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l AMERIUDA 1 
i SEFEIBEIUI i 
l Valfngton: 13 (a.a) - 181 
ı ile 65 yaı arasındaki bütün ı 
ı erkekler tukere çafırılacalctır •

1 ı 19 - 35 yaı arasmdalcilerin 
ı hizmeti, mecburi olacalctıt. 19 
ı ya#ılar bir .1Jıl hazırlık talini S 
ı ıörecelt.tir. ı 

Barem Kanunu 
tidil ediliyor 

lıaftası 

Atatürk 
Gençlik iktisat 
münasebetiyle 
Parkında toplanacaktir 

ücretli memurlar için 
düşünülüyor 

••••••••••••• 
Basveklllmiz 
şeref ine çay 
Mersin : 13 (a.a) - Bugün 

ıaat 16 da Hallcevinde Başvekili· 
mia Dr. Refik Saydam ıerefine 
bir çay ,ziyafeti verilmiıtir. Bu 
ziyafette Vali , Parti milfettiıi, 
Belediye reiıi , .Deniz hınp oku
lu lcopıuttnı , >arti, belediye, 
Halkevi ve cemiyetler ıtıümeaail
leri lııaıır bulunmuıtur. Toplantı 
çok samimi va neıeli geçmittir. 
Bqvekilimiz ıiyafette bulunanlar
la muhtelif muhteiit mevzularda 
1öripaG1tür • 

••••••••••••• 
tllfl ... 
aaraa 

aql.UDlf 

N
ihayet beklenen oldu.: Al· 
manya ile ltaJy11 da, Birleşik 
Amerika'ya karşı harp ilan 

ettiler. Bir t•raftan Alman devlet 
reisi Rıyştat'da uzun bir nutuk 
söyliyerek, Almanlara Yeni Dün· 
ya ile harbe a-ötfiren sebepleri u· 
zun boylu izah ederken, Bay Mu
solini, Venedik sarayının balko· 
nundan dotrudın dotrun ltal
yanlara daha kısa bir hitabede 
bul""arak, ~lik paktın kuvvetin· 
den ~ahsetti ve harp il4ru haberi· 
ni verdi. tBu suretle harp içinde 
bulunan devletler, dünyanın bütün 
kalalarında, Okyanuslarında kendi 
sıflannı almııtardır. Ôyle görülü· 
yor ki, şimdiye kadar yapılanlar, 

bütün dehşetlerine ratnıen ancak 
birer çerez omtuflar, tarihin em
salini görmediti ve belki de gö
remiyeceti büyük ha{p asıl şimdi 
baflanuıhr.~ 

Dünya, tam minasiyle iki bü· 
yük bloka aynlmııtır. Bir tarafta, 
Anrlo - sakson Alemini temsil 
eden demokratlar, diğer tarafta 
Almanya'nın liderlik ettiti totali· 
terler a-rupu, ölüm ve dirim sava· 
ıınm içindedirler. Artık bu savaş
ta, sayı ile galip relme yok, an· 
cak Knock • Out vardır. 8. Hitler 
kadar B. Cörçil'in ve B. Ruzvelt' -
in sözlerinden bunu anlıyoruz. 

Alma~ya - ltaJya - Japon. 
ya askeri bir anla4ma yapmışlar· 
dır. Bu anlaımıya röre, harbe, 
zafere udar dev•m edilecektir. 
Oç devletten hiçbiri ayrı bir sulh 
yapmıyacakbr. Dünya üzerinde ye· 
ni llizam üç devlet tarafından ku· 
rulacaktır. ~ 

Bu anlatmanın en dikkate de· 
ter tarafı, şimdiye kadar yalnız 
Avrupa nizamı bahis mevzuu ol
dutu halde ırhk bir "Dünya ni 
zamının. ortaya atılmış olmasıdır. 
Ger~i Z7 EylQI 1940 ta Berlin'de 
imzatınan üçlü paktı, Japonya'ya 
Uzakıark'ta ve tiütü~ Asya'da bir 
nizam kurmak vazifesini veriyor· 
du. Ve Japooya da buna daya· 

(a.111 1 .... ..,,..., 

Bu,ün 12 inci yerli mallar oe ta4arruf hafta•• mün • 
aebetiyle weçit tötteni yapılacaiından ( 30) ar lıiıililı i~ci ve 
(30) ar lıi,ililı talebelerin İftİraki lıararlaıtırılmıı oldalun· 
dan 'bu,ün •aat (9) dan (9,5) • lıat:lar Hallıeui ön inde yer· 
lerini almıı olacalılarJır. 

ı Merasim Atatürlı parlıında yapılacalı ue saat tam (10) 
1 da latikldl marıı ile mera•ime baılanacalıtır. latilılal mar· 
1 ıını miitealrip bir nutulı uerilecelıtir. Cumhuriyet imarı• aöy· 

lenerelt mera•im son bulacaktır. 

ı ........................ ı 

Uzakşarkta 
muharebe 
büyümekte 
Amerilıan • ln•ilis 

lrunetleri artılr 
toplanmıı halde ! 

Japonl•r• gllr• 
Arlzon• zırhll•ı 

dUn ll•tırlldı 

iNSAN TORPiLi 

faydalar 
Ankara : 13 ( Tiirksözü mu

habir inden ) - Barem kanununun 
tatbikatından ılınan neticelere gö 
re bu kanunu daha ihtiyaca uy
gun bir hale getirmek maksadile 
kurulan komi.<ıyon faaliyetine de
vam etmektedir . Bilhassa bu ka
nunun tadil edilmek istenen kı · 
sımlaıı ücretli memurlann vaziyet· 
lerile alakadardır • Ücretli me
murlara , hiç olmazsa , devlete 
batlı iktisadr ve mali müessese
lerde çahşan ücretli memurlar 
kadar bir tekaütlük hakkı tanın
ması ve senelik izin vaziyetlerinin 
kendilerine daha f aydab olabile
cek bir şekilde tayin edilmesi is
tenmektedir. 

lqlltıreala 
Aallara elçlll 

S 
inıapur : 13 (ı.a) - Hollanda Londra : IS (a. a.) - lngilte· 
deniz altılara cenup Tıyland renin Ankara Büyük elçisi, Toros 
açıklarında dört Japon •s'er treniyle Ankaradan Suriyeye ha· 

nakliye gemisini batırmıılırdır. reket etmiştir. 
Vaşinıton : 13 (a.a) - Bah- Bu seyahatm sebebi ve a-itti· 

riye naıırhtının dün aktamki teb ti yer ifşa edilmemektedir. Anka-
li~ine rıöre , Japonların Luaon radalıii ecnebi mahfille, bu seya-
adasını , Viıın'• Sarponond<>t'• batın Rusya, Libya ve Uzakıark· 
ve Linıayen'e yıptıklırı ukcr taki son vaziyetlerle ilfili oldutu· 
çıkarma tctebbiisil Amerikan kuv· nu tahmin ediyorlar. Biyük elçi-

SovJJel cee~esine•airhaberleri üçüncü sahif;de bulaaksınıı • Yukarı· vctlcri tarafından muvaffalc.iyetle nin bir haftadan evvel An"karaya 
Jakl resim Sooyet cıp!ıe;;:&ki aJce;.f ~H;,, bir anı ~JR ilJor • ~ a ._. ~ d&mıeai llıeldeait'ar. -- ~ - ___________ .;.... ________ __..._ __ ..._ ______ .,_ __ ..... ____________ __ 
ı ........................ ı 
ı ı 

