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Uzakşarkta 

Japon 
ihracı . 

devam 
ediyor 

Karada, baYada 
ve denizlerde 
muharebeler 

Knoks döndü 
Ankara : 15 (R.C.) - Japon 

hareketi devam ediyor. Bugünkü 
vaıiyete göre Joponlar hava üs
tünlil~if göstermekterlir. 

Mamtıfih bu harekat başlan· 
ıııç sayfasındadır. Şimdiye kadar 
karaya çıkan kuvvetler hep sahil 
dedir. içerilere h~nüı girilmiş de 
ğildir. Bazı yerlerde muvaffak 
olunmuş da değildir. 

Tokyo : 15 (a.a) - Kaunun
dalı:i Japon :,kuvvetleri dün Hon
kona'a hücum etmiştir. Urdu teş
killeri hava kuvvetlerinin ve ş1d· 

detli bir topçu ateşinin himaye
sinde- asker çıkarmağa teşebbüs 
etmiştir. 

Nevyork : 15 (a.a) - VolCi 
adasındaki Amerikan kuvvetleri 
düşmana karşı koym:ığa d~vam 
ediyor. Filipinletde muharebeler 
Luıon adasına ve bilhassa Aparri 
Laf&'lpi ve Vigan hülgt>lerinde
dir. Luı1.>11 t•enubuııüa ve l.fl&as · 
pide Amerikan lıavu L:uvve:tleri 
Japon tan areleriıır. lr.urşı hücum 
etmiştir . Legaı;pi açıklarında iki 
Japon nakli} e gecıiııi ağır lıasara 

u~rahlmı$lır . 
Nevyork : 15 (a.a) - Havay 

adaları bölgesınde düşman deniz 
altılarma hücum edilmiştir. VaHi 
adasına düşman yeniden iki hava 
hücumu yapmıştır. İkinci hücuma 
pek çok Jayyare iştirak etmiştır. 
iki düşman tay} aresi düıürülmüş
tfir. Hasar ehemmiyetsizdir. Bu 
adadaki deniz erleri mukavemete 
devam ediyor. 

Payibaıu : 15 (a.a) - For
muzda neşredilen : Japon tebliği : 
12 düıman tayyaresi adanın ce
nup batısında Takao şehrine yak
laşmıştır • Tayyareler ~şehre var
madım geri dönmüştür. 

Manilla : 15 (a.a) - Japonla
rın şiddetli hücumlarına ra~men 

FHipin adalarında durum eyidir. 
Bu müddet :zarfında düşmanın iki 
krovazörii batırılmış ve bir çok 
nakliye ge n isi ile lmk tayyare 
tahrip edilmiıtir. Lingayen'e ya
pılan_ bi~ a!ke~ ç~karma teşebbü
sü puskurtulmu~tur. 

Sahil -l:iataryaları Vigandaki 
·ve Luzon şirnalindeki Japon mev· 
:ıilerini döğmüı , tayyareler bom 
balanmıştır. Asker· yüldü dört 
sıemi batırılmış ve diğer ilci gemi 
hasara uğratılmı§tır. 

(Gerlsl 3 üncü 11&yfacla.) 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

Ankara : 15 ( A.A. ) - Bü
yük Millet Meclisi bugün toplan· 
dı . Bekaılar vergisi kanun tekli
fi müzakere edildi . Bazı devlet 
büdcelerinde değişiklik layihaları 

konuşuldu ve askerlik kanununun 
39 ve 61 inci maddelerinin değiş
tirilmesine, Türk-Alman ticaret 
anlaşmasmın tasdikine , dışarıdan 
gelen techizatın gümrük resminden 
muafiyeti müddetinin uzatılmasına 

