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Ankara : 31 ( a.aJ - Büyük Millet 
Mecliıi yarın ıaat 15 de toplanacaktır. 
Hemen bütün mebuslarımız Ankaraya 
gelmi' bulunmaktadır. 

Bu toplantıda Milli Şefimiz. Reisi 

söyleyecektir. Gerek Meclis mü.zakeratı ve 
gerekıe Milli Şefimizin nutukları Ankara 
radyosu vasıtasiyle ne,reclilcektir. Saat 
15 den itibaren her vatanda,, radyosunda 
mecliı salonundaki konu,maları takib 
edebilecektir. 

ı ı 
: ŞANGHAYDAKI ı 
1: lNGlLlZ TEBAASI ıı 
ı DA ÇE.KlLlYOR ı 

ı...... .. .... : 
ilk tabıll çatındakl talebenin 

ıayımma blylk ehemmiyet verWyor 
Ankara : 31 ( Türksözü mu· 

habirinden ) - Memleket dahi· 
!inde bulunan mecburi tahsil ça· 
ğındaki çocukların hakiki miktan· 
nı anlamak maksadile lkinciteşri· 
nin 8 inci cumartesi günü yapıla

cak sayım hazırlıktan ilerlemiştir. 

Cumhur ismet lnönü mühim bir nutuk MIW Şellmlze 
gelen tebrikler 

HİNDLİLER 
ENDiŞEDE 
Gaadl proıeılllln 
tebdili ııtenlyor 

Hlndlller diyor ki : Arllk 
bahis mevzuu olan ••Y 
lnglltereye yardım dejil 
b iz-zat ttlndtstanm mU· 
daf aasını temin mesele
sidir • 

~cw·/: • 

.~\: 
Bay Gan dl 

Londra . 31 ( a. a. ) - Yor
gifepoıt gazetesi Korsf adan afa· 
tıdaki telgrafı almııtır : Alamet
lere göre, taarruz tehlikesi Hin
distana yaklaştıkça Hintlilerin ek
seriyeti Bü} ük Britanyanın harp 
gayretleri meselesinde Gandinin 
ittihaz ettiği hareket hattını de· 
~İftirmesini lüzumlu görüyorlar . 

Gandi tarafıncian ilan edilen 
Hind politikasının tadili hususunda 
ıahil vilayetlerinde ve bilhassa 
kongre iiza~ı arasında şiddctlı bir 
(\t>reyan l.üküm sürmt>ktedir . Bu 
tadil lehindel.i hisler Vardada bu
lunan Ganıliye kongre aı.asından 
bir he) et tarafından } apılan bir 
~iyarct esmısında ıfade edilm 'ştir. 
Heyet Gandiden parlamento usul 
lerine avdet edi!ınesini istemiştir. 
He} et fiıaıının bu } nldaki gay
retleri hiç bir netıce vernı <!miş 
olmakla beraber, Gaııdi politika
•ıııın gittıkçe memnuniyetsizlik 
uyandırdığı görülüyor. 

Müs'ümaıılarııı ittıhaı. etmek 
( Gerisi üçüncü salıif «>ıle ) 

.............. 
PARTi MÜSTAKiL 

GRUPU iDARE 
HEYETi AZALIKLARI 

Ankara : 31 (Tı1rksözü mu 
lıobirinden ) - Cumhuriyet halk 
/Jorli&i müstakil grupu heyeti 
31/101941 cuma günü reis vekili 
'•huıbul mebusu Ali Rana Tarha · 
llın reis/ilinde toplanmış ve bu iç· 
1inaa senesi için müstakil ırup 
iclare heyeti azalılına Konya me· 
latıau Ali Rıza Sürek , Mutia me· 
~~ Hüseyin Kitapçı ve Rize me· 

•u Fuat Kirmen'i seçmiştir. ............. 

•• 
TURK-

TiCARET 

Ankara : 31 (Türksözü Muha
hirinden) - Romanya Ticaret A· 
taşeliğinden alınan malumattan an· 
laşıldığına göre yakında :şehrimi· 
ze gelecek olan ticaret heyetinin 
azaları tayin edilmiştir. Reisi sa· 
bık dış Ticaret Nazırı maslahat 

Blrııtlyaabk 

kaldırılıyor ma? General To)o 

Vaşington : 31 (a.a) - Hari
ciye nazır [muavini M. Adolphe 
Serle, şu beyanatta bulunmuştur. 

Şanghay : 31 (a · a.) - İti· 
mada değer mahfillerde beyan 
edildiğine göre, Japonya Vay -

"-Hariciye nazırlığının elin· Fing - Vey rejimini takviye hu-
de , Almanya da Hıristiyanlığın susundaki planından vaz geçerek 

müteeddid idari çevreler ıhda-

Talimatname hükümlerine gö· 
re, sayım günü ilk, orta ve mesle· 
ki tedrisata dahil bütün okullar 
tatil yapacaklardır. 

7 ile 16 yaş arasındaki okula 
giden ve gıtmiyen bütün çocuklar 
sayıma tabi tutulacaklar , aynca 
köylerde 16 yaşından yukarı oku· 
ma , yazma bilenlerin de tahsil 
derecelerine bakılmıyarak miktar
ları tesbit edilecektir. 

Sayım işi ilk, orta, lise, öğ· 

retmen, sanat ve ticaret okullariy· 
le kız ve köy enstitüleri, eğ'itmen 
kurslan, akşam kız sanat, ticaret 
okullannda bulunan ve Türk ta· 

(Gerisi 3 üncü ustada) 

Ankara : 31 (a. a.) - lngil· 
!ere. Kralı majeste altıncı jorj, Ar· 
ıanlın Cumhur reis vekili ekselans 
Kosimıeı • c L,.histan Cumhur· 
reisi Roskiloviç ve Şili reisicumhuru 
ve Romen hükumet reisi mareşal 
Anlunesko, Yemen imamı Yahya, 
Cumhuriyetin 18 inci yıldönümü 
münasebetile lnönüye telgrafla 
tebrik ve eyi dileklerini bildirrnş· 

ler ve Milli Şef bilmukabele telg· 
rafla teşekkürde bulunmuştur. 

Ankara : 31 (a. a.)- lran Şa
hınşahının doktJm yıl münasebe· 
tiyle Milli Şer ismet lnönü ile 
Mehmet Rıza Şah pehlevi arasın· 

da tebrik telgrafları (taati edilmiş
tir. güzar Bay ;christudur. Müzakere· 

lere lkinciteşrin başlarında başla· 
nacaktır. Maksad iki memleket 
için de mühim olan karşılıklı tica
reti inkişaf ettirmek üzere eski ti· 
caret mukavelesinin yenileştirilme
sidir. 

kalılırılma ı için Naziler tarafından 

bir pitin hazırlanmış olduğunu 

gösteren vesikalar vardır.,, 

sından ibaret olan eıki usule 
donmek ve masraflı olacak bir 
iktisadi harbe girişmeğe lüzum 
kalmadan Çunkinğe karşı:abloka
yı sıklaştırmak düşüncesindedir. 
Japonların, İfıal edilen Cin t•)P· 
raklarında sulhil temin için bir 
çok Çinliyi aıkere almakta ol· 
duldan da dikkate değer görül
mektedir. 

