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BlyOk kararlar 

Amerikanın 

Af manyaya ·------ltalya ya 
______ i .. 

Harp ilanı ------Çörçil ve Ruz.ve/tin 
harp hakkındaki 

dünkü yeni beyanatları 

V
aşington : 12 (a. a.) - Ayan 
ve mümessiller meclisi mevcu 
dun tam ittifakiyle Almanya· 

ya harp ilanını tasvip etmiştir. 

Ayan Meclisi Hariciye encümeni 
bu karan Ru7.veltin talebinden ev
vel almıştır. Ruzveltin Kongreye 
srönderditi mesaiin metni şudur : 
Alman hükumeti dünyamn fethi 
programına devam ederek on bir 
ilk Kanun sabahı Birleşik devlet
lere harp ilan etmiştir. Uzun za· 
mandan beri beklenen ve biıinen 

hadise bu suretle fiil sahasına çık 
mış oluyor. Bütlin dünyayi hükmü 
altına almak isteyen kuvvetler 
şi01di bizim yan kiiremiı istika
metinde ilerleyorlar. Şimdiye ka· 
dar hiç bir uman hayata , hi.iriye
te ve medeniyete karşı böyle bir 
meydan okuma yapılmamıştır. Ya 
vaı hareketler a2ır tehlikr.ler do
turuyor. 

Dünyanın hür kalmaya aı· 
melmiş bütün milletleı inin sert ve 
birlcşm.iŞ. g-ayrcti bütün diinyad.a 
adalet 've hak kuvvetlerinin vah
şet ve barbarlık kuvvetlerine za· 
ferini temin edecektir. 1talya da 
Birleşik devletlere harp ilan et
miştir. Bu sebebkrden dolayı 
kongreden. Birleşik devletlerle Al
manya ve halya arasında harp 
halinin bulunduğunu kahul etme
sini talep ederim. 

Voşinglon : 12 (a. a.) - A
yan Meclisi, dünyanm bütün kı 
sımlanna Amerikan sefeıi heyet· 
!eri gönderilmesine salahiyet ve· 
ren kanunu kabul etmiştir. 

Londra : 12 (a. a.) - Çörçil 
Avam Kamarasında genel harp 
durumunu şöyle anlatmıştır : Lib· 
ya taarruzu başlanğıçta aranılan 
şekli almamışsa da general Au· 
cinlye Siranaykadaki mihver kuv· 
vetlerini yok etmek azmini üzeri
ne almıştır. Ve bu işi başaracak· 
hr. Şimdi muharebe da~ınık ve 
uzun süren bir hal almıştı r. Tank 
kaybımız tahminlerden çok fazla 
oldu. Düşmanın insan, cebhane 
ve benzin olarak Afrikaya gön· 
derdit i her şeyin yarısı ve bazı 
defa daha fazlasl deniz ve hava 
kuvvetlerimiz tarafından denize 
iÖD!Ülmüştür. Şimdi. Muharebenin 
birinci safhası hitmiş, ikinçi safha· 
sı başla mı~tır. Düşman batıya 
doğru ileri hareketimize mani O· 

lan mevzilerinden çıkaı ılmıştır. 

TopruA'un muhasaradan kur· 
(Gerisi !l üncü nyfadal 
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1 ı ................................................................................ : 

İ İKTiSAT VE TASARRUf HAfTASINI AÇIS MONAS[BETİYlE 1 
: ı 

i B. Fuad Ağralı, özlü i 
İ bir nutukla yurdun İ 
İ iktisadi bünyesini çizdi İ 
ı ı 
ı ı 

i Ankara Halkevindekitören : 
ı i :.......... .. ........ ı 

Ankara : 12 (TürksÖ7Ü mu- göre, Ses ve Tel birliği iençle· hafta}'I açmak zevk ve şerefinin 
habirinden) - Milli iktisat ve rinin lstikldl marşile başlanmış. bu sene hndisine verilmesinden 
tasa• ruf haftası bugün başve1'il tır. duyduğu gururu izhar ettikten 
namına MAiiye Vekilimiz Bay Törene Ankaranın h·emen sonra Milli lktiıat davasının öne· 
Fuad Ağralınııı Ankara Halke- hütün münevverleri iştirak et· mine temas etmiş, milli iktisat 
virıde söylediği bir nutukla açıl· miş, salon hınça hınç dolmuştur. ve lasarrur cemiyetinin çalı$ma· 
mıştır. Halkevindeki törene saat Saat 16, 15 de kürsüye gelen larile iktisat yolundaki topyekun 
16 da başlanmış ve programa Maliye Vekilimiı Fuad Ağralı, hamleleıi anlatmış, dünya herbi· 

Re.smimiz bir Sovyet fehri kıyısında bir btıtaryanın faali· 
yetini gö8leriyor . Sovyet cephesine ait haberler üçüncü 

ıahif emizdedir • 

• • 

nin memleketimizdeki tcsirlarini 
ve girdiğlmi:r. bu imtihanın neti. 
cesini kaydeylemişlerdir. 

fua<i A~ralı millt bütce ge. 
\irinin f aı.lataımakta olduğunu, 

bOtçedcn büyük bir yekfınun 

milli müdafaa işlerine aarfolun-
makta bulunduğunu fakat bu 
ıarfiyatın biltçcyi sarımamaaı 
için her türlü tedbir alınarak 
aı4mı dikkat gösterildi~ini bildi-

( Cerlı~i ikinci sahifede) 

l: mira r 12 ( A.A. ) ,_ Al· 
manların Rusya ile sulh için, s.on· 
daj yaptı~ı ve fakat Sovyetter.in •. 
hunun nncak Amerika ve lngilte 
renin i~tirakiyle mümkün olabile
cea}i cevabını verditi söylenmek· 
tcdir • 

ÇiFTÇi TOPRAKLARINI 
• 

SULAMA LAYiHASI 
Sulama işlerinden blk1lmetla aıa.cıtı 

tlcret hakkındaki layiha tedlıllc 
edllmdktedlr. Bu ıaylbaaın ana batları 

,.. 
'\-

Çukurova topraklarına su verecek olan Seylıan Barajı 

1 
: ........................ : 
İ JAPON - ilGILIZ 1 
i AMERIHAH i 
i MUHAREBESi i 
ı ı 
ı Ka,,ada, denizde ı 
ı havadcı çarpııma S 
ı ı 
: AMERiKAN BAHRiYE ı 
ı NAZiRi CEBHEDE ı 

ı ı 

Limanlar Umum 
Müdürü Mersinde 

Aukara : 12 ( Türksöıü mu· 
habirinden ) - Aldı~ımız malü
mata göre:, Devletce yapılacak 
olan . sulama işlerincien alınacak 
ücretlere clair kanun :ıayihası , 
Meclis ~ncümenleı inde tctkilc e· 
dilmelctedir . 

Yaşin2ton : 12 ( a.a ) - J•· 
ponlarm ukcr çılcarma tefkilleri· 
ne karşı Lu ıon muvaffal<iyetle 
müdaraa ediliyor . Hava kuvvet· 
lerimiz konge ıınıfından bir Japon 
:ıırhlısına hücum edcrelc eemiye 
bombalar isab~t ettirmiştir. Jopon 
kıtaları Apariden püskürtillmüıtür. 
Resmen bildirilditine göre, A me
rikan donanması Vase adasını 
müdaraa etti2'i sırada bir Japon 
krovezöru ile bir Japon <lcstoyc· 
rini batırmıştır • Fransa • Amerika 

ılfaıl mtlnaıebatı 
Londra: 12 (A.A) - Vişi 

Radyosu Amerika büyük elçisi 
Amiral Lihi'nin Peten ve Darlan 
tarafından kabul edildiğini bildi· 
riyor. Alman ajansı Vioiden aldığı 
kaydiyle verdiii bir haberde, 
Fransız devlet adamlariyle veda. 
lattıtını haber veriyor. 

