman edil· 
mesi sebeplerinden biri de bu
dur. Malta adasının harekat sa
hasına yakınlıkı ayni zamanda 
denizaltıların, tayyare keşifle
rine göre bekleme mevkii Al
manlarını da kolaylaştırmaktadır 

A kdenizde İngilizlerin de
nizaltı faaliyetine sahne 

olan çli~er bir mıntaka da Ada -
lar denizidir. Burada Mihver 
devletlerinin elindeki adalara 

Milli Şefimiz bu yolda ala
kadarlara dire l..t ifler vermişti. Bu
gün öğrendiğime göre , Vekalet 
Hatay Belediyelerine yardımda 

bulunacaktır . Bu 1 ususta mahalli 
Belediyelerden malumat istenilmiş
tir . 

ANTAKYADA 
YENi iNŞAAT 

Antakya : 1 ( Türksözü mu
habirinden )- Antakya P. T. T. 
ve Jandarma binaları için yerler 
ayrılmıştır. Ayrıca Vakıflar ida
resi yeni kurulacak şehir kısmında 
memurlaı için apartmanlarda inşa 
ettirecektir . 

Orta va Lise 
bitirme dlplomaları 

Devlet orta okul ve lise bi
tirme diploması almak hakkını 
kaybeden talebelere birer belge 
verilmesi kararlaşmıştır. Belge 
örneği okullara yollanmıştır. 

Devlet dalre'erlne 
ayrllan maddeler 

laşe müsteşarlığı devlet dai
relerine ayrılan maddelerin belli 
zamtınlarda alınmasını, alınmıyan 

maddelerin başka ihtiyaçlara sar
fedileceğini ilgililere bildirmiştir. 

YAKALANAN ESRARCI 
Tanınmış esrarke~lcrden Ha

san oğlu lbrahim Uzunger cebin· 
de satmak ve içmek için taşıdığı 
yarım gram esrarla Poliı tıtrafm
dan tutularak B. M. Umumiliğe 
verilmiştir . 

.......................... 
ı ı 
: YURTTAŞ ı 

• • • • : KUçUk kalplerden kış korı 
ı kusunu sökmek lstıyo- ı 
ı ruz. Sende yardmı et. ı 

i Çocuk Esirgeme Kurumu ! 
ı Genel Merkezi i 
: ........................ : 

Kız Lisesi De 
Enstlttlnln maçı 

Macı Enıtitü kazandı • 
Pazar günü Adana r\'tuallim 

mektebi sahasında yapılan Kız Li
sesi - Kız Enstitüsü voleybol ma 
çı , havanın sert ve rüzgarlı ol
masına rağmen çok güzel ve he
yecanlı bir şekilde cereyan et· 
miştir . Çok enerjik olan ve üs· 
tün bir oyun çıkaran Enstitü ta· 
kımı maçı kazanmıştır. 

r atbol maçları 
Bu pazar Adana Stadyomun

da üç heyecanlı futbol maçı ya
pılmıştır. 

Birinci maçı Malatya Mensu
cat - incirlik Gençlik kulüpleri 
saat 11,30 da hakem Nihad Cal
banın idaresinde yaptılar. Malatya 
M~nsucatlılaı la bütün gayret ve 
tekniklerine ı ağmen incirlik köyü 
Gençlerini yenemiyerek maçı 0- 0 · 
ile bitirdiler . yaptıkları nakliyata karşı lngiliz

ler hava kuvvetine inzimamen 
denizaltı da kullanmaktadırlar. 

Şimdiye kadar Mihver dev
, !etlerinin nakliyat yaptıkları de 

Ellerin güzel olması için on
larla daima meşgul olmak ister . ' 
Ev işi ile uğraşmıyanlar için bu 
kolay bir iştir . Geceleri yatarken 
ve sabahları sürülen bir krem el
lerin beyaz ve yumuşak kalmasını 
temin eder . 

1 
nizlerde Jngilizler denizaltıları ta
rafından ne kadar gemi batırdığı 

katiyetle söylenemez ise de bun
ların bilhassa Afrikaya yapılan 

Mihver nakliyatını hayli sekteye 

karşı Pasifıkte muhtemel harbe 
denizaltı silahı bakımından biran 
evvel hazırlanmasına matuftur. 

S on günlerde lngiliz deniz
altılarının İtalyan gemi 

lcafılderine muvaff akiyetli hücum
larının tevali etmekte olması ha· 
va kuvveti gibi denizaltı kuvveti
nin de taarruz inisiyatifini eline 
aldığ111e alamet addedilmektedir. 
logiliz deni1.üstü kuvveti karşısın
da sinmiş olan ltalyar dor:anma 
sının lngiliz deni,altı geınilerile 

dar sularda bile başa çıkamad ığı 
pek bariz olarak görülmektedir. 

lkinci maç saat 13,15 tle 
Kenan Gülgünün idaresinde baş
ladı. Geçen sene şampiyonu Milli 
Mensucat rakibi Ceyhan Gençlik 
kulübünü her ne kadar hakiıni

yeti altına aldıysa <la , Ceyhanlı
lar bugün daha kuvvetli görünü
yorlardı. Neticede Milli Mensucat 
Ceyhanı 5-2 yenerek maçı ka
zandı. 

