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hakkmdayüz lf YENi BiR PROJE 
bin sahifelik· 1 
birdosya var 1 lhtikô.ra Karşı Geniş Çalıımalarını bitirerek 

Vişi : 5 ( A.A. ) - Leon ı M •• d l ~ l k 
Blomun avukatı yüksek mahke- ı uca e e ır.pz aca 
me tarafından tanzim edilen yüz ı l.C. 
bin sahifelik dosyayı tetkik etmek ı 

bugün dağılıyor 
Partimiz Genel Sekreterinin d8nk8 çayı için diğer Rion maznunlarımn ı Ankara : 5 (Türk.sözü muhabirinden} - Milli ı vermiştir. 

avukatlariyle müşterek toplantılar ı Korunma Kanununun bazı maddelerinin de~iştiril · Salühiyetli makamlardan aldı~ımu malumata 

iTAlYADA ÇOK 

BUHRANLI BİR DEVRE 

Bir mUşahlde göre, 
bu k•• ltalyanlR 
iktisadi vaziyeti 

pek fenadır. Açlık var 

ondra : 5 (a . a.) - ltalya-

L dan dönen ve yüksek lal
yan mahfillerile münasebeti 

olan bir zat, İtalyan milletinin 
vaziveti hakkında şunları söyle · 
miştir : Eğer bugüııkü iaşe vazi· 
yeti devam edecek olursrı fakir 
halk aç kalmamak için pek bü
yük sıkıntı çekecektir. Bir ay 
için verilen zeytun yağı ancak 
bir günlük yemekleri pişirmcğe 

kafi gelecek kadar azdır. Makar
naaz ve kül renginde olduktan bdŞ
ka kaynatılmış kaba knğıt koku
su neşretmektedir. Bu makarna· 
nm kilosu 10 şilindir. Pirinç bul
mak hemen hemen kabil değildir. 
Meyve sebze azdır. Kurutulmuş 
lzlanda moronoları tamamile is 
tihlak editmişlir. 

Fakir halk, veıika ile verilen 
siyah ve lezzetsiz bir ekmekle 
iktifa etmek mecburiyetindedir. 
Eğer bu kış italyada tam mana
si le bir ktlık sürmezse, daimi bir 
açlıkla karşılaşacağı muhakkaktır. 
Yalnız 1 - 3 Sterling vererek 
lokantalarda yemek yiyebilecek 
olanlar açlıktan ölmiyecektir. ~
dun ve kömür güçlükle elınabı· 
liyor. Ekıeriyetle odun yerine 
mobılyeler yakılmaktadir. Yün 
yoktur. Mevcud deriler o kadar 

Adidir ki, altı sterlinge alına~ &· 

yakkabılar iki ay içinde tamır e· 
dilmiyecek kadar bozuluyor. 

Aristokrat muhite münevver 
gençler, f afizmin çökec.eği ve 
kendilerinin de diğer ınsanlar 
gibi yaşıyacaklart günü bekliye· 

(Gerisi üçüncü sahifede) 

Ankara : 5 (Türksözü Muha- yapılmasını tekLif etmiştir. Dala· ı me$i hakkında haz.ırlanan kanun layihası Başve· nazaran , ihtikôrın önüne geçmek tamamiyle müm-
birinden) - Türk basın birliği diyenin avukatınm bu teklifi red- ı kalele gönderilmiştir . Başvekôlet layihayı ince- kün olamryacatına göre, mücadeleyi genişletmek 

dettiği zannedilmektedir. Dosya ı ' . . 'dd l d 
Umumi Kongresi yarın (Bugün) 30.000 parçadan mürekkeptir. ı /edil.ten sonra , Büyük Millet Meclısıne sevke· ve şı et en irmek suretiyle ihtikôrı en son haddi-
çalışmalarını bitirecektir. Ma.reşal Peten siyasi adalet ı decektir . ne indirmek mümkün olacaktır. 

k.onseyı ta.rafından kendisine ve- ı Diter taraftan Ticcıret Vekaleti, ihtikarla mü- Bu maksatla büyük şehirlerin nüfusiyle müte· 
l3ugün saat 16 da Parti genel ı d r~ en en zıy~ e k.anaat verici ve: ı cade/e mevzuunda daha geniş bir şekilde faaliyette nasip olarak teşkilô.1 genişletilecek ve bu arada 

Sekreterimiz Fıkri Tuzer tarafın- sıkala~ı tetkık ettıkten sonradır~ı, ı bulunmak için lstanbulda ve diler büyük şelıirler- mevcut fiyat murakabe memur ve kontrolörleri 
dan aazetecilere bir çay ziyafeti PDaladlıye k' 