1 
AIKPI DUa1JllUll ••• IAl'llAll 

1 İ Bulgarlar İ 
ı Amerikaya ı 
ı ı 

1 lngilf ereye 1 
Japon taarruzları büyük 
süratle devam etmektedir 

ı ı 

ı dün harp 1 
1 nan etti 1 
ı ı 

Sofya : 13 (a. a.) - Bulaa

ristan, lHiltere ve Birll"şik Ame

rikaya harp ilAn etmiştir. Bafve-

kil Filof, harp ilinaqa ait haberi 

bugün Sobranya meclisine: bildir-

miıtir. 

jepon taarruı.u büyük bir 1 
süratle devam ediyor. Japonlar 
bu hıvılideki bütii'1 Amerikan 
üılerine hücum ediyorlar. Bu üs· 
ler Hawıi, Wake, Midwıy, Gu· 
am ve Filipin adalarındadır. Ha
va hücumlanndan sonra buralara 
askır çıkarılmasına bıılanmııtar. 
Dün gelen haberler, Guam ada· 
sının iuaı edilditini, Filipin ıdı· 
lanna asker çıkarıldıtına, diter 
adaları dı ihraç yapılmtsının 

bekleditini bildirmektedir. Jaı•on
lar bu ıuretle, Amerika kendini 
toplamadan, Uzakşarktıki Ame• 
rikan üslerini ele geçirerek bu 
hükumetin Uıakıarkla aliUaını 

• 

Yeni Koordinasyon Kararlan 

Hububat fiatlarinı 
hükümet arttırdı 

Ollllerı vıroaa mutzam aeraarııır 

YAZAN : 

P. P. 
kesmek istiyorlarr 

Japonlar ıyni zamaadı Ma· 
laya yarımadaaına kartı da hare· 
kete devam ediyorlar. Dün ye· 
niden bu yarımadanın bıu nok
tılanna asker çıkarmıılardar. Bu 
mıntakılardı Britanya ve Japon 
kuvvetleri arasında mahırebeler 
devam ediyor. Londradan gelen 
bir telıraftı (MaJezyaya müdafi· 
lerinin vaziyeti oldiıkça alç ıö· 
rinmektedir> deniliyor. 

Uzakıarktan ıelen haberlerin 
en müh,ınlerinden biri de Japon-

ların. iki büvilk lna-iliz harp ıe· 
miaini batarmata muvaffak ol· 

duldaranı dairdir.: iki lnıiliz hırp 
gemisi Malayı yarımada11nın prk 

sahilinde Japon tıyyırelcrioin 

ııııımııımıım:ııııııı 

iT AL YANLARIN 
BiR K.RUV AZORO 
DON TORPiLLENDi 

hücumlarına uğramıı ve fiddetli 
mlldlf aa ateıine ratmen atılan 
bomba ve torpillerle hasırı ut· 
rıyarak batmııtır. 

Bugiin deniz muharebelerin
de tayyare mfihim rol oynuyor. 
Bunun için harp aemilerir.in ya· 
nında tayyare gemilerinin de bu
lunması lium ıelmektedir. Alınan 
haberlerden luriliz ıırhblarının, 
yanlarında tayyare aemisi bulun· 
madan yola çıktıkları anlaşıl-

maktıdır. Amerika donanmaaı 
yalnıı baıına Japon donanmasına 
iistündür. Uıakıarktaki lnıili:ı 
ıemileri de katılınca bu üstün
lük bUsbOtün artar. Bunı rağmen 
yer yer zayıf bulunmaları, birlik· 
te hareket etmek için baıırlık 
yapallluıaından ileri ıelmelctedir. 
Din Londradan aelen blr telg
rafta cJapon kuvvetlerinin tek 
kamında altında bulunmasıc gibi 
bir üstünlOaü oldutu kaydedili
yardu. bu mfiielAa, lnıilterenin 
bir kumanda birliti isteditini 
ıoıtermektedir. En tüıel iki ln
giliz ıemiainin kaybından aoura 
bu blrlitio temini 111uhtemeldir. 

Londra : 13 (a. a.) - Bir in-
Ankara : 13 ( R. G. ) - Bu ayın onundan itibaren hiJtiln mem· · filiz deniz altısı kafile ile fiden 

lekette hubu6at fiatlarını nü/cıimel artlırmııtır. Bu yükselmeye sehd bir ltalyan kruvazörünü torpitte· 
çiftçinin ekim hızını arttıracalctır. Ayın onundan itibaren bitin mıml•· mittir. Kıranlık ve firtınadan bat-
/cette Bufdayın /latı 13.5 kuruıa satılacaktır. Diler lıuhuhat /itAtları da htı tam rörülememiıse de bir 
artmaktadır. Bir Koordinasgon kararına giJre de Bakır için ilç milyon kaç dakika sonra duyulan tiddet-
mütedat1i/ serma.11e tahsis edilmiılir. Petrol Ofisine l>eı milyon istikraz il bir infillktan a-eminin battıtı 
için salıilı(yet t1erilmiıtir. anlatılıyor. 

• Amiral Darıaaıa 
Amerlllaa alçlll•'• 
1aptılı glrl•••ler 

• 
Amiral DaPlan 

Viti: 13 (A.A) :- Amerika 
büyük elçisininlMaretıl Pelen ve 

Amiral Darlan ile yaptı~ı ıörüı

meler Mihverin Amerikaya harp 

ilin etmesinden aonrı Fransanın 

danam aydaalatmaya yaramtt· 
tır. Amirılın::bu ziyaretine bir 

veda mahiyeti verilemez. 

DIDJl•ı• 18 

••Jlll ıallrmç 
...... t•tald• 
Vaşington : 13 (a.a) Dllnya· 

nın en büyük salırınç gemisi olın 

Şehrazat ıemisine Amerikalılar 

el koymuıtur. 

Libyada lngiUz 
üstünlüğü artıyör 

Kahire: 13 (A.A) - Libyadı 

tamamen yok edilen Alman ala· 
yından kurtulanlar yiyecek bakı· 

mırıdan sıkıntıda olduldannı, ilk 

lntıiliz hficumunda iyi ailihlı bu
lunmadıklarını söylüyorlar . 

Kahire: 13 (A.A) - Libya 

muharebeleri perıembe pnü hı· 
ıını ve .tiddetini arttırmııtır. Ga· 

zala aarılmııtır. Bu hareket Tob

rukun ıimll batı köıcıini müdıf aa 
eden iki İtalyan tiimeninin kaç

masını zorlqtırmıılardır. Gııala 

Alıııanların mOhim iife merkezidir. 

. " Mlln Korunma kanunu tadilatı lagihaar Ja yeltında m1<1in Hoke· 
dllıctlctlr. ııııııııııımııaııııımıı ÇMde hardettı bulunan 61r tank ırupu 



TORl<SOZO 

Tarih, Coğrafya 

Amerika'nın 
Atlantik'teki 
mühim üsleri 

Tashih edilecek 
kanunlarımız 

Yerli ipekliler 
harice çıkmıyacak 

8 
irleşik Amerikanın Atlantik 
cebhesi üzerin de tesise baş · 

ladığı büyük deniz ve hava 

üslerinden birini <le Kuba adası 

üzerinde buluyoruz ( 1 ). Şu 

fark ile ki. bu üs yeni değildir : 
Tam lmk senelik ömrü vardır. 