Halbuki ev işile uğraşan evi 
silip süpüren , yemek yapmak 
için sebze ayıklıyan , bulaşık yı· 

kayan ellerle büsbütün başka bir 
surette uğraşmak ister . 

Tozlu bir iş görüleceği zaman 
önce elleri sirke yahut limon su
yu ile güzelce masaj yapmalı. Bu 
masaj tozun cilt içine girmesine 
mani olur . 

' uğrattıkları muhakkakhr. İngiliz 
1 denizaltıcılarının yetişme tarzları 

ve ellerindeki gemilerin harp 
ki.vmeti balcımınddn Almanlardan 
aşağı olmadıklarını söylemek ha
talı olmaz. 

Sodalı su ile bir iş görüldü· 
ğü zaman eller sertleşir . Bu gibi 1 

elleri yumuşatmak için avuç içine 
bir miktar tuz almalı ve iki eli ı 
birbirine ovuşturmah . 

Son zamanda gerek lngiltere 
ve gerek Amerikadald gemi te1.
gahlarında birçok deniz.altı gemi. 
sinin inşa edilmekte nlduğu ha 
ber alınmaktadır. Bu inşa henüz. 
zayıf olan İngiliz denizkltı kuv. 
vetlerinin süratle takviyesine ve 
bilhassa lna'ilierenin jadonyaya 

Hülasa : lngiliz denizaltıları 
mensup oldukları büyük donan· 
manın müessir bir cüzü olarak 
düşman nakliyatına i:ıdirdiği mü· 
temadi darbalerle onun cebhe 
hazırlıklarını aksatmaktadır. Bu 
faaliyetin gün geÇtikçe artmasına 
intizar edebilir. 

Üçüncü maç senenin en iyi 
maçlarından biri idi . Bu yılın 

şampiyonu olacağı sanılan 6 ıncı 
Demir sporla Adana Gençlik ku
lübü tam saat 15 de hakem Apti 
Atamerin idaresi altında karşılaş
tılar. İlk haftaym Demir sporun 
akım ile başladı. Rüzgar Gençlik 
kulübünün lehine idi . Maç her 
iki tarafın karşılıklı hücumları ile 
devam etti ve 6 ıncı D. spor 
3 - O galip gelerek sahayı ter
ketti . 

Daima iş bitince yarım limon 
içine tırnakları sokarak oyar gibi 
bir hareket yapmalı , bu tırnak
ları , temizler beyaz ve şeffaf 
yapar . 

Yemek pişirirken ellerde ha
sıl olan sebze lekeleri limonla 
ovulunca çıkar . 

Soğan kokusu , amonyaklı , 
ılık su ile yıkanınca , hiç kal
maz. 

Balık kokusu , elleri toz har· 
dalla ovaladıktan sonra sabunla 
yıkanınca çıkar . Yahut bir el 
tası su içine bir kahve kaşığı 

oksijenli su ilave ederek yıka
malı . 

Her ne iş görülürse görülsün 
geceleri şu kremlerden biri ellere 
sürülürse , eller daima beyaz ve 
yumuşak olur . 

1 - 65 gram bal , 30 gram 
dövülmüş ve e1enmiş badem tozu 
ı yumurtanın sarısı karışarak po
mat yapılacak . 

1 -

1 

1 
1 

UZAKLARDAN BABEB ~--..;.... ____________________________ __ 3==-
Oç kocasmı zehirlemiş -Çelik filler 

Brezilyada, Alkolta şehrinde üç koca mı arka· 
arkaya zehirlemek suçiyle Angela La Jarro namın· 
da bir kadın tevkif edilmiştir. 

Angela, üçüncü kocasını, kahvesi içine arsenik 
tozu karıştırmak suretiyle öldürdüğünü itiraf etmiş · 
tir. Bu itiraf üzerine daha evvel ölen kocalarının 
da ayni şekilde öldürülmüş olmak şüphesi hasıl ol 
muş ve tıbbı adlice otopsileri yapılmak üzere ce
setlerinitı mezardan çıkarılması emredilmiş~ir. 

Angela 29 yaşında fevkalade güzel bir kadın
dır. ilk iki kocasından üç çocu~u dünyaya gelmiş 
ve muazzam kahve tarlaları miras kalmıştır. Zehir· 
lediği üçüncü kocasından da bir milyon Pezoluk 
bir mirasa konacaktı. 

* "'* . 

nı bastığ'ı zaman alimler onunla alay etmişlerdi. 
Hatta o zaman alimlerden biri elektrikle işliyen 

makinenin boş bir hayalden ibaret olduğunu isba
ta kalkışmıştı. 

Fakat Jules Veroe o zamanın alimlerine hiç e · 
hemmiyet vermiyordu. Hatta meşhur romancı "Bu
harlı ev,, başlıklı romanında, iki arabayı çeken ve 
buharla hareket eden çelik fili tasvir ettiği zaman, 
bilginler onunla tekrar alay etmek fırsatını kaçır

mamışlardı. Romanda anlatıldığı veçhile buhar kuv
vetiyle yürüyen çelik fil, orman içine dalıyor, çelik 
ayakları altından ve çelik hortumiyle her şeyi tuz 
buz ediyordu. 