Mersin: 12 (Türksözü Mulıa
hirinden) -lskendcrun ve Mersin 
limanlarında boşaltma ve yüklen· 

me ameliyelerinin daha kolayca 
yapılmasının tetkiki için devlet 
limanları umu~1 müdürü B. Rırnfi 
Manyas buraya gelmektedir. 

Umum müdür alınacak tetbir
ler etrafında burada ve lskende· 
runda bir kaç -gün tetkikat yap· 
tıktan sonra Arıkaraya dönecektir· 

Layiha esaslarına göret dev· 
letce yapılacak sulemalarclıı, sula
ma tesisleri içinde kalan ve ıahi· 

bi tarafından isteniklii[in<le su Ve· 
ıilecek durumda bulunan arazi· 
den ve sulama şebekesi içinde 
tesis edilmiş ve edilecek olan ve 
su ile işliyen veya mühim miktar · 
da su harcıyan sınat müessesele· 
den hükümetçc tanzim rdilecek 

(Oetla! ~ pocU ıa)'f a4a l 

Vafinırton : 12 (a.a) - Bah· 
riye nazırlığ"ı son 48 saat içinde 
Veyk adasına }apılan dört hü
cumun püskürtüldüğünü bildiriyor 

Tokyo : 12 (a.a) - Resmen 
hildirilıiiğine göre, Japon kıtaları 

Guam adası merkezi olan Ağa

nanayi i4gal : etmişlerdir. Adanın 

umumi valisi ile 350 Amerikan 
<GttLI& J Qnoü ı•Jl•ö> 

•• 1 Sahip ve Başmuharriri 
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Cephe vaziyeti 

UZAKDOGU 
SAVAŞLARI 

Muharebe , Japonların muh· 
telif Amerikan hava üslerine yap
tıklan baııkın hart>keli ile başla
mıştı . Ru tarıda ta:ırrnzlar devam 
etmekle beraber şimdi karada d.ı 
çarpışmalar oluyor. 

Dün 2·elen telgraflar Japonla 
rın Malaya ( Malaka ) yanmada· 
smda bir kaç noktaya :ısker çı · 

kardıklarını , buralarda muhar~lıc· 
!erin devam ettitini bildirmiştir . 
Ayni zamanda Siyama giren Ja· 
pon kuvvetlerinin Jlirmanya hudu· 
duna dokru ileri hareketlerine de· 
vanı ettikleri de haber alınmıştır. 
Bu suretle bunların bir taraftan 
Şimali Malayayı ele geçirerek 
Singapuru muhasara etmek ve 
tehdit altında bulundurmak , di · 
A"cr taraftan Birmanyaya karşı ha· 
rekete geçerek buradan Çine 
yardım edilmesine mani olmak 
istedikleri anlaşılıyor. 

Japonların bunun için büyük 
kuvvetler topladıktan haber veril· 
mektedir. 

Dün Japonlar tarahodan iki 
adaya karşı hareket yapılmak 

üzere oldu~u haber alınmıştır • 
Bunlardan birincisi : Aleoutes ya
hut Aleoutiennes takım adalarıdır. 
Bu adalar Pasifik Okyanusunun 
en şimalinde Alaska ile Sibirya 
arasındadır • 

Aleoutes adaları Aiaskanın 

devamını. t~şkil ederler . J 867 se· 
nesine kadar Rusyanın iken o ta. 
tihte Anıeı:ikaya terlccdilmişti . Bu 
adada zeniin kömür ve bakır ma 
dcnleıi vardır . Fakat bu ada , 
bundan :ziyade stratejik bakımdan 
ehemmiyetlidir . 

Japonlar burada hava üsleri 
tesis ederlerse Alaska , hatla Ka
nadl\ya akınlar yapahilecekleri gi· 

(Geribl 3 ilncii ıayfadal 

Bay Hitlerin 
nutkunun devamı 

Hitler A lmanyanm 
lıoyıpları hakkında 

rakomlar veriyor 
Berlin : 12 ( A.A. ) - Hit· 

lerin nutkunun devamı : Alman 
devlet reisi Bolşevikliğe karşı aç
tığı büyük mücadelenin çok isa· 
belli bir hareket olduğunu , aksi 
halde yalnız Almanın değil bütün 
Avrupanın büyük bir tehlikeye 
maruz kalacağını söylemiş ve 
şöyle devam etmiştir : 

20.000 den fazla tank, yüzler 
ce lümen , onbinlerce top, 10.000 
tayyare ansızın Almanyanın üze· 
rinc toplansaydı Avrupa fümüş 
olacaktı . 

Hitler şark muharebelerine 
ait şu rakamları vermiştir : 

Bir llkl<anunda Rus esirleıi 
3.806.865 kişiye baliğ" olmuştur , 

!Gerisi 3 üncü sayfada) 

B.M. Meclisinde 
Garı iDARE 
UZATILDI 

Ankara : 12 ( 'A. A. ) - Bü· 
yük Millet Meclisi buıırün toplan· 
mıı , ba11 bölgelerdeki Örfi lda· 
renin allı ay daha temdidi karar 
laşmış , Tür\C- Romen ticaret ve 
tediye anlaşmasının iki ay daha 
uzatılmnsı mesrlesi miiıakere olun· 
muştur . 

. ............. : 
·Kışl 

Yurdun dörl ! 
köşesinden gelen i 
lıaberler lıer la· • • rafta kar dıJş· ı 
wnünü bildiri - • 

R .. • 
yor. esmımız ı 

Ankaranın gıizel ı 
bir kö1esini kar• ı 
lı. halile gösla ı 
rıyor. •••••••••••••• ı 
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TORKSOZO 

Askerlik Bahisleri 

Japonya Ne 
Yapabilir? 

Parti müfettişi 
Halit Onaran dün 

Sllllkeye gitti 

Askerlerimize kış 
hedigesihazırlıkları 

Uzak Doğu da tutuştu. Artık 

cihan harbi tam ve deliksizdir. 
Vakia 1914· 18 de de şimdi 

harp eden devletlerin hepsi mu· 
harebeye girm:şti amma. Uz.ak 
Doğudaki devletlerin hrpsi, yani 
Amerika, lngiltere ve Japonya 
merkezi devletlere karşı müıtere
ken cephe aldıklarından harp bu 
mıntakaya yayılmamıştı. Şimdi 

orası da ve tam manasi.yle lıaı bin 
içindedir. 

Japonlar tarafından saldırım 
totaliter devletlere }'araşır şekilde 
ant şaşırtıcı ve haber verilmeden 
yapılmıştır. Taarruze u~rıyan 
Ameri"8 da demok.rat devletlere 
yaraşır şekilde sürprizlerle karşı· 

lafmış ve daha taarruz başlama
dan yirmi rlört ıaat evvel Ame
rikan devlet rehi Roosevelt Ja· 
pon imparatoruna gönderdiği me· 
sajla harbin önüne geçeceğini zan
nedecek kadar güzel niyetler bes· 
Jediğini göstermiştir. 

