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BAŞVEKiLiMiZ DUN 

Hususi bir tre,,/e saat 15 de 

• • 
MERSiNE GELDiLER 

Sayın Başvekilimiz Vilayeti, Partiyi 
Komutanhğı ve Belediyeyi ziyaret ettiler 

ııııııııııı:ııı:ııııı:ııııı 
PARTi GR UPUNDA 

Ankara : 18 (a. a.) - Parti 
Meclis Grupu bug-iin saat 15 de 
Hasan Sakanın reisliğinde tnp· 
landı. Geçen içtima 111htı okun· 
mu~ ve milli korunına karıunıııırla 
yapılacak dr'ğişiklik meselesi hı_
nuşulduktan srnır:ı tuplantı_ya ııı· 

L hayd vetilmiştir. 

ııtıııııııııııııııııııtıııı 

RUSYADA KIŞ, 
ATLANTIKTE 

AMEBIKA l 

H
arbin gidişine, hiıi durdmu~·r: 
öteki hııverit·i, karşılıklı ıkı 
!mil katıldı. 

1<.us ordusunun yeni ve etkili 
müttefiki kara kış, Alınan yjjrüyii· 
şünü oldukça ağırlallı. Almanların, 
şimdi ancak şimatda ve cenupta 
ilerlemeye gayret ı-ttikler i görülü· 
yor. Moskovn üniinde hnrek.et d~r: 
muş gibidir. fak at Kııım ışgalmı 
tamamlamaya çalışan Almanların 
lf8\'reti, Siv:ıstopohı alıp Rus Ju· 
nanma~ıııı yersi~ hır<lkınak, Kcıçi 
geçerek Kafkasya şiın~li_ne atla· 
maktır. Bu ~urellr, kış ıçınde in· 
gilterc \'C Amer ikadan Sovyetleı e 

· yardım gelmesine engel olmak is 
tedikleri anlaşılıyor. Hitleıin nul· 
kundan sonra tahmin edildiği gi· 
bi, Rusyada kısa zam.anda hayret 
verici neticeler beklemek doğru 
olamaz. Almanlar, bütün özverile-
rine r:ığmen kölii mevsimi önliye 
mcmişlerdir. 

Sovyetler, umulduğundan çok 
fazla dayandılar, iyi dövüştüler. 
Bununla beraber, Almanların kar 
ve soğuk karşısında aylarca elleri 
kolları bağlı kalacakl~rı~ı sanmak 
yanlış olur. Hareketsızlık, her ta· 
rafı yakılıp yıkılmış bu derece 
geniş cephe halindeki bir i~gal 
ordusu için çarpışma kayıpların
dan daha feJaketlidir. Görünen 
manzara, Almanların az dayanıklı 
yerleıde gedik açarak az zararla 
büyük kazanç elde etmeye çalış
lıklarıdır. Bu bakımdan Kırım mu
harebeleri ve şiınaldeki hareket 
a~ır, fakat beklenmedik durumlar 
yaratacak kadar themmiyetli sa· 
yılıyor. 

Almanlar Rusyada böyle du· 
raldarken lngilizler Atlantikle ye
ni bir hız kaıandılar. Amerikanın 
-bitaraflık kanununu değ-iştirerek
tjcaret gemilerinin lngiliz limanla· 
rına kadar göndermesi lngiltere
ye yapılabilecak en büyük yar
dımdı. Bütün harp ve ticaret eş· 

yasını, bugüne kadar, sayısı her 
g-ün azalan kendi vapurlariyle ta· 
şımak 7.0ı undn kalan lngiltcrenin ' 
şimdi hiitün Amerika ticaret fil~· 
sundan istifade etmesi, değer bı· 
çilme1. bir ka:ı:ançlır. 

İngiltere için bütün bu harbin 
Atlantik deniL çarpışmar.ına inhi· 
sar etti~i <lüşünülürse, Amerikanın 
verdiği son kararın İngiltere için 
ne bulunmaz iyilik o!cluğu anlaşı· 

lır. Bu karatın Almanya ve Ital · 
yada uyandırdığı k11gınlıklar, e· 
hemmiyetinin e11 büyük delilidir. 
Almanya için Rus harbi neyse, 
İngiltere için Athıntik zaferi odur. 
lngiltel'e , Almanyanın Rusyada 
yıpranıp erimesini bekliyor. Al
manya, loiiltcrenin d.,niz yolları· 

Saym Başvekillmlz Dr. Refik Saydam 

Merısin : 18 (Türkaö%ü muhabirinden telefonla) 
lıstirahat etmeh üzere mf'zuniyet almıı bulunan Sayın 
Ba,tJekilimiz Doktor Refik Saydam bugün •aat onbe,ıe 
lıususi bi,. tre,;le M eraine gelmi~lerdir. Ba,ıa Vali olmak 
ü:.r.ere, Garnizon komutanı, Belediye Reis Vekili, Vilayet 
ve Parti erkanı, gazeteciler ve kalabalık bir halk kütleai 
Baıvehilimizi hararetle karşılamıştı,.. Gardan otomobil!ne 
binen Sayın Vekilimiz Saydam Vilayeti, Belediyeyi, aslıe· 
ri garnizonu, partiyi ziyaret etmi1 ve görüımelerde bulun· 
muştur. Doktor Saydam müteakiben idirahatlerine tahaia 
edilen vilayet konağına gitmiflerdir. 

Cam eşya/ iatı 
gittikçe artıyor 

Paşabahçe cam fabrikasının 
imaıati gözden geçiriliyor 

nı keserek aç ve silahsız kalması 
na çalışıyor. 

Bundan dolayı , Rus maceıa
sının uzamasından sevinen İngil· ı 
tere, Amerikanın yeni kararile kud-
retinin b r kat daha arttığını da 
görmektedir. iki hadisenin iki mem 
leket efkarı üzerindeki manevi te 
siri de küçümsenemez. 

B•J kar arın Amerikayı harbe 
sürüklec

0

eğirıi ileri sürenler var. 
Bunun manası yoktur. Harp ilan 
etmek , ne Amerikanın ne Al· 
manyanın iş'ne gelir. Fsasen Ame
rikanın ve Almıınyanın kara ve 
hava kuvvclleı i , dalrn uzun za · 
man çaıpışamazlar. Kavga sade· 
ce denizde olacaksa, bu zateıı 
vardır : Alınanlar rasladıkları ye-r· 
de Amerika vapurlarını zaten ba 
tırıyorlar. Amerika donanması , 
gördü~ii yerele A~anlara at~ş 
açmgk için daha onceclen emır 

alm1ştı. 
Amerika vapurlarının lngiliz li · 

mantarına kadar gitrnesi vaziyetle 
hiç bir değişiklik yapn'ıyacaktır. 
Bunun tesiri, lngilterede h~r sa
hada bolluğun arlması ve Ameri
ka ticaretinin genişlemesi ve ko· 
laylnşması w olacaldır. loailtereyi 

İ&tanbul : 18 (Türk sözü mu· 
habirinden ) - Bir müddettenbe· 
ri piyasada cam eşya fiatlarında 
bir yükseliş göze çarpmaktadır. 
Bu yükseliş Paşabahçe fabrika· 
sında yapılah cam eşyada da gö· 
rülmüş, yapılan tetkikler netice
sinde piyasada bu fabrikanın ba
zi cins mallarından pek az mev
cut olduğu anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine, tedkikler derinleştirilmiş 
ve bir müddettenberi fabrikanın 
münhasıran bazı cins mallardan 
sipariş aldı~ı ve bazı cinz cam 
mamulüttan çıkarmadı~ı görül
miiştür. 

Cam eşya piyasas1111 ellerin· 
de tutarı mahdut bir kaç firma· 
nın fabrikaya geniş mikyasta mu· 
a.yyen mal :siparişi vererek . bu 
suretle fabrika imalatına hakim 
oldukları ve hariçlen getirdikleri 
stokları da yüksek fiatla tiden 
çıkarmak imkanını buldukları tah 
min olunmaktadır. 

Müfettişler , fabrikanın istih· 
salatını , fıat mürakabe bürosu-
da piyasa da cam eşya fiatlarını 
tetkike başhımışlardır. 

ürküten en korkunç heyiile, va
pur kıtlığı tt'htikesi ortadan kalk
mıştır. 

