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1 SOVYET C(BID 

Kalininde 
çok kanlı 
muharebe 

, 

1 

AN KARADA YAPILAN HkZIRLIKLAR 

Rcutol batısında 
Ru•lar 100 kilometre 

ilerlemeje m~JJoffok oldu 

M 
oskoıJe : 2S (a. a.) -
Son hebf'rlere ııöre, Sov · 
yet hava kuvuetleri Mo!! 

"ova cebheıinde faaliyatine de
vain eden Rus piyadesi de gıl · 
ti"çc ıtrtan muvaffakiyetle.r ı.a~ · 
ddmektl"dir. Cenup ve cenup 
do~·u kesim\eriııde harekatta bu· 
lunan S<wyct tan•eıeleri p :uar 
aünü 39 Atmıın tankı, 7 zırhlı 
araba "' Qsker ~·üklü 760 kamyon, 

11' .} 

beoı.in dolu 57 sarnıç kamyonu, 
25 agır top uıeı mi ve mühimmat 
yüklü yüıdcn fazla kam}on tah 
rip etmiş ve il\i Alman alay ı 
He bir sü .. ·üri müfrcıcsinı r ok 
etmiştir. Bir süvari birliği r:!e hü· 
cum ııtalarıı:ıa mensup bir tabu· 
ru imha etmi;; ve tabur kuman· 
d~nı da dahil "olduğu halde 500 
Alman subav - v~ neferi öldür· 
müştür. Bıfka bir birlik 1000 la· 
dar Alman öldürmüş ve 3 tankla 
dokuz aQ"ır mayin toJıU ve bir 
ç~k silah v~_mühlmmat iğtimam 

etmittir. "' 
Kuybiıef : 2S ~a . a.) - Rus· 

lar Leoinirad cebhesinde a:zinıJe 
hrrbediyorlar. Rosto{ keslmind~ 
Almanlar ,;.ger1 atılmışlardır. Mo· 
laya ve Ya~rrd ieıl alınmıştır. 
kaslar bo civarda di~er bir teh· 
re varmlşlaıyır. Bu şehirde aokak 
muharebeleri söylenilmektedir. 

Moıkova: 25 (a. a.) - Prav· 
da aaıetuioin merkcı. cebhesin· 
deld muhabirinden : Moskova 
için yapılan:~son'":muharebelcrd.e 
düşman ehernmiyern muvaffakı· 
yetler kazandığından vaıiyel cid· 
dileşmiştir. Almahlar Mos~ova 
ıöseıi~ boyunca bir çok köyl~r 
İli' al e tmektedirler. Tula lı.:eaı: 
minde üs\iln düşman kuvvetlen 
bu şehrin cenubanda ~e d~ğ.u· 
skoda ilerliyerek <:.V :> ışaretı ıle 
a österilen küçük şehre varmış. 
tardır. Hitler' bugün Moskovaya 
karşı kı rktan f aıla tümen kullan· 
maktadır. Bunlarôen yirmisi zırh 
hdır. Resmi hir telgraf ta~inık 
kesiminde mücarlelenin ycnırlen 
ş!_ddt-tle başladı~ını bil?iriyor. 
Sovyet hirliklcrı son iÜnlcrcl_e 
cebhc ııin cenup kı&mınna büyük 
faaliyet aöstermişler ve_ Alman· 
!ar bir çekilme harekttıne mcc· 
bur etmişlerdir. 

Moıık~va : 25 (a. a.) - Bii· 
)Uk Alman tank kuvvetleri K.ali· 
n1n yolumla Mo~kovay:ı 90 kılo· 
metrede Klin't! }uklaşblar. Sov· 
yet ıüvaıileri bir tabur ıt!>kcrl 
kılıçtan geçirmiş \' c dört tankla 

(Of.rbıi :ı Unril s"rfa.d!\l 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Anti. Komintern 
; 

hücuma geçiyor 
Ankarn ı 25 \R. G ) - Ber· 

linde t.uııiln büyük hir tôı l"ll 

vapıtmıştıı. Bu tör,.ne st>ht>p 
c:Komüoiııtlığe l..afŞı ko) ma pak· 
t"ı> dır. But.ıar sözcijı;O heycnatla 
9uıunarak Aoti Komintern pnk· 
t m tedafüi \l'aıiyrttr:n ı:ıhıcık 
taarruıi hale geçcce~ini ııöylf"· 
mişt ir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Alm~ny_a ile ticaret ır .. iiiğüiiief ...... İ 
ve t~~ca~ların:ızı'! ı dün bir ihraç 1 
bugunku vazıgetı İ teşebbüsünde 1 

Tlccarıarımız ilandan iliyle tallaı, klerıaı . ı b 1 d 1 ı 
ve ıerbeıt dlvlzden lıtUade edecek ve ·!. U UO U 8f f 
ııtedlklarlyle ticaret yapabllecelderdlr i 1 

Ankara : 25 ( Türkaöıü mu· ı Fra~ıanın Manı ı 
habirlndtır ' - Almanya ile ara ı 'lııyı•ına 1iü olım ı Libyada 

Ana kuvetler 
dün karşılaştı 

/ngili~ler birfok 
esir, mühimmat ve 
60%1 bölgele,, aldı 

Kahire : 25 ( a. B. ) - Sidi
roı.rıp civaı ında göğüs göiilsı 

.şiddetli muharebeler oltı)'Or. Ye· 
ni Zelandalılar Gamhotla Bardiys 
arasındaki;a. gediği genişletirken 

Topruk garnizonu cenuptaki kı· 
talarla arasındaki mesafe)'i altı 

~ilomelreye indirmiştir. 
Hintliler Sidiömer ve Halkaya 

• 'il: 

bölgesinde <lüşmanı çevirmt'kde 
devam ediyor . Gambot tayyare 
mt>ydanı dü~man tarafından kul
lanılamaz bir haldedir."'Şimdi mu · 
tıarebenin fazla şiddetlt'ndi~ i böl 
l(ede birbirine } akı"n tt:pedc ıil 
ıileııiyle çok arı:rnlıuır. . 

Ot-niıe inen vadiler ağır tenk · 
laı ırı hare-katına elverişli rie-j{ildir . 

Kahire : 25 ' a. a. ) - Res 
mi tebliğ: [ngilizler Adkilayı ı.ap· 
tctuıişlerdi r . Tebli~ 1ngili7 Jrnv. 
vr.lle riıı in Tob.ru kta bir Çlkı.ş ha· 
rcketi } ap:ıralc 2000 dtn fnla 
"sir aldıklarını il!Jve ediyor. 

Lonclra: 25 ( a. a. ) - Askeri 
(Gerisi 3 üncü sayfada) 

mııadlıii ticaret anl&.iınuı iizerine ı ı 
illmrüld01de t ikcar lelıiııe baz-l ı 

. lımlııylıL:lar ııöıteri1cl!ektir. Berlin : 25 (AA.) - Do~u 

Şimdi}' f! h dar klerina aaulü cephe.sinin deniz böl~esine taarruz 
kullallmara mrcbur olan tüccar· dev;m etmektedir. 23-24 Sonteş 
lıır bundan böyle takaa • , klerinf rin gecesinde lnsrmzler bir kaç ae· 
ve st>rbest döviıdcn lstediklerİ}'l~ 

tica~et yapabileceklerdir . Yalnız 
muahec.lenin imıasmdan evvel si· 
pariş yapan tüccarlar bu kolay· 
hlıı.tan i."tifade edemiyeceklerdir. 

