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A
mı iLa Birlefik Devletleriain 
l9U de beı milyon asker ha· 
zırlıymc,...rmı bir pıete ya· 

zıvennif. Bu haberia neredea 11z· 
dıfl tahkik ediliyor. 

Ba ... ..ıa ubrlik sırlarını 
açtfa var...t Amerikada bile af. 
fediUr saçlardan delildir. Fakat 
biz, bu pate baftdililae, belki 
de ~ fazla elaemmiyet ve· 
rilcliliai auuyoruz. 86yle bir ha· 
ber • yalu, ne dotru olabilir. 

R SÖZÜ 
G0ND6Lf K stv A ı GAZET 

~·· 

Baflaa Nta yalm oa...z, 
ç6nkt. Amerikaın buwlanchtuM, 
durmadan asker yetittinlftfni her· 
kn :biliyor. Hnırhfln dereceaine 
ıelince, harp murafına milyart.r 
ayırmır: Ya. otuı milyon nflfullu 
zenli• bir nihalekete üç, bet mil· 
yonhlk orda çok r6rilmez. Bu· 
nun i~. bu ıruete yazısı etrafın· 
da, ortaya d6k611DBt bir ıar gibi 
rürtlll ltopmunu anbyatnadtk. /11.;ıu .,_ ,_.,..,,_.,,.,,,""" ""'°"' 

Haberin, d9fnllutebd8n ıüp
he uyanthncak kısam, asker sayı· 
11 delil. bu bq mifyoaluk kuvve• 
tin Arrik.a yolundan Avrupaya 
~önclerilecefidir. Bir gün relecek, 
Amerika, timdi ıilah yolladıtı gi· 
bi, tnıiltereye askerce de yardım 
edecektir. Fakat bu yardımı efsa· 
ne fekline sokmamıbdır. Allantik 
ribi büyiik bir denizden milyon
larca insan tapak dile kolaydır. 
Akbm,a&da kaldıtına röre ln11liz 
feMnli Lord Gort, bir raporun
da, b9t tOmen asker ta11mak için 
alta bin tonluk 150 yolcu vapuriy· 
le ~ tonluk 30 :IDepe ihtiyaç 
oldupu yazmııb. Şu ~alde beş 
.,;ı,. •erı tqNnak için 50 mil
,.. tdOa PbD .... ...., id 
b6yle Mi bolluk yeryGıüftde yok· 
tur. 

Amerikanın hedefi anavatan 
mldafMainH hamlamakbr. Avru· 
payı, ili .- sonra, bu kadar 
çok uker .....,.eslbe fiiıum 
da kalauyacakhr. 

Her ne olana- olsun bu ha
berler Anafo - Sabon memle· 
ketlerinla 118111 ha11rlandlklannı 
f6ıterlr. lnrfttere askerlik hlzme· 
tini uzattı. Kadın, erkek bltiln in· 
rmzler c:anfmm ve mıllannı, za· 
fer utnma devlete balıtl•dılar. 
AQlerlb. bir taraftan harp fahri· 
kalannı çotalbrken, 4te taraftan 
bü)'lk ordular yetiıUriyor. Rus 
haıtH, lnı;Jtereye çok defetti za· 
mantar lı:nandudı. Bu hız böyle 
devam edince, 1943 yazında, in rilt•• ve :Amerika hiç bir kuv· 
vetln bdy ~yeeell mau 
zam bir harp makiaeli biline ıe
lecelderdir. Hesaba katalacak bir 
nokta da, onlann bu buırbta ar· 
tarken, Alman harp makinuinin, 
Avrupa .merkezinden uzak, çetin 
cel)Mle,de inunca ve malzemece 
yıpraDmakta. olmasıdır. 

Nihayet bir JİİD , bütQn Av· 
rupa kapaklanaa el ltormuı Aı .. 
nmara ile Amenkıa zenfieliliM 
dayanan lngiltere ka111 k81'Na 
ıeleceldeıdir . Bu, SAY8lllladlı1 iki 
tarafın uker sayısı ve sillb 81-
tünlOfG mü dlvtyl halledecek ? 

Bu -.oraya c eftt • demek 
~ • Hiç"'flp&e yok ki tlllrp , 
her tefden &lee asim ve aHh 
denıırattir • Fakat • ba ttarpte 
banan , brada dahi her zntM 

~ ••ta wlıplmalda be· 
nber Alallit,. - ha,ntere har
brnııle ,...,. dedlı ıitf1'or . Deni· 
zi qmanm da - ller iki taraf 
için - Şimdiye kadar •fl•kGn 
olmadıfl ,ariiJdG. 

IDıtttere ile Amerikanın , ha· 
zaıtaktan sonunda da Avrupa kı· 
yalliına uker çakana• kudrelldi 
kauadtan Gtnldini verebilecek 
hiç tiiı misal ortMla yc.ttat. 

Esuen 1"'9t~renin harp Rll· 
nan b&jle tebbkeli bir har~e 

(Glllııll ... .,.., 

Sinıapur : 10 ( a. a. )- Pa· 
nama karı11mdıld Boslervotb tay
yare meydanına yapılan hlcum
larda ~I diiıman tayvareai dl· 
fildilmiftlr . Bu11ların rlördü ba. 
taıyalar tuafmdan tahrip edil
miftir. Ktıif uçufları yapen tay. 
yarelerimjz Kotaharo kıyıları 

civari) le Pal ani \'c Sinıapur kı· 
ydanoda dcmirlenmif pek çok 
dfltman ıemiıi ıörm&ılerdir .. Bun
lann arHında harp .-ileri de 
bq.lunuyord1t • BuDların ~ kı· 
t•ana pderen ve lna.netleritl 
İlttesini ve teçhizat ift, rini teAltine 
ınemar · ıepıiler olıluı 

mahtemel 16rlhnekledir • önce 
çıkanlan kıtaları takviye etmek 

..... ,.ıtıe;t .... 
çıkarı a rl•ioe dıtlr hiç 
birm~ r~ 
~ı: 19(a. a.)

Malea7adl Kanabarq>a fİddllli 
çarpıımalar devam ediyor. Japon· 
lar yeni takviyeler ıetırdi. lnlilia 
takviyelerinin retmesi beldenlyol'. 

Tokyo: 10 ( a, a. )- Hmı· 
Konı karadan ve denizden çen· 
ber içindedir. 

H~ı Konı : 10 ( a. a. ) -
Burtn burada •röli tehUIEe İfa· 
reti verilmlflir. 

Tokyo : 10 ( a. a. ) - Ja· 
pon donanmuına mensup hav• 
kuvvetleri t.talezyının dolu klyııı 
civannda l«.rilıı Repuhıe muhı· 
rebe ıemtıini batırm.,.r • 

Lonôrı : 10 ( a. a. ) - A· 
miralhk dairaieden : Prens ıırh· 
hıı ve Repulie muharebe knrva
zörO batın11tır. 

