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kralları arasıalla 
Ankara : 3 (A.A.) - Cüm

huriyetin 18 inci yıldönümü mü
~lscbetiyle Afganistan Kralı Ma· 
Jeste Zahir Han , Reisicumhur 
lsınet lnönü'ne gönderdikleri bir 
t,lgrafla tebrik ve iyi temennile· 
tini bildirmiş ve Milli Şef bilmu· 
kabele teşekkürde bulunmuşlardır. 

• • • 
PARTiMiZiN 

SEYHAN DAHiLiNDE 

• 
KONGRELERi 
OCAK KONGRELERi NIHA YETE ERMEK ÜZERE 

Pazar gönı1 gı1ndü• Mıdık ile Mir~açelebi Ocaklarının Konırelerl 
yapılmıştır. Bu kongrelerde Halkın dilekleri, arzu Clt lf/<.ôgtlleri açık

: ........................ , 
i Son bir aym i 
J lçlDde mlbver ı 
ı gemi zayiatı f 
1 tam ylzlç 1 
ı ı 
ı LonJranın dün ı 
ı o•rdifi planço ı 
ı ı 

Ankara : 3 (A.A.) - Elenler 
KralL Majeste ikinci Jorjla lnönü 
arasında Cümhuriyetin yıldönümü 
Vesilesiyle tebrik ve lt>şekkür 

telgrafları teati edılmişlir . 

ı ca konuşulmuştur. 

Londra : 3 (a . a.) - lıktcı· 
rin a} ı içinde İngiliz tayyareleri 
şimal sularile Akrlenizde 103 
mihver remiıi batırmış veya ha
sara u~ratmıılardır. Mihverin 
~ylül ayı içindeki kaybı 101 ge· 
midir. Bir havacılık muhabirinin 
kaydettitine röre, son ild gün 
içinde Akdeniz.de yapılan hare
Utın netit'eıi henüz belli olma· 
mıştır. Ve ilkteşrinde bir çok 
haberler hava ıartları netit'eleri
nin zorlaştırmıştır. İlkteırin için
deki hücumların ayırt edici va
sıflarından biri dört top ve 12 
mitralyöıle techiz edilmif, Hari-

Büyük hava 
akınla r ı oldu 

Alman ı,gal 
alanına bl cam --lnglllz tayyareler! dUn 

Napoll ile Palermor• alh 
•aat eUren bir hUcum 
Y•pmıtlar ve tonlarca 
bomba atmıf lardır • .... 

Londra : 3 ( a. a. ) - Hava 
llaıırlık•ndan : Dün gündüz av
Ctlarım12 Fransa ve Manş üıerinde 
devriye harekatı yapnıııtardır . 
Demiryolları ve bir radyo mer
keıi bombalanmıştır , Dört avcı
lllıı dönmemiştir. 

Londra : 3 ( a. a. ) - Hava • 
l\aııı h~ınıo haberler servisi , Bri
~•nya avcı ta}yareleıinin dün 
.ranaamn Şimalinde demiryolla- , 

'"':>"1• ... ~&;; ... -s••l•r• l.~ıım ottik· 1 
1etini bildiriyor . Avcılar bazı 
ltıatfandiı. trenlerini durdurmuş, il 
Vagonlara tam isabrt kaydetmiı
lerdir. Bomba isabet eden loko-
motiflerin yandığı görülmüştür. 1 

Londra : 3 ( a. a. ) - Hava 
l\eıareti istihbarat ıerviıi tara
fından bildirildiğine göre , ct~m· 
lniyetli lngiliı. bombardıman tay-

Ayni günı1n akşamı saat 20,30 da Hurriytl tıt Kocafltzir ocakla· 
rmm Kongreleri Partililerin büyiik ekstriyeliyle yapılmış t1• hu Kont· 
relerde C. H. P. Seyhan Vilüyet idare Heyeti Reisi Mustafa Ri/at 
Gıilek de hazır 6ulunmuşiur. 

Bu K ongrtlerde de dilekler üurinde konuşulmuş t•e Halkın ihti· 
IJaÇ ve arzuları lesbit edilmiştir. 

Dün akşam Yalnız Cemalpaşa Ocafı Konırui gapılmıı ve ayni 
e.taslar ve mevzular üzerinde neticelenmiştir. 

Önümüzdeki ııinlerde Karaıoku ot Döıeme Ocaklarının da Konı· 
releri yapılmak suretiyle Adana merktz nahiyulne baflı Ocaklwın 

Kongresi sona erecektir_:_ ___ =:-:=========::=:------------·.......:=.:....~-=-..=:.::.::...:=.:.:: 

Büyük alman 
zayiatı var 

., ..... 
Geride ı~,ltilat 

Londra : 3 (a. a.) - Mosko
va radyosuna gqre, Moskova için 
yapılmakta olan muharebeler en 
ciddi safhasına ıcirmiıtir. Sipiker, 
Şehri ıo~uklardan evvel zapta ça· 
lışan Almanların muharebe hattına 
yeniden tank, top ve asker ihti
yatları sürdüklerini ilive etmiıtir. 

LonM• ı 3 {11. 11.) - Mo*• 
va radyosu bu sabahki neıriya· 
tında, Almanların cenup cebhcsi· 
ni yc1rdıklarını kabul ttmcktedir. 
Sipiker, cebhenin hangi noktada 
yarıldıtını ifşa etmemiş, yalnız fa
sılasız bir surette bir gün devam 
eden şiddetli muharebelerden son· 
ra Alman ileri yörüyüşünün dur· 

Kırımun lllr • • rUnUf 

durulduJunu SÖ)'leıuiftit. eephe t;oyunca diifManl .. -.çar~ 
Moskova : 3 (a. a.) - Sov· blar. 

yet tebliti : 2 ıon tefrin günü Moskova : 3 (a. a.) - Sov-
Sovyet kıtalan bülün cephe bo- yel tebliğine ek : Düımana insan 
yunca çarpıştı. Çarpıtmalar bilbas ve malzcmece ağır kayıplar verdi· 
sa Kırımda şiddetli olmuıtur. rilmiştir. Dün Kalenin cephesinde 

Moskova : 3 (a. a.)- Bugün- faaliyette bulunan bir Sovyet ha· 
kü Sovycl tebliti : 2-3 Son teş- va birliği büyük bir düşman mo-

• 
rin gecesi Sovyct kıtalan bütün 

1 

Milli Şefin 
Nutku Akisleri 

nutuk bütün dünyada 
müshet tesirler yaptı 

Ankara : 3 ( Türksözü mu-

habirinden ) - Milli Şefin nutku A 1 
bütün dünyada geniş akisler yap· iman - talyan 
mıştır . · Alman radyosu nutkun 
Türk-Alman münasebetlerinden 

bahseden kısımlarını almış ve 
Türk-Alman ticaret muahedesi , 
kısmına bilhassa temas etmiştir. 

İngiliz radyosu da nutukta ln
giltereye taalluk eden kısımlan 

halisane olarak kabul etmiştir. 
B~lıar ve ltalyan radyoları da 

bu nutku iyi karşılamıştır. 

Sivastopol 
kapılannda 
KuP•lı'un iııali 

Berlin : 3 (a.a) - Alman 
tebliği : Kırımda ma_ğlup edilen 
düşman, Alman ve Romen teşek· 
küllerinin sıkı takip ve tazyiki 
altında biri Sivastopa\ , diğeride 
Kcrç yolu ile kaçmağa çalışan 
iki 1ırupa ayrılmııtır. 

Düşman 4'ıtalarını .kaçırmak 
için kullanılacak remilere hücum 
eden t11yyarderimi& topyekQn 
38,000 tonilatoluk 10 ticaret ge· 
miai batırmış ve diğer 14 remiye 
de ağır hasar verdirmiftir. Di~er 
tayyarelerimiz Sivastopolu , Bal· 

· ta limanını ve Kerç boğaıı ile 
Karadeniz.in ıimal ~dotusunda 

bulunan hedefleri bombalamııtır. 
(Gerisi 3 üncü aaytaclal 

askeri vaziyeti 
Sovyet cebhuindeki 

ita/yan tümenleri 
ne rartlar altında ? 