Di(ler taraftan Maliye V eka· 
!eti alakadarlara aönderdigi bir 
tamimde 1500 ve 100 dinarlık 
Yuıoslav paralarının tedavülden 

kaldırıldı~ım bildirmiştir. Vekfüet 
her hanai bir maksatla yapancı 
memleketlere seyahat edfCc.k olan 

vatandaşl ara mevkii tedavülden 
1'aldmlmıı bulunun bu paraların 
\'erilm~muioi aUi~adarlaı ı t<":bliğ 
etmiş.tir. · 

ÔJi.inç l114rme JJe hiralama 
lıanununun Hür Fnanşız.lara 

da tefmiline baılandı 

Vaşington : 25 ( e. o. )- Ruı· 
velt kiralama ve ödünç verme 
kanununun Hür Fransızlera da 
tf'şrnilinc karar vermiştiı . Bu ka-

rat Dögol idar~aindeki Hür Fren· 
.aıı faaliyetinin Amerika tarafından 
fa1 la tanmmeıtma bir işarıet olaral 
telakki edilmektedir 

mi ile Fransız Manş kıyısında bir 

ihraç hareketi te~ebbüsündc bulun· 

muş1arsa da Alman sahil batarya· 

lan tarafından a~ır kayıplar verdtri· 

!erek tardcdilmiştir . 

Londra : 25 ( a . a . ) - Rcs· 

men bikHrildiğ"ioc göre , küçük 
bir Britanya devriye müfreze~i 

paruırtesi recl"ııi Frao&ıı l!lehille· 

riode Normandiyaya çıkını~ ve 
kayıpsız dönmuştur. 

DiKKATLER 

YASAK. 
Dün sahalı Kasaplar çor ~ısın· 

dan geçen bir. arkadaı acı f/e ha
zin bir vaka ile karşılaşmış : iki 
beledı"ye zabıta memuru o civarda 
bir tabla içinde kırmızı turp , tere 
ve solan ıibi y e#llikler salan 
l 0 - 15 yafında bir zavgllının tab· 
lasma bir: tekme t•urarok darma 
clafırı ~imiştir • 

Ailıyan ç0€uk : 

- Efendi , bu yere Jökerık 
tepe/e,filinlz ıeyleri yirmi he1 ku· 

ruş vererek· aldım , satacaktım , 
bana da bundan bir kaç kuruş 

kalacaktı . Eler burada bunları 
sa{mak yaiflksa beni kolumdan 
tııtup buradan ıızaklaşlırabilir· 
difl i:z . 

Diy4 sı~lanırken etraf11 lop/o 
nan halk bu yfirek. yakan hılcli~e 

.1/İ tuss(ir/e gölmaıltn dir . 

Akdenizde nakliye hareA.ôtı esnasında hasara ufratılan ltalgan 
uapur/arındarı bir ka f' 

Rcı çeşi(şeyl«ri arada saimak 
belki .lJOsak olabiltr . Fakat , 
bir ııalanda~m en:küçük~Ur aara· 
rcı tirmesini ve mafdut:oımasmı 
kimse İşlemez . Acaba hu zavaliı 

vatandas ba.şkd ~ şekilde oradaki 
""11rnaıılf menolunQmH mı idi? 

• 
iktisat haftası 

YERLi MALLAR VE EKONOMi HAFTASJ 
ŞÜKRÜ SARACOCLUNUN NUTKU iLE AÇILACAK 

Ankara : 25 (Türksö7.ü Mu
habirinden) - 12 Birinl ikanunda, 
Başvekil Vekili Şükrü Saraçoğlu· 
nun lrıir nutku ile açılacak olan 
12 m·ı Yerli Mallar ve Ekonomi 
haftasma aid hazırlıklar ilerlemek· 
tedir. Haf tanın hazırlıklariyle, her 
sene olduR-u gibi bu sene de bir 
kom te meşgul olmaktadır. Hafta 
münasebetiyle Milli lktisad ve Ta 
sarruf Ctmiyeli bir beyanname 
neşredecek tir. 

12 Bi· inciUnundan itibaren, 
bir hafta bütün Halkcvleı ınde ve 
okullarda milli iktisad ve tasarruf 
mevzuu elrafmda konf erariSlar ve· 
rileccktir. ilk "e ortaokullarda 
Türkçe, yurd bilgisi, tarih, coğraf • 
ya derslerinden istifade edilerek 
talebeye iktisat ve tasarruf meY· 
zulan anlatılacak, müsabakalar ter· 
tib olunacaktir. 

Ayrıca Üniversite iktisat Fa· 
kültesiyle Yüksek iktisat ve Tica• 
ret mektebinde birer iktisıtt günü 
yapılacaktır. iktisat günlerinde Ü· 
niversite ve Yüksek iktisat, Tica· 
ret, mektebinde muhtelif profesör· · 
ler t.arafından konf eranslf\r veıile · il 
r-ektır. 

1 fnfta içinde gıı1 ete ve mecmu 
alarda da tasarruf fikrini" yaparak 
neşriyat yapılacaktır. 

Milli iktisat ve Ta~arruf Cemi
yeti tarafından fktj"!tat 'Ve TaBOmıf 
mev::walarına aid renkll afişler htı · 

:>ırlanuca~. ve lıeı tarata dafıtıli•· 
cnktır. 

Milli Ekonomi haftasında An
"kara raciyo'!unda da Vekillerimiz 
tarafından 'konuşmalar yapılacak

tır. 

Parli Gurupunda 

Ankara : 25 (a. a.) - C. H. 
Po.rtiıi meclis grupu umumi he
yeti bugün saat _.15 de reis _ veki li 
Hasan Sakanın reiıliğ inde toplan · 
dı. Celsenin açılmasını müteakip 
toplanhya aid zabıt hulasa11 oku 
narak k.abul edildi. Ve ruıname
de müzakere edilecek bir madde 
olmadı~ından içtimaa i On veril · 
miştir. 

NEVYORKHRALDA GÖRE 
/NGILIZLER LIBY ADA 
ZAFERi KAZANIRSA 

TÜRKiYE AlMANYANIH 

TEHOITlERIHE KARŞI 
DAHA OAYANIKLI OLACAK 

• V•yoel, Alman Hücumuna 
lıorıı Türkiyeye daha 

sağlam yardımda bu lunaca lı 
Nevyoı k : 25 (a,a) - Nev

yoı k Hrald Tribiin, Libvada ln
gili'ller, .taferi elde etli~i taktirde 
şu neticeler olacağını yaııyor : 

General Veyvf'I Mısırla Sil· 
veH kanalı ak ıtıı hususunda her 
hangi bir kaygıdan kurtulacak, 
bütün dikkatini OrtttŞatkın müda' 
f aa:sına tahsis edf'l ek, bundan baş. 
ka Tüıkiye'nin Jurumu daha zi -
yade kuvvetlenecek ve Türk hü
kümeti Alman tehditl erine kartı 

daha dayan ıl.tı ıılacaktır . 
Ilir taraftan ingfüıler, Akde· 

ııi~de hakimiyeti muhafaza ede· 
cekle r, di~er tarnft ı.ın :Ceneral 
Veyvel Alm nrı lıiicum lrır ına kar~ı 
Türk\ere dnh11 s11~\am verdimda 
bulunabilecektir. Bun d~rı b~şlı:a 
, imal Afriltıısın ıJ ıı bıı.\ ıil.: alcjsler 
ylipab41 cr.kıır. 

Alman ·Bulgar 
lktlsadl.'girflşmeıı 

Berlin : 25 (a.a) - Bulgar 
t ıcaret, sanayi ve iş nazırı Alman 
iktisat na:1.11 ının davet i ü1.erine 
Berline ge lm işti r. Nat ır uzun müd 
det Beı linde kalacaktır. 

Edirne kurtaıaıa 
Ankara : 25 (Tüı k.;özü mu

habirinden) - Erlirncnin 17 inei 
kurtuluş bayramı bugün çok bü· 
} 'Ük. teıahürat içinde ku tlanmıştır. 
Yapılan törc-nlere Ankaradan gi
den· hir heyet do iştirak etmi~tir. 

Hatiplt r he) ecanlı hitabelerde 
hulunmuştu r. 

