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~mir YlKAlETİNİH YENİ KAH4RLARI 

Havuzlarımızda 
küçük ge iler 
inşa edeceğiz 

Ankara : 27 (Türksözü Muha- meler müsbet netice vermiştir. 
birinden) - Münakalat Vekaleti- Şimdiye kadar Haliç havuzla-i akim kalmadıkça ı 

: Japonya harekete ı 
ı geçmiyecek gibi f 

nin Haliç h:ıvuzlarında küçük ge- rında, yalnız büyük tamirat işleri 
Y arıt' Cumhuriyetimizin 18 inci yılını büyük törenle kutlayacağız. Şehirde büyük mi ve motör inşası için verdiği yapılmaktaydı. inşaat kararı üze-

ı........ .. ........ ı 
londra : 27 (a. a.) - Deyli Ekp· 

res gazetesi Albay Knoksin son 
beyanatı hakkında şu satırları 

rın Yaı.ıyor : Birleşik Amerika Bahri
rı. ~e Nazırı Japonya yayılma siyase· 

lıne devam ettiği taktirde bir çar
'Pışrnanın sakınıknaz bir hal alaca.. r1nı söylemiştir. Albayın bu suret-

i e Vaşıngtonun resmi mahfillerinin 
düşüncesini ifade eylemiş olduğu· 
nı. şüphe yoktur. 

Kalküta : 27 (a. a.) - Japon· 
~anın başkonsoTo~u Okazaki, Bom
h ay•a hareket etmezden evvel şu 
tyanatta bulunmuştur. 

Gazetelerin verdiği son haber-
ler hilafına, Uzak şarkta harp çık
llııyacağından tamamiyle eminin. 
Japonya ile Hindistan arasında 
bir anlaşma imzalanacağını ve bu 
anlaşmanın her iki memleketin ti
~arı münasebetlerinin yeniden baş-
1arnasını temin edeceğini ümit ey
Ctnekteyim. 

Şanghay : 27 (a. a.) - Ja· 
Ponya'nın Birmanya yoluna taar· 
~tı~ etmek için Tonkin ve Yunnan 
dlı?uduna kıhılar tahşil ettiğine 

1 
<ıır füngapur'lan gelen haberler 

ı ~~nhay'cla teyid edilmemektedir. 

1 
ıtaraf mlişahiller, uzak kaynaklar 

. 1 ilt<ıfından bir çok defalar bildiri· 
Hıs· ;.n ve hiç bir zaman teşebbüs e
Mi~ h11ınerniş olan böyle bir hareketi 

akikate aykırı buluyorlar. 
. Yunnan eyaleti çok sarp ara

,, ııye maliktir. ve muvasale yolla-
tıııd . •' an tamamıyle mahrumdur. 

,. 1.k . Bununla beraber bazılarının 
11 

1 tıne göre Japonya bir politika 

hazırlıklar yapıldı Tenoirata bir kısım müesseseler daha düP geceden başladılar • Yapıla~ karar üzerine Karabük demir ve rine Münakalat Vekaletinin kiiçük 
cak ıenliklere ait proğramı yarın neşredeeeğiz. çelik fabrikalariyle yapılan görüş- deniz nakliye vasıtalarını hariçten 

SOVYETLERE GÖRE 1 
Mukabil ~ 

akınlar 
yapıldı 
Moskova bölgesinde 

tam mukavemet 

Moskova: 27 (a. a.) - Sov , 
yet)ebliğı : 26 ilkteşrinde Sov
yet kıtaları bütün cebhe boyun
ca çarpışwalara devam etmişler
dir. Muharebeler Moıaisk, Mala
roslavsk, Tagarof ve Herkaf is
tikametlerinde bilhassa şiddetli 
olmuşlur. Cebhenin birçok nok
tasında Almanlar hatlarımıza hü
cumlarda bulunmuşlardır. Bütün 
hücumlar düşmana ağır kayıplar 
veruirilerek püsk.ürtülmüştur. 

Günlerce süren \. e 50.000 Alman 
ölümüne ve piyade askeri dolu 
kamyonlar ela dahil olmak üzere 
sayılamıyacak derecede çok düş
man malzemesınin tahribide se
bep olan şidde.tli muharebelerden 
sonra Sovyet kıtaları Stalmoyu 
tahliye etmişlerdir. 

Cumaertcsi günü 27 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bizim 
kaybımız l 7 tayyaredir. 

--.---------------------------=---~- getirmek külfeti ortadan kalkmış 

' "· 

l-,,:P, 

Haritamız Şark cephesinde lıarekatm şiddetlencligi bölgeleri göslerigor 

ALMANLARA GÖRE 

Do nette 
büyük 
savaş! 
ltalyan kuvvetleri 

muvaffakiyet gösteriyor 

Bertin : 27 ( a. a. ) - Alman 
tebliği: Doğuda fena havaya rağ

men taarruz hareketleri yeni te
raklc.iler le.ay d<>tP" şti r. Don et hav
zasında düşmanın ilerilemcmizi ya 
vaşlatmak için ; aptığı mu kabil 
hücumlar İtalyan kıtaları sayesinde 
akim kalmıştır. Düşman ağır ka
yıplarla geri atılmış, yüzlerce esir 
müttefiklerimizin eline geçmiştir. 

Alman tayyareleri dün hir düş
man gemi kafilesine hücum et
mişlerdir. 8000 tonluk bir ticaret 
gemisi- batırılmıştır . 

Tok_yo : 27 ( a, a. ) - Do
mei Ajansının Harind~n öğren

diğine göre, Uzakşarktaki Sovyet 
ordusunun yarısından fa:r.lası Garp 
cephesine gönderilmiş bulunmak
tadır. 

tarın bir yolda bulunan Sovyet 
müdafaasını yarmak için yaptık

ları teşebbüsler akim kalmıştır. 
(Gerisi üçüncü sahifede ) 

bulunacaktır. inşaata yakında baş
lanacaktır. 

rransada umumi 
bir ayaklanma 

bekleneblllrl 

HALKIN ÖFKESi 
Paris : 27 (a .a) - Merkezi 

Fariste bulunan Ofi ajansının bil
dirdi~ine göre, bazı Fransızlar 

Bordo süikasdı mesullcrinin bulun
masına yardım edebilecek mahi
yette malumat vermişlerdir. Bu 
Fransı1.lar her türlü maddi müka· 
fattan vaz geçmişlerdir. Bu vazi· 
yette Fransadaki işgal kıtalan ku 
mandanı general Fon Sutnagel bu 
Fransıı.ların halen Alman:; ada esir 
bulunan akrabalarının derhal Fran
saya dönmelerine müsaade eclil· 
mesine karar vermişlerdir. 

Londra : 27 (a.a) -Observer 
gazetesinin siyasi mulıabiı i, ı ehi· 
nelerin idamı yurelij le Fransada 
husule getirilen vaziyeti tahlil ede
rek diyor ki : 

Londraclaki kanaate göre, Pe · 
tain'in bizzat kendisini rehine ola
rak teklif etmiş oldu~u hakkında 
bir Vichy kaynağından verilen ha· 
ber, Vichy hükümeti tarafından 
ne teyit , ne de tekzip edilmiş 
olmasına rağmen, buhranın Fran
sada pflk yakın olduğunu isbat 
eylemektedir. 

~anevrası ile Yunnan'ı işgal ede
/lir. Yunnan eyaleti valisi gene

Londra : 27 (a. a.) - Mos-

kova radyosuna göre, Sovyet 
tayyareleri Kalenin bölgesinde 
26 nci Alman tümeninin kuman
danı general Akımbaharın içinde 
bulunduğu bir tayyareyi bulmuş

lardır. Yaralı olan general az 
sonra ölmüştür. Rostok civarla
rında şiddetli buharebeler cere· 
yan etmektedir. Düşman son 
günlerde yaptığı inatçı gayretlere 
rağmen bir metre bile ilerlemeğe 
muvaffak olamamıştır. 23 ilkteş-

rinde Almanlar « M;, Rem1i Al
tında zikredilen şelıir istikame
tindtki ehemmiyetli bir yolu 
kesmek teşebbüsünde bulunmuş 
tarsa da Sovyet kıtaları 23 ilk
teşrinde öğle üzeri başlayan ve 
ertesi günü akşama kadar devam 
eden bir muharebede düşmanın 
bütün taarruzlarını tardetmiştir. 
Binden fazla Alman subayı ve 
askeri ölmüş veya yaralanmıştır. 
Malsroslavesk kesiminde Alman-____________ ....,....,.. ____ .._ ______ ___ Almanların ilave olarak yapı· 

lacak kütle halindeki i~amları ge
( Gerisi 3 itncii sa3· lada.' 