Birleşik Devletler Karayibter de· 
nizi yolu üzerinde Panama kana
lını müdafaa ve muhafaza edecek 
sağlam nokt11lara tutunmak lüzu
munu daha o zaman hiss:tmişti. 
Amerikada yeni yeni mahreçler 
ve ham dadde kaynakları aramak 
zeruretini gittikçe daha şiddetle 

hissettiren büyük bir sanayi ol
muştu. Bir okyanustan öteki ok
yanusa kadar uzanan memleketin 
iki cebhesini en kısa deniı yolu 
ile biribiı ine bağlamak bir zeru
rctti Vt! bu yolun müdnf aasını da 
düşünmek icap edi.> ordu. Husu
suyle memleketin yakınlarında 

başka bir kuvvetli devleiin yer
leşmesine müsaade etmemek A
merikanın en esaslı siyaseti ol
mu~tu. l~te Panama arazisini Ko
lombiyadan ayırarak dost bir 
cümhuriyet şeklinde yaratmak 
ve kaııalın iki tarafında bir kı

sım aruz.iyi alarak oraları tahkim 
etmek, Danimarkalılardan Virgin 
adalarını satın atmak, Santo Do
mingo cümhuriyeti ile bir himaye 
telakki edilebilecek bir anlaşma 

yapmak ve bu sırada Kubanın 

esas kanununa Platt Alhcnment 
denilen maddeleri ılave ettirmek 
gibi emperyalist ıiya!etler hep 
bu zeruretlerden ileri geliyoı du. 
Bu ııuretle Amerika KClba ada
sının d•>ğusunda ve Haiti adası 

karşısında Guantanamno koyuna 
1901 senesi 12 haziranda yerlf'Ş 

nıişti, O günden beri burası bir 
Amerika toprağıdır. Büyük kö
mür depoları, gemi tamiri için 
teıgahları, hastahaneleı i ve diier 
tesisatı ile mükemmel bir deniz 
üs Ü olmuştur. Birleşik Devletle
rin Atlantik harp filosu her sene 
kış manevralarını yapmak için 
geliı, bu koyda toplRnır. 

• * ... 

B 
irletik Devletler Kılbanın bir 
ucuna bu suretle yerleıirler

ken kendilerinde büyük bir 

hak görüyorlardı. Kiibayı İspan· 
yol tahakkümünden kurtaranlar 
Amerikalılar dt:ğil miydi ? Ada· 
) a istiklal kazandırmuk için li
panya ile harbe bile girmişti. 

Küba Amerikanın çok yakın bir 
komşusu idi. 80 kilometre gc:ıniı

liğinde Florida boğazı adayı A
mcrikadan ayırıyordu . Nevyork 
milli mücsseseleriııin orada yatı

rılmıs büyük sermayeleri vardı. 

Halbuki K ılbada rahat ve huıur 
yoktu. Kılbalılar lspanyol valile
rinin zalimane idarelerine lr.arşı 

sık sık isyan ediyorlardı. Bunla
aın en kanlısı 1895 te patlamış

tı. İspanyollar bu isyanı kolayca 
bastıramamışlardı. Amerika ada· 
daki tebaasını himaye için cMa
ine > zırhlısını göndermiıti. Bu 
zırhlının 1898 şubatının 15 inde 
Havana limanında havaya uçu
rulması Amerika efkarı umnmiye· 
sinde derin bir heyecan uyandır· 
mıştı. 10 nisanda Birleşik Dev
letler İspanyaya bir ültimatom 
vererek Kubanın istiklalini tanı· 
masını teklif ediyorlardı. Bu tek
lif reddedilmiş ve kongre 19 ni
sanda Kübayı serbest bir memle
ket olmak üzere tanımak ve o
nun yardımına koşmak kararını 
vermisti. 1898 - 1899 Amerika· 
ispanya harbi çok uzun sürmedi 
Amiral Dewey kumandasında bir 
Amcrilr.a filosu İspanyol donan. 

masını Filipinlerin Manila lima· 
nıııda sıkıştırarak batırıyor. Kıi· 

baya asker çıkarıyor, nihayet 
İspanya mütareke istiyor, ve 1899 
Paris muahedesi ile Kübanın is· 
tiklaliııi tanıyor, Portoriko ile 
Antillercte diğ'er bir kaç adayı 
Birleşik Devletlere bırakıyordu. 

• * * 

K 
üba Amerikalıların yardımı 

ile istıklaline kavuşmuştu. A
dada Birleşik Devletleri tak-

lit eden bir hükumet maldnesi 
lr.urulU) ordu. Fakat Amerika, a
dadan askerlerini çekmek ıçın 

memleketin esas kanununa, Platt 
Amentment maddelerinin ilave 
edilmt.sinde israr etmişti. Zama
nının mühim siyasi şahsiyetlerin

den hiri olan Platt'ın ismini taşı 

yan bu eaaslar şunlardı : Küba 
yabancı bir devletle h"rhangi bir 
~f'kilde olursa olsun, Amerikan ın 
muvafakatini almadan iktisadi ve
va siyasi bir anlaşma ynpamıya· 

caktı. Amerika Birleşık Devletle
ri Kılbada ıühur edl.cek karışık· 
lık yatıştırmak ıçın .ıc;kert 

müdahalelerde bulunabilecek ve 
icabında intihahatı ve gen\: cüm· 
huriyetin mali}esini koııtrölü al
tına atl'bilecekti. Birleşik devlet· 
lere, adanın doğusunda Guanta. 
namo köyünde bir deniz üssü 
tesis etmek hakkını da yine bu 
Ptrtt Amendmend 'i veriyordu. 
Bu anlaşmalar Ameril.anın dolar
hsrınt Kuba adasına yı~dırmı9, 

fakat Ktibalıları zengin etmemişti. 
Bununia beraber Birinci Cihan 
harbinde · Kılbahlar. Amerilr.a} a 
karşı olan minnettarlık hislerini 
ve bağlılıklarını gösterdiler Ame
rikanın harbe girdi~inin ertesi 
günü Almanyaya karşı harp ilan 
ettiler. Böylece ihtilaf devletleri 
yanında diğer Latin Amerikası 
memleketlerinden daha önce yer 
atmış oldular. Amerika orduları. 

nın harbe haıırlanmak üzere a
dalarında talim ve terbiye gör
melerine rıza göstermişler ve 
25.000 1'işilik bir de ordu hazır
lıyarak Amerikalılarla dövüşmek 

üz.ere Avrupa harp sahalarına 
göudermişlerdi. 

* * * 

8 
irinci cihan harbinden evvel 
Küba tütünleri ve nefiı Havana 
sigaraları ile tanınırdı. Harp 

Öğrendiğimize göre, Adliye 
Vekaleti bazı kanunların tadil, 
tashih ve tevhidi üzerindeki ça· 
l ışmalarını bitirmek üzeredir. Bu 
cümleden olara~ Borçlar kanunu 
hükümleri ile Kara Ticareti ka· 
nunundaki hükümleri birleştiren 

bir kanun projf'Sİ hazırlanmak · 
tadır. Bu lcarıuıılar aı asında bir· 
birine benzer hükümler in mevcu · 
diyeti, tatbikatta, halkı ve mah· 
kemelr.ri müşkül vaziyetlere sok
makta ve mahkemeler içtihadında 
istikrar teminine mani olmaktarlır. 
Yeni layiha bu mahzurları ber· 
taraf edecektir. 

Deniz Ticareti kanununda da 
baıı tashihler yapılmaktadır. Buna 
bilhassa hukuk ilminin tedrisi ba· 
kımından genç hukukçularımızın 

iyi yet işmeleri için za:-uret hasıl 
olmuştur. 

