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Pala t k - lh a 
Demi yolunu Bal e 
Şirketi en 1 ık 

MEKTEPLER 
AÇILIRKEN 

Nurettin Can GÜLEKLI 

Y 
eni ders yılına girdik. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 

d okullar sessiz sedasız açıl
cı. Ne bir küçük tören yapıldı 
Ilı de bir küçük bayram, başka 
t eınleketlerde mekteplerde mek
~Plerin açılmas1 sevinçli görüş· 

t:lere ve tebriklere vesile olur-
tııuş. Kim bilir biz<le böyle olu-
111 helki de bir ırki karekter me· 
'clesidir 

~österişi ve böbürlenmeyi pek 
a~Vtnediğimizden böyle oluyor 
:nırım. Mektepler açıldı; sokak· 

rı <iolduran:çocukların } üzünde 
larış, içinde yaşamanın sevinci ., 
~kunuyor. Bizi bugünle.re kavuş
l~rantarırı hakkını ödemek nıüm-
k~n değildir. Vt! 1.annccliyorum 
1• hiç bir nesil bu yeni yeti-

ş ' 
0enıer kadar, yurda ve millete 
• 0 rç altına girmiş olamaz. Barış 
•ÇirırJe 20 yıl geçti. Bu, Türk ça- ~· t lır. Osmanlı lmporatorluğunun 
b:l~i de harp olmadan geçmiş 
01umteri vardır. Fakat bu son 

Yıkılış devrine tesadüf eden harp· 
sıı otuzar kırkar yıllar bize öz 
hırdumuzdan ve cevherimizden 

ileler feda ettirmedi '? 
Son neslin yetiştirmekte ol

'1~~u ) irmi ) ıl ve devam eden 
11ier yıllar ise yeniden özlüğüne 
~avuşan Türklüğün altın çağıdır. 
S~vaşın ilk çagıdır. Savaşın ilk 
tUnlerinde doğanlardan bir kısmı 
1tvlet makinesind~ ödevleomiş 
h 1 • ı u Unmaktadır. Her yenı yı 
b~nların sayısı aıtacak ve günün 
bırinde cümburiyet ıırsli tam 
k&dr<ı ile işbaşı yapmış olacaktır. 
Bt . .. nım o günlere büyuk guven· 
~•nı vm. 

Bir evvelki neslin cevherini, 
tarih Çanakkalccle, Kafkas buz
lar, arasında ve Yemen çöllerin
rJe denedi. A)ni devrin yiğitleri, 
11811 kahramanlık diplomasını, 
ltıiinü bozkırında H Sakar; 8 

(~elhemei Kübra) sında imzala~
~ılar. Yeni nesil böyle büyük bır 
11lıtihan geçirmemiştir. Fakat cev: 
~er eski cevherdir. De~işen eskı 
ışin yanında bütün iyi vasıflarile 
(.. , . 
. 01.), bir ebedi heykel balınde 
'~İtniıde yaşamaktadır. Bi:ı in· 
kıt· . d'k ap ile pasımız.ı temızle ı ; 

Cevheri değiştirmedik. 
Gençlerde goıülen bazı ku-

3llrlann, mubalağalı konuşmalara 
\ı~sile olması manasızdır. Gençlik 
foıgunJuk) çağı değildir. Bilakis 

~ksiklik devridir. Fakat geçen 
'er yıl onda yayılmış özü yuğu· 
ta<:ak ve kemale getirecektir· 
8llna rağmen bağışlanmıyacak 
~atalar varsa kusür biı.de, yani 
<lrıları yetiştirenlerdedir. Hatayı 
Y.alnıı resmi terbiye müessesele-
tıırı· A d ıze yüklemek, adeta mo a 
%] 'b' l .. u; fakat ekser modalar gı ı 
utu modalar gibi kötü bir mo· 

da.. Çünkü çncu~u yetiştiren 
~alnıı mektep dtğildir. Aile oca-

1 Ve içtimai muhit, mektepten 
Pek f l b . - . d' az. a u ışte muessır ı r. 

tik Terbiye usu\lerimi~ gü~ geç
Ql Çe , bize mahsus, mılli bır ~evk 

1 
~akladır. lok1liibın (oluş) gun· 

cCtınıte şu veya bu sistemi kabul 

a~tnek, şöyle veya böyle tertipler 
r· ~ak mecburiyeti ve tecrübele· 
Ç~1 gayet tabii bulmak lazımdır. 
r' Unkü bıkılan bir mazinin ye
b~c Yepyeni esaslara dayanarak rt (}apı) kurmak icap ediyordu. 
""llnun için de temeli iyice yokla
"'1ak k ı· • sağlam yere kadar kaıma' 
c:~~dı· Bu hal milletin , milli 
d .er karekterini arayıp bulma 
Clltıdir. 

tu~b ~öy muallim mektepleri tec-
esı · h 1'a nı atırlarsınız, tutamamıştı. 

O\~arnen orijinal bir kurum olan 
bu~y Enstitüleri) ise düny!lda eşi 
hit~n~ayan öyle bir buluştur ki, 
lcrın~ o~ce söylediğimiz deneme-

lGbı~e. ilham ettıği fikirlerden 
erıaı üçüncü sahifede ) 

Ank anı 
:=::=::= Hükumet Merkezi Olduğu Günün === 
Yıl Dön·· __ _ 

e 

Yeni Avrupa 
hakkındaki 

mütalealar ! 
~~---------··--------~~-

Londra Bel~dlye Reisi Ankara Belediye 
Reisine Ve Halkına Radyoda Hitap Etti 1 

Bulgar dahlllye nazırı 1 
Bolşevlzmln ölüm dar
besi yediğini iddia edi-

Bu hattı bundan böyle Devlet 
idaremiz işletece em·ry ııarı 

~ ~l" 
, .. 

l 
yor ve yeni A vrupadan 1 
bahsediyor. 

Sofya : 13 ( a. a. ) - 'D. N. 

Ankuro 

Radyo gazetesi 
B. : Bulgar dahiliye nazırı Ga· 
roski Makedon} an•ıı meı kezi olan 
Oı~,küpte sÖ) ledıgi bir nutukta , 
Bulgaristanın açıktan açığa yeni 
Avruparıın ve bu Avrupa) ı ya
ratanların } anıbaşınıla .} er aldı
ğını bildirdıkten sonra şöyle de

miştir : 

Ankara 13 : (Türksöı.ü mu· 
habirinden) - Balye maden şir· 
keti tarafından iş'etı\ınekte iken 
s•)n zamaıılarda faa 1) elıııi tatıl 

eden Ilıca - Palambllu demir
} alunun hükiımetce satın alın
ması üı.eriııe bu hallın işlelılme
si de\ let demıryolları idaresine 
tevdi edilmiş bulunmaktadır. l lalı
hazır ve1.iyct dolayısıyle bu de· 
miryolunun geçtıgı bölgedeki 
otobüs ve kamyon servislerinin 
ki fa} ets'zligi kar şısrııda Edremit 
ve cıvarının bugünkü münakale 
ihtiyaçlarını temın için önümüz
cleki Cümhuı İ} et bayramından 
itibaren Ilıca - Palamutlu de· 
miryolunun devlet denıir; ollan 
idaresinrle işlelılmesine başlana· 

cağı haber alınmıştır. 