, ~l Longyumu Çunkingden ayır· r 
bak: için esasen uzun zamandan 

•• h tti faaliyet sarf edilmektedir. İyi 
,, ~~ber alan mahfillere göre son 

ı.ılitılerde bu hususa dair Kanton' 
~a görüşmeler yapılmışhr. Çan
Ilı ay - Şek tarafından takibedilen 
~kavemet siyasetinda . general 
~ tıgyun'un hareket hallı şimdiye 

f ~i\clar tam bir sadakat olmuştur. 
ı lcilkat bu sadakatin muhafaza edi

tıı Ce~ini kati bir emniyetle söyle-
tk: rnüınkündür. 

iç- Yunnan'ın ihaneti, Çunking 
r-1~ dehşetli bir darbe olacaktır. 
'rlitık·· lu u bu hareket Birmanya yo-
'll llu kapayacak ve Japonlara Çin 
~ 11ka11emetirıin temelini teşkil eden 
·trı . 

ıı 1 R'ın Zeküen yaylalarının kapısı-
tlU _açacaktır ki bu, Çunking'in 
}'· Şrrıesini kaçınılmaz bir hale ko · 
<ICilktır, 

kaı B.u taktirde yalnız bir imkan 
.,•' tin •tkı o da. vahşi Tibet bölgele

tıijt Veya Çinlilerin komünist nü
~0;zu altında bulundukları şimal 

y~a çekilmekten ibarettir. 
~ul' tıe ~.ne ayni mahfillerin kanaali
~tıl'• a~ ~0.re Longyum'un ihaneti, P.ek 

tab lırnaı dahilinde olmakla be· 
~· ~arit de görülmektedir. 

1-ıav aşıngton : 27 (a. a.) - Ofi
IQttıa~s : Associted Press'in iyi ma· 
ile ~ .. alan mahfilleı:den öğrendiği
?.aıı1 ~~e Japonya, barışın muhafa
laıı [)'0!

1~ Şimdi cereyan etmekte o-
~Jı• <[> ru 
1 llaat Şmeler akim kaldığına ka-

~tthan R~tir_medikçe Uzakdoğu'da 
~ac,,k gı bır tedbire baş vuı mı-

16 ı.. " tır G 5 ·•ıış 01 • eçen Ağustosta başlan-
·',/ l'lıcktc~~.rnüzakereler devam et-

Nankin sokaklarından bir görünüş 

Tokyo: 27 (a.a.)- ...... - şı hazırlanan cep

D. N. B. : Nişi Ni
şi Şimbun'un Şarıg
haydan bildirdiğine 
göre , Jrıgiltere ve 
Birleşik Dev !etler 
çunking askeri cep
hesini takviye et
Dlek gaycsi}•le dört 
maddelik bir proğ· 
ram hazırlamışlar
dır. 

İngiltere ve Ame
rikanın idaresi al-

Çin cephesi-· 
ni takviye 
için bir 
program 

heyi kuvvetlendir
mek için yapıyor
lar . 
Çunking idaresi İ · 

çin İngiliz ve Ame
rikalılaı ın teklif et
tikleri dört mad 
delik proğramın e· 
sasları şunlardır : 

1 - Çunking - or
d usurıun tensiki , 

2 - Çan - Kay -
Şek ile Komünist
ler arasındaki an
laşmazlığın halii . tında , Çunking kı- _ 

taları gelecek ilk-
baharda Japonyaya karşı yapıla· 
cak bir taarruz için hazırlanmak-
tadır. 
İngiltere ve Birleşi~ .. Devletl.e~ 

J 
Amerikan goriişmelerını 

apon -
geciktirmek istiyor . Bunu dostç: 
bir niyetle değil ' fakat zama 
kazanıp çunkingde Japonlara kar· 

3 .-:. Stratejik bakımdan çok 

ehemmiyetli olan Birmanya 

!unun iyileştirilmesi, Çunking 

törlü teşkillerinin takviyesi. 

yo-

mo-

4 - Yeniden tensiki suretile 

Çan . Kay • Şekin hava teşkila 

tının kuvvtıtlendirilmesl. 

iNGİlİZ HÜKÜMDARlARININ 

TAYYARECilERi ZİYARETİ 
Londra : 27 ( a. a. ) - İn · 

giltere Kral ve Kraliçesi Domin
yonlardaki talim merkezlerinden 
İngiltereye gelen tayyareci\erin 
toplanmakta oldukları İngiliz ba
va kuvvetleri kampını ziyaret et
mişlerdir. Avusturalya, Kanada , 
Yeni Zelanda , Cenubi Rodezya 
ve Afrikadan gelmiş olan bu genç 
tayyareciler Kral ve Kraliçeyi 
büyük bir heyecanla karşılamış· 
!ardır. 

Hes nasıl 
yaıamaktadır 'l 
Glaskov : 27 ( a. a. ) - Be· 

lediye reisi Doland şimdi Glavs
kovda oturan Hes hakkında mat
buata şu beyanatL vermiştir : 

Sakin bir hayat sürmekte olan 
Hes çok rahat bir sayfiye evinde 
oturmaktadır. Bu evin nerede ol
duğunu söyliyemem . Pek tabii 
olarak nezaret altında bulunmakla 
beraber hakkında çok iyi mua· 
mele edildiğini temin edebilirim. 
Muhafazasına üç kişi memur edil
m;ştir. Hes bazan kuvvetli buh
ranlar geçiriyor. Hitlerin adı ge· 
çer geçmez hemen selam vazi
yetini alarak Hitler usulü elini 
kaldırıyor. Mutad olarak akşam 
saat 11 de yatağına girmektedir. 
lstedi~i gazeteyi okumak ve is· 
tediği radyoyu dinlemekte ser
beıt bırakılmı§tı~. 

Mühim bir broşür 
neşrediliyor 

CtlMRDRIYET MAARIPI YURD A 
NE iŞLER OÖRDtl , DAHA NE GiBi 

iŞLER GÖRECEKTiR 'l 
Ankara. : 27 {Tiltksözü muha

birinden) - Maarif Vekaleti bü
tün maarif teşkilatının faaliyetine 
aid güzel bir broşür hazırlamıştır. 
Bu broşür, ilk, orta, yüksek ve 

mesleki olmak iizere muhtelif öğ
retim derecelerine mensup mües
seselerle güzel sanat okulları ve 

müesseseleri hakkında geniş malıi
mah ihtiva etmekte ve maarif sa
hasında cumhuriyet devrinde elde 
edilmiş başarıları toplu olarak gös
termektedir. 

meli ahlakın ve idealizmin kayna
ğı bu duygu olmalıdır. 

Türk cemiyetinin sınıf sız bir 
içtimai varlık oluşu biitün maarif 
teşkilatımızın belkemiğidir. Türki· 
yede ne sınıf, ne tabaka, ne de 

( gerisi ikinci sahifede ) 

•••• •••••••• 
Milli şeıımızıe 
Çin ve Algan 
şefleri arasında 

Broşürün başında Maarif Ve· 
kili Hasan Ali Yücelin bir yazısı Ankara : 27 (a.a) - Afganis-
bulunmakla, bu yazıda cumhlniyet tan kralının doğumu yıldöniimü 
maarifinin dayandığı esaslar tcba- münasebetiyle Cumhurreisi ismet 
rüz ve izah edilmektedir. İnönü ile Afgan kralı Majeste Mu 

Hasan Ati Yücel bu yazısın- hammet Zahit arasında tebrik ve 
da ezcümle şunları yazmaktadır: teşekkür telgı atları teati edilmiştir. 