1 
Bl.om ve G~mlenın ı' • deki fiyat murakabe teşkilatını geniıletmele karar birkaç mi.dine çıkarılacaktır. 

6 orta e a esme hapsedılmeleri • 
verilmiştir. hakkındaki kararını vermiştir. : .............................................................................. .. 
~~~--~~~----~~-----------------------=--------

Sovyet Alman Savafı 

Sovyetıer Almanyayı 
Almanlar Rusyayı · 

bombaladılar 

CEPHEDE DEô/ŞME YOK 
Moskov : 5 (a . a) - Pravda 

gezetesinin bir haı p muhabiri, 
Moskova bölgesinde cereyan e· 
d~n muharebeler hakkında şöyle 

yazıyor : 

2 ve 3 sontt-şrin tarihinde 
Almanlar Tula bölgesindeki mev· 
zilerimize müteaddit hücumlar 
) apmışlarsa da, bütün bu hü
cumlar tardedilmiş ve düşman 
teşkiilerine ağır kayıplar verdi
rilmiştir. Büyük Orel yolunda 
cereyan eden muharebeler bil. 
bassa şiddetli olmuştur. 2 son-

Sovyetlere gönderilen lngiliz tayyareleri 
teırinde başhyan bu muharebeler tank kullanmışlarsa da Ruılar, 
3 sonteşrin saat 18 e kadar fası- topçularile sıkı işbirliği yaperalc 
la91z devam etmiştir. Almanlar düşmanı durdurmağa muvaffak 
general Zukof birliklerine karşı olmuşlardır. 
iki zırhlı piyade taburu ve 20 (Gerisi 3 tlncü -ııa)'fada' 

Bir denizaltı gemisi 
------- Karadenlzde din 

Bir Türk motörü batırdı 
Ankara : 5 ( a. a. ) - Türk bandralı 145 tonilatoluk Kaynakdere motörii Kara· 

deniz bofazından çıkarak Türlr •alarmı takiple Şimale doğru gitmekte iken /ğne.ada ve 
Midye ara$ında bir denizaltı tarafından durdurulmuı ve mürettebatı Filika ile /ğneadaya 
cıkarıldıktan sonra denizaltı tarafından top atefiyle batırılmııtır • 

·----~~====================m;;;m;iiiiiiiii:==========:::ı:=:; 

Ankara Hukuk 
Fakültesinin On 

Yedinci Yıh 
~--~------·------~~~ 

DQn Blyük Bir Tören Yapıldı 
Ankara : 5 (Türksözü muha- ı 

birinden ) - Bugün saat 16 da 
Maarif Vtkilimiz Hasan - Ali Yü · 
celin reisliğindeki törenle Ankara 
Hukuk ~fakültesi Cebeci'de yeni 
binasında 17 inci yıldönümünü 

kutlamıştır. 

1 

5 ikinci teırin 1925 perşembe 
günü saat 15 de şimdiki Halk 
Partisi binasında, Ebedi Şef Ata· 
türkün : ~ 

"Cumhuriyetin müeyyidesi o
lacak bu büyük müessesenin kü· 
şadında hissettiğim saadeti hiç bir 
teşebbüste duymadım ; ve bunu 
izhar ve ifade etmekle memnu-
num., 

Cümleleriyle temelini attıkları 
(Adliye Hukuk Mektebi) bugün 16 
yaşını doldurmuş ve 17 yılına 

basmış bulunuyor. O zaman Ebe· 
di Şefımizin tedris heyeti fahri 
reisliğini ve Milli Şef lnönünün
de hukuk tarihi fahri profesörlü
ğünü kabul buyurdukları Adliye 
hukuk mektebi , 16 yılı bulan ted· 
ris hayatında yıldan yıla tekamü · 
le ule.şar ak hakilı:I öir ilim yuvası 
haline gelmiştir. 

(Gerisi ş üncü sı:ı.ylada) 

Ankara'ya 
Berlin'den 
Bir Nota! 

Hitler Ruzveltin 
iddialarını red ediyon 
Ankara : 5 (Radyo gazete 

sinden) - Alman hükumeti, An 
karada Hariciye Veka\etimize ver 
diği bir notada Ruzveltin son nut 
kuna dair malumat vermiştir 

Ruzvelt, Amerikanın elinde bir ço 
vesikalar bulunduğunu ve Alman 
yanın Dini kaldıracağını ve Al 
manyanın tesbit ettiği bir harita 
nın, Amerikan hükümeti elind 
bulunduğunu söylemişti. Almany 
Türk hariciyesine bu notada bü 
tün bunları yalanlamaktadır. 

Lord BaUloksa 
bir tecavaz 

D;;/,ilige V ekô.leti 
kadrosunda tayinler 

Memurlar kanunun
da yapılan değişm.e 

lnliratçı A iman 
kadınları elçiye 
yumurta attılar 

Detroit : 5 (a. a.) - tngili 
büyük elçisi Halif aks, burada b 
nutuk söylerken infiradçı .kadı 

tarın düşmanca [tezahuratına u 
ramış ve bazı kadınlar tarafında 

büyük elçiye yumurta bile atılmı 
tır. -- " ....... ~----

MEKTUPÇU BAYMAKAMLARIN ~~~1.~LEBI, 
- ----------'- - ---- Ankara : 5 (1 urksozu Muha-

Romanyada yine 
plebisit var 
Bükreş : 5 ( a. a. ) - Rador: 

Devlet Reisi Mareıal Antonesko 
bugün neorettiği bir emirname 
ile Romen milletini 6 eylfil 1940 
danberi kendisi tarafından yapı

lan icraat hakkında 9 sonteşrin 
1941 de reyini veı meğe ve dev· 
!etin ıslahına ve millet haklarının 
müdafaasına tevP.ssül edebilmesi 
için kendisine itimat gösterilme
sine davet etmektedir. Yahudiler 
hariç olmak üzere 21 yaşından 
itibaren bütün Romen vatandaş
ları bu reye iştirak mecburiyetin

dedirler. 

birinden ) _ Lice kaymakamı 
Cemal Oincin Keşan kaymakam· 
lığına, Aşkale kaymakamı Müştak 
Dikermanın Çarşamba kaymakam· 
lığına, Reşadiye kaymakamı Hay
ri Dişlioğlu'nun Aşkale kayma· 
kamlığına, Oiy udin ka~makamı 
Süleyman Onur'un Reşadıye kay· 
makamlığ:ına, Kars mektupçusu 
Hüseyin Hilmi Uluğ'un da Zon-

uldak mektupçuluğuna naklen 
g d'l . t' tayinleri tensip e 1 mış ır. 

Japon • Alman 
mtt.nasebetıerl 
Tokyo : 5 (a. a.) -: japo~: 

k' Berlin büyuk elçısı 
yanın es ı _k 1 . 

fu Amerikadaki büyu e çı 
guru . 1 k 
Bumuraya hususi müşavır o ara 

aönderilecektir. 

B. Hoover 

HOOVERİN 
TENKİDi 

Nevyork : 5 ( a. a. ) - Bir
le§ik Amerika Devletlerinin eski 

Reisi Hoover dün beyanatta bu

lunarak, Finlandiyanın Amerikaya 
borcunu ödeyen yegane Avrupa 

devleti oldukunu 8Öylemiş ve bu 
memleketle Rusya arasındaki ih
tilaf karşısında Birleşik Devletle-

rin aldığı vaziyeti şiddetle tenlcit 

etmi~tir . 

Yeni Bir Proje Hazırlandı 
Ankara : 5 (Türksıü muhabi 

rinden ) - Memurlar kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında hazırlanan kanun pro· 

jcsinin önümüzdeki günlerde ala· 

kalı komisyonlarda müzakeresine 

beelenacaktır. 

Projede askerliğini yapmıyan 

!arın memuriyete alınamıyacağı 

ve askerliğini yapmadan memur 

olanların dahi muvazzaf hizmetle· 

rini ifa sırasında memuriyetle bir 

alakaları kalmıyacağı gibi memu-

riyetin verdiği hak ve selahiyet· 

