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KARABÜK'TE GENİŞ 
İMALATA BAŞLANDI 

Su borusu ve çelik tel 
Jabrikalarinı da kuruyoruz 
İngiliz hava 
kuvvetleri 

Brltanya hava kuvvetlerl 
artık Alman hava kuY· 
vetlyle en • faih mU••· 
vldlr • · 

Londra : 11 ( a. a. ) - ln
ıiliıı: hava kuvvetlerinin adetçe 
ve uudıkçı Alman havı lı.uvvet
Jerine en aşafı müsavi oldufu 
haHında Çörçilin yaptıA'ı beya
natla, Çörçilin Japonyayı yaptı~ı 
ihtar A-aıı:etelcri alakadar etmek
tedir . 

Niyöıkronild diyor ld : Bu 
ihtar Çörçilden başka biri tara· 
fından yapı)mıf olsaydı beyanatın 
isabeti hakkında tereddüt ede-

• bilirdik. Geçmitle hava kuvvetle
rimizi0n kudreti hak.kında ekseriya 
mübalaA'ah rakamlar verilmiştir . 
Fakat mademki bunu ihtiyatlı ol
maldı ıöhret bulan Başvekil biı
ıı:at söylüyor. Şu halde tayyare
lerimiıin f aıı:lalaftıtına inanabi1i
riı.Zaferin yegine ıartı ezici bir 
üıtünlilk elde etmemiıı:dedir. > 

SOVYET CEBHESINDE 

ALMAN 
HÜCUMU 
TAVSADI 
Blçlllr cellllede 

Derleme JOll 
Ankara : 11 (R,G.) - Moı

kova meydan muharebesi hızının 
büyük bir kısmını kay~etm~şe 
benziyor . Volokolanık bolgesın· 
de büyük Alman kuvvetlerini Sov 
yetler çenber içine almıılardır · 
Ve Sovyetler bu kuvvetleri imha· 
ya devam etmektedir. Almanlar 
bu hususta hiç bir malümat ver· 
memektedir. Tula bölgesinde de 
büyOk muharebeler devam et
mektedir. F a le a t Almanla· 
rın yeni bir terakki kaydettiğine 
dair mi\ Jümat yoktur. Anlatılıyor 
ki Sovyetler mukavemet ediyor. 
Rostok bölaesinde de bir ilerleme 
yoktur. Kırıspda da Alman ileri 
hıncketi yavaıtamııtır. Bir Alman 
haberine göre , Titvin ıehri ıap · 
tedilmiıtir. 

Londra : 11 (a.a) - Rusya·· 
dan gelen son haberlere gore , 
Moıkova cenubunda Tula çevre· 
ıinde çok ıiddetli muharebeler 
oluyor. Leningrad çevresinde 
Ruslar Almanları bir miktar ge· 
riye atmıılardır. Donet havıaaın· 
da tiddetli muharebeler olmslı.ta· 
dır. Cece ve gündüz hücumları· 
na ıatmen Kırımda, Sivastopal· 
daki Sovyet mOdafaa hatları ya· 
rılmımııhr. 

Londra : 11 (a.a) - Alman 
hükllmeti Muıkovamn dütüşünü 
kutlamak için şi.ndiden pul b11tır· 
mııtır. Pullarda Kremlin sarayının 
rrsmi , üstünde kamalı hac ve 
1941 tarihi vardır . Bu pullar şim· 

(Gerisi GçOncü 11hifede ) 

lıtanbul : 11 ( Türksözü mu
habirinden ) - Karabük demir 
çelik fabrikaları , demiryolu rayı, 
demir travers, saç levha ve muh· 
telif tiplerde demir tel imaline 
başlamıştır. Ayrıca çelik tel ima-

line mahsus bir fabrika daha ya· 
pılmıştır . Bundan başka demir 
ıu borusu imaline mahsus tesisat 
getirilmesi de kararlaştırılmıştır. 

Fabrikaya bir hamızı kibrit 
ve süper fosfat istihsali için te
sisat vücuda getirilmesi maksa· 

diyle 527 bin liralık tahsisat ay
rılmııtır. Fabrika geçen sene Div
rikte istihsal edilen 130 bin ton 
cevherin 50 bin tonunu işlemiş· 
tir. Bundan başka Adapazarı Cİ· 
varındaki Çamdağı yataklarından 
da demir cevheri istihsaline baş 
lanmıştır . 

Bugüne kadar alınan netice 
lere göre, demir cevheri istihııa· 
IAtımız demir ve çelik endüstri· 
mizi karşıladıktan başka harice 
cevher ihraç edebilecek bir va-
ziyete yükselmiştir. 

Amerikan deniz. kuvvetlerinden bir grup 

Kızılay yardımcı 
komitesinin Adana-

• 
lılara begannamesı 

·Askerlerimize hediye haznllğı için 
bütün esasll faaliyete geçiliyor 

Seyhl\n kızılay cemiyeti yar· 
dımcı komitesi her gün faaliyet 
halindedir. Aıiı } urddaflarımıı· 
dan bir kısmı komiteye şimdiden 
müracaatla teberruata baılamış. 
!ardır. Hediye listesinin yakında 
ntşrine batlanacalctır. 

Kahraman a•kerlerimize he· 
diyelik hırkaların keıim ve rlildm 
işi dün müteahhitlerine ihale e-
dilmittir. Yapılan açık munakasa 
neticesinde : ipliti de müteahhit· 
terine ait l)lmak üz~re, . ~eher 
hırkanın kesim ve dikım ııı 16 
kuruş 75 ıantimden ihale .edil~iş· 
tir. Yardım sevenler cem~y.etı A
dana ıubesinin de hı~ka ışıle y~
kından alakalandığı ıukranla ~o-
rülmektedir. Halkımızın bu mın
net ve şükran ödevini şevkle! 
heyecanla hırkalık kaput beıı 
temini için kızılay u~u~i .merlce· 
zinin delaleti rica edılmııtır. ~u 
hususta Sümerbank u~um mu 

d - tüX-ünden emir gelır gelmez ur a . .1 
k ·m ve dikim faaliyetıne geçı e· 
esı b' ı· ·a çektir. Bir hırkanın ır ıra} 

mal olacıQ'ı düfilnülerck yilı ku· 

1 
ruf üzerinden hediye kabul olun
maktadır. Hırkalar daha noksana 
mal olduğu taktirde artacak. ~~· 
ranın tutarile yine hırka dıklırı· 
lecek ve top yekun Adana halkı 
namına kahraman orduya takdim 
olunacaktır. 

Seyhan kıııldy cemiyeti ya~· 
dımcı komitesi dün bütün şehır 
halkına beyenname dağıtmıştır. 

Yardımcı komiteden ayrılan 
bir ıurup)hamiyetli fabrilı.atörü
müı Bay Nuri Hasın d\ iştirakile 
bugün müstakil bir ıekilde faali
yete geçecektir. -

ÇAN K A Y ŞEKTEN 
RUZVELTE MESAJ 

Y••lngton : 11 (• .• ) - ÇI· 
nln Vaflngtonda kl elçl•I , 
Ruzv• ltl•, M•r•• •I Çan Kay 
Şekln bir m•••Jmı vermlf · 
tir. 

B. Ruzve/t 

AMf RiKAN 6EMilERİHf 
SillH HAZIRLANDI 

Bazveıt yeni bir 
te,ebblıe geçti 

Yeni 400 gemi inıa•• için 

tah•i•at iatendi 

Nevyork : 11 ( a. a. ) 
Amerika bahriye nazırı , ticaret 
gemilerinin silahlandırılması ya· 
sağını lcaldırır kaldırmaz gemilere 
yerltştirilmek üzere fimdiden Bir
ltşik Amerika limanlarına top 
yığmıştır . Reis Ruzvelt kanunun 
nihayet perşembe günü nıtclisten 
çıkması için bazı teşebbüslere gi
rişmiştir . Bu suretle yakında A· 
merika gcmileriııin silahlanması 

ve lıarp bölgelerine girmesi im
ldi.n dahiline girmiş o\acakhr . 