Ankara ·. 27 (a.a) - Çin milli 
"' Yeni nesilde ahlaki' şuuru , 

ferdin, cemiyetin devam ve beka- bayramı münasebetiyle CCumhhurre-
.. 1 t l .. -· ·ı Çın um urre-sına bir vasıta olması bakımından ısı sme nonu ı e . 

k ti d. k ı ~ d Terbı· isi Mös"'Ö Linsen arasında tebrık uvve en ırme azını ır . - " . 
ye, millet bütünlüğüne kendini fay- ı v~ t~şekkür telgrafları teati edıl· 
dah kılacak insanlar yetiştirmek mıştır. 
için yapılan teşir ve telkindir. A-. ••••••••••••• 



TORKSôZO 

Ankaradan mektup 

IZcilerim iz 
Ankar a' d a 

Yapı ve yollar 
kanun projesi 

Şehrimiz şenlikleri 
.filme alınacak 

lki gündenberi , Ankaraya , iz
ciler geliyor • istasyondan şehre 
kadar uıanan Asfaltın bağrından, 
kafile kafile şehrin yokuşunu çı· 
kıyorlar . ileriye fırlamış göğüs· 
leri ve geniş omuzları üzerinde 
mağrur başları yalçın kayalar gi. 
bi dik 1 Marşlar söyliyerek bir 
çelik kütle halinde ilerliyorlar . 
Sesleri Etmoğraf ya müzesinin kub
belerinde akisler yaratarak , Ebe
di Şefin rüyasını renkler!e beze
yerek, Ankara kalesine uçuyor . 
Ankara kalesi, tar:hin nice yı 'la
rında ayni ırkın gür sesini din
ledi. Kalenin ta tepesinde , gök· 
lerin kucağında yükselen Türk 
bayrağı, gelenlere doğru dalga
lanarak, şahlanarak kızarıyor. Ak· 
ıamm alaca karanlığında , Taşha
nın küçük meydanı bir insan de· 
nizi haline geldi. İzciler geliyor
lar. Bayrakları, kızıl güller gibi, 
abidenin etrafını çevreledi. 

Adanadan , lzmirden , Erzu
rumdan, Doğudan Batıya, Güney
den Kuzeye, yurdun dört baca
~mdan gelenler, Atatürk Heyke· 
linin çevresinde , kalpte birleıen 
kan gibi toplandılar . 

Atatürk, dünyanın en büyü· 
~ü 1 Sana, başları üzerinde bay
raklarını taşıyan bu kütleden da
ha güzel çerçeveyi , hangi fani 
el yaratabilir 1 Kim bilir , büyük 
ruhun, şimdi ne kadar mesuttur . 
Ey mukaddes Ulu, kalbimizdesin, 
her vakıttan daha çok yaşıyor· 
sun 1 

YAZAN 

CANGÜl(Klİ 
mızı alacağız 1 

Bu toprağa yan bakmağa ce 
saret edenler, 33 kişisi, 1200 
mevcutlu bir ordu parçasını sin 
diren bir milletin, 18 milyonun 
nelere güç yetirebileceğini hesa
ba katmağa mecburdurlar. 

işte şu. dayrağını başının üs
tünde tutan genç, o ırkın çocu • 
ğudur. İıciler, bir büyük dava
nın mukaddes gönüllüleri halinde 
ankaraya toplandılar. Bunlar, de-
nizden bir damladır. Gert:k olur
sa, arkasından Ummanları inleten 
dalgalur gelecektir. Kalbimizde 
Ebedi şefimiz, başımızda lnönü 
kahramanı, vatan davasının, is 
tildal davasının, istiklal aşkının 
şarkısını izcilerden dinliyoruz. 

Bu şarkı ebediyete doğru, 
Türk milleti ile beraber akıp gi-
decektir. 

TÜRK-MACAR 
TiCARi GÖRÜŞMESi 

lstanbul : 27 ( Türksözü mu
habirinden ) - Bir müddettenbe· 
ri Macarlarla devam eden ticaret 
müzakerelerinin müsbet şekilde 
neticelendiği haber verilmektedir . 
Malum olduğu üzere bir müddet 
evvel Macaristandan bir ticaret 
heyeti şehrimize gelerek temaslara 
başlamış, fakat kat'i bir karara 
varmak için o zamanlar Peştede 
bulunan Macaristanın Türkiye ti
caret mümessili Çeki'nin avdetini 
beklemiştir. Birkaç zaman sonra 
Macar ticaret mümessili de vazife
sine dönünce müzakerelere başlan 

mıştır. Bu müzakereler, yeni bir 
ticaret anlaşması yapmaktan ziya
de mevcut anlaşmanın tatbikatına 

ait yeni esaslan tesbite matuf idi. 
Nitekim, dün şehrimizdeki alaka
darlara bu hususta devam eden 
müzakerelerin bilhassa tiftik mev· 
zuu üzerinde bir anlaşma ile bit
tiğini bildiren haberler gelmiştir. 

Macar ticaret heyeti, yakında 
memleketine dönecektir. 

Öğrendiğimize göre Dahiliye 
Vekaleti tarafından hazırlanan • 
yapı yollar kanununun 3 üncü 
maddesinin tadiline aid kanun pro· 
jesi Büyük Millet Meclisinin teşri
nisani devı esi içtimalarında müza
kere olunacaktır. 

Seyhan - İçel 
mubtelltlerı maçı 

Pazar günü stadyomda yapı· 
lan maç çok heyecanlı ve zevkli 
olmuştur. Seyhan muhteliti sahada 
şu kadro ile yer aldı Ferit - Sa· 
it, Taci - Abdurrahman, Rıza, 

Tahsin - Hasan, Muzaffer, Ra 
fet, Kemal, Bedri. lçel muhteliti 
de şöyle dizilmiştir. Mikail -
İbrahim, Hilmi - Mustafa, Ri
fat, Mustafa - İlhan, Ahmet, 
Hasan, Emin, Nusret. Seyhan 
ve lçel muhtelit takımları mev · 

simin en çetin ve teknik OJU· 

nunu çıkardılar. Birinci "ve ikin
ci hafta} ım O - O ile hitti. Yarım 
saat süren temditte de her iki ta· 
raf karanlıkta uğraşmalarına rağ· 
men gol çıkaramadılar. Bu::maçın 
revanş'ı 30 ilkteşrin perşembe 

günü saat 15 de yapılacaktır. 

MlkelleDere 
sancak verilecek 

Yarınki geçit resmine bütün 
gençlik kulüpleri mükellefleri ye
ni elbiseleri ile iştirak edecekler 
ve merasimden önce kendilerine 
sancakları Başvekalet Beden Ter
biyesi Seyhan Bölgı>si Başkanı 

Valimiz Fa ik Üstlin tarafından 
verilecektir. 

Lig maçları 
Haber aldığınıza göre. futbal 

Lig maçları paz~r~günü başlıyor. 

Cumhuriyet balosu 
Yann akşam saal 22 ~deHalk 

evininin büyük salonunda (Cum· 

huriyet Balosu) verilecektir. 

• 

i ......................... : 
t DUnbugUnUmUzelmre- ı 
ı nlyor, bugUn yarmımıza ıı 
ı imrenecek. 

ı Eskinin s onu Sevr, Ye· J 
ı nlnln ba•ı Lozan. ı 
ı CUmhurlyet Halk Parti- ı f si, halk1n part isidir. ı 
• Demir a~Uarımız hudut- ı 

ıı larımızı birbirine bağ- ı 
lıyor. ı i Birimiz hepimiz, hepi· ı 
mlz birim iz için. · ı l TUrk topraklarmda , ı 

ı TUrk sular1nda , TUrk ı 
ı göklerinde TUrk bay· ı 

raaı • ı f Kemallzm y olumuzdur. ı 
: ......................... ! 

Bugün yapılacak 
yüzme yarışları 

Bugün saat 15 de Atatürk 
parkındaki yüzme havuzunda teş
vik musabakaları yapılacaktır. 

I 00 metre serbest 
200 .. " 
400 " .. 

1500 " ., 
200 ,. Kurbağalama 
100 ,, Sırtüstü 

4X200 " Türk bayrak yarışı 
Ayrıca da Kule ve Tramplen 

gösteri atlamaları yapllacaktır. 

GÜREŞÇiLERiN 

ANTREMANJ 

Cumhuriyet bayramında res 
mi kabulü, geçit resminin, gece 
şenliklerini ve halk hareketlerini 
filme almak üzere operatör B. 
Fuat ve Naci şehrimize gelmişler
dir. Vilayet makamınca teknik i
caplar ve filme alınacak sahneler 
tanzim edilmiştir. Bu bayramda 
şenlik yapan köyler de filme alı· 
nacaktır. 

