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Memlekett Hayat 
Pahalılığı Meselesi 

Hükllmetimizin geni kararı 
önümüzdeki ay anlaşılacak 

Sov1etıera gire 

Moskova : 25 (a. <1.) - Sov 
Yet teblıği : 24 llkte şrinde bütün 
Cebhe boyunca muharebelere d~
\nm t"uilmiştir. Mııhdreheler bıl
hassa Tağarof ve M.ıkad istika
llletlerinde şiddcllı..olınuştur. Mer· 
k"ı cebhesinde şıddellı çarpışma 
1ara sahne olan hir ke.simcie her 
kaı ış toprak şiddetle ınüdaf a~ e· 
dilınektedir. Merkez cebhesınde 
faaliyetle bulunan bir Sovyet trıy
Yare grupu Peı şembe günü 45 
Alınan tankı ve piyade yüklü 150 
kaınyon tahrip etmiştir. 

ıicretleri11e ayda beş liradan on beş liraya kadar 
zam yapmıya karar fJermiştir. Bu karar ay başında 

tatbik edilecektir. Zam ıörenler birinci, ikinci ve 

üçüncü sınıf güverte fJe makine lostromo/arı, ka
mara memurları, dümenci ustası, gemici, marangoz 

Lcningrad çevresinin Alman 
işgali altındaki kesimlerde iki ay· 
dır çete faaliyeti hiç durmamışt~r. k ı 
Mesela son zamanlarda çetelerın Şark ceplıtsinden intibalar : Bir kasabada Alman as er eri 

Pususuna düşmüş olan 200 ki~~- 1 S • t beyannamelerinin lesi- bataryalarının tesiri ile dağıtılmış· 
1 Ôld an o-. ye · E 1 - • ı bom 
ik müfrezeden 100 Alman u ri altında kalmış bulunan ask~rle· tır. v er uzerıne r_asge e az . . 
ti.ilmüştür. Alman işgalinde~i ~ra· ıin hususi bir nezarete tabi tutul- ba atılmıştır. ~z mıktarda • zahyıat 
~ide bulunan yollar ve kopruler . t' varsada askerı veya sınaı e em· 

masanı emretmış ır. . . d f · b t 
Alman 1·ıeri hareketini güçleştire· _ ( ) M k miyeti olan hıçbır he e e ısa e 

Londra : 2o a. a. - os O· t 
<:ek bir tarzda mani'lanmaktadır. .. b. Al olmamış ır. va Rcıdyosuna gore, ır man . . . . -

Romen ordusunda harp aleyh· d.. akşam Mosko- Spikerin bıldırdığıne gore, 
b. tayyare g-rupu un · d 20 Al 

hırı hissiyat fazlalaşmakta ve ır· .. . b' akın yapmıştır. Bon· dün Moskova cıvarm a man 
ki k va uzerıne ır . d- - ··ı - t .. 

Çok Romanyalı kıtalarını ter e ı- .. h .. k. t merkezine tayyaresı uşuru muş ur. 
~ıl orduya teslim olmaktadır, Ro- !arın edkscrıs; u a:emekarşı koyma Londra : 25 (a. a.) - Alman 
itlen Kuma ncıanlığı tayyarelerle atı· varma an . ~Y:_:Y~:__.::~_:_,.:.:_ ______ -:::=~;;;;;=::----

~ B ü g ü k Sağlık 

Programını!!:,,~~~ ~k~~~ 
1 

babirinden ) _ Sıhhi) e Ve~aletı 

N 1. .. t il ne f dan hazırlanan 70 ınılyon apo 1 us u :i~~~.~n büyük sağlık proğramının 
b k

. t afında ilk l•azırlıklara 
tat ı 1 er B-t-

b 
b 1 mat.tadır. u un 

" il k hu başlanılmış u un f d ki Uyu Ucum Vekaletler bu rapor etra 10 a 
.. .. 1 . . Sıhhi;·e Vekatetirıe 

duşunce erıııı . V 

Kahire : 25 (a. a.) - Çar· 
·~~ba akşamı Napoli üzerine in· 
ll•lıı tayyarelerinin yaptıkları a
t•nda gardaki binalara isabetler 
"Ydedilmiş ve yeni yangınlar 

Çıkarılmıştır. Orta şarktaki logi-
lit h k . . k ava uvvetlerı umumı arar-
~ahının ntşrettiği bir tebliğde 

11dirilctiğine göı e, çarşamba ak
hrtı( diğer batı ıığır bcınıba tay· 
VıtreJeri Trahlusg&rpte liman ve 
lletnilere hücüm etmişlerdir. Or
ta bu- .. '- - b ı . Ak YUıdukte bom a tayyare erı 
r denııin ortasında bir düşman 
d~lltet gemisine hücum etmişlcr-
11r: Bütün Britanya tayyareleri 
•lınıen ütlerine dönmüflctdir. 

bildirmişlerdir. Vekalet, dığ~r - e-
kaletlerin rapor hakkı~dakı d.u
şüncelerini incelemektedır. ~u ın· 
ce\emelerdt"n alınacak n~t~ce.ye 

" orda lüzumlu de~ışıklık-gore rap 
ler yapılacaktır. ------

Bulgaristan 'ın 
ıtaıya1a doıtıata 

Sofya : 25 ( a. a. ) - Ste: 
fani : ltal) aya karşı dostluk eserı 

.. t rmek arıusiyle hareket eden 
gos e h-ku"meti ltf\\yadan Bul-
Bulgar u • . 300 hal) an yaralısı goıı-
garıstana ı . . . . t mictir. Hu }araı- 1 
derılmesını ıs e T • 

. tanda parasız tedavı 1 
!ar Bolgarıs 
edilecektir. 

Mareıal Peten 

Peten kendini 
-rehin koyacak 

Vişi : 25 (a. a .) - Havos : 
Burada dönen şayialara göre, 
Mareşal Peten Nansi ve Bordo 

( Gerlal 3 ilocil uy fada\ 

ı ...................... "ı 

İ JAPONYADA İ 
i SAVA~A HAZIRllK i 

Maarif Vekaletinin çalışmaları 
• ı ı i Amerikalıların J 

ı 6/Jrüp anlattıkları ı TALEBENiN 
• • Hanolu : 25 (a. a.) - Ju· 

naytet ekspres : Totomaro va
puru ile Japonyadan memleket
lerine dönmekte olan Amerika-
lıların anlattıklarına göre, Japon 
milleti harbe hazırlanmaktadır. 
Japonların anlattıkları vazıyet 
hiçbir hülyaya kapılmadıklarını 

SAYIM IŞI 
ve harpten kaçınmadıklarını ve 
kaçamıyacağını anlatmış olduk
larını açıkça göstermektedir. Ja· 
ponlar hava akınlarına ve deniz 
hücumlarına karşı kaymağa hazır 
bir durumdadırlttr. 

Sayım batan memlekette ikinci teşrinin 
sekizinci gflnl olacak 

Bulgar krab bir 
natak verecek 

Sofya : 25 ( a . a. ) - Bulgar 
kralı Boris meclisin açılma günün
de mühim bir nutuk ıoyliyecek-
tir . 

Almanlara gire 

Harkof alındı 
Bitlerin cepllede 
Clyanoya kabultl 
Budapt'şlc: 25 (a. a .) - Ma

car ajansından : Ukrayna cc: b
hesinde çarpışan müttefik kuvvet· 
ler her tarafla düşmanı daha ge
ri.} e atmakta ve yeni araıı işgal 

etmektedir Macar kıtalıırı ileı i 
hareketlerine devam etmekte 
ve bu arada esirler almaktadır. 

Bertin : 25 ( a. a.)- Alman 
tebli~i : Harkof 24 ilkteşriııde a
lınmıştır, Bu ıuretle en mühim 
ıilah sanayii ve iktiıad merkez
lerinden biri Alman kıtalarının 
elinde bulunmaktadır. Ayni gün 
kıialarınıız Harkofun 75 kilometre 
şimal doğusunda Belgrof müna· 
kale iltisak noktalarını zaptetmiş
lerdir. Moskovanın askeri hedef
leri bombalanmaktadır. İngiltere· 
nin do~u sahili açıklarında himl\· 
yeli bir kafile içinde 12.000 ton 
hacmınde üç düşman hemisi batı
rılmıştır. 