Vaftnrton : 11 ( "· a. ) -
Ayan meclisi 400 küçük geminin 
utın alınmuı veya yapılması için 
üı;1:üz. milyon dolarlık tahsisatı 

kabul etmiştir • 

lapoa kaUleal 
Şanghay : 1 J ( a. a. )- 1600 

kişilik diğer bir Japon kafilesi 
daha Hollanda Hindistanından 
japonyaya dönmüştür. 

Parti grupu 
toplantısı 

Ankara : 11 (a.a) - Cum
huriyet Halk Partisi meclis grupu 
umumi he}•eti 11-11-941 salı 
günü saat 15 de reis vekili Sey· 

<Gerisi 3 üncü say lada ı 

Dlkkatler : 

ET KAMYONLABI 
Evvelki günkü Belediye Mıc· 

lisi toplantuında epeyce hararetli 
konuşmalar 'arasında bilhassa •et 
kamyonları« ddeta ba#ı başına 

bir mevz.u oldu. 
Bazı ciz.alar et kamyonlarının 

perişan halini yana yakıla anlaitı. 
Hakikaten et kamyonları perişan 

haldedir. Biz evvelki günka ko· 
nuşmalarda bu mevzudaki perişan 
tavsifinden başka, mülevvtts, ke· 
paze, ifrenç, tabirleri de vardı. 

Bu kamyonlar mezbahanın 
ilk kuruluşundan beri çalışmakta 
ve etlıri sıhhi şekilde şehre taşı· 

makta idi. Fakat şu bir iki sene 
içinde artık bunlar - harici şe· 

killeri perişan/ılı - bakımından 
çok ifrenç bir hal almfliır. Arka 
çamurluklar kaldırılmış, ön kısmı 
delik deşik ve yolda giderken 
korna çalmala lüzum kalmıyacak 
surette her tarafından kulak tır· 

malayıcı gürültü çıkaran modası 

geçmiı ve gayri sıhhi bir taııma 
vasıtası olmuştur, 

Küçücük bir himmet gevşeyen 
yerlerinin 111..ı~tırılması, yeni bir 
boya ne de olsa bu çirkin/ili ve 
ifrençlili ortadan kaldırır zannı· 

diyoruz. 

ıııııııııııı::ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Milli Şefin 
Reiıi Cümhur .eçilifinin 

yıl dönümü 
Milli Şefimiz lnönü üç yıl evvel clün 

ne aeçilmi,lerdi. Onun reisliğine mazhar 
milletimizi candan kutlarız. 

Cümhurreisliği· 
olan bahtiyar 

ııııııııııııııııııııı:ııııı::ııııııııııııııııı:ıııııııı 

An karadan MektupıaU 
• 
lhtif al Günü 

Ankara Halkevinde 
yapılan büyük tören 

A
nkara : (Türksözü Muha
birinden) - Gecikmiştir.
Ankara bugün bütün mem-

leketle beraber ayakta, dimdik ve 
ondan gelip ona giden yollar üze
rinde bir mahşer gibi yerinden 
sarsılıyor. 

Bir Millet bütün bir kitle ha
linde bahtiyarlığını ve minııetlarlı· 
ğını sunmak için onun Fani hüvi· 
yetinin bulunduğu mukaddes Hür · 
riyet türbesine doğru omuz omu· 
za dalgalar halinde akıyor ... 

Şu açık ve ~üneşli, Şu ılık ha
va içinde onun Fert Mustafa 
Kemal olarak de~il ebedi Hüriyet 
Mustafa Kemal olarcsk yaşadığını 
görmemek onun bütün nimetleri· 
ne şükretmemek kabil olur mu 
hiç. 

Milli Şef lnönü, bütün büyük
ler ve arkalannda çoluk çocuk, 
genç ihtiyar, kadın erkek bütün 
Ankara halkı bu sabahın alaca 
karanlığındanberi onun türbesini 
ziyaret için sabırsızlık içinde çal· 
kandı durdu. 

Saat 7 .30 dan itibaren onun 
Fani hüviyetinin yattığı toprak 
üzerindeki bütün yollar doldu. 

Saat 8.30 da Mareşal, Meclis 
Reisi, Bütün Vekiller, Saylavlar 
Kor diplomatik olmak üzere An
kara Halkevi arkasındaki asfalt· 
üzerinde sıralanmış bulunuyor
lardı., 

Yalların üzeri ve Halkın ku · 
cakları çiçeklerle doluydu. 

Milli Şef'in teşriflerine intizar 
olunuyor. 

Saat 9'a beş var. ihtiram kıta· 
sı süngü takıyor. Bir bölük mik· 
ferli erat yeı inde mıhlanmış gibi 
dimdik. lnönü göründü. ihtiram 
kıtası selamlıyor. Başlar sağda. 

Büyük Adam, Ebedi ve Büyük 
arkadaşının muvakkat kahrına bağ
rına basarak taşıdığı bir demet 
karanfille ve bütün mesai arkadaş
lariyle birlikte ziyarete giriyor. 
Saat tam 9.05 dir. Bundan daha 
büyük bir tabloyu lacaha Tarih 
taşıyabilecekmi? Zan etmiyorum. 

Bu bir demet Karanfilde Bütün 
bir Milletin minnetini Ebedi ve 

Büyük arkadaşına sunan lnönü 
lnsar:lığ'a bu gün de her vakit gi
bi büyük örnek olarak bu cehen
nem dünyaya rağmen dimdik du
ruyor. 

Halkevi boş de~il. Tam bu sa
atta Halkevinde de ihtiram mera· 
simi başlamış bulunuyordu. 

Ha\kevinde Açış söylevini Ga
zetemiz Baş muharriri ve lçel say
lavı, Halkevi Başkanı Ferit Celil 
Güven verdi. Bu çok tesirli '.i e 
derin, dinamik işaretlerle dinleyi· 
cileri ta içlerinden sarsan ve hal· 
kı gözyaşları arasında bırakan 

söylevden sonra Halkcvinde hazır 
bulunan binlerce Halk Ferit Ce· 
lal Güven'nin davetiyle ayağa kal· 
karak ihtiram merasimini ifaya 
başladılar. Bu süküt ve ihtiram 
anı ölüm marşiyle başlarken sah
ne p~rdesi kalktı.. Halk şimdi 

Halkevince hazırlanmış bulunan 
Atatürk kö~esiyle karşı karşıya ••• 

Yanan ve tüten meşaleler ara
sında Enver Ziya Karal Konuşu· 
yor. Ata'nın hayatını inkılaplanna 
anlatıyor .. Daha sonra Şair Kamu· 
ran Bozkır Yazdığı şiiri inşat 
ediyor. 

Naki Tezel lnönünün Milletine 
Beyannamesini okuyur. Filim onun 
sesi .. 

Tören bu suretle içerde niha· 
yete erdikten sonra Bütün Halk 
muvakkat kabirden geçmeğe baş· 
lıyor. 

Şu satırları yazmağa başladı

ğım anda Ankara halkı hala Ebe· 
di şeflerinin muvakkat kabirlerini 
ziyarete devam ediyorlar. 

Ankara Halkcvindeki törende 
Ferid Celal Güven şu nutku söy
lemiştir : <Sayın, Aziz Arkadaş

lar : Bundan üç yıl önce, saba· 
hın bu saatlarında öteki aleme 
geçen, Büyük Atamızı anmak, O· 

na karşı sonsuz minnettarlıkları

mızı, sayğılarımızı tekı arlamak 
için toplanmış bulunuyoru1 .. şim· 

di bütün Türk milleti bütün bir 
vatan, hatta efendiliğin ne oldu· 
ğunu bilen, hüriyetini seven, ıe· 

refli insanlık onun büyük alemine 
(Gerisi S ilncil aa>fada) 

Siparişler Basradan 
yola çıkarıldı 

Ankara : ı 1 ( Türksözü mu. mem!eketim·ze idhaline derhal 
habirinden ) - Memleketimiz için başlanrrış 'v~ ilk tren külliyetli 
İngiltere , Amerika ve uzak şark miktarda kauçuk , otomobil liı· 
memlekellerine } apılan siparişle- tiği , çuval ı kanaviçe ve çay 
rin hepsi de Basraya gelmiştir. yüklü olarak lstanbu\a hareket 
Basra da bulunan bu malların etmiftir. 
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-------·------- KÖYlERİMİZOE DE 
GENÇLİK KULOBO 

