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Zeytin dalmm üzerimizde 
BiR TILSIMI YOKTUR 
O, bizim ağacımızdır 

1 
ı·········· .. ······ .... ··ı ı . ı 

ı Ruzveltın ı 
1 yeni mesajı 1 
ı i 
ı Eğe~ Hitlerin murJaffok ı f olmamaaı ve ejer zaferin ı 
ı /ngilte~enin. kazanması ! NICMIDDIN IADAK 

P
ropagandanın türlü kuvvetli 
tesirlerine inanmakla beraber 
sadece propaianda ile harp 

açılıp ıulh yapılabileceğini hiç san
mıyoruz. Biraz daha ileri giderek 
diyebiliriz ki sakin bir memleketi 
yavaş yavaş harbe kaydırmak için 
propaıanda sayesinde kafalar kı· 
zıştınlabilir; harp içinde bir mille· 
ti sulhe yatıştırmak için, propa· 
2'anda, sinirleri ıevşetebilir. Fakat 
dünyanın bir ucunda harbi bitir· 
mek için öbür başında sulh pro· 
pagandası yapmanın ne tesiri ola· 
cağım anlamayız. Jsviçrede harp 
propagandası yapıp Almanyayı 
savaşa atmak nekadar mümkün 
idiyse, Türkiyedc sulh propagctn· 
dasına iÜvcnip lngiltereyi barışa 
sokmak o derece kabildir. Bunun 
içindir ki Londralı cTlmes> mes· 
lekdaşımızın .:Berlinden sallanan 
2eytın dalının> esintisini Türkiye· 
de sezmiş olmasını doi'rusu, pek 
kavrayamadık. 

lnjiliz yazarına göre Alman 
propajandası Türkiyedc bir sulh 
hawasa yaratmaya çalışıyormuş. 
Memlekctımizde böyle bir nava 
yaratmayı hiç gerekli bulmuyoruz. 
Çünkü Türkiycde sulhun havasına 
ihtiyaç yoktur; sulhun kendisi var
dır. EQ-er lıu propagandanın eri· 
şeti, Türk halkana dünya hıtrbinin 
sonunu özletmckse, temin edelim 
ki Türkler yeryüzü barışını ne in · 
a-iliz milletinden, ne de Alman ef · 
karından daha aı ıöıümsüyorlar. 
Süzümüze hemen şunıı da kata
lım ki sulhu istiyorsak, bu, kendi· 
mi~ harpten koıktujumuz için ol 
m:ıdı&"ı gibi, barışı şu veya bu ra-
rafın çıkarına daha uygun jördü· 
Aümüz için de de~ildir. l:3iz, harp· 
te olduğu gibi, sulhte de bitara· 
fız. Sulhu, sırf insanlık adına si?" 
veriz. Harpte kimseye alet olma
mak kaygısı kadar, sulh gayretin
de hiç bir tarafa oyuncaklık et· 
memek düşüncemiz de kuvvetlidir. 
Bu bir ... 

ikincisi; cTimes> gazetesine 
ıröre, sulh teşebbüsü muvaffak ol· 
mazsa harbin devamı mesuliyeti, 
Türk efkarınca lngiltereye yükle· 
necckmiş. lngiliz gaıetecileti pek 
ila bilirler ki Tüıkiyede efk~rı 
2'fidenler, memleketi idare edenler, 
düşünenler ve yazanlar harbin bit
mesi veya sürmesi gibi büyük İ'i· 
)erde yabancı propagandalara u
yuk karar veren bönlerden deQ'il· 
dirler. Düvüşün niçin uıadığ-ını, 
barışın neden olmadığını görüp 
anhyanlarımız ve anlatanlarımız var· 
dır. Halk ta bunu anlamaktadır. 
Sonra, harbin uzamasından şunu 
bunu, haklı haksız mesut bilsek 
d~. harbi uzatanlara kızıp bundan 
dolayı ötekilerle beraber onun Ü· 

zerine saldıracak kadar deli olma· 
dıdımızı herkes anlamıştır. iki ta · 
raf isterse ara buluruz. Fakat ba· 
rışı özlersek de harbin sürmesini 
isteyenlerin aklını çelmeye, kara· 
nnı deA-iştirmeye ııücümüzün yet· 
mediA'inl bilecek kadar alçak iÖ· 
nüllüyüz. Şu halde bizi - propa· 
a-anda ile - sulh isteğine yanaş· 

tırmak neye yaraı '? 
lstanbulun ve Dolmabahçe sa· 

rayının bir sulh konferan<.ma ya· 
kışır olmasına gelince, bnluş -
k.iminıe - çok doğ'ruuur. EAer 
buji.in bo~uşan milletler yarın bir
birleriyle anlaşmak isterlerse karı 
şık zihinlere açıklık, karanlık gö · 
nilllcre ferahlık vermek için, kan· 
lı ve harap sahalardan uzak Bo
Q"aziçi kıyılarından daha dinlendi· 
rici ve aydm dekor bulunamaz. 
Türk milleti ve onun sulhsever 
~efi, bu deterli misafirleri kabul 

eımekle büyük sevinç duyacaklı:ır
dır. Fakat Türkleri tanıyanlar ve 
insarlı olanlar teslim ederler ki Is· 
tanbulda konf crans toplanacak 
diye sakat propagandalara kendi
ni kaptıracak çocuk bile bu mem· 
lekelte yoktur. 

Türkiyenin sulh meselesi kal'· 
ş1sındaki durumu Reisicümhurun 
Meclisi açış nutkunda açıkça an· 
latılmıştır. Milli' Şefin kısa ve gü· 
ıel bir cümlede hulasa ettiği gibi 
bu durum bir beklemeden ibaret· 
tir. Bizim için sulh düşüncesi si
yasi bir manevra değil, ins:\nlığın 
felaketi k:ır.$ısır.da acınmak sonu· 
cudur. Sulhu bütün dünya bekli
yor. Elbet lngiliıler de bekliyor. 
Bütün dünya sulh ı mühtaçtır; baş· 
ta, boğuşan milletler olmak şarlİ· 
le. Ancak bekledi~imiz, beklenen 
bu sıılh ne zaman gerçekleşir? 
Bunu henüz kimse kestiremiyor. 
Reisicümhurun dediği gibi ~hir 
gün> bu barışın kaynağı olabilir
sek çok sevineceğiz. Belki yakın, 
belki uzak, fdkal herhalde banş 
düşiincesini olgunlaştıı acak şartlar 
belirmemiştir. 

Ne yank ki bu şaı llan ya· 
ralnıak eliıni"l.de de~ildir . Yarat
mak için de kendi'llizi yıpı almak 
niyetinde de~iliı .. Harp macera
sı kadar sıılh masalından dJ iir· 
keriz . 

Bitirmek için kısaca şunu söy· 
liyelim : 

Türki}•t:de h::ırp propag-nnd~!ıı 
iı hııakmaı . Sulh pıopng8nda
sına da lüzum yoktur . Harp 
sevdalısı değ'iliı ki bizi sulb sev· 
gicıine yanaştırmak için emek ve
rilsin . Harbin dışında olduğu· 
muz için barış göresimiz , ne 
bir tarafa dost , ne öbür tara· 
fa düşman olacak kadar ya· 
kıcı ve yürütücüdür . Bundan 
dolayı bitaraflığımız sona er· 
mez , savaşanlarla münasebe· 

timiz değişmez . 
Zeytin dalının , üzerimizde 

bir tılsımı yoktur , o bizim 
ağacımızdır . 

ı ıstenıyorsa ı 

ı ı 
ı inglltereye ı 
f Utzuma kadar i 
f gemi_ vermeli İ 

Vaşington : 15 (a. a.) - Re· 
is Ruıvett gemi ve tayyaıe inşa

atının aıtmasını isteyen bir me
<Gel'ibi 3 üncü s:ıyf:ıda) 

SOVYE.TLE.RE. GÖRE. 

bazı bölgeler 
geri almdı 

Yeni tip torpiller 
Moskova : 15 (a.a) - Stalin 

dün Moskova<la Kremlinde Polon
} anın Sovyetler birliği nezdinde 
ki ~lı;isi Koı;'u kabul etmiştir. 

