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Diyarbakır tahvilleri 
dün satışa çıktı 

Bu geni Demiryolu 
büyük bir rağbet 

Afrikadaki 
· askeri hareket 

Şiddetli kam 
lırtınaiı var ..... 

TOPÇU VE DEVRiYE 

1 

~ 

tahvilleri 

\ ::-. ~!'-:.~' 
~ -..;;.."> ,., 

FAALiYETi GÖR0a.:0VOR 

K 
ahire : 7 (a.a) - Orta şarkta
ki Britanya kuvvetlerinin tebliği: 

· Demirgollarımızdan birisi fJe modern bir köprümüz ........ .. ...... : 
Libyada Topruk üzerinde dün 

düşman hava faaliyetı o!mamıŞ· 

f 4057 Numaralı kanun mucibince ihracına salahiyet alınan ! 
ı oe hasılatı tamamen Diyarbakır ve Elô.zıg istasyonlarından Irak ı 
ı ve lran hudutlarına kadar yapılacak demiryolunun inşasına .tah~ ı 
ı sis edilecek yü:ıde yedi gelirli « Diyarha~ır hattı " tahvıllerı ı 
ı dünden itibaren memleketle satışa çıkarılmıştır . Bu tahviller bü· ı 
ı yiik bir ratbei görmekt• ve bankalardan almmaktııdır. ı 
ı E1:1velce de ya~dı~ımrz gibi , bu tahviller 20, 500 oe 1000 ı 

tır. Düşman topçusu az faal ol· 
muş • kum :fırtınası da harekatı· 
mızı sekteye :u~ratmıştır. Hudut 
çevresinde Holfayanın 20 kilomet 
re kadar cenup batısında ve Sey 
di Omarın 10 kilometre cenubun
da kiiçük düşman devriyeleri gö
rülmüı ve bu ~devriyeler tarafın
dan bazı yerlerde düşman istih
klm kıtalarının hudut müdafaa· 

: Uralıktır . . : 

L" .. "" ...... """"" .. " .. """""""" " .. ı 

~ larını takviye etmekle meıgul ol-
Jı.ılıJ 1ıl.ı11t1mot • • 

Kahire : 7 (a.a) - Ortaşaık 
tebli~i : Tayyarelerimiz 4 - 5 
ıon teşrin gecesi Bingui. Mela· 
nenada iaıe depoları ve atelye
leri ve Bardiyada bir motörlü 
nakliye koluna hücuw etmiştir. 
Yangınlar çıktığı ve infilaklar ol
duğu &örülmüıtür. 

Av tayyarelerimiz dün Alca· 
dasya ve Alfapla arasındaki yol· 
da düşman kıtalarım petrol nakli
ne mah11uı sahnnç kamyonlarını 
ve başka kamyonları mitralyöz 
ateşine tutmuşlatdır. Levaı.ım an
barlarında şıddetli infilftklar ol· 
muıtur. oüŞman av tayyarelerile 

çarpııılmııtır. . 
Sirt körfezinde düşman gemı· 

terine hücum edilmiştir. Bir vapur 
batarken bırakılmııtır. Üç tayya-
remiı üslerine dönmemiştir. 

J;ibyada , Toprukta kum fırtı
nalarının Çevamı keşif hareketle· 
ı ine engel olmaktadır. 

Düıman topçusu Topru~un 
batı kesimini bombardıman et· 
mit ve bu mutaddan fazla olan 
bombardımanda hiç bir şey yap· 

( Geriıi üçüncü sahifede ) 

SOVYF.TLf.RE. GÖRE 

On saflarda 
Alman kadını 

Alman zayiatı 
dört buçuk milyon 

Moskova : 7 ( A.A. ) - Ge
ce neşredilen Sovyet tebliği : 6 
Sonteşrinde kltalarımlz bütün 
cephede düşmanla harp etmiştir . 
5 Sonteşrinde 56 Alman tayya
resi düşürülmüştür . 17 tayyare 
kaybettik • 6 Sonteşrinde Mos· 
kova yakınlarında 34 Alman tay
yaresi- düşürülmüştür. 

Londra : 7 (A.A. ) - Kraz
naya Zivesta gazetesinden: Mos· 
kova etrafındaki son muharebe· 
)erde sühunetin birdenbire düş
mesi ve kar fırtınaları , Hitlerin 
iklime karşı açbğı bu harbe yeni 
bir dekor vermiştir. 1'aarruzun 
ümidsiz karakterini , gelen haber
ler meydana koyuyor. Bu haber
ler General Fon Bok'un zırhlı 
fırkalarını bazan . şimale ,· bazan 

Sovget elçiliğinde 
- Ru• ihtilali yıldönümü münaıebetiyle -

Dün akşamki zigaf·et 
Rus Refik Saydam, Hariciye Vekilimiz 

Ankara : 7 ( a. a. ) - ük Ü S coğlu ve bütün Vekil-
ihtilalinin yıldönümü nıünescbe· Ş r R~raset'ıcu-mbur Başyaveri 

S 
b. -k l ler ve ıya · 

tiyle bı.ı akşam ovycl ~yu ~ • kordiplomatik ve yerli Y,&bancı 
~Hitinde bir çay z.iyaf~tı veni· veatbuat mümessilleri hzaır bu-
miştir. Ziyafette Batvekıl Doktor ~omuşlardır . 

· Moskova : 7 ( a. a. ) - Rus 
ihtililinin )IJldönümü ~ünas.e~e
tiyle Stalin bir nutuk soylem.ıştır. 

Bir Sovyet gözcüsü 

cenuba sevkederek hafif bir nok
ta aradığını , bugün Kalinın şeh· 
rine , ertesi gün daha ı::enuba 
sarkbkı görülmektedir. 

General Sukov ise kıtalarını 
ve toplarını süratle nak]eQebildi· 
ki için bu hücumlara karşı koya· 
cak bir vaziyette bulunuyor. 

CGeıial S üncü sayfada) 

Gene Blrmanya 
yola meıeıes1 

Bir Japon ~a%eteainin 
bahıettiği ihtimallcır 

Tokyo : 7 (A.A.) - japon 
Hariciye nazırlığ1nın gaıetesi olan 
Japon Tayder u Tehlükli yol • 
başlıklı yazısında diyor ki : 

- Birmanya yolu üzerinde 
bir ilerleyiş imkanı ve ihtimalı 
vardır . Hava akınları bu yolu 

bLJlmüştur . Fakat kati çare bu 
yolun Japonların eline geçı{lesi; 
dir , Japonyanın Hindiçiniden 
geçerek taarruz etmesine Ame· 
rika itiraz edemez • Çünkü Çun
kinge yardım için yabancı müda

hale usullerini kendi kullar n"lak
tadır. 

Benzin tabdldatı 

[i!i CEPHESİNDE j 
Finlandiya 

muharebeden 
çekiliyor mu? 

Londra : 6 (a.n) - Fiu rad 
yosu elemiştir ki : Memle1cctiıııiı 

ha kını ındıın askeri har ek at $(Ula 

ermek üzeredir. Sulh konf~rnrısı 
yapılmadan evvel hudullarım111n • 

• nihai surette tarin c<lile!niyeceği 1 

anlaşılmaktadır. 

'v ıış• ng ton : 7 ( a ıı) Finlıır.Ji · 
yanın Rusya ile lıar bi bıtiı ınt l 
ııi)'elin<le olc.luğuııa tiair Vıışiııg

lon41 grlen gayı i resmi lıilherlı-riıı 
resmerıd~ lt-) it edılf'Ccği iimi<l e• 
dili) ur. Vıışing~onuıı dıırnmu şu

dur ki : kim.-;e Fırılandiyııyıı kar· 
şı sert biı tedbir ahııdığ-ını istt"· 
miyo:-. Fakat Flnlandiyıı RusyaJ 11 

karşı harp etmeğe devam edecek 
olursa başka hir ~·are göıülıııe-

mel..tedir. .,.., ... 