Berhn : 25 (a. a.) - Resmi 
tebliğ : Führer, bugün ö~leden 
evvel umumi karargahında Al
man hariciye nazırı Ribentrop'un 
daveti üzerine Almanyaya gel
miş l)lan Kont Ciyanoyu kabul 
etmiştir. İki memleket arasın
daki ananevi dostluk ye imtihanı
geçirmiş olan silah arkadaşlığı 
havasında cereyan eden görüş 
mede Alınan hariciye nazırı Ri
bentrop hazır bulunmuştur. Ciya
no Almanyada bir müddet kala
caktır. 

gayreti Moskova, Kırım ve Roslok 
olmak ÜZf'te üç istikamette devam 
ediyor. Merkez cebhesi meydan 
. (Gerisi üçüncü sahifede) 

Ankara : 25 (Türksözü muha
birinden) - Her sene resmi ve 
hususi ilkokullara devam eden ve 
bu okullardan mezun olan çocuk
ların miktarını tesbit etmek üzere 
mart ayında bi sayım yapılmakta 

idi. Bilahare gorülen lüzum üzeri
ne bu sayımın ders senesi başı 
olan ikinciteşrin ayının ilk hafta
sına tesadüf eden cumartesi günü 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu sene de ikinciteşrin ayının 
sekizinci cumartesi günü memle
ketin her tarafında bilümum şehir 
ve köylerde bulunan yedi ya~ın· 

dan on altı yaşına kadar mektebe 
devam "eden ve etmiyen çocukla
rın sayımları yapılacak ve tahsil 
çağında bulunup okuyan ve oku
muyan çocukların miktarı devlet 
istatistiklerine geçirilecektir. 

Sayım işinde ilk , oı taokul , 
lise, öğretmen okulu, ticaret okul
ları, köy enstitüleri, eğitmen kurs· 
!arı, akşam erkek ve kız sanat 
okulları muallimlcrile katipleri, di
ğer memurları , mekteplerin son 
sınıflarında bulunan ve bu işı be· 
cerebılecek talehelrr, köy muhtar· 
lan, idare heyeti azaları ve me
murları istihdam edileceklerdir. 

Sayım günü ilk, orta ve mes
lek okulları tatil edilecek, sayım 
iıine memur edilenler çocukları 
evlerde sayıp cedvellerini teshil 
edeceklerdir. 

Ayrıca, köylerde on altı ya· 
şından yukarı olup okuma ve ya:ı· 
ma bilenlerin de miktarı tesbit 
edilerek tahsil dereceleri gösteri
lecektir. Çocukların nüfus tezke
relerine bakılmaksızın ailelerinin 
ifadesine ve şahıslarına göre yaş· 
lan tesbit edilecektir. 

Okuma çağında olan çocuk
ların tesbiti işi devlet istatistikleri 
meyanına alınmış olduğundan , 
sayıma memur edilenlerden bu 
vazifeden istinkaf edenler, vazife
lerini tam yapmıyanlar ve sayım 
işlerine mu halef ete kalkışan aile 
reislerine diğer alakadarlar istatis
tik kanununun 45 inci maddesine 
tevfikan cezalandırılacaklardır. 

MUSOLINININ KABULÜ 
Roma : 25 ( a. a. ) - Res

men bildirildiğine göre, Bay Mu
aolini Venedik sarayında Bay 
Klodyus'u kabul ederek kendi
siyle uzun bir mülakatta bulun
muıtur . 

Büyük bir edebi zevkle yazılmıı 

• BiR KAFKAS ROMANI • 
Şamaha Dansözü 
TANINMIŞ FRANSIZ ROMANCILARINDAN COMT DE GABl
NEDU TARAFINDAN YAZILMIŞ OLAN BU GÜZEL l.SER 

NEVZAD GGVEN -~ 
Tarafından TUrkçeye çevrlldl Yakanda 

Tlrkılzl ıtltllldarında 
zevkle o-ayacakıımz. 

-
Milli Şellmlzln 

millete teşeklılr8 
Ankara : 25 ( a. a. ) -

RelslcUmhur Mllll Şef is
met lnönUne bayram mU· 
nasebetlyle yurdun dört kö· 
fesinden telgrafla ve mek
tupla tebrlkler çekmlftlr • 
Mllll Şef seyahatte bulun· 
ması dolayıslyle bu tebrik· 
lerl geç almıştır. 

ReislcUmhurumuz bu sa
mimi hlslere mukabil duy
gu ve tofekkUrlerlnln lblA· 
öına Anadolu Ajansını tavalt 
buyurmu,ıardır. 

ÜNlVERSITENlN AÇILIŞINDA 

Maarif Vekili 
nutuk söyliyecek 

İstanbul : 25 (Türksözü muha· 
birinden) - Üniversitede yeni 
ders yılın~ aid hazırlıklara devam 
olunmaktadır. 

Üniversite Rektörlüğü, muh
telif f akültclere aid kadroları ha· 
zırlamış ve Maarif Vekaletine gön
dermiştir. 

Bu sene Üniversite doçentle
rinden bazıları profesörlüğe terfi 
edeceklerdir. Bu yeni profesörle
rin isimleri Üniversitenin açılış gü
nü bildirilecektir. 

Üniversitenin muhtelif fakülte
lerine olgunluk imtihanı geçirmiş 

lise mezunlarının kayıd ve kabu· 
lüne devam olunmaktadır. 

Kayıd muamelesi bu ayın so
nuna kadar devam edecektir. Bu 
sene yeniden Üniversiteye 2000 

gencin kaydolunacağı anlaşılmak

tadır. Bılhassa Edebiyat, Fen ve 

Tıb Fakültelerine fazla talebe kay· 
dolunmaktadır. 

Rektörlük önümüzdeki yıl için 
Üniversitenin bazı fakültelerine alı
nacak talebenin imtihana tabi tu· 
tulması etrafında tetkikler yapmak
tadır. Esasen bu sene Üniversite 
kimya şubesine imtihanla talebe 
alınmıştır. 

Üniversitenin muhtelif fakülte
lerinde devam etmekte olan güz 
devresi imtihanları da bugünlerde 
bitecektir. lnkılib dersi ikmal im
tihanları bu ayın 27 sinde yapıla
cak ve Üniversite 31 Birinciteşrin· 
de merasimle açılacaktır. 

Maarif Vekili Hasan Ati Yücel 
Üniversitenin açılış törenine riya
set edecek ve bir nutuk .söyliye
ceklir. Lisan muallimi yetiştirmek 

üzere Üniversite Yabancı Diller 
meltlebine alınacak talebelerin 
imtihanları da bu ayın 27 ve 28 
inci ıünleri yapılacakbr. 

• 
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~izcilik Bahisleri 

Denizaltılarda 
geçen hayat 

Feci bir cinayet 

Karısını babaslla 
beraber yakaladı 

Orta tedrisatta 
değişiklik 

D enizlerde ve bilh~ssa A!
lantikte esrarengız bır 

tarzda dolaşan denı zaltı gemile· 
rinde geçen hayatın he} ecanlı ve 
merak uyandırıcı olduğu şüphe
sizdir Bu hayatı , kısaca anlata. 
lım : 

Üssünde harp ham lığını ik
mal eden bir deniraltı gemisi 
cebh~ye • gitmek üzere limanı 

terkederken önünde mayın tara
yıcılar ve torpidolar seyrederek 
düşmanın gizlice attığı mayınleri 
ve pusu kuran denizaltı gemileri
ni bertaraf ederler. Denizaltı 
gemisine cef>hede muayyen bir 
harekat sahası verilir. Harekat 
J'lanına göre bu sahaya gitmek 
için denizaltı gemisinin su altın

da seyretmesi lazım gelmez. Gö
rünürde düırnan olmadı~ı takdir
de su üstü seyriyle ve iktisadt 
süratle yoluna devam:eder. Mü
rettebatın yarısı vazife başında 
bulunur. Yarısı istirahat eder. 
Msamafih denizaltı gemisi her 
an dalmaya hazırdır. 