KURUMLARIMIZA 
YAPILAN YARDIMLAR 

Türk Maarif Cemiyeti ve Ço 
cuk Esirgeme Kurumlarına yardım 
edenlerin listesini neşre devam 
ediyoruz. 

100 lira C.H.P. Seyhan Vila
yet idare heyeti azasından Tevfik 
Kadri Ramazanoğlu, 100 Çirçi Ya
sin Milli, 25 Musabalı, 100 Fahri· 
kacı Aziz Pamukçu, 25 Erğirler 
Fabrikast adına, 25 Emin Ôz ve 
Sarı Yusuf Kelle, 5 lsmail Diler , 
50 Salim Yumurtacı, 5 Mustafa 
Emercikli, 10 Aşçt Şevket, 2,50 
Mehmet Polat, 10 Kürt Mahmut 
Kozact, 150 Ali Karabucak Fabri
kacı, 5 Bakkal İbrahim, 200 Kol
lektif Şirketi adına Kısacık, 20 
Tüccar Mustafa Sürmeli. 

TARSUSTA KI MAÇ 
Haber aldığımıza göre, Ereğ

li Konya Sümerspor futbol takımı 
bayram müpasebetiyle Tarsusa 
gelmiş ve yapılan maçta 4-- 3 
Tarsus Rasim B. Fabrikası takı
mına galip gelmiştir. Oyun çok 
samimi bir hava içinde geçmiştir. 

Ml blm bir broşlr 
neşrediliyor 

(Baştara.fı Birincide) 
Seyhan Bölgesi güreşçileri 

(Greko Romen) takımı müsabaka
lara girmek üzere yakında lstan· 
bula gidecektir. Bunun için şim
diden Beden Terbiyesi binasında 
antrenmanlara başlamışlardır. 

:zümre okulu vardır. Her vatandaş, 
istidad ve kabiliyetlerine ve arzu
suna göre her öğretim derecesin
den faydalanabilir. 

Bil blçaklı sarboı 

< Korkm~ sönmez bu şafak
larda yüzen al sancak . > hay
kırışı mukaddes göklerimizin yük
seldilderine doğru uçarak, yurdun 
bütün semasını kaplıyor. Çelenk· 
ler, şehitlerimizin kanlarile bes· 
lent>n çiçeklerden yapılmış güzel 
bole etler halinde, abidenin basa. 
maklarında açıverdi. Marş devam 
ediyor • Meydanı dolduran bin
lerce ve binlerce insan bir kaya 
ht"yetiylc dimdik 1 Tören bitti . 
izciler, alkışlar arasında , şehrin 
bOyük caddelerine akıyorlar. Kal· 
bimizde toplanıp , damarlarımıza 
akan kan gibi., bayrağımız akı

yor . Büyük şehir şimdi Onun 
gölgesinde~ _ kayboldu . Var olan 
şey yalnız bayraktır 1 MÜNAKALAT VEKlLIMIZ 

Balkevlmlzdekl 
konferans, konser 

Sefer Ôzdemir adında birisi 

fazla sarhoş oldu~undan Mehmet 

Yılmazı sol bacağından çak! ile 

yaralamı~tır. 

Türk maarifi teşkilatında, sos· 
yal an'anelerin tesiri albnda kala
rak hiç bir vatandaş istidadını 
tıkayıp hapseden bir kesiliş tanı
maz. Bu şiar « tek okul » mefhu
munu ve tatbikatını aşan "tek 
maarif,, düsturudur. » 

Maarif Vekili yazısında Tür· 
kiyede öğretimin kesin olarak 
milliyetçi bir ruh taşıdığını, maa
rif teşkilatının hedefi, yetişmekte 
olan nesle onu kendi milletimize 
ve bütün insanlığa faydalı kılacak · 
her nevi medeniyet vasıflarım ver
mek olduğunu tebarüz ettirmekte 
ve şöyle devam etmektedir: 

Cümhuriyetin 18 inci yıldö
nümüne hazırlanıyoruz. 18 yıl ön
ce şu küçük_binada, Türk tarihi· 
nin bir büyük davası halledil
mişti. Millet Vekillerinin toplan
dığı şu~bmanın mukaddes çatıla
rından, Mustafa Kemalin gür ve 
erkek sesi aksediyor : 

< Cümhuriyeti biz yarattık . 
Onu idame edecek sizlersiniz 1 > 

Aradan yıllar geçti. Tarih, dünya 
ölçüsünde bir büyük ve kanlı 

buhran geçirmektedir. Yalnız Türk 
milleti, inandı~ı bir davada , bir 
milletin neler yaratabileceğ'inin 
tek misalidir. Dahr Şef 'in çizdiği 

yolda ve Milli Şefin idaresi11de, 
hedefe do~ru yürilyoruz . 

Cümhuriyetimizin kurulduğu 
o muhteşem ğünler, tarihe mal 
olalı 18 yıl geçti. Her yeni yıl, 

Türk milletinin temizliğini, cevhe 
rini yaslandıran:ne varsa, Cüm. 
huriyetin mukaddes suyunda eri
di, kayboldu. 18 yıl içinde ne
ler yarattığımızı görmek istiyen
ler. gözlerini yakın maziye revir· 
sinler. Hal'e baksınlar. Bütün 
dünyaya baksmlar ve sonra, eğer 
gözleri güneşe dayanabilirse, bize 
baksınlar I 

Bu büyük başarının tek sebe· 
bi Cümhuriyettir. Cümhuriyeti 
bize getiren mukaddes ölüler, 
vatan bir gün tehlikeye düşerse 
şu yağız Adanalı, şu sarışın iz. 
mirli, şu dağ gibi yiğit Erzurumlu 
Atalarına, size layık şekilde dö· 
ğüşecektir. Örnek sizsiniz l Bu 
sün ayni ıereften biz de payı· 

lstanbul : 27 (Hususi) - Mü
nakalat Vekili Cevdet Kerim ln
cedayı Bandırma yolu ile şehri

mize gelmiştir. 
Vekil, yarın şehrimizde vekil

liğe bağlı tesislerde incelemelerde 
bulunacak ve akşama Ankaraya 
dönecektir. 

Dün halkevi salonunda Ihsan 
Tör tarafından alakalı bir konfe
rans verilmiş ve Hakkı Tar ida· 
resindeki, ev ork~strası da piya· 
nist Samime Aydoğmuş'un işti

raki ile güzel bir konser veril
miştir. 

BiR HIRSJZ TUTULDU 

Tamnmış meşhur hırsıılardan 
on yaşındaki Mustafa Ciritler, Ali 
Soysuzun cebinden seksen sekiz 
lirasını çaldığı anlaşıldığından po
lis tarahndan tutulmuştur. 

1 tJZAKLARDAN HABER 1 ................ :::: ________________________________________ ._._._ ................ . 

Radyo ve karınca -Yenilmez boğa -Suni fecir 
Az bir zaman evvel Amerikan gazetelerinden 

birinde garip bir ilan çıkmıştır. Maruf bir radyo 
cihazları fabrikası, bu ilanda, beyaz karıncaların ne 
gibi maddelerden hoşlanmadığını bildirecek müte 
hassıslara iyi bir mükafat vereceğini bildirmiştir. 

Bu garip ilan efkarı umumiyede, "radyo fabri
kasyoniyle beyaz karıncalar arasında ne münasebet 
olacak?,, diye büyük alaka uyandırmıştır. Bunun 
üzerine fabrika bu ilanı vermeğe kendisini sevke· 
den sebepleri izah etmiştir: Beyaz karıncalar fahri· 
kada görülmedik surette üreyip türemişler ve alı· 
nan bütün tedbirlere rağmen bir türlü tamamen İm· 
ha edilememişlerdir. Bunların daha kötü tarafı şu 
ki karıncalar müessesede radyo cihazlarının izolati· 
on malzemesini yiyip tahrip ediyorlarmış. 

Bundan dolayı fabrika, beyaz karıncaların ne 
gibi maddelerden hoşlanmadıklarını öğrenmek iste-· 
miş ve gazetelere o ilanı vermiştir. 

Fabrika, mütehassıslardan alacağı cevaplara 
göre bu karınıaların hoşlanmadıkları maddeleri, 
radyo cihazlarının izolation malzemesine karıştıra· 

1 
cak ve yeptıkları ziyankarlığa mani olacak imiş. 