Büyük Millet Meclisinin neş 
retmiş olduğu vatandaşların as 
kerlik durumuna ait kanun dün
den itibaren bütün müesseselere 
bildirilmeğe başlanmıştır. Bu ka
nuna göre askerlik çağında bulu
nan her vatandaş askerlik duru
munu nüfus cüzdanına kaydettir
miş bulunacaktır, 

Bu kayıt işini henüz yapma
mış olanlara birer ~hafta iz.in ve· ' 
rilerek • bir hafta zarfında ikmal 
etmiyenler ışten el çektirilecekler. 
hususi ve resmi müessese direk
törleri kendilerine iş vermiyecek· 
lerdir. 

Askerlik çağına girmemiş O· 

lanlar da askerlik çağına kadar 
namzet, işçi veya memur olarak 
kullandırılacaklardır. 

NiKAH TÔRENI 
Şehrimiz Erkek Lisesi Edebi

yat Öğretmeni Bay Arif Nihad 
Asya ile Ôıtretmen Bayan Servet 
Akdoğanın nik~h törenleri dün 
Belediye salonunda yapılmıştır 

Gençlere saadetler dileriz. 

Milli Mensucatın 
Askerlerimize' 

yardımı 
Haber aldığımıza göre Milli 

mensucat fabrikası sahibleri kah
raman askerlerimize kışlık hediye 
tedariki için dün Kızılay yardımcı 
komitesine onbin lira yollamı~lar
dıı . 

Her hamiyet bahsinde oldu· 
ğu gibi bu işte de yüksek duy
gularını iıbat ~eden sayın fabrilca
törlerimizi yürekten taldir ederiz. 

Tekaüd[e,,in yetimlerin 
maafı 

Maliye vekilliği tekaüt, yetim 
ve dul maaşları içın yeni kağıtlar 
bastırmıştır. 

Yeni tertip basılan bu kağıt. 
larin doldurulması, aylıkların nasıl 
tahsis olunacağı dt'fterdarlıklara 
bildirilmi,tir. 

GENÇLiK BAYRAMI 
HAZIRLJCJ 

19 mayıs gençlik ve spor 
bayramı haıırlıldarına şimdiden 
başlımması okullara bildirilmiştir. 

Okullarda ü.ı:üm ve 
incir satııı 

Maarif vekılliği , okullarda in
cir ve üzüm sürümünün teşvikini 
okul kooperatiflerinin satışla meş 
gul olmalarını ilgililere bildirmiş · 
tir . 

ASKERLiK KiTAPLAR/ 

Orta okul kız talebesine mah· 
sus askerliğe hazırlık ders kitabı
nın baskısı bitmiştir. ikinci sınıfın 
kitabı 25. üçüncü sınıfın kitabı da 
50 kuruşa satılmalctadıı'. 

izc' llk federasyonundan 
Bölgeye gelen] mektup 

izcilik federasyonu Beden ter
biyesi Seyhan Bölge Başkanlığına 
Cümhuriyet bayramında Adana 
Gençlik kulübüne merasimle bay
rak verilmesi münasebetiyle Genç· 
liğe talim ve terbiye ile yurda 
kabiliyetli gençlerin yetiştirilmesi 
hususunda gösterilen gayret ve 
alakadan dolayı teşekkürlerini yol
lamıştır . 

Bıçakh kadın kavgası 

2 - 25 gram toz halinde 
sabun ioo gram tatlı badem ya 
ğı 75 gram kolonya , sabunla 
badem yağı hallolduktan sonra 

~olonya ilave edilecek • 

Muharrir Jules Verne'in şaşılacak zekası, yalnız 
elektriğin keşfini değ-il, fakat bir gün muharebeler· 
de tankların da kullanılacağını sezmişti. juJes Ver· 
ne, elektrikle işliyen makineden bahseden romana-

Çelik filin sırtına yerleştirilmiş çelik kulenin 
içinde bulunan nişancılar, düşmana ateş ediyor
lardı. 

Jules Verne'in zamanında, imkansız bir hayali 
sayılan çelik fil, bugünkü harplerde hayali bir rol 
oynıyan tankların başlangıcı sayılsa yeri vardır. 

Genelev kadınlarından Mer
yem Uysal, Hatice Gülşen birbir
leriyle bir kıskançlık ve anlaşma
mazlık yüzünden kavga etmişler 
ve bunlardan Hatice Gülşen elin. 

# deki çakı bıça~ını elinden almak 
istiyen Ayşe Narine saptadığından 
yakalanmı~ ve yaralı da tedavi 
altına alınmıştır. 

2 Birinci kanun 1941 

Tarih, Coğrafya: 

ROSTOF 
jy y lurdanneri etrafında kan. 
fi- lı muharebeler yapılım 

... Rostof, bir kaç gün Al-

manların elinde kaldıktan sonra 
Ruslar taiafındaıı di.in geri alın· 
mıştrr. 

Rostof, 1741 de kurulmuştur. 
Ara1isi elverişli olduğu için kısa 

zamanda sebzecilikle şöhret ka · 
ı.anmış, bilhassa ziraat sahasındıt 
keten, kenevir istihsalile ve.daha 
sonra yün, domu7. yağı, buğday 

ve tütün ticaretiyle tanınan nir 
ticaret merkezi haline girmiştir. 