C ,.skeri vaziyet =:=J 
MOSKOVA 

VE------ --

• 
LIBYA'DA 

S 
ark cephesinde muharebe , üç giindeoberi son derece şiddet· 
lenrniştir . Almanlar cephenin her tarafında biiyük taarruzlarda 
hulunuyorlar . f'akal en nıühi ın muhareheler şimdi Moskovıı 

bölj·e5inde cerr.yan etrnektedir . AlrôRnlar Moskovoye knrşı umumi 
taan tı:ııı geçmislercfü . Evvelce yalnız şimalde Kalinin ve cenupta Tula 
~. l.iımlar;'nda taarı uı ederlerken oimdi cepheden de l\.Toskovaya karşı 
hareKctte bulunuyorlar . Muharebenin şiddeti ve k ıı llarııl an vasıtalar 

Almanların Moskovıiyı ele ıteçirmete kati surette k ımır ver<likle rini 

göstermektedir . 
.... Cer isi üçüncü sahil ede -

-.. l • 



Günün meseleleri arasında 

Amerika' daki 
iktisadi kuvvet 
M 

uhakkak ki harp ıçin lü
zumlu bütün ham mad· 
deleri elinde bulundur-

YAZAN : 

P. P. 
bir§ey yapmadı. 

İlKOKUl BİTiRME 
IMTİHANINA GiRECEKlER 

Hariçten ilkokul bitirme im· 
lihanlE&rma girecekkı in sınavı 

28 - 12 • 941 cuma günü 5 kft 
nunsani okulunda yapılacaklı.r. 

DEVLETiN SILAHLI KUV
VET/NE KARŞI GELMiŞ 

Devletin silahlı muhafız ku v
vetlerine vazife esna~mda karşı 

gelip hakaret etmekten suçlu Meh 
met oğ-lu Mahmul, Yusuf oğlu 

Toprak of isinin 
geni bir şubesi 

------·-------
Mersinde de bir atanlık kurulda 

: ........................ ; 
f RESMJ. DAİRElERD~ f 
i MESAi SAATlf RI i 
ı BugUndan itibar en ı 
ı bUtün dairelerde çehf ı 

Mersin : 25 (Türksöı.ü muha · 
birinden ) - Toprak mahsulleri 
ofisi şehrimizde de bir ajanlık 
kurmuştur. 

Bu ajanlık için bir ya1.ıhane 

ve r\epo aranmaktadır. 
Taş ucundaki toprak ofisi a • 

janhğı tarafından tedarik edilen 
buğ<lay ve sairenin kısmen Mt'rsi · 
ile ğetirilmesi takarrür etmiştir. 1 

1 

mak çok iyi bir şeydir. Arnı 
zamanda bu ham maddeleri ml
muJ haJe koymak da lazımdJr. 

Bunlar en ktsa bir zamanda har
be yarıyacak aletler haline kon· 
mahdır. Bım Amrika fabrikııla· 

rında _görülen ağır hare-ketlerin 
hakikt sebebi, bugünden yarını 

düşünerek memleketin bütün ma· 
kinelerinin uçak ve silah imaline 
yarar hale konmamıı olmalarıdır. 
Her hangi bir endüstrinin, harp 
endüstrisi haline geçebilmesi için 
bir intikal devresi lazımdır. Bu 
devre bir }'il devam etti. Şimdi, 
Amerika'oıo büyük iktisadi kud 
reti en çok randımanını vermeğe 
başlıyor, Makine en büyük ran· 
dımanını bu yıl sonunda verecek
tir. Üç ay içinde, ve seri halio
dekj teksif edilmiı istihsal bir 
hakikat olacaktır. Bu esnada 

Görünüşte, Amerikan tayya· 
re yapışını gösteren rakamlar 
lngiliı imalatından azdır. Belki 
1942 ni'sanında bir eşitlik temin 
edilecektir. Bu tarihte Birleşik 
Amerika, fabıikalarında ayda üç 
bin uçak çıkarabilmelidir. EylOI 
ayında 1700 uçak yapılmıştır. 

Geçen haziranda bu rakam 550 
idi. Ağır tanklar ancak 1942 ni
sanından itibaren önemli sayıda 
hazır olacaklardır, Silahlara ge· 
lince : tüfekler, mitralyözler, ve 
saire zaten bundan lngiltereye 

Reşit, Ahmet oğlu Kazım, Mehmet 
oğlu Mustafa ismindeki kimseler 
yakalamp mevcuden C. M. Umu· 
miliğine teslim edilmişler ve sor· 
ğularmı müteakip te\Tkif edilmiş 

lerdir. 

f ı n.a saatleri ş6yle defil•· ı 
ı mlşt:r. : 
ı Çalışma· sabahları : ı 
ı 8,30 .. 12 . ı 
ı Akşamları : 13 · 16 ı 

Kadirli tüccarları · 

kuvvetlerin muvazene&i müttefik
ler lehine bozulacaktır. Unutma· 
mahdır ki bu bozulma yani müt· 
tefiklerin atır basması birdenbire 
değil, yavaş: yavaş f~kat sağlam 

olmaktadır. Böylece Birleşik A
merika devletlerinin iktisadi kud
reti, Britanya imparatorluğunun 

kuvvetini artırdıkça bu impara· 
torluğun iktisadi kuvveti dünya 
kabiliye~inin bcıte üçünü temin 
temsil edecektir. Diğer taraftan 
istihsal hiçbir yerde Amerikada· 
kl kadar programlaştınlmamı;. 
tır. 

D 
enilebilir ki timdiye Jca. 

· dar Birleşik Amerika 
Devletleri geniş ka}'Dak· 

!arım seferber etmekten beıka 

Yeni ıllAblar : 

Uçan bomba 
• 

Geçenlerde /ngiliz. Prof e
sörlerinden A.M. Lav " Srın
day Despatclı. " de şöyl« yaz
mıştı : 

u Bu harbin sonundan tm 
r·el kati netice Ü%erinde büyük 
tesiri olacak geni bir silah 
meydana çıkacaktır • Ratf.yo 
ile yerden idare edilecek bu 
pilotsuz oe mürettebatsız bom· 
6ardıman tayyareleri bir kaç 
yüz kilymetre uzakta düşman 
hedef lftrini bombardıman ede· 
ceklerdir . I} 

• 
K 

ara • deniz ve hava va
sıtalannın yerden hertzie!l 
dalgalariyle idaresi bir 

müddeltenberi tahakkuk sahasına 

girmi' bulunmaktadır . Fakat is· 
tikbal bize daha başka şeyler ha-
zırlamaktadır • iki Amerikalı tek· 
nisien uçan bir bombanın tahak-
kuku ile meşgul bulunuyorlar • 

Bu bombanın kanatlan , bir 
motörü ve mesafe , irtifa aletleri 
bulunncaktır . Fakat en garip ta
rafı bu aletin bir insan gözü ka· 
dar mükemmel görecek bir de 
gözü olacaktır . Mücidlerine göre, 
maliyetleri 2000 lngiJiı lirasını 
geçmiyecek olan bu bomba hava 
bombardımanlarının tesirini fevka · 

"ltu:ie artıracak bir melod teşkil 
edecektir . 

Bu bomba havada uçtuğu 
müddetce yirmi kilometre mesa-

0feden bir tayvarc tarahndan rad· 
yo vasıtasiyle idare edilecektir . 
Bombardımanlardan başka , bu 
uçan bombadan düşman areızisi- . 
nin ve mevzilerinin fotoğraflarını 

almak hususunda da geniş mik
yasta istifade edilecektir • 

Bir tek tayyare bu bombalar
dan bir çoQ'uou birden idare ede· 
bilecektir • 

bolca gönderilmektedir. Fakat 1 

Amerikan kaynaklarının, Britanya 
ordularının dörtte birini c Made 
in U. S. A. · markalı malzeme 
ile donattığı kabul edilebilir. 

H 
er halde istihsal harbi -
bütün harplerden daha 
fazla olarak - Britany"a 

imparatorluğu ile Birleşik Ameri· 
ka devletteri arasında hakiki bir 
itbirli~i istemektedir. Bu işbirli· 
ğinin elde edildiğini Çörçil -
Ruıvelt konuşmalarından beri bi· 
Jiyoruı. 

Her iki memlehetin de ken
dine imalat için en uygun gelen 
durumları alarak, silahların yapı· 
mında ihtisu sahibi olabilmeleri 
lçia lbımgelen tedbirler alındı. 