Vt:ka et Türk Ceza kanununun 
ı bazı hükümlerini de yeni baştan 

göz.den geçiı m: ş ve kanunun ta· 
diline Jüıum görmüştür. Buna mü
vazi o larak hazıı lanmasına ihti>·aç 
hasıl olurıan adli sicil teşlr.:ilatı 

için de bir kanun projesi meydana 
getirilmektedir. Bir mücrimin geç
mişteki hallerini oğrenm : k crıa 
kanununun tatbikatını kolaylaştı

racak, cemiyetin asayiş ve sela· 
meti noktalarından mücrimler hak· 
kında icap edeıı tedbirleri atmağa 
imkan verecektir. 

içinde Avrupada panc&r şekeri 

sanııyiinin harap olduğu sıralarda 
Kübada şeker kamışından şeker 
iıtihsaline ehemmiyet verilmiş, bu 
is aı zamanda bü"Vük bir ehem. 
miyft alm ıştı. Artık dünya şek er 
piyasalarına Kiiba hakim oluyordu. 
Adanın kahve, kakao, pirinç, mı · 

sır, pamuk gibi diğer ziraatıeıi 

ikınci plana geçmişti. Küba sene
ler geçtikçe tek sanayi, sistemine 
do~ru daha kuvvetle gidiyordu. 

Harp sonunda da bu bolluk 
bir müddet böyle devam etmişti. 
Fakat bu çok tehlikeli bir oyundu. 
Avrupa kendini yavaş yavaı top
luyor pancar şelcerinden istihsali 
seneden seneye artıyor. Kübada 
ise şeker stokları ziyadeleşip du. 
ruyordu. 1924 te CumhurreisJi. 
ğine geçen General Machado yalr.
laşınakta olan tehlikeyi sezmişti; 

Macahdo bazı tedbirler alıyor ve 
teker kamışı ke.)ilmesiııi tahdit 
eden kanunlar çıkarıyor, diğer 

CGerial 3 üncü 1&)lat1aı 

ı ........................ ı 
J · Her ailenin gellrlnl ve ı 
ı giderini bildiren munta- i 
ı zam bir hesap deatterl ı 
ı olmahd•r. 
ı sus yok. IUks yok, i 
ı Tasarruf var. 
ı Hem işten, hem dlf • i 
ı ten artar. ı 

ı ........................ ı 

Kelle şekerin 
- Kahve ihtikarı -

muhakemesi 
Tarsus kapısı civarında bak

kallık yapan tanınmış tüccarlar · 
dan Mehmt>t oğlu Ati Rııa Kel
leşr.kcrin kahve ihtikarı suçun· 
dan <lün 2inci esi iye ceza malı· 
kemesinde yapılan duruşması so· 
nunda on dokuz kanunevvel cu
ma gününe bıralı.ılnııştır. 

Şehir kfltflpbanesı 
için hazırlık 

Evvelce beden terbiyesi böl
gesi tarafından lolcanta ve son 
ıamanlarda bilardo salonu olarak 
kollanılmakta olan hususi muha
sebe daireı;i altındaki salonun 
müsttciri ile hususi idare arasın

da cereyan eden tahliye davası 

neticelenmişt . r. 

Müstf'cir bu salonu yakında 

tahliye edecek ve maarif vekalt'· 
tine aid olup şimdiye lcadar 
müze b inasınd a bulunan Ramazan 
oğlu kütüphaneıi buraya nakledi
lecek ve bir umumi kütüphane 
binası yapılıncıya k'adar bu salon 
muvakkaten kütüphane olarak 
kullanılaceHır. Bu güzel teşeb
büsü takdirle karşılarıı. 

Genelik kulübünün , . 
çaylı ziyafeti 

Dün gece saat 16,30 da Halk 
evi büyiik salonunda gençlik ku
lübünün vermiş olduğu çaylı top
lantı neşeli geçmiştir. 

Doktor Yalçın 
İıinli olarak şehrimize gelen 

hemşahrimiz Doktor Yalçın Mus
tafa Öıel hastalarını Ali Nasibi 
ecıahanf'ainde hhul ettiği haber 
alınmıştır. 

----·'-- UZAKLARDAN HABER _._) ---
'----------------------------------t 

Secde eden köprü - Suni ates -Mavi ışıklı böcek 
Kaliforniya'da Oakland'ı San Frarısisko'ya bağ· 

lıyan asma köprü 13 kilometreden fazla bir uzun
luktadır. Ve çok garip bi hususiyeti vardır. Sabah
ları batıya doğru, akşamları da doğuya doğru e· 
ğilir. Bariz bir surette farkedilen bu eğilıne güne
şin bu mühim maden külçesi üzerindeki genişlet· 
me tesirinden ileri gelir. 

• • • 
Doktorluk aleminde, çok garip görünen yeni 

metot keşfedilmiştir. Bu, •suni ateş. metodudur. 
Hastanın ateşi bazı kısa dalgaların tesiriyle çok 
yüksek bir dereceye çıkartılıyor ve bu ateş muh· 
telif hastalıkların mikroplannı öldürüyormuş. Lind
bergh ile Dr. Carrel'in vücuda getirdikleri suni 
kalb ile çelik ciğerden sonra, bir de suni ateş 
görmek mukaddermiş. Bakalım daha neler işitece
ğiz'? Belki yakında bir de suni sıhhatten bahsede· 

cekler .. 

"' .. 
Yeni Zelanda'da çok muhteşem bir mağara 

mevcuttur. Bütün tavanını mavi bir ışık neşreden 
milyonlarca böcek kaplamıştır. Aynca bu böcekler 

örümcek ağı g ibi, fakat parlak ağlar örmektedir· 
!er. Milyonlarca böceğin neşretıiği mavi ışık ve pı· 
rıl pırıl parlıyan ağlar bu mağaraya çok meııteşem 
bir manzara vermektedir.: 

••• 
Ko!leksiyon yapmak merakı bambaşka bir a· 

!emdir. O aleme adımlarını atınıyanlar onun zev
kine eremezler. 

Bay Ruzvelt kıymetli pul biriktirir. Fakat bütün 
vatandaşları, kendisi gibi, pul toplamakla iktifa et
mezler. içlerinde çok acaip kolleksiyonlara merak 
salanlar da vardır. 

Mesela birisi 425 muhtelif cins fil kılı biriktir
miştir. Bir diğeri arzın muhtelif , yerlerinden 200 
cins su getirtmiştir .. Ve bunun gibi ; 

40.000 tane tavuğun lades kemiğini ; 250 çe · 
şit davul ; 300 tip, hayvanları damgalamıya yarı · 
yan demir ; gibi şeylerin kolleksiyonunu yapanlar 
vardır. 

Texash bir Amerikalı da garip bir meraka 
düşmüştür : Cins, cins horozlar yetiştiriyor ve on
lara tekerlekli patenlerle kaymasını öğretmektedir. 

1 
Yerli ipekler ve ipekli kumaş. 

lar her sene boyanmak üzere 
Fransaya göndNilmekte idi. İki 
seneden beri bu iş durmuştur. 

Ticaret Vekaleti boyanmak için 
bile olsa ipek ve ipeklilerin ıhra
cına müsaade etmiyecektir. İpek 
dokumacılığı bakımından bu ya
sağın piyasada iyi tesiri olmuş

tur • 
lpekciler inci boya yapan 

mütehassı slarla görüşerek ipek 
liflerini yerli olarak boyatmağa 

bAşlaınışlardır, 

lskenderundakl 
çalışmalar 

Elektrik idaresi belediyeye 
geç ti 

lskenderuıı: 13 (Türhöz.ü Mu
habirinden) - İskenderun kaza· 
sının her bakımdan ehemmiyeti 
gün geçtikçe artıyor. Valimiz 
Sökmen Süer ve kaymakam ımız. 