Son yarım asır içinde Ros
to{ ,ta endüstri de çok gelişmiştir. 
Bugün bu Sovyet şehrinde , bir 
savaş tayyare fabrikası, bir tank 
fabrikası, cepane, barut ve diğer 
harp malzemesi çıkaran bir çok 
fabrikalar vardır. 

Muhtelif sahalarda müf emadi 
bir gelişme seyri takip eden Roıı
tof şehrinin süfusu da günden 
güne artmış ve 1930 da 380,000i 
bulmuştu. 1869 da ilk defa bir 
demiryolu ile Moskova'ya ve on
dan 6 yıl sonra Vladikafkaı ma
den sahalarına birer munzam yolla 
bağlanan Rostof, son yıllarda 
Bakü'ye de raptedilmiş ve Bakü 
petrollerini denize ulaştıran pet
rol borularından biri ele Rostof •. 
tan geçirilmiştir. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Sah 2.12.941 

7.30 Program ve memleket sa· 

at ayan 

7.33 Müzik: Hafif 

(Pl.) 
7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik: Senfonik 

(PL) 

8.15 Evin ~aati 

8.30/ 

Program 

parçalar 

8.45 Müzik : Senfonik parçalar 
Programının ikinci kısmı 

(Pi.) 

J 2.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

ı 2.33 Müzik : Türkçe Plaklar 

12.45 

13.00 

13.30/ 

Ajans Haberleri 

Müzik : Türkçe 
Programının ikinci 

plaklar 
kısmı 

1040 Müzik : Karışık Program 
(Pi.) 

18.00 Program ve memleket sa 
at ayan 

18.03 Müzik : Radyo salon Or 

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

19.00 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 

Ajans Haberleri 

19.45 Konuşma : ( Yardımseven 
ler cemiyeti adına ) 

19.55 Müzik : Fasıl heyeti prog 
ramının devamı 

20.15 Radyo gazetesi 

20.45 Müzik : Mozart'dan Lied 
ve arya'ıar 

21.00 Ziraat takvimi 

21.1 O Müzik : Oda muzikisi 

21.30 Konuşma ( 100 sene önce 
nasıl yaşıyorduk ) 

21.45 Müzik : Klasik Türk mu 
ziği programı Şef·: Mesud 
Cemil 

22.30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam 
biyo - Nukut Borsası , 
( Fiyat ) 

22.45 Müzik : Dans muziA"i (Pi.) 

22.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa 

mı 



SiYASİ ve ASKERi 

GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Gazetesi -

Uzakşarkta 

son vaziyet 
Berlln -Vlşl 

Finlandiyanın iddiaıı 

SOVVET CEPHE SiNDE 

zak Doğu durumu güııün en 

U mühim siyasi meselesi olarak 

politika sahnesinin ön safında 

yer almaktadır. Hal ile Japon de

legesi Kurusu arasında bir kaç 

görüşme yapıldı . Japonya Ame

rikadan bir çok taleplerde bu

lundu. Bu teklifler in biı çoğu A

merikayı prensiplerinden 8) ıracak 
iekilde idi. Bunun için Amerika 

bunu kabul etmedi ve bunun ü

zerine konuşmalar bir çıkmaza 

girmiş vaziyette kaldı. 

Japon politika adamları ve 

Japon matbuatı Amerika aley

hinde konuşmaj!a devam ediyor. 

Japon Başvekili son bir nut

kunda Amerika v~ lngilterenin 

Uzakşarktan kovulması lüzumun
dan bahsetmiştir . Ve Başvekil 
bu hitabında milletin yardımını , 
elbirliğini talep etmiştir . 

Hazırlıklara bakılırsa Japonya 
Siyamdan harekete geçecektir . 
Japonyanm Siyamı ele geçirm~k 
iıtediği muhakkaktır . Japon ka
binesı bugün fevkalAde bir top 

lantı yapmııtır . 

"' "' * 
Avrupaya gelince : Almanya 

ile Viıi hükumeti arasında hara
retıe•konuşmalar oluyor . Petenle 
Hitle .. rin Liyonda konuşmak üzere 
hareket ettikleri söyleniyor · Şi
mali Afrikadaki Franiız sömür
gelerinin emniyeti ~çin Almany~- 1 
Fransa arasında muıterek tedbır· 
ler alınacağı bildirilmektedir· 1 

• "' * 
Fin Başkumandanı Manner-

~ nerhaym Fın milletine ~ beyanatta 
bulunarak Fin mücadelesinin ma
nasmı anlatmış\ niçin:Sovyetıere 
karşı harekete geçildigini izah 
etmiştir . Mannerhaym • bir e_?,1-
pcryalist harbi yapılmadığını, f ın 
milletinin istikbali için çalıfıldı· 
~mı ıöylemiştir . 

* •• 
Bulgaristandan ltalyaya ~tütün 

ihracı için• konuşmalar yapılmak
tadır. Bu ~· Aziyet karşısında Türk 
tütünlerinin de kıymet kaundığı 
muhakkaktır . 

* * * 
Moskova çevresindeki muha-

rebeler bütün şiddetiyle devam 
ediyor. Almanlar bazı noktalarda 
duraklama mecburiyetinde Jcal· 
mıştır . Riıan istikametinde Al
manların baıı muvaffakiyetli ha
reketlerde bulunduğu sanılmak· 
tadır. 