korar vcrilmi~tir • 

Muğla' da Dün Şiddetli 
Y ersarsıntıları Oldu 

Ya taftan 
Mujlada 

nahiyesinde lazıa zarar 
basar 

var 
var 769 binada 

Muğla : 15 ( a.a) - Muğlada saat 3 ve f Fazla zarar gören Yatağan nahiyesine 
14 sularında iki yer sarsıntısı olmuftur. iki 1 vilayetten yüz çadır gönderilmiftir. Mal'
kiıi yaralanmış , 764 ev ile dört okul ve maris kazası~da 40 evde hafif üç evde 
bir hastanede hafif hasar olmu,tu11. fazla hasar vardır • 

l_]IVY~TlERE GÖRLJ 

Alman 
Ricatı 

- Bütün cephede -

devam 
ediyor 

Bir çok kasabalar 
ve köyleri Baslar 

din geri aldı 
Rus sivil lıalkı Moskova:sokaklarında lezalıüratta 

tısında Verkov~ ve Tutanın Dub· lemiştir. Leningrad kesiminde Tit-
na'yı işgal etmişlerdir. Karade r~ni'ni cenup b.atısında Alman 
ııi:1.<le 25,000 tonluk bir düşman rı catı devam erlıynr. M 

nakliye gemisi batırılmıştır. Moskova: 15 (A.A) - Dun 
Sloklı olm: 15 (A.A) - Sov- Kıı.ıl<>rdu 57 köy işgal etm i ştir. 

yet kuvnokloı ınclnn ver ilen ha· Kalirı in d e şiddetl i bir mukave-
berlete. göre Suv refü:t bu cep· m~k ro ITl(•n ileı i hınekfi\ devam 
lıt>ııiıı iki u cu uıcı iııc1e :lO kıh>- edıyoı. 

ı . f · ı ı ı ' c:t ' ı· Alnıan· lfodapeşte: 15 (A.A) So v-metıe ıı;ıt r :ıı ı er en ı ... ı . . . 
Jar Kalt'ııin şehrinin riv ııı ındakı } et CqJlıesınden gele ıı ve ıı.kmcı 

ınevzilr.ri terk etmişlr.rdiı . k;t 'ıılarclan .. mürekkep ulan . bir 
Kafinin' cenubundaki Alman Kolordu dun Peştede meıasımle 

kıtaları yar~aya çalışan Sovyet karşılanmıştır. 
tümenleri Kliut Moskova yolunu Tokyo: 15 (A.A)- Tas ajan· 
geçmişlerdir. Tula cenubundaki sına göre, 1Mosk~v~ ~ephesinde~i kesimde Rus süvarisi Stalinogorsk Sovyet kıt alan ıkıncı Alman tu- , 
ve Kasira arasındaki hattın lCO meniyle 160 ıncı piyade rümeııini 
kilometrelik bir kısmını temiz- kovalamaya devam ediyor. 1 

.... : ........................ : 
: ı 

f Libya'da ı 
ı : 
i MİHV[R ORDUSU i 
ı - Yeni Bir - ı 

' i ÇEHern i~iHDt i 
ı ı 

Ankara : 15 (R G.) :__ Tob
rukla Derne arasında Gazaledeki 
Mihevr kuvvetleri lngilider tara-
fından çevrilmiştir. Buralarda 
kanlı muharebeler olmaktadır. 

• Mihver tebliğleri bu tazyikin ağır 
olduğunu itiraf etmektedir. Bri
tanya kuvvetleri Metili istikame. 
tinde ilerlemektedir. Alman ve 
ltalyan kuvvetleri şimdi dağlık 
bir bölgeye çekilmek zorunda· 
dır. 

laglllz Bahriye 
Nazırının nutku 
Londra : 15 ( A. A. ) -

Bahriye nazırı Aleksandr , Prens 
Of Vallace ve Repulte'un kaybı 
hakkınd;ı demiştir ki : 

Donanma buna tahammül ede
cektir . Bunlar düşmana fazlasile 
ödetilecektir . Bu kayıplar donan 
manın gayretini arttırmış ve az
mini kuvvetlendirmiştir . 