AfGAN MECLi~i A~ILOI 
Peşaver : 7 (a. a.) - Meclis 

Kabilde açılmıştır. Beyenatta bu-

lunan kı al. harbin doğuya yayıl

ın ası yüzünden do~an durumu 

tetki1' etmek üıere meclisi topla· 

maya davet ettiğini söylemiştir. 

Hariciye nazırı Afganistanın bi

tarafüğını muhafaza etmek husu

$Undaki lrnronnı teyid etmiştir. 

ALMANLARA GÖRE 

Cephelerdeki 
yeni kazanç 

Cenup, merkez 

cephesinde terakki 

Lizbon : 7 (a.a) - Stefani 
ajansından : Mareşal Buluherin 
kumandası altında\ci Sibirba tü· 
menleri tayyarelerle Moskova cep· 
hesine nakledil ııiştir. 

Berlin : 7 (a, a.) - Kırımda 
dağlık arazide kendilerini inadla 
müdafaa eden düşmanlara ra~'
menAlman. }{omen kıtaları düş
manı takibe devam etmektedir. 
Tayyarelerimiı. Sivastorol istih-

CGerisJ 3 üncii sayfada\ 

Dün Atlantilıte şimalda ııe 
miai batırılmıştiP • Buna dair 

cenupda birer /ngiliz ge
haberler ücüncü sahifede-• 

dir • Yukarıdaki reaim /ngiliz gemilerine korıan tayyare 
dafi_bataryalarından birini göstermektedir. 

Ebedi Şefin iz . . "" 
ıçın gapacagı ız 

·ihtifal programı 
Ebedi Şefimiz Atatürkün ölü

münün üçünc[i yıldönümü olan 10 
Teşrinisani 941 Pazartesi giinü 
1 lalkevimiz.de y.; a ak :biiyi\k ih 
tif::ıl töreni için Halke\'İmiz dolgun 
bir progr:ım ha?ırlamıştır. 

Bu programıı göre, bir Atatürk 
köşesi hımrlanacnlc. tam saat 9,5 
de tazim sükutu yapılacak. Ata
türkün hayatı h:ıkkında bir söy
lev verilecek ismet lnönünün be
yannamesi okunacak ve bundan 
sonra önde bando olduğu halde 
büyük bir kafile halinde Atatürk 
Parkına gidilerek Ebedr Şefin anı 
tına çelenkler konacaktır. Bu 
programın tatbiki için bu hazır
lıklar şimdidt!n taımımlanmış bu
lunmakjadır. 

Batan Japon vapuru 
Tokyo : 7 (a.a) - Vişinizi 

gaz~tesine göre , Kehri maru 
vapurundaki 430 yolcudan 265 
kişi \:urtarılmıştır. 1\.a · ıplar 165 
dir. 

Büyük Millet 
ıeclisinde 

Ankara : 7 (a. <ı.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü toplan -
tısında yeni intihap edilen mabus
Jarın and işme merasiminden son· 
ra Meclis encümenleri siçimleri 
yapılmiştır. 

Atlantlkte dön 
batan gemiler 
Ncvyork : 7 (a.a) - Pı in 

motôrlü lngiliz gemisi cenubi At
lantikte torpillenmiştir. Mürette· 
batı ölmüştür. 

Nevyork : 7 (n.a) - lngiltc· 
re hesabına işlemel.:.te olan Bolf a
nın Norveç petrol gemisi Atlan
tik şimalinde batırılmıştır. Gemi, 
Teksastan İngiltereye gitmekte 
idi. 
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1 Tahsil çağındaki çocukların İ 
İ sayımı bugün yapılıg i 
ı : 

ı ! Tü•k tabii!~~~~~k~~~ ::.:.·~-A~i~. ! . .ı~~m~~~NA 1 1 
ı lunan 7 - 16 yaşındaki kız ve erkek çocuklardan 2 - Her hangi bir sebeble evlerine sa} ım ı 

1 ı ne kadarının okutulduğunu ve ne kadarının oku- memuı u gelmeyen vatand~şların evine en yakın • 

1 

ı tula.madığını anlamHk için yurdumuz~a 8 / iknci- bul~n.ın ve aşağı~a. ~dlar". ~zılı olan sayım mer- i 
ı teırın 1941 cumartesi güııil umumi bır sayım ya- keıı kullardan bırısıne baş vurmalarıııı, ı 

j ı pıtacaktır. Bunun için : 3 - Çocuk sayımı hakkında istenilen bil· ı 
ı 1 - Sayım memurları ayni gün her eve gileı iı doğru olarr1k verilmesi vutant ve kanuni ı 
ı ayn ayıı uğrayıp ilk tahsil çağındaki çocukları bık b ;rç olduğundan Sayın halkımızın yaı.ım nıe- • 
ı öğrenerek yaıacaklardtr. Bu maksatla sayım günü munınn kolaylık ~österme\eıini dileıim. . A • i 
l evinizde iııterıilen malumııtı vert:bilecek bir kimse- Se.} lıan Vılayetı ı 

ı Sayım merlıezi olan okulların adları : ı 
1 ı ı - Gazipaşa lıko1'ulu. ıo - Çinarlı İlkokulu, i 
ı ı 2 - lamet lnörıü Kız Enıtitü~ü. 11 - Milli Mensucat İlkokulu, ı 

BUSYAYA Bir 
MILY AB ODCNÇ 

Stalin ; düşmanın . 4,~ ~ıly~n 
asker telef at verdiğini bıldır~ı~
tir. ez.cümle ~i~im asker zayıatı
m ız 378 bin olu 1,020,000 yara-

ı 3 _ Namıkkemal okulu, 12 - Erkek Öğretmen Okulu, ı 
Ankara : 7 ( A. ':-· ,> ~ .. Baş-' ı 4 - Seyhan lıkoknlu 13 - Köprü Köyü, 

vek_aıetten tebli~ edılrıııştır • 9 ı : 5 _ lnönü lıkokulu, 14 - Karşı Yaka, ı 
Vaıington : 1 ( a.a. )'

Ruzoelt, Ruıyaya bir mil
yar dolar: ödünç para ue· 
rilmeıine müıaade etmiıtir. 

! d 4 aydanberi 1'aynakları _aıa~ 
ı~nır .Almanya ' ihtiyatları şımdı 
tam verimli bir bale g.elen Sovyet·ı 
)erden çok müşkül bır hale ~el· 
diiini ıöylemiftir . 

Eylul 941 tarihinden itibaren ben· j l 6 _ T lıı. k 1 15 - Güneşli; ı 
. . hd.d t oros "o u u, ı 

zın te~zıatında y~p~lan _ta ı a . • ı 7 _ Pilevne lıkokulu, 16 - Ada Sokak. 
ll~teşrın 941 tarıhmde ılan edıl- } ı 8 _ Ziya Gökalp İlkokulu, 17 - Akkapı, ı 
mış olan esaslar dahilinde 9 ilk .:. ı 9 _ Cümburiyet İlkokulu 18 - Yamaçlı, ı 
kanun J 941 tarihine kadar devam • ı 

k . ~""""" .. " .. " .. """" """"""""""""ff""""" .. """""""" edece tır. ı 



Maarife ait bir tetkik 

Türkiye~ deki 
Okul Çeşid~ 

M 
aarif Vekaleti <Türkiye 
Cümhuriyeti Maarifü is· 
mile 1940 - 1941 yılla· 

rındaki mektepler vaziyetini gös
teren bir kitap neşretti. Bundan 
öğrendiğimize göre Türkiyede 
mutad 7 yaşında iikokula girip 
sınıf dönmeksizin 5 sene okuduk
tan sonra ilkokulu 11 yaşında bi
tiren bir talebe tahsiline, şu su
retle devam edebilir : 

Köy enstitüsüne girip 5 sene 
okuyabilir. 