Molotofun:da iştiıak etligi bu gö 
ıiişme iki saat ııürmüştür. Görüş. 
menin . ıııevz.uu açığa vunılnıa. 

ınıştır. 

Londra : 15 ( a.a ) - Dcyli 
Telgraf gazetesinin Stoklıolm mu
habirinin bildirdiğine göre, Kırım 
da Almanlar Sivastopol ve Kerç 
kapularnıda gibi göıüküyorlar. 
Kırımda va1.iyet vahimdir. Re:. Al
ınan tümeni Sivastopol müdafaa · 
!arına darbeler indirmektedir. Al
man)opçusuııun daimi bombaı dı
manıııa maruz bulunnn Sıvasto
pol- şt:hri ve limanı, Sovyet do· 
nanması tarafından :artık üs ola
rak kullanılamaz. Kırımda Sovyet 
askerleri :şımdiden geceleri Kerç 
berzahının öte tarafına geçiril· 
mekte ve orada Fonton ve Ta
mon dak.i tabit müstahkem müda· 
faa mevzilerine yerleştirilmekte· 

dir . 
Diğer taraftan Deyli me} 1 di· 

yor ki : Kafkasyaya Kerç'ten te · 

Afriluıda MihıJere karıı /ngiliz.ler büyüh bir hareket ha· 
zırlamaktadır. Buna dair haberleri diğer sütunlarımızda 
okuyacaksınız • Yukarıdaki r~ıim /ngiliz Ortaıark kuv· 
vetl~rinfo talimlerini göıtermektedir. 

Tam 

PiYANGO 
llıteyl lçlnctl sabtlemlzde 

balacakııaız 

Türkiye -1 sviçre ve 
Türkige-Romanga 
Ticari Görüşnzeleri 

Afrikada 
lngiliz'lerin 
büyük akm 
hazırlıkları Ankara: 15 (Türkıözü muhabirinden ) - Romanya 

ile yapılmakta olan ticaret görü,melerine devam edilmek· 
tedir. Türk - Romen ticaret anlaşmasrnm müddeti .sona 
ermif ve iki ay uzahlmııtı. Mihver kuvvetlarlnln 

yollarmı kasmak için 
bUyUk bir plSnm tat· 
blklne geçlllyor . 

Görüımeler bu müddet bitmeden .sona erdirilecek ve 
U%un vadeli mal mübadelHi eaaıı üzerine yeni bir bir an/as· 
ma imzalanacaktır. ' 

Türkiye ile lıvicre arasında mevcut tical'et mukavele· • 
sinin müddeti sona ermek üzeredir. Bu makıatla bu ayın 26 Nevyork : 15 ( a. a. )- Nev

york Herald Tribün gazetesinde 
E.lyed şöyle yazmaktadır : c Ak
denizdeki lngiliz zaferleri ve ln • 
giliz deniz kuvvetlerinin bir kıs

mının Hind Okyanusuna ve pa
sifiğe hareketi haberleri çok ma
nalıdır . 

sında _ Türkiye'ye ıelecek olan lsvipe ticaret heyeti ile gô· 
rü,melere ba,lanacaktır. 

Bir Sovyei askeri faliyetie 

şebbüs :edilecek hücum için 50 
Alman paraşütçü tümeni Azak 
clenızi kıyılarında .toplanmış bu
ıuıını kta<lır. A) r ıca Fon i<unşlen 
de Rosto( a karşı hücuma yeniden 
başlama} a hazırlanmaktadır. llir 
kelime ile, bu sabahki lngiliz ga
zeteleri vaziyetin son 24 saat için· 
de vahimleşmiş :oı<lu~unu söyl~· 

mekte müttefiktirler. 
Londra : lS (a.a) - Mosko· 

va radyosunun verdiği resmi ha· 
berlere göre, :merkez ve cenup 
cepheletinde harekatta bulunan 
Ruslar, 13 so~ teşrınde 25 Alman 
tankı, piyade askeri veya malze
me taşıyan 300 kamvon, benzin 
Laşıyan dört sahrioç kamyonu, 25 
tayyare karşı koyma tesisini tah· 
rip ve bir piyade alayını imha 
etmiştir. 

Cenup cebhesinde iki günlük 
harekdtta Rus tayyarecileri , pi
yade asker ve ya malzeme taşı· 
yan 197 kamyon tahrip etmiş ve 
600 kadar askeri öldürmüştür. Ge• 
ne ıesmi Rus haberlerin:> göre-, 
çete müfrezeleri cephenin ekser 
kesimleri boyunca faaliyette bu· 
lunmuşlar, 300 kadar Alman su· 
bay ve askeriai öldürmüşler ve 
düşmanııı münakale hatlarını kes· 
mişlerdir. 

Lonrlra : 15 (a.a) - Tankları 
tahrip etmek için Rus tayyarcle· 
rinin yeni bir silah kullanması , 

Almanları hoşa gitmiyecek bir hay 
rete düşürmüştür. :Almanlara gö
re-, Pormoviç Pike bomba tayya· 
releri ııon derece tehlikeli bir tor· 

!Gerisi 3 lincıi ıaytadıU 

B. Litvino.f 
BakOye geldi 
Moskova : ıs ( a. a. )- A· 

merika Birleşik Devletlerinin Mos
kova büyük elçisi Ştanihar Sov· 
yetler Birliğinin yeni Vaşington 
büyük elçisi Litvinof ve lngiliz 
haberler nazırlığı şeflerinden Sör 
Valter'i taşıyan tayyare Bakuye l 
varmıftır. 

ALMANLARA GôRE. 

Muvaff akiyetlı 
akınlar oldu 

Hava bombardımanı 
Berlin: 15 (AA.)-Kı· 

nmda düşmanın muannidane mü
dafaasına rağmen Sivastopol ve 
Kerç'e hücum eden Alman kıla· 

lan araıi kazanmışlardır . Cephe-
nin orta kısmında düşman piyade 
kılalarının karşı hücuınlan püs
kürtülmü~lür . Ruslar 44 tank 
kaybetmişlt>rdir . Askeri üsler mu-

Bu haberler Amerika Birleşik 
Devletlerinin Şimali Amerika ile 
lzlaııcla arasındaki deniz yolları. 
nın mesuliyetini üıerine almaya · 
karar verdikten sonra lngiliz de· 
niz kuvvetlerinin tevziindeki de
ğişikliklere işaret etmektedir. 

Ak<lenizc gelince : Amiral 
!Gerisi 3 üncü !':aylada) 

............. 
Milli Şellmlzln 
Konservatuarı 

dünkü ziyaretleri 
vaffakiyetle bombardıman etmiş· Ankara : 15 (A.A.) - Reisi· 
!erdir . Ehemmiyetli tayyare teş· cumhur lsmet lnönü, berabeılerin· 
killeri Moskovanın cenup ve de Bn. İnönü olduğu halde bugün 
Ladoga gölüniin doğu ktsımla- saat 1S.30 da Konservatuan teş· 
rındeki Sovyet sahra lnhkiııınlına, rif _bu~urar~k ve.rilınekt~ _olan kon· 
kıl;;alara ' demiryollanna ' hava sen. dınlemışlerdır . Mıllı Şef ve 
üslerine hücum etmişleı·<lir . Düş- Rcfı~?ları koı;!servatuardn Maarif 
man ağır kayıplar vemlİŞtir • Dün Vekılı Hasan Ali Yücel tarafından 
gece Moskova ve Lening-rad boın-ı karşılanmışlardır . 

balanmışhr. • ........... . 