Tokyo : 10 ( a. a. ) - Ja· 
pon - Siyam anlqmaıına f6re, 
Tayı.et hlktmeU Japenlana mem 
lekeltell ıeom•aiae ••Hade ede
cek japoDya da Taylandın tetik· 
IAlini ve mitli ferefıoi koruy.acale
tır • 

MQ&ova : 10 (a. a.) - Sov· 
yet tebliti : Kıtalırıanı. bitin 
cebbelerde çarpıttı. Muhtelif 
lreaimlerd'e blrlik._..il. .._anın 
inadh mukavemetini kardlktın 
soara mflleaddit )erleri Jqal et· 
mitlerdir. 8 ilkklnuDda alta Al· 
mın tıyyotreıi tahrip edilmiıtir. 
Oç Sovyet tıyyarni kayıplar. 
Hava birliklerimizden biri diif
manın dört tankını, iki zırhh oto· 
mobilinı iahrtp etllliflV. Cebhane 
ylldi 20 dea fula otomobil de 
tahrip •diı.fflir.. tuta ~me· 
ti6de Sov1et birlikleri tiddctli 
fllqtlmlar aeticainde Allaanlan (°"""' .. ). 

.......... • _..,d .. 
..... aa.IL .... 
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LIZBON 
Şimdi burası Avrupanın 

Mükelleflerin 
çallşmalan 

Yurdda AçılaCak'J 
Sanat Hapishanesi 

açık kalan yegane kapıs.ıdır 
Adana gençlik kulübü mükel

lefleri her pazar talim ve terbiye 
terine Binbaşı Kerim Kızılkayanın 
komutanlığında devam etmekte· 
<lirler. Paraşütçü kıt'a\arı iyi ye· 
tiştirilmektedir . Beden terbiyesi 
Seyhan bölgesine bağlı Misis na· 
biyesi gençlik kulübü de mühl
lefleri için yeni elbiseler ısmarla· 
mışlardır. 

Yedi vilayetin mahkum 
sanatkarları toplanacak P 

ortekiz.in paytıtahtı ve 
en büyük limanı olan 
Liz.bon, bugün Avrupa-

1 nın hariçle serbestçe münasebP.tte 
bulunan yegane kapısıdır. Bunu 
kapatmağa ne lngiltere, ne de 
Almanya taraftar bulunmuyorlar. 
Çünkü Almanyadan ve Alman 
hakimiyeti altında bulunan yer
lerden harice ancak buradan 
çıkılabildiği gibi, bu memleketlere 
de hariçten ancak bu kapıdan 

girilebilmektedir. 
Lizbonda kırk binden fazla 

mülteci bulunuyor. Bunlar ya 
Amerikaya ve diğer deniz aşırı 

memleketlere gidebilmek ıçm 
pasaport ve vize almağa çalışı

yorlar, yahut Avrupanın karasına 
girebilmek için müsaade bekli
yorlar. Yüzlercesi de tayyare 
ile lngiltereye gidebilmek için 
fırsat kolluyor. 

Mültecilerin çoğu, Almanya
dan ve bunun nüfuzu altında bu
lunan memleketlerden teker teker 
kaçarak Lizbonda büyük bir ce
maat halinde toplanmış Yahudi· 
)erdir. 

Bunların harice gidebilmeleri 
için yegane çare, ya Clipper 
yolca tayyarelerindc, yahut Liz· 
bona gelip giden üç Amerika 
yolcu vapurundan birinde yer 
bulmakdır. 

Excalibur, Excambion ve 
Exeter ismindeki bu vapurların 
adlarını c:ı.bcrlemiyen Li1.bonrla 
kimse kalmamıştır. Çünkü bura
daki bütün halkın yegane eğlen

cesi, bu vapurların geliş ve gi
dişlerini seyretmektedir. 

Lakin bu gemilerde yolcu
luk etmek bahtiyarlığı herkese 
nasip olmuyor. Yolcularının ek· 
serisi maruf diplomatlar, devlet 
mümessilleri, gazete muharrirleri. 
Kızılhaç memurları ve haıp sa
halarına yeni serum ve diğer 
tedavi usullerini götüren tabip· 
terdir. Bunların arasında yıldırım 

haı bi usulünü görmek üzere Ber
line ve harekat sahalarına git
meğe roemur bir çok Japon za
biti de vardır. Vapurların bilet
leri aylarca evvel satılmaktadır. 

Bilet almak için nöbet bekliyen· 
ler, Hitler ile Roosevelt arasında I 
harp çıkmamasına dua ediyorlar. j 
Yoksa Liz.bonun kapısı da büs
bütün kapanarak harice çıkmağa 

1

. 
imkan kalmıyacaktır. 

Liıbona gelen ve buradan 
giden yolcular arasında düzine- f 
lerce casus da vardır. l.iz.bon 
şehri mültecilerle tıklım tlldım 1 
olduğundan, şehrin bütün otelle- l 
rinde yer yoktur. 

Parası olmıyanlar şehrin ge· 1 
risindeki çıplak tepelerde hay· 
van sürüleri gibi barınıyorlar. 1 
En güıide ve zengin mülteciler, i 
eskiden bir Portekiz. prensine ı 

ait bulunan Aviz.'deki Beyaz. Sa
ray otelinde yaşıyorlar. 

Bir zamanlar bu otelin sa
lonlarında eski Romanya kralı, 
R•>oseveltin rakibi ve dostu 
Willkie, Harry Hopkioa ve Ame
rikanın Londra sefiri Winant ya· 
şamıştır. Otelde bir oda günde 
iki İngiliz. lirasıdır. Portekizliler· 
den ııek çoğu bu parayı ayda 
bile kazanamıyorlar. 

Almanların yaşadıkları baş

lıca otel Palacio'dur. Tac nehri . 
sahilindeki bu otelde Almanlarla 
birlikte birçok Yahudi vardır. 

Otelin metrdotelleri ve gar· 
sonları fevkalade müsteid adam
lardır. Otel barcı11nın yaptığı bir 
Manhattan kokteyli Avrupanın 
hiç bir tarafında bulunmaz. 

Oda hizmetçisi kıılar A vru
pada en çok para kaz.anan kim-

selerdir. Çünkü bunlar devletler
den bol bol tallıisat almaktadır
lar. Vazifeleri otel yolcularını ha· 
ber vermektir. 

Bütün Avrupanm açık ve ser
best kalan son kumar gazinosu 
Lizbondaki F.storil'dir . Burada 
başlıca rulet oynanır . Portekizli· 
ler gazinoya nadiren uğrarlar . 
Müşterilerinin yarısından faz.lası 
Yahudi mültecilerdir. Bazıları faz. 
la kaz.anmak üzere vapurunun 
biletini satarak Amerikaya hare
ketini geciktirmektedir . 