• i ilterenin 
ga p en h"cumu 

Ankara Hıfzıssıhha Enslilüsünden bir köşe 

Londra: 13 ( a.a) - 13 ilkteşrin 1941 tarihinde Türki
ye saatiyle 20,15 de Londradcın Y pılacak olan Türkçe 
neşriyatta , Ankararın Türkiye Cumhuriyeti hükumet mer· 
kezi olarak seçilmesinin yıl dönümü münasebetiyle Londra 
belediye Jeisi, Ankara Valisi ve halkına hitaben bir mesaj 

gönderecektir . 
Ankara: 13 (Radyo gazetesinden) - Bugün (Dün) 

Ankaranın Türkiye baş ıeı1ıri olduğu güfliın 18 inci yıldö
nümüdiir. Ankara bu on sekiz yıl içinde Türk boyunduru-

ğunun bir örneği almuştur . 
Londra Belediye reisi bu yıldönümiı münasebetiyle An-

karalılara bir mesaj göndermiştir. Bu dostça harekete te-

Bu demiryolurıun memleke· 
tim izin belli başlı ze} tınhk böl
gesinden geçtigi göz önünde bu 
lunduran ıdare, Ye) tiocııık bakı-

Yeni Avrupanın, do~runuıı 

ve adaletin düşmanı olan Bolşe
vizm ölüm darbesi yemiştir . Bu 
Avrupanın muı.affer olacağına ka
naatim vardır·. Rulgar milleti buna 
}ardım için redakarlıklarda bu· 
lunmaya Jıazır<lır. Bununla bera· 
ber , Bulgarıfitanın düşmanlarına 
Bulgar milletini bulandırmak ve 
Bulgar devletine zarar vermek 
imkanını vermemelidır . Bulgaris· 
tanın düşmanları a; lardanberi ba· 
sın, radyo, Ş'lyia lıülfısa her türlü 
propağnnda vasıtalaı ına } an vu
rarnk BulgatistanrJ a ikilik ) arat· 
mağa çalışı~orlar . Bu rlüşmanlar 
yalan ve iflira \ upı) orlaı. Bulga
rist, na sabotajcılar göııderılmiştir. 
Bununla ht:rnher biıtün hu t şch 
biisler Bulgar milleliııııı mılli his· 
si} atı ouün :le nl<'m kalmıştır. 

l mıııdan mülıim olan maddeler 

\ 

için tenzilatlı bir tarife tatbik c
decektır. 

Bundan başka .} ulcular ile 
talebeler iciıı ıle n rı tar ıfekr 1 

\ yapıldıgı gıbi Euıemıt v hav-

i 
ı anda l unıları paıarlarn gidecek- / 
1 rııı )811111. g'dış bıldi a\mak 

suıetiyle gıdış - döııiiş se\ ahali 

iTAl YANl HIN İKİ 
GEMİSİ DAHA B TTI 

Kahire : 13 ( a a. ) - Ür· 
taşarktaki lngiliz hava kuvvet le
r'inin teblıği : Akdeniı.de bir ltal
) an gemi knfılesine ) apılan hü~ 
cumda lııgiliz tay} areleri düşma

nın iki gemisini batırmış ve diğer 
bir & miyi hasara uğı atmışlardır. 

Başka gemilerde ele tam isabetler 
elde edilmiştir, Şimal Afrikasmda 

Binga1.i lımarıı 9 - 10 llktcşrin 
gecesi bombardıman edi1miştir . 

Hücumlara uğrayan barka ve Be
nina ta} yare me} danlarında yan· 
gınlar çıkarılmıştır. 

; aı ımaları ımkiiııı da temin cdıl· 
n ş l ulu m kt 

B. L tvinol 
veya Molotof 
Londrayı 

L ziyaret .. ediyor 

sek kür ederiz • , ~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~--·~-----

SOVYE.TLERE GÖRE : ........................ : 
ı . " - ı 

çok kanlı i MU~~~~~~~, 1~AB(~~~~ i 
h b 

ı gazetesinden) - Bugün ! 
mu are e i Timeçenko ordularma i 

• karşı yapllan bUyUk Al- ı i man taarruzunun 12 in· • 
• el günildü~ • 
: Alman Basm şefinin ! Alman zayiatı 

ALMANLARA GÖRE. 

350.000 
Rus esir 
alındı 

Briank'ın zaptı 

Bay Litvinof 
Londra : 13 (a. a.f Deyi 

ekspresin siyasi muhabiri yazıyor: 
ileri gelen Sovyet şahsiyetlerin· 
den bazısının yakında Londray~ 
giderek Lord Hivcrbeuk ve mis· 
ter Harimanla görüşmelere devam 
etmeleri muhtemeldir. Heyete Mo
lotof \'eya Litvinofun riyaset ede
ceği söylenmektedir. 

Moskova konfeıansından dö
(Gerisi :ı iin<'Ü sayfad:l) 

londradakl noldainazar 

Sovye cephesinin 
tasllyesi arzusu 

ASKER/ 
MÜH/fi.1 

HAREKATIN 
SAEHASI ! 

8 
ir Sov) et haberine göre, Al
manlar Batı Avrupasındaki 

kuvvetlerııı n ) üz.de 75 ıni Şnr 

ka çekm'şlerdır. Fakat İngiliz. hü
kümetinde Garpten bit hareket 
t ş bbüsü yoktur . Gerek İngıliz 
gazet lt>ri ve ger kse logılız ta
lebeleri bö) e hır hareketi isti-
) orlaı lı. Ve bir kısım talebe Çör
cili 1.İ\ ar t eder k bu arzularını 

i:r.har elmiş\erdı . Fakat şimdi 
Lon Jra matbu tı Neticesiı. kal-
maktırnsa buıy le bir harekete gi
rism n k < h do ru lur . 
ş kimde n ş .} t \ pmakt ır. 

Alman) n Ru daki h rekatı 
bir an evv 0 l tn fı\ e etmek i te
mektedır. Çünkü Amerıka ve ln
gilter" bu kış Ru }' a; a } ardım. 
larda bu u acaktır. 

D ğer taraftan Bulgaristan Rus
yaya haı p açmak gıbidir. Bulgar 
nazırları ve mebusları son bir 
kaç gün lenberı Rusyaya karşı 

düşmarıca bir lisan kullanmakta
dır. Meclis reisi , ı.iraat ve dahi
liye nawları dün söyledikleri nu
tuklarda bu ale) lıtaı lığı tebarüz 
ettirmişlerdir. 

* * * 
Cepheye gelince : Briansk 

bölgesinde büyük muharebeler 
olmaktadır . Tımoçcnko ordusu
nun muhasara altına alınmak üze-
re ol iu u ani şılmaktadır. Alman· 
tar Vı) azma bölgesinde Sovyetler 
gerisine mühim mıktarda para
şütçü kıtaları in lirmişlerdir. Rus
lar bu paraşütçüleri imha etlik· 
lerıni bildır mektektedirler . Sov-

• } etler muntazaman bir geri çe
kılme han·kdi yaptıklarıııdan bah
setmektedırler . Moskova - Har· 
kof hattının kışa kadar muhafa
zası güç görülmektedir. 

Batı lan snhil boyunca yeni 
büj ük bir Alman taarruzunun bt!· 
lirmeı;i mümkündür . Don havza
sında Almanların mühim saııa; i 
merkeılerine vıırdığı bildiriliyor. 
Rostcık mıntakasında da Alman
lar hüyük hava taarruzları yap
mışlardır. 

Moskova : 13 (a. a.) - Sov
yet haberler bürosunun ~ün ak
şamki tebliği : 1~ ilkteşrınde kı· 
talarımız bütün cephe boyunca 
düşmanla carpışmışlardır. Muh~· 
rebe bilhassa Viyaı.ma ve Brı
ank istikametlerinde şiddetli ol· 
muştur. Günlerce devam eden 
çetin muharebelerden sonra kıta
larımlı Briank şehrini boşaltmış
larrlır. 10 ilkteşrinde 27 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 14 
Sovyet tayy;resi kayı~tır~ M~s
koya civarında evvelkı gun dort 

düşman tayyaresi, dün de 12 
tayyare düşürülmüştür. Alman 
kumandanlığı muharebeye dur· 
madan yeni birlikler göndermek
tedir. Düşman cephesinin birkaç 
kısmında sayı üstünlüğünü elde 
ederek insan ve techi:ıat itibariy· 

i ifadesinde bir mUbaUiğa i 
ı sezilmektedir. ÇUnkU ge-ı 
ı çenlerde Dltrik Savyet • 
ı ordusunun lhizama uğ· ! 
ı radığmı söylemiştir. i 
: italyan kaynaktarma ı 
• göre, Moskova boşaltd ı 
i maktadır. ı 

: ........................ : 
le çok bü) ük kayıplar bahasına 
kıtalarımıı.ı taı.yik ve müdafaa 
mevzilerimi1.clen birine takarriip 
etmeğe muvaffak olmuştur. Al
manlanu şiddetli taarruzları kı· 
talarımızın çetin mukavemeti) le 
karşılaşınııktadır. Henüz temam

lanmamış olan malumata göre, 
12 ilkteşrinde cereyan eden şid
dellı muharebelerden takriben 

Berlin : 13 (a.a) - Alman 
başkumandanlığının tebliği : Brı· 
yank ve Viyaı.ma mey<lan muha
rebelerinde Alman kıtaları taraf m 
dan alınan esirler 350.000 i bu!· 
muştur. E.sir miktarı durmadan 
artmaktadır. 