Necmeddin Sadak 

.......................... ı 
i SIRBISTANDA I 
f İSYAN HAREKETi i 
i omM EDiYOR ı 
i Kudüs : 18 ( A.A. ) - S ı 
ı Buraya gelen haberlere göre, ı 
ı Sırbistanda Nişin cenubunda f 
ı harap olan Lebane şehri ya· • 
ı kınlarında Sırp çetelerile Al- ıı 
ı man askerleri arasında yapı· 

ı lan bir çarpışmada 320 kişilik Sı 
ı bir Alman müfrezesi imha S 
ı edilmiştir . ı .......................... : 

H avada 
faaliy et 
Mmıkova : 18 ( a . a , ) -

Diirı geceki Suvyet teblilti : 17 
Sonteşı in giinü kıtalarımız bütün 
cepheler ho}' tınca düşmanla çar· 
pışmı.şlardır. Çarpışmalar bilhassa 
Kaliııio i~tikanıetinde ve cenup 
batı cephesinin bir kesiminde 
şiddetli olmuştur. 16 Sonteşrin<le 
21 Alman tayyaresi <iüşürülmüş

tür. Biıim kayıplarımız 6 tayya
redir. On altı Sorıteşrinde Mos
kova civarında evvelce bildirilmiş 
olduğu ~ibi , üç de~il fakat 11 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

Moskuva::rn ( ıt. a, ) - Sov· 
v d tebliğine ek : Cephenin bir 
istikametind~ Sovyet tayyareleri 
bit günde. ı 18 knm)on tahrip et· 
miş Vt': 500 den rnıu Alnırın il~· 

keri c'.>ldiirnıüşlerdir . 

Bir Sovyet Birliği Leııiugro.d 
cephesinde bir tank koluna hücum 
ederek Alman ilerilemesini dur· 
durmuş ve beş tanktan başka harp 
malzemesi iğtinam etmiştir . Ok
raynada Sovyet çeteleri faaliyeti 

ı ........................ ~ 

i B. RUl vm DOK YEKİ- i 
1 DEN Alll BUÇUK MİlYAR i 
i TAHSİSAT İSTEDİ 1 
ı • 
• R . dl · d : i ers ta i projesinı e ı 
ı dün tasdik etti ı 

ı...... . ... .! 
Vaşington : 18 ( a. a. ) -

Ruzvelt Mebusan Meclisinden ordu 
için 6,687 ,000,000 dolar munzam 
tahsisat istemiştir . Bu paranın 
yarısı harp malzemesine ayrıla
caktır. 

Vaşington : 18 ( a. a. ) -
Birleşik Devletler Reisi Ruıvelt 
bitaraflık kanununun iki madde· 
sini değiştiren kanunu imzalamış
tır. Bu suretle Amerikan gemi· 
!erinin silahlandırılması ve mu-
harip memleketler limanlarına 
gönderilmesi için şimdi kanuni 
merasim tıımıımlanmış bulunmak· 
tadır, 

Alman basını 
heyeti reisinin 
dünkü ziyareti 

Ankara : 18 (a a.) - At
man Baiını Heydti }{eisi ve Al
man Büyük Elçiliği Müsteşarı bu
gün matbuat umum müdürü Bay 
Selim Sorperi ziyaret etmişleıdir. 
Matbuat umum müdürü de bu 
ziyareti Ankara Pala.ta iade et-
miftir. 

Kanaviçe geldi 
Ticaret Odası tevziat 
listesini dün hazırladı 

Şehrimiz Ticaret O~asında dün bir toplantı yapılarak yeni ~elen 
ilk parti kanaviçenin tevzi listesi şu şekilde teshil edilmiştir : 

16000 metresi Ergir/er OrtaklıJ!ı Prese Fabrikasına , 14968 met· 
resi Gilodo Fabrikasına , 9000 metresi Elhedef Prese Fabrikasına , 
10,000 metresi Nebati YaJ!lar Fafrikasına veri/miıtir • 

B<>mbnrJımanlarJu11 lıurap olu11 

.1J11valardan biri 

günden güne nrtmaktad1r . 
Çeteler bir Alman birliğinin 

karargahına ve Alman lcollarına 
sık sık hücum ederek müstevli -

lere ağır kayıplar verdirmektedir
ler . 

Yeniden 
ilerleme 

Berlin : 18 (a.a) - 16 son 
teşrin güııii Alman topçusu Sivas 
topol limanında bulunan Sovyet 
gemilerine muvaffakiyetli bir ate-1 
açmıştır. 

Helsinki : 18 (a.a) - Finlan· 
diya ajıınııından : Harıgü cephe· 
sinde düşman topcusunun faı:ıli 
yeti çok şıddetle devam etmek 
tedir. Fin topçusu; kar~ı ateş aç 
mış ve li n anda bulunan bir düş
man gemisini bombardıman et· 
miştir. istasyonda ve Tokton tay
yare meydanında yangınlar çıktı
~ı göıü!müştür , Kreliıle ıki tarafın 
topçu bomba makineleri faaliyeti 
bütün cephe keıimiccle devam et 
miştir. 

Fin topçusu ile bomba maki 
ııeleı i düşmnn ll"sisatına ve mu
kavemet yuvalarına tam i abetler 
kaydetmişlerdir. Deniz.de Fin kör 
fezinin cenup kısmında geceleyin 
bir çok infilaklar olduğu görül· 
müştür. Hava kuvvetlerimiz Mor
mansk demir yolunu bombalama· 

!Gerisi 3 ünci.i sayfada) 

DELİKANLI BAÇIRAN KIZLAB 

K
öylerimizde kız kaçırmak ötedenberi sık sık vukua gelen hadi
selerdendir . Delikanlı , ya fakirdir • Ya kızın ailesi lıu izdi
vaca razı det ildir , Yahut da delikanlı bir takım i~divaç for· 

malitelerini bekliyemiyecek kadar sabırsızlanmıştır . Bir gün sevgilisini 
alıp kaçar. Genç kız bu işe razı ise kim~enin bir diyeceAi yoktur me· 
5ele erkeç tatlılıkla lıallolunur . Fakat delikanlt kızı zorla kaçırmrısa , 
mesele de~işir . AAır bir suç mahiyetini alır • 

Genç kı~ rızası ile kaçtıJ!ı takdirde meselenin en kestirme hal ça· 
resi kızın lıcikim huzurunda : 

- Efendim . Bu delikanlının hiç kabahati yoktur . Onu ben ka· 
çırdım . . Demesi kafidir . 

Kanurıun kadınlara karşı yaptıfı bu ıarip müsamaha , ı1zerinde 
bir hayli düşünülmeıi lazım gelen bir mevzudur . Demek ki : Bir 
genç kız bir delikanlıyı zorla da kaçırsa kanun nazarında hiç bir su
retle cürüm delildir . Bu vazi!ıette gençlerimizin müthiş hir l...orkuya 
düşmesini ~ok haklı buluyorum . Niçin olmasın . . Bugünkı1 kadın ha
yatla •linin hamurunu silerek her türlü erkek işine karıımala ha~la
mııtır • Başlangıçdo yalnız edebiyat oe sanat sahasında erkele rakip 
olma~a ha#ı9an kadını gı1n geçtikçe her faaliyet sahasında ukeklc 
yan yrına törmete başladık • 

Muharrir kadın , memur kadın • hôkı'm kadın , şoför kadın • 
tayyareci ka<Ün ve nilıayet şimdi ele asker kadın tıar . . Bu, şıı de
mektir ki ; gün geçtikçe kadın biraz daha erkekle#ı1or . 

Erkek faal(geti , erkek işi kadının cesaretini her gün biraı: dalıa 

artırıyor . 
O halde bugün genç kızların sevdi§i delikanlıları rızası ile veya 

rızası hilafına kaçırmala teşebbüs edecek kadar da cesaret göstermi
yectlirıi kim temin edebilir .. Taarruz eden genç kız güzel olduğu 
takdirde delikanlının sembolik bir mukavemetten sonra gözünü yuma
rak bu taarruza boyun eAmesi çok muhtemeldir . Erkekler bu vadide 
çok :ıagıftırlar . . Fakat maazallah bu kız güzellik babında da erket• 
benziyorsa ... 

Hukukcu ve adliyecilerimizin dik.kat nazarlarını çekmeyi tJazife 
bi/iyoruı: . 