!erden de istifade edemiyecekleri 

hakkında hükümler vardır. 

••••••••••••• Beton arme'den lllr 
barp gemisi 

Londra : 5 ( A.A. ) - Be
ton armeden yeni bir tip ilk ge
mi bir lngiliz limanında denize 
indirilmiştir . Zannedildiğine göre, 
bu neviden gemiler tezgahlardaki 
sipariş izdihamı meselesini halle
debilecek ve çok büyük bir kıy
mette çelik tasarrufu mümkün 

olacakbr . 
Bu geminin bazı teferrüatı 

da betondan yapılmıştır . 4000 

ı .......... . 

Detroit : 5 (a. a .) - Detro 
belediye reisi Halifaksa karşı y 
pılan muameleden dolayı teess 
etmiş ve Lord Hafüaks Detr 
şehrinin müsafiridir. Bu itibar 
nümayişlere iştirak edenler hes 
bına utanıyorum. Demiştir. 

lnglllz • rın 
mlnaıe'llatı 

Helsinki : 5 (a. a.) D. N. 
Fuunta gazetesi yazıyoı : lngi 
tere bize barp ilan edeceği 

ima ediyor. Birleşik devletler 
zi, iyi münasebetleri katetme 
le tehdit ediyor. Sovyetler birli 
ise sulh için bizi daha uygun 
hale koymak maksadile ıehirle 
miz üzerine bombalar atma t 
12ebdüslerinde bulunuyor. Fa 
biz Finlandiyalılar böyle bir si 
harbi ile sarsılmayız. Son yıl 

içinde o kadar çok ıztırap çek 
ki kuru gürültüden korkmoyor 



TORKSôZO 

Tarihten Bir Yaprak 

Çok Korkunç 
Bir Aşüfte 

Çıplak bir vaziyette aralarında dans 
edemediği için 24 saatte 703 davetliyi 

öldilrten gazel Allı Eluva 

MÜRAKABE KOMiSYONU 
KUMAŞ SATIŞINI 

ÜÇ YERE BIRAKTI 
Geçenlerde ltalyadan Türki-

yeye gelen yünlü ve pamuklu ku· 
maşlar iktisat Vekaleti tarafından 
vilayetlere tevzi edilmiş ve şehri· 
mize de onbir sandık kumaş ay
rılmıştı. Vilayet Fiat Mürakabe 
Komisyonu bu kumaşlann satışını 
akif çelik, Osman Altıkulaç, Ap· 
tullah Akcan'a vermiştir. 

Kozanda dört kız 
dört erkeği kaçırdı! 
Adliye, yakalanan sekiz genci 
evlenmek üzere serbest bıraktı 

P araguayda Lopez cüm
hurreisi elduğu zaman, 
beraberinde dünyanın. 

en çok insan ölümüne sebep o
lan Fransız şeytam c Madam 
Linç > bulunuyordu. 

Madam Linç yahut hakiki 
ismiyle Alis Eluva Paristen geti
rildiği zaman, herkes onu Lope· 
sin masum ni~anlısı sanıyordu. 

Fakat Madam Linç evliydi. Ko
casından boşanmadan buraya 
kaçmıştı. 

Gizlice merkez şehrin en a
şağı meyhanelerini dolaşarak ora
larda yarı çıplak danslara varın

caya kadar yapmış olan bu kızın 
Lopez şerefine verilmiş o!an bü
yük merasim ziyafetine 300 da
vetlinin hiç birisinin gelmemesi 
üzerine davetlilerin yedisinin biz
zat icabına baktı. Lopez, ise. 
mütebaki 703 davetliyi yirmi 
dört saat içinda buldurup öbür 
dünyaya gönderivermişti. 

Bu suretle devlet idaresinde 
boşalan yerlere Madam Linçin 
gezip dolaştığı hanlar ve meyha
nelerdeki tanıdık politikacılar ge
tirildi. 

işte o zamandan itıbaren 
Madam Linçin başlıca zevki, si
nirine dokunmak felaketine uğrı

yan zavallılar için ukıl ve haya 
le gelmiyecek ölüm planları tat
bik etmek oldu. 

Lopezin idareye başladığı za. 
manların en mühim hadiselerin
den biri de Peraguayın en güı.el 

kadınını tayin edecek olan bir 
musabaka hazırlanmasıdır. Bu 
musabakada Panşa Gıırmende i
simli bir kızcağız en güzel kadın 
olarak ilan edildi. 

Fakat Madam Linç hırsından 
kendi kendini yiyordu. Seçilen 
güzellik kraliçesinin, ölünciye ka
dar m ııraklanmasını emretti. 

Bu mahkumiyet meydanlıkta 
musabakaya dahil olan diğer 

kızların önünde yerine getirilmis
ti. Bundan sonra Madam Lin~~. 
Paraguayın en güzel badıııı ola
rak - müttefikan - ilan edildi. 

Manam Linç, bundan sonra 
birkaç Amerikalının öldürülmesi
ni emretti. Amerikalılar, onun bu 
kararını haber alınca, doğruca 
Amerikan elçilik binasına çıktı

lar. Fakat Lopez bizzat elçiliğ'e 

ğirerck, aşıkı b'Jlunduğu kadının 

emrini kendi eliyle yerine 2etir
di. 

Amerikalıları, Amerika orta 
elçisi Vaşbörnün gözü önünde 
öldürmüş ve sonra hükumet mer
kezi Vaşingtona malumat ver
memesi için elçiyi de tehdit et
miştir. Eğer haber verecnk olur· 
sa, o dahi ayni akibete uirıya

caktı. 
Kanun, adalet, nizam artık 

ortadan kalkmış, her şey bu deli 
Fransız kadınının arzu ve mera· 
kına bağlı bulunuynrdu. 

Kendi geçtiği sıralarda önün· 
den çekinmeği nasılsa unutmuş 

bir yüzbaşıyı kurşuna dizdirdi. 

Paraguayı vatandaşlarının 

emvali,· merhametsizce müsadere 
ediyordu. Fakat Madam Linçin 
hırsı, §ahsi servet yapmaktan 
daha yukarılara varıyordu. 

Brezilya ve Arjantine luskanç 
gözlerle bakmağa başladı. Bütün 
cenubi Amerikaya bakım olmak 
hülyaları içinde yüzüyordu. Bir 
Brezilya gemisine hücum etmek 
ve tayfasını içkence ile öldürmek 
sureti le, Brezilyanın Praguay 

YAZAN ; 

P. P. 
üzerine harp açması için tam 
bir vesile temin etmişti, 

Cenubt Amerikada filhakika 
en mükemmel ve müessir müca. 
dele vasıtaııı denebilecek bir or
du teşkil etmişti. Gayet iyi ha
zırlanmıştı. 

Bundan cesaret alarak bita
rafların haklarına tecavüz etmek 
küstahlığında bulundd. Netice 
itibarile Arjantin ve Ruguay dev
letleri de, Paraguay al ey hine 
Brezilya ile bir oldular. 

Bu suretle pek kuvvetlenmif 
oluyordu. Mağlup olmamak için 
tam manasile deli gibi hareket 
ediyordu . 

Harp hattında 
için iki yol vardı. 
yahut arkadakiler 
rulmakl ı 

bulunan efrat 
Ya ilerlemek 
tarafından vu-

Bütün tabyası bundan ibaret
ti. Kadınlar da harp etmeğ'e mec 
bur edilmişti. On yaşından on 
beş yaşına kadar çocuklardan kı
talar teşkil olunup harp meyda· 
nına gönderilmişti . Bu çocukla
rırı kulaklarında madam Linçin 
şu sözleri çınlıyordu. 

- Eğer sağ dönerseniz. sizi 
kurşuna dizdiririm. 

Bu çılgın kadının emirleri işte 

böyleydi· 
Bu dişi belanın yüzünden 

tam altı sene Paraguay kıtal için· 
de günden güne mahvolmağa yüz 
tuttu . 1.350.000 kişiden ibaret 
olan nüfusu . 128.000 kişiye indi. 
