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Moskova cephesinde 
teşebbüs Ruslar elinde 

Almarilar Don'u doğuya ve 
şimale doğru henüz aşamadı 

r··a·REiiLYA··: ı Yedek subay alayına 
f MİHVERE i dün sancak verildi 
:. DON H, ARP •••• yed;!n::;:y:a~~a~R~:::,e~Z~e:~:;;;sa~:~~nv;~7~:f~l:.os::. 

cağı Cumhurreisi adın,, alay komutam vermiştir. Genç su-

f iLAN ETTi • bay namzedleri komutanlarının önünde bir geçit resmi yap· 
f • mrılar ve marı söylemişlerdir. 
f f Bundan sonra Ulus meydanı,,daki abideye ~P./enk kon-
f t muıtur. Bu tören münaıebetiyle Ankara heyecanlı bir gün 

: Boenos A yres : 22 ı yaıamı1t._ı_r. ______ _ 
t (Radyo)- Br ezilya mlh· 
f vere harp llAn etmlftlr, : .......................... 
Uzakşark'ta· 

: .................................................. : 
1 HiND'DE SÜ AN i : . 
ı : 
ı ı 

Ankara: 22 [ Radyo Gazetesl}
Murmanık bölgtsinde hiç bir de
~işilclik olmamıştır . Sovyetler 
bir kaç iıstinat rıolctasıııı geri al
mağa çalışmışlaı sa da bu hare 
ketler nıevzıi şekilrle kalmıştır . 
Moskova Cı>phesinde trşebbüs Sov 
ydler in elindedir . Sovyet komu 
tanlığı bu taarruı:lcmlırn hiç bah
aetm,.mektedir . B .. :ki bılahare 

umumi lıir tebliğ ııeşn:Jileceğ'i 

muhtemddir . 
Voronejde Sovyet taarruz u 

devam ediror . Sovydlerin bazı 

mevı.ileri elde ettik teri anlaşıl 

maktadır . Almanlar henüz Don 
nehrini doğuya veya şimale ıfoğ':u 

aşmağa muvaffak olamamışlArdı.r. 

1 

Salomon adalan 
l askeri durumu 

: lnglllzlerle tekrar konuşma f 
J arzuları izhar ediliyor i 
i APkara : 22 (Radyo Gazetesi)- HindistanJaki durum i 
ı ıakinlefmiı gibidir . Hint liJerlerinden birisi Hindis • : 
ı tana /ngilizlerin tekrar bir heyet göndermelerini ve ı 
ı lııonuımanm yeniden baflamasını ıöylemiıtir . i 

Stalingrad cenubunda Alman 
taarruzları devam ediyor. Bu ha
ber Almanların Volga dirseği n i 
elde etmek için ne kadar gayret 
sarfettilderini göstermeğe kafidir. 
Ankaru: 22 (Radyo Gazeteel)
Günün en önemli olayı İngiliz 
Başvekili Çörçil ile Stalin arasın 

daki görüşme olmuştur . Rusyada 
harekat devam ederken Rusların 

ikinci cephenin açılmaıı hususu ndalci 
ısrarları dünyanın diklcat nazarlarını 

bu konuımağa toplamıştır. 
Moskova : 22 (a.a.)- Be} az 

Rusya Cumhurıyeti ;} ülcsek Sovy-et 
reisinin bildirdi~ine göre son ay 
içinde rus çeteleri beyaı. Rusya
da üç Alman generali, 104 subay, 
650 gestapo ajanı ve 4717 düş· 

man aıkeri öldürmüştür. Çeteler 
123 trenle bir zırhlı t reni yoldan 
çıkıumış ve 219 köprüyü uçurmuş 
veya yıkmıştır. 

Londra : 22 (a.a.)- Royter 
aianııının askeri mobabiri bildi· 
riyor: 

Von Bock hala Staliograd'a 
varmalc için bir yol açmağa uğ

raşı} orsa da a.t ilerliyebilmiştir. 

Ve şiddetli bir mukavemetle 
karfılaşmaktadır. 

Her ne kadar Von Bock'un 
kıtaları Don dirseğinde nehrin 
batı ıahiline varmışsa burada bir 
köpriibaşı kurulduğu hakkında gü· 
venilir kaynaklardan hiçbir haber 
alınmamıştır. 