Koordinasyon Heyetinde 
DAiRELER ARASI İBTILAl'LARI 

Başvekô.let lıakem 
heyeti teşkiledigor Batavya : 31 (a. a.) - 1000 

kadar Japon kadın ve çocuğunun 

Ofis mübayaasına 
ait yeni kararlar 

Hollandn Hindistanından ayrılma- Ankara : 31 (Rad) o gazete-
ları beklenmektedir. sinden) - Yarın birkaç koordi-

Ankara : 31 (Türksözü Muhabirinden) - Belediye, nasyon heyeti kararı cıkacaktır. Şana-hay : 31 (a. a.) - Va-
husuıi idare oe Evkaf a"aıında bu idareleri alakadar e- ziyette görülen son inkişaflar Bunlardan birisi şeker pancarı 
den muhtelif iıler hakkında zuhur eden ihtilafları hal için üzerine Britanya makamları, bu- esas fiyatlarına aittir. Ve bu ka-

Ba,vek alet tarafından yeni bir hakem heyeti tefkiline ka· rada işi olmıyanların ve bilhassa rarla pancar fiyatlarına 10 para 
rar verilmiıtir. Heyet yakında faaliyete geçecelıtir. <Gerisi s ilncü aa)'faclal • zam yapılmaktadır. Yani panca-

- - -

SOVYETLERE GÖRE ........ 
Moskova 

mukavemeti 

- ALMANLARA GÔRE 

Düşman takip 
edilmekte 

4 ~ 
A lmanlar büyük _. . ~ ıw Leningrad çenberi 
zayiat veriyor 1'- ~-· beyhude z.orlanıyor 

Moskova : 31 ( a. a. ) - J -- Berlin : 31 ( a. a: ) - Alman 
Dün geceki Sovvet tebliği : 30 -' • ve Romen kıtaları tararından şid -
lıkteşrinde bütün et plıe boyunca 1f!ll. - .::... detle takibedilen düşman Kırımda 
ve bilhassa Volokulaıısk ,Mnje}sk, firar halindedir . Şiddetli yarma 
Maloyaroslavc-sk ve Kula istika- muharebeleri muvaff akiyetle ne· 
metlerinde şidtlctli muharebe~cr ticelenmiştir . Bu mu\arfakiyeti 
devem etmiştir . Sov} et kıtaları General Şitaycnin pi) ade tümeni 
düşman tarafından yapılan. bütün .... ve onunla işbirliği ) aparı Fludbay 
hücumları püskiirtınüşl t> r<lır · hava filosu kaı.anmıştır . Donet 

Ku) bişef : 31 ( a. fi . ) - Cep- havzasında du müttefik kuvvct-
hedt'n gt•lı-n son telgraflara. göre, leri düşman kuvvetlerini takip t'di -
Mıhver kuvvetleri Kırım ıstık&· yorlar. Muhasaradaki Leningradda 
metindekı mrşlıur hamlelerine de· çenberi yarmağa teşebbüs eden 
vam edı) orlar . Bu sun beş güıı düşman püskürtülmüştür . 
içinde Almanların 20,000 asker 
kaybettikleri sö} leni} or • Sovyet ~ • _.. havı.asında Almıınlann ilerileyifi 

Dlu- dafaaları Almanların Rostov • S t h . J t 1 . 1. . J durmamıştır. istihsal kudreti git-
ovye cep esınae ayyare erın ıımayesınae bir tank hücumu 

Mojaysk. Maloyaroslavcsk, Volo- gide daha ziyade tahrip edilmiş-
ko\anda karşı yaptıkları taarruz· dir · Kızılordunun organı olan T e 1 i r a f , c Karadenizde tir. Karadeniz Sovyet donapma· 
lan durdurmuşlardır. Bununla be· Krasta}'azivesta Almanların Kı- tehlike > bafhğı altında ıöyle sının başlıca üssüdür . Gerçi Al· 
raber Moskovaya karşı cenuptan rımda ilerilediklerini kabul et- yazıyor : manlar Sivastopola gelınemifleue 
gelen tehdidin ğittikçe arttığı ka- mekte ve fakat Perekofa karıı Moskova istikametindeki Al· de ve Yarım Adanın istibkimları 
bul edilmektedir . Ruslar. adım taarruzun baıtadığı tarihten yani man hamlesi yeniden durmuşsa ve tezgahları uzun bir zaman da· 
adım gerilemektedir. Orel ıle Tula 24 Eylfıldenberi 50,000 Alman 88• da Cenuptaki hamle daha tehli· yanmak kudretini haiz ise de 
arasındaki çevrede 5000 v~ Vo- kerinin kaybedildi~ini yazmakta· keli bir mahiyet almııtır . Rus Alman hava kuvvetleri ' Ruı do· 

1 
k \anık çevreainde de hır çok dır· matbuatı tehlikenin büyük ol • nanmasını daha Şarkta yeni bir 

o·l~o~~~·· ı~d~ü~l'w=Ü :::::k:a:y:d:;edmiİİlrni:İeiiikiiitİİİeİİİ· iiiiiLioinİdİı İa İ:İ3İliİ(İaİ.İaİ.İ)İİİİİİDİeİyİliiİİdİuİğiuiniuikiaibiuil i eitiimieiiikiiteiidiiiriiiii. İİDiioiiniiieiiit İİİİİİİİİİİİİİ;;( Gel'W;;ii 3 llqeü sayfada> A~manın " 

rın kilosu 70 paradan satın alı. 

nacaktır· 

Diğer taraftan buğday, çav. 

dar, arpa mübayaası hakkında 

da bir kttrar çıkıyor. Bir şubat· 

tan 31 mayısa kadar mübayaa 

edilecek mısır fiyatlarına bir ku. 

ruş :ı.am yapılacaktır. 

Budapeştedeki . 
Elçiliğimizde 
kabul töreni 
Budapeşte : 31 ( A.A. ) -

Macar ajansından : Türkiye Cüm
huriyeti kuruluşunun 18 inci yıl 
dönümü münasebetiyle 29 llkteş· 
rinde Türkiye Elçiliğinde bir ka· 

bul töreni yapılmıştır. 

Türk dostu olan bir çok Ma
carlar ve Türk kolonisi törende 

hazır bulunmuştur. Bir çok içtimai 
teşkilat ve cemiyetleri te,msil eden 

heyetler Türkiye Elçisi Rüşen Eş
ref Ünaydını tebrik etmişlerdir • 

Elçi kendilerine teşekkür ederek 
Macar milletine karşı olan- derin 
hislerini izhar etmişlerdir. 

llevkal l'ran11z 
f80erlnla vulrıtl 

Paris : 31 ( A.A. ) - Gaze· 
telerin verdiği bir habere göre , 
Mareşal Petenin rnuv akkat bir 
kararı ile bir kalede mahkum edil

miş olan Fransız politikacılan ya. 
kında Pirenelerde Portele kalesine 

nakledileceklerdir. 