NOTCU 



Yeni Amerikan ordusu 
1 

1942 yılmda Amerikan zuhll tümenleri dünyan~ ı 
i ·-HABERLER 

en kuvvktli z1rhll ordulan s1rasma girecekf ir 
Bir muhtekir 
tevkif edildi 
lhtikardan suçlu olarak yaka· 

lanıp adliyeye teslim edilen Hasan 
oklu Mehmet Atılanın duruşması 
1 inci asliye ceza mahkemesinde 
yapılmış ve suçu sabit görüldü
Q'ünden sortusunu müteakip tev
ki( edilmiştir. 

TellerlellU 

----·· Dünyanın en ! 
6ügük bombar· f 
dıman tayga· 
reıi : 
Amerikalıla • 
rın yaptıkları 

f Douglaa 19 
B. J dir. Bu 
tip tay!/areler· 
den hır çofu 

i 
şimdi lngilk 
lıOfJa kuflflet
leri arasında t 
/aaliyettedir • $ ··---... ·-·· 

ılvarl 

1940 EyliUünde Amerikan kon
ıreıi, Amerikanın ıilahlanmasına 

baflangıç teıkil eden mühim bir 
karar vermişti . 16 ıonttşrinden 
itibaren de 21 ile 32 yq arasın· 
daki Amerikan vatandaşları as
lcerlik dairelerine kaydolunma~a 
mecbur tutuldu. On altı milyon 
bcf yüz bine baliğ olan bu mik
tar içinden dört milyon genç A
merikalı bü>•ük bir itina ile se· 
çilerek yeni Amerilcan ordu9unun 
çekirdetini ttıkil etmek üzere 
ayrıldı . 

Yeni Amerikan ordusu mo
dern harbin bütün derslerinden 
iıtifıde edilerek yetiştirilmekte· 
dir. Amerikan orduıu mütehas· 
111lırı bu harbin :bütün inkişaf· 

larını, teknik tekimüllerini bü) ük 
bir dikkatle takip ediyoı lar . 
Bu sayede Amerikan mütehauıs
ları anlamışlardır ki; bugün artık 

mümkün olduğu kadar büyük 
miUarda insanın cepheye scvke
dilmesi mevzuu bahis değildir . 
Modern harpte muharip kuvvet
ler mütemadiyen makineleşmek
tedir . Tezgahların , fabrikaların 
münakale ıerviılerinin mesaisi ha· 
yati bir ehemmiyet almıttır. Bu
ıün tamamiyle mücehhez bir ne
feri cephede müessir surette tu
tabilmek için cephe gerisinde 
8-10 kitinin miltemadiy~n çalış· 
maaı lazımgelmektedir. 

ZIRHLI TÜMENLER 
1936 yılında Amerikaya Al· 

manyadan endişe verici raporlar 
ıelmete bqlamıttı . Berlindeki 
miifahitler Hitler tarafından em· 
redilen Alman silihlanmHını bü· 
yük bir endişe ile görmete baı· 
lamıılardı . Bilha11a motörlü ve 
zırhlı kıtaların teıkili nazarı dik
kati çekiyordu . 

1940 yılında Alman zırhlı a
rabaları Hollanda , Belçika , ve 
Fransa vadilerinde üstünlüklerini 
açık ve kahir bir ıurattc iabat 
ettiler. Bunun üzerine Amerikan 
aıkerl müteba11ııları ıır hlı bir 
kıta tefkiline karar verdi . Bu iş 
General Chaffe'a havale erlildi . 
Bu ıeneral uzun zamandanberi 
Amerikan ordusunun bu sahada 
yeniletlirilmeıi lbım aeldiQ'ini ile
ri sürüyordu. 

General Chaffe derhal işe 

bPtladı. Birkaç ay içinde Ameri· 
kan hudutlarını her hangi bir 
mitıtevliye karıı müessir surette 
müdafaa edebilecek motörlü ve 
zırhlı bir ordu kurulmuştu. Ame
rikan zırhlı kuvvetleri yedi tümen 
olacaktır. Bu miktar Almanyanın 
buıfln ıahip oldutu zırhlı kuvvete 
muadildir. 

Her tümen 10,000 er ve su
bay , 287 hlfif tank , 120 orta 
tank ve muhtelif cinsten 1328 
zırhlı arabadan ibaret olacaktır • 
Bu zırhlı tümenler bir ıecede 240 
kilometre k ıtettikten ıonra 18• 

baha kartı her hangi bir taarruza 
eçmek kudretine ıahiptirler. Bu 1 . . . t 

kuvvetleri idare etmek ıçın rıyaz 
bir dikkat ve itinanın IAıı~ oldu. 
tunu aöylcmck beyhudcdır . Bu· 

lutaıarı • j &merlllaa 

YAZAN ; 

P. P. 
nun için de her tümen<te heşyüı. 
radyo da emirleri vermek ve al
mak için mütemadi faaliyet lııı-

• !indedir. 
Zırhlı tümenlerin esaa bün

yesini tank teşkil eder . işte A· 
~erikan tanklarının ateş kudrc· 
tini gösterecek hir kaç detay : 
Hafif Amerikan tanklarında 30 
milimetrelik üç ve 37 milimetre
lik de bir tane olmak üzere dört 
top vardır. 23 üç tonluk tanklar
da iıe bir tane 37 milimetrelik 
ve altı tane 30 milimetrelik top 
vardır. Bundan baıka her zırhlı 

arabanın üzerine müteaddit ma
kineli tilfenk de yerl~ttirilmiştir . 
Zırhlı tümtnlerde tanklardan baş· 
ka Lir motörlü toplar vardır . 
65, 81, ve 105 milimetrelik toplar 
kam)·onlar vasıtaıiyle en uıak 

haı p sahalarına kadar kolaylılda 
ve silratle nakledilebilecektir. 

Amerikan harp endüstrisi ge· 
ce, ründüz çalışarak hafif • orta 
ve ağır tank yapmaktadır. Ame
rikan malı.eme ve vasıtalarının 

bolluguna ve kudretine dünyad11 
hiç bir milletin ) etiımesine imkan 
yoktur . 1942 yılında [ Yani bir 
kaç ay ıonra ] Amerikan zırhlı 
tümenleri harekete haıır bir hal
de bulunacaktır. 

Huıusi ıurelte talim ve ter
biye edilmiş 70 bin mütehassıs 
asker, 7000 tank, 9000 zırhlı ara
ba de:-hal harp sahalarına nak
ledilebilecek vaziyette olacaktır. 

TEKERLEKLi S0VARILf R 
Makineleıme iıi bütün dünya 

ordularında süvari alaylarının a. 
lryhine olmuı, atın yerini otomo· 

llava lıavvetıerı 

~bil ve motosikletlalmıştır. Mama· 
fih asırlardanberi insanların si 
lah arkadaşı olan bu asil hayvan 
<ırduda tekrar vazifeye ça~ırıl· 

makta gecikmemiştir . Almanlar. 
Hollan<la, Belç ika ve Fransa mu · 
harebelerinde 791,000 at kullan
mışlardır ki tarihte bu kadar mu
nııam bir miktarda hayvanın bir 
harpte kullarııldığı görülmüı de· 
~ildir . 

En pratik insıtn olan Ameri
kalı bu meseleyi başka surette hal· 
)etmiştir . Süvari kıtalarının fay· 
dasını motörün bahşettiği avan
tajla birleştirerek tekerlekli süvari 
kıtaları teşkil edilmiştir . Bazı 
süvari bölüklerine insan , hayvan 
ve malzemesini taşıyabilecek mik
tarda kamyon verilmiş bu suretle 
süvari kıtalan da motörleştirilmiş· 
tir . Yol ve arazi müsaid oldutu 
müddetce bu kıtalar kamyonlar 
içinde hareket etmekte ve yol 
bittiği yerde atlar faaliyete geç
mektedir . Bu suretle yolsuz ve 
arızalı mıntıkalarda motörlü kıta

ların benzin ve yiyecek hususun· 
da maruz kaldıklan güçlüklere de 
çare bulunmuştur . Çünkü bu 
takdirde süvari kıtaları ehemmi 
yelli surette faydalı olmaktadır. 

TAYYARE 
Amerika tayyare sanayiinde 

daima birinci mevkii işgal etmiş· 
tir . Gerek kalite , gerekse bü
yük miktarda imal imkanları hu
susunda onunla hiç bir milletin 
endüstrisi boy ölçüşemez . 