Atlantik seferine çıkan Al
man denizaltı gemileri ya Norveç 
sahillerinden yahud işgaı:aıtında
ki Fransa limanlarından denize 
açılırlar. Bunlardan ba-ıılar ının 

harekat-sahasının üsse yakın ba
ı.ılarını; ise uzaktır. Mesela Frıın
sanın Lorian limanından İrlanda 
adasının garbine gidecek bir de· 
nizaltı gemisi en az üç gün üç 
gece de .. amh seyreder. Her dört 
saatte bir vardiyalar cieğişir. Ha· 
rekat sahasına· yaklaştıkça telsiz 
ve dinleme cihatları başındakiler 
ve köpru üstündeki gözcüler et
rafı gözetlemeğe ve dinlemeğe 

fevgalade ehemmiyet verilir. Ma
kinistler motörleri ve tulumbaları, 
elektrikçiler tekmil elektrik tesi
satını, ekümülatörleri ve cayro 
pusulaları dikkatle kontrol ve 
muayene ederler. Topçu ve tor
pidocular silahlarını kusursuz iş

ler bir halde olmasına itina gös
terirler. Esasen bu işler mürette
batın günlük bakın, tutum vazi· 
fesidir. 

Seyir gediklisi her dört saat
te bir harita üzerine geminin bu
lunduğu mevkii hesaplıyarak ko
yar. Gemi lcumandanı daha hare
kat sahasına gelmezden evvel 
mürettebatın maneviyatını sağ
lam tutmak ve harp iştiyakını 

tahrik etmek için bir kaç defa 
dalış yapar. Bu dalışlardan as
ri birisi alarm tarzında olur. 

D enizaltı gemisine verilen 
harekat sahası ekseriya 

düşman nakliyat yolları üzerin
dedir. Bu sahaya giren denizaltı 
gemisi herşeydcn evvel gürültü 
dinleme işine itina eder. Çünkü 
göıcülerin ·bulunciu~u yer n isbe
ten alçak olduğundan rüi} et sa
hası mahduttur. Dinleme sahası 

çok hassas olduğu cihetle rüiyet 
sahası dışındaki düşman gemileri· 
rıin mevcudiyetini bu cihazla 
haber almak mümkündür. Vardi· 
yada ve istirahat halinde bulu
nan mürettebat her an tetikte 
durur. Hava müsait ise ra<1atçı 

vardiya içinrle güMrteye çıkabi

lir. Deniz fırtınalı ise teknenin 
dar höcrelerinde kalmak mecbu· 
riyetindedirler. Bu vaziyet cigara 
tiryakilerine büyük bir aup ve 

eziyettir. Çünkü; tekne içinde ci
gara içmek hem teneffüs havası
nı ifsad etmesi hem de ateşin e· 
kümülarörlerden intişar eden ga· 
zat için tehlikeli olması sebebile 
yasaldır. Bu yüzden tiryakiler 
tütün çiğnemek itiyadına kapı· 
lır lar. 

Su üstünde düşman gözetle
yen denizaltı gemisi, Atlantiğin 
cesim dalgalan üstünde adeta 
bir ceviz kabu~ mesabesnidadir • 

• 

YAZAN; 

P. P. 
Sallantıdan tekne içinde, değil 

dolaşmak ayakta . bile durabilmek 
güçtür · Hele ratıp gezatla mahlü 
makide dairesinde çalışmak çok 
müşküldür .' Bu müşkülat yemek, 
içmek:ve yıkanmak meselelerin
de de mevcuttur. Cebhede as
asgari bir ay .)calacak bir deniı.· 

altı~gemisi 4 , her ne kadar iaşe 

ihtiyaçı içın kumanyasını almış 

ise de bunların ekserisi konserve 
ve kuru-yiyeceklerden ibarettir. 
Elektrikten iktisat içın her 1.aman 
yemek:pişirmekten icticap edilir. 
Ekmek } erine peksimet yenir. 
Mevcu(su~bütün sefor müdde
tince yıkanmak söyle dursun ba
zen içmiye bile kifayet etmn. 
Açık denizde günlerce süren.çal
kanma ve yalpalarla sarnıçtaki 

içme SU} u bulanır, süzmeden i
çilmez. Tatlı su fikdanı mürette
tebatı traş olmaktan bile mene· 
der. Bu sebepten seferde deniz
altıcıların sakal koyuvermeleri a· 
det olmuştur. · 

M ürettebatın yatma yerleri 
çok dar ve sıcaktır. Su

baylar kendilerine mahsus dara 
cık balmelörde raf gibi ranzalar
da yatarlar. Erbaş ve erler üs
tüste asılmış portatif ranze ve 
hamaklarda kıvrılırlar. Mürctte · 
bat her an silah basına koşmak 
mecburiyetinde olduğunrlan el
bise ve çizme ile yatmaktan baş
ka çare bulamaz Denizlı havalar
da her taraf sımsıkı kapanmış 
olduğundan tekne içinde sente
neye biriken yağlı sular, motör 
ve ekümülatörlerden sızan gaıat 

havayı tahammül edilmiyecek 
hale sokar. buna mürettebatın 

nefesinden çıkan hamm karbun 
da inzimam ederek teneffüs güc
leşir. Hcvayı kısmen tebdil eden 
vantilasyon makinesi elektrik 
sarfiyatından ictinap için günde 
ancak iki defa işletilir. Gemi 
dalmış vaziyette ise hamızı kar
bunu toplayan cihaz çalıştırılır 

ve havada eksilen müvdlidülhu
muza yerine tüblerden suni mü 
vellidülhumdza havaya karıştın. 
lır. 

( Deniz üstünde av bekleyen 
denizaltı gemisi ufukta duman 
görür görmez. dalar . Artık deni· 
ıaltı gemisi havayi ııesimi ile a-

CGerisı 3 üncü sayfada) 

Adıyaman : 25 (Hususi) -
Kazamıza bağl(bir köyde tüyler 
ürpertici bir cinayet~,işlenmiş bir 
kayin pederle gelini balta ile kat
led i lmiştir. Bu cinayet hakkında 
elime geçen malümatı yazıyorum: 

Katil, Akpınar nahiyesine 
bağlı gcmrik köyünden 18 yaş · 

larında Abdullahtır. Öldürülenler 
ise, katilin babası Mustafa ve Ab · 
dullahın genç karısı Zeyneptir. 

Dört seneden beri evli bulu· 
nan Abdullah bttbasından ayrı o
larak Gemrik köyünde yaşamak

~aclır. Toruş köyünde bulunan Ab· 
dullahın babası Mustafa bir kaç 
gün ~vvel oğlunun bulunduğu kö
ye gelmiş ve kt ndisine misafir ol · 
muştur. Beraberce yt'mek yemiş· 
!er ve oturmuşlar. Bir aralık Ab· 
du\lahın bir ineği kaybolmuş ve 
çocuk babasını evde bırakarak 

ine~i aramağa gitmiştir. Gece ya
rılarına kadar ineği arayan ve ni
hayet bulan Abdullah 1eve dön· 
müş , fakat yatağında genç karı-
sı Zeyntbi görememiştir. Belki 
annesinin odasındadır diye oraya 
girmiş , orada da bulamayınca 

babasının yattığı odaya g tmiş, 
karısı ile babasının uryan bir hal 
de sarmaş dolaş olarak uyumak· 

.......................... 
ı ı 
ı Balkavlmlzda f 
i Honlerans va ı 
i Konser J 
ı BugUn Halkavl salo· ı 
ı nunda Dil-Tarih-Edebiyat ı 
ı kolundan Ihsan Tör bir ı 
ı konferans verecektir • ı 
:ayrıcada mayestro. Hakkı: 
ı idaresindeki Halkevl mu ı 
ı zlk heyeti gUzel bir kon- ı 
ı ser verecektir. ı 

!. ...................... .! 
ia,a ı,ıarlnda 
yani kararlar 
Ticaret Vekaleti, yurdun iaşe 

ışı etrafında yeni bazı kararlar al
mak üzeredir. 