Bunların da 100,000 i kadındı . 
Bir milyondan ziyade insen Paris
li bir fahişe taraından ölüme 
gönderilmişti. 

Lopes , hayatını kurt· rma~a 
çalışan bir adamcağızı hainane 
öldürmeğe tefebbüs etmekte ihn 
Brezilyalılar tarafından katlo
lundu . 

Madam Linç de Paraguay· 
dan kaçtı. Gerçi Brezilya hüku
meti , madam Linçin bütün ser· 
vetininin müsadere edilmesini em. 
retmışse de , madam Linç , be
raberinde i çeyrek milyon dolar 
ve memleket thazinesine ait heyli 
altını götürmeğe muvaffak olmuş
tu 

Halk'a numara ve nüfuslarına 
işaret koyma usulü ile satışlar de· 
vam etmektedir. 

MÜHiM BiR KONFERANS 
Cemiyelimizce terlipedilen ve 

sırasile devam edilecek olan muh· 
telif mevzulu konferanslardan 
birincisi olan " Nikahsız karı koca 
gibi yaşamanın hukuki ve içtimai 
zararlan ve acı neticeleri" mevzulu 
konferans, 17-11-941. Pazar 
tesi günü saat 15 de halkevi 

salonunda Avukat Abdullah türk · 
ucu tarafından verilecektir. 

Mevzuu itibariyle çok ehem· 
miyetli olan ve içtimai varlığımızı 
alakalandıracak mahiyette görülen 
ve yalnız bayanlara tabsisedilen 
bu konferansa tekmil bayanlanmız 
bu ilanla davetlidir.1 

Sayın bayanlarım ızın her işe 
tercihan konferanslarımızda bulun· 
malan rica ve ilan olunur. 

Genç kızlarımızın da bulun
ması pek faydalt olan bu konfe· 
ransa bir de filim ilavesiyle ayn
ca sinama da gösterilecektir. 

Yardım Sevenler Cemiyeti 
Adana Şubesi 

Kızlarını başlanbaşa muzaffer 
askerlerle çiğnememiş olan Para
guayda kendi talileriyle başbaşa 
bırakmıştı. 

Parise geldiği zaman derhal 
zamanın siyasi cereyanlarını göze 
alarak kendini Bonapart taraftarı 
olarak ilan etmiş , neticede üçün
cü Napolyonun sarayına filhakika 
kabul olunmuştur. 

Bununla beraber Fransada 
tahayyül ettiği mevkie varama· 
mıştı . 

870 senesinde üçüncü cum
huriyet teş<'kkül etti~i zaman 
madam Linçin de son günleri 
gelmişti .: 

Büyük zaruret içerisınde kal
masına rağmen hayata öyle sarıl
dı ki , 1901 senesine kadar yaşa
dı . Parisln en pis mahallesinde 
kir ve sefalet içinde tam otuz 
ıene çalkanmıştı . 

Dünyanııı tarihi başlangıcın· 
dan beri hiç b;r kadıııın sebep 
olamıyacağı kadar insanın ölümü 
ne mnydan vermesi bir kadın için 
pek layik bir son 1 

i ..... ~~~~LA~~~ .... I 
i KİMSE GÖREMIYECEK j 
ı Gö nderen ve gönde. ı 
ı r llen veya bunların ve· ı 
ı kllet veya mezuniyetini f 
ı haiz o lanlarla mahke- ı 
ı m elerden başka hiç ı 
ı k imseye telgraflar1n asıl ı 
ı ve sur etlerin ln gösterı l· ı 
ı m em esi Dahlllye VakA· 
ı letlnc a valillk lera b ild i· f i rllmlştlr. : 

.......................... ı 

Halkevinin 
okuma kursları 

Halkevi 1941 - 1942 2 inci 
Teşrinin 15 ir.den itibaren aşağı 
daki dershane ve kursları halkın 
istifadesine açacaktır. Bu dersler 
parasızdır. Arzu edenler iki fotoğ
rafla Halkevine müracaat ederek 
kaydolunabilirler .l 

Kurslar : Almanca, lngilizce, 
Fransızca ve defter tutma usulü 
içindir. Bu kurslar haf tanın muay
yen günlerinde saat 17 ,30 dan 
18,30 a kadar hiç bilmeyenlere, 
saat 18,30 dan 19,30 a kadar da 
biraz bilenlere açıktır. 

Halk dershaneleri :: Türkçe 
okuma yazma ve erkeklere hesap 
ve ölçüler içindir. Bu dersler, haf
tanın muayyen günlerinde gece, 
Namık Kemal ilk okulunda erkek
lere ve gündüzleri de 5 Kanunsa
ni ilk okulunda kadınlara verile
cek tir. 

KIZ KARDEŞiN/ DÖVMÜŞ 

Sefer Kuzğun adında birisi ! 
kız kardqi Rahime Kuzğunu fena ı 
halde dövdüğünden hakkında şi
kayet yapılmış ve Sefer hemen 1 
tutularak tahkikata başlanmıştır. 

KOZANDA ÇOCUKLA RA 
YAP/LAN YA RDIMLAR 

Kozan : 5 ( Türksöı.ü muha
birinden ) - Kozan Çocuk Eair
geme Kurumu bu yıl da Cümhu
riyet bayramında 42 öksüz yav
ruyu elbise, kundura ve sairesine 
varıncaya kadar giydirmek sure
tiyle öksüzleri sevindirmiştir. 

1 
GCLELiM I ................. :::: __________________________________________ ._._._ .. , ............... .. 

Kominizmin tarifi -Yahudi Generalleri 
Bolşevik liderlerinden birisi bir gün Rus köy

lerinde bir tetkik seyahatına çıkmıştı. Bir köylünün 
evine girdi. Köylü lideri tanımıyordu . Rejimin 
şiddetinden şikayete başladı. 

Kominist lideri sordu: 
- Bu kadar şikayet edjyorsun ya , bari ko· 

minizmin ne olduğunu biliyormu sun? 
Köylü - Doğrusunu ararsan bir türlü anlaya

madım . 
Lider - Peki, bak ben sana anlatayım : Kı

sacası; Sahip olduğun malın yansını, olrruyanlara 
vermektir. Mesela: iki evin var, birisini başkasına 
vereceksin. 

- Peki .. 
- İki atın var birisini vereceksin. 
- Peki . 
- iki domuzun var birisini vereceksin. 
- Bu olamaz işte .. 
- Niçin? 
- Çünkü, evim bir tane; atım bir tane ama 

domuzum iki tanedir. 

*** 
Nazi liderlerinden birisi bir ilk mektebi teftiş 

ediyordu. Sınıflardan biı·isinde talebeye sordu: 
- Aranızdan hanginiz Alman yanın Büyük Har

bi niçin kayıp ettiğ'İni söyliyebilir ? 
Sınıfı derin bir sükut kaplamıştı • 
Nihayet l>ir talebe korkak korkak ayağa 

kalktı : 

- Ben söyliyeceğim efendim: 
- Adın ne? 
- Samuel Yakob 
-- Demek sen Yahudisin ? Peki söyle ba-

kalım Almanya Büyük Harbi niçinı kayıp ett~ ? 
- Yahudi Generallerin yüzünden efendim. 
- Aptal 1 Geçen hıupte Alman ordusunda 

bir fek bile Yahudi General yoktu. 
- Evet efendim ama, karşı taraftaki ordularda 

vardı •• 

Kozan : 5 ( Türksözü mu
habirinden ) - Köylerimizde kız 
lrnçırmak adeti hala sık sık te
kerrür eden alelade vakalar ba. 
!indedir. Fakat, bu defa bildirdi. 
ğim hadise fevkalade bir husu
siyet arzetmektedir. Çünkü hadise 
bir ( Kollektif kız kaçması ) şek
linde vukua gelmiştir . 

Kozanın Tetiri köyünden Ah
met, Hasan, Ali ve Mehmet adın· 
da dört delıkanlı ayni köyden 
