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sovyet • Alman 
mtltareke babsl 

ve B. Razveıt 
Vaşington : 10 ( 8 • a. ) -

Gazetecilerle yaptığı görüşmede 
Ruzvelt bir gazetecinin süaline 

k d · t· ki · Rus· cevap verere emış ır · 
b I._. d bir } anın mukavemette c 51 e 

mütbreke kabul etmeğt: mecbur 
olacak bir durma geldiğini bil· 
diren hiç bir rapor almadım · -= 

japongil 
Bekliyor 
Moskova savaşı 

neticesine ınttzar 
Vaşington: 10 (a. a.) - Rus· 

yadaki askeri vaziyet karşısın~a 
· bu Japonyanın hattı hareketı.ne • 

tün mahfillerde büyük bır ehem
miyet atfedilmektedir. Japonyadan 
ise bu hususta hiç bir şey sızma
nıaktadır. lyi malOmat alan malı· 
fıllerin kanaatına iÖre, Japonlar 
Moskova muharebesinin neticeıi 
kati olarak anlaşılmadığı ve S~v: 
vet mukaveqıcti devam eyledığı 
müddetçe hiç bir harekf'tte bulun· 

tnaybcakl;ırdır. Öyle ; nlaşılıy_or _ki 
hpon kıtaları Çinde mı· şguldur. 
Ve Rus davıısı sona ermeden ye 
ni sergüıeştlere atılmıyacaktır. 

Birleşik Amerika Avrupada.ki 
V;ıziyeıin inkişafını dikkatle" takıp 
~lınektedir. Bununla ·bt'rnber Ja: 
Ponyanın en küçük bir hareketı 
Pasifikte derhal yeni bir vaziyet 
ihdas edecektir. 

Tokyo : 10 (a. a.) - Jıı p~.n 
sö2cüsü, Japon - Amerikan m.u
ıakereleri h<ıkkında şöyle demış 
tir : 

Görüşmeler devam etmekte· 
dir. Amerika, bir taraftan müzake· 
relere devam ederken, öte taraf
tan J..ıponya ile yaptı~ı müzakere
lere tamamiyle zıd olan vaıiyet 
alıyor. 

Solya elçimiz 
ilmiş dellldlr 
Ankara : 10 (a. a.) - Bu

INnkü gazetelerin bir kısmında 
E.dirme muhabirlerinin verdikleri 

lllalumata istinaden Sofya orta 
elçimiz Şevki Berkerin vefatına 
dair bir haber intişar etmemiştir· 
Menınuniyetle öğrendiğimize gö
re, bu haberid katiyen asıl ve 

~•aaı yoktur. Şevki Berker sıh-
a.t Ve afiyette olarak Sofyada 

\ıa ' f . ıı t ıınc deVliP'l etmektedir, 

Türkiye -Avrupa 
Münakale Vaziyeti 

Panama 
Hükumet 
Darbesi 

ıı...... .. .... ı 
ı ihtilal Pirleıik ı 
ı Amerika lehinde ı 

gidiş gelişin iyi bir şekle 
girmesi için yeni bazı teşebbüsler 

• 
TUNCELI'DE 

--~----------·,--------~~-

Maliye, Münakalat 
Vekillerin.in Tetkiki 

f.lar.ıg : 10 (Tüürksöz\;nün 
hususi muhabirinden) - Mali
ye Vekili B. Fuat Ağralı, ~üna· 
kalat vekili B. Cevdet Kerım İn· 
cedayı, Bugün Hozat ve Pertek'i 
ziyaret etmek üzere beraberle· 
rinde Elazı~ valisi, Jandarma ko· 
mutanı, Tunceli vali muavini ol
duğu halde sabahleyin yola çık· 
tılar. Otomobiller eskiden katırla· 
rrn zor geçtiği yollardan saatte 
yb kilometreyi bulan surötle gi· 
debiliyorlardı. Eğer yol virajlı o~· 
masa bu ıilratın artması da kabıl 
olacaktı. Muradsuyunun üzerinde 
betondan Abide gibi yükselen 
Pertek köprüsünü geçince Tuncel 
vilayetinin hududuna girdik. ~ş~i· 
ya yatağı olan eski Dersımın 
yerini şimdi asayişli, ita~tlı 
Tunceli almıştır. Biraz sonra Sın· 
geç köprüsünü de geçerek 12 bu
çukta Hozat'a girdik. Ka~a?aya 
girmeden önce modern bıçımde 
iki kışla binası görünüyor. Bu ha
şin tabiatın ortasıııa elektrik, ka· 

Londra : 10 (a.a) 
doğusunda Almanlar tarafın~a.n 
yapılan bahrt hazırlıkların genışlı· 
ği , cenup doğusun?ak! Alman 

d · '-uvvetlerine ıımı Alman enız ıı; • • 

amiralları liıtesinbe büyjik amıral 
Rader'den hemen sonra gelen a
miral Schuster'in kumanda etme· 
sinden anlaşılmaktadı~. 

Ciddi müşahitlerın bu hus~ı
t1t AIJll&nlar tarafından radyo ıle 

1 heyecanlı haberler hak· 
yayı an . . .. Al-
~ da tahmin ettıklerıne gore, 
ın 1 Kar adeniıde mürettebatı man ar . d 

Alman olan yalnız ikı Romen e· 

lorifer tesi satını bu iki bina ge. 
tirmiştir. 

Kasabanın methalinde asker, 
mektepliler, halk vekilleı i selam
lamak için birikmişti. Vekiller 
Halkevinde biı aı. dınlendikten 

sonra Partiyi , mektebi , askeri 
mahfili , yeni hükOmet binesıoı 

ziyaret edert' k vekatetlerinl ilai • 
lendiren iş1 er bakında izahlar al · 
d ılar. Münakalat vekilimiz altmıı 
yedi kaza, nahiye merke:ı.ınde 
P.T.T. merkezleri yapılacağım , 
bunlardan beşinin Elazıt ile Tun 
celinin kazalarında inşa edileceği· 
oi müjdeliyerek alakalıları sevin
dirdi. v~killer ökle yeme~ini 
Halkevinde yiyip on beş buçukta 
Pertek' e geldiler. Kaymakamlık 
binasını, Halkevini ziyaret edip 
muhtelif işler hakkında izahlar 
aldıktan sonra , 17 ,buçukta Ela· 
ı.ığa döndüler. 

Vekiller sabah üçte postaya 
bağlanacak hususi trenle Sivas üze 
rinden Ankara ya döueceklerdir. 

Alman deniz 
hazırlığı 

nizaltısından .,. istifade etmektedir 
lı::r ki bunlardan biri derhal ~ul· 
!anılır bir halde değildir. Verılen 
di~el' malumatın.kasten mübala~a 
edilerek yeyıldı~ı bildirilml'ktedır. 
Yalnız bazıları toı pille mücehhcı 

i yopılm•f~ bir fOk i 
ı liderler tevkif edildi ı 
ı...... .. .... ı 

Nevyork ; 10 (a. a.) - Pa· 
nama radyosunun bildirdiğine 

göre, Panama'da bir hükumet 
darbesi yapılmıştır. Bu haberler 
başka bir kaynaktan henüz teyit 
olunmamııtır, Fakat bir Vaşing· 
ton telgrafına göre, kendisine bu 
hususta sorulan bir suale cevap 
veren Mr. C•)rdell Hull, cPana· 
ma'da bir feyler olduğunu bili
yonım, fakat henüz sarih hiç bir 
haber alamadımı demiştir. 

panama radyosunun haber· 
)erine göre, naıırlardan M. de la 
Guardia, iletiden ele almış ve 
Panama şehri belediye reisi de 

lGerİl.I a tl.Ooü ••1fada1 

SorJyetlere ~öre: 

Her yönde 
mukavemet 
İMBA BAZANCI 

ORDUDA NiKBiNLiK 

Moskova : 10 (a. R.) - Mos
kova kor.feransındaki BrJtanya ~ 
yetinin reiııJ Lord HiH rbruk lton· 
ferans hakkında ırazt lt: cılere be
yanatta bulunmaktdn imtina etmif, 
sadece şunlan söylemittir : •Rus
lar cesur ve inadcı bir millettir.,. 