Erkek terzilik mektebine gi
rip 5 sene okuyabilir. 

Bölge san'at okuhına girip 5 
sene okuyabilir. Onun fevkinde 
3 senelik erkek meslek okulu 
vardır. Şayet genç, tahsilini sene 
kaybetmeksiı.in yapnrsa bura· 
dan 19 yaşında rnezun olunabilir. 

Orta ticaret mektebine girip 
3 sene okuyabilir. Normal vazi· 
yette 14 yaşında buradan mezun 
olacağına göre. insana meslek 
veren en kısa tahsil dudur. Bu
nun fevkinde! 3 senelik ticaret 
lisesi vardır. Onun da fevkinde 
yüksek iktisat ve ticaret okulu 
vardır ki, beheri 3 senelik tica 
ret - maliye, konsolosluk, ban
ka - muhasebe kısımlarına ay· 
rılmıştır. 

Tabii bilgiler . Ziraat . Orman . 
Veteriner • 

Yüksek Mühendis okulunun 
beheri 6 senelik şu üç kısmından 
biri : 

Yollar ve köpıüler , arki· 
lekt . Su . 

Tıp Fakültesi • 6 sene. 
Dişçi okulu . 4 sene . 
Eczacı okulu . 4 sene. 
Kimya fakültesi . 4 sene. 
Fizik . 4 sene. 
Tabiiye . 4 sene. 
Matematik • 4 sene. 
Edebiyat . 4f sene. 
Felsefe • 4 sene. 
Tarih . 4 sene. 
Coğrafya . 4 sene. 

Hukuk • 4 sene. 
Ankara hukuk fakültesi . 4 

sene. 
Son senesi siyası , idari, ma

li diye üç kısma ayrılan siyasal 
bilgiler okulu . 4 sene . 

Dil ve tarih - coğrafya fa
kültesi . Beheri 4 senelik üç kı

sımdan mürekkeptir : Tarih, coğ 
rafya , dil ve edebiyat , felsefe. 

••• 

TORKSôZO 

Memlekette 
kozacıhk 

bir mütehauıs ıehrimizde 
tetkiklerde bulundu 
Antalya ipek böcek müdürü 

Ekrem E~ilmez VilAyetimiz böl
ge,.inde ve bilhassa Bahçe ile Os 
maniyede-yetiştirilmekte olan ipt!k 
böceklerinin ~·oğaltılmasına çalış

tirılmakta olan ipek böcek yer
lerini tedkik dmişlerdir. Yarın 

Mersine giderek orada da etüd
ler yaptıktan s·mı n An karaya dö · 
neceklerdir. 

Öğrendiğimize ~~öre vaktiyle 
geniş mikyasta yapılan böcekçi
liğin şimdiki vaziyetini .. isi ah ile 
çokça miktarda ipek:böceği ye· 
tiştirmek .,.üzerinde durulmuş ve 
bilhassa ipek böceki kozasının 
değ-er fiatla mübayaası için_ted
birler alınmıştır. 

Askerlerimiz için 
llk~kışllk ~hediye 

Dün , Mebuslarımızdan Bay 
Ali Münif Yeğenağa. Kızılay yar
dımcı komitesine gelerek bu yılın 
ilk armağanını yapmak,• şerefini 
kazanmış ve kahraman: askerleri
miz için hırka bedeli olmak üzere 
Komiteye, elli lira ~vermiştir • 

Komite , önümüzdeki hafta 
içinde faaliyetini genişleterek ne· 
ticeler istihsaline doğru;· yürüye
cektir. Hırkalık bez için mıntaka 
ticaret müdürlüğü Komiteye her 

120 Yaşında120 
torun sahibi kadın 

ihtiyar Ttlrk anaslyle bir glrtl,me 

.......................... 
ı ı 

i TAlEBE SAYIMI i 
f BugUn , bUtUn yurdda i 
ı olduöu gıbl f&hrlmlzde ı 
ı de okuma çajmdakl!ço· ı 
ı cuklarm sayımı yapıla· ı 

ı caktır • H~_r evdeki aile- ı 
ı nln sayım memurlarına ı 
ı kolaylık göstermesi bir ı 
ı borçtur • ı 

ı ........................ ı 

İhtikar suçlusu 
tevkif edildi 
lhtikArdan suçlu olup evrakı 

ile birlikte mahkemeye :,-verilmiş 
olan Halil oğlu 315 doğumlu 

Mehmet Sululc.aya•tAdana: asliye 
birincı ceza mahkemesinin le.aran 
ile tevkif edilmiştir. 

Koı.an : 7 <Türksözü muha· 
birinden ) - Kozanın Mahmutlu 
mahallesinde oturan 120 yaşında 
ve 120 torun sahibi olan sarı 

Fatma ile göıüşmek için evine 
kadar gittim . Evin kapısını vur
duğum zaman karşıma 68 yaşın
da oğlu Osman cıktı, buyur etti. 
Sarı Fatmayı yatağında oturuyor 
buldum. Sıhhi durumu yerinde 
olan bu kadının yüzü vt: başı bü
bük:bir yemenile kapalı bulunu
yordu. Benim:kcndisile görüşece· 
ğimi anlar ~anlamsı. daha ziyade 
kapamak istedi . Ben yaklaşarak 
elinden Öplünı . Memnun oldu ve 
güldü • 

- Nasılsın sıhhatın iyimidir? 
sualıma neşeyte:cevap verdi : 

- lyiyiml 
Kac:yaşında olduğunu ve kaç 

kere evlendiğini ııordum. 
- Og-lu Osmana hitaben .. nü 

fos kağıdımı verde:efendi yaşımı 
öğrensin dedi. Osman:nufus cüz
danını. getirdi . Tetkik ettim. Mi
ladı sene hesabile tam 1821 de 

ŞEHiR ST ADYOMUNDA Knzanda doğmuştu . Kendisi ba-
T ALEBELERIN ÇALIŞMASI. na sordu. 

Beden Terbiyesi Seyhan liöl 1 - Oğlum kaç yaşına girmi· 
gesi, Stadyomu cumartesi günle- §İm ben 120 - 122 yaşında oldu
rini mekteplerin çalışmalarına tias- · ğumu zannediyorum dedi ve ıla· 

8 ikinci r eşrin 194 t 

1 
i Bize Kalına 

Bir salon kadınının 
! başına gelebUecell 
1 en llfly8k lelAketler 

K
ıı k yaşında büyük anne 
olmak, 
2 - Permanantı beş bu· 

çuk aylıkken yağmura tutulmak. 
3 - Sandalda gezerken du· 

dak boyasını denize düşürmek. 
4 - Misafirliğe gittiği bir 

evin kapısını tam çaldığı esnada 
gözüne rimmel kaçmak. 

5 - Kadife bir esvapla ha· 
sır iskemleye oturmak . 

6 - Korse ile yemekten son
ra bir koltuğa oturmak. 

7 - Sokakta, eski nişanlısı
nın karısı ile karşılaştığı zaman 
kendi yüzündeki sivilceyi hatır· 
lamak. 

8 - Çarşıdan, elinde bir kar 
nabahar ile dönerken çok beğen
diği bir erkeğe rastgelmek. 

9 - Tramvaya binerken çor
banın aktığını hissetmek. 

10 - Elli iki kilo olmak ve 
kocasının güzel bulduğu kadının 
elli bir buçuk kilo olduğ'unu ö~
renmek. 

l 1 - Siyah saçlarını Gioger 
Roggers gibi platine boyatmak 
ve siyah saçların da Hedy La
mamn modası olduğunu işitmek. 