Gene taarruzdan 24 saat ev
vel Amerikadan gelen haberler 
dolu Japon gemilerinden mürek· 
kep bir kaf ı1eniıı Siyam sahili bo· 
yunca cenuba inrliğini bildirdiği 

halde Jııpon adalarından 3300 
mil uz.aktaki Hawai adalarına 
doğru mühim bir Japon deniz. 
kuvvetlerinin ya1'laşmakta oldu~unu 
bildiren hiç bir haber verilıne· 

miştir. Halbuki bu kuvvetlerin 
buralara kadar sokulması icin hiç 
değilse bu ıssız deniz üstünde on 
gün sefer etmeleri icap ecler. Bu 
ini baskın Amerikalıların her şey
den evvel deniz üstünde keşfe 

ehemmiyet vermemiş olduklarım 

göstermektedir. 
Bu kadar uz.ak mesııf eıle 

Tarih, Coğrafya: 

FİLİ PİN 
Japon donanması ve tayyare· 

leri tarafından bombalanan Fili· 
pin, 4 temmuz 1946 tarihine ka 
dar kendisine istiklal verilmiş olan 
bir Amerikan sömürgesidir . Bir 
tek meclis tarafından idare oJu. 
nur . Fakat burasının dış politi
kası gene Birleşik Amerikanın 
idaresi altındadır . Buradaki mah· 
kemelerin kararları da Amerika 
yüksek mahkemesi tarafından tet
kik ve tasdik olunur • Nüfusu 
14.000.000 dur . Ahali~i ;arasında 
75.000 Çinli ve 20.000 Japon 
vardır . 

Burada zorla istiklal almak 
taraflısı bir parti vardır ki bunun 
şefi uzunca bir müddet Japonya. 
da kaldıktan sonra memlekete 
dönmüş ve ifratçı bir nasyonalist 
siyaseti gütmiye başlamılllır. 

Burada Japonların iktisadi 
nüfuzları vardır • Bir takım yollar 
Japonlar tarafından yapıldığı gibi 
pamuk ticaretinde de Japonlar . 
okiukca önemli rol oynarlar. 

1939 yılında yapılan bir ista· 
tistiğe göre Filipinin yerli ordusu 
20.000 yedek kuvvetleri de 40.000 
kişidir • O zaman için henüz bir 
deniz kuvveti yoktu. 

Ormanları ve ziraat ürünleri 
zengindir . Madenleri arasında 
başta altın gelmek üzere demir 
ve krom bulunur . 

1938 senesi haziranında yapı· 
lan bir istatistiğe göre yıllık altın 
istihsali üç milyon dolar değerin· 
de idi • 

Yer ölçüsü , aşağı yukarı , 
114.400 mil karedir • 

Oturanlar arasında Avrupalı 
ve Amerikalılar yerlilere nisbetle 
azdır . Yerli dil , Tagalog dili· 
dir • idare merkezi Japon ·tayya· 
releri tarafından bombalanan Ma
nilladır . Cümhurreisi Manuel Oue
zon isminde bir adamdır. 

Japonların karaya çıkaracaldarı 
askerlerle bu adaları işgal etme· 
lerini ve 3300 mil mesafeden burı· 
lan beslemelerini akıl pek almıyor 
amma yarısından fazlası Japon 
veya ıarı ırka mensup olan ehali 
vaktiyle Japonlar tarafından iyice 
işlenmiş ve Amerikalılar bermu
tad hava, deniz ve kara ordusunca 
burada aklın kabul etmiyec«"ği 

kadar ıayıf bulunuyorlarsa bu da 
olabilir. • 

Fakat daha ziyade muhtemel 
olan Jııponyanın bu saldırım ile 
bu üsse ve buradaki Ameı ikan 
kuvvetlerine mümkün olduğu ka· 
dar fazla zarar ve.erek bu taraf
tan gelecek Amerikan saldırımını 
şimdilik önlemek ve tehir etmek 
olsa gerektir. Keza Filipın adala
rına karşı yaptığı taarruzdan mak
ıad da buralardan bilhassa Singa
pur ve Siyam istıkametinde yapa
cağı asli harekata karşı gelecek 
yardımları veya taarruzları önle· 
mek olabilir. 

Fikrimizce ilk ağızda Japon
ların yapacağı aslt taarruz Sin· 
gapura k&rşı olacaktır. Siyam 
üzerinden Birmanya'ya da taar
ruz edilecektir. 

Bu hareketler Japonlar için 
hem kolay ve hem de çok ka 
ıandırıcıdır. Kolaydır, zira lngiliı· 
)erin bu mıntakada bü} ük ordu 
lan bnlunmadıgı Japonlar ve dün
yaca malumdur. 

Siyamın cenubunda ve lngiliz 
himayesindeki Malaya memleketi 
sahillerine batlıyan ihraç muvaf. 
fak olarak cenuba doğru ilerle· 
yince mahdud lnııiliz. kuvvetleri 
ancak Singapurun yakın çevresin · 
de bir müdAfaa hattı vücuda ge· 
tircceklerdir. Vakıa bu müdafaa
nın uzun nıilrfdct da.yanması, Sin · 
gapurun aylarca kendisini müda· 
faası çok muhtemeldir. Fakat ne 
de olsa müdafaa çevresi mahdut 
olacağından deniz üssü olarak 
SiAgapurun göreceği hizmetler de 
tahdid erlilmiş olAcaktır. 

Japonların asıl özledikleri sı

cak denizlerdeki genişleme ve 
Çinin cenuptan na tecridi ışı, 

nihayet Hırıdistana yaklaşma bu 
suretle sağlanmış olur. 

Filipin ve Felemenk Hindis· 
tanına kaışı Singapurla birlikte 
bir hareket düşünülemez. Bu ka
dar geniş harekat, bütün serbest
liğine rağmen Japon takatinin de 
hududunu geçer. 

Sovyet Rusyaya karfı, Alman· 
ların ısrariyle, ancak ikinci dere· 
cede b:r cephe kurulabilir. Ja
ponlar bereketin cenupta oldu· 
ğuna kanidirler. Irk itibariyle l'e· 
nuptaki halk da kendilerine şimal· 
den daha yakındırlar. Koza iklim 
şartları da Japonları cenuba doğru 
çekmektedir. Bu sebeple fimale 

Mersin : 12 ( Türksöıü mu
habirinıleıı ) - Bir kaç günden 
beri şehrimizde bulunan C. H. P 
Bölge müfettişi sayın Halit Ona
ran Silifke :kaza kongresinde ha· 
zır bu:unmak Ült'r e Vila) et idare 
he) eti reis vekili Yakup Ersoyla 
birlikte dün Silifkeye gitmişlerrlir. 

Ziraat bankasının tasarruf 
hesapları son ke,idesi 
Ziraat bankasının tasarruf he

sapları son keşidesi yapılmış ve 
büyük ikram iyelerdcn 500 lira 
bölgemize tabi lsahacılıdaıı Osman 
oğlu Cafer yanında Mustafa Ara
cı'ya isabet etmiştir. 