B ı· er.ın : 13 (a. a) - Alman 
tebliği : Doğu cephesinde hare
kat evvelce teshil edildigi üze
re devam edi) or . Aı:ak denizi 
meydarı muharebesinden kaçma
ğ'a muvaffak olan düşman bakiye
lerinin takibi sırasında bir Sovyet 
teşekkülü yakalanmış ve imha. 
edilmiştir. 1100 esirle 33 top al
dık. Dinyeperin doğu kısmındaki 

Barem dereceleri ve 
Yük. Okul mezunları 

Ankara : 13 (Türsöıü Muha
birinden) - Allı yıldan az tahsil· 
ti yüksek okul mezunlarının fili 
askerlik hizmetini yapmadan her 

hangi maaşlı veya ücretli bir vazi

feye vekaleten tayinleri halinde 
vekalette geçen müddetlerin yeni 

baremin l 2 inci :derecesinde geç

mesi lazım gelen müddetin hesa-

bında göz önüne alınıp alınmıya

cağı tereddüdü mucip olmuşlur. 

Mal\}ıe Vekilliği bu işi hesap di

vaniyle anlaşarak yeni bir karar 
almıştır. Bu karara göre bu gibi 

yüksek okul mezunlarının 12 inci 
ve daha derecelerde geçen müd-

detleri on ikinci derecenin hesa

bında göz önüne alınacaktır. 



Amerikadan Türksözüne mekfüp .·· R· -
Dünyanın 
muharebe 

en büyük 
tayyaresi Osman iyede 

ekmek İŞİ 
Futbol Maçları 

B. -19 
Bir ibtlkAr suçlasa 

Gençlik kullltl , Malatya Mensucat maçını 
5-l Maaıtya Mensucat kazandı. Milli Men
sucatla Demir spor takımları 0-0 berabere 

... 

: ........................ : 
Osmaniye : 13 (Türksözü ı ı 

muhabirinden) - Osmaniye tüc- ıı~ı·KA" Yf Jlf R 
1

• :: 

carlarından Darendeli Derviş Y 
B undan on beş gün önce dün- YAZAN : Derkeş satmış olduğu muhtelif ı ı 

yanın en büyük harp tayya- SElA" HATTJ"ll KURTT(P[ll. mallar üzerinde ihtikar yaptığı ı Kebapçılar ı 
resi < Los Angeles > de ilk UÇU/ n görülmüş ve cürmü meşhut ha· ı ı 
şunu yaptı . < Calıfornia > nin linde yakalanarak hakkında tu- ı Taş köpr8 ı 
" Loi Angcles > şehrinde " Do- tulan zabıt varakasıyle adliyeye ı Tarlle l•I ı 
Uilas Co. => kumpanyası tarafın- ğu lu 29.60 metre, Boyu 7.31 met· verilmiştir. ı Y ı 
dan yapılan bu tayyarenin şim- re, Makine kuvveti 1400 Horse- * "' • ı Umumi yerler ı 
diye kadar < şi hiç bir memlekette pover A~ırlığı 29445 kilo Saatta ı • 

• 5 ' Osmaniye : 13 (Türksözü • 
görülmemiştir . Askeri ve sivil iÜrati - Son 386 kilometre , A· ı Geçenlerde, sırasına göre ı 

muhabirinden) - Kaıamıza son 
mühendisi ve makinistlerin dela- lelade saatta sürat 322 kilometre, h ı sütunlarımızda K. O. arkada- ı 

günlerde gelen unlar i tiyaca 
!etiyle ilk uçuşunu yapan tayyare .Yere inmeden uçacağı mesafe kafi gelmediğinden ekmek buhra- ı şımızın (Şikayet) başlıklı yaz- ı 
orduya ve halka Amerikanın harp 3540 kilometre, Taşıdığı gaz mik- nı baş göstermektedir. Bunun ı dılı bir yazıya cevap veren ı 
vukuunda kullanılmak üzere ne tarı 7759 litre . b ı bir karimiz. bu hususla gaze· ı 

yegane sebebi '.in işinin ir mü-
harikalar yaratabileceğini bir daha Tayyare şimdi ordu tarafından teahhit tarafından idare edilmesi- ı le/erinde ihmal gösterdiklerini, ı 
gösterdi. Tayyare yerden kalk- satın alınmıştır. B - 19 gizli ve ı okuyucu şikayetlerine hiç de· ı 
madan önce binlerce kişinin ağ- açık olarak 90 ( doksan ) dda dir. ı ler vermediklerini yazıyor. ı 
zından funlar işitiliyordu : daha tecrübe ed:lecek ve muh- 1 Profesör Baltacıo"lu 1 : Haklı, igi, dolru şikayet- ı 

- Acaba uçacak mı ? telif yüksekliklerde uçacaktır. Tay- !I ı Zere gazetemizin sütunları da- ı 
- Pilot ( Pilot ) kim ? yare 18 ton ( 18 ton ) bomba ile Bölgemizde konferanslar ve· ı ima açıktır. Yeler ki bu şi- ı 
- Şu büyüklüğe bak 1 doldurulacak ve 125 ( yüz mirmi ren Profesör İsmail Hakkı Balta· ı kayetleri yapanlar, imzal!. ad- ı 
Daha buna benzer bir çok beş ) asker bütün levazımiyle ol· cıoğlu Hatay dan An karaya hare· ı resli ve vak'a fÖslererek şika· ı 

istifham ve nida sesleri. Nihayet duğu halde uzun uçuşlar yapa· ket etmiştir. ı yelle bulunsunlar. Hatta bize ı 
sabah saat 11,35 de bu cesim ve caktır. ı bu mektubuyazan okuyucumuz ı 
dehşet harikası yavaş yavaş yer- Alınan neticeye göre büyük Emniyette bir tayin ı imzasının ve adının üzerine a- ı 
den yükseldi ve semada süzül- inşaata başlanacaktır. Tayyarenin ı çık adresini koymuş olsagdı ı 
meğe başladt . Bu kadar büyük· bu kadar büyük olmasına rağmen Bir müddettenberi açıkta bulunan ı daha iyi bir iş yapmış olurdu. ı 
lüğüne nazaran inanılmıyacak ka· gaz masrafı da o nisbette daha Seyhan Emniyet müdürlüğü mua- ı Bununla beraber, dört iş ı 
d k 1 l kl d kalkt Bu melat memuru Tahsin Bilen'in bu ı • ar o ay ı a yer en 1 • azdır. üzerinde şikayet yapan bu o· • 
hususta bir avcı tayyaresinden Tayyare ilk uçuşunda birkaç kere Hatay Emniyet kadrosu mu · t kuyucumuzun dört şikay•tini ı 
·d t- f k "d" Etrafında uçan · · k ı· t f d · t amelat memurluğuna tayin edildi- ı 1 h 1 1 k ı a e a ar sız ı ı. sıgorta şır e ı ara ın an sıgor a strasiy e ü asa o ara neşre· 

diğer tayyareler yanmda tarif edilmiştir. [ile yerden kalktığı bi· ğini haber aldık. Değerli hemşeh- ı diyoruz. Okuyucumuz diyor ki: ıı 
cdilmiy(cek derecede küçük gö- rinci dakika zarfında 82000 ( sek· rimizi tebrik eder ve yeni vazife· : _ «Adana kebapları pek 
rünüyordu. Hele biraz daha yük- sen iki bin dolar ) sigorta bedeli lerinde de başarılar dileriz. ı meşhurdur, lezzetlidir. Fakat ı 
seldikten sonra diğer kılavuz tay- ve diğer gelen dakikalar için de ı kebapçıların dükkanları girile- ı 
yareıeri adeta gözden büsbütün 3000 c üç bin ) doıar verilmiştir. Vakıllar Umum : cek halde değildir. insan ha· : 
kayboldular. Tayyare 53 ( elli üç ) dekika ha- Mtıd••r• Yatayda ı riçten gelen bir misafirini bu ıı 

B. - 19 denilen bu tayyare vada durmuştur. U U ı dükkanlara götüremiyor. Çün · ı 
< Douglas Co. » sı tarafından j Antakya : 13 (Türksözü mu· ı kü buraları gören muhakkak- • 
beş ıene mütemadi çalışmak üzere Ceyban kaymak&• ı ki burada pişen kebabı yiyemi· •. 