Başveklllmlzln 
- Slllfkede -

dlakl tetkikleri 
Mersin : 15 (a. a.) - Başve

kil Doktor Refik Saydam bu sa
bah otomobille Silifkeye gitmiş
ler ve akşama Mersine avdet et· 
mişlerdir. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıı - Sayı : 5186 

Fedakarlıklara 
hazır/ıanmalı 

:·········· ı • ........... 
• 

ı 
ı 
ı 
: • 

Denebilir ki insanlık aleminin yr1sde doksan dokuzu bugün 

muharip vaz(qetine geçmiştir. Tarkige gibi geriye kalan 

.ııiizde bir kısma dahil memleketlu harhe karşı bitaraf 

kalsalar hile tıhkı muhar;p milletler gibi yaşamak 
i mecburiyetindedir. 

ı 
ı 
ı 
ı 
: : 

: ......... . ı .......... : • 
Avrupa harbinin cihan harbi şeklini alması memleketimizin milletler 

arası münasebetlerinde hiç bir değişiklik yapmıyor. Çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti bitaraflığını yeniden ilan etmiş bulunuyor. 

Fakat harp karşısında bitaraf kaldı~ için memleketimizin milletler ara· 
sı münasebetlerinde bir değişikUk olmaması gerek siyasi gerek iktisa
di bakımdan dünkü ve bugünkü rlurum araı::ında hiç bir fark bulun
maması demek değildir. 

Hakikatte Avrupa harbi uzak 
şark ve Amerika memleketlerine 
bulaştıktan sonra Türkiyenin bir
biriyle mücadele halinde olan 
memleketler arasındaki durumu 
kat kat zorlaşmışhr. Bu zorluk 
derecesinde harici emniyet şartla
n da ağırlaştığı ve ona göre mil
letçe ağu fedakarlıkları göze al
mak lazım geldiği gibi harici mü
badele sahası tamamen harp böl
gelerinden ibaret kaldığına göre 
iktisadi noktadan memleketin ken
di kendine yeter olmaktan başka 
çaresi kalmamıştır. 

Bunun içindir ki ekmeğin ve
sikaya bağlanması gibi düne ka
dar almmasına ihtiyaç hissedilmi· 
yen buzı tedbirle!' bugün arhk bir 
zaruret gibi görünüyor. Bir kaç 
gün evvele ~·elinccye kadar mem
leketimizde bu sene hububat is
tih ı;ndeki noksanı harıçleı. ge· 
tireceğimiz buğday ve unl:ı ka
patmak mümkiindii. 1 lükumel de 
bilhassa fak ir halk tabak:ılarıııın 
gıda maddesi olan ekmeği vesi· 
kaya bağlamaya çalışıyordu. Fa
kat Amerika ve J aponya harbe 
girdikten sonra artık bu imkan 
yolunu kapanmış diye düşünmek 
en basil ihtiyat kaidesi icabıdır. 

(Gerl!l 3 Uncil aa1fada) 

VHJI • BERLIN 
ARASINDA BiR 

) ~~k~~~~s'!~ G~ 'IVi~i 
hükümeti Almanyayt proteıto e
den mahiyette bir tebliğ- neşret
m işti r. Buna sebep Almanların 
bazı Fransızları idam etmesidir. 

Vişi ; 15 (a. a.) - Resmi 
tebli2' : Fransız hükumeti, Alman 
makamları tarafından alınan mi
silleme t~dbirleri hakkında neş· 
redilen tebli~i teessürle ü~renil· 
miştir. Fransız hükumeti, yaptı~ı 
mükerrer ve heyecanlı teşebbüs· 
terde kurşuna dizilecek olanların 

azaltılmasını rica etmiş ve bunu 
elde edebılecetini sanmıştı . Bu 
defa kurşuna cliıilenlerin }'Üksek 
bir miktarda olması bütün Fraıı-
sıılarda derin lıuıuı su7.luk hasıl 
ctwiştır. Hiıl<liınet bu kitle ha· 
l indeki teessü ı Je rı dol&J ı duydu
ğu hissi J\lmaıı u1akııııılnı ıııa 
hi ldiı m iştir. 