* * :; 

Sidney üniversitesi profesörlerinden Stuwart 
Marcley yalancı aydınlık manzarasını verecek bir 
ışık keşfettiğini bildirmiştir. Bu ışığın doğuracağı 
yalancı aydınlık elli mil uzaktan görülebilecektir. 
Bu ışık, ay ışığı kadar kuvvellidir. Profesör ilk su · 
ni yalancı aydınlığı, Sidney radyo istasyonunda ib· 
da etmiş ve bu, yirmi dakika sürmüştür. 

Bu müddet esnasında, gece mehtapsız ve kap
karanlık olduğu halde, mehtap ışığı elli mil mesa
feyi aydınlatmıştır. 

* * * 
Edvar Gutgut namında bir Amerikalının meş 

hur bir güreş boğası vardı. Lehuzo adı verilen bu 
boğa, son zamanlarda ölmöitür. Bu boğanın en 
büyük meziyeti, üç sene zarfında yaptığı 'güreşler· 
de, biç bir boğıı. güreşçisinin kendisini yenmeğe 
ve yaralamağa muvaffak olmamasıdır. 

Lehuzo, iştirak ettiği güreşlerde elli boğa gü
reşçisi yaralamıştır. 

" Maarifimiz, bütün diğer dev· 
let hizmetleri gibi, inkılabcı, Türk 
ruhu için gerçek bir ayna olmaQ'a 
ve geleceği kendi ışı~ı ile aydın· 

!atarak hazırlamağa çalışmaktadır,. 

Broşürdeki 1940- 1941 ders 
yılı istatistiklerine göre memleke
timizdeki öğretmenli ilk okulların 
sayısı 6048 i bulmuştur. Bunlar
dan 1277 si şehirlerde, 4771 i köy
lerdedir. Okul sayısı cumhuriyetin 
teessüs ettiğ'i yıla nazaran %38 
nisbetinde artmtş bulunmaktadır . 

1940- 41 ders yılında öğret

menli ilk okullara 376,968 i şehir
lerde , 420,572 si köylerde olmak 
üzere 797,540 talebe devam et
miştir • 

936 yılından itibaren Maarif 
Vekilliğinin Ziraat Vekilliği ile iş· 
birliği yapmak suretile vücuda 
getirdiği eğitmenli okullar ve eğit
men kurslarının sayısı '5200 ü bul· 
muş, bunlara devam eden talebe 
sayısı ise 155 bini geçmiştir. 

940- 41 ders yılında faal res
mi orta okul sayısı 149, resmi li
se sayısı da 44 dü bulmuştur. Bu 
yıl da resmi orta okullarda 24,990 
kız ve 69,939 ı erkek olmak üze
re 94,229 talebe okı.ımuştt .. r. Lise· 
lerc ise 5126 kız, 17,813 erkek 
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Tedkikler: 

Belçika 
Kongosu 

A merika, Orta Şarkta ve bilha:.
sa Mısırdaki İngiliz kuvvetleri-

ne başlıca .> ardımın orta J\frika 
vasıtasiyle yapmağa karar v~rmiş· 

tir. Amerikan levazımı Oı ta Afri
kada Belçika Kongosuna gönderi
lecek, oradan hava yoluyla Mısı· 
ra nakledilt:cektir. Bu ııuretle çok 
vakit kazanılacaktır. 

Kongo serbest hükumet adı· 
nı taşımakta ise de hakikatte Bel· 
çikanın bir müstenılekesidir. Bu 
hükumeti tesis eden müteveffa 
Belçika krah lkinci Leopold'dur. 
Kongo serbest hükumet ilan edil
diği zaman bütün dünya Avrupa 
için tükenmez bir ham madde 
kaynağı bulunduğunu düşünmüştü. 
Çünkü meşhur Afrika kaşifi Stan. 
key bu yolda malumat vermişti. 
Hattıüstüvaya mahsus tufanasa 
ya~murlar en ziyade Kongoya 
yağdığından buranın ormanları ve 
nebatı da çok boldur. Yerli aha
linin kesif surette bu kıtada ya· 
şadığı hesap edilerek madenlerin 
ve çiflilderin ucuzca işliyeceği Ü· 
mid edilmiştir. 

Fakat Belçika daha ilk adım
da zorluklar karşısında kalmıştır. 
Bunun sebebi Koııgonun serbest 
olmaktan ziyade beynelmilel bir 
mıntaka olmasıdır. Memleketin 
başlıca serveti, fildişi ile kauçuk· 
tur. 

Kral ikinci Leopold 1908 de 
vefat edince, Belçika hükumeti 
Kongo'nun serbest hükumet ünva· 
nıııı ilga ederek bir Belçika müs· 
temleketii oldu~unu ilan etmiştir. 

Belçika devl~ti, kendi haz ine. 
si iradlarile memleketi işletmeğe 
çalışmıştır. Fakat işler inkişaf et
tikçe amele tedariki o nisbetle 
güçleşmiştir. 

Kongo havzasının madeni ser· 
vetine gelince bidayette tahmin 
edilen hesaplar doğru çıkmıştır. 
Afrikanın hattıüstüva sahası olaıı 
Koko'nun madeni servet mınta
kası Katanga 'dır. Burada işletil
mekte olan bakır altın ka· ' . 
lay, pırlanta. uranium cevheri, 
kurşun ve manganez 1937 sene· 
sinde bir milyar &ltı yüz mil· 
yon frank tutmuştur. Bundan 
yalnız bakırın kıymeti 850 mil· 
yon franktır. Ayni senede Kon· 
go'dan harice gönderilen zıraı 
istihsalat 837 milyon frank tut· 
muştur. 

Şimdi bir Belçika müstemle· 
lcesi olan Kongo'nun gerek zirai, 
gerek madeni serveti hakkında 
evvelce yaı•ılan keş if ve tahmin· 
ler de isabet etmiştir. Yalnız nii· 
fusu hakkında tutulan hesaplar 
yanlış çıkmıştır. Kongo'nun yerli 
oüfusu on milyondur. Avrupalı 
nüfusu ise 25.000 kişiden ibaret· 
tir. Halbuki memleketin mesahaııı 

iki milyon üç yüı bin kilometre 
murabbaı<iır ki, kilometre murab· 
baı başına dört nüfus isabet e· 
diyor demektir. 

Kongo umumi valisinin sene· 
vi raporlarında işgal ettikJeı i 
başlıca iş amele meselesidir 
Bütün Kongo havza~ında 410.000 
amele vardır. Bundan 250.000 1..:i· 
şi madenlerde çalışır. 

olmak üzere 22,943 talebe devaf11 
etmiştir. 

Liselerle orta okullardaki ta' 
lehe miktarı, cumhuriyetin başlan· 
gıç yılına nazaran 18 misli artınıŞ 
bulunmaktadır. 

Vekilliğin yeni disiplin tali· 
matnamesinin neşrinden sonra o· 
kulların disiplin işlerinde iy iliğ°t 
doğru büyük terakki olmuştur. 

939 - 940 yılında kovulan tıl' 

!ebe adedi 62 olduğu halde 1940,.... 
941 ders yılında bu miktar 34 de 
inmiştir. 940- 941 ders yılında d8 

yüksek öğretim müesseseleri11e 
2767 si kız ve 10,992 si erkek ol 
mak üzere 13, 759 t ebe devaıı1 

etmiştir. Ayni ders yılı içinde il~ 
öğretmen okullarında 870 i er1''~ 
1453 şi kız olmak üzere 2323 ıs' 
lebe okumuştur. 
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SiY A~i ve ASKERi 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
~ Ankara Radyo Gazetesi -

Sovyet - Japon 
çarpışması mı ? 

Amerika· Japonya 

6Örüımeleri / 

rranıada vaziyet 

KIŞ HARBİ HAZIRLIÔI 

A 
lmnn • Rus harbi 19 uncu haf· 
tasma bastı . Bu savaş bütün 

clünyanın alakasını çekmekte 
devam ediyor. Moskova düşecek 
rni ? Bunun cevabını kati olarak 
Veremeyiz . Şimdi arılaşılan bir 
Şey varsa bu harp kışın da cie· 
vam edecektir . Kışın harekatın 

nasıl bir seyir takibedeceğ i suali de 
sorulmaktadır. Mamafıh kışın, ha· 
tek atı ağıı laşlıracoğı muhakkak· 
tır. Gelen haberlere göre , Al· 
rnanyanın kış içinde hazırlıklı ol
<lu~u anlaşılıyor . Ve sonra Al
rnanya Rus topraklarını işletmek 
için de her tedbiri almı' bulunu· 
Yor. 