Mültecilerin• bütün işi gücü 
Amerika sefaretinden vize ve va· 
pur acenteliğinden bilet almağa 

çalışmaktır . Sefaret ve acente 
memurlarının tabiatlerini tanımı 

yan yok gibidir . Hangisi sabah
leyin, hangisi öğleden sonra ke
yifli, yahut hiddetli olur. Hangisi 
göz yaşına dayanamaz. ? Bunu 
her mülteci bilir . 1942 senesi 
şubatına kadar vapur biletleri sa
tılmıştır. 

/SKENDERUN KAYMA -
KAMI ÇOK ÇALIŞIYOR 

İskenderun : 10 ( Türksö:ı:ü 
muhabirinden ) - lskenderunda 
kaza nüfus, maliye ve diğer halk 
işleri çok iyi bir hale konulmuş· 
tur. 

lskenderunun çalışkan kay
makamı gerek bu işlerin tanzi· 
minde ve gerekse köy işlerinde 
büyük bir gayret sarfetmekte , 
yakından alaka göstermektedir . 
Kaymakamla belediye reisi be· 
tediye işlerinde de el ele vererek 
çalışmaktadır. 

Arpa muhtekiri 
tevkif edildi 

Kahvehanelerde herkes poli-
tikacılık yapar . Gazete satılan Arpa muhtekiri Fettah 2inci 
köşelerde lngiliz ve Alman gaz.e- .asliye c~z.a .m~h~emesinin kararı 
teleri yan yana teşhir edilir. ıle tevkıf e<lılmıştır. 

Liz.bonda garip bir cemaat ı Devlet demiryollarının 
vardır. Bunlar geçen umumi harp-
te Fransada askerlik yapan ve A vrupaya göndereceği talebe 
harp bittikten sonra Fransız. kız- Devlet demiryolları için ihti · 
tarı iıe evlenerek Fransada kalan sas yapmak ve mühendis yetiş -
661 eski Amerikan askeridir . tirmek üzere Devlet Demiryolları 
Bunlar İngilizcelerini de unutmuş. hesabına Avrupaya tahsile talebe 
lerdır. Ne Almanlar, ite de Fran- gönderilmesine karar verilmiştir. 
sızlar bu yabancıları hoş görme· Tcı\cbe\cr \\oe muunları 

diğinden , Amerikaya nakletmek sından seçilecek ve 20 kişi 
üzere Lizbona gelmişlerdir . caktır 

OKULLAR ARASI 
MÜSABAKALAR/ 

Bu cumartesi mektepler arası 
teşvik müsabakasının üçüncü haf. 
tası başlaması münasebetiyle A
dana stadyomunda hakem Abdi 
Atamerin idaresinde saat 2,30 
da Ticaret lisesi - Öğretmen o
kulu futbol maçına devem dile
cektir . 

Pazar günü de saat 14,30 da 
hakem Fehamet Taşkının idaresin -
de kız lisesi sahasında ziraat li. 
sesi - Erkek lisesi voleybol ta· 
kımlan karşılaşacaktır. Bunu mü
hıakip geçen haftanın galibi kız 

enstitüsü voleybol takımı kız. li
sesi ile çarpışacaktır . 

lik maçlarının 

ik inci devresi 
Bu pazar Adana stadyomun. 

da tiklerin _birinci devresi bitme
sinden 'dolayı gençlik kulüpleri 
arasındaki maçlara devam edilmi
yecektir . Bir haftalık istirahattan 
sonra ~önümüz.deki hafta liklerin 
ikinci devresi haşlıyacak ve bölge 
şampiyonu bPlli olacaktır. Birinci 
devre şampiyonluğunu 6ıncı De
mirspor gençlik kulübü 15 puvan
la kazanmıştır. 

Zabıtaya hakaret 

Abidin ismirıda başı başlar

dan bir adam zabıtaya hakaret 
ettiğinden tutularak cürmümt"şhu· 
da verilmiştir. 

ı ........................ ı 

İ İKTİK~R SU~IYU j 
i . TEVKlf EOllEN. . i 
i TiCARET OOASI REiSi i f Manisa: 10 (Anadolu )- ı l 

ı Ya~sız peyniri ya~lt peynir di· ı 
ı ye salan peynirci Hüseyin ile ı 
ı hugda9 ve arpa üzerinde /iat ı 
• yükselten Manisa Ticaret : 

ı• odası reisi tüccardan Hüsegin ı 
Üzümcünün As!iqe ceza malı- ı i kemesinde bugiin. duruşmaları ı 

ı _qapılmı~lır . ı 
ı ihtikar suçundan maznun f 
ı olan Hüseyinlerin muhakeme· ı 
ı ferinin me'l.ıkıı/en devamına ı 
ı karar verilmiş ve her ikisi ı 
ı de cevaevine gönderilmiş· ı 

ı lerılir . ı 

: ........................ : 

Kelleşekerin 

Muhakemesi 
Milli korunma kanununa mu

halif ve fiyat murakabe komis· 
yonun un teshit etti2'i fiyat ÜsLÜn · 
den fazla paı a ile şeker satmak-

tan suçlu. Ali Rıza Kelleşekerirı 

duruşması yarına bırakılmıştır. 

Halkevinin konseri 
Halkevi konser ve konferans 

salonunda 18 kanunevvel perşem · 
be günü majestro I lakkı Tarın i · 

deresinde Halkevi oskı:slrası bir 

konser verecektir. 

Alacak yüzünden 

Selami o~lu İbrahim ile Sa
lih oğlu Sabri Vatansever ismin

deki iki şahıs bir alacak yüzün· 
den lbrahim oğlu Ahmet Dere
ğiilü ile kızı Meryemi ağır suret· 

te dövdüklerinden zabıta memur· 

!arı tarafından yakalanarak adli-
yeye teslim edilmişi erdir. 

il, __ _:___-_' ------·--,_- UZAKLARDAN HABER ...... ı---

Amerikan ordusunda yepyeni bir tütenk 
Şimdi biz ideal bir tüfekten bahsedeceğiz. fn· 

san zekası bütün takat ve kudretiyle bugün savaş 
silah ve vasıtaları üzerinde işlerken bizde bu bahis 
hiç de yersiz sayılmaz. Şimdi bi~likte şekilleri ta· 
kip edelim. 

(t) sayılı şekilde : Yarı otomatık bir tüfek 
görüyoruz. Birleşik Amerika'da Şimali Amerika 
askeri birliklerinin böyle bir tüf ekle cihazlandırıl· 
dıklarını öğreniyoruz. 

Bu tüfeğin namlusu kısadır. Tüfek abldığı za
man fişeği ileri sürüp dışa atan barut gazları sür 
gü kolunu da tazyik ederek geri iter ve boş ko
vanı dışarı atar. sürgü koluyla beraber basılan yay 
tekrar kurulur, dolu fişek namluya girer, tüfek tek
rar kapanır. Kendisi ateş almaz. Tekrar tetik çeki
lerek ateş edilmesi lazımdır. Tabancalar gibi. Bu 
esnada tüfek ateşe hazırdır. Hazne boş, yani için
de fişek yoksa sürgü kolu tüfeği kapamaz, açık 

kalır. 