Sanayide lnkil3p 

Odundan • SUDi 

kumaş imali 
~~~------··--------~~-

Bir avaç tozdan ılgara tablası, 

taıyllı edıımı, tabtadaa çarklar, kWtler, 
ılzgeçıer, llar,aa geçmez camlar 
Almanlar geçen harpte ablo 

ka yüzünden bulunmıyım bir çolc 
maddelerin yerine başkalarını 

koymağa muvaffak ' olmuş'ardı. 
Bu yeni maddelere (Ersdtz) ismi 
veriliyordu. Bu hnrbteJ Ersatzlar 
pek ziyade artmıştır. Alman fen 
adamları hemen her madde için 
bir Ersatz bulmuşlardır. 

Son ;amanlarda lsviçı enin 
Züriçh: şehrinde Almanlar tara 
fından:bir Ersatz sergisi;:açılmış
tır. Sergide• çolc dikkate~· şayan 

ş yler göı ülmelctedir. Evvelce 
hususi \·elıkten yapılmakta olan 
vidalar, çelik lcalemler ve törpü
ler şimdi yen(usullerle demirden 
yapılmaktadır. Bakırdan ve çinko 
ile karışık bakırdan ) apılması 
mutlld~ olan saat malcinalarıııın 

yerinr: çinkodan yapılmış olanları 
ikame olmuştur. inşaat sanayi•n
de lcurşun, çiviler, diğer birçok 
maddeler tamamile lcaldırılmıştır. 
Fakat bunlar, sergide tt şhir edi
len dığer Ersatz eşya yanında 

ehemmiyetsiz kalır. 

bir zırh tabakası teşkil eden 
camlar .}'apıyorlar. Bu camlar 
tayyarelerde kullanılmaktadır. 

Fakat bu sahadaki şaheser 
altı silindirli infilaklı motördür. 
Bu motöıün bütün aksamı. haz
nesi, boruları ve saire tamamen 
şeffaf camdan yapılmaktadır. Bu· 
radan tayyare motörlerinin diğer 
aksawını gösten n kısma geçil 
mektcdir, Bu )'eclı:k kısımlar, 
inanılmıyacak derececle hafiftir 
ve alominyum ile magnezyornun 
bir birine karıştırılmasından yapıl
mıştır. Harpten sonra bu keşif. 

otomobilcilık sanayiinde hakiki 
bir inkilap yaratacak ve otomo 
bilin çelik ~övdeleri bunc'aı ; a
pılabilecektir. 

Muazzam bir vazo içinde, 
bir yağ teşhir edilmektt'dir. Va
zonun üzerine ) apıştırılmış olan 
hir levlıu,:içinddd mayiin kimye 
bakımınılaıı tamamen saf Lir yağ' 
olduğunu anlatıyor. eaşka bir 
vazoda parafin, diğerinde sabun 
imaline mahsus } ağlar nıı:vcu<l
dur. 

Kömür paviyoııu, Alman san
atının bundan ne büyük fayda. 
lar temin ettiğini gösteri.> or. Ta
bii kauçuğun yerini • kömürden 
yapılan ve buna adı verilen su
ııi kauçuk tutnıu~tur. Bundan 
mükemmelen istifade • edilmekte· 
cir. Buna'dan yapılmış olan kau-

TORt<SOZO 

: .. f. ~.:. .. .AB E. R L:·~ .. E.- ... R .. ~'.~·· . .\ ·. . . ' •' . ~ . . 

. . . ' ...... 
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iki sahtekar 
yakalandı 

Sahte ueaikalar ue bir cok . 
mühürler 

Sabıkalılardan Şefik adında 
bir adam sahte vesika tanzim 
ederek Devlet Demir Yollarında 
vazife istediği ve suçuna sabıka

lılardan Kazım Uçucularında işti

rak ettiği anlaşılmıştır. Yakayı 
polisin eline veren bu iki adamın 
evlerinde yaptlan araştırmada bir 
çok lastik hu ruf at. klişe, ve taklit 
edilmiş muhtelif vesaik bulunmuş
tur. Suçlular adliyeye hemen tes
lim edilerek haklarında gereken '! 

muamele yapılmıştır. 

çuk şeyler. bu iddiayı mükemnıe· 
len isbat ediyor. Bu ; alnız har b 
zamanına mall'lus bir ersatz de
ğil, fakat haı pten sonra yaşıya

cak ve gt"niş bir ölçüde kullanı· 

lacak bir iptidai madde tt'şkil 

eder. Buna'; ı icat eden profesör 
Hof man 'dır. 

Serginin son kısmını, odun· 
dan imal edilen ve harbclcn son
ra da yerlerini muhafaza edecrk 
olan iptidai maddeler teşkil eder. 
Bunlar odundan yapılan .suııi ipek 
ve suni } ündür. Suni ipek eski
den malum ise de Alman sanayii 
bunu tekemmül ettirmiştir. Odun
dan yapılan suni yünler, koyun 
} ünleri gibi, mükemmelen iğrilip 

dokunmakradır. İhtimal ki, odun 
yünü, kumaş sanayiinin esasını 

tt-şkil edebilecektir. 

Suni köseleden yapılmı~ a. 
} akkabılar, oclunclan mamul eldi
venler• komprime kağıddan ya· 
p:lmış mobilyeler tedkik ve ıik· 

re değH icadlardır. 

Talebe gardları 
genişletilecek 

ı··-:::.-.:.~:::-·ı Radyolarmızı açımz. , 
Milli Şefimiz bir • 

' ' $ Nutuk söyllyecekler * ··-----------·· 
Hatayda iki 
okul açıldı 

Bir Kız Enatitü•ü ve 
bir ticaret okulu 

faaliyete geçiyor 
Antakya : 31 ( Türksözü mu

habirinden ) - Memnunip:tle ha· 
ber aldığıma göre , Maarif Veka· 
Jeti Antakyada·:· açılmasına karar 
verilen Kız Sanat Enstitüsü ile 
Orta Tıcaret: okulunun kadrosunu 
vilayete göndermiştir . 

Ha tayın Ticaret ve Sanat ) O· 

lunda en büyük.faydası dokuna
cak olan bu iki müessesenin en 
kısa zamanda açılarak : tedrisata 
haşlanması için derhal lıa1.ırlık· 
lara başlanmıştır . 

K11. Enstitüsünün açılması Ü· 

ıer ine şehrimiz Kız Sanat okulu 
lskt'nderuna nakledilecek ve Ens· 
titü ismet Paşa ukuluna yerlrşe-
cektir. lsmetpaş~ ilkokulunun şim
di Akşam Kıı Sanat okulu bina 
sına nakledilmf'si muhtt-meldir. 

Orta Ticaret okulu için de 
en münasip bina , Fevıi Çakmak 
ilkokulu gösterilmektedir . 

Diğer taraftan Maarif Cemi· 
yeti talebe yurdunun gördüğü 

bü}ük rağbet üzerine )Urttaki ta
lebe kadrosunun 75 e çıkarılması 

karar altıııa alınmıştır. 

Aııkara : 31 (Tüı k sözü mu. 
habirinden ) - Maarif vekaleti 
yüksek tahsil :gençlerinin umumi 
bir } urtta barınmasını 'temin et
mek içirı Vali, Parti rei~i ve Rek· 
törden mürekkep bir heyet tt'şek
kül etmiştir. 

Bu heyet :::muhtelif mıntaka
larda talebe yurdu olacak bina
ları tetkik ettirm:ş ve mevcut yurt 
lardan hangisinin genişletilebile
ceği hakkında bir rapor hazırla
mıştır. Rektörlük, pansiyon ve ev 
hayatı yaşıyan talebeden ne ka· 
darının . } urllarda kalacağını ve 
mevcut yurtlarla pansiyonlarda 
kalanların ne~ miktarının açılacak 
ve genişletilecek ynrtlarda barın

dırılacağını tesbit etmektedir. Mev 
cut tahsisat ihtiyaca kafi gelıne· 
diğinden , vekaletten bu iş için 
)'eni tahsisat istenmesine karar 
verilmiştir. 

Şeblr meclisi 
Bugün saat 10 da Belediye 

meclisi ~enelık ilk toplantısıııı ya
pacaktır . 

HALKEVI GENÇLERiNiN 
VERD/CI MÜSAMERE 

Halkevi Temsil Kolu dün 
ikinci defa olarak Halkevi sahne
sinde •Bir doktorun ödevi.. isimli 
piyesini oynamıştır. 

1 ikinci Teşrin 1941 