Şehrimizde paraşüt 
kulesi gepılacak 1 

lngiltereye taarruzdan evvel Rus 
ordusunu imhayı düşünmüştü 

Gençlik kulüplerinin köy ve 
Nahiyelerde de kurulması için 
Başveka!el Beden terbiyesi Sey· 
han bölgesi başkanlığı tarafından 

Kaymakamlaıa tamim gönderil· 
ı ......................... ıı 

-3-

8 
eş EylU.ldn Borodino üze
rine yüı ümcğle baş· 

landı 

Ruslar , yeni laımanclarılan 

Kulusof emri altında harhe tulıış· 
mağa karar vermişlerdi . Napol
yon haıp meydanını hazıılamıığa 

başlamıştı . ilk önce Schavardiro 
tabyesinin 5 Eylül akşamına ka
dar zaptını emretti . G Eylfılda 
Napolyon , arazi hakkında aldığı 

malümattan sonra Ruslara cephe
den bir taarruz hazırlamağa b;-ş

ladı . Sağ cenahlarında Borodirıo 
şehri ve Moskova yolu ile destek· 
lenen Ruslar sol cen<ıhlarında 
( Büyük Tabye ) tarafmdan mü
dafaa ediliyoılardı . Fakat sol ce· 
nahlarının sonunda bir ormanın 

maskelediği eski Moskova yolu 
Napolyonun generallerinden Da 
vout'un düşman üzerine ani ve 
müthiş bir iııiş yapmasına müsa
itli . Fakat Napolyon Ruslaıın 
harpten kaçmasından korkarak 
bu hareketten vazgeçti . Düşman
la doğrudan doğ·nıya temase ge
çerek askeri metodlarının kendi· 
sine bahşettiği avant<ıjları feda 
etmeyi ve zaferini, indirecegi dar
benin şiddetile lemini tercih 
etti . 

Bugün Almanlarda Smolensk 
d~ a mi suretle motörlü vasılalarını 
tcrkederek yavaş , fakat öldürfü ü 
bir piyade harbi yapmağ-a mecbur 
oldular . 

Kanlı bir muharebeden sonra 
Napolyoıı muzaffer olmuştu . 
( Büyük Tabye ) bir gün içinde 
hir kaç kere zaptedilmiş ve kayıp 
edilmişti . Faknt bu muharebede 
Napolyon 140,000 Rusa karşı an
cak 127 ,000 kişi çıkarabilmişti . 

Anudane ve şiddetli taarruz· 
lara maruz kalan Rus cenahları 

yarılamamıştı . Çünkü buradaki 
Fransız generallerinin istedikleri 
takviye zamanında yetişememişti . 
Fakat <lüşrnan bütün hatlarda 
ric'at ediyordu . Şiddetli bir ta· 
arruz Rus ordusunda panik yapa· 
bilirdi . Prens Bagration harp 
meydanında maktul düşmüştü ve 
ordusu büyük zayiata uğramıştı . 
Şiddetli bir ncıleden müteessir 
olan Napolyon emirlerini zama· 
nında gönderememişti . Kendisine 
mailcn yapılacak bir taarruzun 
Rusları darına dağınık bir surette 
Moskova üzerine atabilecPği söy· 
lendiği zaman bu fikri derhal red
detmiş ve şu sözleri söylemişti : 

- « Muhafız kıtal ırımı imha 
eltirmiyeceğim . Fransadan dört 
bin kilcmctro uzakta son ihtiyat 
kuvvetimi de tehlikeye alamam. " 

Sadece Rusları insaf sız ve 
şiddetli bir lop ateşine tutmakla 
iktifa etti . 

- Madem ki istiyorlar, arzu· 
!arını yerine getirin ıı demişti . 
Harp sahasında yiiz.bin insan yer· 
de serili kalmıştı . 

Fransız ordusu , 14 Eyhilde 
n.uharebeye girişmekten ac·z bu
lunan Rusların tahliyeye indikleı i 
rvloskova şehri önüne dayar.• 
nııştı • 

Son derece hiddetlenen Mos
kova valisi Kont Roslopşin Rus 
kumandanına haber veı medcn 
şehri yakmağa karnr verdi. 

Napolyon 120 bin askeri he· 
yecan ve sevirıçden bağırıyorlardı: 

- Moskova 1 Moskova ! 
Bazıları toprağı öpüyordu . . 
Napolyonun oıdusu ölü l'ir 

şehirden ibaret olan Moskovaya 
girmişlerdi . Fakat az sonra şeh· 

rin dört bucağından al~vlcr yük
selmeğe başladı . 

Napolyon , yangının tehdit 
etıneğe başladığı Kremlen sarayı· 

Cnı terke mecbur oldu . Moskova miştir. 
dört gün mütemadiyen bir çam ı I 
gibi yandı . Ateş Rus paytahtının Batayın lktlsad 
beşte dördünü kül haline gctirmi~- vaziyetinin inkişafı 
ti . Napolyonun ordusu şehrin j 
gtri kalan kısmını yakmaya baş· 1 
Iamıştı . 19 Eylfüda Moskovaya 
giren Fransızlar şehirde kendile
rine bütün kış yetecek yiyecek 
bulmuşlardı . 

N;:ıpolyon , Borodino zaferi· 
nin lesiı ini hC:"saplıyarak Ruslara 
sulh teklif etti . Fakat Ruslar lıu 

teklifi kat'i olarak redı:lettıler . 
Bir müddet sonra münakale yol· 
!arının Kaluga'ya çekilen Rus baş 
kumandanı Kutusof tarafından 

tehdit edilmeğe başladığı öğre

nildi . Fakat Napolyon Rus ordu
sunu takipte tereddüt ediyordu . 
Çünkü , Moskovadan ayrılmak 

hoşuna gitmiyordu . Diğer taraf· 
tan ric'at da feci bir tesir yapa
caktı . Eliı:de imkan varken Pe
teroburg üzerine yürümeyi Jercih 
ediyordu . Fakat tereddüt içinde 
bir ay kaybetti . 

Rus ordusuna gelince : Dt!rin 
bir nevmidi içinde bulunan Rus 
askerleri Moskovanın yanğını kar
şısında duydukları intikam hırsiyle 
yeniden canlanmışlardı . Şehrin 

intikamım almağa yc.min ettiler. 
Napolyon . kış1 geçirmek üze· 

re daha mutedil bir havası olan 
ve Moskovanın yüz kilometro ce 
nubunda bulunan Kaluga'ya in· 
meğe karar verdi . Bu suretle Ku
tusof'u bu şehirden attıktan sonra 
Moskova ve Yelnia yolu sayesin· 
de onbin kişi bıraktığı Smolenskle 
irtibatı temin edecekti . Fakat 
yolda , yolunu değiştirerek Rus
lann bir kaç kilometre civaıında 

bulunduktan Kaluga'yı daha evvel 
işgal ederek düşmanı bastıı mayı 

düşündü . Fakat Rusları Moskova 
ile Kaluga arasına attıktan sonra 
Moskovada bir Fransız garnizonu 
bulundurmak imkan haricine çıkı

yordu . 
Napolyon Moskovayı tahliye 

etti . Kanlı ve şiddetli bir muha
rebeden sonra Rusları tekrar mağ· 
h'.'ıp etti . Fakat bir zaferinden i~.

tif ade edeceği yerde binbir tered· 
dütten sonra Smolensk üzerine 
döndü . Bu dönüş feci bir ric'at 
oldu . 

Kazakların ve kendi sü varile· 
rinin yardımiyle Rus başkuman

danı Fransızları takviye ve müte
madiyen tacize başladı . 