Amerikalılar bir gün memle · 
ketleri bir tehlikeye maruz kaldı· 

~· takdirde en büyük tehdidin 
havalardan geleceğini çok iyi an· 
lamışlardır . Bunun içindir ki , 
bügün Amerikan sanayii en yeni, 
en mükemmel , en hol miktarda 
tayyare imalı için hummalı bir 

Bn. NEZiHE ÔZUYGUR 
Şehrimiz. Kız sanat Enstitüsü 

müdürlüğüne Bayan Nezihe Ôzuy
gurun tayin edilditini yazmıştık. 
Bayan Nezihe Ôzuygurun Anka
radan gelerek vazifesine başlamış 
bulunuyor. Bu kıymetli ötretmcn 
ve idarecimize yeni va1if esinde 
başarılar temenni ederiz. 

Enstitüde yeni müdürün şere· 
fine bir çay ziyafeti verilmiş, top
lantı pek samimi bir hava içinde 
geçmiştir. 

ORMAN KADROSUNDA 
Vilayetimiz Orman başkatibi 

Haydar Arkun Tokat Vilayeti Or· 
man başkatiplifine naklen tayin 
edilmiştir. Mümaleyhc yeni vazife
sinde de başanlar temenni ederiz. 

VILA YET TAPU 
SiCiL MUHAFJZLJCJ 

Haber aldıtımıza göre, Vila
yet Tapu sicil muhafı7.i Bay Celal 
Güven Ankaraya nakledilmiştir. 
Ray Celllın yerine AdaPaıarı 
Tapu sicil muhafızı gelmektedir. 

faaliyet sarfetmektedir. 
Bugün Amerikan f abri kala

rından çıkmakta olan bombardı· 
man ve avcı tayyareleri bir müd
det sonra dünya havalarının ye
gane hakimi olmak üzere imal 
olunuyorlar • Top ve müteaddit 
makineli tiirekle mücehhez olan 
hu tayyarelerin büyük bir süratı 
ve çok geniş bir hareket sahaları 
vardır . 

Amerikan avcı tayyareleri 
saatta vasati sürat olarak 650 ve 
azami sürat olarak 800 kilomet
reyi tahakkuk ettirmektedirler . 
Bir kaç dakika içinde binlerce 
metre irtifaa çıkacak kudrettedir
ler . Manevra kabiliyetleri f evka
lade olup en güç akrobasi hare· 
kellerine müsaid bir şekilde· 
dirler . 

Dev bombardıman tayyareleri 
tonlarca bombayı binlerce kilo· 
metreye götürecek kudrettedir • 
Bu tayyareler müteaddit top ve 
makineli tüfeklere sahipdirler . 
Muazzam gövdelerine ve zahiri 
atırlıklanna rağmen büyük bir 
süratle hareket ederler . Mesela 
( Martin B. 26 ) bombardıman 
tayyareleri saatta , takriben 600 
kilometre katetmektedirler. 

---~-.:-, ~ı:: __ ~u_z_a_K_L_A_BD~A_N __ •_A_•_•_• ____ -_-~1------

Gorünmiyen ışık -Sakalll halk -Bat an çıkan ada 
masıdır. Zaruret, insanları yeni yeni şeyler aram ıya 

scvkeder. Tayyare korkusiyle geceleri zifiri karar.
lıta gömülen Avrupa şehirleri halkı, buna karşı 
muhtelif çarelere başvuruyorlar. Fakat Hollanda 
istihkam yüzbaşılarından Baker'in keşfettiği yeni 
bir ziya, hapsinden üstündiJr. 

Hollandalı yüzbaşı gece k:mrnlıkları için üç ay 
evvel bir ısak keşfetmiştir. Su ışık yükseklerden 
görünmemekte ve ancak kendi etrafındaki sahayı 

aydınlatmaktadır. Yeni ışık evin içinde kullanıld~tı 
zaman pencerelerde siyah perdeler bulunmasa bıle 
harice katiyen sızmamaktadır. Yeni ışık evio için
de kullanıldığı zaman pencerelerde siyah perdeler 
bulunmasa bile harice katiyen sızmamaktadır. Yeni 
ışıkla aydınlatılan iskeleler, otomobiller ve caddeler 
katiyen yukandan görünmemektedirler. 

Bundan iki sene evvel bu vilayette silah taşı

mak kati surelte yasak edilmiş, fakat bu yasaktan 
iki ay sonra berber dükkanlarının on misli arttığı 
görülmüştür. Nahan eyaletinin bütün ehalisi ustura 
taşıyabilmek için berber olmuşlardı. Herkes, müş 
teriyi ıraş etmete iİltiti bahanesiyle üzerinde bi· 
rer ustura taşıyordu. Bunun üzerine vali, berberle· 
r.n ustura kullanmalarını menetmek için erkeklerin 
sakal bırakmalarını emretmiştir. 

••• 
Hindiıtanda Nahan vilAyeti valisi, bütün er

keklerin sakal bırakmasını e~retmişt.ir: lık b~ı~ta 
garip görülen bu emrin sebebı, bu vılayet dahılın· 
de berber dükkinlarının lüzumundan fazla çotal-

• •• 
Med ve cezrin en garip neticesi Somali sahil · 

!erinde görülmektedir. Med ve cezir mütehassısları, 
bu halin bir türlü sebebini izah edemiyorlar. Me· 
seleyi anlatalım : Somali sahillerinden dört mil u
zakta Çikui adası bulunuyor. 

Bu ada altı ayda bir defa 24 saat müddetle 
kara ile birleşiyor. O müddet zarhnda 3 - 10 
metre derinlitinde bulunan denizin dibi suyun sat· 
hına çıkmakta ve adayı karaya batlamaktadır. 

Adananın sıhhi 
vaziyetini tetkik 

vııırettı 111r toplaDb ıapddl 

SPOR 1 
• 

Okullar arası 
müsabakalan ' 

Cumarteai pnü bir 
törenle baflıyacalı 

Okullar arası senelik spor mil 
sabakalaı ı başlama töreninin mun· 
taıam ve harar tli bir şekilde ya
pılabilmesi için 20 - 11 - 941 
perşembe ve 22 - 11 - 941 
cumarte8i-günleri saat 14 den iti
baren ıehir stadyomu,~okullara 
tahsis edilmiş ve aşağıdald malze 
me bölgemiz müdilrlüQ'ü tarafın· 

<lan ttmin edilmiştir. 
1 - Hakem bantları. 2- Kro 

nometreler. 
3 - Yazı tahtaları. 4· Sta

ft:ı· 4 • Bitiş ıcridi. 6 • Atlama 
sehba ve çıtası 7 • Şeritmetre 
8 • Gülle, ıerit, disk. 9 - Çıltıı 
kürekleri. 10 · Çıkış tabancası 11-
göğüs numaraları. 

ukullar arası senelik spor 
müsabakaları batlama töreni proğ 
ramı : 

1 - izci ve sporcu kafileleri 
cumartesi 111at 14 de atıdyomtia 
yerlerini alacak. 

A - Tribünün tam karşııın
da mukabil tarafta bütün okul 
spoıcuları bulunacak. 

2 - Saat 14,30 da resmi ıe 
çit yapılaçak . 

3 - Resmi geçidi müteakip 
kıtalar. yerlerinde hazır bulurıa · 
cıtklar. 

4 - Bayrak çekilecek. 
5 - istiklal nıar;ı. 
6 - Kız izciler ve sporcular 

sağa, erkek sporcu ve izciler de 
sola çarkarak yerltrirıe sıidecek· 
l~r. 

-Müsabaka Protramı-
1 - Kızların jimnastiti. 
2 - Kızlara 100 metre 1'oşu 

erkeklere : Güll~. cirit, disk. 
3 - Erktklere 100 metre 1'0-

ıu ( Büyük ve ltüçliklere. 
4 - Kızlara tek adım, yük · 

sek atlama (erkeklere tunr.l topu) 
5 - 400 metre koşu (k ıı.lara 

el topu: yarııı) 
6 - Erkekler~ yüksek atla · 

mu ve tek adım (luılara danıı) 

7 - Kızlara 4 X OOO- Hant· 

Şehrin ııhhl itlerine dair V i • 
liyctte yapılan toplantıda (mem
leketin sıhhi durumu · hakkında· 

uıun:garüımeler olmuı, bilhassa 
mahalle aralanndaki bazı evlerin 
soka~a lağam ve kirli sularını 
döktüQü, bunun için çukurlar 
açılması, kasap ve sebzeci) dülr
kinlarındaki et ve meyvaların ü
zerinin tel veya tüJbentle örtül· 
mesi, sÜJırüntü arabalarının ka-
paklı yapılması, mektep önlerin
deki ıeyyar satıcılığ-a nihayet 
verilmesi' fırınlarda çıkan ekme
ğin daha iyi piıirilmesi, • ham 
portakal, mandalina ile çatla 
halindeki meyvaların satılmama11 
için Beledi}eye müracaat mrse· 
it.si gözden ıeçirilmiştir. 

