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1 BAVACILlGIMIZ iÇiN YENi ÇALIŞMALAB I 
Hava Tesislerimiz 

için Yurdun Hamlesi 
Valinin ·Reisliğinde Toplantı 
Yapıldı. Kom iteler Seçildi 
Şehrimiz Türk Haoa Kurumu, Hava 

teıiılerimiz icin hemıehrilerimiz.e bir yar· 
dım frrıatı açmıı bulun~yor . -Bu maksatla 
Valimizin ba,kanlrğrnda bir toplantı ya· 
pılmış ve mevcud Adanalı/ardan yardım 

toplamak üzertt komiteler 
komiteler; dünden itibaren 
mişlerdir. 

•eçilmif ti . Bu 
faaliyete geç· 

Çok kııa bir %amanda büyük bir yer· 
dım elde:edileceği muhakkak 'örülmektedir 

SOVYETLERE GÖRE 

Mukabil 
taarruz 

Bazı bilgeler 
geri alındı 

HITLER CEBHEDE 
Moskova : 13 ( a. a. ) 

Sovyet tebliği : 12 Sonteşrinde 

bütün cephelerde çarpışmalara 
devam edilmiştir. Evvelki gün 25 
Alman tayyaresi diişilıülmüştür. 
Be.ş Sovyet tayyaresi kayıptır . 
MO&Jc<lll.a ~riat'nn~a 'her:.A.'trmın•-""'11...,. .... 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Londra : 13 ( a. a. )- Mos
kova radyosu~,' Kızılordu kıtala
rının MCJıkova" cephesi şimal böl
gesinde muvaffakiyetli karşı hü· 
cumlar yaptığını ve iki köyü geri 
aldığını bildirmiştir. Spiker şöyle 
demiştir : Harekat esnıuıında bir

Almanların biran evvıl ele geçirmek istedi4i 
Baku pıtrol kuyularından bir görünüş 

topçuıunun ve siper havan top· !erdir . Sovyet hava kuvvetleri 
!arının şiddetli ateşine rağmen merlı:e:<cephesinde düşman tay-
birliklerimiz el bombalariyle dO§· yare meydanlarını bombalamıılar 
matı tanklarına hücum etmi§ler ve Alman piyade topluluklarına 
ve Alman lutalarını imha etmiş· (Gerlal s tl.ncU IUlffada) 
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•• Sahip ve Başmuharriri 
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SIYASJ GAZETE 
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LORDLAR KAMARASINDA 
BiZE DAiR KONUŞMA 

Lord .. Bor t Vatlı 
neler demektedir? 
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DURUYOR! 
H AZARLARIMIZI 
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Londra : 13 (a. a.) - Lordlar 

Kamarasında. Mareşat:Bort Vuth 
~~rkiy~d~n bahsetmiş ve şunla~ 
soylemıştır: 

-"Nazarlanmızı kendisine iti
madla çevirdiğ'imiz ve fakat bazı 

<Gerisi 3 üncil sayfada\ 

ALMANLARA GÖRE 

Kerç dün 
zaptedildi 

ııerı bareketl 
devam:edlyor 
YE Ni KAZANÇLAR 

Berlin : 13 (a. a.) - Sivas 
topolda gemilere binmekte olan 
Sovyet kıtalarına korşı:12 souteş
rinde Alman hava kuvvetleri 
bomba ve ~mitralyöz ile şiedetli 
hücumlar yapmı~lardır. Bolşevilc-
1er a{ır ve kanıı:ı.:ayıplara uğra· 
mışlaı rlır. Rıhtım tesislerine ve 
taşıma gemilerine bir çok isabet
ler kaydolun muştur. Şehrin liman 
c~varındaki mahallesinde yeni bü
}'Uk yangınlar görülmüştür. 

Karadenizin Kafkasya kıyı
sında Hotapa:lirnanına da muvaf. 
fakiyetli hücumlar yapılmıştır. 

Budopeşte : 13 (n. o.) 
Stafani bildiriyor :.~ Yerı resmi 
mahfillerden bildirildiğine göre 
A iman ve Romen kıtaları Ker~ 
berzahındaki ilerlemelerinde Ker· 
çe kadar varmışlar ve bu şehri 
ele if'Çirm işlerdir. 

- === 

ŞEHİR MECLİS 
Belediye Meclisi dün 
çahşmalarını bitirdi 

Adananrn daha birçok caddelerin 
Meclisin kararile yeni adlar kond 

Şehir Meclisi dün saat 15 de 
Reis Kasım Enerin başkanlığı al
tında toplandı ve eski zaptın Ölü 

okundu. Azadan Coşkun Güven 
Kanara münakalası için yersiz ko
nan 84 liranın usulsuz olduğunun 
ve bt.:nun çıkarılmasının unutuldu
ğunu söylemiş ve teklif zaptcı ah· 

narak ittifakla kabul edilmiştir. 
Bundan sonra ruznamenin bi· 

rinci maddesindeki, Belediyenin 
940 yılı hesabı kat'isine ait kat'i 
hesap encümeni mazbatası okun
du ve ittifakla kabul edilerek ruz. 
namenin üçüncü maddesindeki Pi· 
de ekmekleri hakkında azadan 
Mt mduh Pekbilğin ' tarafından ve
rilen takririn sıhhat ve ekonomi 
bakımından uzun boylu müzakere
si yapıldı ve şimdilik pidenin kal
ması ittifakla kabul edildi. 

Bunu müteakip ruznamenin dör
düncü maddesindeki iki memurun 
tastiki memuriyeti hakkında ka
nunlar c:rıcümeninin mazbatası o
kunarak Nedime Acarbaşının sicil 
ve dosya memurluğuna ve Mithat 
Tüzer:in zabıta memurluR-urıa tayi
ni lastik edildi. (Mezarlıktaki, ölü-

Jerin beş sene sonra başka ma· 
halle .kaldırılıp yerine yenilerinin 
gömülmesi hakkında baş tabipli-
ğin yazısı okundu ve kabul edil
di. Sonra ruznamenin altıncı mad· 
desindeki yollar şöyle yeniden 
adlandırıldı. 

C. H. Partisi ile Türk kuşu 
arasından geçen caddeye Türk 
kuşu caddesi, Elektrik şirketi bi· 
nasından Reşat bey mahallesine 

Litvinof 
tayyaresile 

kayboldu 
Ankara : 13 (R.G.) - Lit 

nnfu taşıyan tayyare kaybolm 
tur. Tayyare Kuibi§eften"kalk 
rak Tahrana gidiyordu. lçi~de 
ha üç kişi vardı. ,Tayyarenin h 
~a. m~halefeti dolayısiyle bir ye 
ınıp ın~erliği malüm değiJ<i 

Buna daır kati bir haber yoktu 
Aramak için filolar çıkarılmışt 

Hufzinger 
dün öldü 

Generalin ölümüne bit> 

tayyare kazası ıebep alJu 
Ankara : (R. G.) _ Cezair 

den dönen Fransa:-Harbiye nazır 
Gene~al Hudzinger'in hususi tay 
yaresı düşmüş ve ta}Yaredek 
b:ş kişi ile: Hudzinger ölmüttür 
Hıtler Petene bir taziye telgra 
göndermiştir. 

ltaıyan gazeteleri 
ve lnglltere 

liklerimi~den birisi muvaff akiyetle 
hücumda bulunarak • G ) remzi 
ile bildirilen 'köyü almıştır. Başka 
Sovyet BirliR'i Almanların « L ::ı 
remıi i 1 e bildirilen bölgede 
muvaffakiyetli karşı hücumlar yap
mıştır. Sovyet kıtalan cephenin 
bu kr.siminde taarı uu~geçmişler
di r. 