Krasnodar'ın Almanlar tara· 
fından zaptı Novorosisk deniz Üs· 
sünün ve Tuapse'nin maruz bu· 
lunduğu tehlikeyi arttırmaktadır, 

Bununla beraber Almanlar 
bu hedeflere henüz uzak bulunu· 
yurlar. Dağların sırhnda rusların 

Almanları durdukları muhakkak 
tır. Almanlar bu iki tahkimli yere 
hücum etmeden daha birçok güç· 
lülderi yenmek zorundadır. 

Daha doğuda Almanlar Kaf
kasyada Kuban ırmağının yukarı· 

aında ve Grosny petrol kuyuları 

istıkametinde hafif bir ilerleme 
kaydetmiflerdir. Bununla beraber 
Londra'da sanıldığına göre durum· 
da kaygı verici bir nokta yoktur. 

Moskova : 22 (a.a.)- Bugün 
öğleden sonra Moskova 'ya gelen 
haberlere göre Almanlar, Kot el· 

1 Gttial l ne\ uyfa da l 

Irak Alman istilasına 

silahla karşı kayacak 
Anlcara: 22( Radyo gazetesi )
Irak Başvekili Nuri Sait Paşa 
Royter ınuhabirioe beyanatta bu 
lunarak Almanlar Kafkasyayı ya· 
rıp lrak'a gelirlerse l rak'ın bunu 
canla b1&,la müdafaa edecetiıai 

ıö y lewİftir. 

Sovyet Cephesinde motör lü kolla r 

Afrika cephesinde 
bir yenilik yok 

Ankara: 22 [ Radyo Gazetesl]-ı 
Bu hafta içinde bu cephede hiç 
bir değişiklik olmamıştır • Hare
kat yalnız keşif faaliyetlerine in 
hisar: etmiştir . 

Roma : 22 (a. a.) - ltalyan 
orduları başkomutanlı~ının tebliğiı 
Mısır cephesinde bildir ilmiye de· 
ğer mühim bir hareket olmamış-

Ur. 
lngiliz uçaklarının Akdeniz'de· 

ki kafilelerimize yaptığı birçok 
hücumlar neticesiz kalmıştır. Ge
milerimiz yollarına devam edtre~ 

1 
gidecekleri limanlara varmışlardır. 
Kafileleri himaye eden hava teş· 

ki ilerim iz derhal ve muvaffakiyet· / 
ıGerisJ 2 nci sayfada) ı 

Çinliler birkaç 
şehri geri aldı 

Ankara: 22 (Radyo Gazetesl)
Bütün hafta içinde bu cephede 
vaıiyet Çin kuvvetleı inin muka
bil taarruzlar ile geçmiştir. Japon
ların zayıflamış olduğunu bilen 
Çin kuvvetleri bu taarruzlarında 
bir kaç şehri geri almışlardır. 

Sydney : 22 (a. a.) - Syd
ney Sun gazetesinin Pasifik'teki 
muhabirinin bildirdi~inc göre , 
U~ankaleler Salomon takım ada· 
tarından Oaisi adasının açıkların· 
da Japon harp gemilerine hücum 
etmiştir. Hücumum neticesi belli 
de~ildir. 

Japon harp 2emilerinin Salomon 
(Oerisl z net eayrada) 

: ................................................... : 
Bütünleme imtihanı 

- - -------Ve Yeni---------

Ders yılı hazırlıkları 
Ankara : 22 ( Türksöıü muha- J 

birinden ) - 31 Ağustos pazar- Kömür ve kAğıt 
tesi günü lise ve orta okullarla lstlbsallmlz 
meslek okullarının bütünleme im-
tihanlarına başlanacaktır • Gene gittikÇ8 artıyor 
ayni tarihte orta oku!Jara namzet Ankara : 22 (Türksözü Muha· 

talebe kaydına başlanacak ve 26 birinden)- Ticaret Vekaletinden 
eyh'.il cumartesi gününe kadar de- aldı~ım haberler, en ehemmiyetli 

toprak altı servetimizi teşkil eden 
vam edecektir . kimüre ait ıstihsal rakamları se· 