Amerikan heyeti azasından 

Sterbey'de şöyle demiıtir. 
"Ruslar sonuna kadar muha· 

rtbe etmek kararındadırlar. lnti· 
baam şudur ki Naıiler Moskovayı 

almaya muvaffak olurlarsa Ruslar 
cebhelerini daha gtriye çekerek 
mücadeleye devama hazırdırlar. 

Ruslarm cesareti kmlmamışbr. AJ. 
(Oeriıd a Uueii ~tada> 

Istanl:iul : lO(Türksözü muha · 
birinden ) - Avrupa ile müna. 

kalatm daha salim bir şekılde ya· 

pılmasım temin için evvelce Yu· 
nan demiryolları idaresi tarafın

dan işletilen Uzunköprü - Ka

raağaç arasındaki 33 ve Karaağaç 

ile Sivilingrat arasındaki 34 kilo 
metrelik hattın Devlet Demiryol
ları idaresince i§letilmesi kararlaş
tırıJmıştı . 

Bu kısımda bulunan Pityon, 
Neaorestia, Urlu ve Dikkia istas· 
yonlarıoın Devlet Demiryolları 

idaresincf'I t«>slimine başlandığı 
haber verilml'ktedir Diğ'er taraf 

tan iki köprünün ete yeniden in· 
şuma ba§lanılmıı bulunmaktadır. 

Sovyet 0$kerleri 
bir ormanda ilerlemekte 

Jl_B_a_dy_o ........... a ..... az __ e __ te ...... ı __ ı ... 
Ankara : 10 ( Radyo gazete· 

sinden ) - Hitler. tarafından baş
ladıgı haber verilen büyük Alman 
taarruz.u bütün dünya _matbuatı 

tarafından alika ile takip . edil-

(Gerisl 2 nci sayfada) 

SIRASINA 06BE 

A nkara 

Radyo gazeteai 

Moskova şehri 
alındlktan sonra 

ALMANYA SUlH MU 
TEKlİf EDECEK ? 

PANAMA VAZiYETi 

A 
merikadan gelen haberlere gö 
re, Almanlar Moskovayı al-

i dıktan sonra lngiltereye sulh 
\ teklif ed t"ct>ktir. 

(Gerisi üçüncü sahifede) 

Almanlara Görcı 

Beşyüz K. met
relik bir gedik 

12531 ESiR 
TIMOÇENKO BOZGUNU 

Berlin : 10 ( a . a. ) - Azak 
deniı.i Briank ve Di~azina yakın
Jarınoa çevrilmış 6lan düşman 
kuvvetleri , dünkü gün daha zt. 

·yade sıkıştırıJmışhr . Bundan başka 
cephenin merkezinde açtığımız. 
500 kilometre gen işl iğindeki gedik 
doguya doğru der inleştirilm ı ştir . 

Ehemmiyetli bir demiryolu 
kavuşağı olan Orcl, 3 i lkteşrinden 
beri elimizdedir. Leningradın ba
tısında düşmanın tanklarla yap
tığl çıkış teşebbüsü püskürtülmüş. 
tür. Luorn ve Utel adalarının İ§· 
gali için yapılan muharebelerde 

t şimdi tamamlanan hesaplara göre 
~12531 esir, 161 top ve müteaddit 

tanklar alınmıştır. 

ŞİKAYET 
Demokrasinin, yani halk hü1<U.metinin, halka batışlarlr~r en hüqük ı'm

tiyadardan birisi, · halkın derdini, şikayetini saklamadan, lcizrmge· 
len yerlere söylemesidir. 

"Derdini söqlemeyen çare<ıini bulamaz., derler. Bu ne kadar dotru . 
Tezvirattan. d#Jdikodudan, f itneciliklerden, uydurma şeqlerden 

lfrenmek gerektir, fakat buna karşılık, bir insan serbest bir ujim 
içinde yaşarken gördüfü, ufradıtı haksızlık ve kötülükleri dotru oldu
funa inandıtı şeyleri usul ve terbiye dairesinde lô.zımgelen y erlere boı 
oıırup söylemekten de çekinmemelidir. 

Bir devlet adamı. bir memur, her şeyi göremez, her şeyi işide
mu, kötülükleri bunlara işillirmek bir vatandaş için bir borçtur. 

Kötülüfü görüpde saklamak, işitip te duymamazlıktan gelmek, 
hWt/arı yapanlar kadar, yapılmış bir kötülüktür. 

iyi maksatlarla yapılan şikayetlerden en çok memnun kalacak t1e 
faydalanacak mes'ul meukilerde bulunan insanlardır. Yeter ki yapılan şi· 
kdg•tler şahsi olmasın, garaza dayanmasın. Hele bizim bugün derileri· 
mlii anlatacak bir çok yerlerimiz t1ardır, Devlet adamlarımuın kapı· 
ltırı ardına kadar açıkiır. 

Bir misal: seri Alman hücum botlarının ilde· 
di e.rtmalctadır. Varna'daki deniz 
atelyeleri Almanya'dan parça ha
linde gelen botların elektrik kay· 
naklerım yapmak için mütchessız 

l 
Hükumet dairesine utragımz .. Valinizin kapısının üzerindeki yazı

yı okuyunıu : 
' 

amele kaydetmeğ'e hararetle çalı· 
şıyorlar. 

Büyük Girnavda köpnlsü bh
rip edilmiş olduğu ve tamiratın 
ilkte§rin sonuna kader süreceği 
için , Köstenceye nehir yo!Q ile 
yapılan nakliyat durmuıtur : 

Al~a~lar, Kere.denizdeki Sov-
1 yet ticaret fıloaunu iki milyon to- 1 

nilito tahmin etmektedirler, 

"Vurmadan içeri giriniz .. ,, 
Bu bir •alırlık yaz:ı siz:e J:tifz' delil mi? .. 
Gcuetelere başvurunuz, şikayetlerinizi an!atınız, eter hunlar sözle. 

şikayetlerle hal edilmer:ıiı bir şey ise. gazele derhal size tercüman 
olur, scilwılarınf'ı& dertlerinizi geçirir .. Küçük büy üle sizin şikayetleri· 
nizi söylememişse derhal gazele vaszlasiyle bunu ötrenir. Bunlar, dev
letin dof rıı gidişine sıhhat t1e selcimel verir. 

Bunun. için dedikodu yapmayın, şu iş igi gitmiyor, bu iş şöyle olu
yor diye kahve köşelerinde, şurada burada koynumuza konuşmaya ne 
lilzıi,,. var? ... 