Yol infası meselesi 

Antakya : 11 ( Türksözü mu· 
babirinden ) - Vali Bay Şükrü 

Sökmensüer Halayın iktisadi ba
kımdan kalkınmasını şöyle izah 
ettiler : 

- Halayın anavatana bağ· 

!andığı güııdenberi Hatay işleri 

üzerinde incelemeler ve halkla 
temaslar yaptım.Bende şu kanaat 
hasıl oldu : Hatayın iktisadi nok· 
tainazardırn lskendeıundan Top· 
rakkaleye kadar muntazam bir 
şekilde şosa } apılırsa ve İslahiye 
Antt'p arasındaki şosada vesaiti 
nakliyenin kolayca gidip gelme
sine göre islah edilecek olursa 
ve Toprakkaleden Adanaya , A
danadan Mersine uzanan şosala
rın yeniden ve yahut İ}iİCe tamir 
edildiği gün, Maraş, Antep , Ha
tay, Adana, Mersin ve bu vila· 
yetlerin kaza ve nahiyeleri bir· 
birlerine her cihetten bağlanmış 

olacaklardır ki , işte o gün bu 
vilayetlerin iktisadi hayatında bü 
)' ük bir değişiklik olur . Bilhassa 

Mütemadiyen sıkıştırılan Na· 
polyonun ordusu malzemesini , 
silahlarını kayıp ve terketmeğe 

ba~ladı . Kış , zamanından evvel 
gelmişti . Hararet derecesi sıfırm 

altında 18 , hattii bazan 37 ye 
düşüyordu . 

Bu esnada Napolyon , Paris
te kendinin Rusyada öldüğünü 

ilan ederek düşürülmek istendiği· 
ni öğrendi . 

Yolda bir çok muharebeler 
oldu . Napolyonun ordusu düş· 

man tarafından sarılmamak ıçın 

büyük kahramanlıklarla döğü~ü
yorlardı . Nihayet Bre'zinaya va
rıldı . Napolyonun ordusundan an· 
cak 25 bin kişi harbedebilecek 
vaziyette idi . Geride kalan 50 
bin kişi süı ünerek • yiyecek bul· 
mak için etrafı yağma ederek or· 
duyu ancak takip edebiliyor
lardı . 

Burada vukua gelen muha· 
rebede 23 bin Fransız 60 bin 
Rusa karşı döğüşmüş ve akıllara 

hayretler verecek kahramanlıklar 

göstermiş ve Ruslara mukavemet 
etmişlerdi . 

: 0 Çocujunuzun ldra- ı 
ıı kinin ilk baharmda ço· ı 
ı c uj Unuz üz erind e gayet ı 

ı mutaassıp olunuz • Aksi ı 
ı halde mayıs donu onun ı 
• çlçeklerlnl yakar.,, • 
• • i Çocuk Esirgeme Kurumu ı 
ı Genal Merkezi i 
ı ........................ ı 

Enstf Hl mldOrB 
Şehrimiz kız sanat enstitüsü md. 

B. Ali Yaver Bayazıt Maarif ve

kaletinın emriyle Ankaraya tayin 
edilmiştir . 

Genç Maarifçiye yeni vazife
sinde de muvaffakiyetler dileriz . 

anavatana bağlanan Hatay hiç 
şüphe yCJktur ki, iktisadi bakım· 
dan çok ileri gitmiş olur . > 

Sayın Vali Şükrü Sökmen 
Süer Hataya geldiği gündenberi 
yorulmadan bütün Hııtayın işleri 

üzerinde son derece enerji sarf 
ettiği şüphesizdir . Pek yakın za. 

manda Hatayın yollarını yaptı· 

racağından ümitvarız. 

llkkanunun beşinci günü Vil· 
maza yaklaşıldığı zaman Napolyon 
gizlice ordusunu bırakarak Parise 
döndü .. 

l~te , Napolyonun kafasında , 
kendisine kat'i hakimiyeti temin 
edecek olan bu muazzam proje 
böylece hazin ve feci bir akıbetle 

neticelendi . Garibi şu ki , hezi
met halinde dahi Fransız ordusu 
her tutuştuğu harpte Rusları mağ
lı'.lp etmişti . Fakat bu harplerin 

hiç birisi kat'i neticeyi almaya ka
fi gelmedi . Soğuk , yorğunluk 

ve açlık Napolyonun askeri de
hasını mağlUp etmişti . Rusların 

muvaffakiyetini temin eden şey 
ise , askerlerin topraklarını mü
dafaa uğrunda gösterdikleri inat 
ve kahramanlıktı . 

Yeniden harbe tutuşmak üze
re mütemadiyen arazi ve şehir 

terketmekte, yakmakta tereddüd 
etmemişler fakat hiç bir defasın· 

da da kat'i hezimete düşmemiş· 
!erdi . 

SON 

~---'l~~=---u_z_A_K_L_A_R_D_A_N __ &_A_B_E_R _____ ---ı-·-, ____ _ 
Otomatik sinema -50 sene sonra boşanma 

Town Br'x namında, 25 senelik bir sinema di 
rektörü son zamanlarda otomatik sinemayı icad 
elmiştir. Bu otomatik sinema, Şikago şehrinde halk 
sinema salonlarından birinde işlemeğe başlamışbr. 

Brix'in iddiasıııa göre filim gösterilen bir sine· 

mada müstahdemlerin vücudlarına lüzum yokmuş. 
Buna binaendir ki Brix işlettiği sinemada bilet sa 
tan memurlara yol vermiş ve onların yerine bilet 
salan otomatik bir _makine yeri( şlirmiştir. 

Filimi seyretmek isteyenler, bu otomatik maki· 
neye muayyen bir para atmakta, makinenin turni· 
kesi de bir a~am geçecek kadar açıldıktan sonra 
kapanıvermektedir. 

Sinema salonunda mevcut 1850 koltuk dolduk· 
tan sonra otomatik bilet makinesinde sarı renkte 
bir ampül yanmaktadır. Bu sarı ampül, sinemanın 
dolduğuna, içine para atılsa müşteri alınmıyacağ"ına 
işarettir. 

Fakat sinemanın çıkış kapısından bir mü~teri 
çıkar çıkmaı, bilet m;ıkinesi tekrar işliyerek müş· 
teıi kabulüne başlamaktadır. Sinema salonunun İ· 

çinde filim makinesini işleten ve tanzim eden oto· 
matik bir alet mevcut olduğu cihetle operatörlere 
lüıum kalmamıştır. 

ti< • * 
Londra asliye hukuk mahkemesi, Randa! adın· 

da bir tacirin talep ve müracaatı üzerine boşanma
sına karar vermiştir. Randal bundan elli sene ev· 
vel evlenmiş ve 1925 senesine kadar mesud bir 
koca hayati sürmüştür. Fakat 1925 senesinde Ran
da! kör olunca kansı kendisini terketmiştir. 

Zavallı Randal 16 sene vefasız ze~cesinin av
detini boş yere bekledikten sonra mahkemeye mü· 
racaatle boşanma istemiş ve hakime demiştir ki: 

< - Elli sene evli yaşadıktan sonra mahkeme· 
nizden boşanmama karar vermesini istiyorum. Bun
dan da maksadım, mirasımdan mahrum bırakmak 
suretiyle zev-::emi cezalandırmaktır.> 

lskoçyada kmnın yanında bulunan Randal'ın 
zevcesi, ne kendisi gdınck ve ne de vakii gönder 
mek suretiyle mahkemenin davttine icabet etme· 
miştir. 

Ankara ve lzmi..-de olduğu gi· 
bi şehrimizde de bir paraşüt ku
lesinin yapılması için Beden ter· 
biyesi Seyhan bölgesi başkanı ta
rafından Tüı k H. K. reisliği ile 
Beden terbiyesi umum müdürlü
ğüne müracaat edildiğini memnu
niyetle haber aldık . Beden ter
biyesi paraşütçülerle rr~ücadele 
kıtaı>ı ve gençlik kulüpleri mükel
lefleri bu sayede paraşütçü:üğii 
öğrenmiş olacaklardır. 

Gençlik kulflb:flnln 
vereceğinıüsa1nere 

Cumartesi günü Halkevi sa
lonunda gündüz talebeye gecesi 
halka olmak üzere ,Beden terbi· 
yesi gençlik çıkarına büyük bir 
temsil verilecektır . Bu müsamı>
rede ''Jean Satrene,, ve "Camille 
a. traversi 0 tarafından yazılan Vt! 

Mahmut Yesni elile adapte edi
len bir perdelik büyük facia ·'Le 
Baillon., makascı ~ile Reşat Nuri 
Güntekinin Babür Şahın S"Ccade· 
si isimli komedisi oynanacalctır. 

Bu'ndan sonrada şiir, Monoloı?, 
şarkılar ve keman parçaları din· 
ktilecektir. 

Gençler Beden terbiyesi 
nasındaki sahnede provalarını 
akşam yapmaktadırlar. 