KADIN PABMAÖI 

T 
ü~kler ~ll adı nefis bi~ tatlıya kogmuşlarclır . Ben, bunu kadınlara 
bır cemıle olmaktan zıyade zarif fakat acı bir istihzanın ifadesi 

. olarak kabul ediyorum. Kadın parmatının yumşak, sihirli tenıasiyle 
hır çok hayırlı işlerin görü/dününe şüphe yoktur. Fakat bir de hu par· 
maAtn karışmasigle alt, üst olan işlerin bollu~una bakacak olursanız 
kadın parmalındaki lezzetin ne kadar acı, ve ağız yakıcı oldu~una ka
naat ietlrir~iniz. Tarihteki bir çok meşhur lıadiselerı' bir tarafa bıra· 
karak kendı hayatınızı yoklayın. Kadm parmaUmın izleri bulunan bir 
çok nalıoş hadiseler bulacaksınızdır. 

Ben bir müddei evvel kadın parma~ının yeni bir marifetini öfren· 
dim • Size de anlatacaAım : 

Amerika Cı1mhurreisi B. Ru.zveltin bir diktatör o/dutunu iddia 
edan/er var. Fa~at, .bunun dolru olmadıf!nı mııhaliflerinin sayısı isbat 
eder. Bu muhali/lerın başında Montana Ayan azası B. Vellt!r gelmek
tedir. Anlattıklarına göre, Ru%velt bu adı işittili zaman B. Hitleri dı1 • 
şı'inmekten derhal vazgeçermiş .. 

Gariplir ki, B. Ru%veltin şimdi 1 numaralı düşmanı olan Veller 
zamanında en sıkı, en yakın dostu imiş . / gariptir ki , J dedim . Bu 
iti/tan vaz geçiyorum . Çünkü,· en büyıl.k düfmanlıklnrın mazisini yok· 
/ayın mutlaka büyük bir dostluktan sonra do/muştur . Bugün hlrbfrine 
diişman iki insanın miinasebetlerini araştırm. Yüzde seksM , bu ı'ki in· 
.sanın daha önce dost olduklarını göriı'rsün(iz .• 

işte Ruzvelt/e, Ve/lef de daha önce böyle Josl imişler , . Fakat 
ne çare ki, Madam Vellu Ruzvelti hiç sevmezmiş .. ile nihayet 0 • 

nun Ruzvelie karşı olan bu dt1~manlıfı kocasının Cıinılıııt reisine karşı 
olan dostlıılunıı mallıip etmi~ .. Bir fÜn Ruztıeli. bir tltwtlinJe Ma
dam Vellıri bir tarafa çekerek sormuş : 

- Madam elemiş, Ve/ler ailesinin bnna karşt olan lıusumelinitı en 
bügılk taraftarı ve menbaı siz imişsiniz .. nu t!otr11 mudur ? 

Madam şu cet1abı vumı'ş : 
- Reisicümhıır hazretleri . . Dolrıı haber almaktaki maharetinize 

hayranım ... 
Bugün Amerikanın vereceli karar ve alaca/fı vaziyetin dıinga mu. 

kadderatı üzerindeki tesirini izaha bile lüzum yoktur • B. Veller bıı 
muhalefetin başmaa olduğuna göre , Madam Yellerin narin ve ince 
parmakları dlinyanın mukadderatı ile oynamıyor mu dersiniz ? 

Not9u 
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• • lngiliz iZ 1 

İngilizlerin güldüklerine baka
hm siz de gülecek misiniz ? 

Gençlerimizin 1 

--
köy gezintileri 

Askerlerin kin1sesiz 
çocuklarına gardım 

Bulgaristanda 
iane toplanıyor 

A
lmanyada olduğu Rİbi Bul 
g-aristanda iJa her sen 
fakirler için halk arasınd 

ı - Kadınları bir türlü aıı

lıyamıyorum. vesselam 1 Geçen 
gün karımla gavga etm iştim. Be
ni büsbütün terkedip annesiıı i ıı 
yanına gidece~ini söyledi. 

- Ala dedim. Bu benim de 
işime gelir. işte sana yol parası. 

- 1 vi ama dedi, bu kafi de
ğil ki, h~ni dönüş biletimin pa
rası ? ... 

- Dur ben de~strıinle geli· 
yorum, diye atıldı. .. l3t'n benim· 
kinin yii?ürıu~n çoktan nefret 
t:cliyoı um .. 

* * * 
5 - Karımla az kalsın ev

lenmiyt>cektik. Bunu düşiirıerek 

her zaman hayıflanırım. 

Halkevliler bugün 
köylere gidiyorlar 

Halke v'i reisi Dr. izzet Bilge
nin başkanlığı altında bugün halk 
evi idare heyeti ile köycülük ko-
mitesi köyl t>re bir gezi yapınağa 
çlkmaktadır. Bu heyete bir dahi· 
liye mütehas ~ ı s ı ıle bir <lo göz 
mütehassısı iştirak ederek hasta 

[ _se_oa Jl 

Bugünkü maçlar1 

Silah altına çağrılan askerle
rin kimsesiz l.alan çocuklarının 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve şu. 
heleri tarafınrlan himayeııi ve bu 
çocuklara yapılacak masraflara 
karşılık ola:-ak asker ailelerine 
ycırclım kaııunu gereğince ınalıalli 
idare heyetince tayin edilecek 
en azla geçinme miktaı ınca pa
ranın adı geçen Kur uma veril· 
mesi ciheti Dahil iye Vekilliğince 
düşünülmektedir. 

* * * 
2 - Karım çok akıllıdır. 

Geçen gün bana sordu : c: Max 
para konuşur derler, bu söze i· 
naııır mısın 7, 

- Tabii kaııcığım, tabii ko· 
nuşllr. Neden sordun ? 

- Hiç... Konuşacak kimse 
bulamadığımdan kendimi arasıra 

pek yalnıı. hissediyorum da l 

* * * 
3 - Bu modern genç kızlar 

çok şeytan oluvorlar. Geçenlerde 
bir gün knıııı\la bir eve misafir· 
liğe gitmiştik; Orada pek hoş 

bir kızcağırn rastgeldim. Derhal 
lıir köşeye çekip konuşmn~a baş .. 
!adım. 

Muhavereyi biraz ilmUeşlir

mek istedim ve sordum : cÔ
püşmek size göre muıur mu
dur ? 

Cevap ver<li : 
- Muı.ur olabilir; çünkü ka. 

tınız bu tarafa bakıyor ! 

* * * 
4 - Geçenlerde kat ıının y ü · 

:dinü pek sarı buldum. Üıüldüm. 
Bir doktor çai{ırmak için hemen 
sokağa çıktım. Yalda bir arka
daşa rastgeldim. Nereye gittiğimi 
sordu "Doktora ~ dedim, ckarı

r·mın yü1.ünü pek beğenmiy<>· 
rum.> 

Ona : 
-Evlense!.: l demiştim. 
O da: 

- Fena fıkir degil ama bizi 
kim alır ki ! Cevabını vermişti. 

* * * 
6 - Dün iki kadın otobüste 

yanında konuşuyorlaıdı. Kulak 
misafiri oldum. Biri eledi ki : 

- Acaba kocam Lenden 
bıkmış ınırlır diye ara sıra rlüşü. 
ııürüm. 

Öteki : 
- Buna neden lıükmdıirı 

diye sardu. 
- Bilmem beş sen'e evvel 

evden çıktı , bir dcılıa eve ayııl. 
basmadı da. 

"' * * 
7 - Geçen giirı karımı süt 

<;ti } ü üµeıJ...en }akaladıın . lji biı 
azardan sonra : 

Bu herifle vaktini nttsıl ö!dü 
ıiiyorsun Bakalım hesabını bil
miyor musun? Asıl onu nasıl Ö· 
tle yereğiı. ? Deci im. 

* * * 
8 - Dün karıma bir arka-

daşı sormı..ş : 
- Kocanın tabiati nasıl, onu 

memnun etınek zor mu ? 
Karım da : 

Bilmem hiç teşebbüs et
medim cevabını verm·ş . 