12 - Bir çayda danscder
ken gömleğinin brötelinin koptu· 
ğunu hissetmek. 

Erkekler, kadınlardan daha 
şanslı oldukları için başlarına ge· 
lebilen felaketlerin sayısı daima 
daha eksiktir. 

Jale Seden 

Enstrumantal müziğe başla

yıp 8 sene tahsil etmek müm
kündür. 

* * * 

Böylelikle , sene bybetme· 
mek şartile , Türk Maarif mek
teplerinde en uzun tahsil 23 ya
şına kadardır . Bu da } üksek 
mühendis mektebinin üç kısmına, 

tıp fakültesine , devlet konserva· 
tuarının kompozisyon kısmına 

mahsustur . 22 yaşına kadar sü
ren tahsil güzel sanatlar akade· 
misindeki yüksek mimarlıktır. Li
seyi takip eden diğer yüRsek tah
siller hep 21 yaşında bitebilir . 
Yalnız bunlardan resim-iş 20 
sinde bitebilir . 

türlü kolaylığı göstermektedir . 
Beı.in Yerli Mallar Pazarı Mersin 
dt'posundan temin edileceği umul· 
maktadır. Bu hususta Valimiz sa
yın Bay Faile O<ıtiinürı c)e müza· 
lıcretleriyle IAzımgelcn \~~ehbü-

retmiştir.:Maarif Vekaletinin ta- ve etti · Ben iki defa evlendim. 
mimlerine göre, mektepler arası Birincisinde 17 yaşında idim. lkirı-
Atletiz:m ve Futbol teşvik müsıı- cisinde 38 yaşında idim . Ben iki 

TÜRKiYE Radyoıu 
Maarif Velıdileti çerçevesi 

içinde ilk tahsilden soııra, doğ

rudan do~ruya beşhınabilecek 
tahsiller şimdiki vaı.iyeiti bundan 
ibarettir. 

Bunlardan maada bir tahsil 
için 3 scnelık orta tahsil lazım· 
dır. 

Asgari 14 yaşında orta tah
sili bitirdikten sonra şu mektep
lere girilebilir. 

Devlet konseıvatuarının şan 
kısmı 6 sene. 

K•>mpaı.isyon kısmı 9 sene. 
Tiyatro kısmı 5 sene. 
Opera kısmı 7 sene. 
Güzel sanatlar akademiı.inin 

(Yüksek mimarlık kısmi hariç) 
dört kı.smına orta tahsille girmek 
mümkündür : 

Türk tezyini sanatları 7 sene
ye uzuyor. 

Hcrykel L:ısmı 7 seneye UZU· 
yor. 

Resim kısmı 7 seneye uzu
;> Or. 

Tezyini sanatlar 4 sene. 
Ebe okulu 2 sene. Ortamelc

tcp mezunlarının en kı~a zaman
da mezun olabılecekleri mektep 
budur. 16 yaşında buradan me· 
z.un olmak mümkündür. 

Küçük sıhhat memuru okulu 
3 ıene. 

Nafid tekııik okulu 3 .sene. 
Orta ziraat okulu 3 seee. 
Orta orman okulu 3 sene. 
Deniz ticaret okulu 5 sene. 
İlk öğretmen okulu 3 sent!lik-

tir. Bunun fevkinde beheri 2 şer 

senelik pedagoji, edebiyat, tarih
coğrafya, matamotik. tabiye ve 
beheri 3 er senelik müzik, beden 
terbiyesi ve resim - iş kısımla
rile Gazi terbiye enstitüsü duru· 
yor. Fakat resim - iş'e - bahsi 
geçen kitaptan anlaşıldığına gö
re - lise mezunları girer. 

*** 
Maarife bağlı mekteplerde or

ta tahsilden sonra başlanabilecek 
mektepler" bundnn ibarettir. 

Son yılı fen ve edebiyat diye 
ikiye ayrılan 3 senelik lise tahsi
lini de bitirip -normal şeraitte-
18 ine bastıktan sonra , bir ta
lebe Maarifin şu mekteplerinden 
birini seçebilir : 

Yüksek Ziraat enstitüsünün 
beheri 4 senelik şu fakülteleri : 

bakalarına birinci karneden soma defe .evlendim ama birinci ko-
başlanacaktır. j camdan hiç çocu~umuz olmadı . 

ırAlf.IN ı:·ArILACAK 1 İkiocisinden sele.iz ço~uğuQl oldu. 
Dör t tanesi yaıailı ve torunlarım 

sat }' apılmıştır • FUTBOL MAÇLARI bnnlaıdan çoğaldı <ledi. 

lıkenderan'da 

bırıızbk vakaları l YENi NEŞRiYAT 

GÖRÜŞLER MECıVUASI 
< Görüşler > meçmuasının 38 

inci sayıı;ı renkli bir kapak içinde 
çı~ tı. Okunmasını tavsiye ederi1 . . 

İskenderun : 7 ( Türksözü 
muhabirinden )- Şehirde ve köy· 
lerde son zamanlarda hırsızlık 
vakalarına sık sık tesadüf edil
mektedir. Halta Belediye muha
sebecisi Kemal Mutlunun evi açı

larak kendisine ait elbise ve bir 
çok eşyaları çalındı~ı halde bu
güne karlar bu vakanın faili ya · 
kalanamamıştır . 

Yarın Stadyomda saat 11,30 
da incirlik - Demir spor saat 
13, 15 <le Ceyhan Malatya Men· 
sucat saat 15 de Gençlik - Millt 
Mensucat kulüpleri arasında lik 
maçları başlıyacaktır. 1 

ÇIC MECMUASI 

BiR .ESRARCJNJN TEVKiFi 
Esrar içmekten suçlu Yoz· 

gatlı Mevlut oğlu Sefi $ahin ev
rakı ile birlikte mahkemeye veri
lerek tevkif edildi. Çığ mecmuasının 2 inci sa

yısı güzel ya1.1larla dolu bir lıalc.Je 

çıkmış bulunuyor . Nevzad Güve· 
nin < Niçin Kuvvetliyiz > adlı 
başmakules~yle başlayan bu sa
yıda, Vahide Birken , Safa Boı

kır, Rasim Gölmel , Nazım . Tar
han, Süleyman Şahin, Remı:i Ay· 
han, Osman Sümer, Mehmet De· 
ligönül , Adil Altayın özeoilmi~ 

yazı ve şiirlerini bulacaksınız. 

Bir dolandırıcı 

Beden terbiyeai mükellefle· 

rine •İnema ve konferan• 
Yarın sabah saat tam 9.15 

de Asri sinemada beden terbiye· 
si Se} han bölgesi gençlik kulübü 
mükelleflerine cğ'lenceli filimler 
gösterilecek ve alAkalı konferans·: 
la r :verilecektir. 

Mahmut oğlu Bekir Alt.,y Me· 
ıik oğlu Belı:ir Aranlıııın paı asmı 

dolandırmağ teşebbüs ettiğinden 

suçlu yalı.atanarak hakkında mua
mele vapılmıştır. 

------,----~'-- .... ı ________ _ ------·--i:: _____ N_EB_A_T_A_T ___ A_L_E_M_ı_N_D_E__... __ -::•1-------

Gizlenen nebatlara dair -Öldüren Çiçekler 
Dünyanın en büyük nebatat alimi olan Hintli 

J. Bos, nebatlarda duygu denilen hassanın mevcut 
olduğunu iddia etmiştir. Nebatlarda duygu cihazı 
bulunmamakla beraber her nebalın sevki tabii de
nilen kuvvetin tesiri altında duygulandığı ileri sü
rülmektedir. Buna misal olarak Bos, Hindistanda 
orman kenarlarındaki kayalıklar üzerinde yaşıyan 
bazı nebatları göstermektedir. 