Bez hırsızları 

bi-
her 

Hasan oğlu Mehmet ile Mus
tafa oğ-lu Zekeriya Ö1.dcmir adın
daki ikı k•şi Malatya mensucat 
fabrikasından 116 metrt!lik bez 
parçalarını aşırdıkları yapılan tah 
kikat sonunda anlc1şıl<lığın<lan suç· 
Jular yakalanmıştır. 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Çarşamba 12. i 1.9·ll 
7.30 Prog-ram ve memleket sa 

K 
aratepeli , Yıldız kalıvesinin 1 
ön'ünden geçiyordu . Karaisalı 

k<l2a$tnln ileri gelen dostların
dan hirı'si cama vurarak onu içerı'ye 
çağırdı. Bu davet, • epeyce dolaş· 

tıklan sonra bir lıayli yorulmuş 
olan Karatepelinin lıoşuna gitmişti. 

1 Gazinonun kapısını iterek içeri 
girdi. ( Selcimun aleykılm ! ) di· 
yerek gösterilen sanda(qaya olur· 
du . DoJlunun yanında bir kaç 
k;şf daha vardı . Önlerinde bir 
gazele hararetle alıvali ülemden 
konuşuyorlardı : 

- Ruslar İIJİ dayanıyorlar . 
Galiba Almanlar. M~skova önünde 
kış/ayacaklar . . 

- Zannetmiyorum. Almanlar 
; biraz durur gibi oldular ama. Her 

halde yine bı1gük bir taarruz lıa· 
' zırlıyor/ar . 

- Yok acanım ! Almanların 
sendelediği anlaşılıyor . Hitleı in 
son nutkunu duymadın mı ? Ağzı 
ne kadar def işti . Amerikan ge
milerine ateş edecek Alman de· 
nizaltı suvarilerirıin lıarp divanına 
sevkedılecetlni söyledi . Demek 
ki, Amerikanın harbe girmeJinden 
adam akıllı çe/..iniyor . 

- Sen anlamıyorsun , bu da 
bir siyasettir . Yarın, Amerikaya 
biz taarruz etmedik, Amerika bize 
taarruz elti. demek içindir. 

- Peki bundan f aydasr ne ? 
1 

- Faydası şu : Almanya. Ja· 
ponya ve İtalya arasında bir itti· ' 
fak tıar. Bu itli/ aka göre , bu üç 
devletten biri hariçten bir detılel 
tarafından taarruza uğrarsa diter
leri derhal ona yardıma koşmaya tıe 
taarruz eden bu devlete Jıarp ilan 

1 
etmeUe mecburdur . Amerika Al· 
manyaya taarruz etmiş olursa, ltal
ya ve }aponyanın da Amerikaya 
harp ifan atmesi icap .eder,. 

- Peki böyle alursa Japonya 
Amerikayla lıarbi göze alac~k mı? 

- Her halde ... 
Bir taraftan ikram edilen kah-

at ayan tıesini içerken diğer taraftan da 
7.33 MLizık: l lafıf parçalar (Pi.) can kulağı ile hu muhatıereyi din-
7.45 · AJANS haheıleri leyen Karatepeli dayanamadı, söze 
8 00 Müzik : Hafif Parçalar karıştı : 

Programının devamı (Pi ) - 0Aul ! Ben konuşlutunu:z 

8.15 Evin saati ince laflardan pek anlam'!m ama, 
8.30/ karınca kaderince, benim de anla-
8.45 f\lüzik : l lafif parçalar dıtım bir şey var . Bana kalırsa 

Son Kısmı Caponlar Çin tliyarında köstekProgramının 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 

13.30/ 
14.00 

18 00 

18.03 

18.25 

1845 
19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
21.30 
21.45 

22.30 

22.45 
2'.:!.55/ 

(Pi.) 
Program ve memleket sa 
at ayarı 

/endi kaldı. Bilmem kaç yıldan· 

heri anaları atlayıp duruyor • Bir 
de Almanların ala gö:zı1 için A· 

Müzık : Hicaz 
dan şarkılar 
Aj:ms Haberleri 

Makamın merikan ve lngiliz gıfourları gibi 

Müzık Fasıl heyeti 

yaman iki düşmanı Üzerlerine çek
meyi istemiyorlar . Ama ana/ ora 
konmayı ela düşünmüyor detiller. 
Eter Almanlar Rusları hemence· 
cik alt etselerdi onlar da Rus· Müzik : K::ın~ık Program 
ları arkadan tıuracaklardı. Fa/..:at, 

(PL) Almanlar Moskofların lıa.kkından Program ve memleket sa· 
gelemedikleri için Caponlar da at ayan 

Ve beklemeyi , bir taraftan da Ame· Müzik : Radyo Caz 
rikanlarla konuıup uzlaşmayı.daha 

Tango Or kestrası doğrusu uzlaşacak gibi görünerek 
Konuşma (Dış Politika lıa Alman _ Moskof harbinin ne o· 
<liseleri) lacatını gözetlemeyi dalıa akıllı 
Radyo çocuk klübü buluyorlar. Caponlar cin gibi he· 
Memleket Saat Ayan , ve riflerdir. ita/yanın başına gelen· 
Ajans Haberleri Zerden ders almadılar mı sanır· 
Serbest 10 dakika sınız ? Hani ltalya da Fran · 
Müzik: Kemençe 
ile saz eserleri 
Radyo Gazetesi 
Müzik : B.r halk 

ve kanun . sızlar bo~guna utradıktan sonra 
her şey bitti. Harp &ona erecek 
aman şu payımı alayım diye Fran· 

türküsü sız/ara hücum etmedi mi idi? Ama 
evdeki lıesap çarşıya uymadı. in ( öğreniyoruz 

Yoncadan ) 
Ziradl Takvimi. 

Siipüıkesi 

l\.lüzik : Beral.>er şarkılar · 
Konuşma ( Sağlık saati ) 
Müzik: Riyaseticumhur ban 
dosu 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri Ziraat, Esham -
Tahvil<lt, Kambiyo - Nu 
kut Borsası ( Fiyat ) 
Müzik : Dans muzi~i (Pi.) 

gilizler dayandı , harp bitmedi . 
/talyanın başma gelmiyen de kal· 
maclı. Rahat rahat otururken diin· 
yanın gemisini, dunyanın arsasını 
kaybetti . 

- Peki bu harbin sonu ne 
olacak dersln, Karalepeli? 

Karatepeli - Ne o/aç.atını 
Allalı bilir ! iki taraf ela yaman. 

{Jenim bildilim bir şey tıarsa, 
ne taraf alt olur•a olJun , ne o· 
!ursa insanlara olacak .. Siz sey· 
1 edin insan oğlunun sıkmtısmı, 

23.00 Yarınki pıogram ve kapa· lıarplen sonra .. 
Şehir_ U,aiı m~ 
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SIYA.<i ve ASKERİ 

GOı< UŞLER ıJe 
MÜ/"ALE-ALAR 

~ Ankara Radyo Gazetesi -44 

Son nutuklar 
\'eni bir sulh taar
ruzu yapılacak mıl 

-~--
FINLANDA VAZiYETi 

iNGillZ - İRAN PAKTI 
VIYl(NA KONFERANSI 

Politik faaliyetin son günleıdcki 
ağırlığı devlet şdlerinin nutuk
larında toplanıyor. Stalin ve 

Hillerden sonra Çörçil de dün 
(evvelki gün) bir nutuk söylemiş
tir. Bütün matbuat bu nutku ehem· 
miyetle teşrih etmektedir. 

Çörçil, bu nutkunda, geçen 
seneye nazaran bu sene lngillere· 
nin vaziyetinde mühim bir gelişme 
olduğunu bilhassa kaydeylenıiştir. 

Çörçil gene bu nutknnda en 
Çok lngiliz - Ameıikan tesanüdü 
Üzerinde durmuştur. 

* * * 
Amerika, Finlandiyayi haı pten 

Uzaklaştırmak için lngiltere ve 
Rusyaya diplomasi yoliyle de yar
dıın y:.ıpmok istemiştir. 

Sovyet harbinden çekilmesi 
için Amerika, Finlandiyaya müra· 
caatta bulunmuş, Helsinki hükume
ti ise buna sudan bir cevap ver 
ıniştir. Anlaşılıyorki Finlandanın 

harpten çekilmek niyeti yoktur. 

