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Büyük Millet Meclis· r··K~~···s;~·i· .. ··ı 
dün çalışmaya başladı J tatbik ediliyor İ 
Bir çok mazbataları",ı birinci 

ınüzakereleri yapıldı 

ı: ı ! ı 20 Eyllll gecesi ı 
i J saatlerinizi ayar i 
ı ediniz ı 
ı Ankara : 15 ( Türk· ı 
ı sö.ı:ü muhabirinden ) - ı J Yirmi eylul saat 24 den l 
: itibaren normal saate de- ı 
: vam edilecektir. ı 
ı Saatler o gece bir ı 
ı saat geri alınacaktır. ı • 

hi . Anbra : 15 (Türksözü muba 
li ~ın~erı ) - Büyük Millet mec· 
~ı~ız bugün toplandı. Manisa 
he Usu Dr. Saim Uzel'in vefalı 

0~klındaki başvt:kfüet tezkeresi 
la Unaıak saygı susması yapıldık· 
~ sonra bazı hariciye m~murla-
----~~~~~~~~~-

Kışa girerken 
Şarıı cephesinde 
ilk kar 
toprağa düşt! 

Ferid Cclcii GÜVEN 
/., n~ oru • 15 (} - ı,.4 1 

~ ark cı plı<'ııirı 1<! ıııı; l,,11 eb~ bü
~ lüıı şldd dıl e l.ül-üm ~üı Ü) or. 
Ilı Lt:niııgı nd Ç< Vrt'siı.dr1.i boğuş 

b
.a. harp tarihinde az görülmüş 
ıı . 

n· ınadla dt:vam cıli~or. Cephe· 
ıırı k ıneı ezinde Tımoçenko ordıı· 
•arı A ı • iman hatların'\ karşı taar-
iUı halindedirler. Daha aşağ1da 
be Alman or<lulaı ı Ruslar için 
t &t.ı lt-hlikeli oyunlar oyuaınak-
4dıtlıır 

ik Bütün buıılara ra~mt' n, her 
t"ı taraf için oıla<la kati gilit gö-
0'iııecek bir netice y•ıktur. Öte
~ enberi söylendigine göre, Alman 
i,:neı kurmayı Rus işini 1 ,5 ay 
, 

1tıde bitiı mek için bir plan ha
c.ırı11 ta ~ış, harekatını buna göre 
~ tı~ını etmişti. Ortaya çıkan 
d~~arelere göre, bunun böyle 
~llşunüıdüğüne şüphe kalmıyor. 
c ~ ?rdularının mukavemeti an· 
tı~ı •ki aylık bir mukavemet sa 

tnıştı. 

Ce Bugün, iş tamamen tersine 
Ilı reyan ediyor. Ruslar, beklen
le edile bir mukavemat gösterdi
d~·. Yeni bir rejim, yeni bir kad
llı ~ ıle ortaya çıkan Rus ordusu, 
sa Udafa~ muharebelerinde bilhas· 
b~ Crlerı tema} üz etti. Almanlar 
~~tik zaferler kazanmadılar de
&~' .fakat bu 2.af erler, asıl netice 
hu~~ınde müessir olamadı. Hal· . 
ev 1 Almanlar bu harbi ,cıştan 
ltı Ve! bitirmeye _yüzde yüz az 
tıletrııiş\eı·di ve bunun da böyle 
daması lazımdı. Rus toprakların· 
bir ~ıun bır kış muhart!besi kolay 
lluı ış değildi. Buııdan Alman or
rın arının çok sakınmış oldukla· 

11 şüphe edılemeı. 
tcı Dün şaı k cepbesimlen gelen 
k,,Rraflardan harbin, bütün kor· 
"llç İlk k Vasıtalarile df'Vam ederken 

lıab arın da yağmağa başladığını 
bö ~r Veriyordu. Esasen bunun 
hu~ de olacağı L·elli idi. Daha 
lav~ arı bir ay önce, Almanya 
111r5rty e sayısız portatif baraka
ka; sveç ve Norveçe kürkler, 
ha~ aktar sipariş etmiş; bir kış 
ku ~lığı yapmıya başlamıştı. Çün· 
~1 b··Us ordusu arkasında Lıraktı
lebi~tün barınılacak, ist ifade edi ... 
get· .ec~k bütün Şf""yleri kül haline 

ıı rn ışti. 
<ICJ~ Lcningrad ve Kiyef Üzt!rine 
kı~t'U Y•ğılan Alman hücumu, 

v an ·· 
clerek once bu başşehirleri zapte· 
kış, d esaslı bir cephe kurmak, 
l\lek .8~8 emin bir şekilde geçir
leri ıçındir. Ruslarsa bu şehir-

eıı · 
}otlar er~.n~en çıkarmamağa çalışı-
bu ~ h~uyuk, kanlı fedakarlıklarla 

ve ııl . 
;,,aPlı .. erın Almanlar tarafından 

tnuınkündür. Fakat bu mu-

( Gerisi . ikinci sayfada) 

rının maaş ve temsil tahsisatları nal ~hakkındaki tezkerenin geri veril. 
zam yapılması _hakkındaki kanun mesine dair Başvekalet tezkeresi, 
Jfiyihasının geri verilmesine dair Türkiye-Almanya arasında Jicari 
Başvekalet tezkeresi, Çorum'un mübadelelere müteadir hususi an-

11 ........................ fi 
Osmancık kazasının Pelilük köyün- laşmdya merbud (C) listesindeki 
den Mu~tafa oğlu Mustafa Kaı a. meyan köyü kontenjanının ınc. 
ba~ın ölüm cezaı.ına çarptırılıuası t Gerisi üçüııcü sayfada ) 

Leningrad' da 
mukavemet 

MOSKO VA KONFERAN· 
Si iÇiN HAZIRLIKLAR 

Umanski ve Amerikan 
heyeti Lonclraya geldi 

L ondra : 15 ( a . a. ) -
M osk ovaya gidecek o l an 

Almanlara göre~, f 

Dün t Dinyeper -
nehrini geçtik 

/NGILIZ TA YYARELER/ Amerikan h ey etinin ba- ALMA N TAYYARELERi 
zı azaları Vaşlngtonda- -

ŞARK CEPHESiNDE k i Sovye tler Birliği bil· KiRiM UZER/NDE 
yUk elçlsl Umanskl ile llılde 68 Alman tayyaresi tahrip 

Moskova : 15 ( a. a. ) - Sov- edilmiştir. 28 ta}•yare kaybettik. 

t bı. · 4 
1 

d k 1 b lrllkte dUn akşam tay-yet e ığı : 1 ey Cıl e ıta. an- Moskova : 15 ( a. a. ) _ Le· 

b 
.. - ı b d.. yare ile Londraya gel· mız utun cep 1e oyunca uş- ningra<l muharebesi bütün ~idde-

G mı,ıerdlr. .., 
mania anudane çaı pıştılar. ün- • tiyle devam ederken, şebir dahi-
lerce süren şiddetli muharebe- :!inde halkın maneviyatı devam 

ı:_rd_e_rı _ ~n_:~ ~ ı tala r_ı m_ı_z Krem : __ n_· -:-_ç_u_g_' u_ta_h_l_iy_e_e_tm_iş_I e_r_d_i r_. _ı_2_e.}:..'_· __ ___.:.(G_e_ri_si_ü.:.çu:.:· n.:..:c:.:ü:...:sa::y:..:.f.::.ad:.:a) 

• 
Yukarıdaki re

sim bir /ngiliz bom· 

bardıman tayy aresi· 

ni göstermektedir. 

/ ngiliz haıJa f ilo· 
/arının son faaliye· 

tine ait tafsilat aşa· 

ğıdadır. 