Bu münasebetle Anlı:.aradaki reı nenin ilk ayında görülen gerile· 
mi ve hususi lise, orta ve meslek menin tamamen önlt"nmiş olduğu· 
okulları müdürleri, Maarif Miidü- nu ve son aylardaki faaliyetin 
rümüz Rasim Arsan'm ba~kanlı- 1942 senesi için vasati bir hesap

la 3 milyon ton vaadedecek bir 
ğında bir toplantı yaparak bü- seviyeyi bulduğunu göstermekte-
tünleme, bitirme , eleme imtihan- d ir. 
!arının mümeyyizlerini seçmşler Linyit istihsalinde bugüne ka-

ve imtihan günlerini tesbit eyle· dıır elde edilen devamlı artış da 
mişlerdir . seyrini muhfaza etmektedir. Eti 

Ayrıca bu yıl ilk okulları biti- bank gurupunun 1941 senesinde. 
ki 15.000 ton aylık istihsaline na · 

rip orta okullara gidece k talebe zaran 1942 senesinin ilk beş ayında 

' 1Tlrkslzl,, Birkaç güne kadar bu! şayanı dikkat yazı serisine 
ile orta okulları bitirip liseye ge- bu mıkdar 21.000 tona çıkmıştır. 
çen talebenin mevcut orta okul Kagıt istihsali mart _ mayıs 
ve füıelere tevzi şekilleri izerinde devresinde ayda 640 tonu bulmak 

devam edecektir. 

~ 

lngiltereye giden 
Türk matbuat 

heyeti şehrimizde 
Gazetecilerimiz bugün tayyare ile gidecek 

Dleppe akınına 
alt mltaıeaıar 

Ankara : 22 (Radyo gazelesl)
Angfo · Sakson basını Fransız 
sahilinde bulunan Diye}'pe yapı· 
lıtn çıkıurua harekahn ın bu haf~ 
tanın ikinci mühim hadisesini 
teşkil ettiğin i yaz ıyorlar . İngiliz 
tehli;inde bu harekatta Alman· 
laruı 300 kadar tayyaresinin dü · 
şürüldüğünü veya hasara uğ-ra · 
tı ldığını bildirilmektedir . Dieppe 
ı;eferi ikinci cepheyi açwak wak · 
ııadile yapılmamıştır • 

Mısır parlamentosu 
Ankara: ?.2 (Radyo Gazetesl) 
Muıır }'arlawento ııeçiıoi wuayyen 1 
olmayım bir tarihe Lırakılm19tır. 

İngiltereyi ziyarete davet edil· 
miş olan Türle. gaıetecilerindcn 

Bay Hüseyin Cehit Yalçın , Ah· 
met Emin Yalman. Ahmet Şükrü 
Esmer , Abidin Daver ve Zelce
riya Sertelden müteşekkil lıeye· 
timiz dünkü Toros ckspresile şeh
rim iıe gelmişlerdir . Gazetecileri· 
miz garda Belediye Reisi , Parti 
Mümessili, gazetecilerimiı ve in· 
giliz konıolosu ve konsolosluk 
erlcanı tarafından hararetle kar· 
şılanmıştır . Kıymetli gazetecileri· 
miı Y t>niotele misafir edilmişler 
ve bir müddet istirahatten sonra 
şehri gezmişler ve bilahare Sey
hanparkta şereflerine verilen ak
şam ıi_yafetinde ha:ıır bulunmuş
lardır. Gaıetecilerimiı bugün hu
su at bir tayyare ile şehrimizden 

hareket etmektedirler. 

Sırbistan kaynaşması 
Anlcara: 22 [Radyo gazetest)
Doğu Sırbistaoda bir k\lmünist 
faaliyeti olmuştur • Bu münase
betle bir kaç kişi kurşuna dizil· 
miştir. Sırp ve Hırvat halkın ka
rışık olduğ'u yerlerde suikastJer, 
idamlar birbi rini takip etmekte· 
dir , 

görüşülmüş ve bazı kararlar ve- suretiyle geçen senenin ayni dev-
rilmiştir. Bu kararlara göre , her resindeki aylık istiesale nazaran 

talebe mümkün olduğu kadar yüzde 21 artış göstermektedir. 
semtine yakın okullara verilecek- Yine ayni üç aylık devreler ' 