Hücumun:~başlaclığındaıı 20 
dakika sonra birliklerimizden bi
risi Almanları G remzi ile bil
dirilen noktadan geri atmış ve 
mevzii kuvvetlendirilmiştir . Şimal 
lehistandaki muvaff akiyetten isti· 
fade eden bu birlik ikinci bir köy 
daha işgal eylemiş ve K remzi 
ile bildirilen mahallin civarına 

kadar varmışlaı dır . Almanlar bir 
Çok:subay ve er kaybetmişlerdir. 
Çarpışmalar azalmayan bir şid· 
detle c K , remzi ile bildirilen 
noktanın altında devam ediyor . 
Mojaysk ve Voloklansk kesimle· 
rinde topçu faaliyeti olmuştur . 

B.lly BA'L'ın 
BEYANATI 

Finlandanın 
durumu nedir 

V ekô.letler teşkila
tına ti.it geni projeler 

giden yola 5 Kanunsani caddesi, 
Sebze halinden başlayıp mırzaçe
lebi mahallesindeki T oros mekte
binde nihayet bulan yola obalar 
caddesi, Kuru köprüden başlayıp 
yeni fabrika yanından geçen yola 
Karaca oğlan caddesi mestan ha
mamı önünden geçen caddeye 
pazarlar yolu, Vali konağı önün
den geçen yola da Stadyom cad· 
desi isimleri kabul edilc1i. Bundan 
sonra azadan Emin Dolunazın sıh· 
hı sebepten dolayı istif anamesi 

. Roma : 13 (a. a.) _ Popol 
dıtalyadan : Akdenizde bir lıı.a 
İtalyan gemisinin ~ batması lngil 
terede sevinç :Uyandırmıştır. Bu 
~ocak münakalatın büyüklü~ünü 
ı~b.at eder, İtalyanlar 100,000 ki 
şıy ı Aftik1tya nakletmiş, Yunan 
harekatına iştirak etmiş ve 12 8 • 

danın iaşesini temin etmiş -ve 
buna İngilizler mani olamamıştır 
Ve şimdide ltalyanın iaşesi içi~ 
çok büyük nakliyat yapılmakta 
dır. 

Kıtalarımız-mevzilerini kuvvet· 
lendirmişlerdi~ . Almanların' N~ra 
ırma~ını geçmek teşebbüsÜ bir 
Piyade bölı1ğü kuvveti kadar bir 
kolunu ve otomatik silahla mü· 
Cehhez mühim bir~grupu imha 
~den Sovyet topçustınun ateşi 
ıle geri püı.ıküslülmüştür . Birlik
lerimizden birisi ~ A !> remzi ile 
?ildirilen mahallin Do~u varoş
ıarırıı almışlardır. Bu mahallin ta· 
tnamiyle el~ geçirilmesi için çar-

.E'Şrnalar devam edi} or . Düşman 
---~--~~----~-~__..:..~-

Vekiller heyeti 
toplantısı 

. Ankara : 13 (a.a) - lcra vct-
1'ılleri heyeti bugün saat 15,30 da 
Başvekil Dr. Refik Saydawın ri
Yasetinde haftalık toplantısını yap. 
ıtn;tır. 

AMERiKA HAR/GiYE NA
ZIR/NA GÖRE, FINLANDA 
DERHAL SOVYET RUSYA
y A KARŞJ MÜCAJJELEDEN 
VAZ GEÇMELi 
Vaşington : 13 (a.a) - Gaze· 

teciler toplantısında [Hall, ezcüm· 
le demiştir ki : Fikrime göre, 
Finlanda Birleşik Amerika devlet
lerinin telkinlerine bir Rus-Fin 
su lhü , tnpanlarının Finlandiyaca 
tedkik edilmekte oldu~u tarımda 
cevap veı meklc asıl meseleden 
kaçınmıştı r. 

Finlandalılar harbe iştirak et
miş olmakla Hitlerin ~davasına ne 
kada(mühim ve tesirli bir yar· 
dımda bulundukları hakkındaki 
sözleri anlamamışlardır.,, 

Hail Finlanda elçisi Hokof'a 
son günlerde şunları söyledi~ıni 
bildirmiştir : Asıl mesele şudurki. 

Finlandiya kendi müdafaa:zaruret · 
)erinden başka Ingiliz Amerikan 
malzemP.sinin Murmansk:ve Ar· 
kanjel lima n larından Rusyaya gön 
derilmesine· : mani olmak için Al
mıınların sarfettifi.' gayretlere i ş ti· 

( Gerisi üçün uhifede ) 

lnblsarıar tekalt ıandıftı kanunu 
dell•tlrlllyor, Maarif VekAletı merkez 

teşkllAfı genişliyor. 
Ankara : 15 (Türksözü mu-

habirinden) - Maarif Vekaleti, 
teknik tedrisat müsteşarİığı hari· 
cinde kalan ve on sene evvelki 
ihtiyaçlara göre hazulaomış olan 
diğer merkez dairelerinin bugün
kü ihtiyaçları karşılamadığını dü

şünmüş ve bu dairelerin tevsi 
ve tekemmülü için yeni bir trş· 

kilat kanun layihası ha:rnlamıya 

başlamıştır, Bu suret le yıllardan 

beri zam görmemiş ... olan ~meı kez 
memurları terfih:etıirilmiş olacak
tır. Layihanın meclisin bu içtima 
devresinde müzekere ve kabul 
edilme1i için biran evvel tamam· 
lanmasına çalı$ılmaktadır. 

Gümrük ve lchisarlar Vekil 
liği, İnhisarlar umum müdürlüğü 
tekaüt sandığı kanunanda deği

şiklik yapı l mas(hakkında bir ka-
nun projesi;hazırlanmıştı r. Proje, 
kanununun bugüne kadarki tat-
bikatından alınım sonuçlara bakı
larak eksiklikleri tamamlıyan tıü

kümleri_içinde toplamaktadır. 

.ı:ondra : 13 (a. a.) - Hava, 
dahılı emniyet nezaretleri ' tebti. 
ği '. .Bugün düşman : tan~;releri 
l~gılteredin doğu şimal kıyısında 
bır yeı-e bombalar·~ atmışlardır 
aı. hasar olmuştur. ·- · 

Kahiıe : 13 (a. a.) - Jngiliz 
.hava kuv-.ctleri düo gece fiddetli 

okundu ve kabul edileıek meclis 
Şubatla toplanmak üzere dağıldı. 

Büyük hava 
hücumları 

iNGiliZ TAYYAR[l(RİNİH 
BA~ARIU AKINlARI 

Brendlzl ve 
NapoU bombalandı 1 

-
Manş üzerinde lıareketler oldu 

suretteJ:"Bren<liziyi bombalamış 
di~er trraftan Napoliye çok şid
detli bir ,hücum yapılmıştır. 

Londra : 13 (a. a.) - Hava 
nazırl ı~• tebli~i : Man~ üzerinde 
harekatta bulunan devriye tayya
yarelerimizden birisi bugün düş. 
manın bir av tayyaresini tahrip 
etıniıtir. 

Aıkesıerımıze 
Kışlık Hediye 

Teberru/ar artıyor 

Seyhan Kızılay cemiyeti yar· 
1 dımcı komitesi dün de faaliyetine 

devam etmiştir. Dün Kahraman 
erlerimize kışlık hediye tedariki 
için teberrııatta bulunan hamiyetli 
vatandaşların esaınisini yazıyoruz: 

500 Lir.ı Tüccardan Mehmet 
Şaşın ız, 300 lira Çerçi Yusuf iz. 
zittin, 250 lira Toros Fabrikası 
sahibi Kokinaki, 150 lira Tüccar· 
dan Mustafa Akkoyunlu, 150 lira 
Tüccardan Çorç Zablet, 100 lira 
Zekeriya Bakır. 

Teberruat kabuluna bugün de 
v.ım edilecektir. 

S IVASTA ZELZELE 

Sivas : 13 (a.a) - Dün saat 
12 de burada 10 saniye süren bir 
yer sarsıntısı olmuştur. Hasar }'.Ok 

tur. 