Paris : 15 (a. a.) - Evleri 
işğal altındak i Fransada bulunan 
350,000 mülteci hala işgal altın
da bulunmayan topraklardadır. 
Mayıs ve haziran 1940 aylarında 

sivil mültecHerin sayısJııJ2.000 .000 
a ç1k.m1ştır. 

Askeri vaziyet 

Hong -Kong'da 
Son Durum 

Uzakşarkta son vaziyet şu
dur : 

Filipin adalarından Luzonun 
şimaline çıkarılan Japon kuvvet• 
leri şiddetli bir mukavemetle kar
şılaşmı~lardır . Fakat buna rağmen 
ilerlemekle devam ediyorlar. 

Japonlar ayni zamanda ada
nın cenup doğu sahilinde Lagas
piye de asker çıkarmışlardır • 
Bundan başko adanın doğu sabi 
linde lliganııya paraşiitçüler indir
mişlerdir . 

Japonlar , bu muhtelif hare
keUerle Amerika kuvvetlerini şa

ş ırtmak ve adanın ele geçirilmesi
ni kolaylaştırmak istiyorlar • 

Malaya yarımadasında vaziyet
le değişiklik yoktur . 

Hong Kongda Japon hücum· 
lan durmuştur . Burada şimdi 

topçu muharebesi olmaktadır. Ma 
reşal Şang Kay Şekin kumandasL 
altındaki Çin kuvvetlerinin Hong 
Konga hücum eden Japonların 

yan ve gerilerine taarruz etmeğe 

başladıkları bildiriliyor . 
Japonların Felemenk Hindis

taruntn en büyük adast olan Bor
neoya asker çıkardıkları rivayet 
ediliyor • 

Borneoda çok zengin petrol 
menbaları vardır • Burasının , 
Japonların en çok ele geçirmek 
istedikleri yer olduğu muhakkak~ 
tır . Fakat asker çıkardıktan ha
beri henüz teeyyüd etmemiştir. 

Japon tayyarelerinin hücumu
na utrayarak batan iki İngiliz 
dretnotundan 2330 kişi kurtarıl
mı~tır . İki vapurun mürettebatı 
2925 kişi idi • 

Şu halde kayıp yekunu 595 
dir • 

Amerika tayyareleri tarafından 
atılan bombalarla içinde yangın 
çıkan Haruna Japon dretnotunun 
battı~nı Amerikalılar resmen bil 
dirmişlerdir • Bundan başka bir 
dretnotun ağır hasara uğradıtı 
1 kruvazörle bir torpido muhribi
nin babrıldı~ı bildirilmektedir • 

Japonlar Harunanın battıtını 
kabul etmiyorlar • bir kruvazörün 
hasara uğradığını , Amerikalılann 
bunu Haruna zırhlısı zannettikleri 
ni söylüyorlar . 

Libyada Britanya kuvvetleri 
garba doğru ileri hareketlerine 
devam ediyorlar . Son haberler 

{Gtrlal 3 ii.Qcil •aJfaclal 



2 Say!a TORt<SOZO 

Havacı ilk Bahisleri 

Gece Uçuşu Mahsullerimizin 
ambalajları 

Yerli Malı Pazarla
rında Satış lJ sulleri 

Suni . , 

M 
uazzam surette gece u
çuşlarına çıkan tayyare
ciler, tabiatiyle ancak 

gündüzleri uyuyabiliyorlar. Sıhhat 
kaidelerine pek ehemmiyet veren 
İngilizler. gecelerini göklerde, 
gündüzlerinin büyük bir kısmını 

da yatakta geçiren bu gençlerin 
kafi derecede güneş ziyası gör· 
mediklerini ve bu suretle sıhhat
lerinin bozulduğ-unu görmüşler

dir. 
Halbuki, kendilerinden büyük 

işler beklenilen bu tayyarecilerin, 
her feyden evvel sıhhatlerinin 
yerinde olmasını temin etmek 
lazımdır . Bu düşünce ile lngiliı 
zenginlerinden Lord Northclirf 
§Öyle bir çareye baş vurmuştur : 