arasındaki bir mukayese cam ve 
lerdir . Bu tevzi yapılırken her zücaciye istihsalinin hemen hemen 
okulun talebe kesafetinin ayni geçen seneki seviyeyi muhafaza 

derecede olmasına dikkat edile- ettiğini, bena mukabil pamuk ve 
cektir. Bu kararlar katiyet kes- yün iplikleri istihsaline de takri-

bettikten sonra Maarif Müdürlüğü ben yüzde 10 ve bakır ile çimen· 
to istıhsaline de yüzde 20 ye yakın 

tarafından alakadarlara tebliğ ve bir gerileme okluğunu göster· 
gazetelerle ilan edilecektir . mektedir. 

~~~--~------~----~~.::....~~ --------------------------------------~ 

U2akşark sularıncla deniz ve hava kuvgctleri 

• 



• 

Sayfa 2 

ARA SIRA 

SUiiSTiMAL 

1 
şte dilimize girip yerlışmiş bir 
kelime daha .. İşte, zaman za

man patlak veren fabt bir 
türlü kafası ezilemiyen, } ok edi · 
lemiyerı bir mikrop: Suiistimal !. .. 

Hu yaman mıkrop t-ks• rıya 
dumanlı havalarda , karış•k ve 
fevkalade zamanlarda baş kaldı· 

rır. Her yerde onunla mücaJele 
edılır . Fakat bir tiirlü lıökü ku 
rutulamaz ... Adana, son günlerde 
bır ( Suiıstimal ) ler serisi içi nde 
bulunU}Or. Hrrkes , büyük kiiçük 
her vatandaş gözleri önünde bir 
tesbilı tanrsi gibi sıralar.an bu 
çirkin hadiselerı lanetle, iç üıürı

tü,ıü ve alalı::a ile takibedi} or. 
Geçenlerde iaşede ekmek kar· 

tı dağıtımında , Sümeı bank Yerli 
Mallar Pazarı şehrimiz şubesinde 

birer s•Jiislimal h"ssedildi . Arka 
sından un ı şi diye yeni bir mes 
ele çıktı. Bütün buıılıır halkın gö
zünden ve rr.uhakeme adesesin
den kaçmıyor. Kendi kt>ndimıze : 

-- Yazık 1 
D"') ip tahkıkat ve muhahme 

safhalaııııın ııetıc .. sini bekliyoıuz. 

Bir kaç güıı evvel bu ( Sui
ıstimal ) serisinı- bir yt:11:si ela 
ha eklendi : Toprak Ofısi suıis

tınıııli 1 . lık gün gazetesi 10,00 l 
lııalık bır miktardan bahsettiler . 
Hadiseyi gazetede okuyanlardan 
ıki kişi aı asınd.ı $Ö~ le kısa ve 
manalı bir l..oııuşrıw cıluyoıdu : 
Btrtsi gazt:le} i yanındakine oku 
yarak . 

- Bak , işte bır sui istimal 
daha ... Toprak Ofıste 10,000 lira 
kasadan uçmuş 1.. 

Öteki soğukkanlılıkla ve omuz. 
silk erek : 

- Az bir şey değil !.. 
- Nasıl olur , yahu 1 Suiis 

timalin azı çoğu olur mu ? 
- Tı:tbıi olur. Düşün ki Top

rak Ofıse teslim edilen 30 - 40 
bin ton hububat şöyle böyle 
6 - 7 milyon lira tutıtr . Bu ka I 
dar muazzam yekün ıçiııde 10,000 
lira hiçdir J • Hele dur bakalım, 
sununu alalım 1. .. 

* * * 
Suiistımal şüphesile kanunun 

elini attığı şıı dört hadise hak
kında halk arasında o kadar çok 
söylenenler var ki , insanın par
mağı hayretten ağzında kalıyor . 
Mesela: iaşe işinde bir odacının 
bilmem kaç yüz ekmek kartını 

çabuk satmasından acı duruya· 
ruz, daha gerisinden korkuyoruz. 

Yerli Mallar işine gelince: 0 -
rıtın 118kkındaki sözlerin ucu bu
Cıtğ'ı yok. Mahalle aralarında Sü
mt'rbarık mallarının ytni bir pa· 
ıar bulunduğundan , lı:umaşlar ın 
noksar. çıkışından. iki metre bas
ma almak için birıbir zahm~tle 

mağazaya gir.diklerinde müşteri · 

nin ıaflığından ıstıfade ~dilerek 