TVRKSOZO 

Giinfln Adamları : 

Mrşl. Timoçenko 

H 
alciki bir ihtilal çocuğu olan 
Mareşal Timoçenko Rusyanın, 

büyült komşu devletlerden bi· 
ri tarafından lıer an taarruı.a uğ

rayab:kceğiııi daima güz önünde 
bulundurmuştur. 

Mareşal Tımoçenko bu ihti
mali daima gözöııünde bulundu r
duğu içindir ki, kumandası altıııa 

ıeçen Rus ordusunun her manev· 
rası hakiki harp şartları içinde 
yapılmıştır . 

Sovyet şeflerinin muhtelif as 
keri toplantılarında kendisi bir 
çok kereler modern harpte kü
çüle birliklerin ehemmi) elli rn . 
lüne işaret etmiş ve naıarı dik
katini çekmiştir • Ona göre , gü
nümüıde, büyük modern bir or
dunun hakiki temelini yine takım
lar ve bölükler t ('şkil etmddedir. 

Muhtelif beyanatında lıülasa
tan şöyle demışti : 

< Bölük , tabur ve alayların 
talim ve terbiyesi bu ordunun 
kudret ve taarruz kabiliyetinin 
esasıdır . Bu nokta} a hu usi bir 
dikkat hasretmek lazımdır. 

Askeri talim ve terhiye, ordu 
denilen makinenin en küçük çar
hı da bir saat intizamı ile işle

mcğe başladığı zamandır ki, mü
kemmel olabilir . > 

Soıı tecrübelerin , noksansı1 
bir organiıasyonla tanzim edil
memiş cesaret ve kahramanlıkla · 
rın badema büyük bir işe yara
madığını göstermiş olduğuna işa

ret ederek de şunları söylemiştir: 
< Askerlerimiz , soba; laı ımız 

çok cesurdur . Kahramanlık ve 
toprak sevgisi bakımından en kü
çük bir noksanları bile yoktur . 
Fakat ordumuzun modern harbin 
güç ve karışık şartları içinde dö 
~üşmek sanatını iktisap edebilme
leri için sıkı bir talim ve terbi · 
ye; i de hu vasıflara ilave etmek 
libımdır . > 

Tımoçenlw Sov; et orduları 

baş kumandanlığına geçer geçmez 
her bölük ve tabuıun . tabiye. vr
ıev~ ülceH balcımuu.lan sı~ ı bir 

:~i~~;~z:etr~~'. tutulması için kati ,ı 
Subayları ve kumandanları 

için de parolası şu olmuştu : ı 
( Daha iyi öğ'retr.bilmek için 

daima öğrenmek .. Öğrenmek.. j 

• • • 
Şişman yapılı , uzun hu) lu , 

ve bir ) umurta gibi du olun 
Mareşal Simon Konstantinoviç Ti
moçenko mevcut haşkumnndaıı

ların en gencidir . Gençlıği ken
disi için bir avantajdır . Çünkü , 
genç ğenerallerin ekserisi bü.> ük , 
işler görmemişse de, tarihte dahi 
kumandanların ekserisi genç Ge
nerallerden çıkmıştır . 

Bir çok nesillcrdenberi Rusya 
değerli bir kumandan yetiştire· 

medi. Belki de Mareşal Timoçeııko 
ile bu eksiğini telaf ı edecektir. 

Timoçenko kırk altı yıl evvel 
bir kö;•lü kulübt:sinde doğdu. 22 
yaşından i t i b a r e n d e 
Staliniq yakın dostudur . Çocuk
luğuııu Basarabyada Romanya hu-
duduna yakın Furmanka köyünde 
geçirdi. Henüz çok genç yaşında 1 

iken mırıtakanın zengin çiftçileri- / 
nin yaıtında ziraat amelesi olarak : 

çalıştı . 1 
1915 de silah altına çağrılarak 

Çar ordusunda Almanlara karşı · 
harp etti. Bundan sonra bir har· 
biye mektebine gönderilerek ma
kineli tüfenk kullanmakta ihtisas 
yaptı . Fakat Çar ordusundaki • 
yükııelmesi çok devam etmedi . 
Oatünlerinden birisine dayak at· 
tığı için harp divanına verildi ve 
bapıe mahkum_ oldu. 

YAZAN ; 

P. P. 
Hapi ten ancak 1917 ilıtila

Jinde çıktı. Bu müddet zarfında 

Bolşeviı. i nı iduellerini adam akıllı 

benimsemişti. Bir müddet sonra 
Kararlenir mıntıkasında vuruşan 

bir süvari kıtasına kumandan ta
yin edildi. işte Tinıoçenko'oun 
askeri muvaffakiyetleri, kahra
manlıkları bu tarihten itibaren 
başlar. Yabancı devletlerin yar
clımiyle Beyaz Ruslar, !lıtilalini 
boğmağa çalışıyorlanJı. Kuma11-
daıı Timoçeııko muhtelif ceblıe
l~rde büyük kahramırnlıklarla 

döğiiştü ve beş defa yaralandı. 

1919 da Stalinin müdafaa ettiğ"i 

Çart'\ mevkiiniıı cbugüııkü Sta
liııgrath müdafaasına iştirak etti. 
Bir sene sonra ela Varşova taar
ruzunu yaptı. Fakat Rus· orciusu 
ozaman Mareşal Pılsudski'nin 

kumanda ettiği Polrıııyalılar tara
fından püskürtüldü. 

Sovyet - Polonya harbin
den sonra Timoçenko muhtelif 
haı biye mekteplerinde talısil gör
dü. Bir çok arkad&şlarının hilafı · 

na olarak otuz yaşında olduğu 

halde Tinıoçerıko askeri tecrübe
lere sahip olmuştu. Fakat, mo· 
dern bir kumandanın uhip ol· 
duğu teknik malılm atta büy ük 
noksanı vardı. Derhal yabancı 

memleketlere hareket etti. Ve 
u1.ün müddet mulıtelıf bü} ük mil
letlerin ordularında bulunarak e
tütler }aptı. 

Rusya} a avdeti Sıalinir~ Rus 
ordusu şdleri arasında } aptığı 

2 -
Bu yıldız , Şikolm ıçın esrar

lı bir ilah ve müphem uir taıkım 
ilhamların mcnbaı idi . Hanriyet 
bütüıı bunları aptalca ve manasız 
hisler telakki edebilirdi . Belki de 
oda hizmetçisi Hobs, efendisini 
daha iyi anlıyordu .. Çok uzun 
bir zamandanberi bu evde yaşa
mıştı . . Hanriyet bugün biraz dil' · 
ha taze, biraz daha güzel bir çehre 
ile kapıya kadar gelerek kocasını 

karşıladı : 
- Hizmetçilerin parasını ge

tirdin mi ? 
- Evet gü1elim . . Bak bU' 

bana , bu akşam için yeni bir hiz
metçi daha tuttuğumu hatırlatıl .. 

- Ne demek istiyorsun ? 
Hobs ve diğer iki hizmetçi kafi 
gelmiyor mu ? 

Şikolm meseleyi karısına izah 
etmeğe çalışıyordu . Fakat , Han· 
riyet kocasının sözünü keserek 
devam etti : 

- jorj hakikaten s~ni anlıya· 
mıyorum . Zannederim ki Noel 
gelince biraz deli oluyorsun . Ev 
işinden hiç anlamıyan bir adamı 

hizmetçi diye getiriyor.;un . Ve 
sonra da akşam giyecek elbisesi 
de yok . . 

(Tosliye) ye tesadüf etmişti. Ti
moçenko'nun yıldızı Sovyet ııe· 

masında parl ıınınğa başladı. 