Alman tazyiki Moskova ve 
Cenup cephesinde artma\.;tadır . 
Bilhassa Cenup bölgesinde vazi
yet pek tehlikelidir. F.;Ier burada 
Alm;.nlar muvaffak olursa Dones 
sanayi bölgesini Ruslar kaybede
cekleı dir. 

Bir habere göte , Japon -
S<>vyet hudutlarında bu~ün bir 
Çarpııına olllluştur. Bu çarpışma
ııın, Rusyayı Garp cephesine kuv
vet çekmekten meııetmek gaye
si} le Japonya tarafından çıkarıl· 
dığ-ı tahmin edilebilir. Bu, küçük 
bir hudut hadisesidir . Mamafıh 
hpoııyanın maksadı henüz katı 
olarak anlaşılamamaktarlır. 

• • • 
Yarı resmt Japon kaynakları 

İtalya, Almanya ve Japonya ara
sında bir görüşme olduğunu bil 
dirmektedir . Ve Japonyanın A
nıcrilca ile anlaıamıyacağı da bil
hassa kaydedilmektedir. • 

••• 
Fransacla Alman zabitlerinin 

katilleri üzerine Alman kumandan 
lığının aldığı şiddetli tedbirler A · 
nıerıka ve lngilterede heyecan 
uyandırmıştır. 

••• 
Romanyanın petrol istihsalı· 

nın azaldığı görülmektedir. 1940 
Yılı istihsalının hemen tamamı Al· 
nıanvaya gitmiştir. Bu sene istih· 
salin 9,C00,000 tona cıkarılacağı 1 

tahmin olunmaktadır. Fakat mü· 
tehassıslar bunun kısa bir müddet 
ıaıfıncia tahaklı.uk etıirilemey ece· 
tiııi söylüyoı lar. 

••• • 
Cebhe vaıiyetine gelince : _A_l · ı 

rnanlara göre, Moskova taı.yıkı 
Ç'.)k artmış ve Sovyet cephesi ge· 1 
nıı bir ıekilıle yarılmııtır. Sovyet· 
lcr iııe Alman taarruzlarının mu· 
V&ffaldyetli lıiç bir netice verme· 
di~ini ıöylemektedirler. Kalenin 
ldıriııd~ hala sokak mulıarebeleti 
ılevam etmekte olduğu bildirili· 
Yor Cenup cephesinde Alman ile 
ri hareketinin devam ettiği anla
tılıyor. 

BiR YARALAMA 

.. Eski bir husumet yüzünden 
Şukrü Tannverdi Kemal Kıskacı 
Çaka ile yaraladıtından yakalanıp 
adliyeye verilmiştir. 

\'allalaaaa lld 
klçlll lurııı 

TORKSôZO 

DIS HABERLER 
' . . . . 

Bsyadakl Jnglllz . 1 

ı,çı marabbasıarı 
Lorıdra : 27 ( a. a. ) - Lem· 

drarlaki işçi birliği umumi ıner· 
kezine göre , } eni teşkil edilmiş 
olan lngiliz • Rus işçi birliği kon· 
gresine iştirak eden lngiliı. mu· 
rahhasları Rusyadaki işlerini bi
tirmişlerdir. Bu murahhaslar muh
temel olarak ya~ında Londraya 
döneceklerdir . Kongre müşterek 
gayelerle ilgili sekiz maddelik bir 
proğram hazırlamıştır . 

Sovyetıere göre 
( Biı inci sa) fadan artan ) 

Londra : 27 (a. a.) - Roy
terin Kuibişefdeki muhabirinden: 
Almanların Moskovaya yaptık! .. 
rı hamle birkaç kesimde günler· 
ce yavaşladılctan sonra iki İ'iti· 
kametle yeniden başlamıştır. 

Faaliyetin tekrar başladığı nok· 
talar, Almanların Moskova} a 
en ya\oıı oldukları Mo1.aisk, Ma
laı oslavesk kesimleridir. .Cebhe
deıı gelen haberlere göre, baıı 
kesimlerde taı.yik azalmışsa da 
Ruslar uyanık davranmakta de
vam ediyorlar· Bu haberlerden 
anlaııldığına göre, Sovyet müdll
faa hattında mevcut olabilecek 
herhangi bir zaif noktaya daha 
şiddetli taarruzlarda bulunmak 
için Almanlar sadece müsait bir 
harekat noktası aramaktadırlar. 
Cuma sabahı Almanlar iki çcv· 
rede bir aıra şicldetli hücum baş· 
lamıılır. Rus kıtaları ş:ddetli 
taıık taarruzlarına nıukav~met 
etmişlerdir. Fakat cK> Remzi 
ile Nılan şehir çevresinde Al· 
manlar kısmen Rus lotaları ara
sına girmeğe muvaffak olmuşlar

dır. Mactmafıh Almanlar müdafaa 
hattını yaramamış ve Ruslar yeni 
mevziler işgal etmişlerdir. Ayni 
çevrede 12 gün çevrilmiş kalan 
Sov}et birlikleri perşembt ve 
cuma günü yaptıkıarı muharebe
lerle kurtulmıya muvaffak ol
muşlardır. Bu kıtalar bütün mev· 
zilerile beraber bu muntazam 
şehirde düşman kıtaları arasın

dan heçmişlerdir. Bu birlikler ye· 
niclen asıl Sovyet kıtalarile te
masla bulunmaktadır. 

• Kuibişef : 27 (a. a .) - Ju-
nayt ekspres : Kml ordunun ga· 
ı.etesi Kratnaya Zivasta, Donet 
havı.asında durumun endiıeli ol
duğunu itir.tf ediy•lr. Moskova 
cebhesinde Almanlar muharebe
ye yeni talcviye gönderiyorlar. 
Mozaisk bölgesinde tazyiklerine 
devam ediyorlar Diğer bölgeler
de Alman hamleleri durdurul
muştur. Alman kuvvatleri cS> 
Remzi ile zikredilen ve Mosko
vaya giden baılıca yollardan biri 
olan şehirler istikametinde yeni 
bir hamleye başlamışlardır. Sov-
yet hükumet merkezini mudaf aa 
eden Kızıl ordu Elan Moıaiık 
ve Malaroalavesk kesimlerinde 
tutunmaktadır. 

Ruslar Harkofun suktuunu 
htnuz terit etmemişlt>rse de bu 
ehcmmıyetlı sanayi bulııcsiııdc 
durumun vahim olduK'unu zikre-

diyorlar. 

AllllaDJ8J8 blcam 
Londra : 27 ( a. a. ) - Lon

drada öğrenildiR-ine göre , dün 
gece Britanya bomba tayyaıeleri 
Almanyanın ş:mal. Batısında he-

• defle re taarruz etmişlerdir. 

HAMBURGA HÜCUM 
Londra : 27 (a. a.) - lngiliı. 

bomba filolarından bir çoğu dün 
gece Hanburg'un şimal batısında 
ve diğer baza hedeflere hücum et· 
miştir. Tayyareler Hamburgda ha· 
~a şartlarını müsait bulmuşlar ve 
doklarla diğer hedefleri şiddetle 
bombalamışlardır. Şerburgda da 
doklara taarruz . edilmiştir. Akde
nizde bir iaşe gemisine isabet 

kaydedilmiştir. 
Şimali Fransada düşman tay· 

yare meydanları taarruza uğramış · 
br. bombardıman servis tayyare· 
terinden dördü bu hareketlerden 

Bay Aflee 
Amerika'da 

RUZVELTIN KABULÜ 

Vaşington : 27 ( a. a. ) -
Beynelmilel işbirli~i konferansına 
iştirak etmek üzere halen Ame
rika Birleşik Devletlerinde bulu
nan Atlee <lün Dotmae ) alında 
Reis Ruzvt>lt tarafından kabul 
edilmiş ve yemeğe alı~onulmuş

tur. Yemekte Lord Halifaks ile 
refikası da hazır bulunmuştur . 

Atlee konferansın açılmasında 
hazır bulunmak üzere bu sabah 
tayyare ile Nevyorka dönı cektir. 