ni.ifus cüzdanlarına gi .) a alınmış 
diye damga vurulmasından bahis 
çok . Ama , bunlar belki ele de 
dıkodudur. Bunları pek yakında 

aı;ıkça anlıyacağn . 

Un işi mahkemede. 
Ofıs işine geliı.ce : Hepimiz 

tahkıkat s munu hey<:cı:tnla bek
liyoruz ve suiistimalin yüz bin
leri aşmııması için içten dua cdi
} uruz • 

Fevkalade hallerin öoğur<.luğ'u 

bu ııuiistimaller serisinden biz U· 

tanıyoruz , Çünkü yarını , d!lha 
kötü günlen düşünerek tedbir 
alan hükümetimizin bu e.eslı ha
rt ketler ini baltalamak istiyen ba· 
ıı kötü ruhlu , çirkin } arnııl ı şlı 

mıkroplar kımıldanıyorlar . Tar
lasında bütüıı bir yıl alın teri , 
kucıık kucak para dökert:k çalı · 
şan \'t'. gününrle müşterek bir 
milli gaye için huhw~atını devlet 
anbarlar ıııa seve seve boşaltan 

mü~tahsil lıu çırkinlikleri }apan 
lara lanet oku} or . 

Bütün bu suiistimallt-r ımisi 
heı ü1 tııhkık ve tetk k yolunda -
dır . Maamefıh netıce. ilıbarile di· 
leğimiı şudur: 

Suii:.timal dam2ası k'olay ku 
lay sılınmıyt'rı bir kkt'dir .·Suç-
lular ceııısını mutlak ııurı-tte çek
meliclır ve böyle bir leke sür Ül· 
mek istenen vata.<laşlar, nçık ve-. 
t(·miı alınla }İne aramıza karış 

malıdır 1 •. - S . O . 

TORKSOZO 23 Ağustos 1942 

ÜNİVERSİTENİN 
KA YiT ŞARTLARI 

------
imtihan Formlltt Tesblt Edildi 

Maaıif Vekaleti Talim ve Ter
biye heyeti Fen ve · ı ıp Fakülte· 
!eriyle Kimya Eııstitüsüne alına· 

cak talebenin tabi <.ılıu:~ı ı n ti· 
han şekli hakkında bir karar ha
zırlamaktadır. 

Üniversite Reklörlilğünün tek
lif ettiği formüllerden birisi pren· 
sip olarak kı1bul edılmiş ve imli· 
lıırna girecek talebeden aranacak
belgelerle , imtihan s0rularının 

hangi mevwlardan intihap edile· 
ceğini tesbi te başlamıştır. 

Bu sr ne bn Fakiillı lere vr. 
Enstitüye kaydedilmek islenen ta· 
!ebeye birer naııızet lalebe numa
ıası verilect·k ve 811111<.:ılt'şrın a 
yında Fakli lteye kabul iıntıhaııı 
Şt'hrimizıle yapılacaktır. 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi, 
bu } ıl Tıp Fakültı-~ine m ıhdut 
miktarda talebe alınacaktır. Lalıu 
ıatııvar vaziyeti en çok 501) tale
bt:ııirı Tıp Fakültesine al.nınastnı 

icap ellirinektediı. 
S hhiye Vcka'eli tarafından 

yurtlarda yatırılacak talebe ile As 
keri Tıbbiyeye alınac.ık talebe 
miktarının 250 yı geçnıiyeceği ve 
250 talebenin seı besi olarak Tıp 
Fakültt:sine devam edt-ce~ı bildi 
rilmektet.li r. 

Üniversite ikmal imtihanları 
nın ba~langıç günleri tesbit edil
miştir. Hukuk ve iktisat Fakülk 
terinin eleme imtihanları 26 ve 27 
Eylülde yapıl.ıcaktır. Ay başında 
eleıne dersi için çekilecek kura 
neticesi talebeye ilan edilecektir. 

Sfülü isıtihaıılar 15 Birinciteş
rinde yapılacaktır. 

TÜRKiYE RAD YOSU 
A NKAR A RADYOSU 

Pnar - 23 8. l9~2 
8 30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

8.32 Müzik . Hiifıf program . 
8..-10 Ajans Haberlt:ı i. 
8 55 Müzık : Hafı( parçalar ve 

Mar şiar tPı) . 

9.20-
935 Evin saati. 

12.30 Program ve Mt"nıleket saat 
Ayarı 