Mehmet Belek bütün memleket 
işlerinde azami _hassasiyet ve gay
ret göstermektedirler. Liman İŞ· 

leari, belediye işleri , halk ve em· 
niyet iş leri b ir metod ic;ind e ce· 
reyan etmektedir. 

Diğer taraftan lskendcrun 
elektrik idaresi de belediyeye dev . 
redilmiş bulunmaUadır. Buna aid 
mukavele imzalanmış ve belediye 
meclisince tasdik. olunmuştur. 

Elektrik idaresi belediyeye 
mühim gelirler temin edecektir. 
lslcend~run halkı Sayın Vali Sök
men Süere, kaymakam Mehmet 
Belek'e ve belediye reisimlı Alı

<lürrahman Mursala müteşeldcirdir. 

Asllerıerımıze 

kışlık bedlye 
Kahraman orduya kişlık he

diye tedariki için halkımızın te· 
berrüatı devam etmektedir . He
t>apların kapanması zamanı yak· 
lastıgı ciheti~ henüz bu hayırlı 

işe karışmak şerefine nail olmı

yanların biı an evvel Kızılay yar
dımcı korPitesine müracaatları ıa. 
ıımdır. 

Teberrüat listesinin neşrine 

devam ediyoruz : 500 lira Salih 
Bosna vereseşi ., müştereken,, 200 
vereseden Mehmet • iııegöllü "ay-.. 
rıca,, 100 vereseden Mehmet Ali 
Persil "ayrıca,, 210 Adana baro
su, 203 Feyziye köyü halkı, 25 
Cumali Büyükdeniı, 10 Yahya 
Arasıl, 5 Ali uncu. 

OKULLAR ARASI 
MÜSABAKALAR/ 

Bugün saat 14,30 da mektep
ler arası teşvik müsabaasını üçün 
cü haftası başlamaııı münasebe
tiyle hakem Fehamet Taşkının 

idaresinde kız lisesi sahasında zi
raat lisesi-Erkek lisesi voleybol 
takımları karşılaşacaktır . 

Bunu müteakip geçen hafta 
nın galibi ismet Paşa kıı ensti· 
tüsü voleybol takımı ilo kıı lisesi 
çarpışacaktır. 

Açık teşekkllr 
Tutulduğu hastalıktan kurtu

lamıyarak ııramızdan ebediyen 
ayrılmış bulunan Mahmut Gülek 
eşi Hatice Güleğin ~gerek cenaze 
töreninde bulunmak suretile aile· 
miz namına yakın ve temiz ala
kasını esirgemeyen gerek şahsen 
ve ya tel ve mektupla taziyede 
bulunmak suretiyle acılarımıza iş

tirak ed n ve bize • teselli veren 
sayın arkadaşlarımızla kıymetli 
dostlarımıza ayrı ayrı mukabele- -
de bulunmağa teessürlerimiz mü· 
sait olmadığından her birerlerine 
karşi borçlu bulunduğ'nmuz saygı 

ve açık teşekkürlerimizin muhte
reıv gazetenizle iblağını reca ede· 
rim 

Gülek aileıi namına 
Mustafa Rlfat OUlek 

t 4 Birinci kanun 19t1 
±ı±E :ıs LML& 

Fen alemind 

Güneşin Resmi 
Ve 

Torpilin elektrııı 

G 
üneşin resmini çekmek 
b.ir mesele~i.r . Makine~i: 
ıı ona çevırır ve resmını 

çekmenize yeltenirseniz filminiz ya
nar , simsiyah bir plak elde eder 
siniz • 

Güneş tutulması esnasında 

resim çekebilmek için , Rusyada 
bir alet icad edilmiştir • Bu alet , 
sahra topu şeklinde ve aşaka yu 
karı 4,5 metre uzunluğundadır • 
Bu kadar büyük olmasına rakmen 
ancak 5 santimetre büyüklüğünde 
bir resim alabilmektedir . Bu re
sim tabii büyiilllilcbilecektir . 

• 
Bir torpilin elektrik bakımın· 

dan enerjisi on buçuk saat müd
detle 40 watt'lık bir lambayı ya• 
kacak kadardır . Tabii yakacağı 

gemilerin tonajını da siz hesap 
ediniz . 

Bir hakaret iddia11 
Adil oğlu Kemal Bilsen adın· 

da birisi Ömer oğ'lu Tangüdere 
hakaret eWğ'inden ve Ahmet oğ'. 

Bayaııtı da • çağı bıcağ'a ite hafıf 
iurette yaraladığından , suçlu Ke 
mal emniyet memurları tarafın

dan Adliyeye teslim edilmiıtir. 

UN TEVZiATI 
İskenderun toprak mahsülleri 

ofisınden fehrimizde Asım Öıbi
lcn fabrikasına 32 , Cumhuriyet 
fabrikasına 56, Salih Bosna fab
rikasına 96 ki ceman 184 ton 
buğday verilmiş .. ve tevziıtt &..a
panmıştır • 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Raılyoıu 

Pazar 14.12 941 
8.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

8.33 Müzik : Hafif _Prognm 
(Pl.) 

8.45 AJANS haberleri 

9.00 Müzik : Hafif müzik vı:. 
marşlar (Pl) 

9.15 Evin saati 
9.30/ 
9.45 Müzik : Proa-ramın devamı 

(Pi.) 
J 2.30 Program ve memleket sa 

at ayarı . 

12.33 Müzik: karışık Şarkı Ve 
Türküler 

12.45 Ajans Haberleri 

13.00 Müzik : Karışık Şarkı ve 
Türküler Proıramının De 
vamı 

13.30/ 

14.30 Müıik : Radyo salon or
kestrası ( Violonilit Necip 
Aşkm) 

18 00 Program ve memleket sa
at ayarı 

18.03 Müzik : Radyo dans Or 
kestrası 

18.40 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Memleket Saat Ayan , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Konuşma ( Ulusal Ekono· 

mi ve Arttırma Kurumu 
adına ). 

19.55 Müzik : Liszt - Konçer 
to , Mi bemol (Pi) 

20.15 Konuşma : ( Meseleler ko 
nuşuyor ) 

20.30 Müzik : şarkı ve türküler 

21.00 Ziraat takvimi 

21.l O Müzik : Karışık şarkı ve 
türküler 

21.20 Temsil Antigone ( Sop 
hocles ) 

22.30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri 

22.45 Ankara sonbahar at yarış 

!arının neticeleri ve ajans 
spor servisi 

2:!.55/ 

23.00 Yarınki proıram ve kapa 
nıı 



SiYASi ve ASKER/ 

G(..>RUŞLER '"' 
MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Gıuetesi 

Uzakıark 
•allareltelırı 

Japonya Çinle münlerid •ulh 
yapmak iatiyor 

Uzakşarktaki muharebeler in: 
kişaf etmektedir . Amerikada, Ja 
pon darbelerine karşı koymak için 
Azami faaliyet vardır . 

Şimdi Japor.ya bütün atırlıit 
ile Filipin ve Singapur üzerine 
yüklenmiıtir . Japonlar , 1ngiliz 
ve Amerikan üslerini hem kara· 
dan hem de denizden ve havadan 
tehdit etmektedirler . 