Nevyork : 3 (a. a.) - Fores 
Pondens gaı.eteıi yazıyor : Nazi
ler imkan nisbetinde çok miktar
da İtalyan tümenini Sovyet ceb· 
hesinde dotrudaıı doğruya kont
rolları altında bulundurmak İsti
yorlar. Bu suretle Fransa} a kar
i• birçok harp esirini rehine ola
rak alıkoymakla ihdas ettikleri 
vat.iyetin, lüz.umuııda bunlara 
karşı da ihdas edecelderdir. Fa
kat ltalyanlar bunu anlamakta 
ve ltal) an genci kurma} ı bu pla
nın tatbik mevkiine konulmasına 
şiddetle muhalefet etmektedir. 

Birtarallılc Kanununun 
tadili meıel~ıi 

Vaşington : 3 (a. a.) - Ayan 
Hariciye encümeni reisi beyanatta 
bulunarak, bitaraflık kanununun 
bazı kayıdlannın ka\dırılmaStnı 
derpiş eden projenin Ayanca ka· 
bul ve bundan mılletin dış siyase· 
tinin kuvvetli yardımcısı bulundu· 
tunu söylemiş ve muhafefet reis
leri hezimete uğratmışlardır de
miştir. 

6ıen l'ranıızıarm 
batıra11aı taziz 

~e:r~iı=i~ü:ç~ü=n~c=ü~s~a_h_if_ed_e_:_> ~~~--~~-~~-~~~---;-~----::--::=:::=:=::=--:=::=:=::=-~-~--------

·Türk Basın Birliği Şehir Meclisinin 
dünkü çalışması 

Kudüs : 3 (A.A.) - Harpte 
ölen veya Almanlar tarafından 
idam edilen Fransızların ruhunu 

Çiftçi mallarını koruma 
meclisi seçimi yapıldı 

kaçırııacakmıı 
. Los Angelos : 3 (a.a) - Si· 

~ıı Polis memurları reisi. Ruıvel-
ın en küçük o~fo Yon Ruzveltin 

l\lllifoniyada Kolonardodaki evi 
ıı· &1 nıuhafaıa altına almışl .•rrlır. 

l} Yon Ruzvelt , karısı v r 16 
'l'lılt çocuğu ile bu evde ı~amet 
ttn,ckt d' e ır. 

h. Bu )edbirlerin alındığı ma· 
d llt gizli polis servis ;efi tarafın
~ ll} bildirilmıştır' Polis amıri, ÇO · 

d 11hn kaçırılmasıııa teşebbüs e· 
t 11tce~i hakkında bir haber dola· 

1

1P dolaşmadığ'ına dair sorulan 
t ııuaıe cevap vermemiş ve evin 

~ttıcerelerini gözetledıkleri sırada 
lı '"aıanaıı iki k:şiııin beıer gün 
~~Plic mahkü m edildi~ini söyle-

'ttır, 

1 
hap gizli reye konarak bet aıil , 
beş yedek azA intihap edildi. A
sil azalar : Ragıp St"pici , Halil 
Savatlı, Hasan Gülek , Rıza Ôz
ıahin, Mehmet Diblen . 

yedek balar : Mehmet Soy
türk , c~vdet Çamurda.o , Mem
duh ç .- lik , Huıüsi Akdağ , Aziz 

Köııeoğlu. 

Ruınamenin ikinci maddesinde 

yazılı B~ lediyeye devri ıcebcden 

Elektrik Şirketi hakkında AzAdan 

Ra<;ilı ô7 geıı ve Rıfat :-avero~~u 
tarafından verilt"ll takrır tetkık 
t dildi ve bdlenen kanuııun biran 
evvel çıkması için m · ştertk tak· 
rir ruznameye alındı 

Yine rımıamerıiıı ü~ür cü mad
desinde yazılı yt:ni pptırılan } ol· 

tarın isimlt•ıımesi • Mı!st:lesı im~r '. 
. ncümt:rıine havale edıldı 

t~ıyın t: • • 

b Ş aza da ilavt:len seçıldı . 
ve şu { 
Basri Ar soy' Hasan Ataf ' Me?l · 
duh Pekbilren • Z •) a Akverdı , 

Hazım Savcı . 
Mecliı önümüzdeki pazartt:ıi 

.. .. ut 14 30 da toplanmak 
guııu sa.. ı 

üzere da~ıldı. 

Umumi Kongresi 
taziz için bugün Kudüste bir ayın 
yapılacaktır. 

Londra : 3 (A.A.) - Alman
lar tarafından idam edilen Rehine-

DfJN ÇALllMALABA BAILANDl lerin hatıralarını taziz için Senpol 

kilisesinde dün bir ayin yapılmış· 
lır. Baş papas Hür Fransızlar için 

de dua etmiş ve merasim sonun· 
da Marseyez çalınmıştır. Merasim· 
de General Dögolü, Hür Fransız ' Genraı Veyvel 

Hindistan'da' 
askeri görüşme 

An"ara : 3 ( a. a . ) - Türk 
Basın Birli~i birinci umumi kon 
gresi bugün Halkevinde toplandı. 
Merkez idare heyeti reisi Falih· 
Rıfkı Atay murahhaslara < Hoı 
geldiniz > dedilden sonra mu
vaffakiyctler dilemiş ve kongreyi 
açmııtır. 

Kongre rcisligi ile reis vekili 
ve katipler intihap olunmuştur . 

Hasan Reşit Tankut reisliğ'e seçil
miştir . " rngre reisine basın bir-

VE YVEL SINGAPURDA liti kanunun intihap ettiği yüksek 
Singopur : 3 ( a . A, ) _ Hin· ı ~ayeleri basın mensuplarının mii· 

distandoki İngiliz ordusu Başku- l tckabil hukuk ve vazifelerini ve 
mandanr GenNttl Ve}vel yanında 1 nasıl çalı. ık anı izah ve usul 1 

Kurmay sınıfına mensup suba} lar ' -
olduğu halde Sirıgapura gelmiş • ' •riyaya İnglUzlerın 
tir. General Veyvel Uzakşaık ln- b I 
giliı. hava kuvvetleri Bıışkuman- D day yardlmllrl 
elanı hava Mııreşali Sör Rubert 
ve Çindelı::i lngiliı fılosu B<ı§kU· 

• 

mandPnı Vıs Amiral Sör Ceoy
haytin ile görüşecektir . 

1 
Alman mallre nazırı 
din Solya•ya geldi 

Sofya : 3 (a. a.) - Alman 
malıye nazırı ~lçilerle birlikte hu 
sabah Sofya'ya gelmif ve Bulgar 
ricali tarafından kartılenmiftır, 

Kudüs : 3 (a.a) _. lngiltere 
tic&rd koıpuraı}Onu • Suriye 
halkına yapt.~ı vadi • verine ge· 
tirerek Suriyeye 20,000 ton buk
day getirmektedir. 

Bunun 8,000 torıu memlekete 

varmıı bulunu) or. Geri kalan kı · ı 
•ım da ifelt"çek hafta içinde tes. 

lim edilecektir. lıkkirıunda 20,000 

ton bua-day daha aelecektir. 

müzakere ile dil meselelerine te

maa eden beyanabndan ıonra 

komisyon seçimleri yapılmış ve 
çalışmalara başlanmıştır . Birlik 

idare heyeti reisi tarafından mu· 

rahhaslar şerefine bir ö~le ziyafeti 

verilmi~tir, 

hava kuvvetleri kumandanı temsil 
etmekte ve başka Fransız subay
ları da hazır bulunmakta idi. 