Britanyaya yapılan son 

hava. taarruzu 

Londra : 27 ( a. a. ) _ Hava, 

dahili emniyet nezarellerinden : 
Bir miktar düşman tayyaresi Bü. 
yük Jjritanyanın içlerindt! ve Ce-

nup Batısı üzerinde uçmuştur . 
Bir kaç yere atılan a1. miktarda 
bomba lıafıf hasar yapmıştır . 

TÜRKiYE Ra<J.l/osu 

ANKARA Radyosu 

Salı 28. 10.94 ı 
7.30 Program ve memleket sa · 

7.33 

7.45 
8.00 

8.15 

8.30/ 

at ayarı 

Müzik: Hafif Pragraın (Pi.) 

AJANS haberleri 
hlüzik : Hafif Programın 
Devamı (Pi.) 
Evin saati 

8.45 Müzik : Hafif 
Son Kısmı (Pi.) 

Programın 

12.30 

12.33 

12.45 

Program ve memleket sa· 
at ayarı 
Müzik : Halk Havalaıı (Da 
vul, Zurna) 

istiklal Marşı 

12.50 Başvekil Dr. Refik Say<la 
mm Bayramı Açan Hitabe 
leri . 

13.10 

14.10 
14.25 

15.30 

A akara Ulus Meydanındaki 
Tezahüratın Naklen Neşri 

AJANS haberleri 
Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 
Kapanış 

17 .30 Anadolu Aiansının Gazele 
ler için Yazdırma Servisi 

18.00 

18.03 

18.30 

ıs.su 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 

20.45 

21.00 

21.10 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45 

2'.?.55/ 

Program ve memleket sa· 

at ayan 
Müzik : Fasıl Sazı 
Konuşma - Adliye Veka· 

leti Adına Dr. Burhan Kö 
ni : 19 -- uncu Yıla Girer 
ken Cumhuriyet Adliyesi 

Müzik : Radyo Caz Or 
keslı ası ( 1. Ôzl(Ür ve 
Aleş Böcc:kleri ) 

Memlt'ket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 Dakika 
Müzik : Uvertür'ler (Pi.) 

RADYO GAZETESi 
Müzik : Oyun Havaları 
(Davul, Zurna) 

Ziraat Takvimi. 

Müzik : Düğün Türküleri 
(Kadm Sesleri) 
Konuşma (100 Sene Önce 
Nasıl Yaşıyorduk) 

Müzik : Klasik Türk Müzi 
ği Programı (Koro) Şd : 
Mesud Cemil 

Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri . 

Müzik : Cazband (Pi.) 

program ve kapa· 

rransada amaml 
bir ayakKanma 

beklenebilir 
( Biı inci sahifeden artan ) 

ri bırakmış olmaları da bunu te· 
yit etmektedir. Zira lngilizler ka
dar Fraıısıılar de pek İ} i biliyor· 
lar ki , bu af ve müsamaha insa
ni hislerden değil, tabiye mülaha· 
ı.alarından ileri gelmektedir. işgal 
altındaki Fransanın başkomutanı 

Von Stulpı age!'in mülhem ol<tuğu 
bu tabiye mülahazalarından birin
cisi müthiş bir hiddete kapılacak 
olan Fransız milletinin ııeticrs'ni 
hiç hesaba katmadan ayaklanma
sı ihtimalidir. tBıtaraf kaynaklara 
göre, bütün mcmleke~te bü) ük 
bir hiddet • ve tehevvür hüküm 
sürmekte ve Fransızlarııı naziler 
tarafından katliamının bütün Av
rupada isyana işaret teşkil etme· 
si mümkün bulunmaktadır. 

Petain'in teklifi doğru ise bu 
ustalık teklif nazileri ~katliamları· 
na , Frausıı milletinin içten bağ· 
lı bulunduğu bir şahsı da katma· 
ğa mt'cbur edecektir. 

Bundan sonra, hala Alman) a . 
da bulunan bir buçuk milyon F
ransız esirinden ı..bahseden muha
bir yazısına şöyle ~devam etmek· 
tcdir, 

Fraı.sada gelecek neslin baba· 
ları olan 20 ila kırk yaş arasında
ki erkeklerden .mürekkep Fransıi'. 
erkek nüfusunun yarısı Almanya· 
da tutulu kalmaktadır. Bu korkunç 
bir vakıadır. Yani Fransız ırkının 
bekası bahis mevzuu<lur. Son 12 
ay -içinde naziler bu esirleri, Fran
saya "işbirliğini,, zorla kabul et· 
tirmek için en kvvvdli şantaj ale
ti olarak kullanmışlardır. 

Balkevl Belılliln
dea: 

29 Birinci teşrin gunu 
kafile halinde Cümhuriyet 
bayramı törenine iştirak et· 
mek uzere bütün Halkevli 
arkadaşların saat 8 de Halk· 
t-vı binasında hazır bulun· 
malan rica olunur. 13554 

Balkevı RelıUllD· 
den: 

Cümhuriyet Bayramı onu· 

runa 30, 31. l O. 941 günleri 

Halkevi sahnesinde temsil ve· 

rilecektir. Giriş kartları Hal· 

kevi bürosundan tevı.i edile 

cektir. 13555 

- - --·-- -- ---~ 

BORSA ' 

PAMUK - HUBUBAT 

- - --
~=-Kli-o FIATI 

C/NSı En az En çok 
K. s. K. s. 

ı Koza ı 13,UO 15.00 : 

Klevland ç:- 00,00 

j Klevland- 1 - 68,00 70,00 

Klevland il 65,00 67,50 

M. Parlağı 00,00 57,00 

P. Temizi oo,oo· ~ 56,00 

Kapamalı 1 
Y. Çiğidi 1 05,00 
K. Çiğidi 6,1Ç 
Susam-- - 41,50 
Buğday yerli 8,43 1 8,75 
Arpa 6,63 __ 1 6,72...._ 
Yulaf 1.43 rı:-so 

i l 
1 - ~ - --

27 - 10 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

I ş _bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız ~l 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.20 

J.~~ Am:rikan -~ 132 2<!__ 

l 

Onüç yaşında Sungur ile on 
~atındaki Muzaffer adında iki so· 
l~k Çoçu~u avukat Abdullah 
d Uıkucunun evinden el çantası, 
b?lrna kalem , çorap ve saire gi · 
r 1 k tfyaları çaldıklarından tulula
l l haklarında lazım gelen muamc. 
e )•pılmııtır. ı dönmem ittir. 

23.00 Yarınki 

mı 

-
~~ 

Refika Rece~;~ı 
Adana Biçki Yurda 

Yeni serıe talebe kaydına baılamtfltr. Kayd ve 

kabul şeraiti Bebehli Kilise sokağmdaki biçki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

ZİRAAT BANKASI ADANA ŞUBESİ MÜDÜRlüGONDEN: 
Bankalarımızın muhtelif Şube ve Ajanslarında çalıştırılmak 

üzere lise ve orta mektep mezunlarından memur namzedi alı· 

nacaktır. 
Orta mektep mezunları için 11, 12 lkinciteşrin. lise veya 

daha yüksek mektep mezunları için de 13, 14 lkincifeşrirı 941 
tarihlerinde Bankamızda müsabnka imtihanları y.ıpılacakhr. 

isteklilerin girme ve imtihan şartlarını öğrf"rımek ve daha 
fazla izahat almak için imtihan tarihlerinden bir gün evveline 
kadar Banka Müdürlüğüne müracaatları il5n olunur. 13552 

ilan 
8ElEOi1E Ri1 lSETİMOEK 

Belediye zabıta memurlarına yapılacak 32 takım elbise· 
ye ait ihale on glin uzatılacaktır. 

[ - Elbiselerin kumaşı, dikişi ve bilumum malzemesi 
müteahhidine aittir. 

2 - Muhammen bedeli beheri 39 liradan 1248 ha \'C 

muvakkat teminatı 93 lira altmış kuruştur. 
3 - Elbiselerin kumaş ve malzeme numunele.rile şart· 

namesi belediye zabıta müdürlüğündedir. lstiyeııler orada 
görebilirler. 

4 - ihalesi 7.11. 941 cuma günü saat oııbeştc Belediye 
encümeninde açık o'arak yapılacaktır. 