Sırasiyle Kı} d, Har kof. ve 
şimali Kafkasya mıntakalarına 
kumandan muavini oldu. 1938 
<le Kıyef mıntıkasına kumandan 
tayin t:dildi. 1939 da $arki Po
lonya'yı iş!'!'al eden Sov}·et ordu· 
sunu kendiı;i sevk ve idare etmiş· 
ti . 

Finlandiya muharebesi Stnli
nin nazarında onun bir az daha 
yükselmesine sebep oldu. Binler · 
ce Sovyet askeri bu mıntakanın 

buzları arasında donarak ölmüş

tü. Tımoçenko huıada hususi şe
kilde talim ve terbiye göı müş 

kıtrlıtrııı iş görelıilece~iııi anladı, 

} aptı~ ı te.şkilfttla bu müthiş lıar· 

bi muvaffakiyetle sona erdirmcğe 
muvaffak oldu. · 

Timoçenko son Sovyet -
Alman haı binde }~uslar ııı merkez 
cebhesini iclare ve Almanlara 
büyük zayiat verdirdikten sonra 
Sovyctlar için daha çok ehemmi· 
yelli olan Kafkasyanııı müdafaası
na memur edildi. 

Onun askeri de~eriııi bu mın
takaııın müdafaası gösterecektir. 

- ----- - -
ÔGR ETMEN OKULUNDA 

İbrahim Soyer Adana Öğret
men okulu Türkçe muallimliğine 

tayin edilmiştir. 

TENiS TURNUVASI 
Beden Terbiyesi Seyhan Böl

gesi ile Halkevi Spor komitesinin 

müştereken bir tenis turnuvası 

hazırlıgıııı memnuniyetle haber 

aldık. 

Karamamaza 
yapılan yardımlar 

Türk Maal'if cemiyeli ve 
çocuk e•İTgeme kurumlarına 
fU vatanda,Iar ımız yardımda 

bulunmuıfordır 
200 lira Rt>~i Tarıme r , lOORı· 

za Ôzşahin, 42,50 Tuhafiyeci Hil
mi Hocaoğlu 50 Celalettin Sey
han ve Salamon Benyeş, 30 Joı j 
Zablit, 20 Kolaylık evi Mehmet 
Bişmiş , 20 ;şükrü Mutlu, 10 Os · 
man altıkulaç ve orta~ı Süleym11n 
Ôzerclil, 10 Eczaci Ali Nıısibi, 10 
Et·zacı Ziya Abdi Rona, 10 tüc
car Fekeli Şükrü, 10 Mehmet Yu 
nus oğ-lu, 15 Şefık Toplar, 20 
Ahmet Toraman, 10 Osman To
parlak, 10 Mustafa Yunus, 10 Sü 
leyman Kök hazır elbiseci, 10 Ha· 

lil ve Abdurrahman, 5 Mucit Ak 
ci~mir, 5 Gani s~pici, 5 Mehmet 
Sadık Aldatmuı. , 5 Mustafa Be-
r ikmaıı, 5 Dr. Ekrem Baltacı, 5 
Kadri A ım, 5 Mahmut Özgören, 
5 Hüseyin t Baykal, 5 Niyazi To
raman, 3 Tahsin Özden ve arka· 
daşları, '.l,50 Kemal lıerl, 2,50 Ct·· 
lal Zerica11, 2,50 Zihni Mutlu, 2,50 
Osman ve Abdullah 2,50 Selim 
Akgün, : ,50 Sait Dindar, 2,50 
Ukkaş Türksö1.ü, 2 Naci Berkman 
2 Bedri Gül ele. 2 Mehmet Turhal 
1 Ahmet özlü, l lhsan Şenler, 1 
Mehmet köşker, l Mustafa köşker 
1 Ali Kalas , 1 lbrahim llyas, 1 
Süleyman basmacı, 1 Mehmet 
Sözgen. 1 İsmail lrici 1 Mehmet 
Hilmi Özer , 1 Terzi Nuri, 1 ter
zi Mu~tafa, 1 leni Sıtkı, 1 Nu
man Simon, 50 Mahmut Ôzer, 

50 basmacı Şaban, 50 lıvas Haro 
50 Nisan Arman, 50 Ali Kirve 5 
Adil Kölcpil, 5 Arif köşke , 2 
Nthmet Fevzi Arıan, 2 Süleyman 
hazır elbiseci, 1 lira Hasan Gü
ven vermişlerdir. 

BI et KAÇ.._ GÜNLÜK BiR HiKAYE 

Yıldız Işığında 
ÇEViREN 

NEVZAD IGVBN 
Bu akşamlık jçin benimki · 

!erden birini verecefim . 
- Sen:nkilerden birini mi ? 

l)le bu biraz fazla olur artık • 
Niçin doğrudan doğruya para 
yardımı yapmıyor sun ? 

- Kabul etmiyor . 
- O halde evden bir şey 

çalmak niyetindedir . 
- Hayır l Zannetmiyorum . 

Kendisi işsiz kalmış bir maden 
mühendisi . Zannederim ki bu a
damlar çatal , bıçak çalacak in· 
sanlar değildir . Senin de bunu 
bilmen lazım . 

Bu sözleri müteakip Şıkolmun 
içini derhal bir nedamet kapladı . 
Karısına karşı biraz ileri gitmişti . 
Onun ilk izdivacı hakkında çok 

·az şey .. biliyordu . Yalnız pek iyi 
netice vermiyen bir izdivaç oldu· 
ğu şüphesizdi . Mevzuu deQ-iştir

miş olmak için sordu . 

- Çocuklar nerede ? 
- Yukarıda , Madmazelle be· 

raberler . . Onların Noel ağacını 
bu akşam görmeleıini istemi· 
yorum . 

- Niçin görmesinler . . Noel 
'babaya hiç bir zaman inanmış de· 
ğillerdir . 

- Ne olursa olsun inmiye· 
cekler . Yarın onların günüdür • 
Bugün de benim , daha doğrusu 

bizim .. 
Şikolm yumuşak bir tavırla : 
- O halde buna göre hare· 

kel edelim . Diye cevap verdi ve 
karısını öptü . Sonra Hobsi çağı· 
rarak izahat verdi : 

- Bu akşam yeni bir hiz
metçi iiaha gelecek . Akşam için 
kendisine elbiselerimden birisini 
vereceğim . Sizin odanızda giyin
mesini istiyorum . 

Şikolm hizmetçisinin gözlerin
de beliren hayreti göremedi • 
Çünkü Hobs uzunca süren bir 
reveranshı efendisinin önünde eQ'il-
miştir . · 

Tam saat dokuzda , Hanriyet 
ilk davetlisini karşılıyordu . Bu 
sırada Hobs endişe içinde onun 
yanına yaklaştı . 

- Ne var Hobs ? 
- Yeni gelen hizmetçi ma-

dam ? Biraz fenalaşır gibi oldu . 
- Sarhoş mu '? 
- Hayır , madam 1 Zannet· 

miyorum . Mulbahda birdenbire 
bayıldı. 

- Mösyö Şıkolma haber ver. 
Yabancı insanlar eve getiı ilirse 
böyle olur .. 

O gece Hanriyet misafirlerini 
yapayalnız kabul etmek mecburi · 
yetinde kaldı . Şikolm , uzun za· 
man yabancı hastanın yatırıldığı 
küçük odada kaldı . Bir müddet 
sonra , Simit yavaş yav~ gözle
rini açmış ve takatsız bir sesle 
mırıldanmıştı : 

- Bayıldım değil mi ? Şim· 
di artık kalkmalıyım .. 

lstaııbul : 13 (TürkÖLü 1 uhabi · 
rinden Son günlerde şehrimize 396 

sandik çay gelmiştir. Fiat mura
kabe 1.:omisyonu bu çayların fiat· 
larını tesbit ettiği için bu günler· 
de piyasaya çıkarılmıştır. 