• 
Jnglllz 

ıaaıtyetı 

bava 
arttı 

Mihverin yedi 
gemisi batınldı 

Kahire : 15 ( a. a. ) - Or
taşark lngiliı tebliğin~e ezçümle 
deniliyor ki, dün teblığde zi.kre
dilen merkezi Akdenizde gı~~n 
düşman gemi kafilesine. lngılız 
hava kuvvetleri ve babrıye .. tay

yareleri 12 - 13 eylfıl geces 

1 

1 

. '"'" ı' ~".' ~ ' 
' .. ~~4:-1" ~}". 
~.~~~· v--"'1'.... . • 

tam muvaff akiyelle neticelenen 1 

bir hücum yapmışlardır. Bahriye 1 
tayyareleri ilk hücumundan sonra l 
geri kalan ve Trablusgarp lima
nına yaklaşan düşman ticı:ıret 
ge milerini ve bunları himaye eden 
bir destroyeri bulmuşlar ve der· 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 
m 

• 

Amerika ,. Japon 
m8zakerelerı 
devam ediyor 

tUTİCE ME~HUU 
Okiand : 15 ( a.a ) - Yeni 

Zelanda başvekili İngiltere ve bir. 
!eşik Amerika seyahatinden dön-

dü. Başvekil gazttrcilerc dedi ki : · 
"Atlan tik muhatebesini kaıanınak
tayız üç, ayclanberi de kazanıyo
ruz. Ruzveltle Pasifik vaziyeti 
hakkında en küçük tdenüalma 
kadar göı üştüm. 

''Amerikan-Japon müzakere
leri henüı nrızik bir safhadadır. 

Bunun mu• aff akiyctle neticelenip 
neticelerınıiy eceği ııi söyknıek müm 
kün değildir. Bir y&tıştırına si.ya· 
seti takibetmeldtn . içtinap edece
ğiz. Japonyaııın Lu emrivakii ka
buledeccği ümi<l . ediliyor. 

Zelzele laciası 
Ağrı : 15 (n. a) - Zelzele· 

ler bugün de hissedilmiştir. Bu 
zelzeleler neticesinde 40 köy ta
mamen yıkılmıştır Ölüler tama
men gömülmüşler, yaralılar da 
tedavi altına alınmışlardır. 

PIY ANG 
Tam Hsteyl İçeride Balacaksınızı 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 5120 
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PARTi GRUPU 
--- BUGftN ---

TOPLAN l YOR 
BİR AYliK SİYASI VAZİYETİN TETKİKİ 

Hükumet önümüzdeki salı gü
eü Parti grubu içtimaında bir 
~yhk siyasi hadiseler ha~kında 
ızahat verecektir. 

Milli Müdafaa mükellefiyeti 
kanununun 27 inci maddesinin 
tadili hakkında hükumet meclise 
bir kanun projesi takdim etmiş

tir . Mezkur madde mucibince 
tahrire tabi nakil vasıtalarını baş . 
kalarına· satanlar ve} a herhangi 

bir sebeple elden çıkaranlar köy
lerde ihtiyar meclislerine kı:ısa

balarda milli müdafaa mükclldı . 

yeti komisyonlarına bildirmeğe 

mecburdurlar . Bu mecburiyeti 

yapmıyanlar hakkında ceza ve
rilmektedi~. 

Bununla beraber muayyen müş
külata maruz kalmış ve nakil va
sıtalarını satanların veya elden 
çıkaranların ne kadar müddet 
zarfında bu değişikliği bildireceği 

kanunda mukayyed olmadı~ı için 
takibat yapılmamıştır. 

?u maddenin tatbıkatıncla gö

rülen mahzuru önlemek için bu 

mecburiytliıı zamanla tahdidi lü

zumlu gö:ülmüştür. La) ilıada bu 

müddet on gün olarak tayin edil
mdı.:tedir. 

lranm merkezi Tahrandan bir görıinüş 

-Budapeşle : 15 
(a.a) - Ofi ajansı 
bildiriyor : 

Tahran 'dan Sof 
ya'ya ve Sofyadan 
da Macar ajansına 

ı randa 
isyan 
bareketl 

Macar ajansı. 

cumartesi günü Talı· 
randan alınan mallı· 
mata göre, asilerin 
İngiliz diplomatik 
kuryesi ve lngiliı 

verilen bir telgraf haberine göre, 
lran'da ansızın bir isyan çıkmış
tır, Bu haberde eıı modern mit
ralyözler • toplar ve el bombaları 
ile mücehhez mühim Kürt çetele
rinin apansız İngiliz işgal kuvvet
leri aleyhine harekete geçtikleri 
ve Kürt kılalarmın K~rınanşah'ta 

toplandıkları isyanı(burada baş . 

ladığı ve mevcut malumata naza. 
ran Hemedao, Kashan, Luristan 
ve Kusistan .. vilayetlerinin tama
miyle asilerin elinde bulunduğu 

bildiı ilmektedir. 

radyosunun Yakınşark 'ta ki tanın

pıış muhabiri Richard Dim Bel

bee ile refakatinde bulunan Times 

gazetesinin muhabiri Joun Hol

born 'un asilerin eline düştükle. 

rini ve akibetlerinin meçhul bu· 

lunduğu , Tahranın muhtelif 

noktalaı ında karğaş11l1klar çıktı

ğına ve asilerin her tarafa ilan· 

lan yapıştırarak ahaliyi kendileri· 

ne iltihaka davet ettiklerini ilave 
etmektedir. 

TRAŞSIZ YÜZLER 
Yazan: K. o. 

K
aç kişyi .~ı1cencli~ecellrnl bilemiyorum. Fakat ne olursa olsun, .şrı 
traşsız ııuzlere bzr fiske vurma~a karar verdim .. 

Bir dostunuzu göriirsünüz; yüzü iki ıiç günlük sakal tarla· 
sı lı:ilh le. Bir a ııp i~liqecekrnişiniz gibi bir tıirlü b•ı dost - • e . ıznuzun yuzıın 

bakamazsınız. E~er bu dostunuzla daha senli benli iseniz sabredemez 
söylersiniz : ' ' 

O 
~ahtı .. B.u yı1z~inün hali ne, allahaşkma git, traş ol ... 

• sıze, serm serın cevap verir : 

- /.şim çok, evden erken çrktım ... 
Bu. mazeret a~la doğru değil. Bizde işinin çoklulundan, iş zamanı· 

na verılen ehemrnıyetten bahsedebilecek babayı'tit lıem1z yoktur. Bir 
traş beş dakikalık bir iştir. Bunurı bir tek sebebi tembellik, cemiyelln 
duggularma hürmetsizliktir. Biı traş meselesi bu kadar ehemmigelli mi
dir? Sanki uğraşrlacak bir mesele kalmadı da bunlarla mı uiraşryor· 
sunuz diyece~iniz olabilir. 

Bence bu i.ş, bir terbiye, bir temizlik, bir abanoz meselesidir. Bir 
adam görÜr$ünüz, tırnaklarının arası abanoz gibi simsiyah.. istikrahla 
yüzünüzü çevirir, hatla sırası düşer de bu adamdan bahsedersiniz : 

- Elinden kahııklu ceviz yenemez, dersiniz. 
Bakzmsrzlıktan aya~ı kokan bir adamla kaç dakika oturabilirsiniz? 
Günlerce yrkanmamış bir arkadaşınızın kokulu huzuruna kaç saat 

dayanabilirsinfz ? Hatta, hatta biraz alır bir koku sürülmüş bir kimse, 
kadın da olsa, huzurundan nasıl ızltrap duyarsınız ? 