Japonlar şimdi Maleıyaya ka
dar ıelip dayanmışlardır ve bun 
dan dolayıdır ki Sjngapur tt"hlıkP.

ye dütmflştür. 
Vifi hükümeti, Uzakıark mev

ıuunda tarafsıılıQ'ını ilAn etmiştir. 
ılı ılı * 

Son harelcAt üzerine en tiya
de naıara dikkati çeken fey, Ja· 
ponya ve Sov)d Rusyadır. Çün· 
kü ne Sovyetler , ne de Japon 
lar yckdiQ'erine karıı h<"nüz haki
ki Jut ıöstermiı detildir. 

Amerikada şimdi 18-65 ya. 
fındıki bütün vatandaılar millt 
hizmete çatırılmışlardır . 

* ılı • 

Gelen malumata röre, Japon· 
ya Çinle münferin bir anlaşma 

yapmak istemektedir. Fakat Çin, 
Japon tekliflerine yanaşmamakta· 

dır. Çünkü Japonya Çinden bir 
çok fedakarlıklar istemektedir. 

••• 
Vişi kaynaklarına ıöre, Ja· 

ponyanın iki harp plim vardır. 
•Birisi karadan Çine yayılma, 

diteri de donanma vasıtaı.iylc 

Cenuba yayalmadsr. 

Y eaı lllr aalha 
lla'18ıllıa 
( Baımakalcden artan ) 

narak, şimdiye kadar Uzakşark'ta· 
ki . politikasını teşkilitlandarmıştı. 

Fakat bu tün, bu ittifakla Afrika, 
Avustralya, ve bütün Asya da 
mihverin •Yeni dünya nizamı,. 
için ba .. rmak istcditi a-ayeler 
arasında yer almıı bulunmaktadır. 
liu ittifak kar1111nda Japonya ile 
Sovyetler Birliti arasında bir 
•ademitecavüz ve bitaraflık. pak
bna dayanan münasebetlerin, ne 
şekilde bir a-elişmiye utnyacafl, 
Londra ve Vaşina-ton'da oldutu 
kadar japonyada dahi merak edi· 
len bir mesele olsa gerektir. 

Şimdi hele Almanyanın Ame· 
rikaya harp ilan etmesiyle büyük 
devletler arasında esaah bir kuv· 
vetler denkleşmesi meyıiana gel 
mektedir . Amerika kıtası , iki 
yanını da hesap etmek , Pasifik 
kadar Atlantiki de düşünmek ıo 
runda kalmıştır . Helki de son 
iÜDlerde Sovyet cephesinde biraz 
tereddüt gosteren Almanlar, Bü
yük Britanya adalarına karşı isti
il plinlaranı yeniden tatbik saha 
sına koymayı dütünmektedirler • 
Harbin neticesinin gene Manşta 

ahnab:ltceti hakkındaki mütalea 
lara Avrupa ve lngiliz gazetele· 
rinde çok rasta-elinmektedir . Çün
k6 mihver devletleri , artık haki. 
ld ve son zaferi elde edebilmek 
için , dotrudan dotruya , Anı· 
lo - Sakson diinyasana hücum 
etmek icabbettitine kanaat K"etir
ımiı gibi görünmektedirler . 

Japonyanm Pasifikte giriştiti 
harp , muhakkak ki , bu hedefin 
bafanlmasa için yardımcı bir harp 
olarak telakki edilmektedir • 

Japonların dotrudan dotruya, 
Amerikan ve lngiliz deniz kuv
vetlerine hücumu • şüphesiz , Al
manyanın işlerini Avrupada daha 
kolaylaotırmak için yapılmaktadır. 
Çünldl ne Havainin , ne Guamın, 
ve hattl ne de Filipinin kaybı 
Amerika için tam bir ölüm lehli· 
keli yaratmayacaktır • Fakat do-

Almanya 
Ricatı 

Ankara : 13 ( R. G. ) -
Moskova şimalinde Ruslar devam 
h hücumlarda bulunmuş bir çok 
şehir ve kasabaları geri almışlar

dır . Hava hücumlarına mukabele 
edilmiş , 400 den fazla köyde 
istirdad edilmiştir . Almanlar mü
him zayiat vermiştir . 

Alman kıtaları hemen her 
cephede ricat etmekte ve büyük 
kayıplar verm( ktedir. 

Moskova : 13 ( A. A. ) -
Almanların Sivastopolu ele g~
çirrnekten şimdilik vazgeçtikleı i 
sanılıyor . 

1 ass ajansına göre , Alman 
lar heddlerinden , kat'i taarruza 
başladıkları giinkü kadar uıakta 

bulunuyorlar . 
Almanların 30 giinlük müda· 

faada uğradıkları kayıplar 15.000 
kişiyi geçmiştir . 

BIÇAKLI KA VGA 
Ahmet <ı~lu Hüseyin Levent 

kafayı faıla ~·ekip arkadaşı Mch· 
mel oğlu Kemal Yağcıyı ~arhoş· 
hık saikaıi_yle çakı ile hafif suret 
te yaralamış, Kemal Ya~cı da 
Hüse} inin elinden aldığ'ı cakı ile 
Hüseyini yaraladığından her ikiıi 
de yakayı ele v"rmiflerclir. 

Meninde ~kmelı 
13,5 kurufa satılacak 

Mt'rsİn : 13 ( Türksaıü nıu -
habirindrrı ) Önümüzdeki pa· 
zar günün<ieıı itıhart'n 950 gram
lık somunların 13,5 lıuı Ufa satıl

masının belediye encümt'nince 
karar altına alındığı haber alınmıı 
tır . 

Tiril Bava Karama 
Adana labealadea 

DERi SATl~I 
Kurban bayramında toplancı· 

cak deriler , 1 inci kanunun 23 
üncü sah günü saat (15) de ihale 
edilecektir . isteklilerin o saatta 
şubemize gelmeleri. 6- 14 13705; 

niz kuvvetlerinin yokedilmesi asla 
bıı şekilde mütalca edilemez • Bu 
na rağmen olanlaı an son bir kaç 
lfinlük tekline bakıp da bundan 
ne çelik paktın lehine ve ne de 
demokrasilerin tanı aleyhine kesin 
bir mana çıkarmak lıabil de 
iildir . 

Eter dünya haıtasını bir sat· 
ranç tahtasına benzetecek olur· 
sak , şimdiki halde iki taraf da 
buna taş koymakla meşa-uldür , 
Hakiki oyun daha başlamamış ve 
iki tarafın tam planları meydana 
vurulmamıştır . Gene satranç oyu 
nunda olduğu gibi , bir iki piya 
denin kaybı mesele dctildir • 
Asıl önemli olan <vezir> lerdir , 
Bunların ana kuvvetleriyle , her 
tarafa hareket imkAnlannı elde 
ederek tatbik edecekleri planlar , 

1 çarpışmanın ana şeklini tayin ede 
cektir • Bu arada şunu söyliyelim 
ki , Avrupayı her şeye rağmen 
bir hisar içine koyup ona nizam 
vermek imkana bulunmadığı şimdi 
A vrupada herkes taraf andan açı ta 
vurmaktadır • Çünkü ıtoklardan 
sonra kati ekonomik zaruretler 
dünya çerçevesi içinde kendisini 
hissettirmeğe başlamış olsa gerek 
tir . Fakat harbin muhtemel yeni 
gelifmeleri hakkındaki düşüncele 

ri ıimdi bir köşeye bırakıp , olan 
şeyler üzerinde duralım : 

Terazinin iki kefesi , şimdi 

bir hizada duruyor . Buradaki 
denkleşmeyi , bir taraftan diter 
taraf an lehine bozmakta , maddi 
kuvvetten çok , tatbik edilecek 
planlar rol oynayacaktır • Çünkü 
maddi kuvvetler her ıeye ratmen 
aşajı yukarı bir birine eştir , 

M6mtaa Failı F•nilı 

ı••··········· ; 
Alman - Japon 

pazarhğı 
Londra : 13 (a. a .) - Tay

mis gazetesi, Almanyanın, Ame· 
rikanın harp ilin etmesini bekle· 
meden harbe girmesi sebeplerini 
araştırarak diyorki : "Hillerin bu 
kaıan suç ortalı Japonya ile son 
dakikaya kadar yaplığı pazarlıtın 
bir neticesidir. Hiller, harbin önü· 
ne geçilmez l>ir zaruret oldutunu 
söylerken Alman milletinin böyle 
bir har~ten korktuğunu biliyordu. 
Çünkü böyle bir h up, harbın kı· 
sa süreceA"i ümidi ortadan kaldıra· 
yor ; Hitler itimad dolu nutku)•la 
bu ümid kırıcı darbenin tesirini 
BZallmağa c;alışmışlır. 