Almanlar karma karışık bir 
şekilde Rostoftan çekilmitlerdi.~ · 
Bu bölgede şimdiye kadar dort 
Alman tümeni imha edilmiştir. 

Bir kadmın para•ınl 

çalarken yakalandı 
Sabıkalılardan Reıul oğlu lb

rahim adında birisi Yusuf kızı 
Fatmanın cebinden 25 lirayı afı
rırken suç üstü yakalanıp adliye 
ye teslim edilmiştir. 

Bir lfçt yaralandı 

Mürşit fabrikaıı işçiler inden 
Bekir Tatar dalgın dikkataizli • 1 

~inden ayağını makineye kaptıra
rak yaralanmıştır. Bu İfÇi hemen 

-hastaneye kaldırılarak tedavi edil-

mektedir. 

1 

1 
1 

Atlantik'de 
Mlbvercııerın bir 
gemisi batırıldı 

. ,c.;.3. Lon<lra : 1 (a.a) - Amirallık 

[ dairesindeıı.: 22 sonteşı in sabahı 

:cenubi Atlantik'te Devanşayer ln-
giliı gemisinin keşif tayyareleri 
durmakta olan l;>ir Ticaret gemi
sini görmüştür. 

Bir hasım gemisi olduğu an· 
!aşılan bu gemi suni bir duman 
perdesi arkasında kaçma~·a teşeb
büs etmişse de bir müddet sonra 
batırılmıştır. 

Sovyetıere göre 
(Birinci saj fadan artan) 

4000 den fazla Alman askeri öl
dürülmüştür . 

Londra : 1 ( A.A. ) -·- lngi
liz gazete muhabirleri Togarobun 
geri alındığını söyli:rorsa da Rus
lar bu haberi henüz teyid etme
mişlerdir . 

Moskova radyosu , Almanla
rın Rostof'un lfiO kilometre batı

sında bulunan Margopola çekil
diklerini bildirmiştir . 

Kuibişef : 1 ( A.A. ) - Po· 
lonya başvekili ve başkumandanı 

general Skoski Polonya orduları 

kurmay başkanı ile beraber bura· 
ya gelmiştir . 

Londra : 1 ( A.A. ) - Man
çestergardien gazetesi , Rostof'un 
tekrar Ruslar tarafından işgalı 

hakkında diyor ki : 
Bu stratejık neticeler veren ilk 

Rus muvaffakiyetidir . Bundan 
bir kaç hafta evvel Simolensk 
civarında kazandığı muvaffakiyet
Jer Moskovaya karşı yeni Alman 
taarruzuna hiç bir suretle engel 
okmımıştır . Bu muvaff akiyetler, 
tabiye sahasında kalmıştır . Ros
tof muvaffakiyeti çok daha ehem
miyetli ve cesaret verici bir 
şeydir . 

Krenike'de şöyle yazıyor : 
Rusların Roftof'da kazandığı 

zafer Almanların ilk ehemmiyetli 
muvaff akiyetsizliği , ilk ciddi mağ
h1biyetidir . 

Moskova: 1 ( /\.A. ) - Dün 
Almanlar tarafından Moskovaya 
yapılan akında 22 düşman tayya
resi düşürülmüştür . Sovyt:ller al
tı tayyare kaybetmiştir . Ölü ve 
yaralı vardır. 

Almanlara gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

cesiz çıkış teşebbüslerine devam 
etmiştir. Buz tutmu~ Neva'dan 
kuvvetli teşkillerin yaptığı bir hü 
cuma karşı kendisini müdafaa e· 
derken düşman kanlı kayıplar ver
miştir. Büyük sayıda düşman as· 
ri esir edilmiştir. 

Dü12man, altısı ağır tipten ol
mak üzere 30 tanlc kaybetmiştir. 
Cebhenin merkez, aynı zamanda 
şimal kesimlerinde Alman hava 
kuvvetleri Sovyetlerin iaşe yolları· 
nı muvaffakiyetle bambalanmıştır. 

Volkof'un doğusunda kışlalar ve 
malzeme depoları bombalanmıştır. 
Kronştand sularında tayyarelerimiz 
bir buz kıran batırmıştır. Büyük 
bir şilep ciddi hasara uğratılmıştır. 
Moskova ve Leningrada h · va hü
cumları yapılmıştır. 

Bl7tlk Millet 
Meclisimizde 

(Başt.ırah Birincide) 

kara kısmına bir memur ilavesine, 
diyanet işleri reisliği teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanunda ba
zı değişiklikler yapılmasına aid 
3665 sayılı kanunun ikinci mad
desine f>ir fıkra eklenmesine dair 
kanun Jayihalariyle Vakıflar umum 
müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 
3461 sayılı kanuna ek kanun la
yihasJ müz&J<ere ve kabul edilmiş
tir . Büyük Millet Meclisi Çarşam 
bıı ~ünü toplanacakbr . 

'••··········· Bay Lltvlnol 
Slngapar'da 

Manilla : . l (a.a) - Litvinof 
Singapura gelmiştir . Salı günü 
Amerikaya gidecektir . 

••••••••••••• 
PETEN • BİTLER 
KONUŞMA.LARI 
Ankara : (R. G.) - Mare

şal Petenle Bay Hitıerin görüş-1 
mek üzere Liyon'da birleştikleri 
şöylenmektedir. 

Almanyımın yeni bir Avrupa 
konferansı toplayacağı da haber 
verilmektedir. 