Hava Kurumuna 
yapılan yardımla,, 

Hava Kurumuna yardımlar 
devam ediyorlar : 300 lira Cum
huriyet Fabrikası, 100 lira, Halil 
Savatlı, iOO lira Mustafa Akçay, 
75 lira Mühür biraderler, ,..60 lira 
Mehmet Öz.boz Doğan, 40 lira 
Salim Yumurtacı, 40 lira Abdul
lah Akcan, 30 lira Süleyman Eki· 
ci, 30 l!ra Niyazi Keçeli, 20 lira 
Osman Sipahi. 

Gençlik kulübünün 
bugünkü çayı 

Bugün saat 17 ,30 _da Beden 
terbiyesi Seyhan bölgesi binası 

büyük salonunda Adana gençlik 
kulühü adına bir çay verilecektir. 

ihtikar suclusu • 
Büfeci İsmail oğlu Şarıin adın · 

da birisi müşterilerinden bazıları· 

na tereyağı ve kaşar peynirini 
tesblt edilen fiahıı hilafına ol"°r•l< 

fazla para ile sattığından dola)'I 
ynkalaııarak Arlliyeye verilmiştir. 

Sıtma mücadeleainde 
Tıb talebe yurdu 939 senesi 

mezunlarından Dr. Niyazi Soydan 
120 lira ücretle Seyhan bölgesi 
sıtma mücadele tabıpliğine tayin 
edilmişti! . 

karşı yapılacak hareketin tali o!a· 
cağına kaniiz. Hele bu kış mev
siminde nisbeten sıcak iklim halkı 
olan Japonlar Sibiryaya doğru 
büyük bir hareketi hiç de arıu 
etmezler: 

Yalnız UzaLşark sahiline v~ 
Vladivostuk'a giden clemiryoluııa 

karşı Mançukonun en şimal nol· 
tasından ve belki hir iki yerden 
taarruz ela Japon ve mihver he· 
sabına çok faydalı olabilir. Bu 
suretle hem Uzakşarkta mühim 
Sovyet kuvvetleri alıkonu'r, hem 
de r.hilleri itibariyle Japonlar için 
elıemmiyetli olan Uzakşarktaki 

Sovyet memleketlerinin yegane 
besleme damarı orta j erinden 
gt'silir. Fayda ve taarruzdaki ko· 
laylık Japonyayı burada da hir 
cephe açmaya sevkedel>ilir. 

:············ .. •• .. ······: 1 
ıı Tasarrufa ahf; rahat l 

edersin. Tutum·u ol : • i Bahtiyar olursun. israf i 
ı haramdır. ı 

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

Kelleşekerin 
çifte davası 
Tarsus kapısı civarında hak

kal:ık yııpan tanınmış tüccarlar
laı dan Mehmet oğ'u Ali Rıı.ıı 
Kelleşekerin ihtikar suçundan 
mevkufen } apılan duruşması pu· 
zaıtesinc bırakılmıştır. Bugünde 
kalıve üıerinde yaptığı ihtikarın 
mahke'lnesine devam edilcl·ektir. 

OKULLAR ARASI 
MÜSABAKALARI 

Bugün mektepler arası teşvik 
mürnbakasının uçuncü haftası 
başlaması münasebetiyle Adana 
staclyomunda hakem Abdi Ata-
merin ,dar~sinde saat 2,30 da ti· 
caret lisesi - Öğretmen okulu 
futbol maçına devam • e<iilecektir. 

Yarın da saat 14,30 da hakem 
Fehamet Taşkının idaresinde kıı 
lisesi sahasında 'ziraat Iİ!!esi Er· 
kek lisesi voleybol takımları kar. 
şılaşacaktır. 

Bunu müteakip geçen hafta
nın galibi im. enstitüsü voleybol 
takımı kız lisesi ile çarpışacaktır, 

lbtlkAr ıaçlusa 
Adananın Şeyhz.ade mahalle· 

Rind~ oturan ve.. manifaturacı Malı 
mut oğlu Halicedcn doğma 334 
doğumlu Hasan ' Atılanın beher 
metresini 50 Luruşa satması la · 
zımgelen yerli . malı pjamalık ke· 
tenden bı· her mı tresine 130 ku 
ruşa satmaktan suçlu olarak Ada 
na as'iye birinci cern malı 
keme);inde yapılmakta olan du-
ruşması sonunda : milli korunma 
k!lnuııun 59 • 3 , 63 ve Türk ce · 
1.a kanununun 76, 74 üncü .mad · 
delerine tevfikan 1:20 lira ağır 
para ce7.asına ve otuz güıı dük
kanının kapatılmasına ve gaıete 
ile ilan edilmesine ve ilan ücrc· 
tinin kendisinden alınmasına 7 11 · 
9 H tarihinde karar verilerek mez· 
kiır hüküm temyiz mahkemesinin 
29 - ı t - 941 günlü ilaniyle 
tasdik edilerek iade edilmiş ve 
lıemen infazına başlanmıştır. 

Bileziğini çalmııla11 
Sugediği mahallesinden f atiri 

karısı Hikmet arlındııkı bayan , 
evine misafirliğe gelen Ömer ve 
arkadaşı Turgut tarafından bile· 
zik ve yüıüğünüıı aşırıldıgını id 
din ettiğinden zabıta işe el ko) a 
rak takibata başlanılmııtır. 

1

. 1 
. UZAKLARDAN HABER : ' 
-------------~----------------~--------

= 

Tarihten evvelki bira - Şöhretten sefalete sukut 
Son zamanlarda yapılan kazılarda Meydana 

çıkarılan fıçılardan tarihten evvelki Z!lmanlar insan· 
larının bira içtikleri anlaşılmıştır. Fıçıların dibinde 
bulunan kurumuş tortudan bundan 5 - 10 bin se
ne evvel insanlarının kullandıkları alkolün derecesi 
tesbit edilmiştir. O zamanki insanlar, içinde yüzde 
sekiz rnikdarında alkol bulunan bir nevi bira İÇİ· 

yorlarmış. 

••• 
Mşhur hanende Elen Morgan, Amerikada Şi

kago şehrinde, en fakir halkın orturduğu mahalle· 
de sefil ve perişan bir • halde can vermiştir. Elen 
Morgan bundan birkaç sene evvel etrafından zen
gin birçok perestiıkirları toplamış olan Amerikanın 

en gözde ve en şöhretli okuyuclısu idi. O zaman
larda Elen Morgan Amerikanın en büyük yıldızı 
telakki ediliyordu. 

. Elen'in o zamanlar baş kadın artisti olduğu 
bir operet, bir sene fasılasız oynanmış ve milyon
larca kişi tarafından alkışlanmıştır. 

Elen Morgan, son temsili gecesinde, tiyatronun 

muazzam salonu, alkışlar arasında çınlarken, bilin· 
miycn bir sebepten dolayı, sahneden ve hayattan 

çekilmiş, büyük servetini fakir tere dağıtmış ve ken· 
<lisini u ıutturmak için fakir ve sefalet içinde inziva 
köırsine çekilmişti. Ve bundan hirkaç ay evvel 
gazeteler, derin bir fak'rü sefalet içinde vefat ha· 
berini yazınca, ıon defa olarak ismi anılmıştır. 