ASKERLERiMiZE 
KIŞLIK HEDiYE 

Şe-hirrle hamiyet müsabakası 
devam ediyor. Dün Valimiz Bay 
Faik Üstün, beraberlerinde vill· 
yetimiz parti idare he)eti Reisi 
Bay Rifat • Gülek oldutu halde 
kı1.ılay yardımcı komitesinin faa· 
liyctilc alAkalanmıı ve komitenin 
çalışına tan.ından memnuniyet 
beyan etmişıir. DiQ'er taraftan 
yardım~evenlar cemiyeti de ba· 
yanlar araıındı faaliyete geçmif 
ve Bayan Güzide Üstünün riya· 
setinde Bayan Muazzez Arpacı 

ve Bayan Meliha Sundan mürek· 
kep bir heyet, bayanlardan he
diye kabulüne: baılanmııtır. Kı· 
:ıılay yardımcı komitesine dün 
teberrüatta bulunan )'Urddqları. 

mızın isimlarini neıre devam edi
yoruz. 

250 lira Hüıeyin ve Mustafa 
Atba, 150 lira Aziz Köseo2'lu, 
140 liraAbdioğlu'1köyü namına 
ihtiyar heyeti, 100 lira Ömer Li· 
manoğlu, 100 lira Yusuf İnandı, 

100 lira Mahmut Mrılaı, 100 Me
cit Kahya, 75 lira Abdullah Sa
-.·ar ve Ali Ôıduran, 7S lirll Ta
hir Sözütek, 60 lira Miıis Halkı 
namına ilk parti, 50 lira Duran 
Ağba, 50 lira Celil Zeleycan, 50 
lira Vahdet Atcıolt. 50 lira Şa· 
ban· Niaan. 50 lira Mehmet Piı· 
miı: 50 lira Etem Soyerıin 50 
lira Asım Ôıbilen, 50 lira Ali 
Saraçoğlu, 30 lira K11ton Mizrahl 
30 lira Manııur Be)'aıyurek, 30 
liı a Hacı lhrahim F.lyaa, 25 lire 
Şültrü Mutlugün, 25 lira Kaaim 
Alkaya ve ortakları, 25 lira Ah· 
met Sahin, 25 lira Oıman Alt&· 
~ulaç ve şeriki 23385 lira yekun . 

MiSiSTE GENÇLiK 
iÇiN BiR BiNA 

hol lıaıırlıiı . ı 
8 - Kızlar• manialı koşu . 
9 - Hanbol - Erkekleı~ WO 

Mi•iıs : 18 (Türksöıü muhabi
rinden ) - Misiste ıeniı saloi\IU 
ve aahneli bir ıaıino inta edıle· 
cektir. Bu bina bilha11a gençlik 
toplantıları~a tahsis edilecektir. 
Bina dahilinde gü ıcl bir de büfe 
bulunacaktır. 

metre. 
10 Eıkeklcre 4x100 
11 - Her kısmın (Da2baıı) 

marııyle geçiıi ve kapıdan çıka· 
rak mfi88bakalara nihayet verılişi. 

Hakemler : 

Atma:hakemi : Raşit . Bin
göz, Habil . Dalhan. 

Atlama hakemi ı Adli Belg~r 
Kenan Gülrün . 

Bitiı hakemi : Recep Tümer-' 
kan, Fazıl, Hasan Tibet, Sueda 
Akyay . Çıkış hakemi: Nihat 
Calba. 

BiR DÜZELTME 
Valimiz 8. ~Faik Üstünün ra· 

:ıetemize beyanatına dair dünkü 
sayımııda çıkan :)'azının 23 üncü 
satırından itibaren olan cümle 
cyalnıı bir "açının:kereste:ııleri 
kalmııtır ki bunlardı yakında ik
mal edilecektir.> ıeldinde olhcak 
iken baıka manada çıkmıştır. 
ôzür diliyerek düzeltiriz. 

Köy Büra• KadPo•u 
Viliyet Köy Büroıu ikinci 

kitipli~ine hususi muhaaepe tAkip 
memuru Hikmet Aydun 10 lira 
asli maaıla tayin edilmiftir. 

BiSiKLET HIRSIZI 
Hamza Kutlu Köre ait Bisiklet 

lbrahim otlu Adil tarafından ça· 
lınarak uzun müddet saklanılmış 
isetle zabıtanın sıkı araştırması 

sonunda suçlu yakalanarak Cum· 

1 

huriyet müddeiumumilitine veril
miştir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 
Kıf klm•••fz Çocuıun 

korkunç dUfm•nıdır. Bu· 
nunla Sav•••n Çocuk Ealr· 
geme Kurumun• yardım et. 

Çocak Eairgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

ııııııııııııııııııııııııııı 
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SiYASi ve ASKER/ 
GÔRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
Ankara Radyo Gozelcsi _ 

.Japon • Amerlkaa 
görlşmeıerı 

AMERlKADAKI GREVLER 

MOSKOVA YA Ki RK 
BEŞ KiLOMETREDE 

J 
apon Başvekili ve hariciye 
nazırının Parlamentodaki dün· 

kü nutku bütün dünyada a
kisler uyandırmıştır. Bilhassa mat· 
buat beyanatı dikkatle teşrih et
mektedir. 

Vaşingtonda Hal ile Japon 
delegesi Kurusu arasında görüş· 
meler başlamıştır . Görüşmelerin 
mahiyeti hakkında hiç bir malU· 
mat verilm('meldedir . Kurusunun 
konuşmaları bilhassa Çin mevzuu 

üzerinde toplanmaktadır . 
Japonya Çinde hareket ser· 

be.tisi istiyor; Ruzve!tin ise burıa 
asla yanaşmayaca~ı ıöylenmekte
ci ir 

* * * 
Ameı ikada 53,000 amelenin 

grevi devam etmekter1ir. Ruı.velt 
grevin önilnü almak için zecri 
tedbirlere tevessül edilmesi lüzu· 
muna dair meclise bir teklifte 
bulunmuştur . Bu teklife göre , 
e~er ameleler greve devam erler
ıie , grev yapılan fubrika der • 
hül hükumet eline acçmclidir. 

Cepheye gelince : Sovyetler 
Katinin bölgesin<ie araıi teıket
mek mecburiyetinde ltalmıştır . 

Almanlar tarafından asıl ne· 
ticenin Tula bölgesinde alınmak 
istendiği anlaşılıyor. 

Bir habere göre , Almanlar 
Moskovaya 45 kilometre meaa · 
ft'ye kadar yaldaşmışlardır. Diğer 
bir habere göre de , Sovyetler 
Şark cephesinden Moıkova mü
dafaası için yeni kuvvetler getir
mektedir. 

Mlılı gençllllnln 
çabşmaıarı 

Misis : 18 ( Türksözü muha
birinden ) - Yurdumuzun her ta 
rafinda Beden terbiyesi hareket· 
Jeri gün. geçtikçe inkişaf etti~i he
pimizin malümudur. Bundan beş 
on sene önce spor dediğimiz za
man aı cak vilayetlerimizde birer 
ikişer spor kulüplerinin sahaları· 
mı:ı.du yuvarlak topu kovalamak
la ailn geçirdiklerini biliriz. Hal· 
buki bugün B. T. kanununun mü
kelleflerinin vilayet, kaıa. nahiyt
ve ki:.}Jetimi:ıe vıırıncaya kaduı 
hirer tt>nçlik kulübü teşkil C"derek 
lıem bt'<len terhiyesi ve ht-m de 
yuı t müdafaa lıazırlı~·ını yaparkC'n 
bu hareketler arasında futbol, at· 
leti:Lm gibi hareketler de inkişafa 
doğru iJeılemektedir. 