Maaş•da bir 
harp olda 

Vichy : l ( a.a ) - Royter 
ajansının • verdiği bir habere göre 
lngiliz ve Alman deni;r. kuvvetleri 
dün gece Maıış denizinde temas'a 
gelmişlerdir. 

Muharebe lngili:t. sahilleri ya· 
kınlarında Douvres açıklarında 

başlamıştır. Sahilden top sesleri 
işitildiği gibi obüslerin alevleri 
de görülmüştür. 

Askeri Vaziyet 
(Başı I inci sayfada) 

başındanberi onlar hemen ilk de
fa olarak Rostof'ta ve Don hav-
1asında teşebbüsü ellerine almış
lardır . Bu, şüphesiz diğer cep· 
helerdeki Rusların maneviyatı üze
rine tesir yapacaktır . Dünkü 
Moskova radyosuna göre , Al. 
manlar şimdi Taganrog istikame
tinde geri çekilmektedirler . Bu 
geri çekiliş nasıl oluyor ? Alman
lar muntazam bir şekilde mi geri 
çekiliyorlar yoksa bir dağınıklılc 
var mldır ? Bunu bu)ı?'Ün gelecek 
haberlerden öğreneceğiz . 

Amerikan lapon 
barbl başbyorma 

( Başı 1 inci say/ada ) 

sinde mühim bir Japon filosunun 
dolaştığı görülmüıtür . Bu cüzü. 
tamlar torpido muhripleri , kru
vazörler ve tayyare gemileridir. 

Vaşington : 1 ( a. a. )- Ha· 
riciye nazırı Hal Japon fevkalade 
murahhası Kurusu ve Amiral Na 
mura ile bir defa daha görüşmüş
tür. Bu mülakattan Japon nota
sının Amerikaya verıldiği sanılı· 

yor . 

ZA Yl - Almış olduğum as

keri terhis teskeremi zayi ettim. 
Yenisini alaca~ımdan eskisinin 
hükmü kalmadığını iUin eylerim. 

Adananın Paşanebi mahal· 
lesinden Ahmel çavuş oğlu 

Mahmul Kemal Zihinli 
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ı BORSA 
1 PAMUK - HUBUBAT 

KiLO 
CiNSi En az En çok 

__ K. S. K. S. 
1 Koza 1 00,00 f.f.00 
1 

Klevland Ç....:_ 00,00 
Klevland l 68 50 70,00 
Klevla~ 66:75 ()7J)O 
M. Parlağı - 57:00 58,50 

P. Temizı - oo,oo 55,00 
Kapım alı 
Y. Çiğidi - - 05,00 
K. Çiğidi ~ -6,1Ç 
Susam - 49,00 
Btiğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 ' 
Yulaf -7-:43- 7,50 

ıı----- ----

l . 12 - 1941 -
KAMBiYO VE BORSA 

_...!.! !_ankasından alınmıştır. -ı 

(Frank) Fransız ıı---
(Frank) isviçre 

J_Sterlin) ini~J 5.22 j 
JDolar) Amerikan !32.2~ 

TORKSOZO 

Libyada 
(Başt:ır;ılı Birinride) 

zırhlı kıtalarımız tarafından tard 
edilmiştir. Daha sonra zırhlı kuv· 
vetlerimiı hücum eden düşman 
tanklarından geri kalanlara saldır
mışlar ve Şimale doğru kaçan 
düşmanı kovalamışlardır. 

Öğleden sonra Alman piyade
si tankların yardımiyle Sidi Rezeg 
etrafındaki mevzilerimize hücum 

etmiş ve müdafaa hattımızın içine 
girmeğe muvaffak olmuştur. Bu 
bölgede şiddetli bir muharebe de
vam ediyor. 

Hududda kuvvetlerimiz muka
vemet merkezlerini, düşmanın şid· 
detle dayanmasına rağmen temiz-

lemekle meşguldür. Hava kuvvet· 
terimiz, düşmanın motörlü vasıta· 
lar topluluklarına devamlı ve ~id-

detli hücum yapmıştır. Çok alçak
tan yapılan bu hücumlar eyi neli· 
ce vermiştir. Cenup ve batı böl· 
gelerinde motörlü kollarımız ileri 
hareketlerine devam ediyorlar. 

Londra : 1 (a. a.) - Şimdi 
Londradan alınan bir habere göre, 
Sidi Rezeg'deki f ngiliz. mevzileri
ne girmiş olen Alman kuvvetleri 

bir f ngiliz karşı hücumu neticesin· 
de lngiliz mevz \erinden çıkarılmış -. 

lır. 

Bekarlardan vergi 
aıma meselesi 
tedklk edlllyor 

Lehistandır. Türkiyede':[ise mev· 
cut istatistiklere göre yüzde onse· 
kizi bulmaktadır. 

Bugün mevcut olan kanuni 
hükümler mucibince altı çocuklu 
fakir ailelerin ancak bir kısmına 

şimdiye kadar bir defaya mahsus 
yardım olmak üzere elli lira veri
lebilmekte idi . Sıhhat ve içtimai 
muavenet encüml ni mazbatasında 
bu yardımın üç çocuklu fakir ai
lelerden ba,ıamalı: üzere verilme
sini ve çocuk sayısı arttıkça yar· 
dım parasının da artırılmasını 'mu 
vafık görmüştür. 