Ticaret Vekilimizin reisliği al
tında bulunan iaşe istişare heye
tinin önümüzdeki günlerde topla· 
narak iaşeye ait kararlar alacağı 
bildirilmektedir. Ağustos ayı için
de toplanarak bazı kararlar almış 
bulunan iaşe ·.istişare heyetinin bu 
kararları ilgili vekaletlerce tatbik 
edılmiştir. Ekim işinin köylümüzce 
ehemmiyetle ve icabında imece 
usuliyle yapılması hakkında Ziraat 
Vekaletinin vilayetlere yolladığı 
emirde iaşe istişare heyetinin ka
rarları arasında bulunmaktadır. . 

ta olduklarını görünce elindeki 
balta ile evvela babasına ve ıon
ra da karısı Zeynebe birer balta 
vurarak her ikisini de öldürmüş 

tür. : Cinayeti işleyen Abdullah 
onları öyle kanlar içinde ve don
suz olarak bırakmış Üzerlerine ka- j 
pıyı kapataı ak doğruca zabııava Cambarlyat baloıa 
gitmiş ve adliye heyetini üzerle ı C h . t b 1 h ı kla 
· -tü - t" um urıye a osu azır ı -
rıne go rmuı ur. d'l kt 

K t'I Abd 11 h k f b 1 rına hararetle :devam e ı me e-
a ı u a mev u u un. 1 dir. Balo 29 teşrinevvel gecesi 

makta ve tahkikata devam edilmek-
tedir. . Hallcevi salonunda verilecektir . 

1 
Balo davetiyelerinin dün da~ıtıl · 
masına başlanmıştır. Oençllk kallplerlaa 

1 
sancak varllacek Atıcıbk lıongraları 

Cumhuriyet bayramında Ada- ı Adana atıcılık, avcılık ihtisas 
na gençlik, milll mensucat ve Ma· kulübü ile Adana altıncı Demir 
latya mensucat fabrikaları gençlik 
kulüplerine merasimle sancakları 
verilecektir. 

PORTAKAL HIRSIZI 
Sultan Sokağı mahallesinden 

Mehmet Eşçinin portakal bahçe
sinden 132 adet portakal , 34 

adet turunç ve bir mandalina :ça
lan geçmişi bozuklardan Gerd.an 

köyünden Cumali Binar tutularak 

meşhut suçlar kanununa tevfikan 
muamele ifası yapılmıştır. 

spor kulübü yillık kongrelerini 
aktetmiş ve idare heyetlerini seç· 

mişlerdir. Yeni idare heyetlerine 
başarılar dileriz. 

BEDEN TERBiYESiNiN 
AiLE TOPLANTISI 
Dün saat 16,30 da Beden 

Terbiyesi Seyhan Bölgesi binasın
da Adana Gençlik Kulübünün 
tertip ettiği aile toplantısı çok iyi 
olmuş ve eğlence zevkle nihayet· 
lenmiştir. 

o 

1 
1 

-------~=----u_z_A_K_L_A_••_A_• ___ •_Aa_ı_• ____ -_ ..... L------
Tüysüz tavuk -Fransada ne kadar Yahudi var 
Şanghay'dan bildirildiğine göre. tavuk besliyen 

bir Çinli, tüyü olmıyan, yahut yumurtadan çıkan 
civcivler gibi yok denecek derecede pek az tüyü 
bulunan yeni bir cins tavuk yetiştirmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Mütehassıslar, bu cins tavuklar üzerinde tedki · 
kat yapmışlar ve bu çıplak tavukların tüylüleri gi
bi yumurtladıklarını ve etlerinin de ayni lezzette 
bulunduğunu tesbit etmişlerdir. 

Bu çıplak tavuklar, ahçıları ve ev kadınlarını 
fevkalade sevindirecektir. Çünkü ahçılar ve ev ka
dınlan tavukların tüylerini yolmak için sıcak su kay
na tmaK zahmetinden kurtulacaklar, sade kesilen ta
vuğu aleş üzerinde gezdirerek pek hafif ' tüylerini 
izale etmek suretiyle kolayca işlerini bitiriverecek· 
lerdir. 

Bunun yegane mahzuru yastıkları doldurmak i
çin tavuk tüyü bulmakta müşkülat çekileceğidir. Di
ğer bir mesele de bu çe,it çıplak tavukların soğu
ğa nasıl tahammül cdebilecekleridir. 

* •• 

Mareşal Petain'in emriyle! Fransa'da Yahudile
rin sayımı Ağustosta bitirilmiştir. 

Sayım neticeleri henüz neşredilmemiş olmakla 
beraber Fransız gazetelerine göre, memlekette bir 
milyon 200 bin Yahudi bulunduğu ve bu yekunun 
da 40 milyonluk Fransız halkının yüzde 3 ünü teş · 

kil ettiğini kaydediyorlar. 

Bu münasebetle Paris'te çıkan Cride Peuple 
gazetesi' Napoleon zamanında 1808 de Fransa'da 
yapılan ilk sayımı hatırlatıyor. O zamanlar Fransa' 
Yahudilerinin adedi 46,663 olup Fransız halkı da 29 
milyon imiş. 

Gazetenin yaptığı hesaba göre o zamandanbe· 
ri Yahudiler Fransa'da yüzde 2,453 kişi olarak ço 
ğalmışlardır. Diğer bir hesaba göre de hakiki yer
li Fransız halkıntlan Yahudiler 55 misli fazla art· , 
mışlardır. 

Gazete, eğer bu ölçü hep böyle devam ede· 
cek olursa, yüz sene sonra Fransa'da Yahudiler 
10 - 15 milyonu bulacaktır, diyor, 

. Maarif Vekaleti, okulların açıl 
masından bugüne kadar olan ders 
ve talebe durumunu tesbis etmiş· 
tir. Vekalet bayram ertesi lüzum 
göı eceği yerlerdeki okullara yeni
den bazı şubeler ilave edilecektir 
Bu arada velcalet , orta tedrisat 
muallimleri arasında değişiklik de 
yapacaktır. 

Baramlarımıza 
yapılan yardım 
Şehrimiz:de:Türk Maarif ve 

çocuk esirgeme kurumlarına yar. 
dımda bulunanların listesi aşağıda
dır: 100 lira Fabrikacı lsa Şakir 
Akdoğan, ;50 lira Fabrikacı Ah· 
met Mürşit Görğün, 100 lira Fab· 
rikacı Salim Semre, 50 lira Tüccar 

Mahmut Malaz, 20 lira Cumali Öz.· 
gören, 15 lira Ziya Aksoğan 10 
lira Ahmet Hidayet, 50 lira Mu
harrem Hilmi Remo, 10 lira Hilal 
hanında · bakkal lsmail, 5 lira Ali 
AksoA"anlı, 5 lira Bakkal Alason 
yalı Ahmet Tulcak, 10 lira Bak· 
kal Mahmut Özgen, S lira Sarraf 
Tahir, 5 lira s~yhan ekmek furu
nu,. adına, 7,50 kuruş Borsa civa 
rında Bakkal Hasan 2,50 kuruş 
Borsa kontrolu Ahmet, 2,50 Sar
raf Şaban, 15 lira Aziz Köseoğlu, 
10 lira Abdi Pamukçu, 10 lira İs
mail Emercikli, 2,50 kurnş lbrahim 
Haberci, 2,50 Abdullah durdu, 5 
lira Muhasebecirıin Hasan, 5 lira 
Ekmekçi Mehmet Vanlı 5 lira Mus
tafa Bayraktar, 5 lira Mehmet Yıl· 
maz, 2,50 kuruş Hurdevatcı Meh· 
met Diııar, 200 lira Tüccar Meh
met Sabuncu. 100 lira lsa Can
dan, 25 Çimeli Hilmi, 5 lira Nuri 
Emercikli. 

lçeı takımı 4-0 Hatay 
tallımını yendi 
( Bugün kupası ) için dün 

şehir ıtadyomunda karşılaşan l 
çel - Hatay bölgeleri muhtelit 
talcımlarının maçı , İçel talcımının 
üstünlüğü ile cereyan etmiş ve 
maçı 4 - O lçel muhteliti ka
ıanmıştır. 