Kızılay yardımcı komitesinin 
faal yeti devam etmektedir. Vali· 
ıniz Bay Faik Üstün Kızılay mer
ke1ine uğ'rayarak komitenin faali
yetiyle yakından alakadar olmak· 
ta ve lıalkınıızın kahram:ın ordu· 
ya kışlık hediye tedariki için gös
terdiğı yüksek ilğiri takip etmek· 
tedir. Teberı uat listesinin neşrine 
devam ediyoruz : 

.50 Lira Mehmet Ongun, 50 li· 
ra Şambayat köyü halkı, 50 lira 
Sibtillide makinist Bürhan, 48.25 Ji. 
ra Kabasakal köyü halkı, 20.10 li· 
ra Sarıhnınzalı kö.> Ü halkı, 25 lira 
Osman Ulular, 10 lira Burhan 
Tuıhnn, 15 liıa Hamit günaydın , 
10 lira fhrahim Delibaş, 10 lira 
Ali rıza Kalak ·, ıo lira Mustafa 
Ôzmucur, 10 lira Sıtkı Bilğin, 

lsmail Kılıç, Yahya Çoklar, 
Milıail zade, Hilmi Şenel, Ahmet 
Alkış, Üzeyir Yeşil beşer lira ver
mişlerdir. 

Umumi yekün 51042 lira 65 
kunıştıır. 

Öğretmenlerin ve 
Bafôiretmenlerin ücreti 

Talim ve manevraya çağrılan 
öğre ı menlere ev kirarlariyle baş 

öğretıııenleı in almakta oldukları 
ilave idare ücretlerinin ve baş 

hemşirelere ait idare ücretlerinin 
ödenmesine devam olunup olun
mıyacağı tereddüdü mucip olmuş
tur. 

Hesap dıvaııı hu licretlerin 
ödenmesine <levanı olunacağını 
kararlaştırmışlır. 

Bu karar ilğililere bildiı ilmiş· 
tir. 

iktisat ve Taıarrul 
banasını açı' 
mlaaıebetlyle 

(Baştarn fı Birlııl'idl') 

terek, zirai isiihsalatımızın arttı· 
rılması yolunda azami gayret 
saıfolunnn~unu ve devlet elile 
ziraai işlerinin de tahakkuk et
mek Ü7.ere bulunduğunu, billıaı;. 

sa iıah etmişlerdir. 

Vekilimiz, sanayileıme hare
ketimizin de inkişafı mevzu una 
temas ederek bu hamlenin şaya· 
nı memnuniyet neticeler verdiği· 

ni söylemiştir. Vekil ticaret yol· 
farının kapanması dolayısıyle sa-
nayi planını11.ın istedigimiz şelcil· 
de ve bir an evvel tatbik edile
mediğini ve fakat bu hedefe 
varmak azmimizin çok kuvuetli 
oldugunu tebarüz ~ttirmiıtir. 

Fuad Ağralı ezcümle şöyle 
devam etmiştir : - 1940 senesi 
sana) i istihsalatımız için bir im
tihan } ılı olmuştur. El dokuma
cılığı inkişaf etmekterlir. Sümer. 
bank fııhrikalarının istihsalatı aı t
nıaktadır. Şt'ker ı;nrıavıımı:r. 
memleketin normal ihti} acı~ı he· 
men tamamen karşılamıştır. Pan· 
l'ar ~ü!tahııili.ni korumak için 
lıer turlu tedbırlere tevessül e· 
dilmiştir. Karabltk fahrikaları 
henii1. tamam randımanla çalıf· 
makta olmamakla beraber ordu 
ilıtiyaçları için çok faydalı ol
maktadır. Yeraltı ~ervetlt-:rim iz. 
de.rı mümkün olduğu kadar çok 
faydalanmak gayesini daima ilk 
plfinrla görmckteyiı. Maden kü-
nıürü istilısalfitımız artmaktadır. 
Rankalarciaki mevduat yekunu 
324,000,000 lirayı bulmaktadır. 
Tasarruf bonolarına gösterilen 
rağbeti düşünerek memleketteki 
emniyet havasını göı ürüz. Bu ve
sile ile vatandaşlara bir defa da
ha teşekkür ederim. 

Milli iktisıtt davasındaki vaıi 
yetimiz yolun en güç kısımlarını 
geçmış ve fakat daha gidt!cek 
yolu olan bir yolcu gibidir. 

Sfülerimi Milli Şefimiz.in şu 
sözlerile bitiriyorum : 

cBiz ilerleyen bir milletiz, 
İnkişaf eden bir milletiz. Yapmı
yacak bir işi kalmamıf olan bir 
millet değiliz.. Yapacak daha ço~ 
iıi olan bir milletiu 
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Tetkiklerimiz 

Prlnce Ol Valeı 
- VE -

Bepulıe Zırbtdarı 

U 
rnkdo~u'd:ın aelen ha
berler orada Japonlar 
tarısfıııdırn illi hiiyülı; ln-

gifü nıulıaı ebe gem ısının batı. 

rıldığını lıabt'r verdi. Hücumun 
ııa~ıl olduğunu ve bu gemiler in 
nasıl hatırıldı~ııll gazctemiı.in 
üteki sütunlarında okuyacaksınız. 
Biz, burada batan bu iki ıerni 
hakkında, kısaca, malumat vere
Cf'ğLı. 

Batırılan Princc of Walcı 
muharebe gemisi, 1939 sc.neıinde 
deni1e indirilmiş ve 1941 yılında 
da tamamlanıp hizmete girmişti. 
Britanya donanmasının en mo· 
dern ve en kuvvetli birliklerinden 
birisi idi. Sürati 30 mil kadardı. 
Ve bu suretle bu geminin Ame. • 
rikan gemilerindeki sürat aılı~ını• 
telafi edece~i umuluyordu. 

Bu geminin on tane 35,b ıan· 
timetrelik topu, 16 tane 13,S 
santimetrelik topu, 32 tane ta}. 
yare defi topu, 16 ağır makineli 
tüfeki vardı. Berabeı inde dört 
ta}'} are taşıyordu. Mürettebatı 
1500 kişi idi. Su keııiminde ııtlıı~ • 
40,6 santimetre idi. Bu gemiler, 
havi\ silahının önemi anlaşıldıktan 
sonra yapıldığı için güverte zır

hı da herhalde 25 santimden 
aşağı değildir, 

1937 da tezgahtan çıkmıı 
olan 32 bin tonılatoluk Repuls: 
1.ırhlısı da altı tane 38,1, on iki 
tane 12 santimetrelik topla ve 28 
tayyare defi topiyle teçhiı edil· 
mişti. Mürettebatı 1200 kişideıı 
ibaretti. 

Scapa Flow'da Royal Oak 
zırhlısını batıran Alman denizal. 
lı süvarisi } üzbaşı Prien, o ıa· 
man bu zırhlıyı da torpille yara· 
lamı.ştı. Ondan sonra tamir aö· 
ren bu zırhlı, Uzakşark'a erimiş 
ve tefı1ilatı111 öteki sütunlarda o. 
kuyacağınıı şekilde batmıştır. 

Nc-şrc<lilen son rnkamlar gös
teriyor ki Büyük Britanya'nın 
hizmette veya inşa halinde da· 
ha 19 zırhlısı vardır ki, bunlar· 
dan kırkar bin tonilatoluk ve 16 
pusuluk toplarla L tcchiz. edilmi' 
Lion ve·. Temeraire zırhlılarının 
<ta inşası_1944_t'! hit<cektir. 

l ·;Lkl••7•1 
TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 13.12.941 

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.) 