••••••••••••• 
Amerlkaaıa AOaa

. tıııteld mlldal ıııerı 

f 
( ikinci sahıfeden artan ) 

zirai iatihsallcri aı hrmak için ha
r içten g<"len ham maddeler üze
rine büyük gümrük reıimleri ko
yuyor. ifıiı.liA"in önüne ıeçmek 
için büyük nafia işlerine ıirifiyor 

ve bu ağır masrafİarı karfılayı· 
bilmek için vergil~ri arttırıyordu . 

Halk bu yükler altında ezil
mişti: 1924 te 100 mil~ on olan 
bu borç 1927 de 213 milyon do
ları bulmuştu. Havanada baıka 
yrnilikler 11ra11nda bir de Kapitol 
denilen bir hükumet sarayı ya
pılmııtı: Bu bina Birlefik Devlet· 
lrrin Vaıingtondaki Kapitotü tek· 
linde idi, ıu fııkla ki, Kübanın 

Kapitotü ondan chılıo tıü~ ü\c, ıltt· 

ha muht<"ff"m idi. Bu bina için 
17,000,000 dolar aarfedilnıitti. Gün 
geçtikçe Machado ada hallunda 
doQ'an hQfnutımıluğu yıkmak için 
bir d.!hşet siyasetine geçiyor, o 
zaman Amerikanın Küba ıcfiri 
olan Mr. Sumuer Welles'in itidal 
tavsiyelerini dinlemi} ordu. 1931 
de beşlıyan dün) a ilı.tiaadl buh· 
ranı en evvel kendini ~ Kübada 
hissettirerek için için ya~aıı bu 
ateşi patlatı\·ermioti. :şekerin lib· 
resi 21 çcntten 1 çente düşmüıtü. 

Uzakşarkta 
muharebe 
büyümekte 

(Başt:ırarı Birlnl'idt') 

püııküı !ülmüştür. Luzon 'un şimal 
ucunda ve şimal doğusunda bu. 
luııan Yugeu~garo ve Yagl"n de 
Japon paraşütçü kıtalarının hare
ketlerde bulundukları bildirilıyor. 

Vaşington : 13 (a.a) - Mih
ver tebaasından 5541, Amerikan 
tebaasından da 43, ltalyan, Al
man ve Japon tebaası tevkif edil· 
mittir. A-,erikan tebaası olan Al 
man ve Jtalyanlar Havay'da tev
kif edılınittır. 

Vaşirıgtoıı : 13 (& .a) - Hn· 
vay adalarına ~ apıluıı ilk hava 
taarruıunda ;u.~eıtten 15LO ölü ve 
yaralı vardır . 

Loııdıa : 13 (a.a) - Malez.
ya'da şiddetli muharebeler devam 
ediyor . Japonlar burada yeniden 
asker çıkarmağa ve pek aQ'ır ka
yıplar pahaaına bir nıiktar ilerle· 
m~ye muvaffak olmuşlardır. 

Çünking : 13 (a.a) - Kan
lon'un fimalinde baola~· an Çin ta 
arruzunun .. ilerlediği bildiriliyor • 
Japonlar acde olarak takviye kı· 
taları getirmt'k ıorunda kalmıf

lardır. 

TokJo : 13 (a.a) - Japon 
bahriyiıine • bağlı tayyareler Ma· 
nilla civarında muhtelif askeri 
mevıilere .hiicum ttmiştir. S«"kiı 

Amerikan tayyart'ai <lüfüriilmüı , 
14 ta)•yare de yerde tahrip edıl· 
mi!ltır. Dün Hong Konga )apılan 
hücumlarda :deniı. tayyart'leri bir 
torpido , bir gambot ve üç tica
rt"t ff'miıi batırmıılardır. 

Londra : 13 (a a) - Piriııcr 

of waleı ve Rtpulse'iıı batması 

ile lnıziliı clonanmesının uğı adı~ı 
hii) il" k•} ıua iıarC"l eden Tıme• 
ıazetesi diyor ki : 

Düşmanın basını Japonların 
c iıısaıı torpill,.ıinclen çok i!ltifade 
ettiklerini yazıyor . Bu torpilin 
içinde bir insan bulunmaktadır. 
Torpil hedefe atılıyor ve muhak· 
kak ıurettc isabet ediyor . Tor
pil.n hedefe· isabet etmesiyle için 
de bulunan insan .muhakkak ölü
yor . 

Japonların muvaff akiyetleri 
Lu silahın kullanılma11nı atfedi
lebilir. 

Tokyo : 13 (a.a) - Ameri· 
"81ıların Arizona zırhlısı batanldı. 

Nlltetçl eczaaı 

iSTiKAMET ECZAHANf Si 

1'.üçük mütetebbiılerin ko· 
layca kaı.andıkları milyonların 

hepsi bir kaç ıfin içinde havaya 
aavrutmuo bulunuyordu. Buhran 
açlığa, açlık ihtilAle kadar ilerle· 
mitti. Bütün kabıhat şimdi Gene
ı al Maclıadonun sırtına yQkleni· 
y orrlu . Bu ihtil!llcr çok karılı 

oldu ve 1933 tc Machacfonun fi-
rarından sonra ıla ada sükun bul· HUkQmel yan ında 
madı . Nationalisller: • Kübada tıi>· -------------
1 ülen lıuıursu:rluğun asıl st'bt'hi 
Platt Amend'larıclır.> Diyorlardı. 
Ncvyorkun Wall Street maliyo· 
nunun h"sabına çalışmaktan Kü · 
balılar artık bıkmııtardı. 

1933 te Ameı ika Cumhurreiı· 
liğine seçilen Mr. Roosevelt, Kü · 
banın vaıiyctini çok iyi kavramıf 
ve Wall Street maliyonuna karşı 
açtığı mücadeleye Kübaya nefes 
aldırmakla çok sevilmiıtir. 

SEYHAN DEfTEROARLIGIN
OAN: 

941 senesi kazanç vergisi· 
nin ikinci taksiti bu aydır. Ay 
sonnna tesadüf eden Kurban 

Bayramından önce vergi borç 
Jannı ödemiyenlerden borçlan 
yüzde on zamla tahsil edilece 
ğinden buna mahal kalma· 
mak üzere mükellef erin şimdi· 
den maliye tahsil şubesine 
giderek borçlarını tediye et· 
meleri lüzumu ilin olunur , 
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BORSA 
1 

PAMUK - HUBUBAT 
1 c --

CiNS/ l xıı.o FIATI 
En az En çok 

1 ,-
K. S. K. S. 