Masal ve Baklllat 

8 
inbir gece masallarındaki bir 
hikayeye göre evvel :ıamaıı 
içinde Iran prenseslerinden bı· '1 

rinin [düğün ;elbisesi o kadar in• 
ce imiş ki gelin ~düğünden so .. r• 
bunu bir fındık kabuğu içine koY 
mağa muvaffak olmuş. 

Binbir gece masallarından b~ 
ri diye anlatılan bir hikaye, bd Soı 
gün bir hakikat şeklini almıştır 

Los Angeles terzilerinden biri, y 
ni sinema yıldıılarından Lilia 
Vemina için n kadar ince bir tu 
valet dikmiştir ki bunu bir ) ük 
sük içine koyarak artiste gönder 
miştir. Bu tuvalet, en hafif " 
ince elbise müsabakasında biri 
ciliği kazanmıştır, İkinci mükaf 
85 gram ağırlığında olan bir t 

valete, üçünrü mükafat ancak ) 
gram gelen bir kostüme verilmi 
tir. 

Bir iyi teıadll 

A 
merika Baltimoor eyaleti dah 
linde • Mayrland kasabasın 
bir salonda konferans verili} 

du. Konferans salonundaki 2 
koltuktan yalnıı biri boş kalmı 

Hatip, söz söylerken , tav 
na asılı 50 kilo ağırlındaki büy 
avize bı1yük bir gürültü ile kop• 
rak boş koltuğun üz.erine <lüşm 
ve koltuk ile param parça olm 
tur. Koltuk boş ,o{duğundan n' 
fusca hiç bir za) iat olmamıştı 
Bu hadiseyi yazan Amerika me 
muası. bunun eşsiz bir iyi tesad 
tt'şkil ettiğini ~bihakkın ka} de 
yordu. 

TÜRKiYE Rad11osu 
ANKARA Radyo 

Cumartesi 1.11.941 
7.JO Program ve memlekeı 

at ayarı 

Sergide yepyeni:~ ve clıkkati 
celbeden şeylerden biri sun 'i 
çam salcızıncları~ yapılın ş olan ya· 
zı makinasıclır. Bu yazı makiııa· 

sının çelikten~ve demirden }apıl
mış olan yazı malcinaları kadar 
sağlam ve mükemmel olduğu tt"
min edilmektedir. Fazla olarak 
bu Ersatz yazı makinası, çelikten 
ve demirden yapılmış : olanlar
dan ... Daha:hafiftir. : Esasen bu 
suni çam sakızı, bir sürü ameli
ydtlara tabi tutulmuş ve bundan 
izolatörler, elektrik kabloları, 

mermerden. abanozdan. fil eli
tinden yapılanlardan~farksız kapı 
tokmakları ve bloklar yapılmış· 

------·I _atNIN nCştNcıLıaı_...j------

Eseri Dr;je eden ve Doktor 
Selimi bizzat oynayan Hamdi 
Paramyok , Ressam Necmi Şenel, 
Şaheste, Latife Ayhan, avukat 
rolünde Recep Tek'eş, Rantiyeyi 
temsil eden Veli Altunay, Ahçı
başı Ömer, Frentili Remzi Ayhan 
la misafir Hayri vazifelerini iyi 
kavrayarak güzel bir temsili Ada
na halkına doya doya seyrettir
mişlerdir. 

ISKENDERUN GARJNDA 
YENiLiKLER YAPILIYOR 

7.33 Müzik: Hafif Program ( 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Uüzik : Senfonik 

(Pi.) 
8.15 
8.30/ 

Evin saati 

tır. 

Sergide gördülderinden .hay
rette ~kalan ziyaretçilerin gözü 
önünde mült.:haHıs bir amele 
bir avuç kırmızı toz.· olarak bir 
kalıbın içine · doldurduktan • sonra 
yüz:ton ağır lığında bir pres ile 
tez.yık';: etmekte;. ve ~termometre 
ile kontrol ettiği sihirbazca bir 
ameliyeden" sonra kalıbın içindem 
büyük bir mağazanın vitrinlerini 
iüslemeQ-e layık siyahımtı ak ve 
nefis bir sigara tablası çıkarmak
tadır. 

Sanayide l.fiyük bir inkilap 
yaratacak oldn şeyler bu yeni 
ç'ı.iler, çalar saatler.~ sigara tab
laları, levanlıt mu haf azaları de· 
Q-ildir. 

Sergiyi)ertip edenler müzik· 
hollerdeki sihirbazlar gibi hare
ket ederek ve en basitlerinden 
beşlıyarak daha güç şeylere geç
mekte ve en:büyük ve:ıağır mo · 
delde dişli çarhlar ve tekerler 
göstermektedirler. Bu dişli teker
ler ve çaı hlar. sert::ağaçtan ya
pılmaktadır. 

Bu ditli :çı:ırhlar. sessiz seıısiı. 

işlemekte olup. birçok ahvalde 
m;deni ve çelık:çar hların J: yerini 
tutmaktadır. Tazyik edilmiş tah
tadan yapılmış kilitler. süzgeç· 
ler ve diğer eşra, hayret ve tak· 
diri. celbediyor. 

Serginin cam mamulatı da a 
takayı celbediyor. Amerikada iç
ki .(asağı hükum sürdüğü sıralar 

da içki kaçakcıları, içki tezğah
larını en· kuvvetli ve delici mer
milere dayanabilecek camlar ile 
techiz etmişlerdi. Fakat bunlar, 
sergide teşhir edilen cam~ mamu
lltı karşısında çocuk ... oyuncağı 
mesabesinde kalmaktadır. Alman· 
lır plcxiaale _maddesinden hakiki 

ÇOK ÇALIŞMAK t 
Sayın l:iaşvekilimiz • Cümhu· • 

riyctin 18 inci yıldönümüııü açış 

nutuklarında, pek önemli bir nok
tayı işaret buyurdu. Çalışmak , 
çok çalışmak 1 Normal günler 
geçmiştir. Dünya bir büyük buh
ranın iztirapları içinde kıvran
maktadır. 

Geçen günlerin bi1de itiyat 
haline getirdiği bir çok alışkan

lıkları terketmek mecburiyeti var
dır. Az. çalışmak , çok rahat et. 
mek arz.usu, ölümü yavaş yavaş 

kabul etmek demektir. Rahat et
mek fikri ikinci plana atılmıştır . 
Mektt'pte, tarlada , büroda , fab
rikada, nerıle olursak olalım, ça. 
lışmamııa yeni bir _ hız vermek 
mecburiyetindeyiz. Türk ırkı ça
lışkandır . Tarihi mecburiyetler , 
bizi büyük davalarla karşılaftırmış. 
tır. Asyada, Avrupada asırlarca 

devam eden hakimiyetimizin te
meli kahramanlıQ-ımtz ve çalışkan· 
lığımızdı . 

Yeni Türkiye Cümhuriyetinin 
temeli ise, dün}'ay• hayrette bı
rakan , harikulade bir mücade
lenin sonunda atılmıştır . Devlet 
mak:nesinde ödev almış her Türk, 
kendisine verilen işi başarmağa 
mecburdur . 

Çalışma ve başarmada ilk 
kontrolümüz., kanun ve onu tem
sil eden Amirlerimizdir. En küçük 
bir ihmal dahi, hiç bir kimse ta
rafından bağışlanamaı. it. bu ba
kımdan mutalea edilince , çalış
mada hiç bir aksaklık olamıya-

caQ-ı neticesine varılır. Buna göre, 
it yapan, devlet makinesinde ka
lacak, yapmayan uzaklaştırılacak
tır. Kanun bu ameliyeyi otoma· 
tikman icra eder. 

YAZAN 

NURETTiN CAHGÜlEKli 

Fakat iş, her vakıt bü) le ol 
muyor. Kanunun ve onu temsil 
eclen amirin kontrolde kudreti 
mahduttur. Bizi işe sevkeden ilk 

lrndret kanunsa, devamda ve mu
vaffakiyette büyük amil vicdan
dır. Millet ve vatan işlerinde , 
vicdanı müsait olanların, ami~·ane 

tabiri ile , < Dalga geçme , tti 
çok defa ntümlcündür . Bunu Ün· 
temek kolay değildir . Fakat şu 

iyice tesbit edilmelidir ki , tem

bel memur tipi , polis dosyala
rında ~ayıtlı , sabıkalı hırsız. ti
pinden daha çok zararlıdır . Biri 

bulursa çalar, öbürü her an ça· 