. .... ~ ... ~ 
Hava malıarebeleri yin~ fİddet/endi. Bu •auaılara ait ha
berleri diler •Ütunlarımızd• olıayacakıırıız , Reımimiz b · 
/nwilia ta)'yare•ini ıöıtermelrtedjr, " 



Amerikadan Mektup 

Paranın temin 
edemedikleri 

Sigara satıcısı kız 
• 

G 
enç ve zarif surette giyin
miş kız, barın bir masa
sından bir masıssırıa dolaş. 

tıkca hafıf bir sc ::.le daimfl bu 
sözleri t~knarlıyordu : 

- Sigara var, sigara var. 
Güzel bir kızdı. Yalnız ne 

dense. yüıünün sa~ tarafını rlaima 
başka yana çeviri} ordu. 

Müşteriler onun seşinde de 
bir tuhaf titreklik seımekteydilcr. 
Mahcup görünüyordu. 

Çünkü bu işi daha ilk yapı· 

yordu. İki saat kadar evvel dı
şarıda iş istediği ıaman, sigaracı 

k11ın, hastalanması dolayısıle he
men onu alıvermişler ve ünifor
masını gi} dircrek boynuna işpor
tdsını takıp müşteriler arasına 

salıvermişlerdi. 

Barın devamlı müşterileri, bu 
kızın. profılıni hayretle karşılı· 
yorlardı. Acaba bu kadar güzel 
bir kıı. neden sineınhyn veya re
vüye girmiyordu. Böyle bir kız 

sigara satmakla neden vaktini 
kaybediyordu ? 

Bu milyoner genç, daha ilk 
defa böyle bir iyilıkte bulunmuş 
değıldir. 

Bir defa bir telefoncu kııı 
denizde boğulmaktan kurtarmış

tır ki, neticesi pek nt"şelidir. 
Oli\.e Hamilton ismindeki bu 

telefoncu kız, bir kayıkta, mil· 
}Oner. Llılsin yatının yanında 

kürek Çt'kmekte iken yanından 

hr motör geçerek kayığı altüst 
etti. 

lşte bu sıradaydı ki milyoner 
delikanlı Lids derhal denize atla 
rrıış, milyonerin arkasından bütün 
} atın tayfası da atlamrştı. 

Fakat Lids, önce atladığı 

için kızı şnhsan kurtarmağa mu
vaffak olmuş, onu ) atına alımış- ' 
tır. 

Az sonra ahbab olrnuş'ar ve 
N~V} ork gazetelerinin rledıkodu 

sütunları bu iki genç arasıııda 

bir aşk macarası başladığını yaz
mışlardır. Çok süı merlen evlene
ceklerini tahmin ediyorlardı ve 
bu tahminlerinde isabet ettiler. 

Btlytlklerımızın 
çekllea tebrik 

telgralları 
Kasım Ener Beledi) e Reisi 

ADANA 
Tebrıkleı inize teşekkür ecler 

Cumhuriyet bayramınızı kutlula. 
rım. 

Dr. Refik 
Saydam 

Mustafa Rif at Gülek 
C. H. P. Reisi 

ADANA 

Tebrikinize teşekkür edc:ı 

Cumlıurh et bayramınızı kutlula· 
rırn. 

Başvekil Dr. 
Refik Saydam 

Mlkellellerln 
talim çalışması 
Bu pazar Btden Terbiyesi 

Seyhan Bölgesi binası babçPsin<le 
Binbaşı Kerım Kızılkaya, Bütün 
Beden Terbi}esi ögretmenleriyle 
on beş ça\'UŞ ve onbaşının ko
mutanlığı altında gençlik kulüp· 
lt>ri mükelleflerinin tAlim ve ter· 
bi) eleriııe bil) ük bir itina ve ti 
ti:ıl.kle devam edilm"ş 1 ir. 

Memur maaşları 
üzerinde tetkikler 

HAYAT SARTLARI VE PAHAllllK VAZİYETİ 
:··~ ..................... : 
: 1 ı : Milli Şe in : 
f telgraDarı i 
ıı Milll Şefimiz Cumhu- ıı 

rlyet bayramı mUnase· 
ı betiyle c. H. P. reisi ı 
ı Mustafa Rlfat GUlek'e •u ı 
ı telgrafı göndermı,ıerdlr: ıı 
ı C : Te•ekkUr ve sev-
ıı 611• tebrik ederim. i 
ı lnönU ı 

: ........................ : 
DÔRTGENCIN KAVGASI 

Turan, Kemal, Faik, Hamdi 
adlarındaki şahıslar Kemal ve Fah· 
reıtini dövdükleri görüldüğ"üoden 
haklarında tahkikat baş'amıştır. 

Barem kanununda bazı tadil 
ler y apılarağı ve bu hususta Ma
liye Vekaletiııce bir kanun layi
hası hazırlanmakta olduğu hak
kında haberl~r intişar etmişti. Bu 
haberin bazı vekaletler ve ez· 
cümle Dahiliye Vekaletince nahi· 
}eler teşkilatını genişleten l>ir la· 
yihanın ha11rlanmasından galat 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu proje mütaleası alınmak 
üzere Maliye Vekaletine gönde
rilmiştir. Layiha kadroları ihtiva 
etmesi dolayısiyle Barem kanunu· 
na ek olarak hazırlandığından 
habere "Barem kanununda baıı 
tadiller yapılacaktır., gibi bir ma 
hiyet atfolunmuştur. Barem ka· 
nunurıun (Saslarıııc!a değişiklik 

yapılması mevıuubahis değildir. 

Milli Mensucat - Malatya 
Mensucat fudbol maçı 

Diğer taraftarı 100 liraya ka • 
dar maaş alanlardan muvazene 
vergi<ıi kesilmiyecegi hakkında 

baıı şayialar çıkmış ise de bu 
hususta verilmiş bir karar veya 
hazırlanmış bir proje mevcut de
ğildir. 

MaÇı 5·2 Milli Mensucat kazandı 

-O 
maşallah 1 Karatepeli, a 
tık sık sık şehirde görü 

meğe başladın •• 
- Ne yapan yiğen .• Alla 

devletin yokluğunu vermesin 
Çoluk çocuğa biraz ucuz bas 
almağa geldim • Bir haftadanbe 
de şehirdeyim . Olmuşken bir 
eı ken gideyim ele Cümhuti) 
ba}"ramını da göre} im dedim 
Geldiğime de çok İ) i etmişim 

içim açıklı. O gün şehirdeki le 
labalığı, mektep çocuklarını,M 
metçikleri, evlerin ü~tünde ·na 
nazlı sallanan bayrakları görün 
göğsüm kabardı . lçime rahatı 
çöktü. Sırası gelmişken sen söy 
bakalım dünyanın hali nicedir ~ 

Nice olacak emmi ? Alma 
Moskof döğüşiip duru) or •• 
harp kışın da devam edecek 
}Orlar .. 

Karatepeli - Dö~üşe dursu 
lar bakalım .. Elbette kolları 

1 
kanatlarınırı kırılacağı bir gün 
Jecek .. Doğrusu insan oğlun 

bu kudurgunluğuııa bir türlü a 
lım er mi) or .. Ôteki harpte 
böyle gırtlak gırtlağa boğuş 

!ardı. Bu harpten sonra dün 
ralıet edecek diyorlardı. Halbu 

Bir ara şeflerden biri kendıni 
çağırdı. Ve kız birden bire yüzü
nü dönünce, rlaima yan durma
sının acı scbtbi anlaşıldı. Sağ 

yanağından itıbaren bo) nuna 
doğru kırmızı. azgın ve çirkin 
bir yara izi görülü}orcJu. 

.Fttkat yüzü yaralı iken ame· 
liyatla clüzelen kııa gelince, bu 
kız heı hs taraf ınden pt·k arzu 
edilen bir revünün koı o heyetine 
dahil olmuştu. 