Tüfek dolu bir şariörle doldurulur. Şarjöründe 
sekiz fişek vardır. Çok fişek atılınca namlunun kı
zacağını hesaba katmak lazımdır. Genç askerler 
tarafından hevesle kullanılması için bu ideal tüfek 

sade ve hafif olarak yapılmıştır. 
Diğer Amerika tüfekleri arasında alış ve vuruş 

kabiliyeti yüksektir. Tüfekte teknik savaşın bütün 
icapları göz önünde tutularak ona göre değişiklik 
yapılmıştır. Kundağa verilen şekil sayesinde omuz 
boşluğunda otomatik tüfeklerin hasll ettiği geri 
tepme tesirleri hafifletilmiştir. Nişan almak da ko · 
laylaştınlmıştır. 

Kısa namlulu olduğu halde gez sürgü kolunun 
gerisine konmak suretiyle nişan hattının uzunluğu 
arltırılmış, küçük zaviyeler ile uzun mesafelere atış 
imkan içerisine alınmıştır. Yani namlunun kısahğın
dan dolayı nişan hattı uzunluğu. kısalacak yerde 
uzatılmıştır. Tüfeği doldurmak için kaba nişanı 
bozulmaz, dolduruş ortadan kaldınlmıştır . 

Tüfek ömrü boyunca 30.000 fişek atar. otoma
tik tüfekler ise 10.000 fişek atımından sonra çap· 
tan düşer. 

Bugünkü tüf eklerin mesafesi 2000 metredir. Siv
ri fişeklerle bu mesafe 2500 metreye çıkar bir in· 
sanı savaş dışı edebilmek için 8 kilogrametre (1) 
ve bir hayvanı :savaş dışı edebilmek için ise 16 
kilogrametrelik bir kuvvete ihtiyaç vardır. 

lzmir : 10 ( Anadolu ) 
Karantina üıerindeki natamam 
erker muRllimlmektebi binasının 

bölge sanat hapishanesi haline 
ifrağı teşebbüsü hayli İleilemiştir. 

inşaata başlanması:için münakasa 
açılması muhtemeld"r. • 

Vekaletin gönderdiği mühen. 
clisler , şehrimiz. hapishanesinden 
20 kadar mahkumu aiarak nata
mam erhk muallim mektebi bi
nasına kadar götürmüş ve temel 
leri açtırmak suretiyle tetkikler 
yapmışlardır. Bina, hapishane it· 
tıhazına elver· şı i görülmüştür .Mev. 
cut temel ve duvarlardan da is · 
tifade edilmek şartiyle inşa edi. 
lecek hapishane bina~u için hir 
plan hazırlanıııış ve Vekalete gön
derilmiştir . 

Keşfe göre binanın ikmali 
120,000 lira~a mümkün olacak
tır. Adliye Vekaleti , şehrimizde 
eJilmesini evvelce kararlaştırdık• 
bir tevkifhane binası için 300,000 
lira ayırmıştır • Bu para:sarfedil. 
memiş olduğundan yeni sanat 
hapishanesinin inşasına tahsis edi
lecektir . 

Hapishanenin muhtelif sanat 
ları ihtiva eden bir müessese ha· 
!inde inşası ve açılması muvafık 

görülmektedir . 
Bu itibarla hapishane , ( Ege 

sanat hapishanesi ) adını alacak 
ve yedi vilayeltelc.i hapiahaııelerd,., 

bvlunen mahkum sanatkarlar bu
rada toplanacaktır. 

Hatay Valisinin 
değerli çalışması 

Antakya : 10 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Hatay Valisi Bay 
Şükrü Sökmensüer köy işleriyle 

çok yakından alakadar olmakta 
dır . Çalışkan Valımiz. yanına , 
Ziraat, Maaıif , Nafia Müdürler ini 
alarak sık sık köylerde tetkikler 
yapmakta, köylünün ihtiyaçlarını 

not ederek bunların temini yo . 
!unda teşebbüslerrlc bulunmakta
dır . 

Valimiz Hatayın Belediye iş · 

leriyle <le büyük bir hassa~iyetle 
alakalanmaktu ve bilhassa halk 
işlerinin süratle görillmesi için 
bütün dairelere lüzumlu direktif
ler vermektedir . Hatayın nüfus 
işleı i üzerinde de ehemmiyetle 
çalışılmaktadır . 

Bir hıT'sız yakalandı 

Adananın tanınmış sabıkalı. 

larınclan olan Halil O!(lu cumali 
Ôıfırat Hacı oğlu ltırahim Gırici· 
nin cebinden 183,5 lira aşını ken 
enselenmiş ve paı a ıle birlikte 
mahkemeye sevkedılmiştir. 

Kadın erkek kavgası 

İbrahim oğlu Yusuf Varol, 
Ahmet kızı Ayşe Böğürtleııi ve 
Mehmet kızı Emine de Hasan kı -

zı Fatmayı dövdüklerinden ~suçlu - , 
lar emniyet memurları tarafından 
yakalanmışlardır. 

Bıçaklanan kadın 

Ôtedeııberi devam etmekte 
olan bir kıskançlık yüzünden Ab
dullah o~lu Kemal Gülmez adın

daki kimse Ayşe Tuları çakı ile 1 
yaraladığından tutularak hakkında 

muamele yapılmıştır . 

Kürek hırsızı 

Yanında çalışmakta oldu -
ğu Yusuf o~lu Hüsamettinin 
bir kazma· ve küreğini çalan Ô· 
mer oğlu Mehmet Celal suç üstü 
yakalanarak C.!,_Müddei Umumi
li~ine teslim edilmiştir . 
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Güzel kızların 
ihracı yasak ! 

C enubi Ameıikaua , Aı· 
jantin cümhuriyetinde San 

ta Fe şelıri polis müdiriyeti, ne~ · 

rettiği bir emirde evlenecek kııla
rın önce poljsten mn almaları 

lazım gelıiiğini ve evlececekleı i 
erkek yerli olduğ·u takdirde bu 
evlenmeye müsaade edileceğini 

ilan etmiştir . 
Mahalli polis müdürlüğüııü 

bu tedbiri almağa sevkeden se· 
bep , Santa Fe şehri kıılarının 

bütün Cenubi Amerikada yaş ıyan 
kızların en güzelleri olmasıdır . 
Bu sebeple , Cenubi Amerika 
memleketlerinden giizel kızlarla 

evlenmek istiyen erkekler , de
vamlı bir suretle bu şehre akın 
etmişlerdir . 

Vakıa Sanla Fe kızları zengin 
izdivaçlar akdeylemişler ise de 
sonradan kocalarını takiben mem
leketlerini terkedip gilmi~lerdir. 