lışmadan maaş almakta ve de· 
vamlı çalma1'tadır. 

Sayın Başvekilimiz ' Çok 
çalışalım I> derken, amirlere de 
bir ihtarda bulunmuş oluyor. Bu 
demek ki çalıfmıyan tesbit edil
meli ve işten uz.aklaftırılmalıdır. 

"Salla başı al maaşıl,, çok za
manlar bir övünmeğe vesile ol
muştur . Dostlarımızdan bazılarını, 

yeni İflt'rinden dolayı kutluladı
ğımız. vakit çok rahatım azi
z.im, hemen hiç bir iş yok! dedik· 

terini hatırla yalanlarınız çok
tur. Bu ne demektir? iş olmayan 
yerde memur da yoktur. 

Ebedi Şef Atatürkün Cum· 
huriyetin onuncu yıldönümü nu
tuklarında "Ttirk milleti çalışkan· 
dırl,. clemiıti. Biı çalııkanız. Biz· 
de, baıka memleketlerde olduau 

gibi, sa\'ısı milyonlara varan "iş· 
sızler,, yoktur, Boş gezenlerin vak· 
tini kumar oynamakla geçirenlerin 
sayısı da azdır. iş büroları faali· 
yellerini sayın haşvt'kilimizin cJj. 
rektifine göre yeni bir kalkınma
ya tabi tutarsıt , valiler, kayma· 
kamlar, nahiye müdürleri boş ge
gezenleri takip ederek, yeni ted
birler ve çareler ararlarsa, mese· 
le yeni organizasyonlarla kökün
den halledilmiş olal·aktır. 

Mt>murun, içinde bulunduğu
muz buhranın istediği şekilde ça-

lışmasını, mesut makamlar temin 
edt'cektir. Ay b~şında maaşı a· 
la bilmek için gününü gün edenle· 

rin vicdanları harekete gc:çmeli
dir; Olnıadıgı taktirde en sert 
muameleleri tabii görmek lazım

dır. Kontrol~ edenlerin en küçük 
bir ihtimale göz ; ummaları, dev· 
let kesesinden ~yapılan hırsızlığa 
ortak olmaktan farksızdır. 

"Bana ne·ı., zihniyeti gecmiş 
asırların gevşetici telkinlerinin kö· 
tü bir mirasıdır. Devlet bir bü· 

yük makinedir. ~Onun e-n küçük 
bir çivisi, en basit bir vidası bo · 
zuk işlerse, makinenin sıhhati ve 
verimi 'boz.ulur. 

Güç iş yoktur. Türk inkılibı 
harikuladeliklerle dolu bir büyük 

inkılap başarmıştır. iyi teşkilitla 
nelere güç yetirmeğimizi milli ta. 

rihimiz ilan ediyor. inkılabın ate
şi yüreğimizde bir Lan bile sön 
memiştir. Hür ye mesud Türk 

milleti, kendisine düşen bir ödevi 
başarmağa kudretlidir. Çalışaca· 

ğızl.. Bu biz.im ilk borcumuz.dur. 

N. Can Gülekli 

lskenderun : 3 t (Hususi) -
Münakale Vekaleti lskenderun tren 
garında yeniden ambar ve rıhtım 
tesisatiyle bu ambarlardan mezba
ha caddesine bir şöse inşa olun
masını ve istasyonda bir büfe ya
pılmasını kararlaştırmıştır. Ayrıca 
lskenderun ı.rar meydanı betona 
tahvil olunup yeniden bir hat da 
ilave olunacaktır. 

• 
KANLI BiR KAtVGA 
İbrahimle Mehmd Ali adın

daki şahıslar basit bir mesele 
yüzünden kavgaya tutuşmuşlar

dır. İbr<1him Mehmet Ali} i onild 
gün işinden alıkoyacak ş kilde 
çakı ile yaraladığından yakalan· 
mıştır. 

BiR BIÇAKLAMA 

Tekkekurbu mahallesinden Ha
san adında birisi Kadir ilhanı bı· 
çakla yaraladığından tutularak ad
liyeye teslim eclilmiştir. 

ÇORAP HIRSIZI ÇOCUK 
Onüç yaşında Sungur adında 

çok küçük bir çocuk beş çift ço
rapla sokakta dolaşırken yakalan
mış ve bir şüphe üzerine tahki
kata başlanmıŞtır. Yapılan araş· 
tırma neticesinde bu çorapları 

Sungur, Mehmet Eminin tablasın
dan aldığını itiraf etmiştir. Hak
kında lazım gelen muamele yapıl· 
mıştır. 

BiR KASKET HIRSIZI 
Tanınmış sabıkalılardan Hı· 

nıslı Şeyhmus oğlu Yusuf çelik , 
Hamit Kuterin dükkanından iki 
kasket çalıp kaçarken polis tara· 
f ından yakalanmış ve meşhut suç
lar kanununa tevfikan dokuz aya 
mahkum edilerek tevkifhaneye sev-

1 
kedilmiştir. ı 

8.45 Müzik: Senfonik 

13.30 

13.33 
13.45 
14.00 

14.30 

14.40/ 

Devamı (Pi.) 

Program ve memleket 
at ayan 
Müzik : Türkçe Plaklar 
Ajans Haberleri 
Müzik: Türkçe Plaklar 
ramının ikinci kısmı 
Ankara Sonbahar At 
nşlarının tahminleri 

15.30 Müzik : 

18 00 

18.03 
18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.JO 
21.45 

22.00 

Bandosu 
Program ve memleket 
at ayarı 
Müzik : Çifte Fasıl 
Müzik : Radyo Caz 
Tango Orkestrası (lbr 
Özgür ve Ateş Böcekl 
Konuşma : ( Kahrama 
saati ) 
Müzik: Radyo Caz ve 
Orkestrası Programının 
ci kısmı . 
Memleket Saat Ayarı , 
Ajans Haberleri 
Konuşma (iaşe Saatı) 
Müzik : Karışık Şarl<ı 
Türküler 
RADYO GAZETESi 
Müzik: Muhtelif Maka 
şaıkdar 

Ziraat Takvimi. 
Müıik : Dinleyici istek 
Konuşma : ( Günün 
leleri ) 
Müzik : Radyo Salon 
kestrası ( Violonist N 
Aşkın ) 

22.30 Memleket saat ayan, 
haberleri • Ziraat, Esh 
Tahvillt, Kambiyo
Borsası (Fiyat) 

22.45 Müzik : Radyo Salofl 
kestrası 

2'.!.55/ 
23.00 Yarın ki prognm ve ~ 

n11 



SlYAS/ ve ASKER/ 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
- Ankara Radyo Gazetesi ~ 

Rus planları 
/manya Rusyaya karıı 

serbest bırakılsa idi •. 

lndbergln beyanatı 

VYET-ALMAN MÜTAREKESi 

lnglllz · lran ittifakı 

AMERlKADA GREVLER 

Fransadaki idamlar ve 
Hitlerin müdahalesi 

on teşrine girerken de Rus
Alman harbi devam etmek· 

tedir. Almanlar llk teşrin ayı 
inde de harekatı tasfiye ede
emişlerdir. Mıımafih Rusların ko 
kanadı kırılmış , yirmi sene 

indeki Rus hazırlığı imha edil
iştir. Şimdi anlaşılıyor ki, Rusya 
eş senelik planlarını askeri ha · 
ırlık yapmakta imiş. 

* * * 
Lindberge göre , lngiltere 

ransa ve Amerika 1939 senesin· 
e Almanyayı Rusyaya karşı ser
ıest l:ıırakmalı imiş. Bu takdirde 
!manya Fransa ve Amerikaya 
atmayacak mış. Ve Ruslara ça
arak zayıf düşecek olan Almanya 

bilahare Amerika ve İngiltere ve 
ransaya artık karşı koyamıyacak 
ış. 

* * * 
Rusyanm Almanyadan müta

reke istiyeceği arasıra rivayet 
edilmektedir . Fakat Harri Hop· 
kins bunun mümkün olamıyacağı· 

ııı söylemektedir. 

* * * 
lngilterenin düşünceleri : Rus 

Cebhesinde Cenupta cereyan e
den hadiseler, lngilterede hususi 
bir ehemmiyetle takip edilmekte
dir. Çünkü buradaki Alman iler· 
leyişinin hedef ı Kafkas petrolları· 
dır. Ve petrol Almanyanın en 
muhtaç olduğu maddedir. Eğer 
Almanya buna muvaffak olursa 
lngiliz ablokası tesirinden çok 
kaybetmiş olacaktır. Diğer taraf
tan Almanlar Kafkas maniasını 

' aşacak olurlarsa !randan aşağı 