13.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

13.33 Müzik : Şaıkı Ve Türkü 
ler 

13.45 Ajans Haberleri 
14.00 Miizik : Suzinak ve hüı 

zam makamlarından şar 

kılar 

14.30 Ankara sonbahar at yanş 

tarının tahminleri 

14.40 Müzik : Riyascticumlıur 

bandosu Şd : Ihsan Kün 
çer 

15.30 Müzik : Riyaseticumhur 
Orkestrasının filarmorıik 

konseri 

18 00 Program ve memleket sa-
at ayan 

18.03 Müzik: Karışık ~arkı ve 
türküler 

18.40 Mü1.ik : Radyo dans Or 
kestrası 

19.00 Konuşma : . ( Kahramanlar 
saati ) 

19.15 Müzik: Radyo dans or 
kestrası Programının De 
va mı 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Konu~ma ( Ulusal Ekono· 
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SiYASi ue ASKERi 
GôROŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Ga.ef11I 

Uzak şark 
cephesinde 

Amerllladald 
ıon vaziyet 

Ru•yanın vaziyeti 

HIHerln nutku 

Dün Amtrilca ,fa ltatya ve Al
manya~·a harp ilan etmiştir. Ame· 
rilı.an Ayan ve mebusan meclisle
'ri bu kararı daha Ruzveltin, harp 
ilioı hakkındaki talebi m«'clislere 
1ıelmeden ~ermittir. 

Şimdi yalnız Rusyanan var.i
yeti malum deiildir. Arrıerikada· 
ki Rus büyük elçisi l.ilvinof Hal 
ile '40 dakika kadar 1ıörütmüş

tilr . 

• • • 
Çörçil bir nutuk seyliyerrk , 

müttefiklerin vaziyetinden , Afri. 
"8 • ve . Uza1'ıark durumlarından 

ur.un uzun bahseden nutuk 11öy· 
lemittir. 

• • • 
Hitler de bir nutuk söyliye· 

rek Ruı karıplarının ağır olduğu
ııu , Alman &.:ayıplarının büyük 
olmadıtını , harekatın kış müna
sebetiyle durduğunu bildirmiştir. 
Ruı radyosu ise harekitin kıştan 
delil Sovvet mkkavemetinden do 
layı durıJu~unu bildirmektedir. 

••• 
- Japon ıaıkınlı~ından kurtu. 

lan Amerikalılar )"avaş yttvaı 

kendilerini harbin seyrine uydur
maktadır . 

Amerika Bahriye Nazırı Ha
vai ad11larına 1ıitmi1tir, Kno1'sun 
burada, avlanan Amerikan askeri 
memurları haUıncia tahkikat ya
pacatı söylrnmektedir. Ruzvalt, 
1ırevleri ünlemtk için yeni l>ir. 
lcanun projesi har.ırlanmııtır. Bu 
kanun bilhassa harp sanayii mev
:ıuunda tatbik edilecektir. 

Amerikadaki haı eketler an· 
latıyor ki, Amerikalılar hiç bir 
r.aman t-aalakü kadar teaanü<l 
hali töatermemiftir. 

Cebheye ıelince : Japonla· 
rın Maleıyaya ve diter bar.ı nok
talara çıkarma~hareketleri devam 
ediyor. Ker.a Luıon adasına da. 

Görilnüte ıöre, Luıon adası 

bu1ıün için tehlükededir. 
----------------------~ 

LlllJ•tıll• laglllı 
la ali Jeti 

Ankara : 12 ( R.G. ) - in
filizler Gazaleye kadar ilerlemete 
muvaffak olmuşl-trdır . Bu çok 
süratli inkişaftır . Bundan anlaşı
lıyor ki Mihver kuvvetleri bir çe 
kilme plinı tatbik ediyı>r . Romel 
kuvvetleri Binga:ıi yolunu kapa
mak için datlık araıiye çekilmek· 
tedir . Her halde Mihverciler har 
bi burada kabul edeceklerdir . 

mi ve Arttırma Kurumu 
adına ). 

19.,S Müzik : Kadınlardan fasıl 
şarkıları 

20.15 Radyo raıetesi 
20.45 Müzik : Muhtelif şarkılar 

21.00 Ziraat takvimi 
21 .1 O MOzik : Dinleyici istekleri 

~ı.•S Konuıma : ( Günün ınese 
lel~ri ) 

22 .00 Müzik : Radyo Salon Or 
kestraıı (Violonist Necip 
Af kın) 

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

22.45 Müıik : Radyo Salon Or· 
kcstraıu Prorramının De
vamı. 

22.SS/ 
23.00 Yaranki proıram ve kapa 

nıı 

TORKSOZO Sayla~ 

Dl5 HABERLER ı--········· .. •••• .. •• , ıl Asri S;nemada 
1 ~~~~· BU HUM s;;· 

ıovyet cep11e11ade ; Cephe vaziyeti, JAPON - iNGlliZ 
AMERİKAN MUHAREBESİ 

iKi FiLM AIRDE.N 

- 1 -

Alman kaybı 

yarım milyon 
Moskova : 12 (a.a) - Sov· 

yet tebliği : 1 f ilHanunda kıta· 
larımıı bütün cephelerde düıman 
la çarpıştı. Ba~ı ve cenup :batı 
cephelt'rinin h:r çok bölgelerinde 
Sovyet kıtıdarı şicidetli muharc· 
beler vererek ilerliyor. Bir çok 
yerler iıgal ~e<lilmiştir. 10 ilkka· 
nunda 6 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. lki ta)}'aremi1. kayıp· 
tır. 

Vı:ışiııgluıı : 12 (a . ıı) - Rıu 
cephesinde bulunan mfüsahitlere 
göre , Alıııarılarııı iııaaıı kayıpla

rı 4,200,0CO dir. 

BIJlk Kararlar 
(B•ı• 1 inci sa7/ada) 

tarıldığı kati surette söylenebilir. 
Rical eden düşman Topruk istih · 
kamının batısındaki müdafaa hat 
tına çekiliyor. Bu ikinci safhada 
şimdiye kadar yapılan çarpışma
lardan daha kolay bir tarzda bi
rinci safhanın ~eyvelerini topla· 
mamız pek mümkündür. 

Atlantik muharebesi hakkında 
Çörçil şunu. söylemiştir. : "Son 
Teşrin ayında ve ilk Kanunun ilk 
on günü içinde son dört ay zar· 
fındaki kalkınmamız mu haf aza e· 
dilmiştir. ,, 

Şark ccbhesinden bahseden 
Çörçil, Hitlerin her tarafta d\ır 
durulmakla k1tlmayarak insan ve 
her çesit harp silahları bakımın· 
dan da en ağır kayıplara uğradı· 
ğını söylemiş, Rusyaya karşı giri· 
şilen lngiliı taahhüdünün her tür· 
1ü ahvalı rağmen sadakatla yürü· 
yecetini bildirmiştir. 

Çörçil, Japonyadan şöyle hah· 
setmiştir. 

•Bu e\velden tasarlanmış, so· 
ğukkanlıkla ve haince yapılmıı 

şiddetli bir hücum olmuştır. Deniz 
kuvvetleri bakımından büyük Brt 
tanya ve Amerika birleıik devit t
leıi çok :ciddi zarar görmüştür. 
Bütün hayatı müddetince Prince 
of veyi ve Ritarczin kaybı gibi 
ıtır bir deniz darbesi hatırlamı· 

yorum. Fakat lngiliz ve Amerika· 

nın deniz kuvveti üç mihver dev· 
lelin Birlc4ik kuvvetine karşı şiın· 
di gene Rııs ve Çinin mevcudiye
ti için çarpışıyorlar.: 

Bu dost cemaatın arkasında 
istila edilen ve inleyen hütün Av· 
rupa milletlerinin cesareti ve bü· 
tün ümidleri bulunmuyor. Eter 
düşmana bin yıl unutulmiyacak 
bir ders vermezsek bu muhakkak· 
ki bizim nesillerimiı için bir ayip 
teşkil edecektir. 