;Sikıfyet ya,,ılmalı, dutler anlatılmalı, yalnız, şikayet dc>tru olmalı, 
,.,-iM ılk4get ıdilnıeli. 'a.reıi dotru yollardan aranmalı. K.O. 
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Arslanla Kedi Bir yabane1 
tevkif edildi 

Z. Bankası Pamuk 
mübagasına başladı B 

ir pazar günü Arslanın biri
nin karnı çok acıkmış . Av 

aramak için ormanda dolaş

mağa başlamıştı . Fakat bir türlü 
1'arnını doyuracak bir şey bula
mıyordo . Nıhayet bir kayanın 

kenarında yabani bir kedi gördü. 
Gözleri fal taşı gibi açıldı . Bir 
hamlede kedinin üıerine sıçra

yıp yutmağa hazırlanmıştı . Kedi 
lı:orkusundan yumruk kadar kal
mıştı. Arslan kediye biraz daha 
yaklaştı . Zavallı kedi ölümün 
büsbütün yaklaştığını hissediyor
du. Bütün cesaretini toplayarak 
bir hileye başvurdu. Bu onun için 
son kurtuluş çaresi idi . 

Cesur bir eda ile Arslana 
-sordu : 

- Koca Aralan , ıten benim 
kim olduğumu bilmiyorsun ga
liba ?. 

- Kimsin? 
- Kim olacak, ben senin da-

yınım ... 

- Ne münaa~bet , bir kedi , 
benim gibi Arslanın dayısı ola
bilir mi? 

- Görünüşte haklısın koca 
Arslan .. Fakat beni böyle kedi 
şekline sokan insan oğulları oldu. 
Bir gün nasılsa bir tuzağa düş

tüm. Beni döğ'e döğe bu hale 
g• tirdiler. Dıkkatle bakarsan tıpkı 
sana benzediğimi ve dayın oldu
ğumu anlarsın. 

Arslan kedi} i baştan tırnağa 

kadar tıüzrlükten sonra 
- Haklısın • dedi . Kuyruğun 

lcuyruğuma , bıyıklurın bıyiklan
ma, postun postuma bemiyor . 
Şimdi düş önüme, dayıma bu e7.8 
ve cr:fayı yapanlara, onu kedi lcı
lığına sokanlara , Arslanlara do
kunmanın ne olduğunu öğrete

yim. 

Kedi önde , Arslan arkada , 
az giderler, düz giderler, nihayet 
ormanın kenarında harman süren 

KÜÇÜK ETÜDLER: 

BtlYfrK HARPTE 
KÖM0RtlN ROL'O 

Sulh zamanında olduğu gibi harp
te de kömür zafer veya ma~._ 

h1biyeli tayin eden amillerden 
biridir. Kömürün yardımiyle Ame
rika ile lngıltere müttefiklerine ge
çen harbi kazandırmışlardır. Kö
mürü az olan Fransa ile kömür

den mahrum olan ltalyaya lngilte• 
re ve Amerika kömür vermese i-1 

di ; bunlar gemilerini ve trenlerini 
işletemezler ve cephanelerini ya· 
pamazlardı. Versay muahedesiyle 
Alman kömür havzalarından bir 
kısmı Fransaya verilmiş olup 
şimdi Almanların kömürleri es
kisine nisbetle · azalmıştır. 

Büyük harpte kömürün oyna· 
dığı rol pek büyüktür. Büyük 
harpten evvel dünyanın kömür 
mahsulü 1342 milyon ton idi; do
kuz sene sonra yani, 1922 de bu 
mahsul 1200 milyon tona düşmüş-

tür. Bu 1200 milyon tonun 417 
milyon tonunu Amerika Birleşik 
Cumhuriyetleri, 302 mılyon to
nunu Almanya ve Lehistan çıka
rıyordu. Görülüyor ki, Amerika 
yalnız başına bütün dünya kömür 
mahsulünün üçte birini veriyor. 

işte Amerika Birleşik Cüm
huriyetinin zengin ve kudretli ol
sıııı0n başlıca sebebini burada a
ramalıyız. Amerika en büyük kö
mür memleketi, en büyük petrol 
memleketi, en büyük demir mem· 
leketi ve en büyük kurşun me m· 
leketidir. Bu cümhuriyetin bir asır 
evvelki nüfusu pek azdı. Yeni ih
tiralar tabiat kudretlerinden isti· ' · 
fade meselesini ortaya attıktan 
sonra tabii servet itibariyle her 
memleketten ze,,gin olan Ameri· 
ka. dığer memleketleri ve hatta 

lni iltereyi ıeride bırakmıştı r. 

bir köylüye rastgelirler . Arslan 
insan <ığlunu görünce gök gürül
tüsü gibi sesler çıkarmağa baş
lar . 

- Ey insan oğlu 1 • Dayımı 
kedi yapan insan oğlu . . Haz.ır 
ol 1 Senden dayımın intikamını 
alacağım. 

ı /ran tebasından olan //yas 
lstanbulda bir kadını 

dolandırmıf 

Mflstabsll slratıe satış yapacak 

Köylü Arslanı görünce şaşırır. 
Diz.lerinin dermanı kesilir. Fakat, 
kendini lcaybetmez, canını bir hile 
ile ~urtarmanın yolunu arar : 

- Ey koca Arslan , haklısın. 
Fakat senin dişler in , tırnakların 
var. Döğüşmeğe hazırsın. Halbu
ki benim hiç hir şeyim yok . Bir 
Arslana silahsız adamla döğüşmek 
yaraşır mı ? Beni bu halimle sen 
değil, bir çakal bile yere serebi
lir. Arslanlara yakışan şey, güçlü, 
kuvvetli dengi olanlarla döğüş . 

meldir . Eğer müsaade edersen 
köye döneyim hiç olmazsa bal
tamı alıp geleyim . 

Arıtlanın gururu tutar : 
- Pekala 1 der . 
- Pekala ama ; koca Arslan, 

ya beıı dönünceye kadar sen vaz 
geçip kaçarsan .. 

Gitmem söz veriyorum . 
- Yok söz kafi de~il , ayak

larını ba~'layım , ben gelinceye 
kadar burada kalırsın. 

Arslan razı olur . Köylü Ars
lanın ayalclarını sıkı sıkı bağlar , 
kımıldanamaz bir hale gelince , 
kazmasının sapı ile Arslana şura 
kafası şura gözü, bir temi:r. dayak 
atmağa başlar. 

Arslan dayaktan kurtulmanın 
imkam olmadığını görünce içine 
bir korlcu düşer ve köylüye yat. 
varmağa başlar : 

- Aman insan oğlu , eline 
ayağına düştüm . Benı de dayım j 
gibi kedi olunca}'& kadar döğmel.. 

• * • 1 
Kısadan hisseyi okuyucuları

mın zek!sına bırakıyorum . 

K. O. 

Ceyban ç. Esirgeme 
kurumu laallyetı 

Ceyhan : 10 (Türksözıi mu

habirinden ) - Ceyhan Çocuk 

Esirgeme Kurumu bu sene yeni

den kıtk iki aza kaydederek taah

hüdatı tahsil etmıştir. Kurum ilk 

mekt,.p talebeleı inden kimsesiz 

yavrulara m eklt>p kitabı ve diğer 
levazımatı vermekle beraber bun 

•ıara birer kat elbise de verileceği • 
ökrenilmiştir . 