Meseli : Gemilerle ta~ıma güç
lüğü m~selesiyle. Birle§ik Ameıi· 

ka devletlerine genj' hareket ka
biliyetli Amerika'dan Avrupa'ya 
uçabilecek kabiliyette ağır bom· 
bardıman uçakları yapmasının 
menfaate daha uygun olacağı 
düşünülerek tavsiye olundu. İn· 
giltere ise hareket kabiliyetleri 
üııtün avcı uçakları istihsaline 
devam edecektir. 

B. 
irleıik Amerika devletle· 
tinde harp endüstrisini 
kurmak i~i National De-

feoce Advissory Commission 
(N. D. A. C.) nin - \Villiam 
Kundsen ve Edvar Stettinius -
iki oüfüzlu basından biri Gene· 
ral Motors, diğeri U. S. Steel 
kumpanyalannındır. Bu iki oto
mobil ve çelik fabrikaları Ame
rikan sanayiinin en mühim kol· 
!arıdır. 

Birleşik Amerika devletlerinin 
çelik cihetinden olan yüksek kud
retini evvelce söylemiştik. Mufü k 
bir ıekilde. Amerikamn otomobil 
sanayii dünyapa birincidir. 1937 
de Büyük Britanya 500.000 oto· 

mobil yapmııtı. : ya kadar. ı 

Dominyon tar 200.000, Alman· 
ya 340,000, faht Birleşik Ameri · 
ka devletleri 4.800,000, fakat bir 

ı . ı 
1 ~_!_._.~ ............... !.~ 

kıyaslama yapmak için bu rakam 
ların tam durulukla vaziyeti ay· 
dıulatmadıklarım söylemek lazını • 
tlır. Çünkü Amerikan arabası di · 

~er memleketlerde yapılan oıo · 
mobillerden daha sağlam, daha 
ağır ve daha kuvvetlidir. Kuvvet· 
li bir otomobil endüstrisine sa· 
hip olan Amerikan fabrikaları se· 
nede 50,000 uçak motörü yapabi
lirler. Ve şimdiki programlarında 

buna · ulaşmağa çalışıyorlar. Fa· 
kat iş böyle değil, çünkü bugün· 
kü uçakçılığın istediği çok kuv · 

. velli motörleri otomobil endüstri-
si ile yapmak- mümkün değildir. 

1940 a kadar bütün Amerikan is 
tihsıılatı bir taraftan Prott ve whit 
ney diğer taraftan wright firma 
lan tarafından yapılmıştır. On!~r 
şimdi 18,000 uçak elde etmekte· 
dir. Fakat geneqıl Motors'ın kol
İarı olan Ford , Allison'un ve Pac · 1 

kord'un bu alandaki hizmetleride 
büyüktlir. 

Deniz ticaret gemileri ve ele· 
niz. harp gemileri alanındıı Ame· 
rika inşaatı Büyük Britanya'ya gö 
re geride kalır. 1942 için yapı

lan tahminll!r i_nşaatı bir milyon 
ton içınde çerçeveliyebilir. Bu yıl 

lngiltere 1.200 .000 tonu aşmıştır. 

İmali meselesi en kolay olan 
sanayi infilak maddeleridir, en gü· 
cü ise ağır toplar ve ağ"ır tanklar 
inşasıdır. 

Hülasa Birleşik Amerikanın 
Büyük Britanya'ya olan tam ça· 
lışmalı yardımt henüz bir yaşında. 
dır. Bu 3 eyh11 1940 ta desı o yerle 

rin lngiltereye 'teslimi ile başlar. O 
zamana kadar Birleşik Amerikanın 

lngiltereye ya,rdımı ancak kendi· 

sini cesaretlendirmek şeklinde· ma· 
nevi bir yardımdı. 

Kadirli içme 
suyuna kavuşuyor 

Kadirli : 25 ( Türksözfi mu· 
habirinden ) - Kazamızda Lele· 
diye işleri çok iyi gitmektedir ·. 
Yeni tayin edilen ·belediye reisi· 
mizle kazamız kaymakamı bele· 
diye ve imar işleri üzerinde ttŞ· 

ı ikimesai ederek çalı~maktad ırfar, 
Kazanın en mühim ihtiyaçların· 

dan biri olan su işi de halledilmek 
ü:r.eredir. Savron suyunu kazamıza 
getirmek için teşebbüse geçilmiş· 
tir. 

Bu suyun kaza} a gelebilmesi 
için lazım olan arklar evvelden 
açılmış bulunuyor . Fakat kazada 
oturan bazı kimseler ; oı.i arkın . 
kendılerine ait olduğunu iddia 
etmeleri üzerine mahallinde ehli 
\'Ukul' t-arafından yapılım tet·ki
katta· va mkın evvelden yine ka
zaya su getirmek ·için betedl}'e 
tarafından yapıldı~ı tesbit etlilmiş 
ve bu iddiada bulunanlardan,. bu 
su işini geriye bıraktıkları için 
belediye tarafından 9000 liralık 

bir tazminat davası açılmış ve 
_muhakemesine? başlanın ıştır. _ 

Diğer taraftan evvelden· açıl
.mış olan ve arkların temizlenme
sine ve yenilerinin de açılmasına 

belediyece· derhal başlanmıştır . 
Bu suyun pek yakında kaza} a 
gelmesi ümit edilmektedir. 

Yaptıklaıı bu · iyi teşebbüs
lerden dolayı kaymakamımızı ve 
belediye reisimiı.i tebrik eder ve 
bundan sonra da daha mühim 
işler başat mal-armı temenni ede-
riz . 

Karısım bıçaklad.ı 

İbrahim oğlu Ahmet Şahlı 
sarh.oşlukla karısı Cumali kızı Ha 
ni(e Şı:ıllıyı bir biçakla yaraladı· 

ğından derhal ~tutulup mahkeme· 
ye verilmiştir. 

,,----------------------------, 
ııııiıııııl-.--... , - UZAKLARDAN HABER ==ı=:::.:.:. 

Çinde boşanma kanunu -.Bulgar okullarında plak 
Amerikan gazetelerinden birinin iJJiasına göre 

yeryüzünde en garip boşanma kanunu, Çinde 30 
yaşından küçük bir koca ve 25 yaşından aşağı bir 
zevce, biribirinden boşanabilmek için ana ve ba
baJarınm izinlerini almağa mecburdur. Koca, zev
cesinin çocuk doğurmadığı, kendisine ihanet ettiği, 
ev işlerinde beceriksizliği, gever.eliği, hırsızlığı, kıs· 
kançlığı, vahim bir hastalı~ı yüzünden boşanma ta· 
lebinde bulunabilir. 

Fakat şayet, ':tevce kocasının ana ve babasının 
ölümü yüzünden üç sene . matem tutarsa ve yahut 
kocası zengin iken fakir düşerek kendisine sad'ık 
kalmış ise, bütün bu boşanmtt sebeplerin~n hiç bir 
kıymet ve hükmü yoktur. Bu sebepten dolayıchr 

ki Çinde boşanma vak1aları pek nadird r. 
Bundan başka Çin an'aneleri mucibince. koca 

nın metresini zevceslle ayni çatı altında kendi~iyle 
öeraber yaşamata davet etmeke hakkı vardır. 

••• 

Bulgar Maarif Nnareli, bu seneden ilibaıen 
bil'İnci derec-t'.<le olan Bulgar şair ve ediblerinin e
serlerini plağa almağa başlamışhr. gu eserler, gra
mofon pld.klarına Bulgar milli tiyatrosu. artistleri la· 
rafından okunmakta:dır. Nezaret, bu plaklarla tııle· 
benin iyi söz sÖylemesini ve bedii hislerini• inkişaf 
ettirmek gayes(ni gütmektedir. Bilhassa Bulgar orta 
okul!ariyle liselerinde bu plaklardan daha ziy-ıde 
istifade edilecektir. Maarif Nezareti, ayni suretle 
maruf Bulgar bestekarlannm da eserlerini plağa. al
mıştır. 