( Gerisi UçUncU sayfada ) 
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TORKSOZO 
o 

J ' kışa girerken !_Gü nün Meseleler_i -· 
Kızlarımız 
ve tahsil 

Meçhul ceset 
teşhis edildi 

Genç/ik kulübü 
yüzme çalışmaları 

( Ba,makaleden artan ) 
vaff akiyeller de Almnn ordusu· 
nu kış müşküllerirıden kurtara· 
maz. Çünkü Rus o. dusu, heııijı 
müdafaa köbiliyelirıi kaybetme· 
diği gibi, sırasına göre, mukabil 
taurruzlar da yapabilecek bir hal· 
dedir. Rus ordusu, harbin ilk 
günlerinde söylendiği gibi, plan· 
sız ve kumandasız değildir. Al· 
man ordusuna nazaran planları 

ve kumandası, şüphesiz zayıftır. 

Fakat taarruz ordusu olmadığı 

için, aşağı yukarı mukavemetinde 
bir sistem göze çarpıyor. 

~~---------·---------~~-
Eğer cemiyete , T~rk 
ailesine tam bir kadın 
yetiştirmek istiyorsanız 

Havutlu Köyünün Hadırlı Ge
misi civarında ceseti bulunan A
damın Seyhan mahallesinden Sü
leyman oğlu Vahip Ôıdolap ol
duğu ve ölünün yaralanmak sure
ti ile vukua geldiği ve ehemmi
yetle tahkik ve tetkik edildiği ha
ber alınmıştır. 