Ecrıebikrlc evlenme salgını 
o kadar büyümüş ki , Sanla Fe 
şehrinde evlenecek Çdğua hiçbir 
kız kalmamış , bunun üzerine 
mahalli polis müdlirlüğii yukarıda 

söylediğimiz yasağı "koymuştur. 

Amerikada bir kadın 
haydut idam edildi 

Amerikanın Los Angeles şt:lı 
rinde ilk defo olarak bir kadın 

haydut idam edilmiştir . Bu hay
ciudun adı Juanila Elhezdir . Fa
kal kendisi düşes diye meşhurdu. 
juanita bir çetenin reisi idi . Bu 
çete bir çok cinayetler işlemiştir. 

Avukatı ölüm cezasını hafifletmek 
için pek çok uğraşmış , fakat mu 
vaff ak olamamıştır. 

Juanita genç ve güzel bir ka 
dındı . idama mahkum olunca 
hapishanede bulunan erkeklerde~ 
üç yüzü unun yerine ölüme rnTt 

olmuştur . Fakat bu gönlillülerin 
teklifleri kabul edilmemiştir . 

200 sene evvel ölen kız 
İsveçle Hayiksvik şehrinde 

bulunan kilise, yıktırılıp, yenisinin 
yapılmasına başlandığı zaman ma
bedin ölüler mah1eıı"nde uyur gi· 
bi görünen bir genç kadının ce· 
nazesi sapsağlam bulunmuştur. Ô· 
lü kızın cesedi, giydiği elbiselttr 
hiç bozulmamış bir vaziyette dur , 
maktadır. 

Genç kadın, iki yü1 sene ev
vel ölmüştür. Ölünün naaşında 
1700 senesinde Veslerland şehrin
de gelinlerin giydikleri elbise, kıy
mettar dantellerden yapılmıştır. 

Belinde kırmızı bir kemer, ayak
larında da kırnmı kadifeden ya
pılmış iskarpinler ... vardır. 

lsveçte dolaŞan bir ersaney,• 
göre bu genç kı1, gelinlik elbise
siyle, nikahının kıyılması için kili
seye götürülürken kallı seldesin
dcn ölmüş ve kendisi, sıı lındaki 
gelinlik elbiseleriyle defnedilmiş
tir. işte kilisenin mah1eninde bu
lunan naaşın bu genç kıza aiu 
o~duğu tahmin edilmektedir. Şiın 
dı lsveç füimleri ölünün tefessüh 
etmeden ve elbiselerinin çürüme· 
den iki yüz yıl nasıl sağlam kal· 
d1ğının sırrını ö~renmeğe çalışı· 
yatlar: 

Birle1ik Amerikanın 
Haritası 

Amerika coğrafya cemiyeti, 
Birleşik Amerikanın haritasını 
hazırlamaktadır. Bu işte elli tay
yare kullanılıyor Her tayyarr: 
günde 200 fotoğnf çekmektedir. 
1918 senesinde başlamış olan bu 
iş, on sene daha sürecektir. Tay
y~ relerin çektiği fotoğraflar, dik
katle • incelenmekte ve sonra ha 
zırlanmakta olan haritaya yapış· 
tirılmaktadır. 

1950 senesinde biteçeği tahmin 
edilen bu haritanın sathı, 150 ki
lometre murabbaı olacaktır . Ha
rita Birleşik Amerikanın en kü . 
çük coğrafi teferruatını ihtiva e· 
decek ve harita şubesinin her han 
gi haritasından daha mükemmel 
olacaktır . 
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Si YASI ve ASKERİ 
GÔl?UŞLER V• 

MÜTALEALAR 

- Ankara Radyo Gazetesi 

17zakşarktakl 
yeni muharebe 

Ame,.ikanın bu harekat 
kar~ısında aldığı cephe 

Japon - Amerikan - lngi'iz 
harfıi devam etm r ktedir . Ruzvelt 
bir nutuk söyliyerck sulh ve harp 
meselesini m~vıuu bahsetmiş ve 
Japonyaııın caniyane hareketle
rini ele almıştır. 

Ruzvelt bu nutkunda Almanya 
ve ltalyanın:beş senelik hareket
lerinin hir tarihçesini de yapmış 
tır. Ru1.velt : Biz şimdi harbin 
içinde.> iz . F..vet bütün Ameı ika 
lılar harbin içindedir. ı Ded ı kten 
sonra Amerikan donanma31nın a
ni taarruz karşısında biran için 
kayıplar verdiğini ve fakat bun· 
ların telafi edileceğini söylemiş 

tir . 
Ame:-ika Cümhurrcisi Ameri

kan istihsalini rle ele almış büyiık 
ümitlerini izhar erlerrk /\meı ika
lıları daha çok çalışmaya davet 
etmiştir. 

Bundan sonra Ruzvelt, Ame
rikanın tecavÜ7.Ü ve harbi sevme
diğini ve fakat sonuna kadar dö
ğüşeceğini anlatmıştır . 

" Biz Amerikalılar yıkıcı de
ğiliz . Yapıcıyız . 

Sulhu dünyanın sonuna ka
dar götürmek_ istiyen :bir mille· 
tin dedikten sonra ' Ruı.velt, A-• 
merikan endüstrisinin istihsalini 
artt ırmaııı : ıüzumuna işaret ede· 
rck sözlerini bitirmiştir. 

Şimdi .Amerikada bütün sı 
nai müesseseler iki misli faıla 

çalışacaktır . 

* * * 
Uz.ak:dogudaki harekata ge· 

lince : Japon lar singapura doğru 
ilerlemektedir. Japon gemilerinin 
Malezya sahiline asker çıkarma 
sına hayret edilmektedir. 

Malezya şimalinde lngiliz. 
kuvvetlerile 1opon kuvvetleri 
arasında -,'.aı pışmalar başlamıştır. 

Japonların Birmanyaya karşı iki 
kolordu tahsis dtikleri ~anıl· 

maktadır. 
Diğer taı aftan İngilizler le 

Çin kıtaları arasında bilfı il iş ~·İr· 
li~i olrnası:pek muhtemeldir. 

- YOZ Mil YOM NÜfUS 
VE TÜRKİYE 
(Bıışla.ra. ı'ı n:,focide) 

!{i belagatli ifade hi~. P. yüz nıil· 
yon ııüfuslu bir Tüıkiyeclen bah
setmek cesaı elini veriyor ve e{l"er 
yüıde 21,l nisbetini bulan ölüm 
dcı rlirıe bir çaı e hulu ııacak ıılursa 
hu milli üilclınün · bir asır belde · 
meıleıı de gerçekleşAbilt'l'eğiııi 

gihteriyor . 
Feıtler ise bir asıılık ömlir 

nıilyorı ela cle~ ils~ de yü1. bin lt'r· 
de görülen nadir hadisedir; fakat 
hayatı ebedq olan mille t leriıı ha 
yat ına nisbetle eht'mmiyetsıı. de
nilecek derecede kısa bir zaman 
mcsaf esidir . 