PROFESYONEL BiR GUREŞ TAKIMININ TEKL.IF/ 

Pazar günü Adana Stadyo
munda Hakem Nihat Calbanın 
idaresinde Milli Mensucat Gençlik 
kuliibü ile Malatya Mensucat Genç·, 
lik kulübü karşılaştılar. Bu futbol ı 
maçının birinci haftayımı 2 - 2 bit· 
ti. ikinci haftayım daha enerjık 

davranan Milli Mensucat üç gol 
daha kaydederek maçı 5-2 ka 
zandı. 

Gençlik kulühü - incir \ık Gençlik 
kulübü, 

Ancak haber aldığımıza güre 
içinde bulundıı~uınuz haya~ şart

lnıı ve pahalılık vaıiyeti dola) ı· 
siyle memur maaşları üıerirıde 
ba1.1 etü<ller yapılmaktadır. ı 

Ceza kanunu 

bugüne karlar Çt'ktiğimiıi Ali 
bilir .. Boş yere bizi de n 
yaktılardı . Bu harbin sonun 
kim bilir başımıza neler gelec 

Birden bire barda herkesi 
bir merhamet duygusu dol~ştı. 

işte bundan sonra bir takım 
tesadüfler Rut Hıllard isimli bir 
Amerikan kızının başmdan geç
meğe başladı ki cidclen arılat

mağa deger : 
O alı.şanı barda Amerikanın 

meşhur milyoneri Bil Lids vardı. 

40.000.000 dolara vari~ olmuş 

bu delikanlı mil} oner, ) üıünün 
bir tarafı ) aralı Rut Hıllarddan 
bir pııket sigora almok isledi. 

Fakat bu sırada, kızın sak
lanmasına rağmen. yarasını da 
görmüş ve biı den düşlinmeğe 

başlamıstı. 

O gün gazetelerin birinde 
t.ir } üı. } arasının ameliyatla gi
derildiğini okumuştu. 

Nev} or klu bir operatör bu işi 
yapmış ve hastasının } üzüne 
rski güzelliğini vrrmişti. 

Genç mil} tıner Bil Lalin ha
tııına bir fil.ir geldi : 

1 te şurada genç, sevimli, fa. 
ket yüzünün güzelliğine halel 
gelmiş bir kız vardı. Bunun -
) üı.ündeld kusur müstt'soa 
heı yeri lıerharıgi bir revü ltızı 

kudar mükemmeldi, 
Onu tekrar yanına çağırdı. 

Ve birkaç sual sordu. Kız 

açıktan açığa cevap verdi : 

Milyoner Lids, ertesi gün, 
bu kızın annesine telefon ederek 
yüzünün tedavisi yapılması için 
kendi doktorunun bakmasına 
müsaade etmesini istedi. 

Böyle bir güzellik ameliyatı. 
na hiç parası yetişmiyecek olan 
annesi evvela ha} ret etti. s•ınra 

tt-klifi memnuni} etle kabul etti. 
Kıı:, f ılhakika ameliyat odası

na götürüldü ve muvaffaki} etle 
ya)'ılan bir ameliyatı müteakip 
yüzünden sargılar çıkarıldığı za· 
UJ8n kendisinin tam manasile lc.u
sursuz bir hale gelcliği görüldü. 

Şimdi lmm annesi b•J genç 
milyoneri aııyordu . Teşekkür e
decekti. Fakat genç • milyoner 
ıehirden ayrılmıı, ve sık sık yap· 
tı~ı seyagatlerdcn birine çıkmış

tı. 
Dört haneli bir rakama baliğ 

olan operasyon masrafını mem
nuniyetle vermiıti. işte o kadar. 

Yeni elde ettiği gÜLellik her
kesin takdirini kazanıyordu. Vak
tile geceleri tüyıtsıncla arzuladığı .. 
oc) ler şimdi tahakkuk etıni~ti. 

Fakat kendisine bu iyiliği 

yapan milyoner delikanlıyı daima 
görmek ve ona teşeklı.ür etmek 
isti} ordu. 

Bu her iki takımda liklere çı · 

kacaklarından tak,·iyesiz olarnk 
bu maçı hususi ve hazırlık mahi

ı yetinde; yapmışlardır. 

Nıhayet bu da oldu. Lidıı 

seyehatten döndükten sonıa bir 
akşam, bu kızın şarkı söylediği 

tiyatroya gitmişti. Fakat onu di
ger güzel kızlardan ayırt edeme
mişti. Buna mukabil kız, onun 
Lids oldu~unu derhal tanımış 
ve bir küçük kağıt yazarak O) un · ' 
dan sonra kenclini görmek istedi
ğini söylemişti, 

Filhakika, O) undan sonra, 
kenclisiııe güz.elliği tekrar kazan
dırmağa yardım eden bu deli
kaıı lı) a nasıl tt'.'şekkür eclt:ceğini 

şrtşırmış ve ona sakin bir veli· 
nimet gözüyle bakakalmıştı. 

Genç ve iyi kalkli milyoner 
ise, tevazUla: 

c - Cidden güzel bir kız

sın sen 1 diye iltifatta bulunmuş· 
tu. 

Ve sonra, karısı telefoncu 
kızdan ayrıldı. 

Yüzü yaralı iken ameliyatla 
düzelen k11.1n şöhreti o kadar 

Önümüzdeki haftadan itibaren 
liğ maçlarına ıış tğıdaki, fiküstüre 

1 
göre devanı edılecektir. . . 

9- 11-941 Adana Demırspor· 
lrıcirlik Gençlik kulübü, 

Kazalar Gençlik kulübü 
Malatya Mensucat Gençlik kulübü, 

Adana Gençlik K. - Milli 
Mensucat Gençlik kulübü, 

16- 11- 941 Kazalar Gençlik 
K. - incirlik Gençlık kulübü, 

Malatya Mensucat - Adana 
Gençlik kulübü, 

Milli Mensucat - Adana De· 
mirspor kulübü, 

23-11 - 941 Milli Mensucat 

sağlamdı ki mensup olduğu ilk 
tiyatrodan ayı ılınca hemen bir 
başka iş bulmıış fakat n'ilyoner 
genci bir daha bulamamıştı. 

Kazalar Gençlik kulübü -
Adana Gençlik kulübü, 

Malatya Mensucat Gençlik ku
lübü - Adanl\Deınirspor kulübü. 

30-11- 941 Malatya Gençlik 

kulübü - incirlik Gençlik kulübü, 
Kazalar Gı·nçlik kulübü -

Milı i Mensucat Gençlik kulübü, 

Adana Gençlik kulübü - A-

dana Demirspor kulübü, 
7- 12- 941 Adana Gençlik 

kulübü - incirlik Gençlik kulübü, 

Ka7.alar Gençlik kulübü - A
dana Demirspor kulübü, 

Malatya Mt'.'nsucat kulübü - -

Milli Mensucat kulübü, 

*** 
Kuvvetli bir Profesyonel ~ü

reş takımı 30 il . inciteşrin Pazar 
gunu güreş yapmak üzere ve A- 1 
danadıl hazır bulunmak için Be
den Terbiyesi Seyhan Bölğesi mu· 

dürlüğüne hususi bir teklif yap· 
mıştır. 

Güreş ajanı •Greko-Romen .. 

takımı ile ınusabakalara iştirak et· 
mek için lstaııbula gittiğinden, ta

kımın dönüşünde bu keyfiyet böl· 

ğemiıce mütalea edilecektir. 