B 1 habirinden) - Vakıflar Umum ı 
3,5 üç buçuk milyon dolar ( eş I k& t dklkl 1 yecektir. : 
milyon Türk lirası) sarfiyle mey- ' mın D uy 8 er müdürü Fahri Kiper bu akşam· ı Şehirde araba meselesi ü- • 
d 1 · t· D \ C ki trenle Ankaradan Hataya ge- ı ı ana ge mış ır · < oug as o. > Ceyhan : 13 (Türksözü mu· zerinde de ehemm(getle dur- • 
kumpanyası Amerika g&rp sahil· ha birinden) - Kaymakamımızın leceklir. Haber Aldığımıza göre, ı mak lazımdır. Arabacıların ço- •: 
!erinin erı büyük tayyare fabrika- ieçen hafta nahiye ve köyleri fahri Kipere bir de mimar refa- ı tunda tarife yok. Halktan faz ı 
sıdır. Harp başladıktanberi Ame- teftişe çıktığını yaı.mışhm. Bu kat etmektedir. Bu seyahattan ı la para alınmaktadır. 
rika ve İngiltere için yüzlerce hafta da Ayas nahiyesine gidece- maksat Hatayda vakıflar idare- ı Ve sonra şehrimizin taş ıı 
büyük küçük harp tayyaresi yap- ği haber alınmıştır. ı köprüsü bakım~ız bir haldedir. ı 

sinin yaktıraca~ı yeni inşaat plan- ı 
mıştır · Kaymakamımız köyltllerle ya· ı Korkuluk duvarlarından za· ı 

H t • fabr"ı'-a A me k k !arını ve yerlerini hazırlamaktır. arp en once m; • ından temas edere şikayet ve man zaman taşlar düşmekte ı 
rikanın bir tarafından diğ'er ta- dertlerini d in lemiş , fazla ekim ıı 'Ve bu boşluklar tamir edilme- ı 
rafına ve Ameıikadan Avrupaya ekilmesi üzerinde büyük faaliyet lı tlj attıklarına sık sık tesadüf mektedir. Köprünün kaldırım- ı 
uçan yolcu tayyarelerinin bir çok- g-östermeleri : için köylülerimize edilmektedir. Bir an evvel bu ha· ıı !arını tamir etmek lazım de4i/. ı 
!arını inşa etmiştir. 1932 bu kum- direktifler vermişlerdir. Kazamıza lin önüne geçilmesini Kazamız midir? ı 

Al TMIŞ BEŞ METRE GENİSlİK . 63420 KİlO AGIRUK 

Pazar günü stadyomda kala
balık bir seyirci kitlesi önünde 
yapılan maÇlar çok hararetli ol· 
muştur. Birinci maçı gençlik ku· 
, lübü ile Malatya ~ensucat yaptı . 
Birinci haftayım 1 - O Adana 
gençlik kulübünün lehine bitti. 
ikinci haftayımda dört gol daha 
atan gençlikkulü bü maçı 5 - 1 
galibiyetle bitirdi. 

ikinci maç milli mensucatla 
Demir spor arasında idi. maç 
O - O ile sona ermiştir. 

At Koşuları 
Pazar günüiyapılan at koşu· 

ları pek heyecan1ı:o1muştur. Alı · 
nan neticeler şudur :: Birinci ko
şu : Bu "koşuya yedi tay girm fş

tir. Mehmet Ayğırcının Ceylanı 

1400 metre mesafeyi 13.19 sa
niyede birinci, •ı Mahmut Büyük 
Ekeinin Demiri ikinci, Selim Ka· 
yabölenin Yıldırımı:. üçüncü gel
mişti r . 

ikinci koşu : Bu~koşuya dört 
ve daha yukarı yaşta 941 senesi 
zarfında 250 liradan l fazla ~ ikra
miye. kazanmamış-:"safkan Arap 
koşu 'atlarına mahsustur. Bu:ko· 
şuda Refet Bilicinın Şahini 200 
metre mesafeyi 2 dakika 33 sa
niyede"~! katederek birinci Arif 
Tekenin Bataryası : ikinci. Musa 
Çenedin Senemi üçüncü gelmiş
tir. 

Ücüocü lwşu : Handikap, 
Bu koşu döıt ve daha yukarı 

yaştaki safkan at ve kısraklara 
mahsustur. Mustafa Yılma:ı.ın 

Aloşu:28oO metrey(3 ~~dakika 22 
saniyed e alarak birinci,· Ali Ar
pac ının Sunası:ikinci Yusuf Ko· 
\Umun Ceylanı. üçüncü gdmiş· 

lerdir, 
Dörcüncü koşu : Bu koşu~da 

4 yaşında ve daha ... yukarı )afkan 
:Arap ve kısraklara mahsustur. 

Bu koşuda Nezir temizerin lşı~l 

3500 metre mesafeyi 4 dakika 
33 saniyede bitirerek birinci, Sab
ri Yertutanın Kılıçaslanı ;_ikinci, 
Sdiihattin Akdoğanın Emiri 
üçüncü gelmişlerdir. 

Beden terbiyesi 
mOkellellerl 

panya < Ticari Douglas > - Do- geldiği gündenberi gerek kazamı- Emniyet Komiserinden bekleriz. ı Bir mesele daha var: Kış ı 
uglas Commercial - namındaki zırı ve gerekse köylülerimizin kal- ı yaklaşıyor. Umumi yerlerdeki ı Adana iençlik kulübü mükel-
yaptığı tayyare ile Amerikalılara kınması hususunda son derece Cey han da ekmelt. i,i ıı kapılar pencereler kapanacak, ı lefleri ~ beden ter biyesi Seyhan 
ilk defa olarak Nevyork < Nev gayretler sarf eden kaymakamımızı Ceyhan : 13 (Tüı ksözü mu- ı halk temiz hava almaktan mah·ı bölgesi .. bahçesind~ pazar günü 
yoık .> }atağ'a girip ~ San Fran- taktirle anarız. habirinden ) - Üç dört günden- rum kalacak. Bunun için kah· ı talimlerinden sonra şehri dolaş-
cisco > uyanmayı gösterdi . Bu * * * beri kazamıza un az geldiğin- ıı velere, lokantalara ve diler ı mışlar ve ;stadyomda da bir gös-
mcsafe aşağı yukarı 3000 mil ya- • umumi ye~lere aspiratör.fer ko .. ı teri geçit resmi yapmışlardır. 
ni 4826 kilometredir . Kumpanya Ceyhan : 13 ((Türhözü mu· dtn ekmek buhranı gün geçtikçe • 1 1 

_ d B l d 
fa21aıaşmaktadır. ümid ederizki • nu. ması azrm ır. e e ıye şım·: Y8zme bavazunda direktörü ve kumpanyayı kuren habirinden ) - Sokak ortalarında • d d f h l ·lf d t 
k k b 1 d. . . ı ı en e.5na ı azır ı~a ave ı 

c Donald Douglas ,, hala yaşa - ve bilhassa mahalle aralarında ayma amımız ve e e ıye reı.,ı· l"d ktlçOklerln çalışması 
maktadır . Kendi.ii ayni zamanda ve mektebe gitmeyen çocukları- miz bu ekmek meselesini de halle- ı etme 1 ir. ı 1 

fabrikanın müdürü ve baş mü· mız ellerinde birer sapan, sağa, deceklerdir. : ........................ : 
hendisidir. 40 • 45 yaşlarında olan 
bu zat kumral uı.un boylu ve ga
yet mütevazi bir kimsedir. 