* * i!< 
9 - KAnma sordular 

ve gö:z.ü ağrıyan köylüleri tedavi 
edeceklerdir. 

Balkevlmlzde bir 
konlerans verilecek 

Yardım sevenler Ct'miyeti na· 
mına 17 - 11 - 941 pa1.artesi 
günü saat 16 . da Halkevi büyük 
salonunda Avukat Abdullah Türk 
ucu tarafından • Nıkahsız kaıı ko · 
ca gibı yaşamanın içtimai ve hu· 
kuki zararları ve kötü neticeleri,, 
mevzulu .konCerans yalnız bayan 
!arımızla genç kızlarımııa verile· 
{' ektir . 

Tftrk Bava 
Kurumu içtimaı 
Türk Hava Kurumu idare he· 

yeti toplanmış :ve kuruma yapı· 
laıı ve yapılacak olan yardımlar 
etrafında konuşmelar yapılmıştır. 

Valimiz B, Faik Üştüııün idaresi 
altında yapılan top'.antıc.laki seçı · 
len komiteler yarından itibaren 
foali}de geçeceklerdir. 

Eşya hırsızı 
Mehmedin eşyasını çalmak· 

tan suçlu olarak :Adliyeye teslim 
edilen Mahmut oğlu Hasan sorgu
sunu müteakib tevkif edılmi~tir 

- Kocanıı. akşam eve geldi · 
~i zaman kollarını belinize do!ar 
mı ? 

O da: 
- Evet. dedi, beıı ) umruk 

atmıya davranmadan bazan ... 

Su. Sporları için 
yeni elenıarılar 

TENiS EKSERSIZl ERi 
Bugi.in Adana stat} om unda 

üç he}·ecanlı maç yapılacaktır. 

Karşılaşacak olan takımlarııı kuv
vetleri aşağı yukarı müsavi gibi · 
clir . Bilhassa Milli Mensucat De · 
mir spor arasındaki , maç şampi
yon!uk Ü7.eriııe büyük tesir J apa
caktır. Çok kuvvetli olan 6ıııcı 

Demır spordan, geçen, iene şanı· 
pi) onu Milli Mensucatı yenmesi 
ümit ediliyorsa da vaziyet bugün 
sahada belli olacaktır. 

Saat 11.30 da incirlik g. k. 
Ce} han g. k. saat 13, 15 de Ma · 
lat} a Mensucat g. k. - Adana 
gençlik kulüpleri ile saat ~15 de 
de ıı illi mensucat g . k. - 6ınrı 
Demir spor kaışılaşaeaktır. 

* * ·~ 
Beden lerbiyesi Seyhan Lül· 

gesi su sporlaıı takımı antrenör
lüğünü yapan Halil Dalhan nıez.u . 
niyeti bittiğinden vazifesi başıııa 

avdet etmiştir. Haber aldığımıza 
göre yakında kardeşi Mahmut Dal 
hanında şehrimize gelip Milli men· 

sucat gençlık kulübüne g;rmesi ih 
timali kuvvetlidir. 

* * "' 
Beden ter bisesi ile Halkevi 

spor komitesi müştereken yapa· 
rakları tenis ıurnuvasının ilk 
ekzersizini dün 15 de Gilo<lo f ab-

Silah altına çağrılan askerle· 
rin kimsesiz kalan çocuklarının 
sayısi}'le idare heyetlerince tesbit 
edilen en aıl( ge\inme miktarının 
her belediye için ayrı , ayrı gös
leri!mek şartiyle ham )anacak cet
velin acele gönderilmesini Dahi
liy~ Vekilliğı valiJiklerden istemiş
tir . 

Bir makklimlyet 
Cinali köyünden Hasibe Gü 

!erin geceleyin kolundaki bir çift 
kıymetli~burmasını zorla gasbetti · 
ğinden ayni köyden suçlu Süley
man Ummaz, a~ırceza-lıı yapılan 
duruşma sonunda suçu sabit gö · 
rül<lüğürıden üç srne iki aya malı
kiim olmuştur. 

Ayakkabı bırsızıarı 
tevkil : edildiler 
Kazım ve Yunus adındaki ta. 

nınmış lcimseler Mediha ufluoğlu 
ve arkadaşlarının ayakkabılarını 
evlerinden çalmaktan suçlu olarak 
Cumhuriyet müddeiuıııumliğine 
verilmişler ve suçlları sabit görül· 
düğünden tevkif edilmişle e-ir. 

rikesı kortunda y.ıpmışlarrlır. Bu 
çalışmalara bölgemizin tanınmış 

elemanlarından Rııa Salih Saray, 
İbrahim, Hüseyin ve Recep Tü
merkan iştirak etmişlerdir. 

~!""'""'"~~~~~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!J!!!ll'!!~~ ...... ~------ ~ ....... -- --....... ~--~----~----~~"""'!!!~----~~--~ 

Cam eşya el ~KAÇ GÜNLÜK BiR HiKAVE 
·-~-- _,......,,.....,,~--

- fiyatları -

yükseliyor Yıldız Işığında 
{ 

Fiyatlardaki 
yflksellş sebepsiz 

ÇEViREN 

NEVZAD GtlVEN l 
lstaabul : 15 (Tüı ksöı.ü mu- ve kendini kaybelıniş bir halde 

Jıabirin<len) - Son günlerde pi- ona bütün hakaretleri yapıyor ... 
) asada zücaciye eşyası fiyallari Hobs'un içeri girmesi onu bu 
üzerinde gayri tabii şrkilde bir korkunç hnlıranın pençesinden 
.} ükselme müşahede edilmektedir. kurtarmıştı. 
Diğer taraftan bazı zücaciye marl- - 4 - - Mösyö Şikolm şu ... Si-
cleleri istenilen ne\li ve miktarcta miti yemeğe alıkoymak istiyor .. 
bulunamamaktadır. işin şayanı Hayır Hamiyet ! Ona ço- - Pekala madam . . 
dikkııt tarafı, bulunmıyan maıl- cukları ısöstermek isterim · Zama- - Ru Simit nasıl btı adam? 
eleler arasında Paşahahçe cam nında onun da iki çocuğu var- - Bir centilmene benziyr r 
fabrikasının manıulatıııın da dahil mış , Fakat elinden almışlur . . m;ı<lam . Her halde ş:ınssız bir 
oluşudur, Muntazam bir ş ekilrle fşi ile beraber karısını da kaybet ad .ım .. 
imaliitına devam etmf"klc olan miş . Ondan çok bahsetmedi . _ Vücut itibariyll! nasıl? 
fabrika, hergün yüzlerce kilo Fakat söylecJiklerinden anladığıma _ Urnn boylu , kumral , za-
carn mamulatı, kadeh, çay bar· göre , biraz hafif ve müsrif bir yıf .. Dalın doğ·rusu anemik .. 
dağı, su bardağı, sürahi, pul şi kadınmış . Kocasının k.ızandığıııın - Hanriyel meçlıul adamın hü-
şe, ltlmba şişe, muhtel f nevi ka- iki mislini harcıyor ve vaktini 

Z viyelini arlık anlamıştı. Biraz sonra vanoz, bü; ük şişeler, sigara tab- flört yapmakla geçiriyormuş . a· 
karşı<;ına geçecek rni,L.c; ehzi bir te-lası gibi rrıuhteiif cam eşva, vazo vallı adam işini kaybettiği gün 
bessünılc şöyle diyecek : vesaire yapmaktadır. Fayans ve o da ortadan kaybolmuş .. 