«Gece uçuşlarına çıkan tay
yarecilerin bulunduğu tayyare 
meydanlarının heı birine yalcın 

aynı ıamanda, suni güzeş ıiyası 
neşreden birer cihaz gönderile· 
cektir.> 

Böylece tayyarecilerin, güneş 
ziyası görmemekten dolayı git
tikçe azalmakta olan eneı jileri 
bu cihaz sayesinde takviye edil
miş olacaktır, 

"' * * 
Danimarkada, son zamanlar

da, cD, K. S. ) harflerinden mü· 
teşeklı:il bir · ilemeti farika belir
miştir. Aslında gayet gösterişsiz. 

olmakla beraber bu işaret büyük 
bir ekseriyetin göğsünü süsle
mekte ve dikkati çekmektedir. 

Bu üç harf, Danimarka lisa· 
moda ıu üç kelimeyi temsil et
mektedir. c Den Kol de Skulder> 
aynen tercüme edildiği taktirde 
bu tabir, sadece, csoğuk omuz• 
demektir.> 

Fakat aslında bu iğneyi ta
kanlar. dahildeki Alman istilacı

lara kar§ı amaoaır. bir soğuk 
kanlılıkla mukavemet edecekleri· 
ne yemin eden vatanperverlerdir. 
Düşmana kaı ~ı .} apılan bu sessiz 
mukavemet kendini muhtelif tarz
larda göstermektedir, 

Çok defa Almlln muzika11 
çalgı çalarken seyircilere mahsus 
iskemlelerin bomboş olduğu gö
rülmektedir. Alman askerlerinin 
dükkanlardan satın almak istedi 
ği şeyler, tuhaf bir tesadüf ese
ri. dükkancıda kalmamııtır . Hal· 
buki beri yanda yerliler, her İı· 

terliklerini elde etmenin yolunu 
bulmaktadırlar. 

istila altında bulunan memle· 
ketler arasında en aı. tazyik gö
ren bir danimarka olduğu hal
de yine Danimarkalılar «D. K. 
S.» )arını takmakta ve setsiz 
mu"avemetle.ine devam etmek
tedirler. 

* * * 
Harp başladılctan sonra A

vustralyalı gençlerin en çok rağ

bet gösterdikleri yerlerden birisi 
de tayyare akedemisi olmuıtur. 

Bu ıene tayyareciliğe intisap e
denlerin miktarı o kadar çoktur 
ki, yapılan hesaplar 24 saatin 
her 37 dakikasında bir gencin 
tayyarecili~e yazıldığını göster
melctedir, 

Avustralyanın en büyük 
mektebi Melbourne civarındadır. 
Burada bilhassa külliyelli mik
darda deniz tayyarecisi yetiıti
rilmek.tedir. 

* * • 
Son zamanlarda tayyareler 

harbin başlangıcında yaptıkları 

K'ibi muayyen bir mesafeye ka
dar çıkmakla iktifa etmiyor, çok, 
çok. yükseklere kadar yükseliyor• 
lar. Tabiatiyle bu kadar yüksek
lerde §mansız soğuk dalgalariy
le kar§ılaııyorlar. 

Bu tarzda yüksek uçuıları 

Ve 

Güneş 
\!tkan tayyarecilerio, donmak gi· 
bi bir tehlikeye maruz kalmama
ları için, lngilterede bunlara mah
sus surette yapılmış çamaşırlar 

verilmektedir. Bu iç çamaıırların 
kumaşları o kadar kalındır ki, 
bunları adi üniformaların altına 

giymek mümkün değildir. Onun 
için yülı:sek uçuş yapan tayyare
cilere bu çamaşırların üzerine 
giyilebilecek surette ) apılmış 
mavi ve gümüşi renkte hususi 
üniformalar verilmektedir. 