Nezaret, kitap, defter ve saire g-ıbi levazım ve
saitle tal.ebeye yardım yapması için ayrılan paradan 
Bulgar edebi ve musiki eserlerini havi plaklam: ~~-, 
tın alınmasını da mecburi tutmuştur. Hemen bulun 
Bulgar orta okullariyle liselerde birer sine~a açıl
mıştır. Bunl!lrda talebeye kültür filimleri ' gösteril
mektedir. 

mal istiyor 
Kadirli : 25 { Türksözü mu· 

habirinden ) - Kazamız halkının 

giyecek ihtiyaçlarını karşılayabil

mek için manifaturacılarımız Mer· 
sin Yerli Mallar Pazarından. almak 
üzere Mersine gitmişlerdir . Mer· 
sihde on gün kadar bckled.kteıı 

sonra ancak bir kaç yüz liralık 

giyecek eşya alabilmişlerdir. Tabii 
aldı~ları bu eşyalar ka~amı~ hel
l<mın ihtiyacına kafi gel.memek· 
tedir • Di~er taraftan kar.amı:ı 
yollarının bqzukluğu ve kışın ya· 
R-an ya~murların yaptı~ı çnmur· 
lardan dolayı tüccarların ve hal
kın 'ka:za dtşarnıına çıkmalarına 

imkan bırakmamaktadır. 

Mersin YerH Mallar. Pazarı 
gerek kazamııa ve gerekse vesa · 
itinaklivenin kışın müşkülatla iş
lediği knı.alerımız tüccarlarına hal
kın giyecek eşyalarını daha geniş 
miktarda verecek olursa şüphesiz 
ki kazaml'Zda gö:'ülen bugünkü 
buhranın önline geçilmiş olur . 
Mersin Yerli Mallar Paurından 

bunu bekleriz . 

ŞEHRiMiZ KIZ ENSTiTÜ· 
SÜ KADROSUNDA 

Adana ismet İnönü Kız. Ensli· 
tüsü F.v idaresi, yemek pişirme 

stajeri Fatma Gönen Elaziğ Kız 

Enstitüsü ev idaresi - yemek pi· 
şirme stajerliğine, Nakış slaieri 
Fatma Ar antalya akşam kız sa
nat okulu nakış stajerliğine, Mo· 
da stajesi Nimet Türkmenci Anka
ra lsmetpaşa Kız sanat okulu Mo· 
da stajerliğine, Ev idaresi-Yemek 
pişirme stajeri Nazmix_c Y1ıbancı 
Elazığ Kız Enstitüsü ev idaresi
Yemek pişirme stajerliğine, Ada
na ismet lnönü Kız Enstitüsü ça
maşır stajeri Zeliha Göçener Di· 
yarbakir Akşam Kız Sanal okulu 
çamaşır stajerli~ine, Biçki-Dikiş 

stajeri Sahihe Seğmen Ankara Is: 
met paşa sanat okulu Biçki- Oi · 
kiş stajediğine, Resim stajeri Na· 
ime Pişken Bursa Necati bey 
Kız Enstitüsü Resim stajerliğine 

tayin edilmişlerdir. 

KOZANDA /f/TIKARLA 
MÜCADELEYE BAŞLANDI 

Koıırn : 25 (Türksüzil Muha
birinden) - 156 sayılı koordinas· 
yon heyeti kararının 4 üncü mad~ 
desi muribince teşekkül elmesı 

gerekken iaşe komisyonun kurul· 
ması için çalışılmış ve Valinin mu
vafakati alınarak bir hafta evvel 
bu teşkilat Kozanda da kurulmuş 
ve faaliyete geçmiştir. 

Jık iş olarakta manıfatura satı· 
şı üzerinde yerinde kararlar ala· 
rak Sümerbank mallarım her yurt· 
taşın alabılmesi ve manifaturacıla
rın kaçakçılıklarına meydan veril· 
memesi için vesikaya tabi tutul· 
muş ve halka ve-sika verilmeğe 

başlanmıştır. 

tkinci iş olarakta 50 kuruşa. 
satılmakta olan pirinçin 35 kuru· 
şa satılmasına karar verilml~tir. 

- O , .. Hoş geldin i<.au 
tepeli i Maşallah artıli sık sık ~· 
hirde görünüyorsun . . 

Karııtepeli - Ne yaparsı 
o~ul : . Kı' ielrli çattı . Bunda 
sonra şehre gelmemiz 1orlaıır 
Yollar açıkken· bir kere daha g 
deyim dedim . : . 

iyi ettin Karate_peli . . S~ 
muharebeden · haberın var mı ' 

Karatepeli - Hangi muhf 
rebe ? 

- 1ngi!illcrle ltalyan ve A 
manlann Lib~·ada tutµştuklan rr 
he.rebe . 

Karatepeli - He ya , öyl 
imiş .. . Hele şükür yahu lngifö 
ler de biraz yerinden oynama~ 

başladı. Geçen senede mi ne bı 
rada ltalyanlarla döğüşlülerdi 
Öyle ya .. Öyle ya hani evve 
ltalyanlım perişan edip de sor 
radan nedense geri döndülerdi. 

- Almanlar gelince zaptc 
tikleri yerleri bırakıp çekildiler< 
Karetepeli. . 

Karatepeli - Her ne hal. i• 
bari bu defa öyle yapmıyal&rdı 
Fakat hiç ıannetmiyor~m yi_ğ"eiı 
bu İngiliz gA\'Urları yerlerın<le 
çok geç oynarı11r· ama , b_ir. ker 
de bir işe baştadılar mı ıdı çc 
torlu yaparlar . . 

- Peki ama bir defa kaış 
tarında yalnız İtalyanlar yolc A 
mantar da var . 

Karntepeli - Doğrusu /\ 
mantar da çetin savaş yapan b 
millettir. Her halde ~şu sıralara 
yaman muharebeler . oluyor . F; 
kat işittiğime göre , Almanları 
bo toprakların önündeki deııi2c 
hiç. gemileri .yokmuı .• lngili7lı 
bu denizde duman ısttırıyorı:nuş 
İtalyan makarnacıları ·da zete 
belli , ne mal olduklanot bir lcr.ı 
daba gösterdiler . ". Onların r 

gemisinden , ne de askerinde 
hayır yok . Almanlar yardım 
erzakı nereden alacak ? E~er lı 
gilizler çok a'Sker , çok zincir 
araba· [ Tank ] toplamışlar d 
zarplı · durabilirlerse Alm,.nları 
·hali haraptır . 

- lngilizlerin kazandı~mı ist 
yora benziyorsun Karatepeli ? 

Karatepeli - Yok acamrn. 
Benim için, bizim için ne lngili 
ne Alman , ne de Moskof tara 
olmak var . Hepsi dö dostuniL 
olabilir. Bizim düşündüğüm uz. ş~ 
memleketimizin rahatıdır. Bir zı 

mandan beri etrafımızı ateş Hrd 
Bu atef hangi tarafta ve ae k; 
dar çabuk sönerse bizim için 
kadar ha}·ırlıdır yiğen .. 

- Peki İngilizler burada kı 
zanırsa ne -olacak ? 

Karatepeli - Ha bak 1 lş 
zaman başka tevir olur . Bir kt 
bu taraCta arkalarını selamete ç 
kardılar mı idi koşacaklar Kt 
Moskof un imdadına •. Almanlı 
Rus diyarında çok toprak ka:r.ar 
dılar. Çok ilerlediler . Fak~t şiıı 
di sıkıntıda da ol<iukları g·un gı 

açık . Eıft"r lngilizler büyük oı 
dularla Moskofun imdadına yet 
tirlerse Mo~kof tiiyarında Iıar 
çok uzun sürer . Halbuki bı.ı A 
manlarm hiç işine gelm~ı . • B 
olmaııa bile lngıliıler ' Aima'n 
başka taraftan hücum etseler A 
me.nlar iki taraftn dü~ü~mek. 2~ 
randa kalır ki , bu da onlar ıçı 
çok kötü olur . Nefesleri darahı 

Şehir Uıaiı 

Acı bir Oltlm 
Samsun vilayeti Suiıleri Reı 

samı ve Adana Ô~re~men · okul 
Resim Öğretmeni Tabııin Karnyt 
lin büyük oğlu 37 yaşmdaki Mı 
kerrem Kerayel müptela olr!u~ 
hastalıktan kurtulamıyarak dü 
gece saat 20 de gözlerini hayat 
kapamJştır . 