porselen gibi şeyler ise bu ima· - Onun hakkında biitün bil· - Hanriyet Eeee .. Görüyo· 
lalın dışında kalmaktadıs. Paşa- diklerin bundan mı ibftret 7 rum ki , adetin veçhile yine iki 
bahçe fabrikasının, dahili ihtiya- - Bu kadar malumat kafidir ayağının üzerine düşmüşsün ·· 
cın hiç şüpesi1. ki büyük bir kıs· sanırım . Bunun önline geçmeğe imkan 
m:nı kaışı101yacak olan imalatıııın Bu sözlerden sonr<'l 5ikolm yok .. Merhametine mürncaat et-
Lu şekilde ortadan yok oluşu çok banyoya doğru ilerledi . l lanıi · menin faydası yok .. jorju seve-
garip görülmektedir : Bazı kim· yetin çehresinde renk kalma- rek onunla evlendiğini söylese bu-
seler fabrika mamulatını toptan mışlı · na da inanmıyacak . . Mazisini, 
olarak almakta ve istedıkleri şe. - Hayır , ha;.ır bunun im- sevdiği adamla evlenebilmek için 

Kutunun içinde kocasına hediye 
olarak aldığı iki inci vardı . Bir 
kaç dakika sonra onları ,kocasına 
verecek ve o da bu hediyeyi 
memnuniyetle karşılıyacaktı .. A
caba böyle olacak mı idi? Koca· 
sı kendisine Simitin hikayesini ga· 
rip bir tavırla ve manalı bakı~lar
Ja anlatmamış mı idi . Ve sonrn 
diin ne kadar sinirli idi ... Bel
li de sadece bu adamın maruz 
kaldığı facia onu fazla müteessir 
etmişti . . Küli.iphaneye girdiği 

zaman Şikolmu küçük yıldızın 
içindeki elektrik ampulLinii diizelt· 
ıneklc meşgul buldu . 

-·- Bu lamba ilk defa olarak 
siinüyor ... Bayramın hayırlı olsun 
1-lanriyet .. . 

Şikolın karısının hediye elliği 
incileri alırken de: 

- Harikulade.. Zaten benim 
de ihtiyacım vardı .. Çok teşek
kür ederim . Dedi. 

Saat onbire do~ru Şikolm 
yukaı ı çıktı ve Simi tin kapısını 
vurarak içeriye girdi . Simit ma-

- Siz çok iyi bir insansınız 
Şikolm ! Minnettarlığımı anlata
cak kelime bulamıyorom . Fakat 
şunu da söyliyeyim ki elbiselerim 
ütücüden ge'ir gelmez buradan 
savuşmak mecburiyetindeyim. 

- İmkanı yok .. Yemeği bi
zimle beraber yiyeceksin .. 

- !mkanı yok .. 
- Niçin? 
Simit bu suale doğrudan doğ· 

ruya cevap vermedi . 
- Şikolm 1 Dün size söyle

diklerimi unutmanızı rica ederim . 
Boş mideye inen viski fena halde 
başımı döndlirınüştü . O kadar ... 
Biliyormıısunt17. .• Renim w11iye
timde olan bir insan ~muıunu 

kurtarmak için kahalıotı daima 
başkalaı ına yüklem eğe çalı~ır . 

- Evet .. Evd .. Biliyorıını 
Yemek saat birde lıa1ır olacak 
Sizi bekliyorum •. 

istirham ederim . Reni bı · 
rakınız , gideyim .. 

- Elbiseleriniz öğleden evvel 
gelmiyecek . . Sonrn , sizin için 
bir iş bulmayı da düşliniiyorum . 
Neticeyi de beklemek lazım . 

- Peki , saatında aşağıda 

olacağım . 

Simit banyoya g·irmişti . Şi
kolm daha bir müddet odada ka
larak aşağı, yukaı ı dolaşınağa 

başladı Masanın iistüııde Simiıe 

ait bir takım öteberi vardı : 

iane toplanmaktadır. Sofya sokak 
larında büyük kaınyonl01r gezdiri 
lir. Borazan sesini duyanlar, evler 
den ve dükkanlardan çıkarak, fa· 
nila, gömlek, eldiven, ayakkabı 

şabka gibi giyilecek eşya vey 
para verirler. Para ianesi için ek 
seriya dükkan ve mağazalard 

heyetler dolaşır. 

1937 - 1938 yılı kış mevsi 
minde toplanan 1,258,579 leva il 
ıo,224 aıalı 2,793 aileye yardıı 
edilmiştir. 

Gene 1938 - 1939 yılında to 
lanan 1,978,099 leva ile 13,00Q 
azalı 3,732 fakir ailr banndırılmış! 
tır. 1939 - 1940 ianesine.le eld 
edilen 3,107,133 leva ile 13,70 
azayı bıılan 3,828 aileye yardı 

edilmiştir. 

Geçen 19-10 - 1941 yılı top 
lanan 5,036,560 leva ile de 15.00 
azalı 5,000 aile geçinclirilmiştir. 

Memleketin genişlemesi sebe 
biyle bu kış daha fazla iane lop 
!anması beklenmektedir. Cere 
neşriyatla ve gerek radyo ile b 
kış ianesi için propagandalaı 

başlanmıştır. 

En eski top 

F
ransanın Calais şehri Al 
manlar l ırnf ından işg 

edilmeıden evvel halıkç 
lar denizin dibinden dünyanın e 
eski topu addedilen bir top çıka 
mışlardır. Balıkçıların ağlaıına t 
kılarak çıkarılan bu topun naml 
su, bir metre uzunluğundadır. 

Namlunun üzerinden pas) 
temizlendikten sonra topun banı 
la dolu olduğu ve ateşe hazır bt 
lunduğu görülmüştür. Bar .ıt ha 
tuçunun hiç bozulmaması naml 
mın tıpa ile sımsıkı kapalı bulu 
masından ve içeriye deniz suy 
nun girmemesinden ileri gelmi 
lir. 

Askerlerimize 
kışlık hediye 
Kahraman erlerimize kışl 

hediye tedariki haliyeti gün ge 
tikçe hararetlenmekte ve say 
Adana halkı bu millet, milliye 
vatan ve hamiyet işinde hakikat 
içten gelen bir alaka ile son hac 
elinde ilgilenmt ktedir. 

Bu cümleden olmak Üt.ere y 
dımcı l..omitt>ye dün de bir ç 
müı acaatlar \'&ki olmuş ve tebe 
ı liat yekunu biı miktar dalıa k· 
barmışlır. 

700 lira tül!cardan Alher 1 
} ap •ıkinci defa olar alı. bu s 
retle tebcnu miktaı ı bin lira o 
muştur ,, 

500 Rıza ve Avni Ôzşı:ıht 
300 Mf'!hmet, Adil ve Bahri 
ray. 200 İsmail Dülger, 200 A 
dulkaclir Peks<)y, 200 Fa1lı M.c 
150 Ahmet Toraman, 100 Must 
fı:ı Berikman, 100 Mehmet Yağlı 
50 Şevket Tatlıtuğ, 50 Bayan E 
be Özler, 50 Bayan Naime Al< 
ok, 50 Mehmet Mu a Abalı. 

Ankaraya llJı kar 
Ankara : 15 (Tür ksözü m 

lıabirinden ) - Bugün Ankaray 
ilk kar düşmüştür. Şehir başt 

haşa beyazdır. 

kilde tevzi etmekte Vf'}'a bir kıs . kanı yok .. Allah kullal'ına böyle inkar ettiğini söyliyecek olursa 
mını da saklıyarak yüksek fiatla kötü bir oyun yapmaz .. Bilhas- mutlaka alay edecek ... 

sa üstünde duran Hanriyelin fo. 
toğrafına hayran , hayran bakı
yordu : 

Bir, iki mektup, boş bir para 
çantası, bir siğara tabakası .. ıııııııııı:ıııııııııııııı 

el altından htanbula ve Anadolu sa bir bayram gününde . . Misafir odıısında bir fotoğrafı 
şehirlertne se .... kedilmelı.tedirkr, Zili çaldı ve Hobsu çağudı . En- olduğ·u için kendisinin eski karısı 
Bıı yüzden ve hiç bir meşru se- dişe içinde beklemeğe ba~ladı . olduğunu keş[etliğine de şüphe 
bep olmadan piyasadaki cam O anda kendini Cenupda o kü- yoktu • 
madclrler üzerinde yüzde 15,30 çük maden ka~abasında görüyor- Kalktı ve bir makine gibi ge 
kadar bir fiyat tezayüdü görül· du . Yine bir Noel gecesi idi . yindi. Kalbinin müthiş bir tazyikle 
müştür. Misııfirler yavaş yavaş salonu dol- sıkıştığını hissediyordu . İnmeden 

- Karınız de~il mi ? 
Evet .. 