Bütün dünyanın alakadar ol
du2'u bu tayyare hakkında daha 
iyi bir fikir edinebilmek için aşa
ğıda -muhtelif kısımlarının ne ka-

dar olduğu, tayyarenin ağırlığı , 
ne kadar bümba ve kaç kişi ta
şıyabileceği, Amerikanın en bü
yük tayyareleriyle nasıl mukayese 
tdildi~i aşağıda gösterilmiştir : 

B - 19 un evsafı : 
Bir kanadından di~eri arasın

daki uzunluk 64.61 metre, Uzun
luğu 40.24 metre , Boyu 13,60 
m·etre, Makine kuvveti 2000 Hor
sepover, Ağırlığı 63420 kilo , Sa· 
atta sürati - Son 338 kilometre, 
Alelade saatta sürat 300 kilo
metre , Yere inmeden uçacağı 

mesafe 12067 kilometre , Taşıdı~ı 
gaz miktarı 41635 litre • 

' Bundan evvelkl an 
bUyUk tayyare 

lfü kanadından diğeri arasın

daki uzunluk 42.50 metre, Uzun-

--------lı_-____ u_z_A_KL_A_R_D_A_N __ H_A_BE_• ___ §§=:=---
Sİyah renkli tavşanlar - Tahta ayaktaki servet 
Bizim bildiğimiz tavşanların çoğu koyu bej ren· 

gindedir. Maamafih lngilterede Gal memleketinde 
tavşan üretmekle meşgul bir müessese, muhtelif 
tavşan cinslerini çiftleştirmek suretiyle siyah renkli 
bir tavşan cinsi yetiştirmeğe muvaffak olmuştur. Bu 
siyah renkli tavşanların tüyleri hem çok sık hem 
de çok yumuşaktır. Bu sinsi tavşanlar fa zla miktar 
da üretilirse kürkçülük bakımından bunların derile
rinden edilecek istifade pek büyüktür. Siyah renk
li tavşanların tüyleri, diğerlerinden pek farklı olup 
bunun tavşan derisi oldu~unu f arketmek için müte
hassıs bir kürkçü olmak lazımdır. Şimdiye kadar 
birçok kürkçüler, tavşan derilerini tilki ve yahut 
hermin derisi diye göstermek için derileri boyatı
yorlar ve birçok hilelere ba~ vuruyorlar. Siyah tav
şanlar kürkçüleri bu zahmetten kurtaracaktır. 

* * • 

Kanadada Montreal şehrinde Steu Kilsen na
mmda bir lokant11cı vardır. Kilsen'in g-eçen umumi 
harpte aldığı yara neticesinde, sağ ayağı kesilmiı 

ve yerine tahta bir ayak konmuştur. Kilsen'in ban
kalara katiyen itimadı olmadığı cihetle, biriktirdiği 
paralan takma ayakta içeriden oyduğu muhafaza 
içinde sakla makta ve bu suretle paralarını çaldır
mıyacağından emin bulunuyordu. 

Bir ırün Kilsen kırda uyuyakalmış, bu strrını 
bilen açık göz bir hırsız tahta ayağı, kayış bağla
rını keserek içindeki paralar ile beraber alıp gö-
türmüştür. , 

Kilsen uyandığı zaman tahta ayağının yerinde 
yeller esti~ini görünce zabıtaya başvurmuş ise de 

· meçhul hırzısı yakalatmaia muvaffak olamamıştır. 
Takma ayak ile beraber çalınan para 560 lniiliz 
lirası imiş. 

Bu pazar şehir yüzme havu · 
zunda küçükler arasında faaliyete 
devam edilmiştir. 

Mersin Emniyet 
MfldflrO 

Mersin : 13 (Türksözü muha
birinden) - İçel Emniyet Müdü
rü iken Van vilayetine tayin edi
len bay Nureddin Keskin Bora 
bugünkü trenle mahalli memuri· 
yetine hareket etmiştir . 

Tutulan suçla 
Mehmet Demiri bıçakla ya

ralamaktan suçlu Eski Hamam 
mahallesinden Niya~i tutularak 
tevkif edilmiştir. 

Bıçak çeken 
Yüksek Dolr.p mahallesinden 

olup Milli Mensucat fabrikasında 
çalışan Abdurrahman oğlu 340 
doğumlu Hasan Çam bıçak çek
mekten suçlu olarak mahkemeye 
verilmiş ve duruşma sonunda üç 
güne mahkum olmu~tur. 

Sağlık Bahi•leri : 

Propaganda 
ve Sağhk 

• 
Vatandaş larımızm 

Sagllk lflerlnde 
Faydah Pro pagandalarla 
Muzır Propagandaları 

Ayırması llzımdır 

• 
Yazan : Dr. Rifat Evirgen 

Ruh Hastalıkları Mütehassıs ı 

Sağlık ' kelimesiyle, reklam ve si
yasanın münasebetlerini şu 

noktadan bildirmek isterim : 
Zamanımızda, devletler ve mil

letler iç ve dış durumlarını pro
paganda ve siyasa ile döndürmek
tedirler. Asrımız devletleri bir ta
raftan da sağlık siyasasına layık 

oldugu önemi vererek çok yük· 
selmişlerdir. Fikrimce sağlık siya
sasının özünü ve kökünü İjgen 
kurulları yasası teşkil eder. Her 
ferdin mühim olan sağlık bilgisi· 
nin tümünü öğrenip tetkik ettiği 

gündür ki, düşünüşe sığmıyacak 
kadar büyük olan sağhk durumu
nu başarmış oluruz. Bugün yurt· 
larını ve yurddaşlannı bu alanda 
bezendirmiş ve yükseltmiş o
lan ülkelerin göz kamaştırıcı e-
serleri bize ciddi örnekler olma· 
hdırlar. işe ferdden başlamak ge· 
rektir. Ferde, bunları ne suretle 
aşılamak mümkün olacaktır ? Bu 
geniş hayat ilminin öğrenilme ve 
tatbik edilmesi fertlerle fertten 
doğan hükumetin birleşik bir ö
devidir. Okullarda okunan ljgen, 
okuyanlarm1 dimağında ıssız ve 

hareketsiz kalmamalıdır. Bu hareketi 
korumak, yükseltmek, canlandır

mak ancak ve an c ak y ur
dun yaşayışını ve geleceğini kur· 
tarır. Yurtdaşların birçok pratik 
ve fenni vasıtalarla bunları öğren· 
meleri ve sonra tatbik etmeleri 
çok lazım ve_ önemli bir konudur. 
/jyen'in bilinmemesi yüzünden 
vukua gelen ölüm h a d i • 
selerini veya hastalıkları, keıa : 
Köylünün cep defterine kadar so· 
kulmuş olan açıkgöz bazı ecnebi 
ve yerli (mamul müstahzaratı tıb· 

biye) satan firmaların il!ç tertip 
kerdesi {takvimlerdeki mizahlı, hi· 
kayeli1 renkli, şemalı) ilaç reklam· 
larına aldanarak, alup kullanmak· 
la, bu > üzden de vukııa gelen 
muzır tesiratı tesemmümler, ihtilatı 

marazlar v.s.) yi saymak kabil ol
sa ; korkunç bir yeku n teşkil et· 
!iğini, gördüğümüz sonuçlara da· 
yanarak yeni ve eski birçok mi· 
saller zikretmekle de mümkündür. 
Bunlardan başka insan : görülen 
ve göri.!lmeyen birçok düşman!M 

tarafından çevrelenmiş olup onla
rın muzır tesiratı ile karşı karşıya 

daima bir savaş halindedir. Tek· 
mil hastalıkların meydana gelme· 
mesi bu mücadele tarzında sıhhi 
kurullar bilinerek önceden kova· 
!anmakla savaşta zafer bizim ta• 
rafa geçmektedir. Havadan, su· 
dan, yiyecek ve içecekten müte· 
şekki\ ve temas ile sirayet edere1' 
hayatımızı tehdit eden öldürüc~ 
veya hasta yapıcı hastalıklara ka• 
pılmamak, bugünkü fennin terak· 
kisi sayesinde çok mümkün ikell 
ljgen'in fertçe bilinmemesi yüzün· 
den birçok vatandaşlar mahvol: 
makta ve birçokları da kendilerio1 

muhafaza edemiyerek hastala'11 

maktadırlar. 

Bu işe nereden başlamak ıa: 
zımdır ? Devletle milletin, umurtı 1 

bir şekilde {Sağlık Politikası} ll3 

dört ella sarılmasiyledir ki, anca1' 
emellerimiz tahakkuk edebilir'· 
Yurtta ameli bir şekilde /jgerı 
kalkmması lazımdır . Okullarda 0 : 

kunan Hıfsısıhhat ilminin veri~~ 
bugün için azdır ve tam pratı 
değ-ildir. e. 