Cenazesi buglin saat ıo·d 

Yağcamii sokağında 35 numara 
evinden kaldırılacaktır. Ölüye Ta 
rıdan rahmet, aileaine ve doİlth 
rın& bat HA'h~ı dileriı . 
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SiY ASI ve ASKERi 
GÔRÜ$LER ve 

MÜTALEALAR 
Ankara Radyo Gazetesi 

Libya vaziyeti 
Sovyet cephesinde 

AMERiKA DAKARI 
iŞGAL EDECEK'M 1 

!.ihyadaki lıııı c~ut ıldnci hı.ıf · 
taama basmıştı r, Almanlar nğır 
lniili1 tuyikindeıı milşteldJiı. Ht:ı 
iki taraf tnn~. ka} bının a~ır oldu-
ğu bildirili) or. Şinuli2trek lngifület, 
2ereks~ Alnıım1ar pıyade ,kuvvet· 
lerini daha fn1fa kuıtanmsğa baş· 
lamışlardır. 

lngilizlcr bu harekatın sonun· 
dan y.,ni 2afrrden emindirler. I.ib· 
ya harbinin her iki taraf için hir 
imtihan teşkil ctti~i .aıörü lmekt · 
dır, 

• •• 
Almanlar kış basmadan Mos· 

l.ovay1 almak için aıami gayret 
gösteri} or. Moskovııya göre, Rus · 
lar Rostofu ~eri aln11,ınr V(: bura 
da Almanlar hü} ük ka) ıplar ver· 
miştir. 

• ıt: • 

Bazı kaynaldara jÖre, Ameri 
hnın Dakan da işgale teşebbüs 
etmesi pek muhtemeldir. Çünkü 
Amerika mihverin istifarl~ edece· 
ti bütün üslere \'a1iyet etmek is· 
temektedir. 

MERS/NF ÇiVi GELDi 
Merııin : 25 (Türksözü muha

birinden ) - Vilayetimiı.e, bele· 
diyece talı is edilmiş olunan çivı· 
terin ıatış fiatı diirı mürakahe 
komisyonunca ksbit edilmiştir. 

· Çiviler hakkındaki müracaat 
Nafia müdürlü~ünce tetkil.: ~dil · 
mektedir. 

Bir flrerl tutuldu 
Meşhur abıkalılardan olııpta 

firara muvaf folc olan ve Hatay n · 
gır ceıa mahkemesince bir sene 
iki ay dört giin hapse·mahkum 
bulunan v~ ehemmiyetle aranan 
Ali oğlu Ahmet~ Duran Adana 
emniyet memurlarının sıkı knnt· 
rolü ve devamlı arayııtarı ·o· 
nunda ele geçmiştir. Yakalanan 
bu azılı firarı ceıacvine ııönderil· 
miştir. 

Hıreız iki emele 
Mehmet o~Ju Mustafa Battal 

ile Hasan otlu Süleyman Duru· 
ne! adındaki kimıelt'r çalııtı1darı 
Malatya men:;ucat fabrikasından 
bir top be1 çalarak fabrika da
hilinde diğer işçilere ı;atarken gö
rülmüş ve yakalanarak emniyete 
teslim edilmiştir. 

Fazleca lçml• 
Ali oğlu Halil namli isminde· 

ki birisi fazla sarhoş olarak ıuna 
huna sarkıntılık yaptıı1'ı için tutu· 
lup hakkında kanuni muamele ya· 
pılmııtır. 

8ıtm• mUcadele•I 
kadroaund• 

Tıp fakültesi tolehe ) urdu 
1939 seneıi meıunlarından Or. 
Yahya Dermancı ıle Sedat Yörük 
oğlu 120 lira ücretle Sevhan sıt· 
rna müca<lelt i tt.tb'ibli~inl" tayin 
edilmlşlerdiı • 

Zabıtaya hakaret •uçlu•u 

/.ablta~ı tahl.:ır ettiğinden 
dula} ı mahkeme) e verilen Ali 
oğlu Hılil Vanlı dün 1 inci Aı· 
liye ceıada yapılan duruıma so· 
rıunda tevlcif e<lilmiştir. 

Tevkif edilen hır• z 
Taııınmış sabıkalılıırdıın Mu~· 

tafa oQ'lu Seyfüllah Ünlü hıuız· 
lık suçundan adliyeye teılim edil· 
miı ve ıortusunu müteakip tev
kif tdilmiştir. 

Ark•d••m• y11ral•dı 

Ahmet oQ-lu Ahmtt iıminde 
birisi arkadaşını yaralamaktan 
suçlu olarak 'Polis tarafından ya· 

· kalapıp adliyeye verilmiı ve diln 
ıor~uıunu mütukip tnvkif edil· 
mittir. 

TORK.SOZO 

0·15 HABERLER 
GÜ YANIN MÜOAf AASI 
Vafingtorı: 25 (8 .UJ - Bıaaz 

sara) da bildirildiğine görr, Hol· 
Jancla güyanındıı hulunnn ve Bir
leşik J\meri~avn hanı alrminyom 
ihti} arının elıemmivetli bir kısmı. 
nı temin c dtn kı\ me(li bir lofi t 
madenlc-rini mnlıafnu için buraya 
A nır.rikon 1.. ıtnları gon(ieı ile.cektir. 
Bu ıııadeıılerin mulıafa:1ası için A· 
merika ile Hollanrlıı arasında bir 
anlatma yapılmıştıı. 

Askeri 
Vaziyet 

( Birinci snyf adan aı tan ) 

Dünkii Sovyet tebliği yeni 
bir isimden bahsetm iştir . Tebli~ 
Klin bölgesinde muharebeler ol · 
du~unu bildiriyordu . Kliıı , Kali· 
ninin ilt Mosko\'a arasında, Mos· 
kovanın şimali garbisinde ve 
Moskova- Leningrad şimendifer 
hJltı üzerinde küçük bir şehirdir . 

Moskova vilayetine tabi bir 
kaza merkezidir . Nüfusu 15 bin 
kadardır ve pamuklu fabrikalarile 
meşhurdur . Moskovaya 80 kilo· 
metre mesafede bulunan bu şe· 
hir eski Çarlaı ın mensup oldukla· 
ı ı Romanof hanedanının çıktığı 
yerdir • 

Sovyet lehli~i şimdiye kadar 
Katinin mıntıkasındaki muharebe
lerden bahsediyordu . On defa 
Klin mıntıkasını kaydetmesi , Al· 
manların 70 - 80 kilometreye 
kadar ilerlerliklerini göstermek· 
tediı . 

Almanlar şimalde ilerledikleri 
a-ibi , cenupta Tuta mıntıkasında 
da etazi ka7.anmışlaıdır . Ruslar 
bu hôlgecie va1iyclin karışık ol· 
dtığunu sijylii}•orlar . Ayni 1a· 
manda cephede Moji.,k'ta cta şid 
netli muharebeler oluyor . Büyük 
kuvvetlerle yapıldı~ı bildirilen Al· 
mnn taarrı.1:1.ları durdurulama1sa 
Moskovanın dmumu tehlikeli bir 
hal alacaktır . 
~ Rostof mıntıkasında da şid· 
detli muharebeler devam etmekte
dir . Rostofu zapteden Almanla· 
rın buradan Volga sahilinde Sta· 
Jingrada veya Kafkaslara doğru 
bir harekete haşlamaları muht~-

meldir . 
Cephenin şimalinde daha 

küçük mikyasta çarpışmalar olu· 
yor . Burada Finlerin bir muvaf · 
f akiyet kazandıkları ve mühim Rus 
kuvvetlerini imha ettikleri bildiı il-
mektedir • 

Libyadaki taarru7. şiddetini 
kaybetmeden devam ediyor . in· 
gilizlcr Kapuzzo kalesini \'e Bar· 
dia'yı ele geçirmi~lerdir. Kapuızo, 
Libya hududundan 6 kilometre 
içeride müstahkem bir mevkidir . 
Burası bilhassa son zamanlarda 
tahlüm edilmişti . 