Bu nebatlar hali tabiide iken yeşil ve parlak 
renkliclirler. Fakat, yanlarına herhangi bir hayvan 
veya bir insan yaklaşınca yapraklar derhal kapan
makta ve yuvarlak bir taş gibi üzerinde yaşadık· 
lan kayanın rengini almaktadırlar. 

Fennen şekil değiştirmekle izah edilebilen bu 
hadise, nebatlann kendilerine doğru gelmekte olan 
bir hayvanın toprak vasıtasiyle köklerine kadar in· 
tikal eden ayak darbelerinin tesiriyle husule getiri
len hassaşiyete atfedilmektedir. Bu nebatlar bir 
müddet öylece kaldıktan ve ayak gürültüsü yanla· 
rından uzaklaştıktan sonra tekrar eski şekil ve va· 
ziyetlerini almaktadırlar. Bazı alimler dahi bu hali, 
nebatlarda bir nevi müdafaainefs hareketi olarak 
kabul etmektedirler. 

. . .. 
Hindistan ormanları ' dünyanın en zengin nebat

larını içine almıştır. iklimin sıcak ve yağışlı olması 
bu ormanlarda akıllara hayret ve hatta insana kor· 
ku ve heyecan verecek şekil ve manzaralardji ağaç 
ve nebatların yetişmesine yardım etmiştir. Hint or
manlarında dünyanın en güzel orkideleri bulunmuş
tur. Kolleksiyon meraklısı debatatçılar bunl~rın yüz
den fazla cins ve çeşitlerini toplamışlardır. Her 
cinsin öyle çeşitleri bulunmuştur ki, bir tanesi bin· 
terce lir ıya satılmıştır. 

Fakat bu orkidelerin arasında toplanan bir cin
sin çiçeklerinin üzerinde ince kıllar bulunmaktadır. 
Bu kıllar ısırganın yaprakları üzerindeki kıllara ben· 
zemektedir. 

Çiçeği koklanacak veya çıplak bir tareıfınıza 
sürülecek olursa, ısırgandan daha ı,iddetli olarak 
yakar ve yanan yere çok kuvvetli zehirli bir mad
de dökülür. 

Bu zehiıin henüz mahiyeti anlaşılamamıştır. ~a
kat insanın vücudüne kanştıktan sonra ölümden 
kurtulmak kabil olamıyormuş Hintliler, bu çeçeğe 
öldüren çiçek adını vermişlerdir. 

1 

- Kaç torun: sahibisin. 
- Osman emmin geçenlerde 

hes p ettide tam 120 toronum 
olduğunu biliyoı um. Küçükten bu 
güoe kadar ya ;ayış tarzını soç· 
dum.? 

- :Efendi oğlum, dedi, biz 
eskiden şunu veya bunu yeyince 
midemiz ağrıma?.. Yevmiye üç 
döı t defa bol bol yemek } er ve 
yataıkende bir okka tatlı yerdik. 
Uykumuzu tam alır !!abahları er· 
ken kalkardık. Babam ve anam 
100 yaşını geçmişlerdi~. J\ıtık iki 
defa hafıf yemek yiyorum. Kuzu 
dişlerim, sert maddeyi eyi ezemi · 
yor dedi • Daha ne kadar .}:aşa. 
mak arzusunda oldu~unu sorunca 
güldü "artık_ <>rAsını Allah hilir,, 
dedi . 

Elini öperek fazla üzmek is
temediğimi : ve bu görüşmeği ga
zeteye yazacağımı söyleyiuce 10 
sene evvel yfne gazeteye vermiş 
lerdi de Amerikadan bir mektup 
ve bir mendil hediye gelmişti 

dedi . E. K. 

ENSTiTÜ KADROSUNDA 
Ankara- Kıı. Meslek Öğretmen 

Okulu mezunlarından Nazmiye 
Yahan~Adana lsmet::Inönü Kız 
Enıtitüııü yedek: pişirme, Nimet 
Türkmenc(moda, Lebibe Seğmen , 
biçki - dilc.iş,'_Naima Pişka re
sim, Fatma Arı:ı::nakış, Meliha 
Tunalı moda, Zeliha Göçcner 
çamaşır, Bedriye Etim yemek pi· 
şirme öğretmen:stajerliğine tayin 
edilmişlerdir. 

VILA YET DEFTERDARI 
Defterdar .. B. Cevdet Şenal 

bir hafta mezuniyet almış ' ır. · 

iCRA KADROSUNDA 
B. Şehabettin Ünver Adana 

icra memurluğuna tayin edilmiş· 

tir. 

BIÇAKLA YARALAMA 
Abturrahman oğlu Duran 

Yılmaz, Yusuf oğlu Fehmi On· 
gülü bıçak sapı ile :on iki iÜn 
İfİne devam edemiyecek surette 
yaraladıA'ından yakalanmıştır, 

ANKARA Radyoıu 
Cumartesi 8.11.941 

7.30 Program ve memleket sa-
at ayarı 

7.33 Müzik: Hafif Program (Pi.) 

7.45 AJANS haberleri 
8.00/ 

8.45 Müzik :Senfonik Parçalar 
(Pi.) 

J 3.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

13.33 Müzik: Türkçe Plaklar 
13.45 
14.00 

14.30 

Ajans Haberleri 
Müzik : Türkçe Plaklar 
Programının devamı 

Ankara Sonbahar at yarış 
rışlarının tahminleri 

14.40/ 

15.30 Riyaseticumhur Bandosu 

18 00 Program ve memleket sa-

at ayarı 
18.03 Müzik : Fasıl Heyeti. 

18.25 Müzik: Mmaplı Sazll\rdan 
Saz eserleri 

18.40 Müzik: Radyo Caz ve tan 
go orkestrası 

19.00 Konnşma : ( Kahramanlar 
Saati ) 

19.15 Müzik: Radyo Caz ve tan 
go orkestrası programının 
Devamı 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Kadınlardan .Fasıl 
Şarkıları 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Muhtelif makamlar 
dan şarkılar 

21.00 

21.10 
21.45 

Ziraat Takvimi. 
Müzik: Dinleyici istekleri 
Konuıma : ( Günün Mes'c 
leleri ) 

22.00 Radyo Salon Orkestrası 
Violonist Necip Aşkın 

22.30 

22.45 

Memleket saat ayan, ajans 
haberleri . Ziraat, Esham-
Tahvilat, Kambiyo- Nukut 
Borsası (Fiyat) 
Müzik : Radyo Salon Or
kestrası programının ikin· 
ci kısmı. 

22.55/ 
23.00 Yarınki proıram ve kapa-

nıı 
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SlYASi ve ASKERi 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
;:::::::; Ankara Radyo Gazetesi wr 

B. Bazveıt ve Stallnln 
son nutukları 

RUZVELT - ·srAliN 
MOlAKATI OlACAK MI ? 

Japon - Amerikan 
temasları akleleri 

O 
ün Ruzvelt ve Stalin birer 
nutuk söylediler . Bu nutuk-

ların ikisi de Hitlerizmin aley
hindedir. Gerek Stalin ve gerekse 
Ruzvelt nutuklarında Hitlerizme 
karıı en ıiddetli lisanı kullanmış

lardır. 
İngiliz matbuatı Stalinin nut

kunu hararetle mevzuu bahset
meUe ve Sovyct - lngiliı mü 
nasebetlerini tahlil eylemektedir. 

Bilhassa lngil:z matbuatı Bay 
Litvinofun Vaşington büyük el
çiliğine tayini meselesi üzerinde 
ehemmiyetle durmaktadır . 