Pazar günü Misis nahiyesinde 
iki hafta önce kurulmuş gençlik 
lı.ulübü idare heyeti ve nahiye 

müdürü gedikli başçavuş tarafın
dan mükelleflere talim v~ terbiye 
yaptırırken nahiyenin sınırları da 

biline gelmiş çadır altında oturan 
aşiret gençleri. talim yapan mü
kelleflerin arasına "bizi de kay· 
dedinJ diye kulüp riyasetine mü
racaat ederek kayıtlarını istemiş· 
lerdir.' 

Kulüp :idare heyeti bunları 
kucaklarına basarak aralarında yer 
vermişlerdir. Yine Misis nahiye· 
sine bağlı Kürlı.çülerle Balı.lalı köy· 
lerinde .de birer gençlik kulübü 
kurulacağı kararlaştırılmıştır. Şu 
hale nazaran yalnız vilayetler de 
değil her tarafta ve bilhassa na · 

hiye ve köylerimizde kurulan ku · 
lüplerle yurd müdafaacı ve spor 
hartket\eri inki~af etmektedir. Bu 

hal yarınımızdan emin olabilece
timi:zi biıe müidelemcktedir . 

M. Gören 

İRAKIN JAPONYA VE 
ViŞi İl[ MONAS[BATI 
Lorıdra : 18 (a. a.) - Irak 

hükumetinin Japon ve Vişi hüku· 
metlerih: diplomatik münasebet
lerini kesmeğe hazırlandığı Lond
rada teyid edilmektedir. 

Almanlara göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

ya devem etmiştir. Karumeki'nin 
cenubunda düşmanın bir topçu 
mevzii ve bir motörlii ve altı nak· 
liye ~bombalanmış ve mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. Düşmanın üç 
av tayyaresi düşürülmüştür. 

Vişi : 18 (a a) - Alınan ha
berlere göre, Rus çephı.sinde çar· I 
pışmalar blitü n şiddetle devam et
mektedir. 

Ruslara göre, Almanlar, Ka · 
linin bölgesinde büyük bir faali· 
yet gostermekle ve hükümet mer· 
kezine şimalden cenube bir hü· 
cuma teşebbüs etmek üzere Rus 
cenahını çevirmeğe çalışmaktadır 
Ruslara göre, Almanlar Rus mev 
zilerinde hır gedik acmağa mu· 
vaffak olmuşlardır. Sovyetler Ka· 
relide yeni bir Alman-Fin iler
lemesi bildirilmektedir. 

Tula bölgesinde çarpışmalar 
bütlin şiddctile devam etmektedir 
Ruıı radyosu Sovyet kıtalarının 
bir miktar arazi teıkctmck zoruu· 
da kaldıklarını kabul etmektedir. 

Amerlka'da 
kömlr ıstlbsall 
Vaşington : 18 ( A.A. ) -

Ruzvelt kömür istihsalinin yeni· 
den başlamasını temin maksadile 
hükumet reisi sıfatiyle tam sela
hiyetlerini kullanmağa haıır bu
lunmaktadır . 

lnglıterenln batı 
kavvetıerl 

kumandanbtı 
Londra : 18 ( A.A. ) - Mı· 

sırdaki lngiliz kuvvetleri komu
tanı Ceymis Manışal Kanvel İn· 
gilterenin balı askeri bölgesi baş~ 
kumandanlığına tayin edilmiştir . 
Bu tayin Çörçilin önümüzdeki 
ilkbaharda bir Alman istila te
şebbüsü hakkında yapmış olduğu 
ihtarda dikkatini çekmektedir . 

A TJŞ POLiGONUNDA 

YENi MUSABAKALAR 

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünden al<h~·ımız talimata 
göre, Adana'da Milli, Mencucat, 
Malatya Mensucat, Altıncı De· 
mirspor Gençlik kulüpleri arasın· 
da bülg("miı açık ahş poligonun· 
da '.i2 - 23 11-941 cumartesi 
ve paııır günleri ferdi ve takım 
mükafatlı atış müsabakası yapılıı.-

caktır. 

T&ktm halinde kaıanıın mü
esseseye bir kupa, ferdi birinci
ye (en iyi atıcıya) bir saat, ikin· 
ciye bir saat, üı,:üocüye hir ka· 
lem verilecektir. 

yukarıda adları geçen üç 
müe~ıese gençlik kulübünün her 
birinden onar, cem'an 30 seçkin 
atıcı musabaka} a iştirak edecek· 

tir. 
Müesseselerce secilen ve 

muesselerini temsil etmek üzere 
bu musabakala ra iştirak edecek 
onar atıcının isim listeleri 21.11-
941 cumaertesi günü akşamına 
kadar yazılı olarak bölgemize 

bildirilecektir. 
Atışlar her müesseseden mü

navebe ile ve kurra mucibince 
çumaertesi günü saat 15 de baş· 
lıyacagtır. Kurranın çekilmesi 
için her kulüpten bir mura~.has 
10 kişilik atıcı listelerile brlııkte 
21-11 941 cuma günü saat 17,30 
da ~eden Terbiyesi Seyhan Böl· 
gesi binasında yapılacaktır .. Top
lantıya tcıriflcrirıi rica edc:rım, 

Atrikada 
dünkü faaliyet 
Kahire : 18 (a. a.) - Orta· 

şarktaki İngiliz hava kuvvetleri 

tebliği : 15 - 16 Sonteşrin gü

nü hava kuvvetlerimiz Deme ha· 

va meydanına hücum etmişlerdir. 

Yangınlar, infilak olduğu görül· 

müştür. Bardiyada bombardıman 

edilen bir çok depolarda yangın· 

lar çıkmıştır. 

Cenup Afrika tayyareleri Ga
:zalaya hücum etmişler, ve Deme 
tayyare meydanını bombalamışlar· 
dır. Timimi tayyare meydanına da 

hücum edilmiştir. Hedeflerin gö
rünmesine mani olan havanın fe. 
nalığına rağmen bomba tayyare
leri Timini ve Gazala tayyare 

meydanına Pazar gecesi bir akın 

daha yapmışlardır. 

Sicilyada tayyarelerimiz Cu

martesi sünii Adanın Cenup do· 
ğusundaki hedefleri bombalamış

tır. Noto'da bir trene bir bomba 

ile tam bir isabet kaydedilmiştir. 

Kahire : 18 (a. a.)- Topruk· 
ta karada görme şartları şiddetli 

bir yağmurdan sonra düzelmiştir. 
16 - 17 Sonteşrin gecesi •devri· 

yeleıimiz yeniden faaliyet göster

mişlerdir. Hudud çevresinde dev
riyelerimiz bilhassa faaliyette bulu
narak birkaç noktada hududu aş· 

mış ve düşman arazisinde derinle· 
mesine ilerlemeler yapmışlardır. 

Rasyaya malzeme 
sevki nieseıesı 
Yenidelhi: 18 (A.A.) - Rus · 

yaya muntazam surette malzeme 
gönderilmesini temin edecek yeni 
bir yolun tanzimine çalışılmakta
dır . Bu yol Bülucistandan geç
mek suretile Hindistandan lran:ı 
gitmektedir. Bu yolun kullanılıp 
kullanılamıyacağını anlamak mak· 
sadile Rusyaya şimdiden mezkur 
yoldan nakliyata başlanılmıştır . 

ıtaıyaya btıcum 
Roma : 18 (a. a ) - ltalyan 

tebliği : Dün gece düşman tayya· 
releri birbirini takibeden dalgalar 
halinde Napoli şehrine hücum et· 
mişlerdir. Hasar ehemmiyetsizdir. 
Tahrip edilen bir binada 28 kişi 
ölmüş 40 kişide yaralanmıştır. 
Katanyaya yapılan son hava hü· 
cumu esnasında ölenlerin mikdarı 
30 olarak tesbit edilmiştir. 

- 2 =-=z:x: !12!& 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

, ,,~-= 

~KlLo FIATI 1 
CINSı En az En çok 

1 K. S. j K. s. 
= 

l Koza ı 13,00 1 15.00 

Klevland Ç. 00,00 

Klevland [ 69,00 
1 

70,00 
,·-Klevland 11 64,50 68,00 

1 

M. Parlağ"ı -57,0C 1 
58,50 

P. Temizi 00,00 : 55,00 

Kapımah 

Y. Çiğidi ı ~·oo K. Çiğidi 6,75 

Susam -49,00 

Buğday yerli 8,43 8,75 1 

Arpa 6,63 6,75 

Yulaf 7,43 
1 

7,50 

--=· · = ... 