Son günlerde Hındistan Ko· 
koy ipli~i gelmiştir. Bu iplikler 
bilindiği ~üzere zeytinyağı çıkar

mak icin kullanıları çuvalhırın va· 
pılışında kullanılmaktadır. Fiyat 
nıürakabe kom is} onu dün bunla
rııı fiyatını tesbit etmiştir. 

OKULLAR A RASI 
SPOR MUSABAKALARJ 

Adana orta ve meslek beden 
terbiyesi Öğretmen it ri senelık spor 

fadliyeti başlama töreninin ve o
kullar arası yapılttcak musabaka
ların esaslarını ve fiküsÜı ür,ü 

~ 12/11 941 çarşanıba günü saat 
15,30 da Maarif Müdürü Ekrem 
Gürsel'in riyasetinde toplanarak 
tesbit edilmi~tir. Buna nazaran 
22/ ll /941 cumaertesi günü ö~le
den sonra musabakalara başlama 
töreni ve 29 11/941 cumaertesi 
günü saat 15 de de ilk futbol 
musııbakası öğretmen okulu ile 
ziraat lisesi arasında } apılacak
tı t. 

KIZ ENSTiTÜSÜ 
KADROSUNDA 

Ankara ismet paşa kız ensti
tüsü meslek öğretmen oku!u me
zunlarından Leman Subaşı yemek 
pişirme, Hadiye Tangüncr l'J"Oda, 
Refet Akal Biçki - Dikiş, fsmet 
Baltacıoğlu Biçki - Dikiş, Süküye 
Arslaner Çamaşır öğretmen ~taj 

yerliğinden ö~retmenliğe terfi el· 
mişlerdir. 

Bu öğretmenlerin şehrimiz kıı 
enstitüı;ü kadrosuna verildiklerine 
dair olan emir dün Vekaletten vi 
layele gelmiştir. 

• 

Şikolm: 

- ·- Hayır J Kalkmıyacaksınız. 

- Fakat , altı dolanmı ka-
zanmalıyım . 

- Yemeğinizi buraya getire 
cekler .. Gı:-linceye kadar şu bir 
bardak viskiyi için . . Sinirleriniz 
yerine gelir .. 

Simit bir hamlede bardağı 
bilirdi . 

- - Çok iyi bir insansınız Şi

kolm • . Hayırlı bayramlar ! 
Müzik sesleri vel". davetlilerin 

gürültüleri2bulundukları odaya ka· 
dar geliyordu . Fakat , hasta ile 
meşgul olan Şikolm bunun farkın
da bile dekildi .' Viskinin ani · te· 
siriylc atzınm içinde dili dolaş· 

ma~a başhyan Simit mırıldanma· 
ğa devam ediyordu : 

- Şikayet etmiyorum . . Et-
miyorum .. Fakat bu gürültüler 
bana unutmayı çok istediğim bazı 
şeyler hatırlatryor .. 

- Affet E dostum . . Durda 
kapıyı kapıyayım .. Bana kalsa 
böyle bir geceyi sükunet içinde 
ailemle başbaşa ieçirmeyi tercih 
ederdim .. 

- Bir aileniz olduğu için la· 
lihsizsiniz Şikolrn 1 Ben yuvamı 
böyle eflenceli bir gecede kay· 
bettim . O gece karımı "çalıştığım 
şirketin direktörünün kolları ara· 
sında görmüş ve herifi pataklıya
rak kapı dışarı atmıştım . 

Bir ay sonra intikam almak 
için beni işimden çıkardı . 

- Peki karınız ? 
- Talak istedi . Ve mahke· 

me"' de ona hak verdi . Çocukla
rı da beraber alarak savuştı, git-
ti .. Müsrifti . Topladığım bütün 1 
paraları da~harcamıştık .. Ve son· 
ra da . . Ben . . [ Bardağını kal-

• dırarak ] Bırakalım şimdi bunla· 
rı . . Neş'eli , mes'ut bayram 

için . 
- SONU VAR -
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Olller ln farkı 

B
ritanya çiçek mütehassıs· 

!arından birine göre gül· 
ler, en iyi süs çiçeği de· 

ğildir. Sebebi de güllerir:, gecele· 
ri gündüzden daha az koku ııeş

retmeleridir. Eğer bayan göğüsle
rini kokusuz güllerle süslemek is· 
tiyorlarsa beyaz gülleri tercih et· 
meleri laıımdır. Kırmızı güllerin 
kokusu daha keskindir. Bundan; 
başka kırmızı güllerde daha razla 
miktarda üçüncü esanc; vardır. Bir 
kilo gülyağı çıkarmak için üç hin 
kilo kırmızı gül lazımdır. Halbuki 
beyaz güllerden bir kilo esans çı· 
karmak için 9 bin kilo beyaz gü
le ihtiyaç vardır. 

Karanfillerde ise aksi hal va· 
kidir. Beyaz karanfillerin, kıımııı 
karanfilerden daha keskin bir ko· 
kuları vardır. Fakat buna mukabil 
kumı:zı karanfillerin "-okusu beyaz.
lart1an daha hoştur. 

Deniz kumundan demir 

insana en faydalı madenlerden 
biri h:ıııa birincisi denıiıdir. De· 
mir ya toprak altı tabakalarında 

ve yahut ara sıra Ağ'ustos ayla . 
rında gökten kürei arza dü~eıı 
şehaplarda bulunur. 

Demirin bugünkü harp sana· 
yiinde oynadığı hcıyati rolü uzun 
uzadıya anlatmata lüzum yokt •r. 
Demir cevherinin yeryüzünde bu
lunduğu mırıtakalar azdır. Bunun 
için demir cevherini elde etmek 
iç n birçok tecrübeler ve araştır

malar y~pılmış \ie yapılmaktadır. 

Son zamanlarda lıalya sahil
lerinde deniz kumunda demir bu
lunduğu Jkeşredilmiştir. Mühendis· 
ler, demir cevherini kumlardan 
Elektromagnetik ile ayırmaQ-ı tec
rübe etmişlerse de bunda muvaf • 
fak olamamışlardır. Bununiüzerine 
ltalya sahillerine dt:mir cevherini 
ayırmak için mütemadi cereyanlı 
mıknatisli saçlar koymağı tasarlı

yorlar. 
Bu sayede kumqa mevcut o · 

lan demir zerreleri mıknatisli saç
lara yapışacak, lüzumsuz kumlar
da ayrılacaktır. 

Bu sistem sayesinde, 24 saat 
zarfında 10,0(.1() kiloluk demirli 
kumdan 5-6 bin kilo halis demir 
cevheri dde edileceği ümit edil· 
mcktcdir. 

TÜRKiYE RaJ11osu 

Cuma 

7.30 

7.33 

7.45 

ANKARA RadyoJu 

14. l 1.941 
Program ve memleket sa · 

at ayarı 

Müzik: l lafir parçalar (Pi.) 

AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi) 

8.15 

8.30/ 

Evin saati 

8.45 Müzik : Senfonik parçalar 
Programının devamı (Pi.) 

12.30 Program ve mtmleket sa 
at ayarı 

12.33 Müzik : Karışık şarkılar 

12.45 

13.00 

13.30/ 

Ajans Haberleri 

Müzik : Kanşık Şarkılar 

Programının devamı 

14.00 Müzik : Karışık Program 
(Pi) 

18 00 

18.03 

18.40 

1900 

19.15 

19.30 

19.45 

Program ve memleket sa· 
at ayarı 
Müzik : Fasıl heyeti 

Müzik : Karışık şarkılar 

Konuşma : ( lktisad Saa 
ti ) 

Müzik : Saz eserleri 

Memleket Saat Ayarı 
Ajans Haberleri 

Müzik : Klasik Türk 

, ve 

musi 

ği programı 

20.15 Radyo Gazetesi 



• 
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SiYASi ve ASKER/ 
GôR0$LER V• 

MÜTALEALAR 
•An/cara' Radyo: Ga:z~IHİ -

İIGILIZ PARLAMENTOSUNUN 
IÇILIŞI YE NUTUllAR 
Kral Jor jan Türkiye 
halılıındo duyduklortı 

80VYET MUHAREBESi 

O 
ün İngiliz Parlamentoaunun a· 
çılma11 münaıebetiyle Kral ve 

Çörçil nutuklar söylemiştir . 
lngilterede Kral Parlamentoya gi
demediğinden tabii Kralın bu nut· 
ku bir mebuı tarafınd1tn Parla· 
mentoda olı.unmuştur. 