Ayşe, Emine Fatma ve Hüı ü ad
larında dört genç kızla sevişmek
tedir. Fakat bu dört delikanlının 
da iktisadi vaziyetleri evlenm~
lerine müsait değildir. Bu yüzden 
kızların aileleri evlenmelerine ra
zı olmuyorlar. Diğer taraftan kız
lar da delikanlıları delicesine se
viyorlar . Nihayet s'·kiz gencin 
sabrı tükeniyor. l:iirleşip konuşu
yor ve karar veriyorlar. 

Karar der hal tatbik ediliyor : 
Dört genç kız. ayni gün ve saatta 
babalarının evlerini terkederek 
sevgililerine kaçıyorlar . 

Hadiseden haberdar olan kız· 
!arın aileleri küplere biniyor. Der
hal .zabıtaya ve adliyeye müra
caat ediyorlar . Mücrimler ( 1 ) 
yakalanıyor. Kızlar verdikleri jf a
delerde şöyle diyorlar : 

- Evlenmek için delikanlı

ları biz kaçırdık . . Onların hiç 
bir kabahati yoktur . 

Bu iddia üzerine Müddeiu-
mumi derhal evlenmek üzere 
gençleri serbest bırakmıştır . 

KOZANDA BELEDiYE 
MECLiSi ÇALIŞMALAR/ 

Kozan : 5 ( Türksöıü muha
birinden ) - Belediye Meclisi 1 
teşrinisani içtimaına başlamışlar 

ve dünkü toplantısında Reis Şerif 
Görünlünün mesai raporu ittifakta 
kabul edilmiştir . Bundan sonra 
reis vekillai ve katipler ve en -
cümenler seçimi yapılmıştır . En 
sonra yapılan Belediye Encü -
men azalığına dok.uzar reyle ve 
ittifakla Kazım Ô.düı k , Emin 
Kurdoğlu seçilmiştir. Gelecek top
lantı perşembe günüdür. 

B. SALAHADDiN 
DEMiRKAN 

lstanbulda çıkmakta olan ( Kö 
ye doğru ) mecmuasının sahibi 
ve muharrir arkadaşlarımızdan 

Salahaddin Demirkan şehrimize 
gelmiştir . Arkadaşımız Çukuro
vada köycülük ve pamuk mese
lesi hakkında tetkikler yapacak
tır . 

Tarsus Halkavi 
kiltftpbaneslnde 

çalışma 
Tarsus : 5 (Türk sözü muha . 

birinden ) - Tarsus münevver 
terinin toplantı yeri olan Halkevi
nin zengin kütüphanesi 79 yaş 

larında Hidayet Beğçe isminde 
münevver ve :hayırsever bir zat 
tarafından idare olunmaktadır. 
Hidayet Be~çe ayni zamanda be· 
tediye ve diğer fahri teşekkiiller
de aıalık yapmaktadır. 

Hidayet Beğçe geçen uzun 
hayatında Tarsusta maarif azalı 
~ında, evkaf memurluğunda ve 
mektep ~muallimliklerinde devam 
edegelen müddet içinde değerli 

hizmetlerde: bulunmuş ve 935 yı· 
1ı zarfında Ta,.sus Halkevi kütüp
hanesinin tesisinde büyük faydası 
görülmüştür. 

Kütüphanenin esasını trşkil 
eden kıtaplardan , çoğu çildli ol
mak üzere , bine yakınını bizzat 
hediye etmi§ bu fedakarlığı Maa· 
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8 
ir kaç gün evvel bir kahvede 
Kara tepeli sandalyasını ı ad-

yonun önüne çekmiş, kulağını 
hoparlöre dayamış , gözleri hay
retten fal taşı gibi açılmış bir 
halde Ankarayı dinliyordu . Ara 
sıra başını sallıyor ve mütemadi
yen : 

- Allah , Allah 1 Allah, Al· 
lah 1 diyordu . Komşusu sordu : 

- Ne var Karatepeli ? Sence 
mühim bir haber mi var ? 

- Yok yiğen yok ya 1 Ayıp 
değil a . Ben bu makineyi ilk 
defa görüyorum . . Bu insan oğ
lunun akıl erdirmiyeceği bir şey 
yok . . Demek şimdi bu lafları 

Ankaradarı birisi söylüyor ha 1 
Yazık l Yazık 1 

- Neye yazık Karatepeli ? 
- Neye olacak ? Jnsanların 

haline .. Bu kadar cin fikirli , 
bu kadar zunturlu şeyler icat edi
yorlar. Fakat bir taraftan da bir
birlerini boğazlamak , birbirlerini 
ortadan kaldırmak için şeytanın 

bile bulamıyacnğı aletleri çıkarı
yorlar. Toprağın altındaki, üstün
deki ötebeı i bütün insanların do
yu rop rahat ettiı mez mi sanki 1 
Fakat, kör o'sun hırs işte .. Hep 
ben yeyim öteki baksın, ben ağa 

olayım öteki tutma olsun diyor. 
lar .. 

Bu sırada radyo genç İngiliz 
kadınlarının ilk defa olarak top 
başında filen bir hava müdafaa
sına iştirak ettiklerini bildiriyordu. 
Birdenbire Karatepelinin yanak
larına kan hucum etti . Gözleri 
parladı ve gülümsedi . 

Karatepeli - Hey Arslan av
ratlar 1 Doğrusu avradın cesurun& 
bayılırım. Avrat dediğin herifinin 
her şeyde dengi , yardımc1sı ol· 
malı .. Sabanın başında da si
lahın başımla da kadının kocadan 
farkı olmamalı .. 

Bizim avratlar böyledir itte 
yiğen 1 Şimdi gözümün önüne 
Fransızlarla döğüşürken Fa:ul mu· 
harebesinde Yumuk Mustaf anm 
karısı Çakır Fadımanın yaptığı 

yeğnilik geliyor .. Kocasının ya· 
rasını sardıktan sonra onun sila
hını kaparak çukura bir atlayışım 
görmeli idin .. Sonra da ikis'ni 
ayni çukura gömmüştük .. 

Galil a .şimdi de gavur avrat· 
lar ı bizimkileri örnek alıyor . Yi
ğen, bizim kanları beğenmiyoruk 
ama frenk karıları hep onları tak· 
lit elliyor. Geçen gün çarşıda bir 
karı gördüm, Alman mı imiş, ln
gifü. mi imiş bilmem Dırnakları 
keklik gibi kınalı idi. Onlar buna 
namıkör [ Manikür ] diyorlar mış 
ama halis bizim avratların kınası 
işte .. 

KAMIŞ KESERKEN 
Nihat Canatlı ismindeki şahıs 

kamış keserken Yaşar adanın e
lini bıçak kaçırmak suretiyle ka· 
zaen kestirdiğinden hakkında mu
amele yapılmıştır. 

Bir sabıkab tutuldu 
Tanınmış sabıkalılardan meş

hur otel hırsızı Kırşehirli Rağıp 

Meral otellerden aşırdığ"ı mallarla 
birlikte nihayet yakayı dün poli
sin eline vermiştir. Bu azılı suçlu 
hemen tevkif edilmiştir. 

rif Bakanlığı ·makamınca şayanı 
taktir görülerek taktirname ile 
taltif o!unnıuştur. 

Hiıiayet Beğ'çenin Halkevi kü 
tüphanesine hediye ettiği kitaplar 
arasında çok kıymetli eserler mev 
çuttur. Böylece Tarsus Halkevi 
kütüphanesi başka kütüphaneler· 
de bulunmayan bazı kıymetli ki· 
tapları da ihtiva eylemektedir, 
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SiYASi ve ASKERİ 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
- Ankara Radyo Gazetesi -

J~PONYA AMERİKA'YA 
HELER TEKllf ETMIS ? I 

Sovyet-Alman barbl · 

Uzak,arkta Veyvel'ln 
yaptığı son tetkikler 

A 
iman - Rus harbi bukkında 