ıs - 11 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
J ş bankasından alınmıştır. 

!(Frank) F~ansız 
-

1 (Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz 5.20 

{!)~ar~ Amerikan . 123 20 
• o 

z:x=- -

TORKSOZO 

iNGll TEREYE AKINlAR 
Londra : 18 (a. a.) - Hava 

ve iç Emniyet nazırlıktan tebliği : 

Salı sabahı sayıca az düşman tay

yareleri lngilterenin doğu kıyısı 

çevrimleri üzerinde uçmuşlardır. 

Dün lngilterenin doğusunda iki 

yere bombalar atılmıştır. Bir kaç 

ev hasara uğramıştır. 

TORKIYE Radyosu 
ANKARA Rad.IJosu 

Çarşanba l 9.11.941 

7.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Parçalar 

(Pi.) 
7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif parçalar 

Programmın dcuamı (P!) 

8.15 Evin saati 

8.30/ 

8.45 Müzik : Programının son 
kısmı (Pi.) 

ı 2.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

12.33 Müzik : Şarkı ve Türkü 

12.45 Ajans Haberleri 

13.00 Müzik : Şarkı ve Türkü 
ter Programının devamı 

13.30/ 

14.00 Müzik : Krışık Program 
(Pi.) 

18.00 Program ve memleket sa-

at ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Dans Or 
kestrası 

18.25 Konuşma (Dış politika ha 
diseleri) 

18.45 Radyo çocuk klübü 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Sesbcst 10 Dakika 

19.55 Müzik: Radyo dans Or 
kestrası Programının ikinci 
kısmı 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Bir halk türküsü 
öğreniyoruz haf tanın türkü 
sü - Menteşeli -

21.00 Ziraat Takvimi . 

21.1 O Müzik : Karışık şarkı ve 
türküler 

21.30 Konuşma : ( Posta Kutu 
su ) 

2 l .'i5 Müzik: Riyaseticumhur ban 
dosu 

22.10 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri Ziraat , 

Esham - Tahvilat , Kam 
biyo - Nukut Borsası 

(Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans muziği (Pi.) 

22.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa· 
nış 

~if T~i BiRliGiNDEN: 
Tarla faresi hububahmız'ın 

1 Numaralı düşmanıdır. Ziraat 

idaresi mücadele yapmakdadır. 

Çiftçimiz'in bu mücadeleye yar-

. dım etmesi ve son derece ali· 

ka göstermesi elzemdir. Ziraat 

mücadele idaresinde de bol 

ilaç mevcud olduğundan Çiftçi· 

miz'in Ulus parkı karşısındaki, 

Mücadele idaresine müracaat· 

ları ehemmiyetle rica olunur. 

2-3 13615 

Sayfa 3 

Birinci sıaıl Ruh Bastabkları 
Mütehassısı' 

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

Akşam 17 den sonra yeni taşındığı Abidin Paşa caddesi 

l 
Şekerci Turan apartmanı 114 numarolu dairede : 

(Hergün hastalarını kabul eder - Fakirlerden para 
alınmaz) 9-10 13591 

_......,..__....,... ........ _...._....._._,_.... ....... .-... .............................. ._.. ............... -.-~ 
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DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bergin bastaıarını 

nesinde kabul eder. 
maayeneha· 

ı"""""""""""""""~"""""""""ı 

1 Irmak Hamamı İ 
ı ı 

i Yeni mlstecır elinde Adananın i 
J en temiz, en konlorıa i 
I - Yegane Hamamıdır i 
ı ı 
ı ı 
ı Mükemmel bir servisle işlemeye başlamıştır ı 

i Erkeklere : Her gün saat S den 11 e kadar i 
ı ve 18 den 24 e kadar ı 
: Kadınlara : Her gün 12 den 18 e kadar ı 

ı -HllkOmet civarmda Emnlyet:MudUrlUğU arkasmda- ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 
---------~--~------------

i 1 an 
Askeri Fabrikalar Umum M8dflrlflğCl 
Merkez Satınalma Komisyonundan : 

1000 - 1500 TON DEMİR HURDASI AUNACAK 
Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde teslim şartile 

1000 • 1500 ton demir hurdası 17 liradan askeri fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca satın alı· 
nacaktır. Şartname parasız olarak komisyonca verilir. Talip
lerin 10-12-941 çarşamba günü akşamına kadar teklif edecek
leri demir hurdası kadar yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarile 
birlikte şartnameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahatı havi 
teklif mektuplarım mezkur komisyona vermeleri. 

13623 19-21-23-25 

ilan 
SEYHAN ORMAN ~[VİRGE MÜDÜRlÜGÜHOEN : 

Genişliği Kalınlığı Boyu Adedi Cinsi 
~---------------"!'-~-~-----------------------

0,21 O, 11 4 63 Çam beşlik 

0,15 o.ıs 4 83 " dörtlük 
0,10 0,04 4 1127 ,, salma 
0,10 0,06 4 72 ,, salma 

Yukarıda Cinsi ve miktarı yazılı olup tezkeresiz nakledil-
diğinden ~olayı müsadere edilen ve halen Misis istasyonunda 
mevcut bulunan 1345 adet kereste 15-11-941 gününden 
itibaren 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Taliplerin satış 
günü olan 1-12 - 941 Pazartesi günü saat 1 O da Orman Çe
virge Müdürlüğündt.~ müteşekkil komisyona müracaatları. 

15-19-23-27 13605 

HAlK[Vİ REİSlİGİNDEN : 
11121941 Tarihinden itiba

ren Halkevinde bir Dokuma 
kursu açılarak yeni Dokuma 
tezgahı ile Halka El Dokuma
cılığı öğretilecektir. İsteyenler 
Halkevine müracaat ederek 

bu kursa kayd olunabilirler. 

1-2 13§21 

Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi Te-
nis Alanlığından.: 

22 ve 23-11-941 Cumartesi 
va Pazar günleri (Adana Halkevi 
Tenis Turnuvası) yapılacaktır. Te
nisçilerin 20-11-941 Perşembe 
günü akşamına kadar Beden terbi
yesi bürosuna müracaat ederek 
kayıtlarını yaptırmaları rica olu-
nur. 13622 



Sayfa 4 TORKSôZO 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
C l N S l M[KTARI HALF.N NEREDE BULUNDUCU 

Çam kerestesi 
Ardıç topak 
Çam mertek 
Düven tahtıuı 
Çam latıııı 
Kızak 

14 
41 
20 

A<iet 
.. .. 

Salcılarda keresteci Mahmut Mantıda 
Adananın Kahraman köyünd~ Alide 
Adana Belediyesinde 

3 •• " .. 
" tt .. 

9 
3 
9 
3 
5 

.. Adananın Kanlı küy(inde Ali Ya~ lılçıda 
Salma " " " 

" " .. " 
Toprak 
Mertek 

,, "' Jt it 

Çam odunu 1 Kental Adana Belediyeıinde 
Çam odunu 1 , . ,. .. 
Çam kereateıi 10 Adet .. . , 
Mertek 10 ,. .. ,, 
Salma 5 ,, .. .. 