Ancak bu türlü bir yardım 

esasını tatbik etmek devlP.t büt· 
çesine mühim tahsisat koymağa 
bağlı olduğuna göre bu varidatı 
temin için zaruret hasıl olduğu 
taktirde Yozgat mebusu Sırrı lç
öz'ün teldifinin münasip bir şe· 
kilde nazarı dikkate alınması mu
vafık olacağı yolunda mütaleada 
bulunmuştur. 

ilan 
ADANA ASlİYE 2. HUKUK. 

MAHKEMESİNDEN : 
No: 846 

Adananın Karakuyu - ku
yumcular köyünde oturan Ali 
kızı F atmanın ayni köyden Ba· 
ha oğlan oğlu Kaplan Sefil a
leyhine açtığı davada: mezkür 
köyden Sağır Süleyman oğlu 
Baba oğlan, harbi umumide 
asker olarak sevkedilmiş ve 
muhtelif harplere girerek gaip 

· olduğu ve ölümü kuvvetle 
muhtemel bulunduğundan gaip· 
liğine karar verilmesi istenil
ınekle yapılan duruşmada: mah· 
kemece verilen bir sene müd
det zarfında sağır Süleyman 
oğlu Bi.\bi.\ oğlunun hayat ve 
mematı hakkında malümati o· 
!anların mahkemeyi haberdar 
etmeleri lüzumunun ilanına 
karar verildiğinden bermucibi 
karar keyfiyet ilin olunur, 
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ild Asri Sinemada t~ 
~ ~ 

lı M2:~~· BU AK SA M s;;• ~ 
+ ŞAHESERLER SERIŞiNDEN ·; 

• 
,+. Elanor Poveı - Fred Astaır ~•· 
~.·~ ~. :~ Gibi İki Büyük Yıldzın Yarattıkları w 

~ w 
l' ~ 

K 1940 Brodvay Melodi ··.· ±ı 
~ ~ 
~ ı~ ~ 

l ~ı i[+~ ita ve ten : ı.t.J 
ro a~ t+4 ~erpzeft Filmlerinin En Büyük KahJamanr W 

ı ı:] Bili Vlld Bili tarafından ~ı 

::: ı - - _ I ı~ ~1 
f - - - 1 w 
,:~ Kanunsuz Şehir ~ 
00 ~ 
l+1 Büyük Sergüzeşt ve Heyecan Filmi ~I 

~ Bagla Olndtlz Mattnede iki rnm ~ 

~ 1940 BRODVAV MELODİ - KANUNSUZ SEHİH J~ 
~~LI .. ~~··· ....- _ ...... ~~-- ı ,,. .... ....,.,. ~ıı.··~.._,,. ... , -~~-. - ==· -=--Jia" ... ~. ~ ..... ~~~, .. ~, .. ~ ~ .... ~ ....... ~.~ .. :e--:--..~~ .... ~...rb~ıl!ı ...... ~~~ ,..~~~=~ 

Elbise diktirilecek 
Devlet Demlryolları &. ıacı i,ıetme Satıa
aıma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 1102.50 lira olan Konya talebe pan
siyonu talebeleri için yalınız kumaşları idarece verilmek üzere 
80 ta~ım elbise. 41 palto ve 78 pijamanm maa har; dikimi 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 3-12-941 çarşamba gü
nü saat 1 O da Adanada işletme Müdürlüğü binasında topla
nacak komisyonca yapı~acakhr. Muvakkat teminat 165.38 li
radır. Şartname ve mukavele projeleri Konya, Mersm Gar 
Şefliklerine. komisyonumuza ve Konya talebe pansiyonu Mü
dürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülür. fsteklilerin 941 
yıJı Ticaret Odası vesikası, nüfus cüzdanı, kanuni ikametgah 
vesikası ve bu işteki ehliyetlerini gösterir vesikalarile birlikte 
muayyen günde müracaatlan lazım<dır. 

13617 18 - 23 - 27 - 2 

ilan 
Askeri Fabrikalar Umum Mldlrllltl 

merkez satın alma komlsyonandan: 
Taliplerin 10 -12-941 Çarşamba günü akşamına kadar 

teklif mektuplarını verm~leri ilan edilen 1000: 1500 Ton De
mir hurdasının Beher Tonunun nıubammen bedeli QO liradır. 

. 25-27-29-2 13637 

İL A N 

Çeltik Satlşı 
Devlet Ziraat işletmeleri karama 

Umam Mldflrllllndea 
Hatay çiftliği bu seneki mahsulünden 400 ton miktarında 

çeltik ilkkanunun 1 O uncu çarşamba günü Reyhaniyedeki işlet
me merkezinde açık artırma ile satılacaktır. 

İstekliler ayni günde saat 16 ya kadar işletmeye müracaat 
edebilirler . 

Çeltikler çoğu kamalino olmak üzere sıra ile liyalona. ma
ratelli, numara l O kır çeltiği nevilerinden ibarettir. 

23 - 26 - 29 - :! 

ilan 
ERKEK öGRETMEN OKULU MODORLO~ONOEf: 

Cinsi Miktarı 

Elbise dikimi Takım ( 1 OS) 

Muhammen 
Bedeli 

Lira: 22 

% 7,5 
Teminatı 

Lira 174 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarı· 
da cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 2-12-1941 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 17-12-941 t~rihinde Çarşamba günü sactt 14 
te Maarif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacakbr. 