Bu hafta da hareketli geçti 
: ........................ : ! 

~~~------··------------~-

i raar ytlzme i ' 
ı mlıabakalarmda ı 1 

J lldnclllk aldık i 1 

Kızınızı vereceğiniz 
Parti Belılmlz 
Bir müddet önce istirahat için 

lstanbula giden C. H. P. Reisi o. 
Mustafa Rifat Gülek, şehrimize 
dönmüştür. 

ı lzmlr de Fuar y Uz meı 
ıı müsabakalarına lftlrAk i 

ger, Enstitü/erdir. ı etml• o lan M alatya Oanc;: 
ilk kulUb Unden Muhar- ı i r e·m GUlergln Fuar ikin· ı 

Her tedrisat mevsiminin arifesin
de, yani bugünlerde anneler ve 

babalar muhakkak bir tereddüt 
devresi içindedir : Kızımızı bu se
ne hangi okula verelim? diye. 

Ve ilk planda hatıra gelen de 
şunlardır : Kızımızı liseye verelim, 
oradan da üniversiteye gider. Ad
liyeci olur, veyahut muallim olur! 

Açıkça söyliyelirn ki, aile reis
lerinin ekseriyeti bu zihniyetle 
meşbudur. Kızlarının istikbalini 
devlet kapısında, yahut aylıklı her 
hangi bir kazançta görüyorlar. 

Fakat anne ve babalar bilme
lidir ki, bizim Anadolu cemiyeti 
şimdilik ilim kadınından ziyade 
bilgili, maharetli, kültürlü ev ka
dını istiyor, bizim yuvalarımız evi· 
ni kimseye muhtaç olmadan çevi
recek elemana muhtaç. Ne boyalı 
kadın, ve ilim kadını Türk erke
ğine saadet temin edebilen unsur 
olanJazlar. 

Bunun için kızlarınızı Enstitülere 
veriniz. istediğimiz manadaki 

kadını bi~e buraları yetiştiriyor. 

Kız Enstitülerinin gayesi evve
lemirdc aile ve kadın bilgi ve ma
haretleri bakımından kabiliyetli ve 
kültürlü ev kadını ve san'at elema
nı yetiştirmektir. 

Enstitüdeki tahsili esnasında 

beş senelik bir programla Orta 
okul mlıfredatını tamamen ve ay
nen takip etmek suretiyle orta 
tahsilini tamamlayan talebe, bu 
müddet içinde gördüğü meslek 
derslerine de bugünkü aile ve san' 
at hayatının lüzumlu ve zaruri kıl
dığı teknik ve kültürel bilgilerle 
iyi bir aile kadını olduğu kadar 
icabında hayalını çalışarak temin 
edebilmesini mümkün kılacak bir 
san'atla mücehhez olarak yetiştirir. 

istidat ve hevesine göre ka
dın terzisi veya şapkacısı yetiştirir. 

Atelye ve yurt ' açabilir. Ve 
bu suretle aile teşkilatı içinde ki, 
vazife ve hizmetlerine asla halel 
getiııneksizin, hiç olmazsa bu de
rece bir tahsille herhangi bir me· 
muriyette uzun seneler neticesin
de ancak kazanılabilen bir maaş 
veya ücreti evinin içinde ve otur· 
duKu yerde kazanabilir. 

Halbuki bu sadece bir başlan

gıçtır. istidat ve çalışkanlık dere
cesine göre serbest çalışma haya 
tının hudutsuz nimetleri onun için 
dir. 

Bu imkanların yanıbaşında, Ensti
tü tahsilinin temin ettiği en bü

yük nıanevi kazanç kadının, yuva-
sı içindeki tenevüü saymakla tü
kenmez, • vazife ve meşguliyetleri 
ni azami liyakntle ba~arabilmesini 
mümkün kılan bilgi ve maharet

lerdir. 
, Az masrafla çok giiıel giyinir. 

Evini daha bilgili ve daha zevkli 
bir şekilde tanzim eder. Yemekle
rini en sıhhi şartlara uygun ola
rak ve ancak büyük lokantalaıda 
görülmesi mümkün bir tenevvü'le 
bizzat kendisi pişirir. Çocuğunun 
küçük mikyasta doktoru olur. Ev 
işlerinin sonsuz zevkini ve sevgi
sini benimser. Bütün varlıtı ile 
kendisini evirıe ve çocuklarına 
hasreder. Tek kelime ile Ev kadı
nı vasfmı bihakkin kazanır. 

YAZAN 

1 __ P_._P_. _ ! 
Bütün hunlara bakarak aile 

ttşkilatında kadının işgal ettiği 
mevkie ve ifosına memur olduğu 
hizmete IAyik olduğu kıymet ve 
ehemmiyeti verebildiğimiz gün 
yüksek tahsil yapamayacak du
rumda olan kızlarımızın mutlaka 
Enstitü tahsili yapm;ısı lüzumunu 
teslim etmiyecek bir kimsenin bu
lunabileceğini tasavvur dahi ede· 
mt'yiz. 

Kız çocuklarına yüksek tah
sil yaptırmağı düşünmeyen veya 
buna imkan göremeyen venterin, 
ilk tahsilı müteakip, çocuklarını 

tercihan doğrudan doğruya Ensti 
tülere göndermeleri, bu mümkün 
olamadığı taktirde Orta ve hatta 
Lise tahsilinden sonra dahi olsa 
mutlaka bu okuldan geçmesini 
temin etmeleri onların, bir taraf · 
tan bizzat kendi çocukları, diğer 

taraftan aile ve cemiyetin hakiki 
menfaatleri için düşünebilecekleri 
en büyük bir hizmet sayılmak 
lazımdır. 

A kşam kız sanat okulu : Bu 
kısım, tahsil çağını geçm;ş, 

yahut ta evlenmiş veya hayata atıl 

• mış kadınlar içindir. 
Yaş haddi 14-45 <lir. Ensti

tü ile ayni bina içinde ve ayni 
idareye bağlıdır. 

Proğram, talebenin ai le vazi· 
fe ve hizmet'crine veya çalışıyor
sa memuriyet veya işine halel 
getirmeksizin onlara istedikleri 
sanatı Öğretebilecekleri bir şekil
de tanzim edilmiştir. 

Dikiş, nakış, erkek ve kadın 
çamaşırı, şapkacılık, çiçekçilik ev 
idaresi-yemek pişirme gibi sanat· 
İar için günün muhtelif saatlerin
de mütaaddit kursları ihtiva eder. 

Talebe bunlardan kendisine 
en uygun geleni tercihte serbest· 
tir. Bu kısımda tahsil müddeti her 
ders için 2 senedir. Akşam okul
ları 5 muhtelif şubeye ayrılmıştır: 

E nstitülerin mezunlarına temin 
ettiği haklar : · 

Kız Enstitüleri, mezunlarına 

tahsil derecesi bakımından Orta 

8. Nevzad Gl vea 
Gazetemiz tahrir heyeti mü

dürü Bay Nevzad Güven pazar 
günkü Toros ekspresiyle Ankara
ya gitmiştir. Nevzad Güven bir 
hafta kadar An karada kalacaktır. 

Şehir Mecllılnde 
Dün toplanan belediye meclisi 

ekseriyeti bulmadığı için 19 eyh11 
cuma günü saat 10 da tekrar top
lanmak üzere dağılmıştır. 

Gladerllen atıcdarın 
aldılı dereceler 

Anlcara Atış Poligonunda yirmi 
beş bölge mükellefleri arasında 

yapılan musabakanın neticesi : 
Birinci 54 Puvanla Edirne 
ikinci 54 > Balıkesir 
Üçüncü • 52 > Trabzon 
Dördüncü 52 > Ankara 
Beşinci 50 > Samsun 
Altınc ı 50 > Adana 
Adanaya altıncılığı Osman Seval 

kazandırmıştır . Osman Sevalın 
derecesi ikincidir. Tebrik ederiz. 

okul bir memuriyete intisabında 
ihraz edeceği Barem derecesi ba
kımından ise Lise me1.unu için 
kabul edilen hukuku temin eder. 
Yani Ortaokul mezunlarına Barem 
15 lira asli maaş kabul ettiği hal· 
de ayni 1.amanda bir meslek oku
lu olduğu için Enstitü me1.unları· 
na Lise mezunları gibi 20 lira as -
it maaş kabul etmektedir. 

Enstitü mezunları, ayrılacak· 
!arı ihtisasa göre bir biçki yurdu 
veya şapka atelyt'si açmak hak
kını kazanırlar . Köy Enstitülerine 
20 lira asli maaşla Dikiş - Biçki 
öğretmeni tayin edilirler. 

Enstitü tahsilinin hitamında 

Okul idaresince namzet gösteril
mek ve müsabaka imtihanında 

muvaffak olmak şartile Arıhra 

kıL meslek öğretmen olc.u lu'na ka
bul edilirler. Bu imtihanda ala· 
cakları muvaffakiyet derecesine 
göre leylt meccani ·veya ücretli 
leyli ' devam hakkını kazanırlar. 

Kız meslek öğretmep okulunda 
3 senelik bir tahsili müteakip kız 
Enstitülerine ve Ortaokullara 25 
lira asli maaşla meslek öğretmeni 
tayin olunurlar. 
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ı clsl olmuftu r . ı 
TUrk Bayr ak yarıfm ı i da Sayhan takımı ikinci ı 

ı gelmlf tlr. ı 
Umumi puvan tasni- ı J tinde Seyhan takımı al· ı 

ı tlncı gelmlftlr. ı 
ı Oençlerlmlzl ve lila· ı 
ı recllarlmlzl tebrik eda· ı 
ı rlz • ı 

: ........................ : 
FECi BiR KAZA 

Kuyu içinde 
ölen adam 
Cumurtesi gu"u Kireçocağı 

mezrasında Celil Ballı bağında ku
yu teınizliyen Sarı Yakup mahal 
lesinden Mahmut Tekdemirkol'un 
kuyu içini temizlediği ve su ko· 
vasını doldurarak bağ sahibi Celil 
Ballıya uzattığı sırada kovanın ipi 
çözülerek Mahmudun başına dü
şüp kuyu içinde öldüğü anlaşıl

mıştır. 

Celil hakkında adli tahkikat 
devam ediyor. 