Bardia da Libyada hududa 
'akın hir limandır .• Hindli kıt ala· 
rın dR cenuptan ~elerek Sidi Ô· 
meri işKal eltiklcıi hildiriliyor. Ru 
suretle Sidi Omerin şaı kında Sol· 

'ıumda lmlunnn mihver kuvvetleri 
ıniişkiil \'nziyete ılüşmt>kte<lir. Bu· 
rndn ıniktnrı 4u hin kadar tahmin 
edilen bir Alman-ltalyan ordusu 
vardır ve bunlar tamamen Çt'1lbcr 
içine alınmak tehlikesine ma· 
nızdur. 

Libyad:ı mulımcbe şimdilik 
piyade kuvvetleri arusında değil , 
tanklar arasında oluyor . Muhare· 
beni~ merkezi Tobruk'un 35 kilo· 
metre cenubıındaki Sidi Reıeır'· 

dir . 
lngiliılcr Alman tanklarından 

pek çoğunu tahrip elliklerini bil· 
diriyorlar . lngili1leıin Alman tank· 
ıaıını tamamen imha ederrk piya· 
de kuvvetlerini çenber içini almak 
ve sonra kısa bir zaman ıarf ında 
bütün Libyayl iş1ıal etmek istedik 

teri ınlaflb)'or · 

Libyada 
(B.'lşllmth Biriol'ld~) 

mulıeı ı ir Amelin Libyadaki var.i 
yet hakkında di) or ki : Libyada 
geniş bölgeler üzerinde bir sert 
muharebeler olmakta<i11 . Her iki 
tarafın <la kayıpları 1t~ırdır. F1tkat 
murahhaslar uptının da isbat et
tiğ'i gibi, ıwımtaj lngilizlerde kal· 
mı.5tır . 

Stlllumda .. arılan Milıver kuv· 
vetleı i yok olma tehdidi karşı. 

sında bulunuyorlar • Almanların 
Libyaya acele av ve bomba tay
yareleri göndermelerine rağmen 

lngifülerin hava üstünlüğü devam 
etmektedir . 

Bir iki güne kadar kati haber
ler beklenebilir. 

Bertin : 25 ( a. a. ) - Şimali 
Afrikada cephenin bütün kesim
lerinde anudane muharebeler olu· 
)Of, 

Bul11arların cebheye 
11önderdiii tren 

Sofya : 25 (a. a.) - Alman 
Rus crbhesine gidecek olan sıh· 
biye treni bu hafta içinde hare· 
ket edecektir. Trende nltı dok
tor, altı hasta bakıcı ve çok 
mıltar<la sıhhi malzeme buluna
caktır. 

TORKl>'E Radyosu 

ANKARA Ra<f.qoJıı 

Çarşamba 26. 1 l.94 l 
7.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Parçalnr 

(Pl.) 

7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Programın devamı 

(Pi.) 

8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Programın Son 

12.~0 

12.33 

12.45 
13.00 

13.30/ 
14.00 

Kısmı (Pi.) 

Program ve memleket sa 
at ayarı 
Müzik : Muhayyer maka 
mından şarkılar 

Ajans Haberleri 
Müzik : şarkı ve türküler 

Müzik : Karışık program 
(Pi.) 

18.00 Program ve memleket sa 

at ayan 
18.03 Müzik : Radyo Dans or 

kestrası 
18.25 Konuşma (Dış politika hi 

diseleri 
18.45 · Radyo çocuk klübü 
19.30 Memleket Saat Ayan , ve 

Ajans Haberleri 
19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 

20.15 
:20.45 

21.00 

21.10 
21.30 
21.45 

22.30 

22.45 
22:551 

Müzik : Radyo dans or 
kcstrası Programının ikinci 
kısmı 
Radyo Gazetesi 
Miizik : Bir halk türküsü 
öğreniyoruz. 

Ziraat Takvimi 
Müzik : Karışık şarkılar 
Konuşma (Sağlık saati) 
Mü2ik : Riyaseticumhur 
bandosu 
Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilut , Kam 
l>iyo - Nukut , Borsası , 
( fiyat -
Müzik : C<ııband (Pi.) 

23.00 Yarınki program ve kapa 
nış 

HAlK(Vİ ft(İSlİ~İNDEN : 
26,27 ve 28'111941 günle· 

rinde.. saat 17 de Halkevinde 
parasız sinema gösterilecek : 
Giriş kartları Halkevinden ve-
rilecektir. 13643 

SOVYET CEPHESİ 
!B•l~lar:ırı B '.tlncide) 

15 makineli tüfenği tahrip eyle· 
miılerdir. ~ Volokolansk iatikame • 
tinde süvari birlikleı i mevzilerini 
muhafaza etmektedir. Voloko · 
lesi.: yolu boyunca Almanlar mü· 
teaddit kl>y işgal etmişlerdir. 

Moıaisk 'olu boyunca yapılan 
Alman hücumlar da püskürtül· 
miıştiir . Narominisk bölgesinde 
de ağır çarkışmalar olu}or. 

Moslwva : 25 (a. a.) - lı
veıtiya gazetesinin ccbhc mu· 
birine göre, Sovyet kıtaları Ros
tofun şimalinde 95 kilometreden 
faıla ilerlemişlerdir. 

Lond.a : 25 (a. a.) - Le· 
nigrad bölgesinde karıı :i taarruza 
geçen Ruslar, dünkü tebli~ ile 
bildirilen ve cebhenin cenup kıs· 
manda elde edilen başarılara ba
zı yeni muvaffakiyetler eklemi~
lerdir. Togoldun doğu 

0

cenubu~
da düşmanın:. üç piyade birlıği 

dağıtılmııtır. 

Moskova : 25 (a. a .) - Rus
lar Rostofun batısında 100 kilo· 
metre ilerlemişlerdir. 

ADANA BİRİNCİ İCRA DA

İRESİNDEN : 
Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı madde: 126 

D. No. 941-1549 
Açık arlırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
348 dönüm tarlanın Şimal kısmın
dan ifra1en 200, Dönüm. 

Gayıi Menkulün bulunduğu 
Mevki, Mahallesi, Sokağı, Numa
rası : 

Tnpu tnıih : Şubat 935 ve No. 
42, Cinsi : Tarla, Miktarı : 348, 
Hududu : Şarkan Paşa Kariyesi· 
nin tariki Şimalen Veli iken otlu 
Osman tarlası Cenuben Tarik Am 
ve Bazen Kadir Garben Tarik Am 
ve çiftlik yolu. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
(919) metre murabbaına 35 lira. 

Artırmanın yapılaca~ı yer, gün 
saat : 24-12-941 Çarşamba gü· 
nü saat 10-12 de ikinci artırma 
3- 1-942 Cumartesi günü ayni 
saat de icra olunacak. 

1-lşbu gayri menkullerin artır· 
ma şartnamesi 24/12/941 tarihinden 
itibaren 941/1549numara ile Adana 
Birinci icra dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malümat almak istiyen· 
ler, işbu şartnameye ve 941/1549 
dosya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arhrmıya iştirak için yu· 
karoo yazılı kıymetin °/o7,5 niııbe· 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi ıı.lacakhlarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin iayri menkul iize· 
ı indeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olnn iddialıınnı işbu 

il!ln tarihinden itibaren yirmi ıün 
içinde evrakı müsbiteJeriyle birlik· 
tc memuriyetimize bildirmeleri ica· 
betler. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede• 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen 2ünde artırma· 
ya iştiı-ak edenler arbnna şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu mallı· 

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 artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 

Say/a 3 

Asri Sinemada 
Matine 

2,30 BU AKSAM Suvare 
8,30 

COLETTE DARFENIL ve CLANDE MAYIN 
yaratbkları Fransızca Sözlü süper film 

Otomobilli Aşıklar 

ilaveten : 
EDVVIGE FEUILLERE - P. RIGHARC VVILM'in 

Y RATTIKLARI 

I~ Malagalı Kadın 1 1 
Bagln Gtlndtlz Matinede iki ilim 

Malagalı Kadın - ~ rtına 

DOKTOR 

Muza/ fer Loknzan 
Bergin llaıtaıanaı •DJ•••ll•· 

nesinde kabal eder. 