-------~ı_·=---T_ı_P __ A __ L_E_M __ l_N_D __ E __ ~~ı------

A Vitaminin gözlere taydası • Antiseptik ampul 
Birleşik Amerikanın Ohios eyaleti dahilinde, 

Kleveland şehrinde çıkan Tıb Cemiyeti, mecmuası, 
yapılan fenni tecrübelerin verdiği parlak neticeler· 
den bahsetmektedir. Bu mecmuaya göre, göz mü· 
tehassısları, son zamanlarda A vitamininin iyi gör 
me icin pek lüzumlu olduğunu tespit ettikleri gibi, 
karanlıkta görme kabiliyetini fevkalade arttırdığını 

mÜ:$ahede etmişlerdir. Kleveland şehri gözcülük 
enstitüsünde yapılan muhtelif tecrübc:lerde şoförle

rin A vitaminlerini havi yemekler ile tabi tutulduk 
)arı hususi rejim sayesinde, karanlıkta da pek iyi 
gördükleri sabit olmuştur. 

A vitamini, göz sinirleri üzerine tesir etmekte 
ve rüyet hassasını keskinleştirmektedir. 

• Amerika gÖT. tabipleri, bu keşfe büyük bir e
hemmiyet vermekte ve A vitaminleriyle bir çok 
göı. hastalıklarının ve bilhassa rüyet zafiyetinin Ö· 

nüne de ieçilebileceA"i ümit edilmektedir. 

• • • 
Amerika mühendislt>rinden biri civa tebahhura 

tiyle işleyen bir elektrik anıpü ü imal etmiştir. Bu 
elektrik ampulü, 10 valtlık bir ampulden daha pa· 
halıya mal olmamaktadır. 

Fıtkat bu ampulün en büyük lkıymet ve ehem· 
miyeti antiseptik bir tı:ıkım şualar neşretmesidir. 

Doktor ve alimler önünde yapılan müteaddit 
civa tabahhuratiyle işleyen hu ampulün, 15 metre 
uzakta bulunan bir kap suyu tasfiye ve taktir ettiği 

sabit görülmüştür. Mucidi t>ırafından Sterlamp adı 
verilen bu ampuld~n bilhassa hastahanelerde istifa· 
de edılecek yemekler ve iaşe maddele~ bozulma 
dan muhafaza edilebilecektir. 

Bu ampul, ufak bazı tadilatla etrafı da aydın
latmaktadır. Fakat ışık vermek için yapılan tadilat, 
maliyet fiatini bir misli arttırmaktadır. 

tadilatında 
yeni ahkam 
Adli) e Vekaleti cez~ kaııunu

nun tnrlilatı üzeı indeki çaiışınala
rırıa devam etmektedir. Bu güııe 
kadar ceza kaııunurıuıı uınuıııt 

hükümleri gözden geçirilerek yeni 
esaslara bağlanmıştır. Tevzi ve 
ikmal edi!cıı lıükümler 124 mad
deden 183 e çıkarılmıştır, 

Yeni la} iha<la en mühim de
ğişikliklerden biri Sİ) asi mücrim· 
!erin iadesi hakkındaki hükmün 
tadil editmekte ve bunların iade
sine ait memnuniyet kaldırılmış 

bulunmaktadır. ~1uahedelercle sa
rahat bulunduğu takdirde müc
rim olan Tüı k vatandaşlarının 
dahi iadesine cevaz vetilecektir. 
Di~er taraftan haf ıf ve ağır para 
ce1alarında hakimin tayin ettiği 

miktar suçluııuıı iktisadi vaziyeti 
dola) ısiylc tesriden uzak bulun
duğu tflktirde hakim bu par"' ce· 
ıa::.ının } ukarı haddini ~üç mi~'ine 
çıkarabileceklerdir. 

Yeni projede emniyet tedbir
leri de tevsi eclılrnektedir. nu su
retle akli mallıli) ete duçar olan 
U) uşturucu nıad,le kullanan ) a~ı 
küçük olan kimseler doğıudan 

doğ"ruya salıverilmiyecek, bu gi . 
biter tadavi nıüesseselcriııe dev· 
let idare ve nıürakabts'ndcki ıs· 

lah ve ·terbiye müesseselerine 
koııulaCflktır. 

Devletin şıtlısiyeli ve amme
ııin nizam ale) hinde veya si.} asi 
maksatlaı la iş!enen cürümlerin fa 
illeri hakim taraf ıııdan bir ve) a 
bir kaç vilayet ve kaza hududu
ııun içine girmekten mcnedilebi
kcektir. 

Bu surt tle yeni bir emniyet 
tedbiri malıiyctıııdc bir sürgün 
ortaya çıkmış olacaktır. 

DOCUM 
Milli mensucat fabrikası sicil 

memuru Mustafa Serçenin bir er
kek evladı dün) aya gelmiştir. 

Yavruya uzun ömürler dileriz. 

1 

1 

1 

1 

BiR KADINA HAKARET 1 

Nacaran mahallesinden Ayşe 
ve kaıdt:şi Turan isminde şahıs· 
lar komşularından Münevver Ok· 
tana hakaret ettiğinden tutularak 
haklarında muamele yapılmııtır. 

- Biı. bu defa girıneclık i 
emmi '? l lnınclolsun rahulıL .. 

Karatrp~li - Tabii ginı 

ya . . Milleti bu kadar ileri 
türen, göı.üınüzü açan bü) Ü 

rimiz lıarbiıı ııe olduğunu herk 
teıı i;i biliıler. Kimden ne i 
) oı uk da almak için döğü.ş e 
ceğt~. Kinıscnin molmdo güır;ü 

) ok ki .. Bi1.inıki bize yeter 
Kımsenin ÇAkır gfüü için de 
rıımızı ııare yakamak .• Biz ç 
döğüştük , onlaı çok seyirci 
dular .. Hele bir say baka 
kaç hnrp gördük .. 93 Mo 
muharebesi, Trablus harbi, Ba 
muharebesi, büyük harp, arka 
dan yine Yunan muharebesi 
Hele o Yemen muharebeleri 
Bunların içinde yalnız bir ta 
asıl millet muharebesi , kanı 
canımızı haklı ) ere verdiğı 

muharebe oldu. Mustafa Kem 
ytıptığı son muharebe . . 

- Peki ya emmi şimdi n 
!ursa olsun hiç mu hare be yapı 
cak m.yıı '? 

Karatepeli - Kim demiş 
na, ben böyle bir şey sÖ} lem 
haşa 1 . Haıp etmıyeceğiz de 
se, şunun bunun çıkarı için 
lelin karı olmadan harp et 
crğiz dedim . Hele toprakla 
zın bir ucuna bir dokunsunla 
Cerıgin ne olduğunu dünya 
ıür •. lki gün evvel millet 
den nutuk söyliyen bürük p 
dinlcmed'.n mi ? c Hiç bir 
zora katlanamak > demedi ı 

işte o laf bütün milletin lnf ı 
- Neler öğrenmişsin 

tepeli '? Nelere aklın eriyor 
nin gözün çok açılmış 1 

Karatepeli - Bütüıı 

gibi .. 

HAKARETTE BULUM 
Kasapbekir mahallesinde 

tafa Kızıldağ Komşularından 
leyman Tar'a hakarette bulu 
için tutulmuştur. 

HAYVANIN BAŞIND 
TORBAYI AŞIRIRKı 

Derviş Akdemir adında 
Arıkzade hanından Mustafa 
ğüre ait hayvanın başından 

torbasını çalarken suç üstü 
lup adliye) e teslim edilmi~ti 



SiYA~/ ve ASKERi 
GÔRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
Ankara Radyo Gazetesi ıııiiıılii 

Sovyetlerln yeni 
t&$kl1At ıaallyetl 

. ... 
tinler, Macarlar ve /ngiltere 

J apon - Sovye t paktı 

Romanya • İtalya 
ırasında görüşmeler 

A 
lnıan - Rus harbine dair alı
nan haberlere göre, cephede 

vaziyet Sovyetler aleyhinedir. 
Cenup cephesinde vaziyet çok 
fenadır , Kırım tamamen işgal 
Cdilmtk Üzeredir . Alman oı du· 
farı Sivastapol üzerine yürümek
lcdir. Şimdi cephe Şimal ve Ce
nup olmak üzere ikiye ayrılmış 

bulunu} or . Mar<·şal Voroşılof ile 
Mareşal liudieni ise cephe geri
sinde vaıifeler almıştır . Söy'en
diğine göre. Voroşilof ve Budieni 

ileride yeni kuvvetler tı şkil et
mekle mrşguldur . 