sarkacaklardır. işte İngiltere bu· 
nun için Almanları önlemek iste· 

rnekteelir. 

* * * 
Bir habere göre, lngillere I-

ran ile bir ittifak yapmak iştiyor. 
Ve Almanyaya karşı müdafaaya 

iştirak ettirmek istiyor. 

*** 
Amerıkada bir kısım amele 

grev yapmış, fakat Ruzveltin mü· 
dahalcsi üzerine greve nihayet ve· 
ı ilmiştir. Fakat işçilerle patronla
rın ihtilafı bakidir. Hükumetin bu 
İ~i halledeceği ümid edilmekte
dir. 

*** 
E.ransadaki idamların önüne 

Hitlerin müdahalesile geçilmiş bu

lunu) or . 

*** 
Cephe vaziyetine gelince : 

Sovyetler doğuya ve doğu şima· 
line doğru çekilmektedir. Alman· 
lara göre, cenupta takip hareka
tı devam etmektedir ve yeniden 
bazı şehir ve kasabalar işgal edil· 
tniştir. Takip harekatı Donet hav
~asında olmaktadır. Ruslara göre, 
Rostof bir çelik kale halindedir. 
Askeri mutabalara göre Kırım 
bölgesinde harekat pek güçlük 
lcrle inkişaf edebilir. 

llanada başvekilinin . 
Bazveıtı zlyarell 

Oktava: 31 (a.a) - Resmen 
bildirildiğine göre, Kanada baş · 
Vekili Makenzi King bu hafta so
nunda Ruzvelte hususi bir ziya· 
ret yapmak arzusundadır. 

• ~· •.J' ·: · ·' 

·• D:J:5 · H: f~i.·BE .R LE R Refika Recep Tüme~! 
Adana Biçki Yarda 

Sulha erişmek~ 
----

Buna ancak ölmeye 

hazırlanmış olanlar 

muvaffak olabilirler 

Nevyork : 31 (a. a) - Nev
york· Times gazetesi şöyle yaz 

maktadır : 
"Naziler sulh yapamazlar. Bun· 

lar ne fethettikleri memleketlerde, 
ne tahakkümleri altında bulunan 
tabi memleketlerde, ne de mütte
fikleri bulunan memleketlerde sulh 

kuramazlar. 
-Nazi ordularının işgali altın· 

daki topraklarda adına sulh de
nen şey, hakiki sulh değildir. A
vusturya'da, hatta Almanya'da 
Hitler'in birçok mağlup olmamış 
düşmanları vardır. Nazizmin ta· 
hayyül etliği sulh dünyaya hakim 
olmakdır. Fakat dünya çok bü· 
yüktür. Halbuki, bu tahakkümü 
elde edebilmek için Nazilerin ne 
sayısı, ne aklı, ne de muhayyele
si yeter. Nazilerin tanzim edebi
leceği sulh ancak ölüm sulhüdür. 
Halbuki, Nııziler, düşmanları olan 
bütün milletleri, cinayet ve tahri· 
bat hırslan ne kadar geniş olursa 
olsun öldürmeğe erişemezler. Bun
dan çıkacak netice şudur : 

Sulhün tesisi ile Nazizmin 
devrilmesi biribirinden ayrılamaz. 
Bunlardan birini yapmadan öteki 
ni yapamayız. Biz dünya tarihinin 
öyle bir noktasına geldik ki sul· 
ha ancak sulh için çalışmağa ve 
ölmeğe hazır olanlar erişebilir. 

Bu kaideye istisna yoktur. Bu 
kaide Amerika Birleşik Devletle
riyle İngiltere ve Rusya'ya da şa· 

mildir. 

Blalller Endlşebe 
( Birinci sahifeden artan ) 

istedikleri hareket; lar.t.ı Bengal 
dahiliye nazın::Hoca Nizameddin 
taraf ından:sorı günlerde tayin edil
miş bulunuyor. Nazır , Uzak Do
ğudaki hadiselerin ciddi ma.?iye
tine işaret ederek şunları soyle
mişti r : < Artık bahis mevzuu 
olan lngiltereye yardım değil, biz
zat Hindistan müdafaasını temin 

meselesidir. 

Tokyo ne dflşflnO&or 
CBaştarai'ı Birincicle) 

kadın ve çocukların hareket et· 
meleri için bugün yeni tebliğat 

yapmıştır. 

Tok}O : 31 (a. a .) - Başve
kil ~ Tojo, milli hizmetler birliğine 
me-nsup 300 azaya hitaben bir 
nutuk süyliyerek, Japonyanm, 
görül;edik bir buhranı ~enm~s~ 
için azami gayret sarf edılmesını 
istemiştir. Başvekil bundan sonra 
Asyanın "erimleştirilmesi federas · 
yonurıa l-ir mesaj göndermiş ve 
bu mesrjda şunları söylemiştir : 
Dünyanın karı§ık bir durumda 
olmasına ra~men biz Japonlar, 
bütün maniaları yıkmak için de
mirden bir iradi ile birleşmeli-

yiz, 

Talebenin sayım işi 
(Baştarııiı Birincide) 

biyetinde olan başöğ~e~men , öğ
retmen'• eğitmen ' katıp, memur 

bu mekteplerin son sınıfların-
ve k.. ht 
daki olgun talebe , oy mu ar-

ı aAza ve katipleri tarafından 
arı , 
yapılacaktır. 

Yazım ve sayım ev ev .. dola
şılarak çocukların nüfus cuzdan-

1 Veya ailelerin ma!Umatlarına 
arına . d"l 

.. t edilerek ıkmal e ı e-muracaa 
cektir . 

Sayım işinde vazife alanlar-
b vazifeyi yapmıyanlar 

~:;a' s~yımı işkal edenler Türk 
ceza kanununun 230 uncu n_ıad
desine göre ceze göreceklerdır. 

ı Bollanda'dakl Alman 
askerleri lstlli için 
tillmler yapıyorlar 

Nevyork: 31 (a.a) - United 
Press : Hollanda dan gelmekte 
olan yolculara göre • Almanlar 
lngiltereyi işgal etmek üzere, çok 
sıkı bir talim görmektedir. Birçok 
hücumbotlar ve gemiler, bütün 
Baltık deni ıi limanlarında teksif 
edilmiştir. 

Alman kıtaları tecrübe kabilin· 
den durmadan ihraç manevraları 
yapmaktadır. 

Sovyetıere göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

üs aramaya mecbur ettiği takdir
de bu donanmaya ağır bir darbe 
indirilmiş olacaktır. Mamafih Al
manya bu cepheye derhal deniz 
yoliyle asker gönrleremiyecektir . 
Binaenaleyh Almanyanın zaferi 
kazanması imkanları pek uzaktır. 
Sivastapol düşse bile Rus donan
ması uzun bir zaman tutunabile· 
cek ve Hitlerin kendisine karşı 

gönderebileceği her hangi bir de
nizaltıya meydan okumak ve Al
man kıtalarının naklini tehdit et
mek için kafi derecede kuvvetli 
olacaktır. 

Mat çeltik· fabrikası 
ıaauyete başladı 

Mut 31 (Hususi muhabirimiz
den) - Geçende kurulduğunu 

yazdığımız Mut çeltik fabrikasının 
bügün küşadresmi yapılacaktır. 

Bu münasebetle kaymakam 
B. Feyzi ve belediye reısı B. 
Hamdi tarafından birer hitabe 
söylenecek ve bu töreni müte
akip bu senenin ilk çeltik mah
lünün bu fabrikada pirince tah
viline başlanacaktır. Fabrikanın 
faaliyete geçmeslle atalardan 
kalma iptidai dink ve dibeklerin 
faaliyetlerine nihayet verileceği 

pek tabiidir. 

KURUMLARIMIZA 
YAP/LAN YARDIMLAR 

Şehrimizde Türk Maarif ve 
Çocuk E~irğeme Kurumları için 
yardımda bulunanların listesine 
devam ediyoruz: 

50 lira Emin Kökce, 5 Hasan 
Hüseyin, 5 Mustafa Remzi Yalım, 
50 Hilmi Çamurdan, 150 Gölek 
şirketi adına, 25 Raşit Ener, 75 
Manifoturacı Süleyman Nuri, 10 
Manifaturacı Arif Kızıl Ziya, 100 
Mehmet Giray Çifçi, 10 Avukat 
Hüsnü Özbek, 150 Hasan Gölek 