Onun için Cumhuriyet hükü
meti yüz milyon nüfuslu Türkiye· 
yi kendisine nüfus ülküsü olarak 
alırsa hiç de mübalagalı bır ha
yale kapılmış sayılmaz. 

Ancak böyle Türkiyeyi yüz 
milyon nüfuslu bir Türkiye yap· 
mağı bi(mitıi ülküsü yaparken 
idari, siyasi ve içtimai tedbi rlerle 
hakiki bir nüfus politikası tu tmak 
da lazımdır ki esaslı bir sağlık 

teşkilatı bunların baş ında gelir ve 
bu teşkilat şehirler le beraber bü
tün köyleri: de içerisine a lmalıdır. 

Zira Türkiyede en çok doğu mu 

olan yerler kö\ ler olduğu gibi bil 
hassa küçük yaştaki çocuklar ara
ıında ölüm vakaları da en ıiyıırle 

yine köylerdedir. 
Şu holde köylerde çocuk (). 

tü mlerinin nıiktaı 1111 ne kadar ıual
t abilirsek yü7. milyon nüfuslu Tür
kiye ülküsüne o kadaı çabuk. yak· 
laamıf oloruı • - Asım Us. 

Hür Fransayı 
tanıyanlar 

Londra : 10 ( A. A. ) - Yu
nan , Lüksenburg , Holarıda , 
Yugoslavya ve Norveç hiikiimel· 
Jeti de Hiir Fransayı tanıını~lar

dır . Sovyct , Bdçika , Polonya 
ve Çekoslovakya hükumetleri 
Hiir Fransızlar komitesiyle resmi 
münasebetler kurmuşlardır. 

AMERİKAN - JAPON 

iNGiliZ HARBİ 
(Başı ı inci say/ada) 

nup Taylan'da karaya çıkan Ja· 
pon kılalan Siııgapur iizerine yü
rüyor. 

Baro ta : 1 O ( A. A. ) - Ko 
lombiya , Japonya ile siyasi ınli
n'lsebetlerini kesmiştir. 

Montevideo : 10 ( A. A. )° -
Uruguay hiiJ...lırneti , Japon ala · 
caklarına el koymuştur . 

Meksika : 10 (A.A.) - Dev
let reisi , Meksikanın harbe gir
miyeceğini bildirmiş , icabedeıse 

Meksika kuvvetleri yardım olmak 
iizere gönderilec.ektir. 

Ilavana : 10 (/\.A.) - Kuüa 
kahint:si Jıponyaya harp ilan el· 
ıneğe karar ve rmiştir. 

Tokyo : 10 (A.A.) - Yamuıi 

gazetesine göre , Japon ordusu· 
nun eski başkumandanl<lrında n 

Takaşaki şu "beyanatta bulun 
muştur : 

- « Japon milleti Japon do
nanmasının pasifik bölgesini mü
dafaa ve himaye edebileceğine 
kani olabilir . Japon bahriyesinin 
ilham aldığı ruh kendini göster
miştir . Ne lngiliz , ne de Ame
rikan donanması , bu ruhun hak· 
kından ge\ern iyecektir . ı> 

Montevidco : 10 ( A. A. ) -
Mebuslar meclisi , mevcudun itti 
faki le Kolerado muhafazakarlar 
grupuna mensup azalar tarafından 
yapılan iki teklifi kabul etmiştir: 

1 - Birleşik Amerika devlet 
!erine bağlılık ve sevgi hislerini 
gösteren bir telgrafın çekilmesi, 

2 - İcra kuvveti tarafından 
Birleşik Amerika devletle ı inin gay
ri muharipliğinin kabulüne dair 
önce verilen kararın tasvip edil 
mesi. 

Manilla : 10 (A.A.) - Mahalll 
polis makamlarının bildirdiğine 

göre , Japonlar donanma ve h:> 
va kuvvetleri yardımı ile Lokun 
adasına iki noktada asker çıkar

ınağa muvaff uk olınu~laıdır . Ada
da bc.~ind kola ıııer:-:up hiı lt'ş· 

kilfıt meyd:ın:ı çıkatılıııışlır . 

Ba harbi asker 
sayısı ve sllih 

kuvveti mi 
kazanacak? 

( Ba!;ı 1 inci sayfada ) 

yer olmadığını M. Churchill açı k 

ça söylemişti . 
Almanyanın , bilhassa Rus 

seferinden sonra , h<1rabeye dön
müş aç bir Avrupaya dayanarak 
lngiltereyi istilaya kalkışacağını 
tahmin etmek de yanlı ş olur . 

Almanyanın , Avrupaya karşı 
herhangi bir ihraç hareketini kar 
şılamak kudretini muhafaza etse 
de deniz aşırı bir maceraya giriş · 
ıniyeceği son nutuklardan ve yeni 
politikasından anlaş ılıyor . 

Bütün bu hazı rlıklara rağmen 

bu harbi kazanacak lek silah mil
li bünyenin dayanıklılığıdır. 

iki taraf birbirini doğrudan 
doğruya ezemiyece~ine göre , 
içinden çöken taraf haı bi kaybe
decektir . Kuvvetli , gittikçe daha 
kuvvetli olarak dayauıklı durmak, 
silah kuvvetile beraber maddi • 
manevi takal ı arttı rmak . . . Za
f eıin yolu bundadır . 

Nıcmeddin Sadak 

............. 1 

lngilterenin 
bir notası 

Zehir flOZ meuleai 

Londra : 10 ( A. A. ) 
Hritanya hükliıneli Japonya Fin 
landiya , Macaristan ve Roman· 
yaya birer nota göndererek 17 
haziran 1925 tarihli Cenevre mu· 
kavelesinin zehirli gazlara müte
allik protokolu hükümlerine kat'i 
olarak riayet etmek niyetinde ol· 
duğunu bildirmiş ve bu hükumet
lerin de ayni smelle hareket ede
ceklerine dair teminat ·istemiştir. 

••••••••••••• 
Büyük Millet 
Meclisimizde 
Aııkare : 10 ( a. a. ) - Bü

yük Mıllel Meclisi bugün rleııi:r.altı 
sınıfı mensuplarının :ram ve taı. · 

ıniııleı i hakkındaki kanunda bazı 
tadilat icrasına ve Tilt kiye ile 
Almanya arasındaki mübadele 
tedı) elerinin tanzimi hakk10<laki 
anlaşmalarla bunlara ait proto
kolların tasdikine ait layihaları 

mü1akere etmiştir . Meclis cu· 
ma günü toplanacaktır. 

-------------

Sovyetıere göre 
( Biı inci sayfadan artan ) 

bir çok yerlerden.koğmuştur . Bir 
günde 15 tank, 2 otomobil, 41 
kam yon. üç mayin füeti iğtimam 
edilmiş ve 600 den fazla düşman 
subay ve askeri esir alınmıştır. 