AVCILAB GELDi 
Cumartesi günü saat ikide sÜ· 

rek avına giden avcılık spc.lr ku 
lübü gençleri pazar güııü akıarnı 
dönmüşlerdir. 

·Malatya • Demir Spor 
1 gençleri maçı 

Pazar günü Şehir Stadyomun· 
da Malatya Mensucat ile Demir 
Spor gençleri arasında hususi bir 
maç yapılmıştır. 

Abdi Atamer'in idaresinde 
başlıyan maç, samimi bir hava i
çinde cereyan etmiş ve 3-3 be· 
raberlikle neticelenmiştir. 

Klmlr ıatı' aıanııtı 
Türkiye kömür satış ve tevzi 

müessesesi Adana ajanlığının tüc
cardan Ömer Başeğmeıe verildi~i 
haber alınmıttır. 

1 
1 
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Seker yerine taş -Sahrayıkebirde kömür madenleri 
Avrupada düfün yapı/Jıf ı zaman gelin ile 

güvefiye şekerleme serpmek anane haline girmiş· 

tir. Halbuki Hindistan Burma eyaletinde halk ge· 
lin ile güvef(ge şekerleme yerine ufak taşlar şer

piyor /ar. Bu taşları da yol yapmak iç in k ı -
rılan taşların arasından en ufak parçaları a.IJıklı
yarak seçiyorlar. Gelin ile güvefiye küçük de ol· 
sa taş serpmek, birçok kcualara sebebiyet ver
dif i cihetle, mahalli hükumet makamları, bu fena 
anan•.tJi ortadan kaldırmafa ufraşmışlarsa da, 
muvalf ak olamamışlardır. Çünka Burmada gelin 
ile güvelinin başları üzerinden taş serpmek sure
tiyle habis ruh)arı, uzaklaştırdık/arına ve çok 
çocuk dofurmaTarını lemin ettiklerine inanıyor
lar. 

* • • 

Salırayıkebir, uçsuz bucaksız bir çöldür. 
Yaz kış bu sonsuz çölde cehennemi sıcaklar hü
küm sürer. Şimdiye kadar Sahrayıkebirin tama
migle kıymet ve ehemmiyetten ciri bulundufu sa
nılıyordu. Halbuki yapılan tedkikler neticesinde 
bu kum deryalarının altında gayet zengin kömür 
sahaları mevcud oldufu meydana çıkmıştır. 

Fransa harp yüzünden müthiş bir kömür 
sıkıntısı çekmektedir. Geçen kış Fransızlar sofuk· 
/ardan müthiş sıkıntı çekmişlerdi. Şimdi Fransız 
gazeteleri, kömürsü:ılük yüzünden çekilmiş olan 
sikıntıları nazarı dikkate alarak Sahrayıkebirin 

kumları altında gömülü bulunan kömür madenle· 
rinin acele işletilmesini Vichy hükumetinden isti
yorlar. Yapılan hesaplara göre Sahrayıkebirde 
3QO milyon tondan faz. la kömar me~cuttur, 

Pazar günü yüzme havuzun

da Adana Grnçlık lrnlübü nıükel· 

tefleri arasında geç vakte kadar 

çalışmalara devam edilmiştir. 

Gençlik kulübü ikinci takımı ara

sında yapılan yüım~ teknik neti

celeri şunlardır 

Büyükler arası : Yüz metre 

serbest : 1 - lsmeil Girdap D. 

1.28, 2 - Özer Bağlan D. 1.30. 
Bu mysabakaya sekiz kişi girmiş
tir. 

Yüz metre sırtüstü : 1 - İs
mail Girdap D. 1.41, 2 - Neşet 

Türkmeneli D. 1.44. Bu musaba· 
kaya brş kişi girmiştir. 

lkiyüz metre serbest : 1 -
Dündar Bibina D. 3.20, 2 - Ha
mit Üçer D. 3.25 Bu musabaka
ya yedi kişi girmiştir. 

lkiyüz metre kurbağalama : 
1 Neşet Türkmeneli O. 4.3, 2 -
Nihat Toktam ış D. 4.18. Bu mu
sabakaya dört kişi girmiştir. 

Dörtyüz metre serbest : 1 -
Dündar Bibina D. 8.5.3, 2 -
Mehmet Birsöz D. 8.10.5. Bu mü 
sabakaya dört kişi girmiştir. 

Türk BRyrak yarışı, Binbeş

yüz metre yarış : Vaktin geç ol
masından yapılamamıştır. 

Tramplen ve kule atlamaları 

ise yalnız gösteriler yapılmıştır. 

Bot yarışları : Bu yarışa üç 
bot iştirak etmiştir. Birinci Mt'n-

nan Çinyaşayan - ikinci Dün -
dar Bibina kazanmıştır. 

Küçükler arası : Elli metre 
serbest : 1 - Doğan D. 0.40, 
2 - Alemdar D. 0.42. Yüz met

re serbest : t _: Doğan D. 1.40, 
2 - Alem<ier D. 1.43. Bu musa
bakaya st·kiz kişi girmiştir. 

Elli metre kurbağalama : 
1 - Mustafa D. 0·49 2 - Do· 

Şark cephesindeki faaliyetin 
bir kış harbine girdiiini kabul e· 
cienler, Almanlarııı bu uzun dev· 
rede ne yapacaklarını ve ne j a· 
pabileceklerini mütaleu ile mef· 
guldürler. Şarkta harp duracak 
değildir. Alman ordusunun kabi
liyeti, bir kış harbine de devıtrP 
edilebilecek bir vaziyettedir. Yal 
nız müsait hava şartları içinJe. 
Bugünkü müşkül durumlara tabi· 
atin de eli karışacak, kati neti· 
celerin kazanılması da şüphesiı 
zôr olacaktır. 

lıte bu şebeplerden dolayı,' 
Alman orduları, Şark cephesinde 
bir müdaffa hattı kurduktftn son· 
ra, ordusundan mühim bir kısırP 

ayrrldıktan sonra başka cephe· 
!erde bir netice arayacaktır di
yorlar. Bu belki geniş, hayali bir 
düşüncedir. Fakat asla gözönüıı

den uzak tutulacak bir mesele 
değildir. 

Bu hedef acaba 
bilir ? 

neresi ola· 

Herkes· bu suale cevap ver· 
mekle meşgul. Şüphesiz ilk akla 
gelen cephe, Afrika cephesidir. 
Almanların bugüne kadar giriş· 

miş oldukları bü} ük harpler, o· 
muıladıkları büyük külfetler in· 
giltereyi vurmak içindir. Rus 
harbine de, bunun için girişmiş· 

lerdir. Rusya} ı ortadan kaldır· 

dıktan sonra, lngiltere ile başbaşa 
kalmak; havadan, karadan, deııiı• 
den, hangi yol müsaitse arodan 
lugiltere) i haklamak; hatta bunu 
bu kışa girmeden yapmaktı. 

Dıkkat edilirse, lngiltere mü· 
temadi surette Afrikaya giden 
bütün yolları, takviye ediyor. 
Kıbrıs, şimdiye ka lar görülme 
miş bir tekilde lngili-ı askerleri 
ile dolduruldu. Amerikadan harp 
malzemesi taşıyan gemiler, f a:;ı• 

~an D. O. 51. Bu musabakaya !asız Kızıldenize akın ediyor. 
yedi kişi girmiftir. Suriye, Fılistin, lran, lralc, hep 

Tapa kayltlerı bu maksatla ele alınmış ve kuv· 
vetlendirilmiştir. İngiliz askeri 
mütehassısları bir Akdeııiz mü· Haber aldığımıza göre, Ka-
cadelesinin başlıyacağını söylü· dastro yapılmamıı olan yerlerde 
yor. liöyle bir işe Almanya, gi· gayrimenkullere ait mülkiy~t hak-
rişir mi, girişmez mi ? Bunıı 

lariyle mülkünün ayni haklar ve tahmin çok müşkül, fakat bir 
bunların hudut, mahiyet ve şü - mesele var. Almanya kendi ba· 
mulleri tapu sicillerirıde mukay- kınımdan harbi ne , .. kilde olursa 
yet bulunsun bulunmasın , tetkik olsun, ktfzanmak mecburiyetinde· 
ve tahkik edilerek yeniden ıtçı- 1 dir. Ve bu mecburiyet, onlara ııer 
lacak kütüklere kaydolunacak ve teşebbüsü ellerine almak , her 
tesbit tarihindeki malik ve mu-

1 
tecrübeye başvurmak vazifesint 

tasarrıflarına krokili kayıt suret- ' yüklemektedir. 
teri verilecektir. Görülüyor ki, Şark cephesirı-

Bu husustaki hiikümlcti ihtiva de karlar yağmıya başlayınca. 

eden c Tapulama kanunu > layi - siyasi, askeri cephelerde mev· 
hası Meclise sevkoluıımuş•ur. simlere güre,mevsimleriıı icabına 

Tesçil işleı i , gıı} rimf"nkullerin 
bulundukları yerlerde bu işe me 
mur edilecek hakim kararı ile 

yapılacalı.tır. Hangi sahaların ta
pulanacağını Adliye Vekaleti ta-

y in edecek ve tapulama tarihi 

önceden ilan olunacaktır. Mukay
yet olsun olmasın , bütün gayri
menkullerle bunların üz.erindeki 
hakların yeniden tetkike tabi tu
tulaca~ı ve alikalıların tasarruf 
vesika larını hazırlamaları halka 
tebliğ olunacaktır. 

TeUAI llDID 
tevkil edildi 

Kale Kapısı Arap Musa Ku
yusu "'önunde yumruk darbeleriyle 

Mehmedi ağır surette yaralıyan 
Tellal Eminin, suçu sabit görüldü· 

Q-ünden Müddeiumumilikçe mev
kufen muhakemesine karar veril-

miftir . 

göre, yeni hareketler, yeni endi· 
şeler başgöstermektedir. Avrupa· 
nın bir kısmında harp mevsirrı· 
leri kapanıyor, başka kısımların· 

da harp mevsimleri açılıyor, ha· 
<liseler yeni yeni ıztıraplara, ye· 
ni yenı boğuşmalara yol alıyor. 

Ferid Celal Güvetı 

·-·- ·-·- ·- ·-·-·-·- ·- ·-·-· • • 

! &nllarada Slllme•i • • i Blroıaadaa: ! 
• • • • i Ankaranın merkezi yerin- ! 
i de otobüs duraA-ında yazlık, ! 