- Ne kadar güzel .. 

- Ben de çok mes'udum Si· 
mit .. Sizi onunla tanıştırmak i;;-
terim .. 

-- Ben de isterdim.. Fakat .. Alakadarlar bu hususta tet- duruyordu ... Varren onu Ho- evvel tuvalet masasının çekm~sini 
• nhrmağa ha&lawJ.~.sl~a~r.d~ı~r.·~·--~ ...... - ··.o ı arasında or __ a~t .... ı _.v .... e_..k._ü ..-iı.;.;.' k_..;;.b.;.;.ir __ k .... ut ... u__,'-"·ık:.;.;a""ı...;;;·d;.'_,ı ....;.. __ Omuzlarını silkt:kten sonra: 

Siın=t tam yemek saalında 
salona girdi . Şikolm neş'eli bir 
çehre ile onu karşıladı . 

- Simit , size bir iş buldum. 
Fakat daha evvel kütüphaneye 
geliniz ... Sizi karıma ve çocuk· 
tarıma takdim edeyim . 

- Sonu Var -

Kı• geldl. Blnlarce çocu 
gözlerini sizden gelectı 

yardıma çevlrmı,t1r. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

. ııııııııııııııııııııııııı 
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TORKSOZO 

S/Y A~i ve ASKER/ 
GÔRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
- Ankara Rat/90 Gaultsi -

Dl$ HABERLER 
lltaraftıll llaaananan 

1 

tadili akisleri 

MiHVER MA. TBUA Ti 

JAPONYA - AMERiKA 

CENERAl HUTZIGER'İN 
CENAZE , MERASiMi 
Vişi : 15 ( a. a. ) - Alman 

büyilk elçiıi Abet dün Vifiye 
gelmiştir • Hutziger'in cenaze tö-

SOVYET CEPHESiNDE reninde Alman hükumetini temsil 
SAV AŞ DURDU MU ·~ edt'cektir. Devlet nazın Mareşal 

B 
itaraflık kanununun tadili me· Pclt-n namına Alman heyeti kar· 
selesi bütün dünyayı ıtlikadar 1 şılemak üzere işgal hududuna ka· 

etmeUe devam edi) or . Bu ' dar gitmiştir · 

tadltin küçnıc hir. ,kseriytotıe ra· 'Alrl'-ada ıa..tUılerlD 
pılmaıı Dcmokraıuler matbuatında • •• 
ehemm!yetsiz olarak telakki edil· ...... alna •aıırlıla 
mektedır . I " ı--
. lngi!i~ matbuatı , artık_ Ame· ( Başı 1 inci sa7l•d• ) 

tıkayı lnıııtere yanında gormek· ı K . h , n flosuna veni gemi 
tedir I anıg am ı ı J 

Al
• tb t d b ve tayyare kuvvetleri gelmiıtir • 
man ma ua ı a u mese· . . -

1 • ı ı kt R it' 1 Amiral Şimali Af rıkısdakı duşman 
cyı e e a ma a ve uıve ın O• k 
Y 1 d h.1 1 . d b hs \ ordularının iaşe ) ollarını kesme 

un arın an , ı e erın en a e· k k' 1 k h k t 
derek Amerikanın harp uı;uru- üzere daha eıı ın o ara are e 
muna yaklaştığını ve bunun ye· edebilecektir . 
aane mesulünün Ruı.velt olduğunu Amir alin muvaff akiyetleri Ge· 
yaımaktadırlar . neral Romel ordusunun iaşesi için 

* • * lazım olan m.!rhale yoluna karşı 
Japon f evL:.aladc delegesi Ku· )'apılan seferin ancak bir başla~· 

rusu Sanfransiskoya varmış hulu- gıcıdır . Bir çok darbeler yemış 
rıuyor. Kurusu, Amerikan-Japon olan ltal) an donanmaııının ger· 
göı Üfmelerinde Vaşingtondaki Ja· çek kıymetine gtlince bu donan. 
pcm elçisine yardım edecektir · manın va1 iydi şu haherle ken-

Umumi kanaate göre, Japonya disini göstermektedir : 
11keri vaıiretinin, yani Şark cep· 
hesindeki durumun tavaııulııırıa - lki a~ır ltalyan kruvazörü 
hd11r intizar ıiyaseti takip eyle- bunlarm ) arısı kadar küçük ulan 
mck terlir . iki lngiliz kruvazörü kar şısıncla 

* * * kendi destroyerlerini ve muhafa· 
Sovyet cephesine gelince : ıaya memur oldııkları ticaret ge-

Ct>pheden yenı \ 'e ehemmiyetli milerini bırakarak kaçmışlardır • 
bir inkişaf kaydeden haber gel- Ak<lcnizdeki lngiliz sitratejisi Lib-
memiştir . Yalnız Bulgar radyo- Mı le ti · 
auna aörc , kış dolıyısiyle Rus yadaki i ıver uvve erıne ya· 
yadaki harekat artık durmuştur . pılacok taarruzun ilk hazırlıkla· 
Bu haber şayanı dikkattir . Ve rını teşkil e<lecek şartlann tesi · 
ilk defa Mıhvere bağlı bir kay. sini hedef almaktadır . 
nak böyle bir haber veriyor ve Amiral Kamingamın bu ha-
bu haber Bertin kaynaklarının ha- ~eketleri fimdiki hızla devam ede· 
berleriyle taban tabana zırt olu- cck olursa General Romel mah-
Jor. volmuıtur . Suıuz ve .) iyecekaiz 

YENi 9'E,RIYAT: 

Beden terbiye.i 
ve •por ... 

Beden terbiyesi ve spor mec 
nıuasının 35 inci sayısı ıpora ait 
en lüıel yaıı ve ı uimlerle çık· 
n•ııtır tavıiye ederiz. 

bir memlekette zırhlı nakliyat 
vasıtaları az olmakla beraber Ö• 

teki bakımlardan sa} ıca üıtün 
bulunan ve sa~lam iafe yoluna 
IJlalik olan bir düıman lcarşııında 

General Romelin mü~akalc yol· 
ları kcıilecek oluraa vaziyeti çok 
tehlikeli olacaktır · 

PİYANGO 
Kazanan numaralann tam listesi 

Numara Lir• N~mara Lira 

193,849 10,000 2.88,912 5,000 

1181la7 10,HO 311,175 5,000 

151,175 10,0H 110,193 5,000 
\ 

Son rakamları (3) olan biletler (:l) şer lira 

Son rakamları l5) " " 
(~) fer lira 

Son rakamları (27) " " 
(10) ar lira 

Son rakamları l578) " " 
(50) fer liı a 

Son rakamları (260) " " 
(100) er lira 

Son rakamları (9559) " " 
(500) er lira 

Son rakamları \2109) " " 
(500) er lira 

Son rakamları (19570) " 
,, (1,000) er lira 

Son rı\amları (38491) " " 
(1,000) er lira 

Son rakamları (374'2) " " 
(1,000) er lira 

Son rakamlan (99537) " " 
(l,000) er lira 

Son nılcamları (25691) " 
( 1,000) eı lira 

" (1,000) er lira 
Son rakamları (44619) " 

.. 
Son rakamları • (38581) " 

.. (1/00) er lira 

Son rakamları (28066) " 
.. (1,000) er lira 

Son "'•mları (50678) .. ( 1,000) er lira 
•• (1,000) er lira 

Son ratamları l170S6) .. 
" {2.000) ~r lira 

Son rakamları (81580) " 
.. 