cephelerden gelen haberler 

yeni bir inkişaf kaydedilme· 
diğini anlatıyor . Alman kaynak
larına göre , Almanlar Kırım Ya
rımadasının sonuna kadar varmış
tır . Fakat henüz Sivastopol düş 
merniştir . 

* * * E'( General Veyvd Singapurda 
tetkiklerde bulunduktan sonra Hin· 
distana dönmüştür . Bu seyahatin 
Kafkas meselesi} le alakadar ol
duğu tahmin ediliyor . Veyvel'e 
göre, Hindistandan henüz Rus
yaya asker gitmemiştir . Çünkü, 
Ruslar böyle bir talepte bulun
mamıştır • 

Eğer Almanlar Hindistana doğ
ru "yürüyecek olurlarsa karşıla

rında lııgiliıleri bulacaktır. 

* * * 
Japonyada yine ciddi faali-

yetler olduğu görülmektedir . Ja
pon - Amerikan görüşmeleri hak 
kında bir Japon gazetesi ifşaatta 
bulunarak diyor ki : Bu konuş 
malar mevzuu , Çine yardımdan 
vazgeçilmesi, Mançukonun tanın
ması, Çinde Japonyaya serbesti 
verilmesi hakkındadır . 

Görülüyor ki , Japonya bu 
teklifleriyle Çinin sırtından ge· 
çinmek istiyor . Amerikanın bu 
teklifleri kabul etm iyeceği göı ü
lüyor . Eğer Amerika bu teklif· 
leri kabul ederse Japonyanın da· 
ha başka şeyler istcmiyeceği 
ne malum 1 

Diyet meclisi açıldığı zaman 
Japon Başvekili Tojo bir nutuk 1 

söyliyecektir. Vaziyet bu nutuk· 
tan sonra daha ziyade tebellür 
edecektir. 

* * * 
Cephe vaziyetine gelince : 

Tebliğlerden sonra yeni hiç bir 
haber gelmemiştir . Sovyetlerin 
mukavemet cephesini muhafaza 
ettiği anlaşılmaktadıı . Zerpikofu 

1 

Almanların işgal ettiğine dair bir ı 
haber de yoktur . 

1 
Ankara Bakuk Fakfll· 
tasının onyedlncl yılı 

(Baştarııiı Birlnride) 

Geçen yıl bir kanunla idaresi 
Adliye Vekilliğinden Maarif Ve
killiğine devredilmiş olan fakülte 
geçe :ı yıllar içinde 2146 mezun 
vermiştir. Bu mezunlaıdan 180 i 
kı ı ve 1966 sı eıkektir. 

Büsbütün yeni kanunlar vücu· 
da getirerek eski lıukuk esasları· 
nı temelinden ortadan kaldırmak 
yolundaki ._çalışmalarda esas un
suru teşkil edecek yeni bir hu
kuk nesli yetiştirmek :üzere açı· 

lan bu müessesenin ~bugüne ka· 
dar vazifesini ifada ,muvaffak ol
duğunu memnuniyetle kaydetmek 
lazımdır. 

Ankara Hukuk fııkültes;rıin iler 
deki çahşmalarıuın da yurt ve 

. milletimiz için verimli ve hayır
lı olmasını dileriz • 

Betonarmeden bir 
barp gemisi 
(Ba~tarafı Bitincide} 

1 

AlMAN SOVY[T SAVASI 
(Birinci sahifeden artan) 

Pravda gazetesinin diğer bir 
muhabiri cenup cebhesinde Do· 
net bölgesindeki muharebeler 
hakkında şöyle yazıyor : 

3 sonteşrinde cenup cebhe
sinin müteaddit kesimlerinde şid· 
detli muharebeler bütün gün de
vam etmiştir ){uslar, Alman ta
arruzlarını önleme\cle lcalmıyarak 
müteaddit noktalardan düşmanı 
geri atmağa muvaffak olmuşlar-

dır. 

Londrn 5 (a. a.) - Taymis 
gıuetesinin Stokholm muhabiri 
yazıyor : 

Cenupta Kırım 'da, büyük 
bir Alman tank kuvveti Perekop 
berzahını geçidini zorladıktan 
sonra cenup istikametinde Sim
feropol'r giden yolda bir hamle 
yapmıştır. Bu kuvvetleri motörlü 
piyade kıtaları yakından takip 
etmektevdi. 

Almanlar, Yayladağı tepele· 
riniıı eteklerine vardıktan sonra 
yelpaze şeklinde açılm1şlardır. 
Diğer bir kol Faukoy iltisak nok
tasına giden demiryolu boyunca 
Kerç istikametinde ilerlemiştir. 
ikinci kolunun nereye kadar iler
lediği henüz belli değildir. Ber
lin'den gelen haberlere göre 
mihver kuvvetleri Simferopol'a 
girdilcleri zaman yalnız Sovyet 
artıcı kuuvellerile karştlaşmışlar

dır. Çünkü başlıca Rus kuvvet 
teri Sivastopol istikametindeki 
bağlık araziye çekilwişlerdir. 

Almanların Rostof istikame
tindeki ilerlemesine Ruslar ve 
hava şartları mani olmaktadır. 

Bu bölgede yağmurlar seller 
meydana getirmislerdir. 

Almanlar, Staliço'nun ötesin 
de ve hatta daha şimalde Ukray
na 'nın sanayi bölgesinde ilerle
dıklerini iddia ediyorlar. Maama 
f ih bu hareket hakkında henüz 
tef~ilat mevcut değildir. Yalnız 
şurası malumdur ki Ruslar, fay
daiı olan ve götürmelerine imkan 
bulunmıyan her şeyi t.tlırip eyle

m~ tedir. 
Berlin : 5 ( a.e ) - Sovyet 

hava kuvvetlerinin çarşamba ge· 
cesi Danzing ve Riğaya hücüm • 
lar yaptığı ve bu şehirlerde yan
gınlar ve infilaklar çıkardığı hak· 
kındaki bolşevik radyosunun id · 
diaları tamamile bir uydurmadır. 
Bu ş"hirlerdeki bütün halk bu 
hücumların yapılmadı~ını ve hat· 
ta o gece tehlike işareti dahi ve
rilmedi~ini halk teyid edebilir. 

Berlin : 5 (a.a) - Kuvvetli 
Alman hava teşekkülleri 3 ve 4 
son teşrinde Ro8tok bölgesinde 
Rus demiryollarına ve yük tiren
leı ine taarruzlarda bulunmuşlar
dır~ Dolu sarnıç vagonl!lrından 
3 tren yakılmış • diğer bir nakli
ye tı eni le üç lokomatif tamam ile 
tahrip olunmuş ve bundan başka 
16 nakliye trt!ni ağır hasara uğ· 

ratdmıştır. 
Bertin : 5 ( a.a ) - Alman 

rebliği : Kırımda düşman cenup 
istikametinde olduğu kadar do~u 
istikametinde de takip olunmakta
dır. Arazinin arzettiği büyük güç 
lüklere rağmen yayla dağları b~r 
noktada geçilmiş ve Karadenız 
sahilerine varılmıştır. 

ıtaıyada çok balı· 
ranb bir devre 

(Baştarafı Birincide) 

k krndilerini avutmak üzere 
~:ralarını ancak . ~ötü ispirtolu 
. k'ler içebilmek ıçın harcıyorlar. 
ıç 1 k .. 
İtalyanlar biraz neşelen~e ıçın 
Almanlar aleyhinde h1kayeler, 
fıkralar nakletmeğe başlıyorlar. 
Ençok nakledilen fıkra ş~du : 

Bir nazi diplomatı hır ltal-
meslektaşına, ltalyanların 

yan -

tonluk olan bu gemi 2000 ton 
yük taşıyabilir . Denizde çelik 
vapurlar kadar dayanır ve onlar 
kadar seridir . Bu gemiler tema
men bina işçileri tarafından ya
pılıyor . Ayni sistemde 10,000 
tonluk bir geminin de inşası dü
şünülmektedir • Hiç şüphesiz to · 
naj yükseldikçe , çelikten inşa 

edilecek vapurlara nazaran çelik 
ve emek tasarrufu daha muaz