Taymis , Litvinofun Ameri
kada iyi bir kabul göreceğinden 
emin olduğunu izhar etmektedir . 

Son Amerikan mali yardımı 
münasebetiyle Ruzveltle Stalin 
arasında telgraflar teati edilmiş
tir . 

Diğer taraftan Ruzvelt, Stalin
le şahsan temas aı zusunu göı;ter

miş ve Stalin de buna kalben ar· 
zu ettiğini bildirmiştir. 

• * "' 
japonyanın Amerikaya gön-

derdiği heyetin basındaki eski 
Berlin elçisinin Amerika temasla
rına umumiyet itibariyle ehemmi· 
yet verilmektedir. Hatta bazt kay· 
naklar Monura yerine kurusuku· 
nun tayin edileceğini ve bu suret
le j"lponyanın Vaşington elçiliğin· 
de değişiklik olacağını söylemek
tedirler. 

* • * 
Cebhelere gelince : Sovyet 

Alman harbi hakkında bugün res
mi tebliğler, dünkü haberlerden 
başka bir şey vermedi. Anlaşıldı 
ğına göre, Sovyetler, Moskova 
cebhesinde mukavemet ediyorlar. 
Ve birçok noktalarda Sovyet 
kuvvetleri mukabil hücumlara geç-
mişlerdir. 

lıkendera~'da 
Belediye ıaallyetı 

ls1'enderun : 7 ( Türksöıü 
muhabirinden ) - İki seneden
beri Belediyemiz Reisliğini yapan 
Bay Abdurahman Mürseloğ:u Be
lediyeye geçtiği gündenberi şeh · 
rimizde yapılacak itleri bir pro
gram dahilinde yapmak ve Bele· 
diye varidatım arttırmak için son 
derece gayret sarf etmiştir. 

Safi yekunu 75,000 lira ol_a~ 
Belediye bütçesinin beş ay _gıbı 
kısa bir zamanda 45,000 !ırası 
tahsil edilmi~ ve bu para ile 
'J.7 ,000 metre murabbaı Asfalt 

yol yapılmıştır . 
Şehrin imarı işine de son de-

rece ehemmiyet verilerek bazı 
caddeler birçok evler istimlak 

• 1 ' edilerek genişletilmiştir . lende 
lskenderurıu çok güzel bir şekle 
sokacak olan şehir planı üzerinde 
de Belediye Reisimiz ve arka· 
daıları tetkikat ve faaliyette bu
lunuyorlar. Belediye Reisimizden 
ve mesai arkadaşlarından pek ya
kında daha büyük iıler başara· 
caklarmı ümit etmekteyiz. 

Bir callet hırsızı 
Ihsan o~fo Azız Çopur adın

da bir hırsız Ahmet Zeterin dük
kanından caket çalıp kaçarken l 
ewniyet memurları tarafından ya· 
kalan arak Adliyeye verilmiştir. 

iki kadının kavgası ! 
Durmu~ kızı Necmiye Basit 

bir meseleden dolayı Ayşe Ya · 
~ara hakaret ettiı}indcn hakkında 
~anuni muamele yapılmıotır. 

1 

lngiliz ablukası laırri~~~.;=~~:::~ 
ŞI• ttetle n dı' rı' lece k, terimiz. dün gece Fil açıklarında 

y-Nevyork : 7 (a,a) - Juna 
tet Ekııpres'in Londradan öğre 
diğine göre , Jngilter~nin Frans 
ve Fransız müstemlekeleri etr 
hndaki deniz : yollarının abluka 
nı şiddetlerıdireceğ'İni resmen b 

n· 
iZ 

a· 
sı-

il-

dirmiştir. 

Sovyetıere göre 

ri 

( Birinci sahifeden artan ) 

Bagenzniter gazetesi aske 
muharriri , Almanların yakınd 
kış hatları tesisine mecbur kal 
caklannı temin ediyor . Fakat b 
hatların nerede kurulacağını ke 
di kendine soruyor . Eğer Mo 
kova yakında düşmezse binlere 
nazi askeri karlar al tında mezıı 

a 
a-
u 

n· 
S· 

e 
r-

larını bulacaklardır. 

as .. . 
tli 
V· 
ti 
e· 

l 

Moskova .: 7 ( a. a.) - T 
muhabirinden : Moskovayı mu 
dafaa eden kıtalar muvaffakiye 
karşı hücumlar yapmışlardır. So 
yet tank birlikleri bir köyü ge 
almışlardır. Bir gece bücumu n 
ticesinde süvari kuvv~tlerimiz d 
man gerisine nüfuz etmiş , dü 
nıana çok ağır zayiat verdirmiş 

ÜŞ· 

Ş· 

. 
tir. 

iZ Motörlü piyade kuvvetlerim 
müstahkem bir noktayı ve b 
köyü zaptelmişler ve düşmaı 
çok büyük zayiat verdirmişlerdi 
Topçumuzurı temerküz ettirilm 
att"şi Mojanske giden yol boyun 
Sovyet müdafaalarını yarmağ 

teşebbüs eden büyük bir tan 

ir 
ıa 

r. 
iş 

ca 
a 
k 

birliğini püskürtmüştür . 
. Büyük miktarda düşman tan 

kı hasara uğramış ve yol bu} un ca 
terkedilmiştir. 

Londra : 7 ( a. a. ) - Ro} 
ter : Stalinin nutku , Sovyet Bi 
liğinin son zafere kadar Alma 
taarruzlarına şiddetle ve azim! 
karşı koymak kudretinde olduğu 
itimat vermektedir. İkinci bir ce 
be ihdası hususunda Stalinin yap 
tığı telmih büyük bir alaka uyan 
dıı mı§ ve Büyük. Britanyanın ile 
rldeki hareketine ait f areziyeler 

•. 

r-
n 
e 
na 
P· 

. 

. 
e 

yol açmıştır . 
Nevyork : 7 ( a. a. ) - Ga 

zeteler, Alman karlrnlarının Rus 
yaya karşı ilk safta döğüştükle 
rini bildirmektedir . Bir Rus su 
bayına göre, Alman kadınlarının 
bindiği iki tank ele geçirilmiştir 
Bu kadınlar Hitlere hayran ol 
duklarını ve Hitlerin kendilerine 
şahsen kendisi için döğüşmelerine 
izin verdiğini söylemişlerdir . 

. 
. 
. 

. 

Almanlara göre 
(Birinci sayfadan artan) 

kamları sahasında düşman mev
ı.ilerini tahrip etmişler ve müte
addit lop bataryalarını susturmnŞ 
!ardır. Donet havzasında Alman 
ve İtalyan teşkilleri ilerlemelerine 
devam etmışlerdir. Doğu cebhe
sinin merkezinde iki piyade tü 
meni çok İ}İ tahkim edilmiş 
düşman mevziierini yararak bir 
çok esir ve top almıştır. Alman 
sahil topcusu Deterof açıkları~d.a 
giden bir düşman ticaret gemısı 
ni batırmıştır. Dün gündüz ve 
gece ağır ve en ağır bombalar-
la hücum edilmiştir. 