5 - Taliplerin mezkur gün ve saatte teminat makbuz
larile birlikte Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 1355 ı 

,------------
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarıhf : t898 

Sermaye•İ : 100.000.000 Türk Liraıı 

Şube ve ajans adedi : "265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelekr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarm tasarrur hcsar lanna 
az 50 lirası bulummlara senede 4 defa çekilecek kur'a ıle 

aşağidaki ·plana göre ikrl3miyc dağatı':ıcaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 .. 500 • 2000 " 
4 " 

250 " 
1000 " 

•o " 
100 .. 4000 

" 
100 " 

50 " 
5(100 .. 

120 .. .ıo " 
4800 .. 

160 " 
20 " 

3200 .. 

en 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çaktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verileceklil-. 

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

-------------------------------------------------------- ----- - - - ----------------
Zayi Mtlblr 

Çiçekli köyü azalak müh· 
rünü zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan bu mührün kıymeti 
olmadığını ilan ederim. 

13553 
Adananın Çiçekli 
köyü azasından 
Mehmet oğlu 

Osman Bolat 

ZAYİ : Seyhan emniyet mü
dürlüğünden almış olduğum 51 
324 .say ılı ikRmet tezkcresile 5538 
numaralı Suri} e knsaportu mu ga . 

ip ettirn. Bulnnların aşağıdaki 

adresime getirmeleri insani} et na-

mına rica olunur. 13553 

Mılıi Mensucat fabrikası 
saat memuru evinde oturan 

Bahetliıı Mt:kki 
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"" iLAN 
R. C. A. • 

l skenderunM al M d. lüğünden: 
BRODWAY 

Kapu Mahallesi 
No: Veya Köyü 

C insi • Müştemilatı Kimden metruk 
olduğu 

Muhammen 
Kıymeti 

L. K. 

217 Soğuk oluk. Ka. Bina Tah. 2 oda 1 Mu. 

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

221 > > ') 

225 > ;; > 
226 > > > 
227 A > > > 
232 > Ahşab > 
243 > Ka. » 
244 ) " > 

246 > Çimento > 
261 > Ka. Bina 
263 > > > 
264 > > ) 

265 ) > > 

266 > > > 

267 > > > 

Fev. 2 oda 1 Mu. 
Tah. 3 oda 1 Mut. 
Fev. 3 oda 1 Mut. 
Tah. 2 oda Baraka. 
Tah. 3 oda 1 Mut. 
Tah 1 oda > 

Tah. ~ oda > 
) 

> 
> 

> 
> ,• 

> 
> 
> 

> 
> 

> 

Vanes güzelyan O . Nezaret 
Agop Vnrtanesyan O. Manok. 
Agop Sanunlu O. Serkis 
Nazeret Bolacıyacıyan O. Sarkis 

Manok Agazaryan O: Agop 
lbrahim O. Ayvazyan 
Kasırga Balyan O. Kir 
Manok Sinanyan 
Minas Balyan O. Karebet 
Tantes Kirkor O . Hannesyan 
Haçır Samilyan O. Levon 

Mardiros Ayvazyan O. Samuel 
T oros Dumanyan O. O hannes 
Toros A manyan O. Ohannes 

> > 

500 00 
200 00 
100 00 
350 00 
440 00 
100 00 
500 00 
400 00 
300 00 
200 00 
500 00 
100 00 
400 00 
300 00 
400 00 

Yukarıda yazılı gayrı menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satışa çıkarılmışhr. Talip olanların 
30}10)941 tarihine müsadif Perşembe günü saat 9,30 dan 10,30 kadar Mal Müdürlüğüne müracaatları. 

1s~20~22~2s 13535 

mutlaka görünüz ................................ : .................................................. : 
ı ı 

iDr. Cevad Sargını 
Nlbetçl eczane 

MUSTAf A Rif AT ECZAHANESİ 
i Clld, Saç YI Zlllrevl Baıtaldllar i 
İ llltebaıııaı 1 Muharrem Hilmi REMO 

Kale kapısında 

.......................... 
ı ı 

ABIDİNPASA CADDESİ NO : 41- TEl6RAf : REMO ADANA - TElEfON : · no ı ı 
: MUAYENEHANE.Si : ı J l.tan6ul Beyoflu Toluıtlıyan oteli ııra•ınd« Balo J 
ı aokak Numara :4 C. 15-16 ı 

f iyi bir hizmetçi f 
ı aranıyor ı 

*A#AA*AAAA#UUUW~ 1 

En Büyük Hakikat 1 

rı M 

R ·~ 1 A ~ ~ 
nD 
IY 
10 
ıL 1 . 
il 1 
1 N 01$ MAcuNuNUN YARATTIGI SIHHAT, 

" 

CAZiBE VE 60ZEllİKTİR ! 
"Radyolin,, harikulide mües

sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegAne diş 
macunu haline ıelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve a-üzellitin· 

de parlak neticeler veren 

" Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müsta~-

ni kılmıştır. 

• 

• 

" it 
M 

M 
M 

ı .................................................. ı 
i ldarehanemiıe müracaat f 
: ........................ : 

• 
iş Bankası 

Kflçlk tasarruf beıapıarı 

1941 
llramlye. planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, a Mayıa, 1 Ağuatoa, J lkinciteıriP 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 ) 

4 > 300 > 2,000 • 
8 > 250 > 2,000 , 

35 > 100 > 3,5or > 

80 > 50 > 4,r.oo • 
300 > 20 ' i,000 , 

TUrklye ı, Banka•1na para yatrrmakla yaln•z para 
birik tirme olmaz, aynı zan\~Rd1' tl"Hhlnlzl 

deneml• oıursunu~ 

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

i AKA GÜNDÜZ'ün 1 
ı :nn:n:=:::=n========= ı 
ı ı 

f Türk Duygusu 1 
ı ı 

i Veni Çıktı i 

, ....... ~·~·~ · .............................. , ...... ~ ...... .... ~ ...... i . . 
i H A 1 A R 1 O i K K A T E L. • . • . • • i o•manlyada .. CUMHURiYET,, l•mlle açtllım Otelde i 
i mUfterllerlm her tUrlO istirahat vaaıtaaım bul•caktır.i 

! • ! 
• • 
i CUMHURiYET OTELi i • • i r:: ıı # * :: ** * = :ı :: :ı = :: = * =-.....:.. i . . 
! Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidir. ! 
! Oamanlyeyl ziyaretinizde &ır defa 11CUMHURIYET,, ! 
• • i Otellnl görUnUz... i 
! Edineceğiniz intiba sözlerimizi teyid eder.. ! 
• • i 10-15 13516 i 
i i ........... ,. ...................... ~ ................. .-. .... ._. ................. .. 

~ N* fifi::&afi * A ****AA fi* A"AA::llCZA * **d 

= N E Z L E ~ 
~ - Kırıklık,Baş, U 
M Diş ve adele M 
: ağrıları = 
R En seri ve en kati şe- it 
A kilde yalnrz kaşe lj 

: GRIPIN ~ 
N A 

ile geçer ~ 
Havaların ~erinlediQ'i bu it 
günlerde alacağınız ilk M 

. R RADYOLIN ~ 
M L WWUM**MW MftWWAitW#fittAWAi' 

tedbir evinizde_birkaç. GR1PIN bulundurıı1ak olmal!dır. N ı ı 
J 75 BURUŞ J 
: .................................................. : 

, MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUST lf A Rif ATECZAHANESİ 
OSTONOEKİ MUl YENEHANESINOE KABUl EDER 

:: Abone ve UAD 
1

' ,arttarı 

S ene lifi . . . 1400 K r. 
1 Aylılı . . . 125 • 

~ lıanıar için idareye 
mUracaat etmelldlr .... 

TÜHKSÖZÜ 
GÜNDELiK GAZETE • ADANA 

Sahiı' ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Madr1rü 
MACiD GÜÇLÜ 

Basıld ıOı yer : TORKSOZO Matbaası 

" 

I~ 
I ~ 

M · Ka\bi bozınadan, mide ve böbrekleri ~ 
" ı d" d" . " M yormadan ıstırap arı ın ırır. 

11 
~ Lüzumundıt günde 3 adet alınır. Taklitlerinden salmunıı ve R 
M her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. = 
a:ll*l:MID*llllCIMl:*llCl&ır:IUl:WllC:IUllCla*ICUllCIUl:MllCIVllCllWICUIS:IM•"EfillCIMIEI ____ _.. • 

• 