* il< * 
lran ile lng·illere arasında bir 

lngiliz - lran paktı için görüşme
ler yapılmaktadır. Bu ittifaka göre, 
lran lngillere ile askeı i işbirliği 
Yııpacaklir. Ve lngiltere de lıanın 
mülki taıııanıiyelini kabul edecek· 
tir. 

Alrnaııya ise böyle bir ittifakın 
lrnna lazyıklc kabul etıiı ildiğirıi 
söylemtktedir. 

il< * * 
Henüz teeyyiid etmeyen ha

berlere göre, Alm rnya Viyana da 
bir konferans toplamak istiyor. 

Berlin i.r;e bu haberi tekzip 
ederek, Almanyanın yeşil masa 
başında değil haıp meydanlaıında 
iş gördüğünü söylemektedir. 

Diğer laı artan yeni bir sulh 
taarruzundan da bahsedilmektedir. 

Fakat gerek Almanya gerekse 
Iııgiltcrede vaziyete bakılırsa bil· 
tün sulh üınidleri tahakkuk :edc
ıniyecek haldedir. Ve bu şayıalaıı 
na1arı dikkata almamak lazımdır. 

*** 
Savaşın ekonomik tesirleri bü

tün dünyada azami haddini bul· 
nıuş gibidir . Bilhassa Amerikada 
bu mevzu üzerinde ehemmiyetle 
durulmakta ve yeni iktis:ıdi plan· 
lar tesbil olunmaktadır . 

Polonya- Çekoslovakya hü
kumetleri bir beyanname neşre· 

dtrek yeni bir Polonya - Çek 
konfederasyonu teşkilini karaılaş. 
lırdıklaı ını anlatmaktadırlar . ( Bu 
beyannameyi Londradaki Polonya 
ve Çek hükQmeti mşrediyor. ) 

Musollnl bir 
nutuk verdi 

Roma : 11 (a.a) - Musolini 
dün ~Napolide Parti reisinin ve 
parti siyasi :şefleı inin vermiş ol
duğu bir kabu 1 resminde şu be· 
Yanatla bulunmuştur : Harp hare· 
ketine bilhassa maruz kalan cenu· 
bi Italya halkının sükunet ve di · 
siplini muhafaza edeceğine ve 
düşmanı hayal sükutuna uğrata
cağına duima kani idim Bugünkü 
fedakarlıklı:\t ın mükafatı zafer ola 
caktır. 

Bu zafer Napoli halkını ve 
onun endüstri gayretini çok yük· 
seltecektir. 

PAT[llERYA ADASI 
TAHliYE EDİLMİŞ 

Lon<lra : 1 l (a.a) - Alınan 
haberlere göre. Musolininin "Ak 
denizde en mühim ltalyan kalesi,, 
diye vasıflandırdığı Pantellerya 
adası şimdi tamamile tahliye edil
mış bulunmaktadır . Bu adaya 
uğruyacak vapurların lngilizler 
tarafından batırılmasından korkul· 
maktadır. 

Sovyet cephesinde 
(Birinci sayfadan artan ) 

di iptal edilmiştir. 
Bnlın : 11 ( a. a. ) - Al· 

man tebliği : Kırım<ia Alman -
Romen kıtaları Sivastopol ve 
Kerçe doğru ilrrilemişlerrlir . Bu 
iki liman hava kuvvetlerimiz ta
rafından bombalanmıştır . 

Şimali Karelide Alman - Fin 
kıtaları güç askeri ve arazi şaıt
laı ına ra~men ~üşman tümenle· 
rinin mühim kısımlarını imha et· 
nıişlerdir . Bu hareket esnasında 

700 müstahkem mevki zorlanmış , 
1200 esir, döıt tank, 30 top, 100 
den fazla, i~i bomba makinesi ve 
büyük miktarda baı.ı harp mal· 
zemesi ele geçirınişt r. 

Londra : 11 ( a. a. ) - Son 
haftalarda Finlandiya cephesinden 
Oslo}a çok Alman yaralısı ge· 
liyor. Demiryolu boyundaki Al· 
man nöbetçileri halkı yola yak· 
!aşmaktan menediyor . 

ihtifal Günü 
(Baştarncı Birinride) 

dalarak lnışlaıını eğmiş bulunu· 
yorlar. 

Atatürk, yalı111. her yıl bir 
kere değil, günlük hayatımızın 
bir çok saatlarında dilimizde, 
gönlümüzde cana gden ebedidir. 

l.;imiz bir babanın bir kurta
rıcının, yaı atıcı bir büyüğümüziin 
acısiyle ezilirken, gözlerimiz 
Türk milletinin şuur ve vicdanın· 
da sonsuzlaşan tarihinin satırları 
üzerine koşuyor. Bu satırlar bize 
gerçeği, öz olan varlığı sesi eni· 
niyor, bu satırlarda biz, yaşa· 
yan Atatürk'ü, toprağa düşme· 
miş olan Atatürk'ün yüzünü gö
rüyoruz. O bize ı:ıçtığı ~eniş. }O· 

lu gösteriyor. Bizi tesellı ed?·or, 
kt-ndisile bu mukaddes yol uze· 
rinde daima buluşup tahassürle· 
rimizi dindirebileceğimiıi işaret 

ediyor. 
Sayın Ar'kadaşlar : 
Bu yol htpimizin bildiği. uğ

runa başımızı koyduğumuz Ke· 
malizm yoludur. Acı'arımız ne 
kadar büyük, göz yaşlarımız ne 
kadar yakıcı olursa o:sun, Ata· 
türk'ü hoşnut edecek biricik şey, 
bu yol üzerinde üşenmeden, yo
rulmadan, düzenli ve fcrağatlı 
yürümektir. . 

Şu kederli saatlarınıızda ıç· 
lerimil.i yokladığımız zaman nasıl 
kuvvetli olduğumuzun hesabını 
çabucak yakabilirız. Ondan ay
rılmış olmamıza rağmen, onun 
arkada bıraktığı acılarına rağmen 
ruhlarımız ink ilabın düsturları 
içinde ıap sağlam, sarsılmamış, 
yıpranmamış bir halde durmakta· 
ôır. Çünkü kafamız tek bir ci· 
bazla işlemektedir. Doğruluğuna 
inandığımız tek bir hesaba da
yanmaktayız. _Bu_ cihaz, bu he· 
sap keı:ralizmındır. .. .. _ .. 

Atatürk milli bir butunluklu 

Türk milletinin baıtrında milli 
ve _ k'" 
b- bülüıllük olaı ak kaldı, çun u 

ır n Şef Asker Bılgin. lııkilap· onu • • 
ve insan vasıfları daima doğ· 

cı ·ıı t· · güıelli"'i ve mı e ının ışıne ruyu, r> 
yarar Ş'"yleri bulmak ve Y~P~~k-

z f i zafer olarak mkılabı 
tı. a er ' insanlık 
inkilap olaı ak, insanl.ı~ı 
olarak kaldı. dost d_ılr.' d_üşma.n 
d

· ı- nun hareketlerını hıç bır 
11 o 1 .. 

Şeıe yormadı. Hayırı soz. 
zaman .. I' 
!erden başka bir şey soy ıyeme· 

di. 

Diyarbakır 

tabvlllerlnln 
hepsi satıldı 

Ankara : 11 (Radyo gazete
sinden) - Beş milyon liralık Di. 
yarbakır tahvilleri ayın yedisinde 
satışa çıkarılmıştı. Düne kadar 
bu tahviller tamamile "'atılmıştır. 
Halbuki bu tahviller ayın on be
şine kadaı satılacııktı. Maliye Ve
kaleti halkımızın bu ı-ağbetirıi 
büyük sevinçle karşılamaktadır. 

BAY RUZV(l T Y(Nİ 
BİR TAHSİSAT İST(Oİ 
Vaşington : 11 (a.a) - Ruz

velt kongreden 117 ,000,000 do· 
!arlık yeı i bir kredi açılmasını is
temiştir. Bu paranın 114,000,000 
milyonu ile Panama kanalında }e· 

1 ni he11dleı inşa edilecektir. Kalan 
para ise ayni kanalın müdafaa 
tertibatının sağlamlanmasın a tah. 
sis edilecektir. 