Kalinin bölgesinde birliklerimiz
den biri çetin muharebelerden 
sonra Almanları menilerinden 
koğmuş ve 1500 den fazla düş
man asker ve subayını öldürmüş 
!erdir.{ Sovyet çeteleri, soğ"uktan 

toprak ıığıonk\ara, harakalaru 
ve köy evlerine sığınan müstcv· 
lileri amansız bir svrette öldürü
yor. Çetelerimi7., '"yaptıkları ha
re ketlerde kayak kullanıyor. 

Londra : 10 (a. a .) - Titvin 
Sovyel kılalım tarafından geri 
alınmıştır. 

Moskova : 10 ( a. a. ) -
General Şmitin kumı.ındasındıı 

Leningrııdııı Ongu Cenubunda.ki 
Alman ::._kıtalıırı bundan on MÜn 
evvel Titviıı şehriyle hazı bölge· 
teri işgal etmiştir. Ti t vi ıı i kuı tar· 
nıak ı içirı yapılan .: muharebeler 
oıı·gün,:sürmüş ve hu şehir tek· 
rar geri _ alınmıştır. Almanlar 7v00 
den f a:ı.la ölii bırakmışlardır. 

Almanlara göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

Do~u cephesinin cenup kesi
minde mühim hava kuvvetleri 
ta nkları dağıtmışlar , tayyare mey
danlarını muvaffakiyetle bomba
lamışlardır . Düşman hava kuv
vetleri Moskova civarında ve li
men gölü şimalinde yaptıkları 
hücumlarda büyük kayıp l ara uğ· 

ramıştır. 

Ruzveıtın beyanatı 
Vaşington : 10 (a. a.) Ruz· 

velt, gazetecilere beyanat ın da 
grevlere ait kanun ları değişt i r mek 
maksadile işci liderlerini bir kon 
fe ransa çağırdığını söylemiştir. 

}{eis, harp imalatın ı artl ırmayı 

istedi.ğini söylem iş ve sözlerini 
şöyle bitirmiştir : 

c - Yeni fabrikalar kurmak 
lazımd ı r. Mevcut fabrikaları ôa 
genişletmek zorundayız . lst ihııalin 
arttırılması muhtemel olarak haf. 
t ada yedi hün çaltşmoyı icabet · 
tirccektiı. 

İngiliz hava 
hücumları 

Londra : 10 ( a. 'a. ) - Sa· 
hil servisine bağlı Holsun ve Bo
f or tayyareleri Hollanda sahili 
açıklarında devıiye gemileri hima
yesinde giden büyük bir diişmnn 
gemi~ine hücum etmişlerdir. Ce
mi alevler içinde bırakılmıştır. 

Norveç açıklarında diğer bu 
iaşe gemisi bombalanmıştır. Şima 
Ji Fransa üzerinde devriye gezen 
avcılarımız bir babrikaya hücum 
ederek hasara uğratmışlardır. Sa
hil servisine mensup bir tayyare 
bu hareketlerden dönmemiştir. 

Slovak tebliği 
Presburg : ıo (a. a.)-Slovak 

askeri tebliği : Düşman faaliyetini 
artırmıştır. Motörlü kuvvetlerimize 
üç hlicum yapılmıştır. Bunlar aka
mete ugratıldı ve bir· kısım esir 
alınd ı . 

Londrada bir idam 
Lonclra : 10 ( a.a ) - Gizli 

Alnıaıı ııerv: sine mensup Richter 
bu sabah kararı müteakip idam 
edilmiştir. 

DARLAN İTALYADA 
Vişi : 10 (a,a) - Öğrenildi· 

~ine göre . Amiral Darlan dün 
Toriııoda Kont Ciyano ile gö· 
rüşmüştür. 

Llbyada 
(Ba,}tarafı Birin cide) 

yor . ltalyan tayyareleri molörlü 
düşman kolları ile lng-iliz karşı 
koyma mevkilerini müessir suret 
le bombalamışla rdır . Avcılanmız 

Tobruk civarında beş düşman 
tay ya resi düşürmüşlerdir . 

TÜRKiYE Rac/qosu 

ANKARA Radyosu 

Perşembe 11.12.9·11 

7.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

7.:n Müzik : Hafif Pıog-ram 

(Pi.) 

7.45 AJ ANS haberleri 
800 Müzik : Hafif programın 

devamı (Pi.) 

8 .15 E.vin saati 
8.30/ 

8.45 Müzik : Programının son 
kısmı (Pi.) 

ı 2.3() Prog-ram ve memleket s:ı 

at ayan 
12.31 Müzik : Türkiiler 
1 'l.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Fası l heyeti 
13.30/ 

14.00 Müzik: Kan şık Program 
(Pi) 

18.00 Program ve memleket sa 
al ayarı 

18.03 Müzik : Tek ve beraber 
şat kılar 

19.00 Konuşma 

saati ) 
( Derdleşme 

19.15 Mü1.ik : Keman Soloları 

{Pi) 
19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 

Ajans Haberleri 
19.45 Müzik : Yurddan sesler 

20.15 Radyo gazetesi 

20.45 Müzik : muhtelif şarkılar 

21.00 Ziraat takvimi 
21.1 O Müzik : şarkı ve türküler 
21.30 Konuşma (Şiir saati) 

21.45 Müzik : Radyo senfoni 
orkestrası 

22.30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam 
biyo-Nukut Borsası ,(Fiyat 

22.45 Mi.izik : Dans muıiği (Pı) 
2'.:l.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa 

ıı ı; 
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İ Asri Sinemada • Suvare 

1 A • Matine e u A K ş A M 
j 1 :J.,3U Sinema Dünyasının En Muazzam Eseri 

8130 

l '!ft., _ "1_ !'-1arl~ .. K~d~ __::-_ Vict~r -~arconl 'nln 

• • • • 
1 

• _..u....._,_____ __ Kudretle Yarattıkları • • 

8 Muazzam mizansen ... Muhteşem dekorlar ... Binlerce figüran... • • • • Milyonlar sarrile vücuda getirilen aşk .. Macera • 

• Kahramanlık Şaheseri • • • • e ilaveten: Tamamen Renkli Miki Mavz e • • 
• Pek Yakında Pe-k Yakrnd:.ı • • • • SPANCER TRACY 11EDY LAMAUR 'ın • • • e BU e 
• ~ 1 • : Kadın Benimdir 1 • • 
l••••~••••••••••••••••a•••I 
ı······ .. ·······•···· .. ···· .. ·· .. ·•···· .............. : i TabalA • Kristal - Resim • Allş f 
: Lastik MObUr ! • • • • : p . . : • • ı • 
ı ı 

i PAK i 
ı ı : K : : ı 
ı ı 

ı i' ı ı ı 
ı ı Adres : Doğruluk Fabr•kası Civarı No. 59 - Adana ı f Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. ı 
.................................................... : 

ilan 
ERK[K ÖGRElMf N OKUlU MODÜRlOGONOEF : 

Cinsi Miktarı 

Elbise dikimi Takım (105) 

Muhammen 
Bedeli 

Lira: 22 

% 7,5 
Teminatı 

Lira 174 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarı· 
da cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 2-12-1941 tarihinden 
itibare-n 15 gün mü•Jde-tle açık eksl1tmeyc• konulmuştur. 