12.31 Müzik : Şarkılar. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13 00 Müzik: Şarlcı ve türküler. 
13 30-
14 30 Müzik : Re.d} o Salon Ür· 

18.00 

18.03 

18.40 
19 30 

kestrası. (Vıolunist Nf'cip 
Aşkın) 

1. Morenıı: Potpuri : 
2. Masseoel: Efsane: 
3 Bela: Güzel Ren Nehri 
Kıyılarında: 

4, Ma l1r : Polka. 
5. Schmalstisch: 
İdil: 

Ormttnda 

6. Rei!l!liger: Taş De~irmen: 
7. Ddibes: Kaynak: 1 
Program ve Memleket saat 1 

Ayarı. 1 
Müzik : Radyo Dans Or
kestrası (Nıhad E.serıgın İJa 
rl°"inde}. 
Müzik : Fasıl beydi. 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri . 
İstanbul at yarışlarının 

Mersinde ekmek 
kartı tevzii 

Mtrsin : 22 ( Türksözü mu
lıahirinrlen )- E.yliil · Bırinciteşrin 
aylarına alt ekmek karneleri tev· 
ziatı beşlamıştır. Bu tevıiat halk 
dağıtma biı Jikleri tarafından ya 
pılacal: ve herkesin ~vine gidile
rek karneler tebdil rdılrcektir. 

Y al•ız ağır iş-;i karneleri ile 
ihtilaflı oları kaı neler ve misafir 
kaı neleri beledjye dairf'sirıde ve· 
ril.-ct k tir . 

Moskova cephesinde 
teşebbüs Ruslar elinde 

(Saşı ı inci sayfada) 

rıikova Çt'.Vrt sinde dt'miryolu bu
yun<.:a Stalingrad istikametinde 
yaptıkları hamlede bir kesimde 
ilerlemiye muvaffak olmuşlardır. 

Fakat bu çevrede umumiyet
le son Alman taarruılaı ı Rus 
mukavt meti karşısında kırılmış 
tır. 

Rus ar, Almanların bilha:isa 
tank ve uçak itibariyle sayı üs· 
tünlÜRÜne rağmen dayanıyorlar . 

Afrika cephesinde 

bir yenilik yok 

IB:ı.şlaratı Birinrıdel 

le müdahale edt'rt>k , keııdıleri 

kayıp vermeksizin hava mulıare· 

belcrin<le 5 dü~ma uçağı düşür· 

müşlerdir. 

Kahire : 22 (a. a) - Orta 
şark İngiliz Hava ve Kara Kuv
vetleri Umumi Ktırargahlarrnın 

müşterek tebliği: 19-20 Ağustos 
gecesi devriye faaliyetimiz devam 
etmiştir. Cenup ve merkez kesim 
leri nde lopçu düellosu olmuştur. 

Dün kara kuvvetlerim iz bak1mın · 
dan bildirilecek hiç bir şey olma
mıştır. Ehemmiyetli ha"a harekatı 
vukubulmamıştuı 

Bertin : 22 (a. a .) - Askeri 
kaynaklaı dan bildiı ili yor : Elale
meyn cephesinde Britanyalıların , 
tankların himayesinde yaptığı bir 
k«>şif hücumu 18-- 19 Ağustos ge 
cesi Dair el Şeyl'in şimalinde püs
kürtülmüş ve düşman ciddi ka}ıp· 
lara uğratılmıştır. 

UZAKŞARKTA 
( Başı 1 inci sayfada ) 

adalarında cer ey an eden meydan 
muhaı ebrsıne takviye kuvvetleri 
mi getirdiği. yoksa Amerikan de· 
niz kuvvetleri tarafından hezimete 
uğratıldıktan sonrıı çekilmekte mi 
oldukları söylenmemektedir . 

Tokyo : 22 ( a. a . )- Japon 
umumi karargahının bildiidi~ine 

göre, Gilbert takım adalarından 

Makin adasına kaışı 17 Ağustosta 
AmerıL.ın kuvvetleri tarafından 

tefeb! üs eciilen bir asker çıkarma 
hareketi adadaki Japon garnizonu 
tarafından püskürtülmüştür. 

19.45 

19.55 
20 ıs 
20 30 
21.00 

Neticeleri. 
Müzik: Keman Solo'ları ı ••O Ü KTÜ R ••• 
Konuşma (tutum ve bakım} • f 
Müzik: ş~rkı ve ıürküler. ı •• Muvallak Emsen •• 
Konuşma (2.iraat Saati.) ı 

2 J.15 
21 30 

22.30 

22 45/ 
22.50 