çocukları döven 
adam tutuldu 

Güneşli mahallesinden Vehbi 
Ye~ilçınar Şükrü, Mehmet, l_sma 
il Mahmut ve Cavit adındakı ço · 
c~kları dövdüğündf'n polis tara
fından yakalanmıştır · 

Kumar oynarken 
Kemal Gülmez ve Abmct a · 

acı adındaki kimseler kanlı fab· 
~ka civarındaki köşe başında ~ar 
la kumar oynarken tutulmuş, fın · 
can • para ve ıarla C. M. umum
liA"ine verilmişlerdir. 

himaye altında giden bir kafileye 
hücum e tmişlerdir . Müteaddit va. 

bombalanmış ve birinin purlar 
battığı görülmüştür. !'vtanş liman

a hücum edilmiş ve düş
arına mayn dökülmüştür. 

uhafaza , teşkilatına bağlı 
er, Hollanda sahillerı a. 
a düşman vapurlarına hü

ı arına d 
man sul 
Sahil m 
tayyare! 
çıklarınd 

cum etm işlerdir. 8 tayyaremiz üs
süııe dö nmemiştir. . 
Alrl kadakl askeri 

barekit 
( Bi rinci sayfadan artan ) 

mağa m u vaffak olamamıştır. Hu. 
esinde devriye keş i f faa . dut çevr 

liyeti ol muştur. 
lske 

İngiliz 
nderiye : 7 ( A.A. ) -
kuvvetleri düşman gemi
ok kayıplar verdirmek-terine ç 

tı;dir . 
. Üç 
rin 3 39,0 

buçuk ay içinde Mihve· 
00 tonilatoluk 86 gemi
lmış ve 2 ı 7 ,000 tonila
gemisi de hasara uğra

si balın 

toluk 61 
tılmıştır . Yalnız llktcşrin ayı 

,000 tonilatoluk 24 ge
ılmış ve 54,000 tonila

gemi de basara uğra 

içinde 96 
mı batır 

toluk 11 
tılmışlır. 

ZAY 1 - Adana İnkılap İlk 
nci sınıfından 940 sene
ığım tasdiknamemi kay. 

okulu 2 i 
sind.! ald 
bettim. Yenisini alacağımdan bük 

dığını ilan ederim . mü olma 
c. Abdulkadir Türköz 

Zay ı tasdikname 
Boğa ziçi lisesinden almış ol 

cluğum Ortamektep tıısdikname

ttini. 1 en isini alaca~ım
iııin hükmü olmadığını 

im. 

mi fC.aybe 
dan eskis 
ilaıı eder 

Milli Mensucat fabrikası 

Mehmet Söz 63 

~ -.:::&:::: 

ACElE SATUK EVL[R 
V[ BAG 

Meh 
Kara sok 

met Ali Ku ı şuııa ait 
u m ah ailesinde 17 nu
v ile Düşeme mahal-
44 - 46 numnralı ev 
p ;•şa mezraasında va· 

üm bağ acele satlık 

plerin Döşeme mahal-

maralı e 
lesinde 
ve Bahri 

~ki 9 döıı 
tır . Tali 

tf !esindeki 44 . 46 numaralı ev· 
met Ali Kurşun kerİ · 
ıüracaat etmeleri. 

13563 

n de Meh 
mesine n 

3- 3 

"== 
,,,.--

l ı B ORSA 
PAM UK - I JUBUBA T 

-

CiN 

~ -=-=x:-=---

KILO FIATI 1 

, __ -

Sı En az En çok j 
K. S. K. S. 

-
Koza 
Klevlan 
Klevlan 
Klevlan 

----1 13.00 t 15.00,j 
d Ç. 00,00 1 
d 1 . _Ji8,50 70,00 
d u 65,00 67,50 

M. Parl ağı 57 ,50 58,50 
P. Temi zi 56,00 57,50 
Kapıma! 7.ı ~·1---,---1 
Y. Çiği di 05,00 
YÇiği 
'-susam 

di ---6,7Ç 

Buğday 

4 1,so 
yerli -S:43 ~8,75 

Arpa 
Yulaf 
ı-

- -

6,63 6,75 
7,43- 7,50 

KAM 
7 - 11 - 1941 
BIYO VE BORSA 
kasından alınnıışltr. iş han 

-
(Frank) 
(Frank) 
(Sterlin) 

'--"-

Fransız 

isviçre 
İngiliz 

Amerikan (Dolar) 
5.2375 
ı32 20 

TORKSOZO 

B. (0(NİN MOlOTOf A 
DÜN YOLLAOIGI TElGRAf 
Londra : 7 (a. a.) -(Hariciye 

Nazırı Eden Sovyetler Birliği :Ha· 
riciye Komiseri Molotofa aşağıda
ki telgrafı göndermiştir : 

Sovyet Milli bayramı münase
betiyle hükumetim namına Sovyet
ler Birliği hükumetine en samimi 
selamlarımı iblağ etmenizi sizden 
rica etmekle müftehir bulunuyorum. 
Büyük Britanya Sovyetler Birliği 
hükumetine azami yardımı vadet
miştir. Büyük Britanya hükümeti 
ve milleti bu vadin yerine getiril
mesini temin edeceklerdir. Böyle
ce iki memleketin elbirliğiyle ya
pacağı gayretler düşmanı yene
cektir. 

Japonların 
radyo neşriyatı 

Tokyo : 7 (a. a.) - Tokyo 
radyosu, 10 son teşrinden itiba
ren Avusturalya ve Amerika 
birleşik devletlerine mahsus rad 
yo neşriyatına başlayacaktır. 

Seyban Kızılay Ce· 
mtyetl Yardımcı Ko
mitesinden: 

Bezi ve pamuğu komitemizce 
temin edilmek şartile, geçen se
neki nümuneleri mucibince, asker· 
lerimize kışlık hediye olarak dik
tirilecek pamuklu hırkaların kesim 
ve dikim işçiliği açık münakasaya 
konulmuştur. Münakasa 10-11-
94 l pazartesi günü saat 15 de 
Seyhan Kızılay Merkezinde yapı

lacaktır. lsteklılerin o iÜn ve sa· 
atte Kızılay Merkezinde komitemi· 
ze müracaatları lüzumu ilan olunur. 

7 - 8 13582 

HAlKEVi REiSliGiNDEN: 
Sosyal yardım komitesinde 

açık olan bir azalık için J 5/111 
941 saat 18 de Halkevinde 
seçim yapılacaktır. Bu şubeye 
kaydh olanların o saatte Halk-
evıne gelmeleri. 13587 

ilan 
CEB(lİBER[K[T SUlH 

HUKUK MAHKEM~SİNO[N : 
Sayı : 1 

Osmaniy~ İstasyon cadde
sinde kurşunla öldürülen Is· 
tanbul vilayetinin Fatih kazası
nın Bayezit ağa mahallesinin 26 
numaralı hanesinde kayıtlı 
Süleyman kızı Hayriyeden doğ
ma 1910 doğumlu artist Mele
ğin metrukatımn kanuni miras· 
cılarına vetilmesine mahkeme
ce karar verilmiş olduğundan 
mütevaffanm mirascıları varsa 
mirascılık vesikasiyle birlikte 
üç ay zarfında mahkememize 
müracaat etmeleri aksi takdir
de metrukatının hazineye irad 
kayt edileceği ilan olunur. 

13586 

DOKTOR 

Çocuk Hadalıkları 

MütehaS&ısı 

Nlbal Bayat 
Evini Kız Lisesi karşısında 
Vakıflar S eylıan apariımanmın 
2 numaralı dairesine naklet
miştir . 

c. 