Ctızdanın gizli 
köşesindeki çekler 

Zabıta lran tebasından ltyas. 
adında birisini lrana geçerken 
Adana istasyonunda yakalamış

tır. lıyası lstaııbulda Sifre adında 
bir Musevi karlını polise ihbar 
etmiş ve kendisini izdivaç vadiyle 
aldat tığını ve birı lira parasını 
dolandırdığını bildirmiştir. Zabıta 
lıyasın üzerini aramış para bula

mamış ve fakat cüzdanının gizli 
bir köşesinde lngiliz bankasına ı 
ait 520 liralık iki çek bulmuştur. 
İlyas derhal tevkif edilerek Adana ' 
adliyesine sevk ve Sorgu Hakim
liğine• tevkif edilmiştir. 

Mersinde At 
koşuları 

Mersin : 10 ( Türksözü mu
habirinden ) - 19 lıkteşrin 941 
paı.ar günü Mersinde Vilayet na
mına yapılacak At koşularının 

günü yaklaşmış olduğu için koşu 
yerinin hazırlanmasına başlanmış
tır. 

Koşu yeri her sene olduğu 

gibi, Turyağ fabrikasının arkasın
daki yerde hazırlanmaktadır. 

Valimiz Sahip Örge yanların
da Veteriner Müdürü olduğu hal 
de koşu yerine giderek tetkikatta 

bulunmuşlar ve bazı direktifler 
vermişlerdir. Bu yıl koşuların da
ha muntazam yapılmasına itina 
edilecektir. 

OSMAN/ YEDE AT 
KOŞULARI 

Osmaniye : 10 ( Türksözü mu
habirinden 26 - 10 - 941 pa
zar günü Osmaniyede At koşu
ları yapılacaktır. Bu hususta ala
kadarlar tarafından icap eden 
hazırlıklara başlandı. 

Bir lıtlm 
Şehrimiz birirci ortaoku! ka· 

tibi B. Ahmet Ziya Çotuk dün 
sabaha karşı . evinde sektei kalp 
ten vefat etmiştir. Ölüye tanrıdan 
rahmet dileriz. 

Bir ihtikar 
tahkikatı 

Tarsus kapısı mevkiindeki , 
çerçi Atimet Ayver kilosu kırk 
kuruşluk karpiti altmış kuruşa ia· 

tarak ihtikar yaptığından dolayı 

şikayet edilmiş ve halclcında lazım 
gelen muamele yapılmıştır, 

Ortaokul MOdtlrl 
Birinci ortaokul müdürü Hu· 

lusi Karatuna lstanbuldan gelerek 
vazifesine başlamıştır. 

Çahndıtı iddia 
edilen bisiklet 
Kemal Ünlü adında birisi po 

lise müracaat ederek açık mavi 

renkteki yeni bisikletini ~;Mustafa 
Türkrnenin çaldığını iddia etmiş, 

bunun üzeı ine zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

Belediye mUstahdemlerl 
için y eni kıyafet 

Dahiliye Vekilliği belediye 

müstahdemlerinin kıyafetleri hak

kında bir talimatname hazırlamak 
tadır. 

Dahiliye Vekilliği bu talimat· 
namenin yürürlüğe girmesine ka

dar bu günkü kıyafetleriu değişti· 

rilmemesini ilgililere bildirmiştir . 

Lastik tevziatı 
Mıntaka iktisat · müdürlüğün· 

den çiftçiler birliğjne verilen 5 
otomobil lastiği ihtiyaç sahipleri

ne tevzi edilecektir. istekliler faz

la olursa kur'a çekilmek suretiyle 
tevziat yapılacaktır. 

Bir evi soyan 
bırsız tutuldu 

Kargılı köyünden Mehmet i
manlar adında birisi Cemal paşa 
mahallesinde Tahsin evine gtre· 
rek bir çok eşyalar çalmışsa da 
işe el koyan zabıtamız tarafından 
yakalanmııtır. 

----------------------------, 
TARİHTEN YAPRAKLAR ..... , ............ .. 

1 ---------------------------------
Osman P~şanın Hayatından Enf re san Sahneler 
Üçüncü Muradın sadrazamla

rmdan Öı.demir oğlu Osman pa· 

Şa Mısır kölemen beylerinden . ' 
ôzdemirin oğlu idi; anası da Ab-
basi halifeleri neslinden bir ka
dınrlı. On dokuz yaşında Mısır 
bölük ağ as( olmuştu. Henüz yir 
mi beş yaşlarında iken. vaktiyle 
babası: tarafından fethedilmiş o
lan Haheşistana vali tayin edil
mişti. Sonra Yemen, B11sra, Di
yarbakır valiliklerinde, Irana kar
şı açılan ve on altı yıl süren .u
zun harpte şark serdarlı~ında 
bulundu, Kıpçak memleketinden 
Kırıma geçti. Kırımda çıkmış o
lan bir karışıklığı .,. bastırdıktan 
sonra lstaııbula geldi, evvela i
kinci vezir, sonra eadrau m ol
du lrana ikinci seferinde Tebri-

' zi zaptetti, fakat pek az sonra, 
hastalandı, öldü. 

Naşı Diyarbakıra getirilerek 
türbesine defnedildi, Osman pa
şa miladın 1585 yılında Kırımdan 

gelip te ikinci vezir olduğunda, ' 
Üçüncü Sultan Murat tarafından 
o zaman yeni yapılmış olan in· 
cili köşkde kabul edildi. Evvela 
padişah : 

- Safa geldin Osman, otur 1 
Diye karşısında yer gösterdi; 

ıonra : 
- Lala paşa ile Şirvana var

dıktan sonra düşmanla olan 
cenklerini anlat 1 Dedi : Osman 
paşa da anlatmağa başladı ; 
Sultan Murat bir ara sözünü ke

serek : 
- Aferin Osman 
Divo başnıda bulunan kıymet 

li bir sorgucu çıkar p kendi t>lile 
Osman paşanın sarığına soktu. 
Özdemiroğlu bundan sonra Ham· 
za mir:ıa ile olan cenklerini an 
lattı. Sultan Murat bu sefer de : 

- Berhudan ol, berh\ldar ol 
Oııman I· -

Diye belinde murassa bir han· 
çeri çıkarıp kendi eliyle O sman 

paşanın beline solctu. Ôzdemiroğ· 
lu Gence hanı lmamkuli han ile 
olan cengini anlattı. Murat tek
rar iltifat ve dua ederek başına 
ikinci bir sorguç taktı. Ôzdemir 
oğlu nihayet Kırım hanı ile olan 
muharebesini nakletti ve Kırım
da karışıklı~ı nasıl yatıştırdığı
nı anlattı. Üçüncü Murat ellerini 
kaldırarak : 

- İki cihanda yüzün ak ol
sun ı Haktaala hazretleri senden 
razı olsun ! .. Dünyalar durdukça 
durasın 1.. 

Diye dua etti ve agalara : 
- Alın Osmanı , giydirin , at· 

!andırın 1 
Dıye ,.mretti. Ağalar Osman 

paşayı dışarı çıkardılar. iç göm
leğıne ve donuna vanncı) a ka· 
dar soyup kıymetli ipekli kumaş- 1 

lardan çamaşırlar ve esvaplar 
giydirdiler, Osman paşa tekrar 
huzura girip ver öptu ve teşek-

(Geriıi üçüncü sahifede ) 

Ticaret Vekaletinin emirleriyle 
dünden itibaren Ziraat bankası 

mübayaata b'aşlamış bulunuyor. 
Fiatların müstakar kalmasını temin 
maksadı ile lüzum hissettikçe pa· 
muk mübayaatınıı devam edile
cektir. 