Çiftçi toblarıaı 
ıaıama ıa,ı11a11 

(Bqiarafı Birlncidf') 
bir tarifeye göre her yıl ıu ilcre· 
ti alınacaktır. 

Su Ü<.'retleri , işlctm~ masraf . 
lan göz önünde tutularak karar
laıtarılacaktır. Arar.i vergisi ve · 
renler su ücretlerinı ödeyecekler· 
<lir . 

Sınat müe11eaelcrin su ücreti 
bu miicsseselerin su ücreti bu mü
«'sseseleri işle-tenlerden alınacak· 
tır. Bu gibi ar1tı.i ile sınat mües· 
seıelerden , ıu vrrilmiı olsun ol· 
masın her yıl su ücreti alınacak· 
tır . 

Bataklıkların kurutulm111 so· 
nunda ekilebilir bir hale gelen 
sahipli araıiden bu arar.inin ku· 
rutma parası sahibinden parça 
alınacaktır. Devletce ıu baskının· 
dan kurtarılarak ekilebilir bir ha- 1 
le ıelen sahipli araıiden ortaya 
çıkan kıyll'etin dörtte biri alını· 1 
cıktır. 1 

{R:ışt:ır:ıh Biriıwith-) 

hi Sihirya limanlarını , czciiıule 

Viladivostuku da kontıol altına 

alahileceklerdir . ı B~;t.ırafa Birim·idl') 

askeri esir edilm:ştir . 

1 hu ikul;ıde meraklı ve heyecanlı 

dolu emsalsiz film ... 
salındt'ı le 

Me,bar PoUı Ballyeıı Nllıllarter 
Japonlar bundan başka Sin

gapurun cenubu şarkisinde Bor'· 
ııco adasına asker çıkarmışlardır. 

Borneo çok zengindir . Burasının 
askeri ehemmiyeti de büyüktür . 
Fakat Japonların burada yerleşe· 
bileceklerini kabul etmek güçtür. 

Dün Japon tayyarelerinin A
mrrikanın garp sahilleri , eıcüm· 

le Sanfransisko üzerinde uçtukla· 
rına dair haberler gelmiştir . Son· 
ra bunun bir hava denemesi ol
duğu bildirilmiştir . 

Vaşington : 12 (a .a) - Bah 
riye nazırı Knoks HonolulU) e 

varmıştır. 1 Casuslar Peşinde 
Sing:ıpur : 12 (a.a) - Şimali • 

Malezyada son 24 saatte' kayde-

dilecek önemli bir hadise olma- ---
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mııtır. Kıtalarımı1. Taylond hudut • 

bölgesinde düşmanla temas halin· • 
dedir . Devriyeler arasında mcv 

Japon layyarelerinin buralar 
da lıakikııteıı görülüp görülmedik 
leri anlaşılamamıştır . Hf'r halde 
Amerikan bütün bu sahillerde ışık 

tarın söndürülmesini emretmiştir. 

ıii muharebel«'r olmuştur. Kuvan · 
taııg btılgt liindc \ı: ıtalaı ınııı. hu . 
dut hattını ıııulıafcııa eıfyor. Pe· 
ııaıı şiddetli hir hava hücumunn 
uğramıştır. 

Singapur : 12 (a.a) - Res-
Deniz muharebeleri hakkında 

yeni haber yoktur . Amerika men 
baları Hawai taarru:ıunda 1 dret
not (Oklahama) ile bir torpido 
muhribinin battığını , bir çok ge 
milerin hasara uğradığını kabul 

men bildirildiğine göre, Amiral • • 
Sör Kl~yton, lngiltere~in uz~"ş.ark c••lll 2.30 MaUaede 1 Tlrkçe Fll• 
~aşlrnmandanlığıııa tayın edılmıf· Pompenin Son Günleri-Lorel Hardi Haydutlar Arasında 
tır . . 

Meksiko : 12 (a.a) - Mehi· .................... . 

ediyorlar . 
Filipin adalarında da bir tor 

pido muhribi batmıştır . Bir tay
yare gemisinin de battıtı bildiril
mektedir . Buna mukabil bir Ja· 
pon tayyare gemisi ve müteaddit 
Japon denizaltısı da batırılmıştır. 

lngiliı gazeteleri Japon taar
ruzunun ilk hamlede bazı muvaf. 
fakiyetler temin ettiğini kabul et 
mekle beraber : • Bu fırtınayı pt
latırsak işimiz kolaylaşır . Çünkü 
Japonya dört senedenberi cephe 
harbinde yıpranmış , menbaları 

tükenmiştir . Uzun bir harbe ta· 
hammill edemez > diyorlar • 

Bay Bitlerin aatka· 
••devamı 

( Birinci sayfadan artan ) 

Tahrip edilen tanklar 21.300 , 

toplar 58.000 , tayyareler 17.322 

yi bulıfıuştur . 
22 Hazirandan bir ilkkinuna 

dadar Alman ordusu 158.773 ölü, 
563.082 yaıalı ve 31.191 kayıp 
etmiştir . Hava kuvvetlerimiz 
3231 olü , 8453 yaralı ve 2028 
kayıp kaydetmiştir . Donanmamız 
310 ölü , 212 yaralı kaybetmiştir. 
Alman kuvvetlerinin top yekun 
zayiatı 320.000 kayıptan iba
rettir . 

ko hükümeti Almanya ve ltatya 

ile münnaebatını kesmiştir. 

4daaa lalll Blrlacl 
a. Bahtmlllbldea: 

Dosya No. 941/707 

Adananın Paıanebi mahalle· 
sinden 33 No. lu evde otuı an 
demirci:ustası' Zekeriya Kara\:e-

lik tarafından: Adananıa Sarıya. 

kup mahallcsinde:212 numaralı 

hanede mukim ölü Fatma varis
leri Cabbar ve Ayşe ve Emine 
aleyhlerine açılan iıaleyi ŞU)'ll 

davasının Adana sulh birinci hu· 
\rnk mah\tcmesinde cari duruş 

mHenda mOddeialeyblercJen Emi· 
ne namına yaıılan davetiye ı.ah -

rına verilen mf'şruhatta müddei · 

aley Eminenin mahalli iakmetinin 

meçhul bulundutu bildirilmf'siııe 

hinaen Jlanen ~Jebliğat icrasına 
ve\ muhakemenin._2111/1942 çar-

ıamba aünü_saat 9 a talikine ka

rar vcrilmif oldu~undan mcıkur 

gün ve saıılla müddeialeyh Emi· 

n~ mahkemeye gelmediği veya 
bir vekil tayin ederek gönderme

diği taktirde hakkında gıyap ka 
rarı ittihaı cdilece-ii teblitat mil· . 
kamına kaim olmak üzere ilan 

ilan olunur. • 

DEfTEROARLIGIN- H~~~!1 v~El~!!~!~~[~o:mi-SEYHAN 

DAN: 
941 senesi kazanç vergisi

nin ikinci taksiti bu aydır. Ay 
sonnna tesadüf t>den Kurban 

Bayramından önce v~rgi borç 

larmı ödemiyenlerden borçları 

yüzde on zamla t~hsil cdilece 
ğinden buna mahal kalma-

mak üzere mükellef.erin şimdi
den maliye tahsil şubesine 
giderek borçlarım tediye et-

meleri lüzumu ilan olunur • 

3-7 13724 

telerinde açık azalıklar için 

19 - 12 - 941 cuma günü 

saat 1 O da Halkevindt- seçim 

yapılacağından bu şubelere 

kayıtlı azaların o saatte halk<·· 

vint"" gelmeleri . 