Bugün saat · ıs de lçel - A· 
dana muhteliti arasında son 
maç yapılacak ve galip gelen ta
kıma kupa verilecektir . 

Yeni açılacak me•leki 

tedri•at okulları 

Maarif vekaleti mesleki tedri
sat müsteşarlığı , yeni le$kilat 
kanununun tetkiki ' etrafındaki ha· 
zırlıklarına devam etmektedir. 
Müsteşarlık yeniden L:urulması dü · 
şünült'n maslek okullarının önü· 

müzdelı:i ilkbaharda inşaasına baş
lanacak kısmı için lüzumlu tahsi· 
ıatın Büyük Millet meclisinden a· 

lınmasını temin edecek kanun pro· 
jelerinin hazırlanmasına başlamış· 

tır. Diğer taraftan mP.sleki tedri· 
sat müsteşarlığı merkez L:adrosu 
nun genişletilmesi dolayısile bu· 
günkü Maarif vekilliği binasının 

kafi gelmemekte oldu~unu göz Ö· 

nüne alarak vakıflar apartmanında 
ayrı bir daire kiralamaya karar 
vermiştir. 

•••t• De yamrak 
Borlu lakabı ile ' tanınmış sa

bıkalılardan Muzaffer taşçlkan ağ · 

zında kahvecilik eden Sabrinin 
burnuna eılci bir husumet yüıün 
den muıta ile yaraladıA-ından po· 
!is tarafından yakalanmııtır. 

MÜKELLEFLERiN 
HAZIRLIKLARI 

Mükellefler bugün Beden ter· 
biyesi Seyhan Bölgesi binasında 

ki, bahçede Cumhuriyet bayramı 
için hazırlık talimlerine devam e
deceklerdir. 

• 26 Birinci Teşrin 1941 

Fıkralar 

Vardam daymaz 1 

S 
aat on ikiye gelmişti . Kah· 
veci , köşede sızıp kalm ı ş 

b irisine : 
- Affedersiniz, dedi. Kepenk· 

teri kapıyorum . 
Öteki istifini bozmadan·: 
- Peki, dedi. Kapayın, ben 

gürültüden rahatsız olmflm . 

GAF 
Hayatında geçirdiği felaket

leri, acıları anlatıyordu . Sonra : 
- Sakın canınızı sıkmıyayım 

dedi. 
Ôtelci cevap verdi : 
- Hayır. Bitak ıs çok ~hoşuma 

gidiyor. 

BALIKLAR 
Babaıiyle oğlu sinemaya git· 

mişlerdi. Filmde denizaltında ha
yat gösteriliyordu . Orada kaya
lıklar , nebatlar, balıklar vardı . 

Çoçuk babasına sordu : 
- Balıklar kayaların üzerine 

oturmuyor, ne lüzumu var ? 
Babası cevap verdi : 
- Ne sersem sualler soru· 

youun ? Kayalar olmazsa yak
mur yağdığı zaman neyin altına 

girip konuşacaklar ?I .. 

PAZARLIK 
Kızların babası damat namze

dine şöyle diyordu: 
- Kızımın biri için 3000 lira, 

di~eri için de 2500 lira drahoma 
veriyorum. 

-- Sizinle toptan bir hesap 
yapalım. (kisini de ben alsam çif· 
tine 5000 lira vermez misiniz? 

YALAN 
Oturmuşlar, başlarından ge

çen bir macerayı anlatıyorlardı. 
Sırrı Orhana geldi. Ağzını aç· 

mak üzereyken arkadaşlanndan 
biri : 

- Yalan! dedi. 
- Daha bir şey söylemedim, 

yahu 1 
- Zararı yok, Nasıl olsa bir 

şey anlatacak değil misin? 

TÜRK/YE Radyosu 

ANKARA Rad!Josu 

Pazar 26. 10.941 

8.30 Program ve memleket sa• 
at ayarı 

8.33 Müzik: Hafif Müzik (Pi.) 

8.45 AJANS haberleri 

9.00 ~lüzik : Hafif Müzik Marş 
lar (Pi.) 

9.15 Evin saati 

9.30/ 

9.45 Müzik: Hafif Müzik Ve 
Marşlar Programın Devamı 

(Pi.) 

12.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

12.33 Müzik: Peşrev ve Tak 
simler. 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Türküler ve Oyun 
Havaları 

13.30/ 

14.30 Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

18 00 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Caz ve Tan 
go Orkestrası ( 1. Özgür 
ve Ateş Böcekleri ) 

18.40 Müzik: Piyasa Şarkıları 

19.00 Müzik: Fasıl Heyeti 

19.30 Ajans haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Solist'ler (Pi.) 

20.15 Konuşma ( Meslekler J(o 
nuşuyor ) 

20.30 Müzik : Nihavent ve Eviç 
Makamlarından Şarkılar 

21.00 Ziraat Takvimi . 

21.1 O Müzik : Karışık Şarkılar 

21.35 Ankara Sonbahar At Y• 
rışlannın Neticeleri. 

21.45 Müzik : Oda Müziği . Ç• 
lanlar : Ferhunde ErkiO 
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19.U 

SiYASi ve ASKERi 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
Ankara Radyo Gazetesi ._ 

•ret mukavemeti 
normal hayat 

BAHRiYE 

BEYANATI 

Va,ington 
nikbin görünmekte 

Ponya anıa,mak 
istiyor gibi 1 

0 n 24 saat zarfında gelen ha· 
berter, bütün ağırlığı ile Al-

ınan harelditının Moskova ve 
11P bölgesinde devam etmekte 
11~nu anlatıyor. Ve Sovyetl~r 
"•ffa\dyetle mukavemette ber
•rtıdır . 

"1oskova bölgesinde har~kat 
Qıin bir şekil almıştır . Mos 
•da tiyatrolar, sinemalar açıl· 
ır. Ha) at norm aldır . Alman
bugiin , Harkofu aldıklarını 
trnişlerdir. 
l1u fehirde büyük bir tank 
1k•ıı vardı. Her halde burası 
ttler için ciddi bir hyıptır. 

••• 
"126n gelen bir habere göre, 
tika timdi ayda dört ,yüz 
inıal etmektedir . Amerika 

İye nazırı KnoL s beyanatta 
11aralc, Rusyaya malzem~ gön
llıc z.orluklarındırn bahıetmif-

••• 
~llıyadaki son durum hakkın· 
terek İngilizler ve gerek A· 
1ka1ııar nikbin görünmektedir

klııgilizler , Almanları~ .Timo· 
0 ordularını imha ettığ'ıne de 
lrlanıaktadırlar . lngilizler di
ki : 

ir ~ı;- Madamki Timoçenko ur· 
ı,1/1 irnha edilmiftir. Moskovaya 

•nlar neden şimdiye kadar 
~ltıtdiler ? 

) 

rş 

e 

ak 

a· 

11 

ür 

o 

iç 

• 

• • • 
t•~onyanm Amerika ile anlaş· 
• 1Cin büyük bir arzu göster· 
1 11hlaşılıyor. Jeponyanın, Sov-

ıı ~!isyanın yıkıldığını görmek 
bu şekil vaziyet almakta ol

Ve bunun bir teyitten iba-
bıılunduğu düşünülebilir. 

••• 
~Cpheye gelince : Kiyeften 

1
' Olcraynanın ikinci büyük 
1 liarkofta nihayet Almanlar 
t ieçmiş bulunuyor . Buranın 
l il 850,000 dir. Burada büyüle. 
'rılc ve traktör fabrikası var
~Ovyetlerın büyük bir çekil
. •rariyle bu şehri bıraktığı 
1 lllevcutııa da bunda büyük 
'rı tazyikinin daha ziyade 
Oldu~u lahmin olunabilir . 
Sovyelı1..r Moskovayı Alman· 

ı •sla terle.etmek niyetinde de· 
ttdir . Denebilir ki Sovyetler 

1 ıı lllalzeme ve a~ker kuvve
k~Oalcova cephesinde topla· 
•dır. 
.....___~--~~--

lene blcam 
r~1°11dra : ~5 ( a . a. ) - Tay
" er· · <it 1rn11 dün geçe Ren havza-
le A.lrnanyanın batısındaki he· 
~ h· · 1 d' T r.1 • ucum etmıf er ır . ay· 

ıkı trıırıiı Norveç sahili ve Priz 

11 
•rıncıa düşman vapurlarına 

'Q~ etııtiflerdir . 
t~l'ülc bir düşman iaşe vapuru 

'ttır 81~ış ve batarken bırakıl
tQıi · ~ır tayyaremiz üssüne dön-1 

Itır. 