zam bir nisbet alacaktır . 

Maltayı hala olamadıklarını soy-
ı . ltalyan diplomatı ~u ceva-

yınce, 

bı vermi~t ir, 

ı ........................ ı 

1 AlMAH IO~IAlARI I · 
i VE REAllTElER i 
i Londra : 5 ( a.a) - Al- ı 
ı manlar şimdi mnmak için ı 
ı yeraltı şzlınakları yapıy•rlar. f 1 
ı Almanlar hala Kırımdaki ile- ı 
ı ri harekelleri hakkında teb- ı 

ı litlerinde daha az kuvvetli ı 1 
ı konuşuyorlar. Stokholmdan 
ı g~len bir telgrafta şöyle deni- 1 
• liyor: Almanların Kırım ya· ı i rım adaşını ~urada, burada is- ı 
ı tila ettiklerini iddia etmeleri- ı 
ı ne ra~men Alman makıımları ı 
ı Sivasfopol ve Kerç'in zahıtt· ı 
ı nın uzun sürebilecelini Alman ı 
ı halkına haber vermektedirler. ı 

: .................. " .... : 
Amerika • Afrika • 
araıı bava battı 
Nevyork : 5 (a.a) - Birleşik 

devletler posta telğraf ve telefon 
naıırı , Birleşik devletlerle Afri. 
ka arasında ilk hava postası hat
tının 29 ikinci teşrinde açı laca. 
ğını söylemiştir. 

Bu hattın Afrikadaki son du. 
rak noktaları Nişesyadald Bot. 
hurst ve Lağo kasabaları olacak· 
tır. Daha sonraları hat Liberya
daki Monoraya kasabasına kadar 
uzatılacaktır. 

Bitaraflık kanununun tadili 
müzakereleri 

Vaşington : 5 ( A.A. ) - Bi
taraflık kanununun tadili müzake· 
relerine bir haftadır devam edil
mektedir . Amerikanın , geçen 
harbe girmesine itiraz etmiş olan 
.Ayandan Moris ( Vapurlarımızın 
dost limanlara girebilmesi için 
silahlandırılmasından başka bir şey 
yapılamıyacağmı ) beyan etmiştir. 

Ayandan Luka ise beyanatta 
bulunarak Mısır, Cebeluttank Al· 
mantar eline geçtiği takdirde Av
rupa , Asya ve Afrikanın bütün 
kaynaklarına da el atacaklarını, 
Amerikanın böyle bir hadiseyi 
göz önünde tutarak şimdiden bir 
müdafaa planı hazırlamasını iste
miş ve Amerikanın yall1ız kalma· 
sını istemiyorum) demiştir . 

.Japon başvekili bir 
natuk verecek 

Tokyo : 5 (a.a) - Gazeteler 
Japonyanın , kendisiııe karşı has
mane bir tavır alan memleketle
re karşı koymağa kati surette ka
rar vermiş olduğunu yazmaktadır
lar . 

Başvekil Tojo yakında diyet 
meclisinde bir nutuk verecektir. 

!~B~O R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

==-= 

1 

KiLO FIATI 
CINSı En az 1 En çok 

K. S. 1 K. S. 

Koza 1 13,00 15.00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 68,00 70,00 
Klevland il 65,00 67,50 
M. Parlağı 00,00 58,00 
P. Temizı 56,00 57,50 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 05,00 
K. Çiğidi 6,75 
Susam -41;50 
Buğ'day yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 
Yulaf 7,43 7,50 

~ -

5 - 11 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

= -

r 
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(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz -~ ı 5.22 
(Dolar) Amerikan 132 20 --- - - - -

TORKSOZO 

Viyana'ya bir 
akm hazırlığı 
/n6iliz hava faaliyeti 

Londra : 5 (a. a.) - Alman

lar lngiliz hava kuvvetlerinin Vi

yana üzerine akınlarını bekliyor

lar. Londraya iltica etmiş olan 
Avusturyalı mültecilerin aldıkları 

malumata göre, Viyanada yeraltı 

sı~ınakları yapılmak üzeredir. 

Bu sığınaklardan bazıları Nazi 

hücum kıtalarına mahsustur. Bura

lara halk - giremiyccektir. Bu ha

berde Viyana halkı arasında de· 

rin bir boşnudsuzluk hüküm sür

dü~ü ilave edilmektedir. 

Berlin : 5 (a. a.) - lngilizler 

taraf mdan Manş sahilinde ve Al

man toprakları üzerinde yapılan 

ve askeri bakımdan neticesiz ka

lan akmlarda llkteşrin ayında 236 

tayyare kaybedilmiştir. 

Bertin : 5 (a. a.) - Dün ge

ce İngiliz tayyareleri Almanyanın 

batı ve şimal batı taraflarına yan 

gın ve infilak bombalaıı atmışlar

dır. Hasar azdır. 

TÜRKiYE Rad.11osu 
ANKARA Radyosu 

Perşembe 6.11.941 

7 .30 Program ve memleket sa -

at ayarı 
7.33 Müzik: Hafif Program (PJ.) 

7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif ·programının 

devamı. (Pi.) 

8.15 Evin saati 
8.30/ . 
8.45 Müzik : Haf ıf programın 

son kısmı (Pi.) 
12.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 

12.33 Müzik : Isfahan makamın 

dan şaıkılar 

12.45 Ajans Haberleri 

13.00 Müzik : Muhtelif Şarkı ve 
türküler 

13.30/ 

14.00 Müzik : Karışık Proğram 

(Pi.) 

18.00 Program ve memleket sa

at ayan 

18.03 Müzik : Radyo Caz Orkest 
rası 

18.30 Müzik: Muhtelif makamlar 
dan şarkılar 

19.00 Konuşma Dertleşme saati 

19.15 Müzik: Radyo caz Orkest 

rası Programının ikinci 
kısmı 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 

Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Dünya Şarkıları 
(Soprano Rabia Erler) 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Karışık şarkılar 
21.00 Ziraat Takvimi. 
21.1 O Müıik: Şarkı ve türküler 

21.30 Konuşma: (Şiir saati) 

21.45 Müzik : Radyo Senfoni Or 

kestrası 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri . Ziraat, Esham

Tahvilat, Kambiyo- Nuk~t 
Borsası (Fiyat) 

22.45 Müızik : Dans müziği (Pi.) 
22.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa· 

nı~ 

Sayfa 3 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yurdu 

Yeni şene:ıalebe kaydına ba,lamıtıtır. Kayd ve 

kabul şeraiti Bebekli Kilise sokağındaki bicki 
• 

yurdunda öğrenilir. 13400 

~ıcı=:::c:::=zc-=:uuuv==uu:=u:u:uu=u:ı1 

D O K t O R. ft 

Muzaffer Lok an 
Bugünden itibaren Bastaıarinı mua
yenebaneslnde Kabule Başlamıştır. 

Bitin ağrıların panzehiridir. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BİR TEK KŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DlŞ ağrıla

rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evca1, sinir, ınafs;ıı -.;e 

adete ıstırapları NEVROZ ı'J ı, 