Elinde kütlü ve kozası olan 
Çiftçilerimiz mallarını değer f ialı
na satmak istiyorsa Ziraat Ban
kasının Pamuk mübayaa müesse
sine götürmelidirler. Mezkur ban· 
kanın pamuk müessesi müstahsil 
tarafından getirilecek kütlü ve ko 
zaları derhal mübayaa edecektir. 

OKUL KADROLARINDA 
Behire Nevin Bil, Kız lisesine 

ve Samime ·· aydo~muşda Birinci 
orta okul müzik öğretmenli~ine 

nakledilmişlerdir. 

PARASI ÇALINMIŞ 

Tevfik Bu~ adında bir şahıs, 
Çello adında birisinin, cebinden 
yedi lirasını aşırdığını söylemiş. 

Bu iddiası üzerine Çello polis ta
rafından tutulmuştur. 

HALKEVIMIZDE BU 
AKŞAMKi TOPLANTI 

Bu akşam saat 17,30 da Halk
evi salununda çaylı bir aile top
lantısı vardır. 

FAZLA iÇMiŞ 

Dün Ekrem Sisce isminde bi · 
risi fazla rakı içmiş, sağa sola 
sarkıntılık ve yalpa yaptığı görü
lerek yakalanmışbr. 

Yarınki Maçlar 
Yarın saat 13,30 da Adana 

Stodyomunda senenin en heye
canlı maçları yapılacaktır. Millt 
Mensucatla Demir Spor ve Malat
ya Mensucatla Adana Gençlik ku
lübü karşılaşacaktır. 

Bu maçın iddialı olduğuna 

göre çok zevkli geçeceğini tah
min etmekteyiz. Hasılatın mühim 
bir miktarı asker ailelerine yardım 
için ayrılacaktır. 

- Hoş geldin safa geldin 
karatr.peli. inan ol<1un ben seni 
çoktan tahtalı köye göçü çekmiş 
sanıyordum : kaç yıl var ki. şehre 
uğramadın .. 

- Ağzını hayra yor be 
adam .. Ben öy~e kolay lıcolay ya
kamı ezrailin eline teslim edermi· 
yim. 

- Köyde ne var, ne yok 
bakalım? .. 

- Dirlik düzenlik yerinde, 
çoluk çocuk eyi, : oğlunu askere 
gönderdik .. kızı gelin ettik. Da
varlar keyfinde, ... çift çubuk yerin· 
de. ııeçinip gidiyoruz.\ 

- Böyle durup dururken ne
reden esti de şehire geldim . 
Yoksa dünyanın gidişini Öğrenmek 
için mi? ... 

- O taraftan da eksi~imiz 
yok .. Makinenin kulağını bükün:
ce .. Bütün alem dile gelip her 
şeyi anlatıyor. 

- Hangi makine bu yahu .. ? 
Radomu, kadomu hir fey 

diyorlar. 
- Radyo 
- Ha .. işte o ... bıldtr köy 

öğretmeni .. bir kutu getirdi.. da· 
ma ipler gerdi; l:utuyu bu iplere 
örkledi, bir akşam bizi topladı : 
Kutunun kulağını .,büker bükmez, 
bir kıyametti(koptu, davul, zurna, 
saz; nelerde neler .. 

Doğru!iu insan oğlunun bu 
oyununa: şaşmadım değil.. ve aç
ma kutuyu, söyletme kötü} ü .. der· 
Jerya ... Herif :yetmiş dilden neler 
sövlemiyor.. Aklın var sa Allah 
saklasın. O~gece sabaha kadar 
uykumu yitirdim .. Bıışımı-.,yastı~ın 
ne tarafına koydumsa, sesler kil 
lağıma doluyordu .. 

Öğretmen bize Ankarayı 
dinletti, gözünü sevdiğim Ankara 
ne güzel~ şeyler ·arılatıyor.. hele 

1 
dünyanın gidişini, Frenlclerin dö· 
ğüşüoü, kendı işlerimizi, devletin 
demir gibi durumunu, bize öy· 
le anlatıyor ki, artık eski zaman· 
da olduğu gibi iki üç ::aylık ha· 
berleri değil, herşeyi günü:günü· 
ne öğreniyoruz. Gözümüz doğru· 

Sovyet Alman harbi 
Radyo: gazeteslnden 1 

su- fal taşı gibi açıldı .. Gördüğü· 

müz rüyaları hayre, şere yor· 
durmadan~işin içinden çıkıybruz. (Bqtara.h Birincide) 

meldedil'. 

Alman basın şefine göre , 
Timo çenko orduları , ya imha 
rdilm .ştir, ya esir edilmiştir veya 
tamamen sarılmıştır . Bu kuvvet
ler 65 - 70 fırkadır . lngilizlere 
göre de Almanlar mübalağa yap
maktadır. Alman ralcamlarına gö
re, Almanların elinde 2,400,000 
esir varciır. 

Sovyetler Almanların Mosko
vayı alarak Orallara kadar da
yanmasını bile hesaba katmakta 
ve buna göre ihtiyat tedbirleri 
almaktadır. Alman kaynaklarına 

göre, Perikop şehri zaptedilmİf · 

tir. Ve Sovyet müd11faa hattında 

500 kilometrelik bir gedik açıl

m ıştır. 

Şimal cephesinde Voroşilof 
ordusunun büyük bir kısmı lt mu· 
hasara altındadır. Merkez cephe
sinde Timoçenko ordusuna yapı
lan Alman taarruzları:inkişaf ha
lindedir . Ve Yarma ile biryank 
cenubunda geniş bir girme olmuş 
ve burada 60 - 70 Sovyet tü
meni çevrilmiştir. 

Nlbetçl eczane 

İSTİKAMET ECZAHANESİ 
HUkOmet Yana 

- Öyle ise:dünyanın gidişi· 
ni nasıl görüyorsun Karatepeli ? 

- Dünyanın gidişine o kadar 
aklım ermez ama.. bizim ııid işi· 
miıi bal gibi buluyorum... Ak· 
hm dunyaya ereli başımızdakile· 

rin bu kadar.., milleti ,(düşündük· 
!erini görmedim... insan etrafına 
şöyle bir göz:atınca nerede ise 
bizim de: bu savaşa:· katılacağı· 
mızı sanıyorduk. Bugüne kadar 
dirliğimiz bozulmadı, çok şükür .. 
Bıak sana birşey söyleyim, Ati 
dayı, biz artık ar abanın arka te· 
kerleği değiliz .. ~Bizim de kendi· 
mize göre alclımız, kafamız var· 
dır ... Körü lcöıüne şunun, bunurı 

kandiline ya~ olmak istemiyoruı· 
Ama ... can evimize yan bakarı· 

Jar olursa onların canların• 

yakmak için de koçu koyu· 
mak katar haklarından geliriz. 

- Yahu sen yamrn olmuşsun 
neler biliyorsun:karatepeli. .. 