Sovyet/t'!r nezdindeki 

Amerikan elcisi 

Parti Orrpu 
toplantısı 

(Gerisi 3 üncü sayfada) 

han mebusu Hilmi Uranın reisli· 
ğ nde toplandı . Ruzname muci -
bince Parti haysiyet divanı seçi 
mi yapılarak Dr. !\ıtustafa Can Te
kin Çorum, İsmail Kemal Alphi· 
sar Çoum, Dr. İbrahim Tali Ön -
gören Diyarbakır, Ali Rıza Tar· 
han İstanbul, Zi} a Karamursel 
lstaııbul, Recep Peker Kütahya 
ve Naci Eldeniz Se) hanın seçil
dikkri anlaşılmış ve seçim sonu 
heyete bildirilmiştir. Bunu müka
kip kürsüye gelen Hariciye Ve ki· 
li Şükrü Saraçoğlu, dünya sirasi 
durumunu ve bu meyanda bizi 
uzaktan, yakından alakadar eden 
hadisderi tafsilan izah etmiş ve 
söz alan müıeaddit hatiplerin te· 
mas ettikleri mevzulara Hariciye 
Vekilimizle birlikte milıi müdafaa 
ticaret ve iktisat vekilleri de ce· 
vap vcrnıişleı dir. Ruznamede baş
ka madde olmadığı için toplaııh· 

}a n!lıayet verilmiştir. 

. 
Vaşington : 11 (a. a.) - D. YAROIM:SEVf Nl[R:C[MİYETİ 

' REİSlİGİNO[N : 
N. B. : Hull Amerikanın Sovyet
ler birliğindeki büyük elçisinin 
Amerikaya döneceğini teyid et
miştir. Hull, elçinin kendisiyle İs· 
tişaı ede bulunmak üzere çağrıl. 

dığını söylemişse de yerine Ruz- ı 

vcltin tetkik elmekte olduğu ye
ni ekonomi sistemine daha hara· 
retli bir şahsiyetin tayin edilip 
edi lmiyeceğini bildirmemişii r. 

Sayın Bayanlar : 
Bugün saat 16 da Halkevi 

salonunda cemiyetimiz namına 

umumi bir toplantı yapılacaktır. 
Bu içtima yalnız bayanlara mah· 
c;ustur. 

Sizler gibi, bende, şu anda 
onun heybetli ba.şıyle güneşleşmiş 
gözleriyle tepesine erişilemez 

dağfor duygusunu veren duru 
mile, bizi dinler gibi, arnmız<la 
gibi görüyorum. Dünyanın ge· 
çirdi~i büyük sarsıntılar, sar'alkr 
arasında yaptığ'ı vatanın bir tek 
st!vgi lıaliM soktuğu milli ruhun. 
nasıl bir cesaretle, nasıl bir id· 
rakle ayakta durduğunu, çokları

nın nasıl bir inanış ve scvişle a· 
ziz iııkilap ve mücadele arkadaşı 
lnönünün çevresinde toplanarak, 

Toplantıda cemiyetimizin bu 
güne kadar yapmış olduğu işler 

ı izah edilecek ve yapılacak işler 
konuşulacak ve düzenlenecektir. 

· doğruya baktıklarını, kendi ken· 
dilerine inandıklarını, gördüğlin· 

den dolayı, duyduğu ruh ferahlı
ğını hiç eder g bi oluyorum ve 
buna şüphe etmiyorum. 

Arkadaşlar : 
Biz bugün içimizde vicdanı· 

mızda ebedileşmiş olan Atatürk'· 
le birlikte bizden ayrı düşmüş 
olan fani Atatürk'ün matemini 
tutuyoruz. Göz ycışlarımııı fanisi , 
için akıtırken, Ebedi Atatürk bi· 
zi hayata, şerde, hüriyete doğ
ru teşvik ediyor. Bunun içindir 
ki üç yıldır tek şaşkınlığa, tek 

sapkınlığa düşm"'dik, kemali:ı.min 
duıu ve daima doğruyu gösteren 
aynasında biran için olsun kendi· 
mizi dt-ğişmiş, benzimiz solmuş 

görmedik. O (biz bize benze· 
ri1) dememiş miydi ? Bu 
büyük sözlerin gerçekliğini yalan· 
lamadık, }Olumuzdan sapmadık, 
yurt smırlarının kesin çizgileri gi
bi, kemalizmindc kesin ve değ'iş

mez sınırları vardır. Bu sınırların 

dışına, hiç bir fikir, hiç bir men· 
faat. hiç bir yabancı rüyarıın 

kuvveti bizi çekemedi .. içimizden 
sapğın çıkmadı, ne düşündük, ne 
yaptık, ve ne yapıyorsak ve ne 
yııpacaksak kemalizmin davasına 

U} makta} ız. ölçümüz y alnıı bu
dur, 

Onu toprağında bundan da· 
ha ba§ka bir şey müsterih ede
mez. Milli biıliğe inkilaba sada· 
katle milli Şefe bütün varlığımız· 
la ve ak alınla onun manevi lıu· 

zurundayız. Yarattığı milli varlı · 
ğın bol rahme!i içinde rahat }8· 

tan Atamı1.ın aziz ve büyük ha
tırasına sayğılarımızı sunmak için 
ayağa kalkalım. 

K. Boz.kır 

Kayıtlı kayıtsız hayırseven tek· 
mil bayanlaı ın her işe tercihan 
bu içtimada bulunmaları bu ilan 
la dıı davet ve rica olunur 

ilan 
SEYHAN VilAY[Tİ DEfTER

DARUGIHOAH: 
933 - 938 seneleri veraset 

vergisinden 1857 lira 36 kuruş 
borçlu ölü Şt:rif e vereselerinin iş

bu borçlarından dolayı Kara soku 
mahallesinde kain sahife 647, paf
ta 50 ada 191, parsel 4 de k'hyıt· 
lı 660 metre murabbaı arsa üze· 
rine mebni kargir evdeki 640 his· 
sede 320 hissesi ilan tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle satışa 
çıkarılmış olduğundan ahcılarırı 
Defterdarlığa veya Vilayet idare 
heyyetine müracaatları ilan olunur. 

13487 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

- KlLO FlATI 1 

CINSı EnallEn çok 
K. S. K. S. 

1 

Koza l 13.00 15.00 
Klevland Ç. _ 00,00 j 
Klevland I - 68,50 70,00 
Klevtand il - 6s:oo 67,50

1 
M. Parlağı 57.SO 58,00 
P. Temizi 56,00 57,00 

1 Kapımaı, 
Y. Çiğidi 05,00 

- K. Çiğidi 6 75 
Susam --- 41,50 

B~ yerli -s.43 8,75 
Arpa -- 6,63 6,75 
Yulaf - 7.43- 7,50 1 

l1 - 11 - 194 ı 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

1 
(Fr~) Fransız -ı ----
(F'rank) ısviçre 1 

1 

(Sterlin) İngiliz ı ~2-
(Dolar) Amerik~ 132.20 

Sayfa 3 
:c:ı:::_ 

T. C. ZİRAAT BANKASI MÜUÜRlÜGÜHUtN 
Şubemiı:de çalıştırılmak uzere imtihaula bir daktiloğraf 

alıııacaklır . 

Taliplerin muvaffakiyet derecesine gore yetmiş beş liraya 
kadar aylık verilecektir. 

imtihan 17 - l 1 - 941 tarihirı<le şubemizde icra edile
cektir. Taliplerin vesaiki ile birlikle bankamıza müracaatları. 

12 - 15 13494 

KARACABEY HARASI MÜOÜRlÜGONDftl : 
1 - Hara yetiştirmesi ve yarış ıçın yüksek vasıflı altı 

baş safkan lngiliz ve dört baş safkan arap tayı 30-11-941 
tarihine müsadif pazar günü saat on üçten sonra Ankara ya
nş yerinde pazarlıkla satılacaktır, 

2 - Her tay için yüzyirmi lira temi1rnt almacaktır. 
3 - Satış şartnamı·sini görmek istiyenlerin Ankara atlı 

spor kulübüne ve hara mü<lürliiğüne müracaatları. 
I 3595 • 12 - 20 - 25 - 29 

AOAHA ZİRAAT M[KT[8İ MÜOÜRlOGONDf N : 
Mektebin portakal m~ıHl ırin ve sair meyveleri 10- I I-931 

pızartt>sİ gi.inü müzayedesi talip:zulıur etmediğinden yapıla
mamıştır . 