2 - ihalesi 17-12-941 tarihinde Çarşamba giiııü sactl 1 '1 
te Maarif müdürlüğün<l~ toplanacak komi~yond.t yapılacaktır. 

3-Taliplerin 24QO sayıh kanunun 2, 3 ınaddelt"ri mucibince 
gerekli vesaik ve % 7.5 tenıiııatlariyle birlikte ihale günü ko-
ımsyona müracaatları. 2-6-1 J -16 13660 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 
KILÖ FlAfI 1 

Enaz En çok 
K. S. K. S. , 

Koza -=---, 00.oo 14,50 
Klevland Ç. 00,00 
Klevlan<l l 69,00 7ü,ôo 
Klevland il 66,75 67 ,00 · 

1 

M. Parlağı - oO.Llf 58,50 
P. Tcmizı 00,00 -s6,öQ 
Kapım alı 

I~ Çiğidi - o5,oo 
K. Çiğidi 6,7 S 

· Susam -so-:-oö 
Buğday yerli M3 8,75 

Arpa 6,63 -~I 
Yul~--7~ ~ 

10 • 12 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

I /ş bankasından alınmıştır. 

(Fr;nk) ~r~nsı1. ı 
(Frank) ·~voç<e _ . . 1 
(Sterlin).!ngiliz ı .s.22 

(Döiar) Amerikan !29.20 
.r 

Kadirli Belediye. 
sinden : 

Bahçelerin sulanması ıçııı 

Kadirli kasabasına• getirilecek 
9370 lira muhammen keşiflı · ııu 

. i ş ine talip çıkmadığından 18111/ 
941 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştnr. 

Taliplerin bu müddet içinde Be
led iye encümenine müracaatları. 

7 - 11 - 15 13709 

SEYHAN O[f T[ROARUGIN-
DAN : 

941 senesi kazanç vergisi
nin ikinci taksiti bu aydır. Ay 
sonnna tesadüf eden Kurban 
Bayramından önce vergi borç 
larını ödemiyenlerden borçları 
yüzde on zamla tahsil edilece 
ğinden buna mahal kalma· 
mak üzere mükelleflerin şimdi· 
den maliye tahsil şubesine 
giderek borçlarını tediy~ et· 
meleri lüzumu ilan olunur • 

1- 7 13724 



• 

TORKSôZO 11 Birinci Kanun 1941 

R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka ·görünüz 

Mulıarrem Hilmi REMO 
AllDINPl$1 CADDESi HO : 42 - TELGRAf : REMO ADAMA - TELEf ON : 110 

ı·········· .. ••••••••••••••••••••• ...... • 

• • • ·ı 

1 
1 

TÜRK SÖZÜ 
Gazete· ve Matbaası 

OKUYUCUllRINA OONYANIN HER TARl-• • 1 
1 

Türksözü 
Gazetesi 

f INOA VUKU BULAN HAOİSElERi BONO 60- 1 
NÜNE VERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNiZ. 

Türksözü 1 

Matbaası 

1 Bitap, mecmua, çelı:, llllet, aıı,, 
1 plAD, harita, llUamam matbaa 
• lşlerlal Tlrklyede mevcat mat
: llaalara rellıbet eder derecede i tab ve alratıe eldea çıkarır. 

İ Türksözü Cilt Kısmı 
. 1 SAGlAM, TEMİZ, ZARiF Cil T iSlERİNİZİ . ANCAK TORKSôZO 

1 
1 
1 • 

• İ MOCElLİTHANESİNDE YAPTIRABİLİRSİNİZ I 

-----------------~~~~~~~~~~~~~~=~··············~~····················= 
• 

T. I ş Bankası 
a19111 tanrral lleaapıan 

ııu mtllilJ• pıoı 
KEŞ/DELER : 2 ŞulHıt, 4 Mayu, 3 Aiu•to•, 

2 llıinciteırin tarihlerinde yapılır 

1142 ....... , ...... 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

' .. 1000 - S,000 •• .. 
2 .. 7~ .. = ı,soo .. 
3 .. 500 .. - 1,500 " 10 .. 2SO .. = 2,500 .. 

40 •• 100 .. = 4,000 .. 
so " so .. - 2,500 .. 

200 .. 2S .. = 5,000 " 200 .. ıc .. - 2,000 " 

TUrld'• ı, lleM•aın• pera Y•brmlilcl• Y•lnız 
p .... lllrtktlrm .. v• t•lz almıf olm•z, ayni 
uman ... tallnlzl de denem .. olursunuz 

,---------------------.-...ı-
TtliYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuru .... a.rlhl: t

s.r....,...;: 100.000.000 Tiirlı Lira.• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleldr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zlniat ......._ kumblralı ve ibbarm tasarruf hesaplar.na en 
11 SO lirua bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

qaplaki plüa r&c ikramiye datdılacakbr. 

4 Adet 1000 Urahk 4000 Ura 
4 • l500 • 2000 .. 
' " 250 " 1000 " 40 " 100 .. 4000 .. 

100 .. so " sooo 
" 120 

" 40 " 
4800 •• 

160 
" 20 

" 
3200 

" 
DiKKAT : · He.aplanndaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşal1 diişmiyenlere ikramiye çıkbjı takdirde yüzde 
ıo futuile verilecektir. 

Kuralar aenede 4 defa, 11 - EylQI, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Huiran tarihlerinde çekilecektir. ....... _________________________ __ 

BIB TIB KAIE 

NEVRCZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını süratle iı.aleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adcle ıstırapları NF.VROZlN'lc 

teda .. i edilir, Müe11ir ilaç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

M Kalbi ,bozmadan, mide
4
ve böbrekleri n 

yormadan ıstırapları dindirir. M 
LÜz~munda gilnde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve 8 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. i 
--~--~-·-················· 

-----............ .................. 
j Aboae ve DAll TÜRKSôZlJ 

GÜNDELiK GAZETI! • A04NA 

ı ıartıan -
ı Stmelifi . .• 1400 Kr. 

Salı;,, ae Baımuharriri 4 

FERiD CELAL GÜVEN i 1 Aylıfı ~ 125 • -
Umumi Nelrigat MJdürü 

ı hanlar için idareye MACiD G0ÇL0 ı ! müracaat atmelldlr Basıldı~ yer : TORKSOZO Matb-• i . ---~ .. ............ ~~ - -- .. ·- .... , 