Tüccar, 10 Tahir Pamukçu, 15 
Deveci Mustafa Kayserli, 10 Ha· 
san Oflas Ceyhanlı, 100 Ahmet 
Cevdet Çamudan Tüccar ayrıca 

(Bir torba da prinç) , 25 Mahmut 
Kibaroğlu Çifçi . 

-~ 

BOR SA 1 

PAMUK - HUBUBAT 
1 ~ -

1 

KiLO FIATI 
CINSı En- az En çok 

K. s. K. s. 
Koza - = 1 l 3,00 

= 
15.00 

1 Klevland Ç. ., 00,00 

1 Klevland 1- 68,00 70,00 

Klevland il 65,00 67,50 

"-M..Parlağı · 00,00 57,00 

iP. Temiri 00,00 56,00 

Kapım alı 1 

1 Y. Çiğidi _gs,o~ 1 
K. Çiğidi 675 ' 

Susam j 4i,so 1 

Buğday yerli 8,43 8,75 1 

Arpa 6,63 1 6,75 

Yulaf 7,43 7,50 
_I 1 

I' - -=-- --
31 . 10 . 1941 

' 

1 KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

-- - ' 

1 
(Frank) Fransız 

· (Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.20 

(Dolar) Ameri_kaJ! 132 20 -

YUNAN BA~VEKiLI BİR 
NUTUK SÖYlEOİ 

Londra : 31 ( A.A. ) - Yu

nan Başvekili Tuderes , lngiliz 

Yunan cemiyetinin Londrada yap

bğı toplantıda bir nutuk söyliye

rek şunları demiştir: 

" Muhakkak olan zafer günü 

Yunan toprakları hüriyete kavuş

tuğu zaman bizde cedleriroizin 

termopilde yaptığı gibi ölen lngi

liz ve Yunan arkadaşlarımızın 

bakıyelerini örtmek için toprak· 

lardan mukaddes bir tepe mey

dana getireceğiz . Ve bu suretle 

onların ölmez kıymet ve fedakar

lıklannı tepcil edeceğiz. 

/Btanbulda Balık 

avr mesılesi 

İstanbul: 31 (Türksö;ıü Muhabi· 
rinden)· Tutulan balıklara kafi buz 
temin edilememesi yüzünden dış 
piyasalara satılamaması ve hariçte 
de istihlak edilememisi üzerine 
balıkçılar yeni tedbirler almıya 

karar vermişlerdir. 

Bu arada, balıkçılar yarından 

itibaren üç iÜnde bir balığa çıka
caklardır. Ayni zamanda faaliyet· 
t~ bulunacak vesait de tahdit edi
lecektir. Bu suretle buz mevcudu
na ve piyasanın sürüm kabiliyeti 
ne kafi balık tutulacaktır. 

Evvelki gün tutulup sarfedil
miyen balık! :ır akıl hastanesine, 
yatılı mekteplere ve askeri mües
seselere verilmiş, mahalle mümes
sillerinden muhtaç vesikası getiren
lere de dağıtılarak tamamen el
den çıkarılmıştır. 

Zayi tastlkaame 
938 - 939 Ders yılı içinde 

Adana Erkek lisesinden aldığım 
1774 No: lu Tastiknamemi zayi 
eltim. 

Yenisini alacağımdan eskisi 
nin hükmü olmadığını ilan ede· 

rim. 1355 
Adana-Hasır pazarı hane 

Na: 328 A. Yıldırım 

DOKTOR 

Çocuk Hastalıkları 

Mütehaasısı 

Nihal Bayat 

Yeni aene:talebe kaydına 

kabul feraiti Bebekli Kilise 
yurdunda öğrenilir. 

aokağındaki 

13400 
bicki . 

CEYHAN SATIŞ MEMUR
LUGUNDAN: 
Gayri menkul malların acık . 
artrrma ilanı madde: 126 

D. No. 941-47 
Sıra No: 93 Tarihi : T. Ev

vel 326, Köyü : Sirkeli, Mevki : 
Çatal tepe civarı, Dönümü : 25 
Tapu kaydına göre, 25 D. 101 
Metre. Bilmesaha Zühiir ettiği. 

Muhammen kıymeti lira 6 - be
her dönümü. Sahibi Mehmet ve 
Osman ve Rüfekası, Hududu: Şar
kan Kurt Osman tarlası Garben: 

Keza. Ve Macar Hüsmen Tarlası, 
Şimalen: Topal Ömer ile Rahime 
\arlası, Cenuben Kurt Osman tar
lası ile çevrili, (Mesahadaki dö
nüm üzerinden. 

Sıra No: 94 Tarihi T. Evvel 
326, Köyü Sirkeli, Mevki : Çatal 
Tepe civarı, Dönümü : 16 Tapu 
kaydı veçhile. 13 dönüm 835 
Metre Bilmesaha Zuhur ettiği. Sa
hibi: Mehmet ve Osman ve Ruf e
k ası, Hududu : Şa. Cin Ali ve 
Topal Ömer Ga. Cumali, Şi. Meh
met Emin, Ce. Kurt Osman tar· 
!asiyle çevrili. (Zuhur eden Mesa
hadaki Dönüm üzerinden. 

Sıra No : 95 Tarihi : T. Ev
vel 326, Köyü : Sirkeli, Mevki : 
Çatal tepe civarı, Dönümü : 50 
dönüm Tapu kaydına göre. 48 dö
nüm 218 metre Bilmesaha çık

dığı. Sahibi : Mehmet ve Osman 

ve Rufekası. Hududu : Şa. Salim 
Bini Süleyman, Ga. Mehmet Emin, 
Şi. bal Pınarlı Mehmet, Ce. Os
man Bini Halil tarlasiyle çevrili. 
(Zuhur eden mesahadaki dönüm 
üzerinden, 

Birinci arttırma günü 2-12-
941 Salı günü Saat : 9-dan-12 
ye kadar. 

ikinci arttırma günü 15-12-
941 Pazartesi Saat : 9 dan 12 
ye kadar. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat : Ceyhan S. H. M. Salonun
da. 

1-fşbu gayri menkullerin artır
ma şartnamesi 1/ 111941 tarihinden 
itibaren 941/47 numara ile Ceyhan 
Satış Memurlugunun muayyen nu· 

marasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar-

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin °/o7,5 ni-;be-

tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarJann ve irtifak hak-

kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım işbu 

ilan tarihinden itibaren yirmi i"Ün 

içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malu
mat almış ve bunları temamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağnldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak arbrw.a bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini buJmaz ve
ya salış istiyenin alacağına rüchanı 

olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 

saatte yapılacak artırmada be
deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile. temin edilmiş~ 

lacaklan mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edli
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver-

mezse ihale kararı f esholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek

lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona
razı olmaz, veya bulunmazsa he
men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. lki ihale arasındaki fark ve 

geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Yukarıda gösterilen 2/12/941 Evini Krz Lisesi karşısında 
Vakıflar Seyhan apartımanınm 
2 numaralı dairesine naklet· 
miştir , 

c. ı 
dan fazla malümat almak istiycn-

ler, işbu şartnameye ve 941/47 
dosya numarasiylc memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

tarihinde Ceyhan Satış Me-
murluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi da· 
iresinde- satılaca~ı ilfin olunur. 

13558 

iLAN 
• 
l skenderun Mal M d. lüğünden: 

Muhammen 
Kapı Mahalle veya kıymeti 
No. Köyü Cinsi Müştemilab Kimden metrük olduğu Lira 'K. 