Halihazırda tatbik tdilıne~.11' 
olan sağlık mücadelelerinin .. b~Y~e 
istifadeler temin ettiği gözonull 

tutularak bu mücadeleleri daha a· 
(Gerisi üçüncü sahifede) 

n 
~ 
t 
d 
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ı lS. Lltvlnol~veya Mo
ıoıoı Londrayı 

ziyaret edecek 
(Ba!)tarafı Birincide) 

nen Bıverbruk, Radyodaki nut· 
kunda, : Stalinin istediği bütün 
tayyare ve tankları ve haın mad • 
deleri vermeğe söz verdiğini ve 
bu ay için vadedilen her şeyin 
taınamile verildi~ni ve Rus az· 
llıinin ayak altına alınamıyacağını 
Ve ilkbaharda Rus seferinin bü· 
tUn cephanelerle başlaması imH· 
nının verilmesini söylemiş, lngil· 
tere ve Amerika işçilerine hitap 
Cderek Stalinin müttefık vadle· 

' tine itimadı bulunduğunu, bunun 
iae yerine getirileceğini ve ancıık 
işçilerin azami gayret sarfetmele· 
ti lazımgeldiğini ve derpiş edilen 
Programa göre, 30,000 kadar tank 
Yapılmasını ve bu suretle müda· 
faadau taarruza geçilmenin müm· 
kun olacağını ilave eylemiştir. -------

Propaganda 
ve saObk 

( ikinci sayfadan artan ) 

tııeli bir şekle koymak ve genelleş
tirmek memleketimiz için bilhassa 
elzemdir. Döylüye ev, geyim, yi· 
Yecek, içecek, bulaşık hastalık
lardan korunma, kendi kendini 
tedavi etmek, reklamlara kapıla· 
tak hastalıklar için ilaç istimaline 
kalkışmak gibi tehlikeli işlere el 
koymasının mahzurları mutlaka 
Öğretilmelidir. 

( Sıhhat her şeyin üstündedir. 
Ve her şey ancak sıhhatla yapıla
bilir ) yasası Türkün bir imanı ol
llıalıdır. Türkiye bu imanı vere
bilmek için yurtta geniş mikyasta 
( Hıfsı - sıhha seferberligi ) hare
kete geçmelidir: Köylümüz; haya· 
lını tehdit eden gizli ve aşikôr 
düşmanlarını bilip öğrenmelidir. 

' Şehirlerde Belediyeler; ljgen ·İn 
kendilerine ait olan işlerini ihmal
Siz ( kudretli mürakabe ) ile takip 
ederek halkın hayat ve sıhhatını 
koruyup, ve bir çok eserler ilede 
bunu halka göstermelidir: Bu me· 
Yanda halkın gece huzur ve raha
tını külliyen selbeden demir te
kerlekli vesaiti nakliyenin umumi 
Caddelerden geçirilmesi menedi
lerek masum bebeklerin, biçare 
hastaların ıztırabı olsun giderıl
llıelidir. 

Uykusuzluğun en sağlam 5i
tıirleri bile zafa düşüreceği, ve 
böylece iİnirleri zaiflayan insanla
tın çabukca her çeşit hastalıklara 
tutulacağı fennen kabul olunduğu· 
na göre bu şehir halkının hiç bir 
Vechile geceleri huzura kavuştu
tıılmaması yüzünden Vatandaşla
rın sıhhatlarının bozulması mesu
liyeti çok ağırdır?. Devlet ve mil· 
let bünyesinin en önemli dayana
~1 olan hıfzısıhhat işleri için a
rneıı bir programla kurultaylar, 
dernekler, konferanslar, sinemalar' 
meccani kitaplar, levhalar. Bu lev· 
halar halen mevcut olup (evlere 
Varıncıya kadar dağıtılmasına ta· 
tafdarım) keza sergiler yapılmak 
suretiyle halkın ruhuna nufuz etti
tilecek (Sıhhat koruma öğütleri) 
sayesinde a-elecek bir günde : Ti

f~ya, Trahoma, Kızamığa, Difte
rıye, Verem, Sıtma, gibi hastalık · 
ların keza işret ve avakıbıodan 
(ispirto) ile zehirlenerek Deli O· 
1~nların yavaş yavaş ortadan ga
iıp olacağına, yani bu kabil has-
ahk\arın yalnız kitablarda oku
~~kla Öğrenilece~ine şahid olabi
lırıı. 

1 
Yurdun her tarafında, yurttaş· 

ara kapılarını açan sevgili Halk 
~vlerinde de~erli seçkinlerin bu 
onemıi mesaile muayyen bir prog
~am tahtında her zaman konuşup 
_alka telkin etmelerini de çok ye
tı~de bir iş sayanlardanım. Buna 
~- hat filimlerinin iştiraki temin e
ılrnelidirki, halk zevkle iycabet 

ey elesin, böylece tabiatın arslan 
Yarattıtı Türk'e, dünya milletleri 

_, 

Büyük lngiliz 
hava akını 

Londra : 13 ( a. a. ) - Dün 
gece 300 bomba tayya~es~ ~!
manya üzerine gönderılmıştır . 
Bunların başlıca hedeflerinden bi· 
ri ehemmiyetli harp endüstri he · 
deflerinden biri olan Nurenberg 
olmuştur. Hava müsait olduğun
dan şiddetli taarruzlar yapılmı~
tır. Bremen limanına taarruz edıl
miştir . 11 bomba tayyyaremiz 

dönmemiştir . 

Almanlara göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

muharebede hir Hırvat alayı da 
ilk defa olarak ateşe giı miştir. 
Viyazma;yakınında çevrilmiş olan 
Sovyet kuvvetlerinin imhası he· 
men hemen bıtmiştir. 

Leningrad önünde çenberi 
yarmak için düşmanın . ~aptığı 
teşebbüsler ' bolşe.~ik~er __ ıçı~ p:k 
büyük zayiatla puskurtulmuştur. 
Savaş tayyarelerimiz dün ~ec~ 
Moskovada askeri ehemmıyetı 
olan tesisleri bombalamışlardır. 

Mektepler açıbrken ı 
(Birinci sayfadan artan ) 

doğmuştur. Köy davası milli bir 
davadır. Enstitü köycülüğü, tama· 
men karanlıklar içindeki Türk kö
yünün ilk aydınlık sahası olmuş-

tur. 

Şimdi daha ileriye, yarı ka_
ranlıkları seçmeğe çalışıyoruz. Koy 
bütün aydınlığıle meydana çıkın· 
ca muhayyelenin alamıyacağı 
tHarikuladelik)ler' gözlerimizi ka

maştırackktır. Ve işte, yeni nesil 
asıl 0 vakit, yeni bir lnönü ve ye· 
ni bir Sakaryv zaferi kazanmağa 
davet olunacaktır. Gençler buna 
göre yetiştirilmelidir. Köy savaşı· 

nın Sakaryasında nefer olmak şe
reflerin en büyüğüder. Ne mutlu 
o zaferi kazanacak Komutana! 
Gelecek günlerin büyük enerji 
istiyen milli davalarına tam ha· 
zıtlanma işinde, devlet makamla
rının şükranla karşılanacak, çalış · 
malarını övmek istemiyorum. Bu· 
nu herkes görüyor ve alkışlıyor. 
Bu yolda ne kadar övünsek hak· 

kımızdır. Fakat terbiye işinde hak· 
lısınız. Kerıdilr rine düşen vazifeyi 
tam yayıyorlarmı '? işte meııele 
buradadır. 

Mektep insan yetiştirmekte hiç 
bir vakit .(Hep) olmamıştır ve ola 
mıyacaktır da ( .. Aile Muhiti), iç
timai muhit mektebin çocukta 
yaratmağa ve şekillendirmeğe ça· 

lıştığı ruh üzerinde m~nfi tesir 
yaptıkça iş güçleşecektır. Çocuk 
velileri mektebi yılda en az on 
defa ziyaret etmeli v~ çocukları . 
na ait direktifler almalıdır. Her 
veli muallim olamaz. (Aman sen · 

del) zihniyeti en çok bu işte 7.a• 
rarlıdır. Yıl sonunda can sıkıcı 
neticelerle karşılaşmamak için, yıl 
içinde yetişen iyice kontrol etmek 
lazımdır. Kaybedilmiş her yıl, 
Türk milletinin kesesinden boşa 
gitmiş bir israf sayılmak :1azımdır. 

Mektebe geliniz . Orada iyi kar· 
şılanacağınıza emin olabilirsiniz. 
Fakat ziyaret yıl sonunun . f_e~a 
neticelerine karşı değil, yıl ıçının 
müşkül günlerine deva için vaki 

olmalıdır. 

arasında layik olduğu mevkii ka· 
zandırmakla Vazifelerimizi~ n~ks~_n· 
sız yapmış oluruz : Bu guou gor
mek ne mutlu bizler için. 

İnglltıre•ye 
bava akınları 

Londra : 13 ( a. a. ) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
bu sabahki tebliği : Dün gece 
düşmanın Büyük Britanya üzerin
deki hava faaliyeti küçük ölçüde 
olmuştur . Bir düşman tayyaresi 
tahrip edilmiştir . 