Nllletçl ecıue 

ALI NASİBi ECZAHANESİ 
Y•I cami yen·nda 

1Ll1 
ftyat Marüalle llımlıron• Belıllll•dea: 

Milli Müdafaanın yemlik ibtiyaçlannı karşılamak üzere 
münhasıran fabrikalar ve tüccar elinde bulunan her nevi küs
beye el konulması ve ordu eline tahsisi mukarrerdir. 

Bu itibarla Vilayet huduttan içinde bulunan bılumum 
fabrika sahiplerile tüccarların ellerinde mevcut buluuan küs
beyi, 29 sayılı koordinasyon karannm 6 mcı maddesine müs
teniden üç gün zarfında bir beyenname ile komisyonumuza 

bildirmeleri iıin olunur, 13732 

İLAl\J 
lılleaderaa aıllerl ıatıaaıma 

komlıyoaaallU 

1 - Demiryolu güzergahındaki fabrikalarda bin otuzüç 

ton buğday kırdınlması pazarlığı 19112 941 günü saat 14 de 
lskenderun askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bede1 İ elli dörtbin ikiyüz otuziki lira elli kuruş 

olup muvakkat tt-nıinat dörtbin altmışyedi lira kırk kuruştur. 

3 - Şartnamesi her ıcün komisyonda görülebilir. 
• 2- 2 13727 

iLAN 
Devlet De•lr1ouan Adua ı. ıacı lflet
me·Arttırma Bllıllt•e Bomtıroaa ••· 

lılllbadea: 
Aşağıda iki mevzu olarak gösterilen mebani inşaab 

kapalı zarf uıulile vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konul· 
muştur. Bu binaların inşaatı için lüzumlu olan ray demirleri 

ve istekli tedarik edemediği takdirde çimento, kum, çakd, 
taş ve kiremidi idarece verilecektir. 

1 - Bu işlerin muhammen bedelleri, eksiltme günleri, 
muvakkat teminat miktarları aşağıda dördüncü maddede gös-
terilmiştir. • ı 

2 - lstekllier bu işlere ait 
Devlet Demiryolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri, 
vezneleriyle Konya garından dördüncü maddede jÖstt-rilen 
bedeller mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebi'ecek olan isteklilerin teklif mek· 
tuplara ile birlikte aşağıda yazılı vesikalan tt-darik ve komi .. 
yona tevdi etmeleri lazımdır. 

a ) Teminat mektupları veya muvakkat 
' lan. 

b ) Kanuni ikamf'tg3h vesikaları . nüfus cüzdanlan v 
Ticaret Odası vesikaları , 

c ) Bu işlere mahsus olmak üz~re ayrı ayrı Münakal 
v_~kiletirıden alına~~k ehliyet vesikaları (bunun için ihale gü
nunden en az 8 gun evvel Münakalat Vekaletine müracaa 
t-dilmt"si lazımdır.) 

4 - ihale mevzuları : 

a ) Yenicede iki, Adanacfa üç, Ceyhanda iki ikameıgi 
ile kt-zalik Yenicede bir büfe binası inşasından ibaret. Bi • 
mevzuun ihale günü 2/ 11942 cuma saat IS olup muhamme 
bedeli 78.000 lira ve muvakkat teminat miktan 5150 li 
ve şartname bedeli 390 kuruştur. 

b ) Toprakkalede iki. F evzipaşada iki. lskenderunda 
ikametgah ile Ceyhan ve iskenderuncia birer büfe binası i 
şasından ibaret. ikinci mevzuun ihale günü 3 1/942 cumart 
saat 10 olup muhammen bedeli 63.600 lira ve muwakkat t 
minat miktarı 4430 lira ve şartname bedeli 319 kuruştur. 

5 - isteklilerin yukarda gösteı ilen gün ve saatlerd 
birer saat evvel 2490 Nolu kanunun emrettiği şekild~ h 
lanmış tekhf mektuplannı Adanada D. D. 6. mcı işletme M 
dürlüğü binasında toplanan arttırma, Eksiltme .komisyonu R 
isliğine tev"di etmeleri lüzumu ilin olrınur. 

13 • 18. 25 • 27 13733 



Sayfa 4 TORKSôZO 

R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

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

• 
T. iş Bankası 
&içik taıarral lleıapları 

1942 ııramıye pıaaı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiuato•, 

2 llıincitepin tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 1000 - 3,000 " .. " 
2 

" 
750 •• = ı.soo .. 

3 
" 500 " - 1,500 •• 

10 250 - 2,500 " '' 
,, 

40 •• 100 
" = 4,000 

" 
50 " 50 ., - 2,500 ., 

200 .. 25 .. - 5,000 ., 
200 •• ıc " - 2,000 

" 

TUrkly• ı, Bankasına pare yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda telllnlzl de denemlf olursunuz 

,--------
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : t888 

Sermaye•i : l00.000.000 Türlt Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki pllna ıörc ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Urabk 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 " 

' ,, 250 " 
1000 " 

40 " 100 .. 4000 " 
100 " 

so 
" 

5000 " 
120 " 40 ,, 4800 " 
160 " 20 " 

3200' 
" . 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Hııiran tarihlerinde çekilecektir. 

--------............. -..---..-------------

'NEVROZIN 
Bitin atrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

; BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ n~rıla-

' rını süratle i1aleye kafidir. Ro-
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NE.VROZlN'le 

teda'lıi edilir, Mües!lir ilaç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZiNi HRCIH lOİHİZ 
:ş C: f cabında günde 3 koıe alınabilir 

As:zz::z:::z:::z====~====~~ 

~ NEZLE = R M 
M Kırık lık,Baş, n 
= Diş ve adele : 
A ağrıları R 
A R 
" En seri ve en kati şe - M 
M kilde yalnız kaşe R 

: GRIPIN C 
A R 
: ile geçer : 
R Hıvaların S:!rinle:li~i bu A 
A günlerde alacağınız ilk 't 
R ~ 
R :.- tedbir evinizde birkaç GRtP.N bulundun11ak olm:ılıdır. j JI 

~ _Ka\bi .. bozmadan,:mide ~ve~,böbrekleri ~ 
N _ yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
n Luzumuncfa günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve " 

N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniı. = 
" . •aaazzz:szzuaa:uaa::uu•:s:as 

J 3 Birinci Kin un UM1 

.......................................... -- ---

il Abone ve UAn TÜHI~SÖZÜ 
ı şartları GÜNDELiK GAZETI! - ADANA 

Sahi1l oe Ba1muharriri 
ı Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı 1 Aylılt • . . 125 • 

Umumi Neşriyat Mü,lürü 
MACiD 00ÇL0 iı\ lılnl•r için idareye 

ı mUrecaat etmelidir Basıldığı yer: TURKSOZO Matbaası .. .................. ~- -------;--~ .... ~ 