tedavi edilir. Müessirilaç : 

N E V R O Z l N 'dir • 

NEVROZiNiTERCIH EDİNII 
icabında Günde j Kaşe Alınabilir 

---------·---------------------

HAlKEVi REISliGiNDEH: 
Halkevindeki kurslarla, Na

mıkkemal okulunda gece Er· 
kekler için, 5 Kanunusani o
kulunda gündüz kadınlar için 
açılacak Halk dershaneleri ( 15) 
lkinciteşrinde açılacaktır. 

Halkımızın iki fotoğrafla 
Halkevine gelerek bu dersha
nelere kaydolunmaları. 

13571 

DOKTOR 

Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

Nlbal Bayat 
Evini Kız Lisesi karşısında 
Vakıflar Seyhan apartımanmm 
2 numaralt dairesine naklet· 
miştir . 

c. 

:nva:cv:n:uu:cız:::n::a::::r:r: 

N 
ACELE SATUK EVlER 

V[ BAG 
1 

Mehmet Ali Kurşuna ait ~ 1 

Karasoku mahallesinde 17 nu
maralı ev ile Döşeme mahal
lesinde 44 - 46 numaralı ev 
ve Bahripaşa mezraasında va-

tf ki 9 dönüm ba~ acele satlık
C tır . Taliplerin Döşeme mahal-

~
" lesindeki 44 - 46 numaralı ev

de Mehmet Ali Kurşun kerİ· 

M mesin • müracaat etmeleri. 
" 2-3 13563 

" M:Z'D':D'KD:Dz:~= 

Zayi M8b8r 

Namıma kazılı mührümü za
yi eyledim. Yenisini yazdıra· 
cağımdan eskisinin hükmü ol· 
madığmı ilan eylerim. 13572 

Ceyhanm Ayan nahiye· 
sine bağlı Zeytinbeli köyü 
azalarından Mahmut oğ. 

Mehmet Deniz 

Zayi Pusula 

16 Teşrinievvel 941 tarihin
de Abidin Bey Fabrikasında 
Abdullah Durdudan almış ol
duğum 3000 kiloluk çiğit pu
sulasını zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 13573 

Çağşırlıdan 
Yahya Genç 

8[l[DİYE RİYASETİNDEN: 
Yazı l~leri Bürosuna 60 lira 

ücretli müsabaka ile bir dak
tilo alınacaktır . 

Seri ve hatasız yazması 
şarttır. Müsabaka 10-11-941 
eazartesi günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

isteklilerin dilekçe ile Bele· 
diye Riyasetine müracaattan 
ilan olunur. 13574 

NObetçı eczane 

TAHSiN [CZAHANESİ 
Yeni Otel Yam 



Sayfa 4 TORKSôZO 6 lkinci r~r.in 1941 

R. C. A. 
:-······················ .. ••••••••••• .. i 
1 TÜRKSÖZÜ 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası : 

BRODWAY 

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

• • • • • • • • : T ürksözü OKUYUCULARINA OÜNYAHIN HER TARA- : 
: f INDA VUKU BUlAH HADİSElERi GONO 60- : 
1 Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDiNİZ. : 

. ~. . ~ • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, . 1 
: plAa, harita, bllamam matbaa Tu··rkso··zu·· • 
• işlerim Tlrklyede mevcut mat- 1 
ı ....... ~rekabet eder derecede Matbaası : mutlaka görünüz : tall ve ılratıe elden çıkarır. • • • • • 
: Türksözü Cilt Kısmı İ • Muharrem Hilmi REMO 

ABİOİHPA~A CADDESİ NO : 42 - Tf lGRAf : REMO ADANA - TElff OH : 110 

ı. • • 1 
SAGLAM, TEMİZ, ZARif CllT i~LERINiZi ANCAK TORKSöZO • 

: . MOCELLITHANESİNDE YAPTIRABiLIRSiNIZ İ 
: . 1 ........................................ 

;fiAHfiWfifi**UUfi##*#**ft######i 

~ Erl Büyük Hakikat~ 
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• 
iş Bankası 

Ktlçtlk taıarral lleıapları 

1941 
. kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağuatoa, 3 //dncitefrİr> 
tarihlerinde yapılır 

1941 illramlyelırı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 , 1000 , - 3,000 , 
2 , 750 , - 1,500 > 

4 , 500 , - 2,000 " 
8 > 250 , - 2,000 s 

35 , 100 , - 3,Sor ) 

80 ) 50 ) - 4,r.oo • 
300 ) 20 l - f.,000 , 

TUrklya ı, Bankesma p•r• yat~rmnkla yalmz pura 
biriktirme olm•z, aynı zani~nd~ tl'llhlnlzl 

denaml• olursunu~ ! N oıs MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT. il 
M CAZiBE VE GOZEllİKTİR ! fi ı .................................................. ı 
• 1e ıı AKA Gu··Nou··z,u··n ıı ti "Radyolin,, harikulAdc mües- de parlak neıiceler veren 
M sir terkibi, daima tazeli~ ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul ı : :: :: : : :: :: :: : :: :: :: :: :• .. :: :: : : :: : ı 
N temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi ı ı 

ı kişinin tercih ettiği y~gane diş müstahzarlarından da müstağ- ıı: Tu··rk Duygus u iı 
w macunu haline gelmiştir. Diş w 
n hh ni kılmıştır. n it hıfzıssı asında ve güzelliğin· M 
" • " ı ı 
= RADYOLJN a 1 Yeni Çıktı 1 
ft = i 75 KURUi i 
ttwnnnunnnA##AAWAl\AfiAAAAAAZ~ ı .................................................. ı 

~~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER 60N MUSTAfA Rif AT[CZAHANESI 

OSTONOEKI MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 

Abone ve llAll 
,artları 

.... 
TÜHKSÖZÜ 

GONDELIK GAZETE • A04NA 

Salıi,l ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GQVEN 

Umumi Ne~riyat Mudarü 
MACiD GÜÇLÜ 

f-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
i N A l A R 1 O i K K A T E !.. i • • ! osmanlyede .. CUMHURiYET,, lsmlle açtljım Otelde ! 
! mu,tarllerlm har tUrl~ istirahat vasıtasına bul•caktıri 

! • i 

l CUMHURiYET OTELi 
i :--: :: :: :: # :z * :: ı: *t *# = = :: * =-~ . 
ı Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidir. • 
i Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa °CUMHURIYET,, ! 
! Otelini görUnUz... ı 
• • i Edineceğfoiz intiba sözlerimizi teyid eder.. ! 
• • ! 14-15 13516 i • • 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-! 

~ N EZ L E 
Ü Kırıklık, Baş, , 
M Diı ve adele 
: ağrıları 

" M 

" N 
N 

En seri ve en kati şe· 
kilde yalnız kaşe 

GRIPIN 
" " H ~::==::=::=::::: ile geçer 
M Havaların serinledi~i bu = günlerde alacağınız ilk 

fi - tedbir - evinizde_birkaç. GRıP.N bulundun,1ak olmalıdır. 

M Kalbi bozmarlan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzumunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakı 1ın1z ve 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 