i kışlık sinema yapmağa elveriş· ! 
i li ara ile imar parseli kelepir ! 
i arsalar, Bankaya borçlu bol ! 
i iratli apartımanlar satılıktır. 
i Ankarada Yeni sinema üs· 
i tü No. 2 Ôıncr Sökmen 
i Tel : 2303 
i Ga. 1- 3 13440 . 
ı-·-·-·-· ···-·-·-·-·-·-·-
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AMERİKAN HOKOMETİ 
f İlEN HAREKETE 

GE~Mi~ BUlUNUYOR 
Amerika filolarına 

dün emir verildi 

MÜHI~ TAHSiSAT 

İRANDAKl RE.VOLT 

Bas. Balgar 
nııaaıebetıerl 

kesilmek ızere 

1 
randa t.azı mebuslar daha 
serbest bir idare teşlcili için 
Şehinşahı ziyaret etmişlerdir. 

!Undan bir netice çıkıp çıkma· 
1~1 henüz malum değildir. 

d Şimdi (randa bir ihtilal var
ır ve dört şehir asiler elinde· 

dir. 

* • * 
B Bazı haberlere göre, Rusya 
k Ulgaristaııla politik ınünasebatı 
esmek istiyor. Çünkü, Mosko· 

V1tıta Bulgar sefaretinin bulun
ltı1tsı mahzurlu görülüyor. 

* * * 
b Ruzvelt, Mecli~n yeniden 
B Cf ~ilyar tahsisat istiyecektir. 
b~' :car ve iare kanununu tat· 
ık ıçiıı sarf edilecektir. 

b Amerika bahriye nazırı Al· 
b lly Knox, yarından (bugün) iti-
llrt'n Amerikan d~niz harp ge

llıilerinin yüklü vapurıarı himaye 
tdcceğini ve korsan gemilerinin 
dtrhal batırılması hakltınna A· 
ltıcrilta deniz lı.uvvctlerine emir 
Verildi~ini söylemiştir. 
'-----~~~~--~~----

'• rı11 MWıt MecUll 
Çaııpu1a batıadl 

( Birinci sayfadaıı artan ) 

>'an h~ıA b 1 · · ~ k u asasına ve alına ta ısısı 

1
11 ltındaki teali olunan notaların 
ha'~•kına dair kanun layihası ve 
ııı"r 1ciye ve iktisat encümenleri 
, lllbataları, Türkiye İsviçre ara· 

1 tıd 
t 'L a mevcut 30 mayıs 1940 ta· 
lııl ' . 

111 
ı. tıcaret ve tediye anlaıması-

1· rı . 1ki ay temdidine dair kanun 
~~Yıhası ve hariciye ve ıktisat en· 

111llcnle·i mazbataları. 
3 Türkiye-Macaristan arasında 
iııı lllayıs 1941 tarihinde akit ve 
la la edilen ticaret ve tediye an
k·4tnaları ile merbutlarının tasdi· 
•n~ d • k A •h h ' ~ aır anun layı ası ve arı· 

b;te Ve iktisat enümenleri maz· 
~ası, Vakıflar umum müdürlü· 
«llntı ·· 
11

11 
n U~küdar-Kadıköy halk tram 

la Y~arı şirketindeki hissesinin ls
d.arı k Ul belediyesine devri hakkın· 
ç~ anun layihası ve maliye. büt
batve dahiliye encümenleri maz-

lları .. k J'I . . ~muza ere e<ıı mııtır. 

ıovretıere gire 
aımaaıara gire 

(Birinci sayfadan artan) 

ediyor. Şehirde dört tiyatro faa· 
liyetine devam etmekte ve salon· 
lar hıncahınç dolmaktadır. Ak· 
törler hergün askerlerin önünde 
de müsamereler vermektedir. Bü
tün müsamereler hava akınlarında 
inkıtaa uğramakta fak at alarm 
geçince .>en iden derhal başlamak
tadır. 

Berlin : 15 ( a. a. ) - Lcnin
grad etrafındaki muharebe böl· 
gesinde Alman hava kuvvetleri 
14 eyliilde düımanın istihkam te
s'.satına, sahra mevzilerine ve ka
rakollarına hücum etmişlerdir . 
Riga körfezi önlerinde iki küçük 

vapur batırılmııtır. 

Bertin : 15 ( a. a. ) - Kuv
vetli Alman tayyare teıekkülleri 
14 eyliilde Kırım berzahı üzerin
deki düıman istihkamlarına hücum 
etmiılerdır . Topçu mevzilerine 
ve sahra istihkamlarına ağır hasar 
verdirilmiştir . Birçok topun ve 
kırk arabanın tahrip edildiği mü
ıahede olunmuıtur . Bir tayyare 
meydanına ydpılan bir hücumda 
hangarlarda yangınlar çırarılmıı 

ve yerde Birçok tayyare tahrip 
edilmiıtir. Bafka pike tayyareleri 
Dinyeper mansabında bulunan bir 
adada düımanın bir ağır topçu 
bataryasına hücum etmiıtir. Ba
tarya mçvzileri tahrip olunmuş 

tur. 
Londra : 15 ( a. a. ) - Roy

terin siyasi muharriri ıöyle ya
zıyor : 

Vitiden gelen haberler düğru 
ise Mareıal Mannerhaymin Lenin
grada taarruz eden Almanlara 
aırf müzaheret makıadiyle kendi 
Fin kıtalarına zayiat verdirmenin 
manasız olduğunu anladığı söyle
nebilir. Anlaııldığına göre , doğ· 
rudan doğruya Finleri alakadar 
eden topraklar Mareıal Manner
haymin dikkatini celbetmektedir. 

Helsinki : 15 ( a. a. ) - Fin 
Baıvekili Bongcl dün akıam rad
yo ile Fin milletine hitap ederek 
Finleri mücadeleye ve çahımaya 
devam etmeğe teıvik eylemiıtir. 
Başvekil Fin askerinin yorulmak
sızın kahramanca döğüştüğünü ve 
ltalyaya sıkı bir süratle en müıkül 
ıartlar altında vazifesini yaptığını 
ıöylemiıtir. 

Moskova : 15 ( a. a. ) -
Royter muhabirinden : Gece gün
düz devam eden topçu düellosu 
Leningrad dıtındaki muharebe 
meydanını bir cehenneme çevir
miıtir. Leningrad kapılarına va· 
ran yollarda tabıit edilf'n Sovyet 
ve Alman kuvvetleri birbirleri 
üzerine muaz.zam mi"tarlarda çe
lik ve yüksek infilik maddesi yağ· 
dırmaktadır. 

Üç haftadanberi Sovyet sivil 
muhafız. cüzütamları da Kızılordu · 
arkadaılariylo yanyana çarpıtma
lara ittirak etmiıtir . Leningrad 
muharebesi tarihteki muharebele· 
rin en kanlılarından birisi halinde 
devam ediyor. 

Milli Piyango 
Numara 

106842 
154117 
269654 

324971 
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Lira -
25000 
10000 
10.000 
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6872 
2001 
7192 
1118 
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918 
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Numara 

338335 
252233 
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295880 

olan biletler 
it " 
" " 
" .. 
" .. 
" " ,, " .. " .. .. .. •• .. " .. ,,. 
.. .. 
" 

,. 

Lira -
5000 
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1000" 
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100 er 
100 " 
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50 .. 

50 " 
10 it 

3 " 
3 " 

Sıra•ına göre 

Traııız Ylzler 
( Birinci sayfadan artan ) 

Traşlı bir yüzün göze verdifi 
afırlık, hoşnutsu:zluk ta aynidir. Sa· 
kal anlarım.. Güzel, kibar, temiz 
taranmış, iyi tanzim edilmiş bir 
sakal, insan yüzünıin büyük bir 
kusuru delildir. Ne tuhaf ki, elbi· 
sesinin, gömlefinin, kravatının za· 
rafetine rafmen kibarlık tasarlı· 
yan birçok kimseler bile, her sa
bah yüzlerinin tuvaletini inkci.r 
ve ihmal ederler. 

Hayatında sevimli, temiz gö
rünmenin, iş üzerinde, cemiyet ü
zerinde ne kadar müessir bir şey 
olduf unu inkar edemeyiz .• 

Sakal kiriyle cıolu bir insan 
yüzü ne / eci bir şeydir. Bir par· 
ça sabun, bir parça sıcak su, 3 
dakika; insanı bir günlük hicap· 
/ardan kurtarabilir. lnaan yüzü· 
nün güzellifini, tabiatin hiçbir par 
çasında bulamayız. Bunu berbad, 
perişan etmete hak.kımız yoktur. 
Kendi güzel/iline, kendi temizlifi· 
ne bakmasını bilmiyenlerin cemi· 
yet, devlet, aile işlerinde imtizam· 
lı olabilecelini, hiç te sanmıyo· 
rum ... 

Ben, valilerin yerinde olsam, 
biltün memurları; maarif müdür· 
/erinin yerinde olsam, bütıin öt· 
retmenleri ; Cemiyetlerin başında 

olsam, bütün azaları ; belediye 
reisi olsam, nazımın geçtif i her· 
kesi yola getirecek çareleri bulur· . 
dum. 

Traşsız yüzler, bana kızma 
yın !.. Sabahleyin kalkınca, bir 
defq aynaya bakın.. Sonra, traş 
olup bir defa daha bakın. Bana 
hak verecefinize eminim. 

K. O. 

r.0 R KIY E Radyosu 

ANKARA Radyosu 

SALI 16.9.941 

7.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

7 .33 Müzık : Hafif program 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif parçaların 

devamı 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12.30 Program ve saat ayarı 
12.33 Müzik : Türkçe plaklar • 

12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Türkçe plaklar 

13.30/ 
14.30 Müzik : Karışık program 