( Piano ) Necdet Atak 
(( l<eman », Mesud Cemil 

Violonsel ) . 

~Üıik : Dans Müziği (Pi.) 

~emleket saat ayan, ajans 
aberleri. 

~nadolu Ajansının Spor 
"'Ssı tvisi. 

·Oo 
Yarınki program ve kapa-
nı1 ı 

Jngllterede yeni Amerllıa'dakl 
bir top çelik lmalAtı 

Londra : 25 (a.a) - Londra- Nevyork : 25 ( a. a. ) - De. 
da, şimdi büyük Britanyanın yeni mir ve çelik ofisi çelik istihsalinin 
gizli bir silaha rnalık olduğu öğ· dün geçen seneki 66,981,000 ton-

renilmiştir. Rivayet olunduğuna gö· luk olan relwrı:ı vardığını bildir-
re bu otomotik bir toptur ve hak-, miştir . Bu sene Amerikan çelik 
kında hiç bir tafsilat verilmemek· 1ı istihsaline muadil olan 82,000,000 
tedir. tona varacağı zannedılmektedir. 

Bu silahın nerelerde kullanı· · -------------
lacağı, kalıbresi ve mekanizması 
} alnız eı kanı harbiye - rüessası 
ve bir kaç itim adamı - tarafın 
dan bilinmektedir. 

Yagosıavyada 
yeni idamlar 

Budapeşte : 25 ( a. a. ) -
Havas : Belgraddan bildirildiğine 
göre, Alman makamlarıııın em· 
riyle 200 Komünist rehine kur

şuna cfüilmiftir. 

Sovyetlere gire 
( Birinci sa} fadan artan ) 

muharebesinde Mozaisk ve Mala· 
yaroslla Vesk bö'gelerinde şid· 
detli çarpışm'!lar olmakta ve bu 
bölgelerde Ruslar şiddetli bir mu· 
kavemet göstererek düşmana ağır 
kayıplar verdirmektedir. Kaleni~
de bizzat şehrin sokaklarında go· 
ğüs, göğüse kanlı muharebeler de· 

vam ediyor. 
Kırım bölgesinde hava kuvvet-

lerinden muzaheret gören birlikle
rin tazyiki karşısında Ruslar ara
zi terkine mecbur kalmıştı. Budi
enni kıtaları Donet havzasına doğ
ru yapılan Alınan hamlesine da
yanmııktadır. Mamafıh burada du· 
rum vahim olmakta berdevamdır. 

LonJra : 25 (a. a.) - Mos· 
kova : radyosunun bu sabah 
erken bildirdiğine- göre, / Alman
ların ilerlemek i1,·in yaptıkları bü· 
} ük hücumlar şiddetle püskür-

tülmüştür. 
Kuybifef : 25 (a. d.) - Ju

nayit ekspres : Bir kısım S~v 
yet hükumet dairelerinin ve <l~p
lomatikin t'ski Samaıa şehrıne 
nakli, Volga üzerindeki bu ka~e
ye yeni bir hayat vermiştir. Bır· 
kaç gün evvel ancak arabaların 
ve kızakların geçtiği sokaklarda 
ve yollarda şimdi lüks otomobil
ler işlemektedir. Kubişefte pek 
çok modern bina vardır. Doğru· 
dan doğruya müdafaa ile alaka· 
dar bulunmayan Sovyet yüksek 
memurları bu binalara yerleş
mişlerdir. Ku.> bişefe gelmiş olan 
Sovyet ricalinin isimleri bildiril
memiştir. Fakat Molotofun .ve 
hariciye halk komiser inin muavın
leri Vışiniııki ile Lozoski'nin bu
rada oldukları malumdur. Ame· 
rikan, İngiliz, Türk, Japon, Çin. 
Çekoslovak. Yugosl~v ve Yu~an 
diplomatik heyetlerı bur aza yer

leşmişlerd}r. Bay Molotof l-~r.a~a 
gelir gelmez Kor di~'~malıkının 
reisi lran büyük elçısı Mehmet 
Saidi ve l·undan sonra da lngil· 
tere ve Birleşik Amerika büyük 
elçilerini kabul etmiştir. . 

Kuybişe : 25 ( a. a. ) .-: Elçı-

1.,_1 in hükümet merkezını terk 
ııı; er 

1
.
1 

. 
etmeleri hususunun rica ~< ı mış 
olduğu şimdi ifşa edilmiştır . ~u 
h Bu-,_,ük Britanya ve Amerıka 
usuıı J l . -x. 

b - ,-k elçiliklerine 15 lkteşrın 05 · 
uyu Molotof tarafından 

leden sonra 
bildirilmiştir. T 

Moskova : 25 ( a. a. ) - ass 

A . ından : Almanlar Müskova 
ıans « k .. 
Pheıinde bir gedik açma ıçın 

ce d" 1 Ü> iddetle muharebe e ıy~r ar: < • 
ş h . karcı yapılan curetlı bır 
şe rıne ., . b' hü 
Alman taarı uzu mukabıl ır • 
cumla püskürtülmüştür . Son 24 

. . d dücman ağır telefat saat ıçın e ., 

vermiftir · c 
Londra : 25 (a.a) - Bu ge e 

P rovada gazete· 
yarısından sonra 
. f dan cepheden alınan ve 

sı tara ın f d da 
M kova radyosu tara ın an 
• os . öre Almanlar 
verilen bır habere g '. d 
Moskova önünde kati bır mey an 

h b 
. e baclamışlardır. Diln mu are esın ., 

h 
. tı· bir değişme olmamış· 

e emmıye ı h 
&ada bütün gün inadcı mu are· 

beler devam etmiıtir. 

Denizaltılarda 
geçen bayat 

( İkinci sayfadan artan ) 

lakasırıı kesmiş ' derinlikler ale
mine girmiş'ir. Bu e~nada su üs
türıü kumandan prcskopla gözet
meğe başlar. Mürettebat kuman· 
danın verdiği emirleri can kula
ğiy le dinler ve icabeden faali} eti 
yaparken makine \'e dümenlerin 
kah yavaş kah hızlı han•ketleri 
ve torpil dairelerine telefon ve 
müşirlerle verilen kumandalar düf· 
mana hücumun başladı~ını gös
terir. 

Hücum esnasında mümkün 
olduğu kadar gürültüsüz seyret
mek lbımdır . Arasıra preskop 
haydrolikinirı ve cayro pusulanın 

vırıltısı duyulur. Torpiller kovanh 
tara evvelden sürülmüştür . Atıf 
hazırlığı birkaç dakikalık kısa bir 
müddette tamamlanır . 

Pı eskoptan bakan kumandan 

nişanını aldığı anda_ elektrik düğ: 1 
mesine basarak duşmana torpıl 

atar. Torpilin atıldıStı teknede ufak 
bir sarsıntıdan hissedilir . Derhal 
derin sulara doğru kaçılır. Bu an 
denizaltı gemisi için en tehlikeli 
bir andır. Herkeste asap gerilmiş, 
gözler derinliği gösteren mano
metrenin ibresine dikilmiştir, Düş
man avcıları etrafa su bombası 

}ağdırmaya başlarlar. Büyük bom
baların patlaması tekneyi saıaar . 
Bazen elektrik lambalarını sön
dürür. Bu sırada düıman gemi· 
sine isabet eden torpilin infilakı 
da duyulur;. . Bir müddet derin 
sularda ( 50 mdreden aşağılarda) 
gidilir ve avcıların takibi keıil· 
dikten ve o sahada düşmandan 
eser kalmadığına hükmedildikten 
sonra su üstüne çıkılır. Bazen su 
altında saatlerce ve hatta bütün 
bir gündüz kalınır ve gece karan
lığı beklenir. Deniz üstüne çıkı· 
lınca mürettebatta ilk iııtek cigara 

içmektir • 
Mürettebat sıra ile güverteye 

çıkarak pipo ve cigaralarını t~t: 
türürlcr. Batırılan düşman ııemısı 

mürettebatının denizden toplanıp 
alınması denizaltı gemisinde yer· 
sizlikten mümkün değildir . Bun
lar can kurtaran sandallarına bin
mişlerse sık bir araştırmayı mü
teakip sandal sahile doğı u bir 
müddet yedekte çekilir ve bila· 
hare mukadderatına terkedilir . 