Koza 1 00,00 - 14,50 
''Kıevland ç-: ---- 00,00 

Klevland 1- _69,~- :!._0,00 
ı Kıevland il 66,75 67,00 

M. Parlatı 00,CC .58,50 
P. Temizı 00,00 56,00 

Kapı malı 

1 -05,~ 1 Y. Çiğidi 
_!<. Çiiidi 6,75 
Susam-- -50~00 

Butday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 

Yulaf 7~43 
1 

7,50 

== -·--- ··- -
13 • 12 • 1941 

1 KAMBiYO VE BORSA 
1 ı 6anlcaınJan alınmı,tır. 

(Frank) Fronsız -- ~ 
(Frank) İsviçre 

_1Sterlin) ingiliı -· - S.22-
-(Dolar1 Amerijtan c- !29_.~0 

·ı••••••• .. ~··~••••••eoag•••• 
1 Asrı Sınemada ! 
, • M;~~· BU AK SA M s;~J~· 11.l 

iKi FiLM P.IRDEN 
-1-

l larikulade meı aklı ve heyecanlı 

dolu emsalsiz film ... 
salın< lt:ı le 

111,1ıar Pollı Ballyesı Nlklıarter 

Casuslar Peşinde 

-2-
.~ F Ml!ı:ı~-:Korda"''- ·:vıctor:v~nll ,;,-;; .... ~ ~ 

.. ~liıf.Kudrellel Yarattıkları 
--.- ...... m• ._. ••• c:r ~-!1:""211 ........ ~--

1 • 1 

~o'!~~~~ünle~·~1~~!=.~ !~: !2~ 1 
.. .... & .................. .. 

-------- --
Pehlivan Güreşleri 

Bugiin ıehir 
ıtadyonıun<la bü
yük pt'hlivan gü
rt$1erı yapılacaktır. 

Bu güreıler ıçın 

tıalkımı1ııı prk ya
l"ndan tanıdığı 

nırılıuı f labı ş Ka · 
ıuın Tafoı i ıı in de 
ırhrimiu gelerl"k 
ağır sık 'et pthli
vanlaıımızla güre· 
şı-ceı!i haber alın

mıştır. Rilinrli~i ü
"Lere ağır sıklette 

yann ailrcıeceklcr 
arasınrla Kara Ali 
\'e Mü la} im gibi 
şöhretli baş pehli
vanlaı ımız vatdır. 

Bunlara Kasım Ta· 
far inin de katılmış 
olması aür"şlerin pek meraklı ve alakalı olacağını göıtcriyor, 
[ Yukarıdaki reıina Habeş pehlivan Kasım Tafarinindir. ] 

-----·------·---------
ı .................................................. .. 

ı i TaltelA • Brlıtal • Belbll • AH• ı 
f Liltlll Mllalr J 
ı ı : p ı : ı 
ı ı 
ı A ı 

i PAK 1 
1 K 111 i 
ı ı 
i l ş 1 
ı c 
ı Adres! Ooiruluk Fabrikası Civarı No. 59 - Ad811• ı 
ı Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. Jı 
:... ............................................... . 

i LAN 
Oımaalyı kazaıı çıltllı komlıyoaa ltaf
llaablıadaa : 

1-942 yılında kazamızda kesik ve daimi sulama usuli ile 
çeltik ekeceklerin ve çeltik sularile diğer ürünlerini sulıyacak 
olanların 1 S kanunu evve! 941 den en son müracaat günü 1 S 
kinunsani 942 günü olarak tesbit edi.miştir. 

2 - Çeltij'in beher on arandan 60 ve diğer ürünll"rin 10 
arından 15 kuruş ruhsatiye resmi alınacaktır. 

Aliladarlarm makalli komisyon başkanlığına 1 S kanunsani 
942 gününe kadar 3039 sayıb kanun hükümlerine göre dilek· 
çelerile müracaat etmeleri ve fazla izahat almak istiyenlerin 
komisyona baş vurmaları lüzumu tebliğ ve ilin olunur • 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABİDİNPAŞA CADDESİ NO : 42 - T[lGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

14 Birinci Kanun 1941 

:······· .. ••••••• .. ••••••••••••• .. ·····: . . , 
• • 
i· TÜRKSÖZÜ 1 
• • • • 
: Gazete ve Matbaası İ • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA DONYAHIN HER TARA- : ! rlNDA VUKU BULAN HADİSEURİ GOHü GO- İ 
: Gazetesi HONEVERİR. TORKSÖZOHO TAKIP EDiNiZ. : • • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
: plAn, harita, bilumum matbaa Türksözü' 1 
• işlerini Tilrklyede mevcut mat- • 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve stlratıe elden çıkarır. : 

• • • • : Türksözü Cilt Kısmı : • • • • 
İ SAGLAM, TEMİZ. ZARİF CİLT l~LERİHİZİ ANCAK TORKSôZO İ 
: MÜCEllİTHANESİNOE YAPTIRABİlİRSİNİZ : • • • • 

----~----~~~~~~~~~~~~~--_,~~~·-·~·~ .. ~~·~·~·-·~··········~~···· .. ••••••• .. •• 
~~ ·;:---·...,.,...,,.....,....,~~.~~.~~ 

T. I ş Bankası ~ 
&içik tasarruf besapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır • 

194!. llıramlyelerl 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 ,, 1000 •• 3,000 .. 
2 " 

750 ,, 1,500 •• 
3 " 

500 ,. - 1,500 .. 
10 " 

250 it - 2,500 .. 
40 •• 100 ,, - 4,000 •• 
50 ,, 50 " - 2,500 ., 

200 .. 25 •• - 5,000 ,, 
200 " 

ıc. " - 2,000 " 

TUrklya ı, Bankasma para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş ve faiz almı• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

~ 

,.--------
TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i : !00.000.000 Türk LiTaaı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

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 

aşağıdaki plana gfü.: ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 600 • 2000 .. 
4 

" 
250 .. 1000 it 

40 il 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 it 

5000 .. 
.. 120 

" 
40 .. 4800 .. 

160 .. . 20 .. 3200 .. 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

·-------------------.--------------

1 ··---- -
lNEVROZIN 

-

Biltfln atrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DlŞ ağrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda\ı i edilir. Müessir ilaç : 
N E V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDİNİZ ı 
:: __ icabında 'günde . 3 ~:': alınabilir 1 

~====:======:ıcz==========~2~ 

ll N E~"·Z L E ~ 
A ~ M n Kırıkhk,Baş, R 

= Diş ve adele = 
M ağrıları A 
R H 
A En seri ve en kati şe· R 
R kilde yalnız kaşe R 

: GRIPIN: 
R A 
: ile geçer : 
R Hıvaların s.:rinleli ~i bu fi 
R günlerde alacağınız ilk q 
R h 
R = tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundumıak olmalıdır. R 

~-Kalbi .. bozmadan,:mide:ve',böbrekleri ~ 
11 yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
N - n 
M L u zumunca günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve M 
= her yerde pullu kutularım ısrarla isteyiniz. = 
•aa:z-.ııc:ır:::a:::::a::::n:sz:s:ıız z»:xx:s::a::z:n:=xx• 

i Abone ve UAD 1 ']['ÜHlh~SÖZÜ 
ı şartları GÜNDELiK GAZETE • ADANA 

ı Sahi,, oe Ba~muharriri 
ı Senelili . • • 14()(} Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı 1 Aylı~ı . • . 1 25 • 
ı Umumi Neşriyat Müdürü 

ı hanlar için idareye MACiD GıUÇLO 
iı mUracaat etma~ldlr Bosıldı !lı yer: TORK'iOZO Matboo11 

_u, .. :-ınm"tt .... ~· ............... ü! .. 