Son rakamları (18206) .. (2.000) er lira ,, 
(2,000) er lira 

Son rakamlara (72430) .. ,, 
(2,000) er lira 

Son rakamları (91539) ,, 
" (2,0CO) er lira 

Son rakamları (12;65) " " (2,000) er lira 
Son rakamları (33741) " 

,. 
Son rakamları (76267) il .. l2,000) er lira 

Son rakamları (55130) " 
('2,000) er lira 

" (2,000) er lira 
Sott rakaoılar• (66871) " •• 

mlırı 63228 il " 
(2,000) er lirı 

MISIR TOPRAKlARINA 
AlMAN HAVA HOCUMU 
Kahire : ıs ( a. a. ) - 64 ölü 

ve 100 yaralıya mal olan Fiyum, 
düşman hava kuvvetleri tarafın· 
dan bombardıman hadiseıindeu 

dolayı Kahire hükumeti Berlin ve 
Romaya protesto notaları gön 
dermiyecektir. Zira şimdiye ka· 
dar gt"çmişte yapılan buna ben· 
zer teıebbüıler için hiç bir ce
vap alınmamııtır. 

Mısır hükumeti hadise karşısın· 
da duydu~u şiddetli memnuniyet. 
sizliği belirtmekle ve tazminat 
hakkını mu haf aza etmekle iktifa 
edecektir. Alman ve İtalyan teba
asının Mısırda müsadere edilmiş 

olan mallan Mısır tebaasının u~" 

radığı zarar ve ziyana karşılık 

tutulacaktır . 

Brzweltla rem 
meıaıı 

IBaştarafı Birincide) 
saj göndermiştir. Ruzvelt bu me· 
sajınd• : <Eter lngiltereyc lüzu
mu kadar gemi verirsek Hitlerin 
muvaffak olmasının önüne gt>Çİ· 

lehilecek ve eğer havalarda ha. 
kimiyeti alırsak Hitler mağlup 

cdilecektiu ciemiftir. 

Yardım ıeweaıer 
Cemiyetinden : 

Cemiyetimiz namına tertip 
edilen konferanslardan birincisi 
17 11.941 pazartesi günü saat 16 
da Halkevi salonunda Avukat 
Abdullah Türkuca tarafından sa
at 16 da verilecektir. 

cNikahsız karı kocc1 gibi ya· 
şamanın içtimai ve hukuki zarar· 
lan ve kötil neticelari> mevzulu 
oları bn konferans yalnız bayan· 
lınmızla genç kıılarımıza malı· 
5'J.9tur. 

Sayın bıyanlırımızın ve renç 
kızlarımızın bu konferansı diole· 
meleri rica olunur. 

Tirli Bava Bara-
mandu: 

Kurumumuza muvakkat 
surette çalışacak 2 gence 
ihtiyaç vardır. isteklilerin a· 
cele müraçaatları. 

13611 l - 2 

TEŞEKKÜR 

Atatfrk parkı. gazme ha· 
'lluzunda 301101941 günı1 yap 
lılımız yilzme ,ı;aflılarımızda 
kazanan sporculara mayolar 
ve Aclana Gençlik kulilhilne 
ele bir kupa hediye eden Bay 
Borı's Gilodoya ttıekkür et/eriz. 

Beden Ter blye•I 
1361'.l Seyhan Blllıul 

Sovyeoere gire 
( Ririııci sahifeden aı tun ) 

pille miicehhczdir. 
Bu torpill~r isabet ettiği zaman 

tankın 1.ırhlısında bir delik açmak 
ta ve sonra :arabanın içinde pat
lamaktadır. Ruslar torpilden bah· 
setmiyorlar. Yalnız tankları dele· 
rek içinde patlamak üzere huıuıi 
mermiler yapıldığını söylüyorlar. 
Bu vasıta ile şimdiye kadar yüz· 
lerce tank t hrip edilmiıtir. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA RaJ.qosu 

Pazar 16.11.941 
8.30 Proaram ve memleket sa · 

at ayara 
8.33 Müzik: Hafif müzik ve marş 

lar (Pi.) 

8.45 AJANS haberleri 
9.00 Müzik : Programının De 

vamı 

9.15 Evin saati 
9.30/ 
9.45 l\lüıik : Proa-ramının son 

kısmı (Pi.) 
12.30 Program ve memleket sa 

al ayarı 

12.31 Müzik : Kemençe ve lan 
bur ile saz eserleri 

12.45 Ajans l l;ıberleri 

l 3.00 Mli1.~k : Şarkı ve Türkü 
ler 

13.10/ 
t 4.30 Müzik : Radyo salon Or 

kestrası ( Violonisl Necip 
ı-'\şkın ) 

18 00 Program ve memleket sa· 
at ayan 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or 
kcstra!lı 

18.40 Müzik : Muhtelif makam· 

!ardan şarkılar 
19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 

Ajans Haberleri 

19.45 Sesbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Bestekir Simala 
rı • 

20.15 Konu'şma : ( Meslekler ko 
nuşuyor 

20.30 Müzik : Fasıl heyeti 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : Karıştk şarkı ve 

türküler 
21.3~ Ankara Sonbahar al yarış 

!arının neticeleri 
21.45 Müzik : Dans muziti 

( Pi. ) 

22.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haherleri 

22.45 Anadolu Ajansının Spor 
Servisi 

22.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa· 
nas 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GOH MUST Af A Rlf ATECZAHANESİ 

OSTONOEll MUAYENEHANESİNO( KABUl EDER 

ilan 
iHHISARlAR ADANA TOTON f ABRIKASINDAN : 

Eksiltmeye konulan fabrikamız nakliyatına ihale günü olan 
15- 1 1 - 941 da talip zuhur etmediğinden müddet on gün daha 
uzatılmıştır. 

ihale 25- 11-941 Sah günü saat on dörtte yapılacağından 
isteklilerin eksiltmeye iştirak etmek üzere fabrikada müteşekkil 
komisyona müracaatları, 13609 

t . 
• . • • t . 
• . 

Sayfa 3 

.. ............ .............................................. ~ ................ .. 
• Geçen ay dökmeci Mükremin Çelikdökerin 

Sevgili kedisi Me.;tana 

10,000 lira lcazandıraa 

ALTUNOLUK 
Bu ay da en büyük ikramiye olan 

20,000 Lirayı 
O•manlı Bankaaı altında halıcının yanında çalıfan 

. 
• . • . 

. • • . • . • . • Faraç Dilber ve ortağına kazandırdı. ! 
Ayrıca ismini vermiyen bir zat yiııe AL TUN OLUK' tan ~ 

265922 Numaralı~bilatle 5000 ve 166871 Numaralı biletle Sarı· ! 
yakup 23 Numarada Ômer ve 363228 Numaralı biletle Kale ! 
kapısında Kör Ahmet Doğan 2000 er lira kazandılar ! 

• • 
, BilETlERINiZi MUTlAKA Al TUN OlUKTAN AllNIZ. i ··-----------------· ... ---------·· ! Slıl de Zeagla eder. i 
• • i ALTUN OLUK Mersin ve Tarsusta şubele r açmıştır. i 
i 1-3 i . . 
!.- .... .,, ......................... ., .... ., .... . ,.. ..................................... ! 
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DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bergin llaıtaıarını maareaeba

aesbıde ·11abal eder. 

ı-DOllTOB-ı 

Hüseyin Rif at Evirgen 
Birinci 11nıl Bali Baıtahlıları 

Mltebaısııı 
MUAYENE S4ATLERI Sabah : 6-9. Ötle : 12-14. 