- Yahu bilmezsen ayıP·" 
gözümüz fal taşı gıbi açıldı dedi1' 
ya ... dolma yutacak halimiz kal· 
madı. bunun için kimse bizi k:a· 
fese koyamaz ... ben neler biliyo· 
rum, neler görüyorum, vaktir11 
olsa da sana bunları anlatsaın .. · 

- Anlat bakalım .. 
- Yok şimdi çok işleriffl 

var.. kahvelerde av aralık, ıav· 
karlık yapacak vaktim )-Ok, W 
!eri çabucak görecek, çocuklarıll 
kitaplarını, kalem kağıtlarını ata· 
cak , köye donecc~im. Orada •• · 
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Osman paıanın 
bayatından 

entreıan sabneıer 

( ikinci sayfadan artan ) 
kür etti . Sonra murassa eyerli 
bir ata bindi ve sarayına gön
derildi . 

Hıilk arasında Osman paıa 

merhumun ayyaşlığı ıöhret bul
muıtu. Hatt'a padişaha bile ak· 
setmişti . Huıurdan çıkınca, Sul· 
tan Murat Babussüade a~asına : 

- Elhamdüllihi taali. bir 
şüpemiz. vardı, onu da defettik, 
buyurmuşlar. Ağa : 

- Ne makule şüphe, padifa· 
hım? 

Diye sorunca : 
- Bize, Osman paıe için af· 

·yona müpteladır ve ondan baıka 
ayyaştır, veziri azam olsa divan 
sürmiye kadir değildir, demiıler· 

di. Dört saat kartımda oturdu, 
bu kadar konuştuk, ayyaılık ve 
afyonkeflik asarı görülmedi. Af· 
yonkeı olsa veya ayyaı olsa el· 
bet a liimi zahir olurdu 1 

Dedi. Sultan Murat mükeyyi
fatın alim etlerini bilirlermiı; 
amma, Osman paf8y& ettikleri 
iltifatın her türlü mtl\eY)lifattan 
daha fazla teair etti~inden gaf· 
let bu} urmuılar. 

Bu dinde şe hit olan Ferhad 
raıa merhumun gılmanlarından 
Kiçik Mustafa adında bir mec· 
zub utlan vardı; ki sonra, Vezir· 
zade Hasan paıanın hazinedarı 
olmuı ve F.atodibelgrad uıuhare· 
bf'sinde kaybolmuştu. Haaan pa
ıa düşmana adamlar gönderip 
çok arattırmııtı; eter hayatta 
olsaydı, pek çok mal verip esa· 
retten kurtaracağı muhakkaktı. 
Ferhat paıa Küçük Muıtafayı 
birkaç gulim ile beraber Osman 
Paıaya hediye etmiıti. Ben de 
Küçük Mustafayı daha Ferhat 
paş::ı hizmetinde tanırdım. Bu· 
din bize birkaç defa ziyafet ver· 
nıiıti. Bir defa, söz gelimi, bize 
Osman paşanın iş ve işretini 
anlattı. 

< E'lı:aeriya uıun gecelerde 
bir ıürahl bade get:rirler • Bir 
o~lan kadehi sunardı . Bir oA"lan 
da üç dört meze tabaklarını 
bir tepsiye koyup tutardı. iki Oç 
~len ela birer tabak ile et kıs · 
nıındın ve gayri ıeylerden yemek 

tutarlardı. 

latedikçe önüne gelir , durur· 
lardı. Yoksa önünde içki sofrası 
kurulmaı.dı. Karıısına da saz ça· 
lınır ve hAnende gılmınlar geçip 
tıganni ederlerdi. Bu yol ile beı 
on kadeh içtikten sonra , şöyle 
iti, yarı mest olurdu , iç otlanJa
rından birini önüne oturtur , iki 
kollarını onun boynuna dolayarak 
)'a11m ıaat kadar uykusunu alırdı, 
sonra kalkıp abdest alır , sabaha 
kadar ibadet ederdi . Göı.l~rinin 
Yaıını o kadar dökerdi ki, ıecca· 
denin ıecde yerini aafice ıu eder· 
di. itte tı ve iıret ve zevk ve 
•ohbeti buna milnhaıırdı .> dedi. 
Oıman paıanın bir karayatız 

atı vardı, otur. yaıından r.iyade 
İdi. Bu kadar kıymetli atları var· 
kcn cenklerinde daima o ata bi· 
ncrdi . Paıa merhumun indinde 
bu ihtiyar hayvan uturu ile mcf· 

, burdu, düımana arkaaını dönme· 
'nıiıti. Ona bindiQ'i her gar.adan 
lllur.affer bir kumandan olarak 
dönmüıtü. Harp baıladı mı dur
llladan giınemiye baıtar ve düı· 

, illan üz.erine atılmak için yerinde 
•tepinip çırpınırdı . Hayvanın bu 

halleri, asker arasında da galebe 
~e nusret alAmeti sayılırdı . > 

:•n, tarla öküz. biıi bekliyor, 
lioı ~uranı Allah sevmez derler. 
aydı bak.tlım sende burada pi· 

llekleyip durma. ben haftaya ge· 
ne ıelecetim. el lafa doymaz 

• Ali dayı... İfe 
<llna1dın . 

Afrikada 
son vaziyet 

Toprall mldalaaıı 
Kahire : 10 (a. a.) - Orta 

şarktaki Britanya kuvvetleri.Umu· 
mi karargahı tebliA"i : 

Britanya sözcüsü şöyle demiş· 
tir : Topruk etrafındaki Alman· 
tarın iki düşman kuvvet arasında· 
ki boı sahayı kontrol edış tarzı· 
mızd'ln endişe duydukları aşikir 
dır. Almanlar ilk defa olarak dev
riyelerimize karşı geceleri Tank 
kullanmak çaresine baş vurmuş
lardır. Britanya askerlerinin tank· 
lara el silahlariyle hücum etmekte 
tereddüd etmemeleri, Topruk gar· 
nizonu mineviyatının ne kadar 
mükemmel olduğunu göstermek· 

tedir. 

Panama bllltmet 
darbesi 

( Birinci sayfadan artan ) 

dahil olduğu halde bir cok lider 
tevkif edıimiıtir. Reiı Arias, Pa· 
nama ıehrinde bulunmamaktadır . 

Amerika l::Sirleıik devletleriy· 
le işbirliğine taraftar olduğu zan
nedilen Laguardia, bugün Pana
ma yüksek mtclisi önünde ye· 
min etmiştir. Öğrenildiğine göre' 
reis Arias, hareketini bir sır ha· 
linde saklamıı ve kaçarken an
nesinin evlenmeden evvelki aile 
adını kullanmıştır. 

Balgarlıtanda 
UıUsadl tedbir 
Sofya : 10 (a. a .) - Sofya

da ve Bulgaristanın diğer fehir
lerinde bugün cled sonra ekmek 
sat ı şı vesika ile yapılacaktır. 7 
yaıından aşağı çocuklara 200 
gram, büyüklere ve 7 yafından 

yukarı ola n çocuklara 400 gram 
verilecektir. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
(Birinci sayfadan artan ) 

İngil i z fikirle rine göre ise , Al
manya Rusya işini tamamladıktan 
sonra lngiltereye dönecektir. 

Diğer bir ihtimale göre, Alman· 
ya ispanya üz.erinden Amerikaya 
gecect:k ve Mısır işini halletmeğe 

çalışacaktır . 

••• 
Panamada Cümhurreisi Ar

yas düşürülmü§ ve yerine Birleşik 
Amerika r>evleti taraftarı bir hü 
kümet kurulmuftur. 