Çörçile göre , son dört ay 
içinde İngiliz gemi zayiatı çok 
azalmııtır . Eskiden aylık zayiatı 
yarım milyon idi. Şimdi iıe aylık 
u}·ıat 180,000 tona dütmüştür. .... 

lngiltcre Kralı açılı~ nutkunda 
Türlı.iy~ye dair cümleler geçmiş 
ve Kral bu cOmlelerinde Tilrki
yeye oları itimadının baki bulun
dutunu "8ydetmiştir. 

••• • 
Alman - Sovy~t harbinde 

yeni bir inkişaf kaydeden haber 
ıelmemittir. Almanların Moskova 
ilzerine yeni bir taarruzundan 
bahsediliyorsa da bu haber o 
kadar vazıh değildir . 

Pravda gazetesi dün çakan 
makalesinde, · harbin beı aydan 
beri devam ettiğini, düşmanın mil· 
yonlarca kayıp verd tini, düıma
mn Leningrada, Moskovaya bü· 
yük birer taarruz hazırladıtını, teh· 
likenin arbtına, mamafih bu hü· 
cumlann durdurulabilecetini yaz· 
maktadJr. 

POlONYA BAŞY(llll 
MISIRDA SEYAHATTA 

Po-Kahire : 13 ( A.A. ) -
lonya başvekili buraya gc 
ve Mısır kralı ile hükümet a7.a 

imiş . 
sını 

ziyaret etmiştir . 
UV· Yakın şarktaki müttefik k 

vetler Başkumandanı Skoski 
Britanya harp kabine müme 
ile görüşmüştür . Mısırda ve L 
yadaki Polonya kıtalanm si 
!andırmak için gelmiş olan Sko 
bu katalara , nihai zafere iti 
dını bildiren bir, günlük emir g 

ve 
ssili 
ib-

ıah-
ski 

ma· 
Ön· 

dcrmiştir . 

SoYJet cepbellad e 
( Birinci sayfadan artan ) 

hücum etntiflerdir. 
Londra : 13 ( a. a. )'- A 

nan haberlere göre , kuvvetli 
donun başladıtı Leningrad et 
f ında şiddetli çarpıımalar olın 

lı-

bir 
ra-
ak-

tadır. 
O• Kubişef : 13 ( A.A. ) - L 

zoski bugün gazetecilere, Alm 
lann bu yıl Moskova cephesin 
başka bir taarruza girişip giriş 
yeceklerini söylemek zordur . f 
kat kayıpları çok yüksek oldu 
için daha fazla adam kaybı te 
likesini göze alacaklanndm tüp 
edilmek caizdir . Demiı;tir • 

an-
de 
mi· 
a-

tu 
h-
he 

V· 

ti-
nt· 
ara 

Moskova : 13 ( A.A. ) So 
yet teblitine ek : Romen mille 
nin , Almanlann memleketi ko 
röl tarzlanna karşı duyduk! 
itbirar şiddetlenmektedir . 

Kubitef : 13 ( A.A. ) - A 
manlar Tulanın her ne bahası 
olursa olsun zapta için emir ve 
mişlerdir . Şimdi muharebeler T 
lanın dışında cereyan etmekte v 
Alman kumandanlığa yeni ihtiy 

1-
na 
r· 
U· 

e 
at 

kuvvetleri getirmektedir . 

Gelen bazı haberlere göre, Si· 
vastopolun tahliye edUditine dair 
bazı emareler vardır. Zıaten Sov· 
yellerin Sivastopolu müdafaa et· 
meleripin bir minasa kalmamışbr. 
Ve bu ıehrin müdafaası için bü· 
yük kuvvetler ayırmak dotru ol· 
nıasa rerektir. Buradaki kuvvetle
rin daha mfihim olan Kafkasyayı 
gönderilmesi daha mlkul olur ka· 

1 
naatindeyiz. 

d-Londra : ll ( A.A. ) - ,Lon 
ranan salihiyetli mahfillerine , A 
rnan kuvvetlerinin Rusyadaki at 
kuvvetlerini teyid eden maluma 
retmiştir . Almanlaran 19 zırh 
tümeninden 16 sının çok mühim 
kayıplar verditi anlaşalmaktadır 
Motörlü hafif ve bindirilmiş tü 
me"ler dahil oldutu halde ye 
mişten fazla piyade tümeni zay 

ARKADAŞININ 850 LiRA· 
SiNi ÇALAN BiR ADAM 

Mudafa oilu Ahmet Berksoy 
adında biriai,din zabıtaya mü· 
racaat ederel kendisi ile arka· 
daıhk peyda eden ve k.ısa bir 
zamanda samimiyeti ileri dere· 
cede kuranlMuıtaf al otlu Kemal 
Görıntn ismindeki adam Afir- 1 

hanında misafiretea yatmakti iken 
arkadlfl Ahnıedin )"Utlfı altında 
bulunan ve içinde 850 lirası olan 
para cilıdanı ile ca~tinin aşır•I · 
dıtını ihbar etmiftir . 

Yapılan: tahkikattan anlatıl· 
dıtıoa göre- , Kemal piyasadan 
bir otomobil kiralıyarak Ceyhana 
kaçmış,"polisin ~ sıkı gayreti ile 
alanın \tertibattan: kaçamıyan bu 
brnaı hır11z Ceyhan istasyonun· 
da bilet alıp tam trene bineceti 
bir sırada yakalanmııtır • 

1-
ar 
t 

la 

. 
t· 
i 

ettiti bildirilmektedir . 
. Lor.dra : 13 ( A.A. ) - Hit 

ler Rusya ormanlarınd'-bir yerd 
bulunan umumi karargahına dön 
müştür .~ Moskovaya karşı yapalı 
cak taarruzu..: bizzat idare ede 

e 
. 
. 
. 

cektir . 

ı. Ball'l•_ lleraaıb 
( ... tarafı Bitlncide) 

rak etmek •uretile:Aımanlara çok 
kıymetli bir yardımda .bulunu)or 

Hal •Öı.lcrini şöyle bitirmiı . 
tir : 

-"Amerikalılar Fin miRetin i 

. 
daima-· demokratik· hisle(taşıyan 
bir millet olarak tanımışlardır 
Finlandiyanın bu ananeleri göz 
önünde" tutacatına ve_kendiıi için 
hüriyetlerinin ve müesseselerinin 
kaybı mahiyetinde: olacak bir ıf· 
birlitini henüz kati surette kabul 
etmemif bulundutunu ümit edi 

yorum . ., 

Oı.erinde yapılan araıtarma· 
da, vncudunun muhtelif yerlerine 
kaybetmek maksıdiyle 1akladıtı 
paralardan 805 1irı11 ele ıeçiril• 
mif ve kırk beı Uranın da muh· 
telif eıyalara harcandıtıranlatıl
mııtır . Suçlu evrakı ile birlikte 
adliyeye tealim edilmiıtir • 

Macar Bralb• Nallll 
1 Amrıl Borll 1,UetU 

20.45 
21.00 
21.ıo 

22.00 

22.30 

Müzik : Piyasa şarkalın 

Ziraat Takvimi. 

Temsil 
Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 

Budapeşte : 13 (a.a) - Neı · 
redilen sıhhat billtenine ~göre, 
Kral Naibinin sıhhatındaki salah 
arııa~ız devam ediyor. 