Gelen malumata göre , Mos 
kova tehlikeye maruz olmakla 
beraber fehirde hayat normaldır. 
Almanlara göre , Finlandiya ve 
Macaristan kı taatı da Moskova 

Cephesinde çarpışmaktadır. Rusya 
bundan dolayı lngiltereııin Fin
lese ve Macarlara harp ilan et
rne.ııinl istem'ştir . 

Gtırçi İngiltere bun !arla siyasi 
rnünasebatı kesmiştir. Fakat haı p 
İlin etmiş değHdir . lngiliz mat· 
buatı Rusyaııın bu talebini mu
hik görür ~t:kilde nrşriyat yap
tnak.tadır. 

* * * 
Japonya ile Sovyet münase· 

betıeri!1in düzelmekte olduğu gÖ· 
ıiiliiyor. Gelen bir habere göre, 
Sovyetlerle Japonlar arasında ye
ni bir hudud anlaşması imza edil 
nıiştir. 

... * ... 
Bükreşten gelen hir habere 

~vıc, lloanon ric.:alilP fıalyan Kam· 
biyo NaZl't arasında görüşmeler 
olmaktadır. Yeni Ticaret anlaşma
hırı olacağı söyleniyor. ltalyamn 
rnali ve iktisadi sahada işbirliği 
Yapması dikkata şayan görülmek
tedir. 

Roınanyadan ltalyaya toprak 
nıalısulü ve petrol ihracı mesele· 

sini Almanyanın nasıl karşılaya

cağı malUm değildir. 

• * * 
Cebheye gelince: Moskovaya 

yapılan taarruzun biraz gevşediği 
haberi gelmektedir. Mamafih bu 

tevakkufun bir hazırlık devresi 
olduğu söylenebilir. Moskovarıın 

hemen bugünlerde düş .. ceğini san 
nıamak lanın gelir. Moskovayı 
<;enuptan tehdid eden Tula muha

rebeleri bütün şiddetile devam 
ediyor. Almanların Cenupta Kursk 
şehrine girdikleri bildirilmektedir· 

Keza Sempeıapol şehri de işgal 
edilerek Alman kuvvetleri Sivas· 
tapol öoüoe gelmiştir. 

Silifkede berek etli fıstık oldu 

S·lifke : 3 ( Türksöıü muha· 
birinden ) - Bu yıl memleketi- · 

tnizde Fıstık mahsulü ümit edil· 

diğinden pek fazla bt!reketli ol· 

nıuştur . 

Fıstık eken bütün çiftçiler 
elde ettikleri mahsulü değer fi. 
atla sattıklarından yüzleri gülmüş 

Ve neşderine payan yoktur. Hat 
ta bir kısmı elde ettikleri külli
Yet li meblağla dükkan açarak 
ahıüitaya başladılar . 

Buna binaen önümüzdeki yıl 
için şimdid"n hummalı bir faali
yete geçerek fıst ıkçılığa . gereği 
kadar önem vermlktedirler. 

Öğrendiğime göre, ırmak ke
naı ında tarlaları bulunan bazı 
çiftçiler şirket haline gelerek Gök
ıudan tarlalarma su a lmak için 
ih:ıarata baş lamışlardır. 

iNGİl Tf R[NIN 
HARP ilANI MfSEl(Sİ 

Londra : 3 (A.A.) - Taymi· 
sin siyasf muharriri yazdığı bir 
makalede Sovyeller Birliğinin ln
giliz hükümetine Romanya, l\faca
rislan ve Finlandiyaya harp ilan 
edilmesini istediğine dair olan ha
beri bahis mevzuu ederek şöyle 
diyor : 

" Biz bu memleketlerle harp 
halinde olalım veya olmayalım on
lar bizimle harp halindedirler . » 

Muparrir yazısına şöyle devam 

etmektedir : 
Harp ilanı lehinde veya aley-

hinde ileri sürülebilecek deliller 
vardır. Fakat göz önünde tutul
ması lazım gelen esaslı nokta sa· 
rihtir . Düşmana mukavemet ve 
Alman harp makiQesini zarara uğ
ratmak için en (azla çalışan mül 
tef ikimiz bizden bir talepde bu
lunmuştur. Memleketimiz yukarıda 
ismi geçen üç millete daha şim
diden kendileriyle harp halinde 
imişiz gibi muamele etmektedir . 
Harp ilanı mevcut vakaları sade
ce mantıki bir şekilde taşımaktan 
ibaret bir hareket olacaktır. 

lngiliz hükumeti bu mesele 
hakkında Dominyonlarla ve Ame
rika ile görüşmektedir. 

Sovyetıere göre 
( Birinci sahifeden artan:) 

törlü piyade kolunu da~ıtmış, 200 
den fazla Alman öldürmüş ve bir 
çok kamyon tahrip etmiştir. Dün 
gece Tu la istikametinde Sovyetler 
asgaıi 500 düşınar. s ubay ve eri 
öldürmüş ve 40 kadar tank takrip 
etmiştir. Cenup bölgesindeki çar
pışmalarda da iki Alman piyade 
laburu irnlıa edilmiş ve 16 tank 

ve 10 top alınmıştır. 

Almanlara göre 
(Birinci sayfadan aı tan) 

Rodoktal-i meV7İlınden birine a · 
ğır çapta bombalar isabet ettiril
miştir. Kırımda yarma ve takip 
muharebeleri esnasında 53,175 ki· 
şi esir edilmiş ve 230 tank, 218 
top, bir çok zırhlı tren ve çok 
mıktarda da tren malı.emesi iğti
nam edilmiştir. 

Bunrlan başka ileri hartketi
mize mani olmak için konutulmuş 
olan •13,000 den far.la kara torpi
lide tahrip edilmiştir. İtalyan kı · 
taları Dorıeç de yeni arazi ka
zanmıştır .. Doğu cephesini n mer· 
kez kesimindtı Kursk şehri zırhlı 
ve piyade teşekkdllerimiz tara
fından ele geçirilmiştir. 

Berlln : 3 (a.a) - Folkisehe 
Obahter gazetesi, Sovyet Bahriyn 
komiserlığinin Bir tebliğine atfen, 
Sovyetlerin Karadeniz filosunun 
bir eski . tip saffıharp , iki mo 
dern ve bir eski tip kruvazör , 
21 modern ve 6 tcski tip destro· 
yer, ve 50 denizaltı ve 50 sürat
Jı hücum botundan teıekköp et· 
t iğini bHdirmf' ktedir. 

Maltaya 
bava hücumu 

Malta : 3 (a. a .) - Hesmi 
su rette bildirildiğine göre, bazı 
düşman tayyareleri paıar sabahı 
Malta açıklarında görülmüşse de 
hiç biri sahili aşamamıftır. Daha 
sonra bir ve} a iki düşman tayya
resi ada üzerinde uçmuştur. Tay
yare karşı koyma bataryaları bu 
tayyarelere ateş açmıştır. 