Amerikalılar AryPsın Alman 
taraftaı ı olduğunu söylemekte idi· 
ler. Yeni Panama Reisicümhuru 
Panama gemilerinin silahlanma
sına müsaade etmiştir. 

ilan 
SEYHAN DEfTERDARUGIN
DAN: 

936 yılı veraset vergısın
den hazineye 198 lira borçlu 
Ahmet Hamdi vereseleri ka· 

En a7. En çok 
K S l K. S. 

I'=-= 
Koza 1 130 0 15.oo j 
Klevland Ç. 00,00 1 - -
Klevland 1 68,50 70,00 1 

Klevland il - 64,00 67,50 
--00,00 00,00-' M. Parlağı 

ı., P. Temizı 00,00 56,00 

ı . Kapımalı L 1 

Y. Çiğidi ı_o5.~ 
K. Çiğidi 6,75 

-41,50 Susam--

Bu~day yerli 8,43 8 ;i5 
Arpa 6,63 6,75 

Yulaf 
- 7,43- 7.50 
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KAMBiYO VE BORSA 
lı hankasından alınmıştır. 
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Program ve memleket sa· 

at ayarı 
Müzık : Hafif Müzik (Pl.) 

AJANS haberleri 

Müzik: Senfonik parçalar . 

Evin Saati. 

Program ve saat ayan 

Müzik : Tüı kçe Plaklar . Reis Ariaa'ın hareketi ıçın 
hiçbir resmi sebep gösterilme· 
m ı olmakla beraber siyasi mah· 
fillerin bildirdiğine göre, Arias' ın 
muhasımları kendisini Amerika 
birleşık devletlerine aleyhtar ol
makla ilham etmekte ve k endi
ıini tiddetle tazyik etmekte idi· 
ler. Bir senedcnberi iıbaıında 
bulunan Ariaa, Panama hayratını 
tafıyan gemilerin silihlandırılma· 
sına ıon zamanlarda mu halef et 

13 nsı Zekiye ve validesi Fatma, 
kardeşleri Ziya ve Nazire borç· 14 

)arını ödemediklerinden dola· 

.45 

.00 

AJANS haberleri 

Müzik : Türkçe plaklar 

programının devamı. 

Ankara Sonbahar At Ya· 
yı F erşat oğlu Ahmet Hamdi· 14 .20 

40/ 
nin Yılanlı mevkiineleki tapunun 
Temmuz 929 tarih ve 48/95 14

· 
numara ve 10 sahifesinde ka· ıs. 30 

nşlarının tahminleri, 

Müzik: Riyaseti Cumhur 

Bandosu. (Ihsan Künçer i· 

etmiıtir. 

Sov7eOere gire 
( Birinci sahifeden artan ) 

mantarın muvakkat muvaffııkiyet 
elde etmesi mümkündür. fakat bu 
mu~affakiyetlerin Rusların cesare· 
tini kıramıyacağına eminim. 

Londra : 10 (a. a.) - Alman 
taarruzunda, dünden beri Mosko· 
va rstikametinde 20 mil kadar bir 
ilerleme kaydedilmiştir. Muhtelif 
kaynaklardan relen haberlere gö · 
re, Macar, Fin, ltalyan ve Slovak 
kıtalarının Almanlara iltihak etme· 
teri üzerine Alman ordusu Brı· 
monsk ve Diyaz.ina çevrelerinde 
adet üslünlüQünü elde edebilmiş· 
tir. Kroslojoklona gazetesine gö· 
ıe; Rus cebhesiQdeki Almlln kuv· 
vetleri ceman 200 tümenden iba· 
rettir. ürelin kaybı Rusyanın e· 
hemmiyetli sanayi merkezleri için 
ciddi bir tehlikedir. Almarılarıı1 
Kıskaç hareketi yalnız Rus mer· 
kezine varmak gayesini detil, Bu 
kesimdeki Rus ordusunu çevir· 
mek ve imha etmek gayesini güt· 
mektir. Düşmanın bu niyetini sez 
miş olan mareşal Timoçenko, bu 
plinlan akamete u~ratmak ve bir 
Alman yarma hareketine mani ol· 
mak üzere kıtalannı geri çekmek· 

tedir. 

yıth 3 dönüm tarlası ilin tari· 
hinden itibaren 21 gün müd· 
detle satışa çıkarılmış oldu· 
ğundan alıcıların Defterdarlığa 
müracaatları ilan olunur. 

t3S13 

iLAN 
a. Antep asliye ba· 
kak mabkemeılnden 

G . Antebin Cevizlice M. Ce· 
lil kızı Zeliha tarafından mahke· 
meye müracaat olunarak kocaaı 
M. ale} h o mahalleden Mustafa 
oğlu Alinin hırsızlık yaparak fi. 
rar etmiş bu suretle haysiyetsiz 
hayat yaşamakda bulunmuf oldu· 
ğundan bahsi le bilmuhame boıan · 
malarına karar verilmesi talebil'e 
açılan davanın yapılmakta olan 
muhakemesinde : müddeialeyhin 
ikametgahının meçhul kaldıtı le· 
dettahkik anlaşılarak gıyaben ya· 
pılan tebliğe rağmen muayyen 
günde gelmediğinden hakkında 
gıyap kararı verilmiştir. Mumııi· 
leyhin 17- 11- 941 tarihinde sa· 
at 9 da hazır bulunmadığı veya 
bir vf'kil göndermediği taktirde 
bir daha kabul edilmiyerek gıya· 
ben iktiz.asının ifa edileceti il An 
olunur. 13515 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediye zabıta memurlan için 32 çift fotin yaptınla· 

cakbr. 
2 - Fotinlerin muhammen bedeli beheri 13 liradan 416 lira 

ve muvakkat teminat akçası da 31 lira 20 kuruştur. 
3 - Fotinlerin nümune ve şartnamesi Belediye zabıta mü· 

dürlüğündedir. Arzu edenlerin oraya müracaatlan. 
4 - ihalesi 21-10-941 Salı günü saat 15 de Belediye 

encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 
5 - Taliplerin mezkur gün ve saatte teminat akçalariyle 

birlikte Belediye encümenine müracaatlan ilin olunur, 
S-10-15-19 13499 

1800 

3 18.0 

18.4 o 

19.00 

daresinde) 

Program ve memleket ... 
at ayan 

Müzik: Meydan Faslı. 

Müzik: Radyo Swing Kuar· 
-tetı. ( (lbrahım Ôzgur Ve 

Ateş Böcekleri.) 

Konuşma: (Kahramanlar 

Saati.) 

19.15 Müzik : Radyo Swina- Ku· 

aneti programının ikinci 

kısmı. 

19.30 Memleket ıaat ayan vı 

ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Saz eserleri ve Ü· 

yun havalan. 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 

21.00 

21.10 
21.45 

22.00 

22.30 

Müzik: Kanşık Şarkılar. 

Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mı.hsulleri Borsası 

Dinleyici lstt'kleri. 
Konuşma : (Günün Meıe· 
leleri) 

Müzik: Radyo Salon Orkes
trası. (Violonist Necip Aş· 
kın idaresinde.) 
Memleket saat ayan, ajanı 
haberleri ; Esham • Tah· 

vilit, Kambiyo • Nukut 
Borsası 

22.45 Nüzik: Radyo Salon Or· 

kestrası programının ikinci 

kısmı. 