310 Soğukoluk. Çimento Bi. Tah. 2 oda. 1 Mut. Kirkor Ohanyan oğ Avak 200 00 
315 • Ka. Bina Fev. 2 oda. Ayvazyan O . Vanes 200 00 

" 316 
" Fev. 2 oda. 200 00 

" " it " " 317 
" Tah. 2 Oda. Ohannes Bizciyan kızı Vahit 150 00 ,, ,, 

" 318 ,, ,, it " " 
Ayvazyan oğlu Vanes 350 00 

319 ,, .. " " H 
Karebet Hancıyan O. Zokyos 350 00 

320 
" " ,, 

" " " " 350 00 
324 ,, ti " Tah. 3 oda. " 

Mardiros Sarrafyan oğ. Agop 350 00 
326 ,, Asadur Güzelyan oğ. Artin 150 00 

" " " " 329 
" " " " 

,. Mihan P rslanyan oğ. Ohannes 350 00 
332 ,, Ahşap 

" " " 
Fransız tabasından Dekerin 200 00 

336 
" " " 

Tah. 1 oda. 1 Mut. Filip Filippasyan 120 00 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların 
7 / 11/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 14,30 dan 16,30 kadar Mal Müdürlüğüne müracaatları. 

21-26-1-5 13545 



Sayfa 4 TORKSôZO 1 ikinci Teşrin 194 

i l AN 
R. C. A. l skenderun M al M d. lüğünde 

Kapı Mahalle veya 
No. köyü Cinsi 

269 So~ukoluk. Ka. Bina. 
A , > 

Müştemilatı --
Talı. 4 oda 1 Mut. 

Kimden metrük oldu~u 

Agop. Ciğerciyan kızı Anna 300 

1000 

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

273/273. 

275 
276 
278 
279 
280 
281 

286 

292 
295 
301 
303 
305 
306 

> 
) 

) 

> 

> 

) 

> 

> 

> 

, 
> 
) 

Fev. 1 oda 2 oda. Malyos Balyan kızı Vartubi 
Tah. 1 Mut. 
Tah. 2 oda 1 ~lut. Ohannes Sucu Karaoğlanyan 

> > Filip kızı Marta Şemun 

Fev. 2 oda Tah. 1 oda Matyos Balyan oğlu Hayık 
Tah. 2 oda 1 Mut. > > > 

> > > > > 
Fev. 1 odası 1 Koridor Kasayan Dereslepyan 
Tah. 6 oda. 1 Mut. 

100 
220 
600 
500 
400 

1500 

> > > Tah. 3 oda. 1 Mut. Mardıros Ayvaz.yan O. Samiel 400 
:> ' > Fev. 1 oda. Tah. 1 oda. Artin Sarrafyan. Oğlu Agop 150 
> > > Bir bab Dükkan. > > 400 
> > ::> Tah. 3 oda. 1 Mut. İbrahim Ayvazyan. O. Osap 350 
> > > Bir bab Dükkan. > > 150 
> ) > > > ) ) 150 
> > > Tah. 4 oda. 1 Mut. Hırant Ayvazyan oğlu Osap 500 

Yukarda yazılı gayri mcnkulların mülkiyeti aç ık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olan! 
3 11/941 tarihine _müsadif Pazartesi günü saat 14,30 dan 16,30 kadar Mal Müdürlüğüne müracaatları. 
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ıDr. Cevad Sargını 
Nlbetçl eczan 

HAlK ECZAHANESİ 
Muharrem Hilmi REMO i CUd, Saç ve Zlbrevı Baıtabklar i 

J Mltebaııııı i 
Kale kapı•mda 

ı ı """""""" .. " ı 

ABİDİNPAŞl CADDESİ NO : 42 - TElGRlf : REMO ADANA - TElEfON: 110 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : : 
ı l.tanbul Beyoilu To'lratlıyan oteli aıraıında Balo i i aokak Numara :4 C. 15- 15 ı 

f iyi bir lılımet 
ı aranıyor 
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En Btiyük Hakikat 

R 
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D 
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1 
N DIŞ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 

CAZİBE VE 60ZELlİKTIR ! 
il M "Radyolin,, harikulade mües· de parlak neticeler veren-
11 sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,. sizi terkibi meçhul 
11 temayüz e tmiş ve onbinlcrce ve b irkaç misli pahalı ecnebi 

il kişinin tercih ettij'i yegane diş müstahzarlarından da ınüstaQ-· 

• 

" M 
M 

il• macunu haline gelmiştir. Diş . k 1 t 
hh d 

• 
11

.;.. nı ı mış ır. R hıfzıssı asın a ve guze •ısın· u 
M • A 
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MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf l RIFATECZAHANESI 

OSTOHDEKİ MUAYEHEHAHESIHDE IABUl EDER 

: .. """""""""""""""""""""""": 
i ldarehanemiıe müracaa 

ıffHH••Hffffffffff 

• 
iş Bankası 

Kaçak taıarral beıapları 

1941 
kramıre planı 

KE.ŞIDE.LE.k 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağuato•, 3 //rinciteıri,, 
tarihlerinde yapılır 

1941 i11ralill7elerı 
1 Adet 2000 Liralılı: 2,000 Lira 

3 , 1000 , 3,000 , 
2 , 750 > 1,500 J 

4 > 500 , 2,000 • 
8 > 250 , 2 ,000 J 

35 , 100 , 3,5or , 
80 > 50 , 4,('00 il 

300 J 20 f,000 > 

TUrklya ı, Banka•ma para yatrrm"1kla yalmz para 
biriktirme olmaz, aym zan,~n..:" t." llhlnlzl 

deneml• oluraunu:a. 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

i AKA GÜNDÜZ'ün 1 
ı :::g::g::-~==w=~===-: ı 
ı ı 

1 Türk Duygusu 1 
ı ı 

i Yeni Çıktı i 
ı ı 
f 75 KURUŞ J 
: .. """""""""""""""""""""""": 

.... """" .... """ ................ "" .... ··1 
ı Abone ve Ub '1.,ÜRKS() ZÜ i 

ıaroarı GO NDELlt< ~f - ADANA i 
Sahi1l tJe Başmuharriri 1 

Senelifi .. . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aylıfı . . . 125 • --

Umumi Neşriyat MıJdüru 

il ~?~ar için idareye 
~•caat etm•lldlr 

MACiD 00c;"L0 ı 
BasıldıOı yer: TORKSOZO Matbaası J .......... .... 

r~ ......................... ~ ............................ ~ . ........... . 

N A 1 A R 1 O i K K A T E L. 
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• . 
! 
• i oemanlyede ucuMHURIVET ,, lemlle •t;tllım Otel 

i m Ufterller l m her tUrlU istirahat vaslfaaını bul•c• k . 

=---- :: :: = = * * :: x: x: * * # = = ::...: 
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• 
CUMHURiYET OTELi 

. 
t Osmanivenin en konforlu, en temiz otelidir. 

! Osmaniyeyi zİyaretlnlzde bir defa "CUMHURIYE 

• i Otellnl görUnUz ••• . 
Edinece~iniz intiba sözlerimizi teyid eder .. • . 

12-15 135 • . • . ! .. .. .. .. ....... _ ......... ~ ...................................... _ 
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NEZLE 
Kırıklık, Baş, 

Diş ve adet 
ağrıları 

En seri ve en kati ş 

kilde yalnıı. kaşe 

G R 1P1 
ile geçer 

Havalann serinlediğ 

günlerde alacağınız · 

" tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıııak olmalıdır. 

M Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
" d. d . . M yormadan ıstırapları ın ırır. .. N Lüzumun<!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sat.. anınız 

M her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyinız. 
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