Alrlka barekAtı 
Kahire ·: 3 (a. a ) - Libya

d Tobrukta ve bütün kesimler
d:· düşman topçu ateşi hafif su-

t tc 
aıalmışiır. Bir İtalyan, ke· 

re . d'I 
·f kollarımız tarafından esır e ı -

ş . t' Oücman keşif kolları faa-
mış ır. " f 1 1 . . h f f suretle daha az a o 
.lıyetı aBı .. m savaş keşif kolla-
muştur .. ızı -

b' k noktada duşmanla 
nmız ırço . e düşmana ka· 
temasa ge~:mış v 

1 kavdettirmişlerdir · yıp ar ., 

Amerikanın 
Rusyaya yardınlı 

Bazveltln Makenzl 
Klng'le görtlşmeıerl 

Vaşington : 3 ( A.A. ) -
Nevyork Herald Tribüne göre , 
Amerikan hükumeti Rusyaya yar
dım olarak gönderilecek malze
menin sevkiyatını çabuk yapabil
mek için Amerikan limanlariylc 
Basra Körfezi arasında muntazam 
bir deniz hattı tesis etmek niye· 
tindedir. A merikan istibsalatı art· 
tıkça bu yol vasıtasiyle . gittikçe 
arlan miktarlarda tank, tayyare 
ve top nakledilecektir. 

Son bir ay içinde 
mihver gemi zayiatı 

<Baştarafı Birincide) 
ken tayyarelerinin drta n bir nis 
betle kullanılmış olmasıdır. Bu 
tayyarelerin ateşi bazı vaporlan 
yakmak veya batırmak imkanını 
vermesidir. Son dört ay içinde 
400 kadar mihver vaporu batırıl

mıştır. 

Londra : 3 (a. a.) - Hava 
ve dahili emniyet nazırlıkların-

dan: Tek uçan bazı düşman tayya
relerinden biri lngilterenin doğu 
larına bombalar atmışlardır. Bir 
yerde hafif hasar vardır. 

Londra : 3 (a. a.) - Sahil 
tayyarelerimiz dün gece Hollanda 
adası açıklarında düşman vapur
larına ye Noı veç sahillerindeki 
hedeflere bücuın etmişleı di r. 
Düşman gemilerine karş ı alçak. 
tan uçarak yapılan hücumda bir 
sııhrnıç gemısile bir iaşe vapuruna 
isabet olmuştur , Norveç sahilin
e!~ bir üalık yağı fabrikasile bir 
telsiz istasyonu bombalanmıştır. 
Bir riyoıda küçük bir iaşe gemisi 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

Ta} yarelerimiı.den biri üssüne 
dönmemiştir, 

Büyük ba!a 
akınları oldu 

( Birinci sayfadan artan ) 

yare filoları tarafından dün akşam 
yapılan ve altı saat süren hücum 
esnasında Napoli ile Palermoya 
tonlarca bomba atılmıştır. 

Napolide bir torpil fabri"ası 
ile bir tayyare fabrikasına ve bir • 
gara isabetler kaydedilmiştir. Pa· 
lermoda elektrik fabrikasiyle bir 
havuz,deniz tayyarelerine mahsus 
rıhtımlar şiddetle bombalanmış -

tır . 
ltalyan gece avcıları Napoli 

üzerinde İngilizlerin yolunu kes
meğe teşebbüs etmişlerse de :ln
giliz tayyareleri üslerine dönmüş· 
!erdir. Diğer İngiliz ağır bomba 
tayyareleri Akdenizde gece ya
rısı bir Mıhver iaşe gemisine mu· 
vaffakiyetle hücum etmişlerdir · 
Alçaktan en aşağı altı isabet kay· 
dedilmiştir. Gemi son defa ola· 
rak görüldüğü zaman hareketsiz • 
bir halde bulunuyor ve kıç tara· 
fırıdan du man bulutları çıkıyordu . 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Eşimiz ve babamız Seyhan 

Orman müdürü Mithat Sezerin ve· 
fatından dolayı cenaze merasimi
ne iştirak lütfunda bulunan kıy
metli vilayet erkani muhteremesi
ne ve merhumun me~ lek arkadaş· 
lariyle dostl;,nna ayrı ayn teşek
küre teessürümüz mani bulundu· 
ğundan say ın gazetenizin delaleti· 
ni rica ederiz. 

Merhum Mithat Sezerin 
Eşi Kızı Kızı 

Zahide Mediha Melehat 

DÔRT KiŞi BiR ADAM/ 
DôCDO 

Güneşli mahallesinden Garip 
oğlu Salim, Yusuf oğlu Ziya, Ce
mal oğlu Süleyman, Mehmet oğlu 
Ismail adındaki kimseler Memle· 
kel Hastahanesi civarında dolaşan 

Edibi fena hald e d övdükleri şlka· 
yet edildi~inden yakalanmı şlardır. 

Haydpark : 3 (a.a) - Hafta 

tatilini B. Ru7.veltin misafiri ola· 

rak Hayparkta geçiren Kanada 

başvekili Makenzi King , Oklava

ya hareket etmiştir. 

Başvekil hareketinden evvel 

beyanatta bulunmak istememiş 

ve yalnız şunları söylemiştir : 

Her şeyden bahsettık. Birleşik 

devletlerle Kanadayı ilgilendiren 

bazı meseleler, Reisle yaptığım 

garüşmelerin mevıuunu teşkil etti. 

Fakat bu hususte hiç bir şey ifşa 
edemem. · 

Katil, maktulfln 
cenazesi ön8nde 

öldlrlldft 
Meksikanın Larengo kasaba

sında intikam yüzünden pek feci 
bir cinayet .olmuştur. Kadasto 
adında bir haydut , arkadaşların· 
dan Baru'yu öldürdüğünden ya· 
kalanarak hepishaneye atılmış
t ır. Baru'nun cenazesi nakledilir· 
ken halk, hapishaneye hücumla 
kapıları kırmış ve katili yakaladı· 
ğ'ı gibi cenazenin önüne götüre· 
rek orada baltalarla öldürülmüş

tür. 

Maktulün bu vak 'ada hazır 

bulun en zevcesi, katilin cesedini 
tekmeledikten sonra "seni şimdi 

affedi}'orum., sözlf':riııi söylemiş

tir. Katilin cesedi sokak ortasııı· 
da bırakılmış , cenaze alayı da 
hiç bir şey olmamış gibi yoluna 
devanı etmiştir. 

Kazık_lar şehri 

Hollandada Amsterdam şeh
rinde vukubulan bir toptak çö
küııtüsü hakim Erasme'in , ahali
si , kargalar gibi ağ.ıç tepelerin
de oturan bir Avrupa şehri bu
lunduğunu iddia ederken doğru 
söylemiş olduğunu ispat etmiştir. 

Kalın bir çamur tabakasl 
üzerine inşa edilmiş olan Amster
dam şehrinin , Erasme'in yukarı

ki sözlerile kasdetmiş olduğu şe

hir olduğunu meydana çıkarıyor • 
Arnsterdamda evler , çamur ta
bakası içine batırılmış kalın ve 
uzun kazıklar üzerinde duru
yorlar . 

Saray , 14.000 kazık üzerine 
istinad ediyor . Amsterdam şeh
rindeki bütün evlerin 25 milyon 
kazık üzerinde durduğu hesap 
edilmiştir • işte bu kazıklar , ha
kim Erasme'in , ahalisi kargalar 
gibi tepelerinde tünemiş olan 
ağaçları temsil ediyor . 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

--====-=== 
Kilo FIATI 

ClNSı En az En çok 

!
-=-- ~S. l K. S. 

Koza 1 13.~o _ 15.00 

1 

Klcvland Ç. 00,00 
Klevland 1 68 00 70,00 

i Klevland II- - 65
1

00 ı 67,50 '' 
1 ' 

M. Parlağı - - Oô:OO 58,00 
P. Temizi 00,00 57,50 
Kapımalı 

Y. Çiğidi ı 05,00 1 

K. Çiğidi 6,75 
Susam · - 41,50 

Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 1. 
~u~ 7,43-, 7,50 I 

1 3 - 11 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

ı :_!_ş bankasından alınmıştır. 