Sayfa 3 

·~· 

Refika Recep Tümer~~! 
Adana Biçki Yurda • 

Yeni sene . talebe kaydına baflamı,tır. Kayd ve 

kabul ıeraiti Bebekli Kilise sokağındaki bicki . 
yurdunda. öğrenilir. 13400 

~, ........ .,..... ....... -... .............. ....., ...................... ....,...,.. ....... ...,.. ................ .._....,_,.-..,\ 

ı"""""""""""""""~"""""""""ı 

İ Irmak Hamamı İ 
ı ı 
ı • 
: Yeni müstecir elinde Adananın i 
ı ı l en temiz, en, konlorlfl i 
i - Yegane Hamamıdır i 
ı ı 
ı : 
ı Mükemmel bir servisle iflemeye ba,lamıftır ı 
ı • 
ı Erkeklere : Her gün saat 5 den 11 c kadar ı• 
ı ve 18 den 24 e kadar ı i Kadınlara : Her gün 12 den 18 e kadar f 
i -HUl:<Omet clveranda Emniyet MUdUrlUAU arkasında- ı 

"""""""""""""""""""""""""J - ---· -·--- -------
ilan 

f İAT MOR AKABE KOMİSYONUNDAN : 
Adana şehrinde satılan unların beher torbası bugünden 

itibaren ( 12) lira (50) kuruştur • 
Bu fiat fabrika sahşını gösterir . 13583 

ZİRAAT MEKTEBİ MÜDÜRlÜGÜNOEN: 
15 takım harici elbise diktirilecektir • isteklilerin şeraiti 

anlamak üzere mektebe müracatları ve ihale günü olan ikinci 
Teşrinin 24 üncü Pazartesi günü Hükümet konağında Ziraat 
müdiriyeti odasında toplanacak olan mübayaa komisyonuna 
dipozit akçalariyle müracalları. 8-13-18-22 13584 

ilan 
SEYHAN VllAYETI DEFTEHOARUGINOAN : 

Veri'İ kaydına 
Mesaha göre muhammen 

Mahallesi Sokağı No: Cinsi Ada Parsel Mik. M.2 Kıymeti 

Döşeme Tevfik l3ey Arsa 364 12 25 25,00 
• Nuri efendi Arsa 366 7 66 66,00 
,, bağlar yolu Arsa 329 206 9738 973,80 
.. " " 3.29 133 2215 1772,00 
,, Karasalih 52 ev 340 7 297 1500,00 
• Tevfik Bey 15 nısıf ev 366 1 87 1200,00 

Yukarda evsafı yazılı 6 parça Gayri Menkulün 31111941 ta· 
rihinde icra kılman açık artırması neticesinde talip çıkmadığın· 
dan artırmaları 4/11/941 den 14111 /94 l Cuma gününe kadar 
10 gün müddetle temdit edilmiştir. isteklilerin mezkur günde 
saat on beşte Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusa ve 
malumat almak isteyenlerin de her gün Milli Emlak dairesine 
müracaatları ilan olunur. 13585 

~::::::::z::::::::::uuuxu::uuz:zz:~ 

1NE VRO ZIN~ 
Bltfln atrıların panzehiridir. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK lleŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağ'rıla

nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs~ı ~•ı: 

adele ısbrapları NEVROZ l.J it 

tedavi edilir. Müessirilaç : 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROZiNiTERCİH EDİNZİ 
icabında Günde j Kaşe Alınabilir 



• 

Sayfa 4 TORKSOZO 
t 

8 ;llcinci '{eflin 1941 
9 

r • ... ,,,, " ~. . ._. 

R. C. A. TÜRKSÖZÜ 
BRODWAY 

Gazete ve Matbaası 
R. C. A. F abrikasınıiı 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalgalı 
B od ey tipi radyoları 

Türksözü 
Gazetesi • 

OIUYUCUlARINA DONYANIN HER TARA- I 
flNDA VUKU BULAN HADiSELERi GONO GO- İ 
NONE VERiR. TORKSÖZONO TAKIP EDiNiZ. : 

~-----· : 
Bitap, mecmaa, çek, bilet, anı, 
plAll, llarlta, ltllamam matbaa 
ltıerlal TlrldJede mevcat mat
llaalara rellaltet eder dereoede 
talt ve ılraoe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

• • • • • • • mutlaka görünüz • • • • • • Muharrem Hilmi REMO 
ABİOİNPA~A CADDESİ NO : 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

Türksözü Cilt Kısmı 
1 • 

Sl8llM, TEMiZ, ZARiF CllT l~LERINIZi ANCAK TORKSÖZO 1 
MOCELllTHANESINDE YAPTIRABillRSiNIZ İ 

•• ·-1 ,,. • _... ... ' • 

. , . 

#C # # A # A # # # ff tt tt # A # >g,şg # #C XX: # A UM• 

"Radyolin,, harikulade mües· 1 de parlak neticeler veren 
sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

kişinin tercih ettiği )Cgane diş müstahzarlarından da müstağ'· 
macunu haline gelmiştir. Diş . k 

1 h r hh d _ ll' x.· nı ı mıştır. M ı zıssı asın a ve 2uze ı 5 ın· 

j RADYOLİN • 
it:-ttWA#A###A#A#& >* ICAAAAA####:Kıi 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARI 1 HER GÜfl MUSTAf A Rif AT[CZAHANESİ 
j~EKi MUAYEllEHANESİNDE KABUl EDER 

.. 

• • 
1 ..................................... .1 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarraf llııaplan 

1941 
llramlre plaaı 

KEŞIDELE.k 

4 Şubat, a Mayı•, 1 Alaıtoı, 3 llıincit•rri" 
tarihl•rind• yapılır 

IMllkramlJllerl 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lirı 

3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 J 

4 > 500 > - 2,000 ' 
8 > 250 > - 2,000 • 

35 > 100 > - 3,50' > 

80 > SO • - 4,COO • 
300 > 20 ) - t,000 • 

Türkiye ı, 8ankaaına para Jat~makla ıalnuı para 
biriktirme olmaz, aynı zan1~nd~ tellhlnlzl 

danaml• oluraunua. 

ı""~""""""""""""""""""""""ı 

i AKA GÜNDÜZ'ün l 
ı =*=========&========= ı ı ı 

1 Türk Duygusu 1 
ı ı 

1 Yeni Çıktı 1 
ı ı 
J 71 BUBUI i 
ı"""""""""""" .... """""""""""ı 

•. ·' ~ ~ -,, ,,..c - '· 

Altona 91 llAll T 0 HKSÖZ0 
f&rOl.rl ' GONDeLIK GAZETı. AD_,.A 1 

:: Seneli11i ... 1400 Kr. se114, .,. Bapıuµ.ariTi 
4, • feRID CELAL GOYEN 
o 1 Aglı"ı . . . 125 • o • 
4 Umumr Neırigai Maddrf • 

4 
' ' lıınıar lqln idareye MACiD GOÇLU 

4 müracaat atmelldlr Ba11ld+ yer: TORKSOZD Matbaası 
' . 

i .................... ~ ......... .-.................................. ........... . 
• • 
i N J l AR 1 O 1 K KATE f.. t • • i oamenlyetle .. CUMHURiYET,, lamlle açtljiım Otelde ! • u • ! m •terllerlm her tUrlü l•tlrahat v••llaa1nı bulecaklrı i 
! • i 

j CUMHURiYET OTELi 1 
i o- :: tt # :: ** # = :: ı: :g # :: :: # tt:1 ! 
• • ! Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidir. i 
ı Oamanlyeyl ziyaretinizde bir defa "CUMHURiYET., ! 
i Olellnl gllrünüz... ! 
• • • • • • • Ed incccQ'ini~ intiba sözlerimizi teyid eder.. t • • 
• • ! 15-15 13516 i 
• • 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

~-····=····••«•···········~ 
ft N E Z L E P 

Kırıklık, Baş, 

Diı ve adele 
ağrıları 

~ 
~ En seri ve en katt r· R 

kilde yalruz ka§e n 

G R I P .1 N ~ 
il 

ile geçer ~ 
Havalann ıuiolediQi bu 9' 
günlerde 1'1ac.tınız ilk N 

~tedbir )vinizdc .. birkaç. ·GRiP.N bulundurrı1ak olmalıdır. . 1, n 

N KRl~~=::.:d:~:r:;~:r~ed~~:~;leri i 
Lüzumun<!d ıünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakı!lmız ve il 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 