Mezkur müzayede 20 - 11 - 941 perşenbe gününe 
bırakılmıştır. Şartları öğrenmek isteyenlerin mektep müdür-
lüğüne müracaatları. 13596 12-15-18 

-----·----

[SKl~[HİR TAYYARE f ABRİKASI OİR[KTÖRlÜGUHO[N: 
Fabrika için birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, tornacı, frezeci, elek

lıikçi, ıa.stik tamircisi, saatçi ve makine ressamı alınacaktır. Verilecek 
gündelik ücret isteklilerin imtihanda gösterecekleri muvaffakiyet ve ka· 
biliyetine göre "500,. kuruşa kadar yükselebilecektir. 

lsteldilerin imlibanda muvaffak ohnalurı, gelme gitme yol masraf
lariyle bilumum zaruri masraflarmın kendilerine ait old • ığunun bilinme· 
si gereklidir. isteklilerin aşağ"ıda yazılı vesaiki hamilen dilekçe ile fab
ı ika genel direktörlüğüne müracaal etmeleri. "9568,, 

1 - Nüfus hüviyet cüzdam 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kağıdı 
4 - Okul şehadetnamesi 
5 - Varsa bonservis 

10-12-14-25-27- 29 13587 

1-ooKTOR~I 
Hüseyin Ritat Evirgen 

Birinci sınıl Rub Hastalıkları 
M8tebassısı 

MUAYENE S "\ATLERt Sabah : 6-9. Öğle : l 2-14. 

Akşam 17 den sonra yeni taşrndığı Abidin Paşa caddesi 

Şekerci Turan apartmanı 114 numarolu dairede : 
~ (Herg ün hastalarım kabul eder - F akirlerdcn para 

~ alınmaz) 3-10 13591 

ı·········· .. ·············· .. ·· .................... ı 

i Irmak Hamaını İ 
: . • • 
i Yeni mflsteclr elinde Adananın i 
i en temiz, en konlorll l 
i - Yegane Hamamıdır i 
ı : 
ı ı 
ı Mükemmel bir servisle iflemeye başlamı~tır ı 

ı Erkeklere : Her aün saat 5 den 11 e kadar ı 
ı 6 : 

ı ve 18 den 24 c kadar ı 
: Kadınlara : Her gün 1 'l den 18 e kadar ı 

ı - HükOmetcivarmda Emniyet MüdürlUğU arkasında- : 
: .................................................. : 

Nazarı Dikkate!. 
Yırtık, berelenmiş elblseıerlnlzl, 

kumaşlarınızı, yftnlft ve lpeklllerlnlzl 
en dikkatli bir gözün göramlyeceil 
şekilde ören sanatkir 

MEHMED ADVL 
İstanbuldan şehrimize gelmiştir. Muhterem müşte

rilerimizin Kapa'ı Çarşıda 21 numaralı 

terzi Bekir Kuruluk"a mürncaatları 

terzi <li.ikkanında 

3 - 6 
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A. 
BR AY 

R. C. • 
1 sının 

• • son o 1 1 

• 1 • • • • • • • • • • • • • • 

•• •• •• 
TURKSOZU 

Gazete ve Matbaası 

ıa a, s 
Brod 

alg alı 
dyoları 

• • • • ı• ·• • • • • • • • • • 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA DONYAHIH HER TARA

flHDA VUKU BUlAN HADİSElERI 60NO 60-
NONE VERİR. TORKSÖZÜHO TAKİP fDiHIZ • 

Kitap, mecmua, çek, bUet, aıı,, 
plAn, barlta, bllamam matbaa 
işlerini Tlrklyede mevcut mat
baalara rekabet eder derecede 
tab ve ılratıe elden çıkarır . 

. 

Türksözü . 

muti •• •• •• Matbaası o unuz · • • • • • Muharren· Hilmi REMO 1 
Türksözü Cilt Kısmı 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO : 42 - T[lGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 

• • • • • • • 
SAGlAM, TEMİZ, ZARlf Cll T l~lERINIZi ANCAK TORKSÖZO 

MOCEllİTHANESİNDE YAPTIRABlllRSiNIZ 

"nuun=:=::zcccrz:::::::.n:::u:::~ j 

1 En Büyük Hakikati J 

!R 
nA 
!o 
" ny 
it 

=o 
~ L " . 
= 1 
~ N u ii DiS MACUHUllUN YARATTltl SIHHAT, ~ 
U CAZİBE VE GOZELLiKTiR ! ~ 
it " Radyolin,, haı ikulade mües· de parlak neticeler ~eren ~ 
M sir terkibi, daima laıe liği ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul ! 
M temayüz etmiş ve onbinlcrce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

M kişinin tercih cltiği y«>gane diş müstah7arlarından da müstağ-N macunu haline gelmiştir. Diş ni kılmıştır. = hıfzıssıhhasırıda ve güzelliğin· • ~ 

i RADY LIN i 
ihrU*####U##*####tt=####U#~~~ 

MÜTEHASS.IS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT[CZAHANESİ l 
!~~EKİ MUAUNEHANlSİHDE KABUl EO[R 

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

• 

• 
iş Bankası 

KUçflk tasarruf beıapları 

1941 
ikramiye planı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağuıtoı, 3 /Jrincit•frirr 

tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Li ralılı - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 ~ 

8 > 250 > - 2,000 • 
35 > 100 > - 3,50" > 

80 > 50 > - 4,r.oo , 
300 > 20 ) - f.,000 , 

Türkiye ı, Bankasına para yat'rm1.1kla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aym zan.~n&:I' tl!'Uhlnlzl 

denemlf olursunu~ 

:·············· .................................... : 
ııı AKA GÜNDÜZ'ün i 
ı : :: :: :: :: :; :: :: r: ::. :; :: .: :· ·: :: :: :: :: :: : ı 

f Türk Dugg.usu İ 
ı ı 
ı ı 
i Yeni Çıktı 1 
ı 75 KURUŞ ı 
ı ı 
: .................................................. : 
.............................................. ~_j~• 

i Abone ve llAa TlÜJ~Jl-{:SÖZÜ ::: 
ı şartları G01'4DfL'IK GAZElE • A04NA j:: 

ıı Sahi1l <1e Başmuharriri 1 ~ 
S ene/ili • · • ı400 Kr. FERiD CELAL OOYEN I" 

ı 1 Ay/ılı . . . 125 • ~: 
ı - Umumi Neşriyat Mildilrd !: : 
ı hJnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ ·Jı: f ~racaat et~elldlr Basıldı {lı ye r : ~OZD Matbaası i 
...................................... tttt.... .... 

i 1 an 
SEYHAN P • T • T . MODORLOGONOEN: 

l - Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yenid 
inşa edilecek olan su deposu ile binanın badana, yağlı bo 
ve müteferrik temiratı, 6-11-941 tarihinden itibaren on b 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, ~2-11-941 Cumartesi günü saat 12 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işlerin muhammen bedeli (3000) lira olup muv 
kat teminah 225 liradır. 

4 - Bu işlere ait keşif cedveliyle fenni hususi ve eksilt 
şartnameleri - mesai dahilinde - her gün müdürlük kal 
şefliğine müracaatla görülebilir. 

5 - Taliplerin 2 nci maddede yazılı gün ve saatte 
vakkat teminat makbuzlariyle birlikte eksiltme komisyonu 
müracaatları. 7- 12-16-21 13577 

Kırıklık,Baı, 

Diş ve adele 
ağrıları 

En seri ve en kitt ıe· 
kilde yalnıı; kaşe 

GRIPIN 
ile geçer 

Havalann serinltditl 
günlerde alacatınıı ilk 

tedbir -evinizdc_birkaç GR.ıP.N bulundurı11ak olmalıdır. _ 

M Kalbi _bozmadan, ·mide ve böbrekleri 

yormadan ıstırapları dindirir. 
Lüzumunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 

•"-••as:.zsaaa21Qlaaıcacııc.a:a21aaıusı 