Adana Devlet Mava Yolları 
Meydan müdürlüğündn : 

:sa 

Katlı iplik fabrikasının cenubunda Devlet Hava yollanna 
ait 15000 metre murabbaı sebze bahçesi artırma sure tile icara 
verileceğinden taliplerinin 29 1 J 941 günü saaL 10 da meydan 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur 13-20-26 13598 

HALKEVİ REiSliGiNOEN : 
Reıım ve rototraı 

Sergisi 
151121941 de Evimizde mü· 

kafath bir resim ve fotoğraf 

sergisi açılacaktır. Resim 

sergisine Resim öğretmen· 
}eriyle amatörler, fotoğraf 

sergısıne yalnız amatörler 

iştirak edeceklerdir, · Resim 
ve fotoğraf mevzulan ser
besttir. Tavfsilit almak iste
yenler Halkevinden öğrenebi
lirler. Sergiye iştirak edecek 
olanlar 15112/941 akşamına 
kadar eserlerini Halkevine ge· 
tirmiş olmalıdırlar. 

3-3 13634 

artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak arlıtmada be· 
deli satış istiyenin alacaiJna ı üc· 
hani olan diğer alacaklıların o 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 

c 5.20 i 
132.20 &.! 

gayri menkul ile lemin edilmiş a· men ıo gün müddetle artırmaya 
lacakları mccmuundan fazlaya çık· çıkarılıp en çok artırana ihale 
mak şartiyle, en çok artırana iha· edilir. iki ihale ara~ındaki fark ve 
le edilir. Böyle bir bedel elde cdli· geçen günler için yüzde beşden 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· hesap olunacak faiz ve diğer za· 
lehi düşer. rarlar aynca hükme ·hacet kalmak-

6 - Gayri menkul kendisine sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
ihale olunan kimse derhal veya sil olunur. Madde (133) 
verilen mühlet içil')de parayı ver· Tarlanın Yukarida gösterilen 
meıse ihale kararı fesholunarak 24 12/941 ' tar~ıncle A;iana Birinci 
kendisinden evvel en yüksek tek- icra Memurloğu odasında 'işbu ilan 
lifle bulunan kimse arzelmiş oldu- ve gösterilen .artırma şartnamesi da. 
A'u bedelle almaA'• raıı olursa ona- ireıinde aah1aca~ı Ban olunur. 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· ' 13643 • 
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R. C. A. ,I TÜRKS.ÖZÜ • 
BRODWAY • • • • • • i Gazete ve Matbaası İ 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
lilnba, sekiz · dalgalı 

: 1 
• • : Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIH HER URA· : 
! flNDl VUKU BULAN HADISmRI GONO GO- İ 
: Gazetesi HOHEVERIR. TORKSOZOHO TAKIP EDiNiZ. : • • • • 

Brodvey tipi radyoları • • • • Kitap, mecmaa, çek, bllet, allf, • 
: plan, barıta, bUamam matbaa T •• k .. •• .• 
• 1'18rlal Tlrklyed~ mevcut mat· UT S 0 Z U • 

mutlaka görünüz •• • tba~ıara rekabet eder derecede Matbaas·ı : 
• au ve ılratıe elden çıkarır. • 
• • ----- • • 

MulıaFrem Hilmi REMO ! Türksözü Cilt Kısmı i 
• • '= 

UIDllPQl ClDDEst HO : 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TEl[f ON : 110 İ SA~LAM. TEMİZ. ZABIF CllT iSLERiNiZi ANCAK JÜRKSÖZO 1 
: MOCElliTHANESİNOE YAPTIRABILIRSiNIZ : 

--- -·-· --

---:~~! 

T. I ~ Bankası . 
Dtllı tııarnl a ... pıarı 

iMl lkra.ıre plha 
ICE~l~ELU : 2 Şu6cıt, 4 Moyı•, 3 Al••toı, < 

a llıincit.,rin llıri/Jerin'1• yapılır l 

iMi llırbdftlerl ------1 
1 Adet 2000 Lirallk ==> 2,000 l.ir• 
3 .. 1000 •• -. 3,000 .. 
2 7~ 

1 

ı,soo M •• = .. , 
u soo .. = 1,500 " 10 u 2SO " 

=ı. 2,500 .. 
40 .. 100 u - 4,000 •• 
50 ,, so 

" 
~ 2,500 ., 

200 u 2S •• =· 5,000 •• 
200 .. lt u ='- 2,000 .. 

Tlrlll'• a. llank•aın11 para J•brmekla J•lnız 
P8f'• ltlrlldlrm .. ve faiz almı, olmaz, ayni 
umanda talllnlal da danemlf olur•unuz 

____ __..~------~-----~'"-4-'·•'•'-n-.J~} ,---------
TOR~YE CUMHURIYal 

Ziraat Bankası 
ll11ruı11e tarihi ı taaa 

......... ı l«J.000.JJOO TOrlt Lir.., 

$abe ve aJam adedi ı 265 .. 

Ztrel ve tlcart ber nevi banka maameleJor 

Para binktirenlere 28.800 lira ikramiye vvlyor 

''r Zlrat Bankauda kumbaralı ve ibbU'llZ tua.rraf hesaplar.na en 
.. .so u..... bulunanlara senede 4 deia oekileeek kur'a ile 

~tsdaki ptaaa r&" Dr.ımlye c1aıaıa..ttır 

4 Adet 1000 Uıabk '°°° Llnı 

4 • IOG • DlO .. 
' " 

251 " 1000 .. 
• • 100 • 4000 " 180 D S9 ., !000 " 1ID D 40 n 4808 n ••• " 21 n 3200 n 

DllCKA T : Haaplanndald paralar bir • .,... itlncie S8 
INdu apll diipniyetıl.e ikramtyo taktıfl talııltrde yüzde 
20 fazlıılile ...tleceldlr. . .. 

Km.ler senede 4 defa, 11 r Eyhll, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tariblerinCle ~kitecektir. 

.... ------~----------~------

- • • : ...................................... , 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
it yormadan ıstırapları dindirir. N 
M N M Lüzumnncht günde 3 adet nlınır. Taklitlerinden sakınınıı ve it 
! her Y,erde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. · ~ 

M:::.aaıcz::a::xx:s::::z::a:::a::• 

~lf TÇi BIRllGINDEN : 
Birlikimiz'in muracaatı ve hükumetimizin teşebbüsleri ne· 

ticesinde lngiliz Ticaret şirketi elinc.leki Çiğid Küsbelerinderı 
bir mikdarım bedeli mukabilinde Çiftçimize vermeğe muvafakat 
etmiştir. 

Çiğidden çok kuvvetli ve f yd:ılı bir öküz yemi o!an Kus· 
beyi öküzlerimiz mükemmelen yemekdedir. Bu Kuspelerden 
almalanm Çiftçimize tavsiye eder ve Birliğimize muracaat etme· 
1'1ini c-hemmiyetle rica ederiz. 3-3 13632 

MOTEHASSJS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER 60H MUSTAf A Rlf AT[CZAHANESI 

OSTONOEKI MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 

-- - ----~_;:;_;;;;;....;:;;....,;;....;;...;:~;:;..;;.,.;;;...;::;. 

! Abone ve UAa 
ı ,artları 

1 SeneliJi .•. 1400 Kr. 
I Ag/ıfl • . • llS • 

1 -
ltAnlar için ldar•J• 

l! ı' mUr.•caat elm•lldlr 

J, 

Sahi,, oe Baımaharriri 
FERiD CELAL CIÜYEN 

Umam1 Ncp-igat MtlditrıJ 
MACiD GÜÇLÜ . I< 

BosılclıOt yer : TORKroZo MolDOO" • 
~ 

... 