18 00 Program ve memleket sa· 

at ayan 
18.03 Müzik : Radyo Salon or

kestrası 

19.00 Müzik : FASIL 
19.30 Memleket saat ayan ve 

ajans haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika 
19.55 Müzik : Yerli filmlerden 

şarkılar 

20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : iki ve üç piyano 

ile caz parçaları 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası 
21.10 Müzik : Oda Müziki 
21.30 Konuşma (100 Sene Önce 

Nasıl Yaşıyorduk) 

21.45 Müzik : Klasik Türk Mü
ziği Programa - Şef: Me
sut Cemil 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri 

22.45 Müzik : Dans 

22.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa· 

nış 

Zayi mllllr 
Ceyhana bağlı Mercimek kö

yünün muhtarlık mührünü yitir
dim. Yenisini alacağımdan yitik 
mührün hükmü yoktur. 13437 

Ceyhan - Mercimek 
Köyü Muhtarı 
Abdi Şahin 

IDglllz llava 
ıaau1etı arttı 

( Birinci sahifeden artan ) 
hal hücuma geçmişlerdir. 

Ceman yedi gemi tahrip edil
miştir. Bundan başka geride Kan 
diya ve Malcı ne tayyare meydan· 
ları İngiliz tayyareleri; Siranakte 
Gamyot ve Gazala tayyare mey
danları, Cenubi Afrika tayyare· 
leri tarafından büyük muvaff aki
yetle bombalanmış, lngiliz bah
ri} e tayyaı el.:ri de Bardiya,Gam- . 

1 
yonu ayrıca bombalamışlardır . 1 
Sicilyada Gerdini ve Katanya tay-/ 
yare meydanları ve Şark Afri- \ 
kada Gondar cenubuııdaki düşman 
mevzileri de bombardıman edil
miştir. Tayyare kaybımız yoktur. 

Londra : 15 ( a. a. ) - Hava 
nezareti tebliği : Dün gece bir 
düşman tayyaresi lngilterenin Şi
malişarki sahilinde bir ıehir üze . 
rine bombalar atmıştır. BbZı ha
sar ve bir miktar insan 1a} iatı 
vardır. 

lzmlrde tallal 
bir babk tatalda • 

lzmir : 15 (Türksözü muhabi· 
rinden) - lzmir balıkçıları, kör
fezde balık avlarken renkli bir 
balık avlamış ve Kültürparktaki 
akvaryuma getirmişlerdir. Yarım 
metre uzunluğunda olan bu balı
ğm üzerinde, gövdesini baştan a· 
şağı kateden biri yeşil, diğeri sa
rı şerit halinde iki renk vardır. 

Kanadları da yeşil renktedir. Kar
nının altı Palamut balığı rengin· 
dedir. Her balık karnını yere 
sürttüğü halde bu balık ensesini 
sürtmekte ve o ~ekilde yüzmek· 
tedir. 

Şimdiye kadar hiç görülme· 
miş olan ve balıkçıların da ismini 
bilemedikleri bu balık, halkın a· 
lakasını çekmiştir. Balıkçılar cemi· 
yeti reisi Ali Reis, bu balığın is
mini bilenlerin akvaryumdaki me· 
murlara veya kendisine haber ve
rilmesi için tedbir almıştır. 

Bu balı ~ ın şimdiye kadar 
körfezde hiç görülmediği ve tu· 
tulmadığı da bildirilmektedir. 

llallallp aranıror 
E.ıki ve yeni harfleri bilir. Usu· 

1il muhasebeye vakıf bir muhase· 
beciye ihtiyacımız. vardır. Fuad 
eczanesi Bahri Diril 'e müracaat. 

13438 

llaJlp nllaı ve 
aılıerlllı tezlllraıerı 

Ceyhandan Kırmıt nahiyesine 
gidcı ken yolda nüfus kağıdımla 
birlikte Elaıığ ııubcsinden aldığım 
terhis teıkiremi ka} bettim. Ye· 
nilerini alacağımdan hükümleri 
yoktur. 13439 

• 

Ceyhanın Kırmıt nahi
yesinde Isa oğlu 324 
doğumlu : Ahmet Biçer 

Refika Recep .. r ümerkan 
lfıma ll(•l Tarda 

Yeni sene talebe kaydına 

kabul ,eraiti Bebekli Kili.e 
yurdurıdan öğrenilir. 

baflamııtır. Kayd ve 

aokağındaki biçki 
13400 

--------~-

ilan 
Belediye rıraıetladen : 

Belediye meclisinin 1519/941 saat 14.30 daki mukarrer 
itiçmaında ekseriyet olmadığından Beledi) e kanununun 68 inci 
maddesine tevfikan meclis toplantısının 19/91941 cuma günü 
saat ona bırakıldığı i1in olunur. 13442 

TOPRAK MAHSULlERİ OFİSİ ADANA AJANU~INDAN: 
Safın mtlıtallıWerımızıa nazarı dlkkatıaa 

Ofisimizce aşağıdaki evsaf ve kaliteyi haiz yeni sene mah· 
sulü pirinç ve Fasulya mübayasma başlanmış olduğundan keyfi· 
yet ilin olunur. 16-17-18 13441 

Ekstra kısmı Kuruş 

Yerli ve maraş pirinci 27 

Fusulye çalı cinsinde l 7 

Kalite değiştikçe Hatlarda tenzi it yapılır. 

ESKİŞEHİR TAYYARE f ABRİKASI GENEl DİREK
TÖRLOGOHDEN: 

Fabrika için birinci ve ikinci sınıf tornacı, elektrikçi, tesvi
yeci ve motör ustası ile makine ressamı alınacaktır. Verilecek 
yevmiye imtihanda görülecek kabiliyete göre 500 kuruşa ka
dardır. Bu ustaların imtihanda muvaffak olmaları ve hariçten 
gelecek olanların bütün yo1 masrafları ile diğer zaruri masraf
larının kendilerine aid bulunmaları şartiyle aşağıda yazılı vesa
ikle nihayet 30/9 94 l tarihine kadar bir dilekçe ile fabrika ge· 
nel direktörlüğüne müracaatları. 

Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik vesikası. 
Emniyet müdürlüğünden musaddak hüsnühal kağıdı. 
Bonservis veya varsa mektep şahadet namesi. (795 1) 

12-14-16 13423 

HALKEVİ REiSLiGiNDEN: 
Temsil komitesinde münhal 

iki azalık için ekseriyet olmi

ması hasebiyle yapılamayan 

seçimin 22/9/941 Pazartesi gü

nü saat ( 18) e tehir edildiği 

ilan olur. 1-2 13443 

HAlKEVI REİSlİ~İNDEH: 
21191941 Pazar günü saat 

( 1 7) de tertip ettiğimiz müka

fatlı Bisik1et koşusu için koşu· 

ZA Yl - Tekaüt maaşımı al
makta olduğum maliyece muıad
dak zati mührümü kazara zayi 
eyledim . Yenisini kazdıracağım

dan kaybolanın hükmü olmadığını 
ve mezkur mühürle de kimseye 
borcum bulunmadığını ilan ede
rim. 13436 

Döşeme mahallesinde 40 
numaralı evde oturan 

ölü Mustafa oğlu 
Tarık E.raüven 

cularımızın 1919194 ! Cuma gü
nü akşamına kadar Halkevine 
isimlerini yazdırıp numara al
maları lazım. 1 -2 13444 

Seyhan Defterdarlığından : 

Mahallessi Sokağı Cinsi Ada Parsel 

,, 

Nurief. Ev 362 2 
Zeytun B. Baraka 354 9 
Tevfik b Arsa 329 37 

186 1 
330 2 

" " " ,, RifatB. ,, 363 8 

Döşeme 

" 
" 
" " 

,, Raif 8. ,, 369 4 
" " " 369 3 
,, Hasan 8. ,, 363 1 O 
" Karasalih ,, 340 8 
" Kuşçuselim 338 7 
" ,, " 338 8 
" Tevfik 8. ahşap ev 329 50 
" Hasan 8. arsa 366 3 

Kara enbiya Tarla Ağustos 7 -941 86 

M. M. 

75 
365/5 
330 
892 
188 
330 
39L 
209 
415 
79 
86 

115 
80 

112 
3272 

Vergikaydına 

göre 
Kıymeti 

Lira 
150 
700 
330 
624 
143 
142 
156 
83 

207 
23 
86 

115 
150 
67 
50 

Kr. 
00 
00 
00 
40 
38 
50 
40 
60 
50 
70 
()() 

()() 

00 
50 
00 

Hisse miktarı 

Tema mı 
25/108 
T~mamı 

,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 

Yukarıda evsafı yazılı on beş parça gayri menkulün mülkiyetleri 1019}941 tariliinden itiba· 
rer. on beş gün müddetle ve peşin para ile açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin •/•1,S pey 
akçası makbuzlarile birlikte 26/9/941 tarih_ine müsadif cuma günü saat 15 te Defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonu mahsusuna, malumat almak isteyenlerin de her gün Milli Emlak dairesine 
müracaatları ilin olunur, 12- 16-20-24 13422 
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PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARflYATI. SESSiZ İŞlEM(, UZUN ÖMOR. 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

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

ı·········· .. ••••••••••••••••••••• .. •••• • • 1 1 
ı TÜRKSÖZ.Ü 1 
• • • • i Gazete ve Matbaası 1 
• • • • i Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER İARA-1 
: FINDA VUKU BULAN HADİSELERi GOHO GO- I 
I Gazetesi HOHEVERIR. TORKSOZONO TAKİP EDiNiZ. 1 
1 1 • • •. Bitap, meomaa, çek, bllet, an,, 1 
• plla, barıta, bllamaaı matbaa Türksözü • 1 ıtıerlal Tlrldyede mevcat mat- 1 
• baalara rekabet eder derecede M tb • 
: tab ve ııraoe elden Çlllanr. a aası 1 . . : 