Akıam 17 den sonra yeni taşındığı Abidin Paşa caddesi 

Şekerci Turan apartmanı 114 numarolu dairede : 
(Hergün hastalarım kabul eder -. Fakirlerden para 

alınmaz) 7-10 13591 

l"""""""""""""""~"""""""""ı 

f Irmak Hamamı 1 
ı ı 

l Yeaı mlıtecır elinde Adananın İ 
i en temiz, en IEonlorıa İ 

f - Yegane Hamamıdır 1 
ı . ı 
ı Mülıemmel bir servisle İfl•m•ye başlamııtır ı 

i Erkeklere : l lc:r gün saat 5 den 11 e kad.tr i 
ı ve 18 den 24 e kadar ı 
ı Kadınlara : Her gün 12 den 18 e kadar ı 

ı -HUkOmet civarında Emniyet MUdUrlUjU arkasında- ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

l ı an 
SEYHAN P • T . T • MOOORlOGONOEN: 

1- Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yeniden 
inşa edilecek olan su deposu ile binanın badana, yağlı boya 
ve müteferrik temiratı, 6-11-94 l tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Bu işlerin muhammen bede'i (3000) lira olup muvak

kat teminatı 225 liradır. 
4 - Bu işlere ait keşif cedveliyle fenni hususi ve eksi'tme 

şartnameleri - mesai dahilinde - her gün müdürlük kalem 
şefliğine müracaatla görülebilir. 

5 - Taliplerin 2 nci ma-Jdede yazıh gün ve saatte mu· 
vakkat teminat makbuzlariyle birlikte eksiltme komisyonuna 
müracaatları. 7 - 12-16-21 13577 



Sayfa 4 TORKsôZO 

1 

BORSA 1 

R. C. A. 
PAMeK - HUBUBAT 

ı=CINSı- KiLO FIATI 
En az En çok 
K. S. K. S. 

= 
13,00 15.00 

BRODWAY 
1 Koza ı 
· Klevland Ç. 00,00 
: Klcvland l 68,00 70,00 

67,50 Klevland il 65,00 
M. Parlail - 57.5C - 58,25 

R. C. A. Fabrikasının 
P. Temizi 56,00 57,00 

Kapı malı 

Y. Çiğidi 05,00 

K. Çiğidi 6)Ç 
Susam - 41,50 

son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

Bu~day yerli 8,4'.j 8,75 

Arp~- 6,63 6,75 

Yulaf 7,43 7,50 

\3 • 11 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Fraiik}iSviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.22 
(DOiar) Amerikan 129 5275 

KadlrU Belediye BI· 
yaıatlndan: mutlaka görünüz Bahçe sulanması için Ka· 
dirli kasabasına getirilecek 

Muharrem Hilmi REMO 
93 70 lira 43 kuruş bedali ke· 
şifli su işinin eksiltmesine ta· 
lip çıkmadığından 4-11 - 941 
tarihinden itibaren eksiltme 14 
gün müddetle temdid edilmiş· 
tir. Eksiltme 18- l J -941 sa· 
h günü saat 14 de yapılacak· 
tır. Taliplerin 2490 sayılı ka· 
nun hükümlerine göre vesika 
\'e yüzde yedi buçuk teminat· 
larile muayyen gün ve saata 
kadar bt>lediye encümenine 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO · 42 - T[lGRAf : RfMO ADANA - TEl[fON : 110 

,-------------- I 

TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeıi : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanıı arlerli : 265 

Zirat ve ticart her nevi banko. muamcle!~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikrnmiye dağıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 
" 

250 
" 

1000 
" 40 

" 100 
" 

4000 
" 100 

" 50 
" 5000 " 120 " 40 .. 4800 

" 160 
" 20 .. 3200 

" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 <lefa, 11 - Eylül, 11 Birincikanun. 
Mart ve 1 l HHira'l ttri~le :in1 ~ ç~'<ilec!1{tİr. 

·------------------------------------.-------
ZİRAAT MEKT[Bİ MÜOÜRlOGONOEN: 

75 takım harici elbise diktirilecektir . İsteklilerin şeraiti 
anbmak üzere mektebe müracatları ve ihale günü olan ikinci 
Teşrinin 24 üncü Pazrırtesi günü Hükumet konağında Ziraat 
rnüdiriyeti odasında toplanacak olan mübayaa komisyonuna 
dipozit akçalariyle müracatları . 8-13- 18-22 13584 

ıffffffffffffflffffffflflflflffflffflffflffflffffffı 

:i AKA GÜNDÜZ'ün f 
ı : :: :: :: -: +: = :: :: :: :: :: :· :: .. :: = :: :: :: : ı 
ı ı 

İ .Türk Duygusu 1 
ı i · ı Yeni Çıktı ı 
ı ı 
J 75 KURUŞ _ f 
ı .. flM••••••••••+•••+••t•••••••tffM•••••t•t••H••ı 

müracaatları. 13579 7-11- l 6 
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DİŞ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT, 
CAZİBE YE G~ZElllKTIR ! 

IC :•Rady?l~n,, h~ıikul:ide ~~~s· de parlak ncliceler veren 
M .sır teıkıbı, daıma tazelıği ılc "Radyolin., sizi terkibi meçhul 

N tenıayüı etmiş ve onbinlcrce ve birkaç misli pahalı ecnebi 
N kişinin lcrcih elliği yegane diş müstahzarlarından da müstat· 
C macunu haline gelnıişlir. Diş 
n ni kılmıştır. 
~ lııfııssıhhasında ve iÜıelliğin· • ~ 

ft RADYOLIN ~ 
N M 
~~##A4#####A#A##fiAW#W*~fiW•-

ı . 
ı Abone ve UAn 
J şartları 

'I"'lJHJ[~§ÖZÜ I< 

GONOEUk GAZETE • ADANA 

Sahi1l ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN ı Seneli'Ri ... 1400 Kr. 

ı 1 Aylılı . . . 125 • 
ı Umum( Neırigat MildürO i hAnlar için idareye MACiD GUOLU • 
ıl mUracaat etmelldlr Basıldığı yer: TORKSOZO Matbaası 

"""" .... """ .... """" & 

I< 
I< 
ı. 

16 ikinci Teşrin 1941 

l~W#~**~##AW#AAaW***W*WHMWL ! N E Z L E D 
ft Kırıklık,Baş, 1 
it Dif ve adele ! 
= ağrıları A 
M En seri ve en kati şe· il 
M kilde yalnı1. kaşe M 

: GRIPIN ! " . 
: ile geçer : 
= Havaların seı inlrdiQ'i bu R 
il iÜnlerde alacatınız ilk M 
R ledbiı evin.izde birkaç GRtP.N bulundurrnak olmalıdır. = 

M KA\bi .hozmadan;mide ve böbrekleri M 
D yormadan ıstırapları dindirir. a 
~ Lü1umunda i'Ünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakırnnıı ve = 
L ••.• :.::::ı: ::::::::::, . ..J 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral lleıapları 

1941 
lllralDlJI plaaı 

KEŞIDELER 

4 ~ubaı, a Mayı•, 1 A;a.ıoı, 3 //tincit•ıri,, 
tarihlerinde yapılır 

1941 l11rım1reıer1 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 , 1000 , 3,000 , 
2 ) 750 1,500 ) 

4 , 500 , 2,000 • 
8 , 250 , 2.000 1 

35 , 100 , 3,sor , 
80 , 50 > 4.COO • 

300 > 20 • f..000 • 
TUrklye lf Banka•ına para yatrP111akl8 J•lmz para 

biriktirme olmaz, aynı zam~n.ı11 tallhlalzl 
deneml• oluraunu~ 

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

Bitin atrdarın puıablrltllr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BIB TBB KelB 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ aQ'nlıı· 
nm sür'atle izaleye k4fidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsı-1 ·.;c 

~ 

adele ıstırapları NEVROZ \l ' I, 

tedavi edilir. MücssirilAç : 

N E V R O Z I N 'dir • 

NEVROZiNinRGIH rnıNzı 
/.ahında Güntıe .i Ka,. Alınal>üir 

. . . . ..... 