1 (Frank) Fransız i 

1 

(Frank) İsviçre -
(Sterli n) İngiliz --5:20 
{Qolar) ~merikan 129 19.25 

---·~--------------.--

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Salı 4.11.941 

7 .30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7 .33 Müzik: Harir Program (Pi.) 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi) 
8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik: Senfonik parçalar 

programın ikinci kısmı (Pi.) 
12.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
12.33 Müzik : şarkı ve türküler 
12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik: Saz eserleri, semai 

ve şarkılar 
13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Proğram 

(Pi.) 
18 00 Program ve memleket sa-

al ayarı 
18.03 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası 

19.00 Mü::ik: Fasıl heyeti 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Muhtelif şaıkılar 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 

21.00 

21.10 

21.30 

21.45 

• 
22.30 

Müzik: Amatör saati 

Ziraat Takvimi. 

Müzik: 18 ve 19 uncu asır 
Müzik Edebiyatından 

Konuşma { 100 sene önce 

nasıl yaşıyorduk) 

Müzik: Klasik Türk müziği 
Programı 

Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri . Ziraat, Esham-
Tahvilat, Kambiyo- Nukut 
Borsası (Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans müıiği (Pi.) 

22.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa-

Refika Recep Tüme~! 
Adana Biçki Yurdu 

Yeni sene _talebe kaydına baılamııhr. Kayd ve 

kabul f eraiti Bebekli K ilise sokağındaki biçki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

sccı: =.uu:ıı::::u :n:u n '* n u uu:::~u u = ==::;t 

DOKTOR n 

Muza/ fer Lokman 
Bugünden itibaren Hastaıarinı mua· 

t~==~==~:==:=::m~::J 
i LAN 

ERKEK öGRETMEH OKUlU MODOR lÜGÜND~N: 
Miktara 

Cinsi Metresi Takdir No Bedeli Teminatı%7.5 

Lacivert kumaş 350 725-821 700 184 Lira 

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

2 - ihalesi 1911111941 tarihinde Çarşam ha günü saat 14 
te Maarif Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapıldcaktır. 

3 - Taliplerin 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 3 maddeleri muci· 
bince gerekli vesaik ve % 7,5 teminatlariyle birlikte ihale günü 
komisyona müracaatları. 4-9-14~18 13562 

Bitin atrıların panzehiridir. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BİR TEK KŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla

rını sür'atle izaleye kafidir. Ro

matizma evcaı, sinir, mafs~ 1 ··~ 
adele ıstırapları NEVROZ " ıt_ 

tedavi edilir. Müessirilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiNi mcin rniNZi 
icabında Günde 3 Ka1e Alınabilir 



Sayfa 4 TORKSôZO 4 ikinci Teşrin 1941 
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R. C. A. 1 TÜRKSÖZÜ 1 • • : . 
i Gazete ve Matbaası ! BRODWAY 
• • • • • • 
.: Türksözü OKUYUCULARIHA DOHYANIN HER TARA- ! 

R. C. A. Fabrikasının 
• 

son zaferi olan on iki i flHDA VUKU BULAN HADİSELERİ GOHO GO- İ 
: . Gazetesi NOHEVERİR. TflRKSOZOHO TAKİP EDİNİZ . : limba, sekiz dalgalı 

Brodvey tipi radyoları 
·• . • • 1 Kitap, mecmua, çek, bUet, aıı,, 1 

• plAa, harita, bUamam matbaa TürksÖzÜ • 
İ lflerlDI TO.rklyede mevcut mat· ·: 
•. baaıara rekabet eder derecede Matbaası :. 

. • tab ve ılratıe eldea çıkarır. • 

• • 
mutlaka görünüz · 

• • : Türksözü Cilt Kısmı : • • • • M uharrem Hilmi REMO 
• • 
İ SlGLAM, TEMiZ, ZARİf CİLT i~LERİNİZİ ANCAK TORKSOZO İ 
: MOCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ 1 
• • 

ABİDİNPA~A CAOD[Sİ NO : 42 - J(l68Af : ff [MO ADANA - TElEf ON : 110 

• • ........................................ 
~U#UU#U#fiH# fi #########U#W##i 

i En Büyük Hakikat ~ 
! R 
nA 
!o 
" =v " il o . ~ 

!L 
R • 

= 1 " I . 

;N " DiS MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT, 

u 

1 . 

• 
iş Bankası 

Blçlk tasarrul besapları 

1941 
kramlye planı 

-
KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağustos, 3 lkinciterrin 

tarihlerinde yapılır 

1941 iiıramlyelerı 
l Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 > 

4 
8 

35 
80 

300 

> 500 , - 2,000 r 

> 250 > - 2,000 1 

> 100 > - 3,5()f > 

, 5o , - 4,r.oo , 
> 20 } - ( ,000 ) 

TUrklye ı, Banka•m• para yatrrm ;.,kla y aln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zan.~nt:" b llhlnlzl 

denemiş olursunu~ 

M N n CAZİBE VE GOZELLIKTIR ! = ı ................................ ~ ................ : 

= ,;;R:.~~~~:~" d:~~:uı~~:.ı;~~;~ .~~ad::,;~~ sizin::~~~~i1 mc:~:ın ! İ ~- ~"~ :: -~ J! ~;. 9. Q -~ : ~ .!'! I 
N tema}ÜZ etmiş ve onbinlerce ve pirkaç misli pahalı ecnebi N ı ı 
u kişinin tercih ettiği yegane diş müstahzarlarından da müsta~· " f Tu··rk Duygusu ı: 
it macunu haline gelmiştir. Diş ni kılmıştır. M . ı 
M hıfzı ssıhlıasında ve 2ü2elliğin- M ı 
N e M ı : 

l=~~~!~!.~~==J j v:;~u;~~tı j 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif AT[CZAHANESİ 

1 
OSTÜNOEKi MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 
~~·~ 

: .... """"""" ................................ : 
- --'------------ ---
.................... ~_ ..................... ~tttt 

J Abone ve ilin ,-_ı'ü R KSÖZ (J Jf 
ı şartları GÜNDELiK ~e • AO~NA ıı 

iı Sahi,, tJe Başmuharriri lı 
Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı 
T A11lıtı . • . 125 • ı 

ı · - Umumi Nejriyat Müdürü ı J hanıar i ç in idar eye , MACiD 80ÇL0 • ı 
müracaat etme ildir Basıldığı yer: TORK'SOZO Motboosı i 

ffffffffff~ffffffffffffffttt!H!ii!ff~ 

i-·- ·- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- - ·- ·· ·-" • • 
i N A l A R 1 O i K K A T E L. i • • ! o•manlyede "CUMHURiYET,, l s m lle açtlilım Otelde i 
! mUfterllerlm her tUr lU istirahat vesıtae ı nı bul•caktır.j 

• • 
• • • • • 
1 CUMHURiYET OTELi ! 
i :----...- :: :: :: .. .. :: ·: :: ·: w : : :: .. :: --::::: i 
! Osmaniyenin en konforlu, en_temiz otelidir. ! 
! Osmaniyeyi ziy aretinizde bir defa ° CUMHURIYET,, ! 
• • i Otellnl görUnUz... i 
i Edinece~iniı. intiba sözlerimizi teyid eder.. i 
i i 
i 14-15 13516 i . . 
t-·- ·- ·- ·-·- ·- ·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·-' 
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! N E Z L E ! 
= Kırıklık, Baş, M 
M Diş ve adele = 
: ağrıları = 
A En seri ve en kati şe· R 
A kilde yalnız kaşe it 

: GRIPIN: 
~ A 
~ ile geçer A 

" " 
Heı \ a laıırı serinlediAi bu 
gü~lerde alacağınız ilk " , N tedbir evinizde birkaç. CRıP.N bulundurrnak olmnlıdır.-

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbr~kleri ~ 
ft yormadan ıstırapları dindirir. it 
N • M 
N LüzumunC.:a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakı unıı ve ft 
~ her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. = 
•:ms:xxxzssszs-=z::ınns:zxzzzgs• 