22.55/ 
23.00 Y annki program ve kapa· 

r ...................... , 
i iyi bir blımıtçl ı 
ı aranıyor İ 
1 ldarehanemir.e müracaat ! 
ı ........................ ı 

m Sayfa g 

Refika Recep Tümerkan l 
Adana Biçki Yarda 

Yeni Hne talebe kaydına baılamıftrr. Kaya ve 

kabul ıeraiti Bebekli Kiliae ıokağındaki biçki 
yurdunda öfrenilir. 13400 

.~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -............. ... 
• • 
; Beden Terbiyesi lllkellefterlnl Davet: İ 
• • i Beden Terbiye•İ Seyhan Bölt1Hi Baılıanlıiından: 1 
• • 
! l'l/lg;:· 3~9 ve 3~0 "doğumlu Beden Terbiyesi mükelleflerinin i 
! 41 azar gunu sabahleyin tam saat dokuzda hükumet • 
!k 1 a~şısında Beden Terbiyesi binasına nüfus cüzdanlariyle gelme ,! 
ı erı ve her Paza " - · • . ti .

1
• r gunu aynı saat ve yerde toplanmaları ehem· i 

ı mıye e ı an olunur. 13514 • 
• • • • .............. ~ .................... _......... . ......... ~ ...... ~·~ ·~·~·-.~~· ... 
ı .................................... .. ı ............ ı 
ı AKA GÜNDÜZ'ün i 
ı :•.::-:•.::== .::.:w:w .. w:: ··: ı 

İ Türk Duygusu İ 
i Veni Çıktı i 
1 75 BURUi 1 
: .................................................. 1 __ .... ____ . .,....._ .......... . 

• 
imren Lokantası 

t ı ı · 10 • 941 C:amarteılnden ltlba
t rea bitin konlorlyle ille ve akpm 
ıervtııerlne 'ba'111acap S&JID mı1-
terllerlae arzeder. 

5-7 Belediye candeıi Telefon No: 113 

ilan 
lOAHl ZiRAAT MEKTEBiNDEN : 

Adana Ziraat ve makinist kısmı talebelerinin harici elbi
se iği iç~n lüz~mu olan nümunesi nıühürlü 283,5 metre yerli 
125 kalıte lacıverd kumaş eksiltmeye on beş gün müddetle 
konulacaktır. lstekllerin 2/101941 tarihinden J 7/10/941 Cuma 

günü saat l l de Hükumet konatmda Ziraat müdürlüğü oda· 
~ında toplanacak olan komisyona %7,5 teminat akçalariyle bir· 
lıkte müracaatları ilan olunur. 3-7-11-15 13489 

.--------------------------

1 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veri~or 
Ziraat Ba~asında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 

az 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşatıdaki plana röre ikramiye daQ•lacakhr. 

4 Adet 1000 Llrabk 4000 Ura 

4 • 500 • 2000 .. 
' .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 " 
4000 .. 

100 .. so .. sooo .. 
120 .. 40 " 

4800 .. 
160 " 

20 " 
3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşalı diifmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

Kuralar tenede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun 
1 Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ' 

....-----------------------~~~--.... --...... 



Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAH SARflYATI. SESSiZ IŞlEME. UZUN OMOR. 

PHILIPS 
K agnak Elektrotları 

TORKSôZO 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABIDINPlŞA CI rrESi KD. 42 - T[l[Rlf : REMO ADANA - TELEfOH : 110 

......................................... 
• • • • 

1 TÜRKSÖZÜ 1 
• • • • 

1 ! Gazete ve Matbaası • • • • • • • Türksözü. OKUYUCULARIHA OOHYANIH HER TARA
flHOA VUKU BULAR HAOİSElERi GONO 60-

G azet esi HOKEVERIR. TORKSOZONO TAKİP EOİHİZ 

• • • • • • • • • • • Bitap, •ecmaa, çalı, bilet, allt. 
: plAn, llarlta, bn.... ••tllaa 
• lflerlal TlrldJede •ewcat mat
: baaıara rekabet eder derecede 
: tala 9e ııraoe eldea Çlllanr. 

• 

Türksözü 
Matbaası 

• • • • Türksözü Cilt Kısmı 
• • • • • • • • 

SlGLlM, TEMiZ, ZARiF Cll T l~lERINIZI ANCAK TORISOZO 

MOCElLITHAHESİNOE YAPTIRABIURSIHIZ 

• • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~~-----------·----------------~~~~---~=···~~·~··· .. ••••• .................. . . 

• • • 
··• .... ~·--·~··· • 

iş Bankası 
Blçlll taıarral lleıapları 

1941 
llramlye plaaı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, l Afuato•, 3 /lıinciteıritt 
tarihlerinde yapılır 

1941 bıram11eıerı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 • 
4 > • 500 > - 2,000 
8 > 250 il - 2.000 

3~ > 100 > - 3,S<Y > 

() > 50 > - 4,<'UC' 

--Doktor Mecid Altıoll .......__...._ - -
Haneoi ha.ta/ılı muayene oe tedaoi edilir 

Muayenehane: Pamuk pazarı po lla lcarek 
~rfıaınde Muayene ••atları : Sabah : e - g 

alu 

Öll• : ,2- 14 
Akfem: t7den aon re 

........ 

Adaaa Dopmevl Baıtablbl 

DOKIOR 

Süleyman Kuntalp 
Dolam oe Kadın Ha.talıkları Müteha••ı•ı 

tı-Hastalanna Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apar 
mananın birinci katındaki evınde kabul ve tedavi ctn iye bıı şl 8· 
mıştır. Telefon Na. 272 15-15 13407 

1 

300 , 20 - f OOO 

Türkiye ı, a.nk••ma para yatrr m -.ki• ~aır1z para 
blrlkUrme olmaz, aynı zan.~n~" t"'llb:n17r 

deneml• olursunu~ 

:t~ 

= 

~. ···~·················~···~·············~······· 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HlSTALlRINI HER GON MUSTAf A RlfATECZAHANESİ 

0ST0NDEll MUAYENEHANESiNDE KABUL EDER 

i"""""" ........ " .... """""""" .. """I 
iDr. Cevad Sargını 
i Clld, •• , Y8 llbreYI Baıtablllar ı i Mlte11asaı11 i 
ı MUAYENEHANESi : ı 
ı l.tanbul Beyoflu Toluıtlıyan oteli 11ra•ında Balo i 
ı •olcak Numara :4 C. 15-IS ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 
ı.~ .. " .... - - ........ """""""""~·· 

Abone 9e ilin rı.,üR K SÖZÜ l ' 
...-uarı GONDIUK GAZETE . A04NA : 

Salı~, oe Ba~muharriri ;: 
Senelifi · · • 140{) Kr. FERiD CELAL GOVliN 

• 
1 Aylıf ı . . . 125 • 

• . . 
lllnlar için idareye i m~~•c••t etm~l~dlr 

Umumi Ne§riyat Müdür.ü 
MACiD aUçLU 

BosıldıOı yer : TIJRl<SOZQ M.tbaa1t ı 

Bitin atnıarın panzeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyini 

BIB TBB BAIB 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
nnı sür'atle izaleye kafid ir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs;aı ··e: 

adele ıstırapları NEVROZJ\I 

tedavi edilir. Mücssiriliç : 

N E V R O Z J N 'dir ' 

NEVROZiNiTERCIH EOIHZ 

···~····················· 

" " N 

1 
z 

il 

.. 

1 

; 

. 
' 