Lordlar Kamara•ınd• 
biz• dair konu•m• 

(Baf&aralı Birlnride) 

22.45 

kimselere bazı endiıeler veren bir 
memleket vardır. Şimdilik Tiirki· 
ye sikin duruyor. Ukin tecerrü

Radyo salon or Jün istiliyi divet ettitine birden 

Memleket saat ayan, ajanı 
haberleri Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nu 
kut Borsası ( Fiyat ) 

Müzik : 
Programanan De 1 fazla mi•al bulundutunu ve ken· 

disini bizim safımtza sürükleye· 
cek ve kuvvetli bir~ müttefikimiz 
haline getirecek prtlann meyda· 

kestrası 

yamı 

2~.S5/ 

prorram ve kapa· ' na çıkabilecetini eyice biliyor .• 23.00 Yarınki ... 

• 

............. 
GONDAR 
ÇEMBERİ 

Kahire : 13 ( •· a. ) -
Dolu Afrlkaamda ltelyan
lar ın •on müdafaa nokta
amı l••kll eden Gonder ta· 
mamlyle çember altın• a
ı ınmı,ıır • 

Kuvvetlerimiz 
zaptetmlttı ... 

Yenda'yı 

............. 
Avam Bamarasmda -

T'fırlıiye oe Mı•ır 

hüriyetin lıale•idir 

TORKSOZO 

YUHAN KRALI YAKIHDf 
AMERİKA YA CIDIYOR 
Nevyork : 13 ( A.A. ) -

Yunanistamn Nevyork baş kon· 
solosu tarafından bildirildiğine 
göre , Elenler krala jorj'un ay 
sonunda Amerikayı ziyareti bek
leniyor . 

lrlaadablar aalll 
tavaııataaa llaur ı 

Dablin : 13 ( a. a. ) - lr
landa Başvekili , lrlandanın fırsat 
düıtüfü takdirde Larış için ara 
buluculuk yapmakla daima bıh· 
tiyar olacağını bildirmiştir. 

TiCARET LiSESiNDE 
Ticaret lisesi askerlik dersi 

ôtretmenliQ'ine Jandarma al:ıy 
mülhakı J. Bnb. Osman Arda ta-

Londra : 13 (a. a.) - Avam yin edilmiştir. 
Kamarasında.: Kralın nutkundan -------------

sonra derhal müzakerelere başlan- YAROIMSEVEHLER CEMiYETi 
mıştır. Sovyetler büyük elçisi mü· 

zakereleri takip . etmiştir. lşçı par- REISLf fllNOEN 11 tiıinden marpl, seçim dairesin- a 
den aidatı bir mesaja gör~. muaz· 
zam demir ve çelik f abrikalanrun 
gittikcc artan mikdarda zafer si
ahları imal ettiklerini söylemiştir. 1 

Londra : 13 (a. a.) Avam Ka
marasında mebuslardan Pilkington 
unları söylemi~tir. Rusya kendisini 
iddetle müdafaa etmektedir. Ak

denizde Türkiye ve Mısır hüriyetin 

ş 

ş 

alelerid r. k 
,,_ 

ôNÜMÜZbEKI PAZAR 
YAPILACAK /dAÇLAR 

Bu pazar Adana: stadyomun 
a saat 11,30 da hakem Nihat 

Calbanan idaresinde lncir1ik 
Gençlik - Ceyhan Gençlik 11at 

d 

1 3,lS Adana Gençlik- Malat,a 

G 
Menıucat Gençlik hakem Kenan 

OltOn ıaat tS de Milll Mensu· 
at Gançlik 6 )ncı Demir spor 
ulüpleri ar111ında hakem Apti 
tamerin idaresinde llkleain ikin· 

c 
k 
A 
ci hafta maçlarına dtvam edile· 
ektir. c 

E NSf'ITO KADROSUNDA 
ismet İnönü Kız:Sanat Ens 

üıü muallimi Fahriye Tola A· 
ana t Ticaret Lisesi .. Tarih -
ot raf ya -:ötretmenllğine tayin 
ilmiştir. 

tit 
d 
c 
ed 

" lu 

BiR' HIRSIZ ÇOCUK 
Onilç yaşlarında Bayram ot· 

Suntun adındaki tanınmış so· 
k serseri çocntu Ahmet otlu 
asan Akdilin dükkimndan dört 
a çaldıtını şikayeti üzerine taki
ta başlanalmışhr . 

ka 
H 
lir 
ba 

. 

e = 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CINSı En az 

K. S. 
Ko:ıa 1 13,00 
KlevlandÇ. 
Klevland 1 68,00 
Klevland il 65,00 
M. Parlağa --51:-so 
P. Temizi 56,00 
Kapım ah 

En çok 
K. S. 

15.00 
00,00 
70,00 
67,50 
SS,25 
57,00 

Y. Çifidi 05,00 
K. Çifidi -6,7Ç 
Si5"'.u:-:-:sa-=-=-m --l----l-41,50 

Butday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6, 75 
Yulaf 7 .43 7,SO 

I:= 

. 

l3 • 11 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
lı bankamdan almm11tır. 

-

( frank) Fransız 
( frank) İsviçre 
Sterlin) İngiliz 

olar Amerikan ~ 
S.22-

129 5275 

Sayın bayanlar : 
Bugün saat 16 da Halkevi sa

lonunda cemiyetimiz namına umu 
mi bir toplantı yapılacaktır. Bu 
içtima yalnız bayanlara mahsus· 
tur • 

Toplantıda cemiyetimizin bu 
' güne kadar yapmıı olduğu itler 

izah edilecek ve yapılacak itler 
konuıulacak ve dilzenlenecektir. 

Kayıt!& # kayıt11ı. hayırsevcn 
tekmil bayanların her ite terci· 
han bu içtimada bulunanları bu 
ilanla da davet ve rica olunur. 

c. 2 - 3 

ZA Yl - İçinde askerlik ter· 
his muamelesi yazılı nüfus kağı
dımı kaybettim . Yeniaini alaca
tımdan hilkmü olmadıfını ilin 
ederim . 13603 

Adananın Tekekurbu ma
hallesinden . 111 otlu 327 
doğumlu Yusuf Saygan 

ilan 
Ata zade Balaıl IDa• 
•ııa11 idare lleJe
tladea: 

Açık bulunan idare Heye
ti azahA-ına bir başkasının ta· 
yini için 4-12-941 Perşen
be günü saat 14 de alacaklı· 
ların Ticaret odası salonunda 
toplanmalan ilin :olunur. 

13602 

Badlru Beledlre BI· 
rııetlade•: 

Bahçe sulanması için Ka· 
dirli kasabasına getirilecek 
9370 lira 43 kuruş bedeli ke· 
şifli su işinin eksiltmesine ta· 
lip çıkmadıjından 4-11- 941 
tarihinden itibaren eksiltme 14 
gün müddetle temdid edilmiş· 
tir, Eksiltme 18- l 1-941 sa· 
lı günü saat 14 de yapılacak· 

br. Talipleri~ 2490 saydı ka· 
nun hükümlerine göre vesika 
ve yüzde yedi buçuk.teminat· 
larile~muayyen · gün:~e saata 
kadar belediye encümenine 
müracaatları.·· 135 79 • 

7-tt-16 

lfllletfleaaae 

TAHSii ECZlHlNESI 
~eni Otel Yanında 

~DOBTOB -
Hüseyin Rif at Evirgen 

Blrblcl 11Dd Ball Baatablllan 
Mltebaa11aı 

MUAYENE S4ATLERI Sabah : 6-9. Öğle : 12-14. 