Çay ziraatı 
Bu .en• Ri~e tarlalarınJan 

2000 kilo fOY alındı 
Ankara : 25 (Hususi) - Ziraat 

Vekaletinin yurdumuzda çay yetiş· 
tirilmesi etrafındaki teşebbüsü müs· 
bet netice vermiştir. Rize civann· 
da şimdiye kadar 12000 dönüm 
çay tarlaı-ı vücude getirilmiştir. 
Geçen yıl bu tarlalardan 2000 ki 
lo nefis çay elde cdilm!ştir Her 
yıl bir miktar çay tarlası kurmak 
s uretiyle 1945 yılında yurdun bü · 
tün çay ihtiyacı temin edilmiş ola

cakbr. 

Beynelmilel fehircilik 
•ergi•ine hükumetimi~ de 

İf tiralr ediyor 
Ankara : (Hususi) - Ôn.ümüz· 

deki aylarda Romada beynelmilel 
şehircilik ve beledi~ecilik_ ~erg'~i 
açılacaktır. Bu sergıye hukumetı· 
miz de iştirak etmeğe karar ver: 
miştir. Dahiıiye Vckileti bu sergı 
münasebetiyle hazırlıklara başlamış· 
tır. Dahiliye Vekaleti, vilayetlerden 
belediye ve şehirler hakkında ma· 

himak iıtemitlir. 

TORKSOZO 

lnglltereye son 
bava blcamları 
Londra : 25 ( a. a. ) - İn

giliz hava ve dahili emniyet na-
2ırlıkları tebliği : Gece düşman 

küçük mikyasta hava faaliyetinde 
bulunmuştur . Gal eyaletine ve 
İngilterenin cenup batısına az 
miktarda lıomba atılmıştır . Bir 
düşman tanaresi tahrip edilmiş

tir. 

Paten kendini 
rebln koyacak 
( Birinci sahifeden artan ) 

suikast' ari üzerine yeniden der 
piş edilen idamların önüne geç · 
mek için işgal altındaki bölgeye 
rehine olarak gitmek tasavvurun
da idi. Martşalle teması olan 
şahııiyetler bu beyanatta bulun
muşlardır. 

KENDi ARABASI ALTIN
DA KALAN BiR ARABACI 

Askerlik dairesi arka cadde
sinden gübre yüklü arabası ile 
bağına gitmekte olan Mustafa Ye
şil adında yaşlıca bir adam kendi 

arabasıııın tekerleği altında can 
verdi. Hadise şöyle olmuştur: 

Evelki gün Reşatbey mahalle
sine giden yoldan araba ile geçen 
Mustafa Yeşil arabasının durak
laması ve hayvanın yük'ün ağırlı· 

ğından çekememesi üzerine ihti· 
yar arabacı aşıığı inip tekerleği 

omuzu ile zorlarken sol ayağı ka
yıp düşüyor ve hayvanda o esna· 
da hareket etmiş bulunuyor. Ken
dini kurtaramıyan arabacının te
kerlek boynundan geçerek ölümü· 
ne sebebiyet vtriyor. 

HALKEVİ REİSLiGiNOEN: 
27/10/941 Pazartesi günü 

saat (21) de Halkevinde alaka 

ile dinlenecek bir konferans 

ve orkestramızın kıymetli Ele

manları tarafından bir konser 

verilecektir. Giriş ierbesttir. 

13550 

Adana Aıkerlllı Şa· 
besinden: 

Yerli ve yabancı tam ehliyet· 
nameli kısa hizmetliler 1. · ikinci teş 
rin 941 gününde hazırlık kıtasın

da bulunmak üzere sevklerine e· 
mir gelmiştir. 

Bu kabil kısa hizmetlilerin 
sureti mutlakada 28-10-941 gü
nü şubeye müracaat etmeleri et· 
miyenlcr olursa bunlar hakkında 

takibatı kanuniyeye tevessül edi· 
leceA'i ilan olunur. 

• 

----j 
Refika Recep ·rümerkan ~ 

Adana Biçki Yarda 
Yeni s •ne: talebe kaydına ba,Iamı,tır. Kayd ve 

kabul feraiti Bebekli Kilise sokağındaki biç ki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

#&ttuuuu:uuuuuuu:::::c::tt:tt; 

D O K T O B M 

" Muza/ fer Lokmann 
Baglnden l itibaren Hastalarını maa
yenebaneslnde Kabule Başlamıştır. 1 

uu==:uu=uu:::~:::c~~~ 
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iNE VR ZINj 
N 

Bitin atrııarıa panzehiridir. ~ 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BiB TIK B'E 

NEVROZİN 
Bu muımnid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 

rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma cvcaı, sinir, mafs~ 1 ·~e 

adelc ıstırapları NEVROZ 

tetlavi edilir. Miicssirilaç : 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROZ i N i TERCİH EOİNZİ 

OEYlET HAYA YOlLARI UMUM MÜOÜRlOGONOEN: 
Cumhuriyet Bayramı dolayısiyle Hava seferlerinden ayın 

:!8 inde akşam, 29 unda sabah, akşam , 30 unda sabah seferle· 
ri yapılmıyacaktır. (7850) J 3549 

İL AN 
İNHİSARLAR ADANA TOTON f ABRİKASINDAN 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tahmin edilen nakliyatı bir 
sene için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen bedeli bin beş yüz liradır. 
3 Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 102 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme 15/ikinci teşrin/941 tarihine müsadif cu

martesi günü saat 9 da yapılacağından isteklilerin fabrikada 
müteşekkil komisyona müracaatları . 18- 8-31 13447 

iLAN 
lskenderunMal Md.lüğünden: 

Muhammen 

Kapı Mahalle veya kıymeti 

No. Köyü Cinsi Mfü:temilatı Kimden metruk olduğu Lira K. 

310 Soğukoluk. Çimento Bi. Tah. 2 oda. 1 Mut. Kirkor Ohanyan oğ Avak 200 00 

315 Ka. Bina Fev. 2 oda. Ayvazyan O. Vanes 200 00 • " 316 Fev. 2 oda. ,. 200 00 
" " " " " 317 Tah. 2 Oda. Ohannes Bizciyan kızı Vahit 150 00 
" " " " 318 Ayvazyan oğlu Vanes 350 00 
" " " " " 

319 Karebet Hancıyan O . Zokyos 350 00 
" " " " " 320 " 

350 00 
" " " " " " 

324 Tah. 3 oda. Mardiros Sarrafyan oğ. Agop 350 00 
" " " " 

326 Asadur Güzelyan oğ. Artin 150 00 
" " " " " 329 Mıhan Arslanyan oğ. Ohannes 350 00 
" " " " " 

332 Ahşap Frans.ız tabasından Dekerin 200 00 
" 

,, 
" " 

336 Tah. 1 oda. 1 Mut. Filip Filippasyan 120 00 
" " " 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satışa çıkarılmıştır . Talip olanların 

7/11/941 tarihine müıadif Cuma günü saat 14,30 dan 16,30 kadar Mal Müdürlüğüne müracaatları. 