Ceybanda kız 
kaçıranlar tutuldu 

Ceyhan : 13 (Türksözü mu
habirinden) - 7 - 8 ttşrin ge
cesi Kırmıt nahiyesi Tumlu kö
yünden çifçi Demir Ünlü kızı 
Cenneti zorla kaçıran lsırhanlı 

köyünden Mehmet o~lu Mehmet 
ve arkadaşı Kamalı Hasan, Ömer 
Bey çiftliğinde jandarmamız ta
rafıne<tn yakalanmıştır. 

Sovyetıere gire 
(Birinci sahifeden artan ) 

90 Alman tankı ile asker ve cep· 
hane yüklü 270 kamyon, muh
telif çapta 62 top, çok miktarda 
mitralyöz tahrip edilmiştir. Dün 
gündüz Almanlar ölü, yaralı 

12000 kişi kaybetmişlerdir. 

Viyazma istikametindeki Sov
yet tayyareleri düşmanın 80 kam
yonunu tahrip etmişler ve büyük 
bir Alman piyade topluluğunu 
bozguna uğramışlardır. 

Moskova : 13 (a. a.) - Roy. 
ter : Soyyetle r, birliğinin mer
kezi artık bir geri üs değildir. 

Moskova bir cephe şehri 
olmuştur. Dün öğleden sonra 
sokaklarda yeni ihtiyatlar geç· 

mekte ve cepheye sevkedilmek 
üzere bazı noktalara gitmekte 
idiler. Bazıları hep yeni olmak 
üzere top ve kamyonların da 

TOkK!OZO 

TÜRKiYE Rad_qosu 
ANKARA Radyosu 

Salı 14.10.941 
7.30 Program ve memleket sa· 

al ayarı 

7.33 
7.45 
8.00 
8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00 

13.30/ 
14.00 
18.00 

18.03 

19.00 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 

21.00 

21.10 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45 
22.55/ 

Müzik : Hafif Müzik (Pi.) 
AJANS haberleri 
Müzik : Senfonik Program 

Evin Saati. 
Program ve memleket sa· 

al ayan 
Müzik : Türkçe Plaklar. 
AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe P l a k 1 a r 
proa-ramının devamı. 

Müzik: Karışık program 
Program ve memleket sa· 
at ayarı 
Müzik: Radyo Salon Orkes
trası. (Violonist Necip Aş· 
kın idaresinde.) 
Müzik : Nihavend Ve Hi
caz makamlarından muh· 
telif şarkılar. 
Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 
Serbest 1 O dakika 
Müzik : Fasıl Şarkıları. 
RADYO GAZF.TESl 
Müzik : Martha Eggert'ten 
Parçalar. (Pi.) 
Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası 
Müzik : Mandolin Kuarteti 
(Adnan Kopuz Ve Arka
daşları) 
Konuşma (100 Sene Ôn· 

ce Nasıl Yaşıyorduk) 
Müzik : KLASiK TÜRK 
MüZlGI P r o ırr a m ı 

( Şef : Mesud CEMiL) 
Memleket saat ayarı, aians 
haberleri ; Esham - Tah
vilat, Kambiyo - Nükut 
Borsası 
Müzik : Dans Müziği (Pi.) 

23.00 Yarınki program ve kapa-
nış 

geçtiği görülmekte idi, Moskova· ı· ıaA n 
Jılara milletin tehlike saatinde • • 
buıunduğu açıkça söylenmiştir. Demlrspor kallbtl 
Düşmanın Viyazma cephesinde 
bir kesimin müdafaalarını yar- başkanbtından : 
mış olduğu ve (M.) Kemzi ile 20.10.941 tarihine müsa-
anılan nehir geçidinin muhafıza- dif pazartesi günü saat 16.30 
sı için günlerden beri ümidsiz da Adana Gar salonunda 
muharebeler cereyan ettiği Mos-
kova halkından gizlenmemiştir. hey'eti umumiye içtimaı ya· 

Son 48 saatte Almanlarıın Bri· pılacaktır. Bilumum azanın 
yank çevresi istikrmetinde şima· teşrifleri rica olunur-

le doğru bir hamle yaptıkları ~e - Ruzname -
Viyazma çevresinde Sovyet mu· 1 - Bir senelik idare 

dafaalarının arkasına varmağa hey'eti faaliyeti raporu 
teşebbüs ettikleri bugün ordunun 2 - Yeni idare hey'eti 

malumudur. Orel cephesinde 
seçımı 

Viyazma cephesi kadar ehemmi- 3 Esas nizamnamenin 

yetlidir · 1 nci maddesinin tadili. 
Almanlar' Orelle Tula arasın 12 - 14 1518 

daki çevreyi müdafaa eden ~üyü_k 
ormanlara varmak için Orelın şı· 
malinde şimdi karlarla örtülü bu
lunan bir çevreden geçmeğe mu· 
vaffak olmamışlardır. Tula ve O· 
relden gelen mülteciler, Almanla
rın harabe halinde bulunan bu 
şehirlerde her evde araştırma Y_ap
tıklarını ve halktan kışlık elbıse
leri insafsır.ca ve zorla aldıklarını 
söylemişlerdir. Almanlar cenahtan 

yaptıpları bir taarruzla ürelin şi· 
malinde bir şehre girmeğe muvaf
fak olmuşlardır. Fakat Almanlar 
ileri hareketlerine devam etmekle 
buralarda bu şehrin işgalinden hiç 
bir Avantaj elde edememişlerdir. 

Moskova : (a. a .) - lzvestiya 
gazetesi vaziyeti açık bir şekilde 
tetkik ve mutalea etmektedir. Ga· 
zete, Almanların, muazzam zayiat 
vermiş olmakla beraber hücum 
ettikleri bölgelerde gerek insan, 
a-erekse malzeme itibariyle üstün· 
lü~ü muhafaza ettiklerini itiraf ~
derek diyorki : Viyazma ve Brı 
yank böl ileler inde birliklerimizi 
geri atmaya muvaffak olmuştur. 
Bazı noktalarda düşman henuz 
durdurulmamıştır. Düşman Mosko
vaya karşı daha eyi kıtalarını sür
müştür. Cenup batı cebhesinde 
düşman fasılasız hücumlarla mü-

dafaalarımızın a-erisine taarruz et · 
meğe muvaffak olmuştur. 

MERSİN İCRA MEMURLU

GUNDAN : 
Dosya No. 941/ 563 

Alacaklı : Cumali Şendemir 

Borçlu : Ali Bezci 
1 - Bir borçun temini istifa

sı için hamam havluiu ile bir adet 
ayna 15,'10/941 Çarşamba günü 
saat 14 de satılacaktır. Takdir e· 
dilen kıymetin % 75 bulmadıA"t 

takdirde 21/ 10/ 941 Pazartesi günü 
saat 14 de satılacaktır. 

2 - Rüsumü dellaliye alıcıya 
aittir. 

3 - Muhammen kıymetinin 
•/• 7 ,5 nisbetinde pey akçası alına-
cağı ilan olunur. 13522 

ZA YI - 937 - 938 Ders yı
lı Osmaniye Orta okulundan aldı· 
~ım şahadetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü olmadiğmı ilan eylerim. 13523 

Adananın Hasır Pazarı ma· 
hallesinden 348 Nolu evde 

Abdurrahman Yıldırım 

ZA Yl - Hacı Hasan köyü 
muhtarlık mührümü 9/ 10, 941 ta
rihinde kaybettim. Yenisini yazdı· 
racağımdan hükmü yoktur. 13524 

Hacı Hasan köyü muhtan 
Mustafa Kaya 

Sayla .3 

Refika Recep Tüme~l 
Adana Biçki Yarda 

Yeni sene talebe kaydına ba,lamışhr. Kayd ve 

kabul 1eraiti Bebekli Kilise sokağındaki biçki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

, ....... _____________ _. ..... _____ .... -... , 

1 İ ren Lokantası f 
t 

ıı -ıo • 941 Cumartesinden ltlba- t 
ren bltO.n konlorlyle öğle ve akşam t 

1 servısıerıae IJaşladılıaı sayın mlş- t 
i terli erine arzeder. İ 
' 7-7 Belediye candesi Telefon No: 113 t 
! .......... ~ ...... - ...... - .. - - ...... - ______ ..... __ .. ! 
f-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·- ·-·-·-·-·-·-·-·· . ' 
; H A 1 A H 1 O i K K A T E !.. i 
• i i Osmanlyede "CUMHURiYET,, lsmlie açtlğım Otelde i 
~ mUfterllerlm her türlü istirahat vasıtasmı bulacaktır. i 

• • • • • 

j CUMHURiYET OTELi 1 
i r"!: :: :: = :: :. :. :: :: ·: :: :: :: :: :: :~ ! 
i Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidir. ı 
! Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa "CUMHURiYET,, i 
! Otellnl görUnUz... i 
t Edineceğiniz intiba sözlerimizi teyid eder.. • ••• • 
t 2-15 13516 

...........~ ..... ~ . ............... , ....... ~ .... ~.49 ......................... ~ .............. . ! 