Akşam 1 7 den sonra yeni taşındıjı Abidin Paşa caddesi 

l 
Şekerci Turan apartmalll 114 numarolu dairede : 

(Hergün hastalannı kabul eder - Fakirlerden para 
alınmaz) 5-10 13591 

·~ 

Nazarı Dikkate/. 
Yırtıll, ltereıe..aı ellllıelerlllbl, 

llama11aruma, ,aaıı ve lpeldllerl•ld 
•• dlllllaUI lllr gizin ıırımrHell 
191dlde lrea ıaaaar 

MEHMED ADAL 
lstanbuldan şehrimize gelmiştir. Muhterem müşte• 

rilerimizin Kapalı Çarşıda 21 numaralı terzi dükkanında 
terzi Bekir· Kuruluk'a müracaatları S - 6 

ESllSEHIR TA YYABE f ABRlllSI DIREUORLHOKDEH: 
fabrika için birinci ve ikinci sıruf tesviyeci, tomaa, freıeci, elek· 

trikçi, listik tamircisi, saatçi ve makine ressamı ahnacakbr. Verilecek 
gündelik ücret isteklilerin imtihanda gösterecekleri muvaffakiyet ve ka· 
biliyetine göre •soo. kurup kadar yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihanda muvaffak olmalan, gelme gitme yol muraf
lariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine ait olduğunun bilinme• 
si gereklidir. isteklilerin aşatıda yazıla -vesaiki hamilen dilekçe ile f ab
rika genel direktörlütüne müracaat etmeleri. •9568. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdana 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kltıdı 

_,. - Okul tehadetnamesi 
5 - Varsa bouervif 

10-12-14-25-27-29 

ILAt.j 

13587 

SEYHAN f IY l T MURllllE IOMISYOIUIDll : 
1 T eşrinsani 1941 tarihli resmi gazetede neşrolunan 

2/16723 numaralı kararname ile bütün vilayetlerde toprakofi.. 
sin mısır mübayaa fiyatlan yedi kuruş yirmi beş santim olarak 

kabul olunmuştur. 1 şubat 1942 tarihinden 31 Mayıa 1942 ta· 
rihine kadar mübayaa olunacak mısır fiyatlanna aynca bir 
kuruş ilive olunacak ve bu zam 31/mayıs 1942 akşamın. 
dan sonra kaldınlacaktır. 13601 

1 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi ı t

S...mayuı: 100.000.000 T6rlı LirlBI 

Şube ve ajanı adedi: 265 

liral ve ticari her nevi banka muamelel4'r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az SO lirasa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

apfldaki pllna röre ikruliye dat•laeakbr. 

4 Adet 1000 Urahk '°°° Un 
4 • 500 • 2000 " 

' .. 2SO .. 1000 .. 
40 .. 100 .. 4000 " 

100 " 
so ... sooo .. 

120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. DM) 

" 

DlKKA T : Heaplanndaki paralar bir -e içinde 50 
liradan aşajı diifmiyenlere ikramiye çıkhtı takdirde yhde 
20 fazluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyli), 11 BirincM g" 
MUt ve it Huinıı tıri'ıl~t'ini4' c,lcilecektlr. 
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:················· .. •••••••••••• .. ···--= 
R. C. A.· 

BRODWAY • • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • 

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

mutlcika . görünüz 

• • 1 1 • • : Türksözü OKUYUCUlARINA DONYANIN HER TARA· : 
İ FINDA VUKU BUlAN HADISUERİ GONO 60- İ 
: Gazetesi HONEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDiNiZ. : •• • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, afif, 1 
: plin, barlta, bilumum matbaa ·ru·· ks .. .. • 
• işlerini Tftrklyede mevcut mat· T 0 Z U : 
1 baaıara rekabet eder derecede M tb 1 
: talt ve stlratle elden çıkİll'ır. a aası : 
• • • • 

Muharrem Hilffli REMO 
ABIDiNPA~A CADDESi NO : 42 - TilGRAf : R(MO ADAHA - Tf lffON : 110 

: Türksözü Cilt Kısmı : 
1 : • • 
İ SAGUM, TEMİZ, ZARİF CllT l$lERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO İ 
I . MOCELlİTHAHESİNDE YAPTIRABlllRSİNİZ I 

. - • • • • • - '\ -. ) • ı-. . . ·: . .... . :. . . . - . · .,._ ... , . . . ~- . .' ~· . '\ . .. -· .. . . . . --

.. Radyolin,, harikulade mües- de parlak neticeler veren 
sir terkibi, daima taızeliği ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

M temayüz etmiş ve onbinler.ce ye birkaç misli pahalı ecnebi 

B kişin-in tercih ettiğ'i yegane diş müstahzarlanndan da müs lağ"-
N macunu haline gelmiştir. Diş ni kılmıştır. = h1fzıssıhhasında ve güzelliğin· • = 

~ RADYOLIN i 

........................................ 

-

• 
iş Bankası 

&içik tasarrul beıapıarı 

1.941 
.ikramiye planı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayl•, 1 Ağustoı, 3 lkinciteıriP 
tarihlerinde yapılır 

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

2 > 750 , - 1,500 t 

4 
8 

35 
80 

300 

, 500 ) - 2,000 ~ 

) 250 t - 2,000 , 
, 100 > - 3,5()f . , 
> 50 > - 4,COO ~ 
, 20 } - f ,000 > 

TUrklye lf Bankasına para yat,rmakla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aym zan•~n~" taıtlhlnlzl 

deneml.ş olursunu:ır. , 

: ...................................... ~ .......... : 
ı,ı AKA GÜNDÜZ'ün f 
ı : :: :: = = = :: :: :: = :: :: :: = :: = :: :: :: :;: : ı 
ı : 
İ Türk Duygusu 1 
• ı 
i · Veni Çıktı ! 
ı ı 

DOKTOR 

Muza! fer Lokman 
Bergin hastalarını maayaneba· 

nesinde kabul eder. 
:U::U:A##C#2CUA:U:#A# 

ı ............ " ................ ~ .................. ı 

1 Irmak Hamamı 1 
ı ı 

i Yeni mlıtecır elinde Adananın i 
· f en temiz, en koalorıı ı 

ı i ı - Yegane Hamamıdır - ı 
ı ı 
ı ı 
ı Mükemmel bir servisle İflemeye baılamıftır ı 

ı· Erkeklere : Her gün saat 5 den 11 e kadar i 
ı ve 18 den 24 e kadar • 
ı Kadınlara : Her gün 12 den 18 e kadar i 
ı - HUkOmet civarmda Emniyet MUdUrlUOU arkasında- ı 
ı .................................................. ı 

i LAN 
(RK[K OGRlTMEN OKUlU MOOORl~~ONOEH: 

Miktarı 

~~###Att~=~~###:&~#~X##~~~~~ 
i 75 KURUŞ •• ı cı·n~ı· 

.. Metresi Takdir No Bedeli Teminah%7.5 : .................................................. : --------------
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ . 
~NOEKI MUAYENEHAHESim KABUl EDER 

, 

............................................. +ii.iii, 
~~ Abone ve nan 1eü1~ıh~söz ü i 
: ,artları GÜNCELiK GAZETE • ADA.NA . :~ 

Sahi,, ve Başmuharriri ı • 
FERiD CELAL GÜVEN •~ Senelili . . . I 400 K r. 

1 AylıUı . . . 125 • i - Umumi Neşriyat Müdürü : 

i ilanlar için idareye MACiD GOÇLO • ı;~ ı mUracaaı etmelidir "'"'d'" ,., , TOR~sozo M•~i 
.............. ,, n ................... H u .... ~ 

Lacivert kumaş 350 725-821 700 184 Lira 

1 - Adana Öğretmen Okulu talebesi ihtiyacı için yukarı· 
da cins ve miktarı yazılı kumaş 4/ 1 1/1941 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi l 9/ l 111941 tarihinde Çarşamba günü saat 14 
te Maarif Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapıldcaktır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddeleri muci· 
hince gerekli vesaik ve % 7,5 teminatlariyle birlikte ihale günü · 
komisyona müracaatları. 4-11-14-18 13562 

• 