3-Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddeleri mucibince 
gerekli vesaik ve o/o 7.S teminatlariyle birlikte ihale günü ko-
misyona müracaatları. 2-6-11-16 13660 

# 



Saıfa 4 TORKSôZO 

R~ C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

Mulıcırrem Hilmi REMO 
lllBllQI cımı 1 : 42 - TELIRAf : REMO lDlll - TELEf ON : 110 

2 Birinci Kanun 1941 
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TÜRKSÖZÜ 
Gazete ve Matbaası 

• 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- I 
f INDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60-
NONE VERİR. TORKSOZONO TAKIP EOlllZ. 

Kitap, mecmua, çek, bUet, allı, 
pJAa, barıta, bUamam matbaa 
lll•rlal Tlrld1et1e mevcut mat
baalara rekabet eder derecede 
tall ve alraoe elde• çıkarır • 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 
1 SAGLAM, TEMiZ, ZARiF CiLT ~LER~IZI AMCAI TORISOZO 
! . MOCELLİTHANESINDE YAPTIRABiLIRSINIZ • • • • --------------·--··---- 1 ...................................... 1 

1 

• 
T. l ş Bankası 
&1'8 taurrll ..... ,ıan 

iMi lkradJe pli•ı 
KFŞ/DELER : 2 Şu6aı. 4 Ma1ı•, 3 Aflulo•, 

Z /lıinç/f•trin larib~inde yapılır 

iMl. IU ... Jelerl 
1 Adet 2000 Lirahk = 2,000 Lira 
3 .. 1000 •• - ~080 ... 
2 " 7SO •• ıı::;: ı,soo .. 
l .. JOO .. ı.w .. 
~ .. ~ .. - 2.~ .. 

•• 100 .. = 4,000 .. 
50 .. 50 .. - 2,500 " 200 •• 2S •• ~ S,000 .. 

200 .. lt •• - 2,000 .. 
TUrlllJ• I• Bfnlla•IM PflJI Jılllbrmakla ıaınız 

paN lllrlktlr._ ve faiz almıf olmaz, •rnı 
...._ .... ..,.._, de ~~it 9lu ... nuz 

Tilin cmtml 
Ziraat Bankası 

lluruhıJ• tarihi : taae 
Serm1qai : J00.000.000 Tlırlt Lirıuı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her ""i banka muamelelcn ' 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankuanda kumbaralı ve ihbanız tasarruf hesaplar.na en 
az 'O U,ae1 buha('l,nlara sene4e 4 defa çekile.cek kur'a ile 

~...-.i plana pc: ikruaiye da~cakbr. 

.. Adet 1000 Urahk 4000 üra 
4 • l500 • ' 2000 

" 

" " 2'° " 1000 
" 

40 .. 100 " 4000 " 
100 " 

so " 
sooo " 

120 
" 40 " 

4800 " 0 ICiO 
" 20 " 

3200 " 

DIKKA T : l:lp~lanndaki P,Ar-1ar bir seqe içinde 50 
liradan ..,ıt d~i!enlere ikramiy~ çakjıiı takdin#e yüzde 
20 faılafle veril~)dir. 
K~ 1e11e.cle 4 d'-'-, 11 - EylOI, 11 Birincikinun, 
~ ve 1 l Ha1iran taı;ı'1llerinde çekifecektit. 

,__ _______ ---ı-_____ _ 

Bitin atnıana paueldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
818 TBll llA'I 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve Diş atrıla
rını ıüratle izaleye Ufidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

tcda\i edilir, Müessir ilAç : 
N F. V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TEllH EDiNiZ 
icabında •ünde 3 lıaıe alınabilir 

--= r: = r:;n; =;re .... ..,,. % -. •• ,. ;a;zr:z:;;r 2 - t , c t' r 
A--ZZSSZSSSSSSSS•SSS••·---~ 

! _ N E~ZtL E ! 
11 Kırıkhk,Baş, ft, 
~ Diş ve adele il 
R ağrıları = 
= En seri ve en kati şe· il 
il kilde yalnız kaşe = 

D GRIPIN ! 
M R 
D ile geçer R 
il H ıvaların S!rinleJiğ'i bu il 
il günlerde alacatmız ilk 'I 

il -" il tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurı.ıak olmalıdır. H 

~ Kal bil.bozmadan, mide :ve böbrekleri = 
ti yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
! Lizumun~ rWe 3 ac;J,t aı._. Taklitlerinden sakınınız '\ılC 11 
R her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. a 
1 . il 

+ •.• •· •.• - • - •.• ····~···~·~··. ~ - ~ •· 

Altoae n llb 
şartlan 

Senelif i . . . 1400 K r. 
' Aglıf ı . . . 1 ıs • 

ilanlar için idareye 
mUracaat etmelldlr ...... 

'1.,ÜRKSÖZÇT 
G0ND!Llk G.\Ul! - A06NA 

Solıl,t N B01mMluvriri 
FERiD CELAL GOVEN -Unuual Neyİ/Jıtll Mll/llrA 

MACiD GQçı.O 

Bcnı1c1+ ,. : roRnom ....._ 