21-26-1- 5 13545 



Sayfa 4 TORKSô!G 26 Birinci Teşrin 19.f 1 

iskenderun Mal Md.lüğünden a 

Kapu Mahallesi veya . Cinsi MüştemilAb Kimden metruh Muhammen 1 
No: Köyü. K t" ıyme ı 

L. K. PHILIPS 
- Sotukoluk. Ka. Bina Dükkan. Hirant oğ'lu Agop. 

K agnak Makineleri 
155 
156 
157 

158 
159 
160 

,, ,, ,, 
,, . ,, ,, 

Tah 3 oda 1 Mut. Hirant oğlu Vahan 
,, ,, Karabat Sarrafyan 

oğlu Boğos 

Bir bab. Dükkan 
1 bab hamam 
Tah 3 oda 1 mut. 

150 00 
500 00 
550 00 

ı : 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
ı. 

• " . " " ,, 
• 

,, . 
,, " AZ CEREYAN SARFIYATI, SESSİZ İSLEME, ·uzuH ÖMOR. 

,, ,, 
Haçır Cizmeyankızı . 

Eliza. 

300 00 
550 00 
550 00 

163 ,, " 

PHILIPS 164 . ,, 

Tah 4 oda l 
Mut 1 bahçe. 
Tah 2 oda 1 
Mut 1 bahçe 

Ayvazyan. Kansı. 
Ha çık. 
Oseb Ohanyan 
Ozakar. 

350 00 

350 00 

• ,, . ,, .. Vanıs Simonyan O. Yusuf. 

Kaynak Elektrotları 
165 
166 
201 

204 

• " . " .. ,, . 1 bab Dükkan 
., " ,, " 

F uruncıyan Harparsum 
Vartan 
Mardır Güzelyan oğlu . 
Kare bet. 

550 00 
550 00 
150 00 

180 00 ,, ,, n 
" tt 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

205 
206 
211 

" 
" 
" 

,, " 
" ti 

" " 

" " " " 
,, u " " 
Tah '2 oda 1 Mut. Jbrahim oğlu Cırcı 

'lbrahim. 

120 00 
130 00 
240 00 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların 
27/ 10/941 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14,30 dan 19,30 kadar Mal Müdürlüğ'üne müracaatları. 

17~19~21~26 13534 

Mufa•11al teknik izahat isteyiniz -------- __ ____,_. 

: .................................... ~ ............ : . ----·----
l i ..................... .. 

ı . ı 
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f iyi bir lllzmetçl 
ı aranıyor 11 Dr. Cevad Sargın 1 

ı 1 Clld, Saç we Zlllrın Baıtalıklar f 
i Mltıllaııııı f Muharrem Hilmi Remo i İdarehanemiıe müracaat '" 
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~En Büyük Hakikat~ 
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" \ .,. • ·""' ·- • 1iS' .- ,. 

" 
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" v ~-~,. ,.,,,.,.,.-
= N oiş Mlciu'HuH YARAmGı sınnn. N ! CAZiBE VE GÜZULİKTİR 1 ~ 
N "Radyolin., harikulade mües· de parlak neticeler veren n 
il sir terkibi, daima tazeliğj ile "Radyolln,, sizi terkibi meçhul N 
M temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi N 
U kişinin tercih ettiği yegane diş müstahzarlarından da müstağ- N 
N macunu haline gelmiştir.. Diş ni kılmıştır. M 
~ hıfzıssıhhasında ve ~üzelliğin· • 

1 
~ 

~ RADYOLIN ~ 
n " ~~#V#U##A###U######AA~###~M 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H~R GON MUSTAf A Rif ATlCZAHANESİ 

l 0ST0HDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl ~DER 
~ 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarrul laeıapıarı 

1941 
llramırı planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Afu.t••, 1 lltinelHf"ln 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

tarihlerinde yapılır 

1941 lkramlyele•I 
Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

> 1000 > - 3,000 > 

> 750 > - 1,500 ~ 

> 500 > - 2,000 • 
> 250 > - 2,000 J 

• 100 • - ~.w • 
> 50 > - 4,000 • • 
> 20 l - (,,()()() > 

TUrklye ı, ISankasma par• yat'ırm3kla yalmz para 
biriktirme olmaz, aym zanı~m.:~ taUMnlz:I 

denemlf oluraunu~ 

: .... " .. "" .............. " ...................... : 
i AKA GÜNDÜZ'ün i 
ı : :: :: :: :: :: :: .. # ::. :: :: :: = .. :: :· :: :: = : ı 
ı ı 

1 Türk Duygusu 1 
ı ı 

i Yeni Çıktı i 
ı 75 KURUŞ 1 
:" ............ " .................................. : 
·------- -------------------- -

...,... .. .,..., .. ~ .. ~ .. .,..., .. ~ .. ~ .. ,,-.. ~ .. "'7" .. -:--:-: .. =-=-= .. -.:-.. =-: .. ~ .. .-.. ~ .. ,,...,,..... .. -=-=-.. =:-: .. .-:--: .. ~ .. = .. =~:.T.,::o:"'.lü:'I 

f Abone ve Din 'JCÜJB.lK§ÖZÜ 
ı şarOarı GÜNDELiK ~f. AD•NA ı 
ı Salıi1-. ve Başmuharriri i 
ı Senelili . · · 1400 Kr. FERiD CELAL GUVEN 
ıı 1 Aylılı . . . 125 • -- ı 

__ Umumi Neşriyat •Müdürü ı 

ıı ilanlar l~ln idareye MACiD GOÇLO f 
ı mUracaat etmelldlr Basıldığı yer : TORKSOZO Matbaası ! .. .....-........................ ~ 

\ 

İLAN ru 
~IJ 

Seyhan Defterdarlığından : .i: 
Tamamının 1il 

Mesahası M. Bedeli His ~e· 
Mahallesi Sokağı Cinsi Me. Mu. Ada Parsel Lira Kş. ~~hı 

Yılanlı Şuayip BaQ'yeri 4595 100 00 TJıJl~ 
" Savatlı ., 9190 500 00 ,, ?.j 

Kurtuluş Yeni lst. Arsa .. " .. .. 
Döşeme Tevfik B. ,, 

" .. 
il " 
" " " 
" u ,, 

1510 

765 

25 

55 

615 

66 

534 2 

4 
12 
3 

75 

7 

1510 00 

22 95 

25 00 

55 00 

246 00 

,. tı 

b 
h 

" Hasan B. 
" 

9738 
105 
255 

255 

130 
330 
892 

533 
364 

364 

329 

366 

329 
305 

243 
243 

367 
363 
186 

329 
366 
340 
366 
355 

206 
4 

2 

3 

5 
8 
1 

66 00 

973 80 
105 00 

318 75 

318 75 

,, t 

" 

" 
" 
" 
" .. 
" 

" 
" " .. " 

Rifat B. " 
Hasan B. ,, 

' Bağlar Yo. ., 
Bahar Ev 
Kara Salih ., 
Tevfik Bey ,, 
Naci Bey ,, 

2215 
81 

297 
87 
70 

133 
12 
7 
1 
8 

78 00 

142 50 
624 40 

1772 00 
500 00 

1500 00 
1200 

375 

1 ~ 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin pi 
ile 12 • 10 · 941 tarihinden itibaren açık arttırmaya konulmuştur. ~ 

Jsteklilerin Oft 7.5 pey akçası makbuzlariyle bitlikte 3 - 11 · 
Pazarertesi g-ünü saat 14 de Defterdarhkda müteşakkil komis)' 
mahsusuna ve malumat almak isteyenlerin de her gün Milli ı::ııı ~ 
dairesine müracaatları ilan olunur. 12 - 16 - 21 - 26 
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• . • . N A l A R 1 O İ K K A T E ! .. 
• i Osmanlyade 11CUMHURIYET., lemlia açllGım Oteıd' 
i mUtterllerlm her tUrlU istirahat vasıtaamı bulacakt•I'• 

! . • 

! CUMHURiYET OTELi 
i :-:: :: :: :: .... :: --: :: *# :ız :: :: •• :: ::....: 
f Osmanivenin en konforlu , en temiz otelidir. • • i Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa "CUMHURIVE11

' 

i Otallnl giirUnUz ••• 
i Edineceğiniz intiba sözlerimizi teyid eder .. 
i . 10- 15 13516 
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