Temsil . (Kimgil eilesi) . • A.sker hastahanesi dahiliye f 
Müzik : Brchner . İkiuci f Mütehassısı f 
Senfoni (Pi.J ı f f 
Şef: Dr. Eros Praetoı İU!I. f Hastalarını heriÜn sa· f 
Memleket Saat Ayarı, Ajans f at 15 ten sonra Kızılay ci· • 

haberleri 1 • varında 18 numaralı ~vde f 

Duyduklarımız 

Muhtekirlere sopa 

8 
ir Fransız gazetesinin yaı.dı· 

ı ğına görr, lngiltere'de kara 
borsaya karşı şiddetli müce. · 

· dele açılmıştır. Hükumet fıatleri 

yükseltmek ve giıli satış yapmak 
isteyen kimstlere karşı para ve 
hapis ceıalarından başka dayıık 

da atılması için bir kanun layihası 

haıırlamıştır. Yalnız dayaktan 
evvel suçlu doktor muayene· 
s:nden geçecektir. lngiltere'de ıo · 
panın çok büyük tesir yapacağı 

ümit ediliyor. 

Avrupanın nüfuıu 

Avrupa kıtaıının nüfusunun 
529.000.000 kişiye baliğ olduğu 
son nüfus istatistikleri bildirmek· 
tedir. Kilometre murabbaına 46,9 
kişi isabet etmektedir. Nüfusunun 
çoklu~u itibarile Avrupa Asyadan 
sonra t'rı k.ılabalık k•taciır. Fakat 
sahasına göre nüfus kalabalığı 
itibı:tı ıle Avrupa bütün kıtalaıtn 

başında gdir. 
Avı upanın 529 milyon ııüfu 

suııJan 47 milyonu karasında ul
nıc1yıp Büyük Birıtaııya ve Jrlanda 
aJalarındadır. Rusyaoın Avrupa· 
daki kısmının nüfusu }ÜZ otuz 
milyondur. 

Avı upanın kaLı ıı nüfusu 350 
milyondur. 

Keyfıyc t ya• i nüfusunun ev· 
safı itibarile Avrupa bütün dün
yaya fiaklir. Çünki Avtup3nın ln
giltere, Fransa, Almanya, Belçika 
ve lsveç gıbi yerleri asırlardanberi 
yüksek sanayi ve hırfet yurtlan 
olduğundan nesilden nesile bu 
havelinin halkları sanaita ilerle· 
mişlerdir. 

Franaada kalori ar tıyor 

Fransada halka verilen yiye· 
cek miktı:ırı pek azdır . Bilhassa 
çocuklar kafi derecede gıda ıtla
mıJ orlar . Yapılan hesaba göre 
14 yaşında bir çocuk günde 2500 
kaloriye muhtaçtır . Buna mulla· 
bıl aldı~ı kalori şudur: 

Ekmek 672 Kalori 
Et 53 • 
Şeker 63 )) 

Şaıap 116 )l 

Süt 40 > 

Çikolata 80 >I 

Yağ 127 .. 
Peynir 22 > 

Hamurişi 29 > 

Patateı 96 ) 

Reçel 19 ~ 

Kuru sebze 26 >J 

Bunlara karnesiz ~larak veri· 
len şu marldeler ilave edilebilir : 
Sebze 300 gram 84 kalori , balık 
3 gram kalori , tavuk 3 gram 4 
kalori , meyve 100 gram 45 ka· 
lori . Yekun 1478 kalori ediyor 
ki, 1022 kalori noksan gıda alı· 

nıyor demektir . 

··--------.... --... 
i Satılık Arazi i 
i • 
i Adana Vilayet merkezine i 
i onbeş kilometre uzakta Bü- i 
i yük Dikilide , arasından su· i 
i lama kanalı , demiryolu , ve i 
i inşasına başlanan asfalt şose i 
! geçiyor. lçinde şimendüfer İs· ! 
t tasyonuda vardır . H e r 1 
i türlü ziraate , Portakal , Li- i 
~ mon , sebze bahçeleri yetiş- ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yaltın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a ! 
! razi satılıktır. ! 
! icar getiren akarla da mü· ! 
! badele edilebilir. ! 
! D. N Arıkoğlu karpeşle· ! 
~ re müracaat. ! 
! · Telefon : 347 , 355 ! ··-----.. -....... --·' 

o•••••••••••••••••••••••••o 
İ ADEMİ İKTİDAR VE BELGEV~EKllmNE İ 