1 LAN 
Seyhan Nafia müdürlüğünden : 
1 - Adana Orta Tecim Okulu 4 ncü kısmın inşaatır:.ın 

(16647) lira (29) kuruşluk işinden (15800) liralık iş kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
~ - Eksiltme 27110 941 tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat on birde Nafia dairesinde yapılacağından kapalı zarflar 

en geç bir saat evvel saat onda Nafia Müdürlüğüne verilmiş 
olacaktır. 

3 - İsteyen 'er bu işe ait keşifname ile şartnamelerini ve 

mukavele projesini görmek için Nafia Müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

4 - İsteklilerin (1185) Lira muvakkat teminat vermeleri ve 

ehliyet vesikası almak üzere bu işi yapabileceklerine dair bon· 

servisleriyle Ticaret ve Sanayi Odası vesikalarının. iki adet fo. 
toğraflarını (38) kuruşluk bir aded, (8) kuruşluk bi~ aded damga 

pulu ve (bir) kuruşluk uçak pulunu yukarıda ikinci maddede 

yazılı günden üç gün evvel dilekçelerine bağlamak suretiyle vi-

layete müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür mu

mu ile eyice kapanmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler ka-

bul edilemez. 7-10 - 14-18 13502 

iLAN 
Elbise Diktirilecek 

OEVlET OEMİRYOllARI 6. iNCi İ~lETME ARTIRMA VE 
· EKSİl TME KOMİSYONU REiSliGiNDEN : 

Muhammen bedeli ( 18718) lira olan işletm~miz memur ve 

müstahdemini için (821) takım kışlık elbise, (315) adet palto ve 

(570) adet kasketin. yalnız kumaşları idarece verilmek, astar, 

düğme, sırma, alameti farika ve bilcümle masrafları müteahhi

de ait olmak üzere Şartname ve Mukavelesi veçhile dikimi 

17/101941 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Adanada 

İşletme Müdürlüğü binasında kemisyonumuzca ihale edilec~ktir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1403,85) ı;ralık muvakkat temi· 

nat akçaları ile kanuni ikametgah vesikası, Hüviyet cüzdanı, 
941 yılı ticaret odası vesikası ve bu işteki ehliyetlerini gösterir 

vesikalarını ve teklif mektuplarını ihale günü muayyen olan sa

attan bir sa3t evveline kadar 2490 numaralı kanunun emreyle-

diği şartlara uygun olarak komisyon reisliğine vermeleri veya 

göndermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alın· 

maz. 

Bu işe ait mukavele ve Şartname projeleri. Haydarpaşa, 
Ankara, Adana, Konya garlarıyla Adanada 6. ıncı işletme Ko

misyonu reisliğinden bedelsiz olarak verilir. 
30-4-10- 14 13478 



Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARf IYATI, SESSİZ . İ$lEME, UZUN OMOI. 

PHILIPS 
K agnak Elektrotları 

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

Muliarrem Hilmi Remo . 

ABIDiMPASA CADDESİ NO. 42 - TELBRAF : REMB ADANA - TELEFON : 110 

: ...................................... . 
• 1 1 •• •• •• • 
i TURKSOZU 1 
• • • • 1 Gazete ve Matbaası İ 
• • • • • • 
1 T ·· k ·· ·· . OIUYUCILAlllA DOIYAllll HER TAi· İ ! ur sa zu fiil VIU IUM HADISELHI GIMO GO- : 
1 Gazetesi MOMEYERll. Tlllll0Z8M8 TlltP EDIMIZ. ! 
• • • • • Kitap, mıcmaa, çell, llllel, alltı I 
: pıan, barıta, '° .... ••tn• 'T'a··rkso··zu·· • 
• lll*bd TlrldJete meweat mat- . .ı ı 1 
: llUlara rıllaHt ellır llırıceie Matbaası : 
: tall ve ıll*atıı elden 9ıllarır. , . • • • • • 
İ Türksözü Cilt Kısmı 1 
• 1 
İ SlllAM, nMIZ, ZARiF CiLT ISEE1111l1 AIGll TOllSIZB 1 
1 . MOCllllTHAIESIMDE YlPTllllLIRSiNIZ 1 

--------------------~--~~~~~~-------1 ..................................... .i 
.... _.. ..... __._. 

1 

1 

1 
a • • R • • • • • • • • • • • • • • • 
= 

- •·•· ~-~·~·~·~·~···~· 

1 "Radyolin,, harikulade mües· de parlak neticeler veren 
lir te~bi, ~ima taze~ti ile "Radrolin,, sizi terkibi meçbal 
temaY,UZ ctmıı ve onbınler-ce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

1 "'1i.nin tercib ettiği yegane diş müatahzarlanndan da anüstat· 

• .-acunu haline gelmiştir. Diş . kıl .. . 
hıfz bh d _ eıı· ~ nı mış ... . 

ıssı asm a ve pz ı5.n· 

- ~..._.,.,.~ . 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
llSTi:Rİll HER BOR MUSTlf A RWATECZIRll!SI 

ISTlml lllftlddDE fiil llR 

• 
iş Bankası 
sıon taamı laeıapları 

1g41 
llralldr• pıaaı 

KEŞIDELEk 

4 Şahat, 2 Mayı•, 1 Afa•to•, 3 llıincit•f"'bt 
tarihlerinde yapılır 

IMJ IMramrellrl 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 • - 3,000 > 

2 • 750 • - 1,500 > 

4 • 500 • - 2,000 • 
8 > 250 > - 2,000 > 

35 • 100 • - 3,sor , 
80 , so , - 4,r.oo a 

300 > 20 , - f.,000 > 

TUrldye ı, a.nka•11111 para ya~rmakl• raln•z para 
blrlkUrme ,olm•z, aynı zam~na" tallhlRlzl 

denemlf oıur•unua. 

1 .................................................. 1· 
tDr. Cevad Sargını 
i Clltl, •• , •• llllr•wl ~ ı 
i Mltıaaısııı i 
i 

1 

i 
ı MUAYENEHANESi : ı J l•tanhat Beyofla Te1ıatlıy1111 oteU •ıra•mJa Bal• ı 
ı .aluık Namal'a :4 C. 15-15 

ı .................................................. ı 

AHae n Db TLTHKSôZ-0 
......... GONDIUK GAZel! • ADANA 

• Safd#, ve BaPnıı/Ull'rlrl 
Senelifl ••. 141JO Kr. FERiD CELAL aOY,N 
1 Aglıfr • • • 125 • 

lllnl•r (çfn w....,. 
mUrac:aat ...-eı•dır 

Unuımı Neyiy,.t MdllünJ 
MACiD 8UÇL0 

Boulclıtt 1• : TORK50ZO McıtM1111 

' 

' 

------- Dolllor Mecid Altaoll · 
Hanni lıatalılı muayene ue tedtlfli edilir 

Muayenehane: Pamuk pazarı pafta llilt'8'kolu 
karfıaında Muayene ••atları : Sabah : e - 9 

Öjla : 12-14 
Ak••111: t7den ••nra 

ı .......... ~M .. MffW~M ........ M .... MMffffl 

f AKA GÜNDÜZ'ün i 
ı ====================: ı 

f Veni Çıktı . ı 
ı ı i 75 aaauı ı 
ı .. ff ............ " ...................... " ........ i 

NEVROZIN 
Bltla afrdanil paaztllfldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

mnamqı 

NE\fROZIN · 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ afrıla
nm sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evca1, sinir, mafsa' -..e 

adele ıshraplan NEVROZ 1Je 
tedavi edilir. Müessiriliç : 

N E V R O Z I N •cfir 

NEVROZiNitt11tat1zt 