~~~~~~~~~~~~ · ! Türksözü Cilt Kısmı İ 
Mulıarrenı Hilmi Reme 1 ı• ,. -

ABiDIHPASA CADDESİ RO. 42 - TUGRAf: REMO ADANA- TELEFON: 110 I İ SAGUM, TEMU. ZARİF CiLT imRIHIZi ANCAK TÜRKSÖZÜ : 
ı I MOCf lLITHANESİNOE YAPTIRABIURSitUZ : 

----------------~~~~~~~~~~ : 1 
1 ..................................... •• --- ·----------------- - --

,--------------~-· •**"*'***R****************"' ~-- Dolltor llecld Alboll ~.__...., 

rORKIYE CUMHURiYETi !· En Büyük Ha ki kat ~ Hernevi ha.talık muayene ve tedavi edilir 

ZiraK~u!. ~h~~kası R n 
Mu•r•n•h•n• : Pamuk paz•rı polla karakolu 

kar•ı•ında Muayene ••atları : Sabah : 6 - 9 
Öll• : 12- 14 
Akfam : 17den sonra 

Sermayeai : 100.000.000 Türle Lira•• M 

ftA Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye vetiyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaı; lanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana göre ikr;;miyc da~ıtı'acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 " 4 il 250 .. 1000 

" 40 it 100 it 4000 .. 
100 it 50 

" sooo .. 
120 

" 
40 .. .soo " 160 

" 20 " 
3200 " 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşaA'ı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

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

--------------
Adana Dotamevı ıa,tabllll 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın Haatalıkları Müteha.,ıaı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı
manmın birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-

mıştır. Telefon No. 272 6-15 13407 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltact 
HASTALARINI HER GOH MUST Af A Rif ATECZAHAHE11 

OSTOIEll MUAYEHEHANESllf KABUL EDER 

!D 
!Y 
10 
.L 

• 
1 
N 

"Radyolin,, harikulade mües· 
sir terkibi, daima tazeliti ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline .gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve iÜzelliğin· 

de parlak ne!_iceler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müstağ· 

ni kılmıştır. 

• 
RADYOLIN 

J""""""""""""""""""M""""""S 

a iDr. Cevad Sargınl 
~ i C:Dd, Saç ve Zlbrevl Baıtalıklar f 
ı f llltebaııuı İ 

i ı 
ı MUAYENEHANE.Si : S 
! latanbııl Beyoilıı Tolıatlıyan oteli aıraıında Balo J 
i aolcak Numara : 4 C. 1-15 S 

ı""""""""""" •• """ .... """"""""ı 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 

Diş ve adele il 
ağrıları ~ 

~·~~ ı:,;~ k,~~~· ı 
ile geçer ~ 

. '~.. Havaların seriıılediAi buM 
günlerde alacağınız ilk ~ 

tedbir evinizde _birkaç GRlPIN bulundurı.1ak olmalıdır. " 

"'~;;.:;·;;;;;-;~;-;~";~;öl 
prtları GONDELIK GAUlE • ADANA 

ı: -
Sah~' ve B01muhalriri 

Senelifi ... 1400 Kr. FERiD CELAL GOVEN ı• 
ı~ 

1 Aylıfı .. : 125 • -
I~ Umumi Ne§rigaı Madarü ı• -

t ilanlar için idareye MACiD G0ÇLU -
ı mUr•caat etm•Hdlr BasıldıOı yer : TORKSOZO Matbaası 

~ Kalbi bozmadant mide ye böbrekleri 
~ yormadan ıstırapları dindirir. 
R Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve 

= her yerde pullu kutularını ısrarla isteyimz. 

•aa:ZlllaaDE:JaıcacacıaaıcszZ21~cıcmcıc1~v 