, . KARŞI • 

ı : . 1 
i FORTOBIN i 
• S. ve /. Muacenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir • 
e R ecete ile alınır her eczanede bulunur • • • • e Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril e 
• Y ağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası • 

• Posta Kutusu 105 1 
• 14520 . 
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i N oman B. Güreli i 
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Avdet etmiş ve hastalarını kabule 
başlamıştır • . 
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• 
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• 

Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 
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DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki sokakta 43 Nu · 
marada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala

rını kabule başİamJŞhr, 

L_ ., .... -.... = = .••• = - - ....... ~ ..... _,, , 
:zcz::: ::=:::::: n::#n:::n::::::::::::M 

~ D O K T O R = 
" M 
nMuzaf fer Lokman~ 
n " H Bergtln bastaıarını aıuayeneba· = 
~ nesinde kabul eder. = 
:~::::::::::::~~:::;~:::::•=~ 

i 1 an 
O.O. Y alları 6 ncı İşletme Müdürlüğünden : 

Devlet Demir yolları Sivas Cer atelye.s.i için Tornacı ve 

tesviyeci alınacaktır. Taliplerin yapılaeak imtihanlarda göste

recekleri ehliyete nazaran dereceleri tesbit ve buna nazaran 

da ücret verileceğinden isteklilerin bonservislerini hamile bir 

intida ile müracaatları ilan olunur. 4 - 7 
--- - --- ---------·---------

i 1 an 
Devlet Demir yolları 6. ncı İşletme Arttır

ma ve eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 
lskenderun istasyonunda ihzar edilen 90.000 adet parke 

taşını 3600 metre murabbaındaki istasyon meydanına döşeme 

işi 2119/942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Adana 6. ncı 
işletme Müdürlüğü binasında açık. eksiltmeye konmuştur. 

Beher metre mikabın döşeme işçiliğinin muhammen bebeli 

(70) kuruştur. İsteklilerin nüfus cüzdanı, ehliyet vesika11 ve 

(189) liralık muvakkat teminat ile tayin edilen gün ve saatte 

komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri işletme ve lskenderun 

istasyonunda parasız görülebilir. 
~------------~ 

i 1 an 
İnhisarlar Adana Tütün Fabrikası Müdür· 

lüğünden : 
Fabrikamızda mevcut 3000 kilo ıskarta paket kağıdı 1818/ 

942 tarihinden itibaren on beş gün müddetle müzayedeye ko

nulmuştur. 

Satılacak kağıtların muhammen bedeli 450 lira ve muvab 

kat teminat 33 lira 75 kuruştur. ............ _________ __ 
[hale 1/9;942 tarihine tesadüf eden salı günü saat 14 de 

icra edileceğinden isteklilerin numuneyi görmek üzere inhisar· 

lar Adana Tütün Fabrikasında müteşekkil komisyona müra· 

Nöbetçi eczane 

TOROS ECZAHANESİ caat eylemeleri ilan olunur. 19-23-28 14529 

Yeni cami yanında Yarınki Pıogr;.ını ve Ka. · •• kabul eder. 14339 •• ı 
.................... ·------------panış. .._ 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : T urksözü,stba Mae 