" " 
" " 
" " 

MAHKEME. KARARINDA 
TARlHl NO: 

28/12/940 
12/ 12/940 
11/9/ 940 

'1191940 

17/8/940 
178/940 

27/4/9"10 

15289 
900 

19·13 

10185 

716 
71'1 

7906 

Çam kıtıma sap\ 68 ,, Adana Aşiret hanı sahihi Alid~ Suçlusu yoktur. 
Katran kereste 15 ,, Adana Belediyesinde 2416/940 7731 
Çam mertek 20 ,, .. ,, 24/ 6/940 7731 
Mahlut kömür 75 Kental Adanada Küçük Küpeli hanı sahibi Mahmutda 6/6/940 6911 
Mahlut kömür 36 ,. ., ., ,. 11 ., ,. 6/6/9-41 6914 
Çam merte~i 30 Adet Adana Belediyesinde 6/6, 940 6913 
Çam mertcQ'i 40 ,, Kömür pazarında Hacı Mahmut oğlu Ahmet<ie 13/-4/940 69 
Çam dilckcç 30 ., Adan1t Belediyesinde 6/6/940 6912 
Mahlut kömür 17 Kental Küpeli han sahibi Ali Ya~lıkçıcfa 717/939 712 
Çam kömürü '4 ., Aflak köyü muhtarında 7,7 939 544 
Çam kömürü 50 ,. Belediye Yav~haneiinde 18/6/ 939 488 
Mahlut odun 60 ., Adana Odun paıarında oduncu Vasfi, Ahmetcle 24. 5/939 628 

19 ikinci Teşrin 1941 

~~·~ ....... ~ ................ ,.. ..... .-. .... ~ ................ eıı•~·--···~·--· ... ·• • • ! Geçen ay dökmeci Mükremin ÇelikClökerin 

! Sevgili kedisi Mestana 
• ! ıo,ooo lira kazandıran 
• . 
• . 
• • ALTUNOLUK 

• • . 
• . • • i . 
• • ' . i Bu ay da en büyük ikramiye olan ı 

:::::::: = -e :: :: # =-= .. !± :-._it -= = :: :: : ft : ~ 

. . 
i 20,000 Lirayı 1 
• • 
1 O•manlı Bankası altında halıcının yanında çalı,an j 
i Farac Dilber ve ortağına ka~andırdı. i 
• t • • 

! Ayrıca ismini vermiyen bir zat yine Al.TUN 01.UK'taıı 1 

! 265922 Numaralı bilatle 5000 ve 166871 Numaralı biletle Sarı- ! 
! ynRup 23 Numarada Ömer ve 363228 Numaralı biletle Kale ! ! lcapısıncla Kör Ahmet Doğan 2000 er lira kazandılar ı 

i Bİl[TlERiNIZi MUTlAKA ALTUN OlUKTAN AllNIZ .i i• ........... -- •••• - ----- ........ ________ .... •i 
! sızı de Zengin eder. ! 
• • i ALTUN OLUK Mersin ve Tarsusta şubeler açmıştır. i 
i 2-3 i . . 
~ .... ~ .... ,.. .... ,....,.. • ._ •• 419ı ............. ıar. • .-.. . .......... ~.,.,. ........... .......... ~ 

Çam odunu 10 ., Müdüriyet anbarında Suçluıu yoktur. ...::mc:x::ıa:x21CZKA:U:ıl::a:::ıc:czm::a=-=:ıa::ır=zxztı.. 

Mahlut odun 2 ., Adana oduh pazarında Vasfi ve Ahmetdc 24/5/939 627 il N E z L E M 
Mahlut odun 57,5 ., Adana Yeni \stasyo anbarında Cumali 1312/939 11515 M lf 
Mahlut odun 6 ,. Adan:ı odun pazarında Sabitde 8;6/939 577 M 1 
Çam odunu 5 ,. ldarc anbannda Karar yoktur. M Kırıkhk1 Baş, 
Çam kömürü 7,54. Arık zade hanı sahibi Nurirle 2315/939 560 Jt o· d l 
Mahlut odun 2 :: Adana Belediyesinde Karar yoktur. N iŞ ve a e e " 
Mahlut kömür ı .90 ,, Kömürcü Haınmadi Çavuıda 28/8/939 789 M ağrıları M 
Mete kömürü 15 ,, İdare anbımnde 27'11/939 1007 M N 
Mahlut odun 3 ,, Adana Bclediyeıinde 7/11939 1002 M F.n seri ve en kaU şe· e 
Çam mcrtc~i 17 ,, ,, ., 2119/940 10964 M kilde yalnız kaşe ,. 

Yukarıda cins ve miktarı emvali mazbute 15-11-941 gününden itibaren 15 gün müddetle satışa konulmuştur. Taliple· 

1

, Nff G R ı p ı N B 
rin satış günü olan 1· 12-941 pazartesi günü saat 14 de Seyhan Orman Çevirge Mudürlü&"ünde müteşekkil komisyona mil· n A 
racaatları. 15 - 19 - 23 - :l'l 13606 R 

~ • 
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• E B k H k k M gi.inlerde alac.atmn ilk iti T. I ş Bankası n üyü a i at ~ ledbiı evini2J• !,irkaç GRıP.N bulundutı•ak olm•hdır. ~ 
Klçlk taıarral beıapları 

1942 lllramıre p Aaı 
KE'ŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aluato.s, 

2 lkinciteırin tarih1erin8e yapılır 

1942 lllramı,eıerı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. - 3,000 .. 
2 

" 750 •• = 1,500 .. 
3 .. 500 .. - 1,500 " 10 .. '.l50 .. - 2,500 

" 40 ,. 100 
" - 4.000 .. 

50 ,, 50 " - 2,500 ., 
200 .. 25 •• 5,000 .. 
200 .. 10 •• - 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasına para Y•lıl"makla yalmz 
para blrlktlrmlf v• faiz almı' olmaz, ayni 

l 
) 
j 

R 
A 

=D 
IY 
10 
= L " . 

1 
1 
" il 
M 
a 
it 

" il 

" " it 
il 

Kalbi ... bozmadan,-mide ve böbrek\eri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

~ 
il 

" Lüıumuncfa günde 3 adet almır. Taklitlerinden sakınınız ve M 
• her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. a 
"·==•=•KD'A#CWW#:lr'KXX•U Afi A'KZX. 

İL AN 
KARACABEY HARASI MÜOÜRlÜGÜHOEH : 

= 1 R 
z•manda talllnlzl de denemlf olursunuz } 

-........No...A~v-..,,~~--.. ._-l " " il 

1 - Hara yetiştirmesi ve yanş için yüksek vasıflı altı 
baş safkan Ingiliz ve dört baş safkan arap tayı 30-11-94 l 
tarihine müsadif pazar günü saat on üçten sonra Ar\kara ya~ 
rış yerinde pazarlıkla satılacaktır, 

ı-------~---

TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Samayui : 100.000.000 Titrlt Lira•ı 

Şube ve ajanı adedi: 265 

Zirı1 ve ticart her nevi banka muameleldr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbariız tasarruf hesaplanna en 
az .50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek km'a ile 

aşaA-ıdaki plftna göre ikramiye da~ı•laoakln'. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • öOO .. '2000 .. 
• " 

250 " 
1000 .. 

40 
" 

100 .. 4000 .. 
100 

" 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 

" 
..soo .. 

160 .. 20 it 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene İQjnde 58 

liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktılı takdirde. Yü•de 
20 f aılasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylQI, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Huiran tarihlerinde !fekU ecektir. 

• _________ ..., __________ ._..__ ______ ....,İıllııİii ....... iiiı.-&..--

! N Dl$ MACUİUHON YARATTIGI SIHHAT. 
CAZİBf VE GOZElliKTIRi 

il • " " il 
"Radyolin., harikulôde mües- de parlak netioeler veren il 

sir terkibi, daima tazeliki ile "Radyolin,, sizi torkibi meçhul Si 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 1 
kişinin tercih ettiği ycgdne diş müıtahzarlanndan da ınüstat· it 

1 
macunu haline gelmiıtir. Siş w 

ni kılrnJştır. n 
hıfwısıhhasında ve ıüzellifin· 

•XMAfittDZXPMVAA*#WttX@»oc ... ~ .................................................... 
ı .. .. ı 

I ~!<u~n:g=~N!?:~=~:.9,~ I 
İ Türk Duygusu 1 
i i ı Veni Çıktı 1 
J 75 KURUi l 
ı . ı .................................................... 

2 - Her tay için yiizyirmi lira teminat alınacaktır. 
3 - Satış şartnamesini görmek istiyenlerin Ankara ıttlı 

spor kulübüne ve hara müdürlüğüne müracaatları. 
13595 12 - 20 - 25 - 29 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif A l[CZAHANESİ 

T~HD(Kİ MUAYEN(HANESİNO( KABUl f Of H 
-----.-....--~ ................................................... ,.....,._.,._,.,.......,....,.._,._,.,......,_.-.,. 

ff+.'tffftttffffHffffffttff 

Aboae 1'8 llAD ']_-,ÜRJEi:SÖZ Ü ' 
,......... GÜNDELiK GAZl!fE • AO-'NA 

Sent:lili ... 1400 Kr. 
, Aylıf ı . . . 115 • 

·i llıntar lqln ld•reye 
mUracaaı etm•lldlr 

iSMii 

Sahi1l CJe Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Nt§riyat MıJdO.rü 
MACiD G0QL0 

Basıldığı yer : TlJRl(SOZO Molbaası 