* "' * 
Bir mayıs günü Montevideo 

limanına direğinde Arjantin bay
rağı dalgalanan bir gemi girdi. 
Aslen bir Norveç gemisi olan 
ve Hapron il ismini taşıyan bu 
teknenin içinde Norveçli balina 
avcıları vardı : Bunlar başların

dan şöyle bir vaka geçtiğıni id
dia ediyorlardı : 

cBiz avlanırken, ansızın al · 
dığımız bir telsiz, depo gemisine 
dönmemizi emrediyordu. Halbu
ki depo gemisinin t·ulunduğu 

mahalle gelince, bir Alman kru-
. vazörüyle karşılaştık. Hemen o

radan uzaklaştık. Fskat bu kar
gaşalıkta iki arkadaşımız kay
boldu. Bunların esir dü4tü~ünü 
sanıyoruz.> 

Bu acaip hikayenin anlatıl
dığından kısa bir müddet sonra 
Bostona dönen Amerikalı cenup 
kfişifi Doktor Siple de Almanya
nın yakın zamana "adar cenup 
kutup denizindeki Dcc~ption a
dasında bazı tamir üsleri bulun
duğunu aöyledi. 

Bu ada zirvesi deniz sathın

dan 550 metre yüksekte olan es
ki bir yanardağdır. Cenup doğu 
kısmında tabit bir koyu vardır. 

Burada Almanlar tarafından 1938 
ıeneıinde kurulmuş olan tamir 
üslerinin bir kaç ay evvel uçu
rulduğu haber alınmıştır. Bunun 
sebebi bilinememektedir. Bir zıt · 
mantar Graf Spee'nin de burası
nı bir fis olarak kurmuş olma· 
sı imkan dahilinde görünmekte
dir. 

Alacak yüzünden 
Abdullah oğlu Salim sarho~ 

olarak , alacak yüzünden Mah · 
mut adındaki, şahsın ~evine gidip 
hakaret :ettiğinden dolayı tutula· 
rak C. M. Umumiliğine teslim e
dilmiştir. 

jüt çuval veya kanaviçe ile 
ambalajlanarak ihraç edilmesi mu· 
tad mahsullerimiz bundan sonra 
ıu §artlarla ihraç edilebilecektir: 

1 - Ambaaj maddelerinin 
alıca tarafından temini takdirinde 
malların amba l ajlı olarak ihracına 
mani yoktur. 

2 - Ambalajın iadesi şar

tiyle ihracat yapılması. 
Bu takdirde jütten mamul 

çuval veya kanaviçe ile ambaliijlan· 
mış olarak malın ihracına ancak 
ambalajların alıcı tarafından ia · 
desi ve satıcının bu iadeyi temini 
şartiyle müaaade olunacaktır . Bu 
maksadla ihracatçı, ihraç esna· 
sında alakadar gümıü8 idaresine 
ambalajın iadesini teminen nakdi 
teminat yatıracaktır. 

Ambalajın iade edilmemesi 
halinde teminat a"çası irad kaydo· 
lunacak, ayrıca talepte de bulu· 
nulacaktır. 

Maarifte tayinler 

Kınalya kazasının Ali Renk kö
yii öğretmeni Mehmet Guday Vi· 
layetimiz flmrine verilmiştir. 

Korkuteli kazasının Zivint na 
hiyesi :okulu öğretmeni Nadire 
Enç vilayetimiz emrine verilmiş· 
tir. 

• * * 
Osmaniye Maarif memur ve· 

killi~i yapmakta olan Mahmuf 
Sevük Maarif asil memurlu~ıına 

tayin edilmiştir. 

Tara11ata yapılan 
latbol maçı 

Beden terbiyesi İçel bölgesi 
Tarsus ' gençlik kulübü ila Beden 
terbiyesi Seyhan bölgesı Adana 
gençlik kulübü: arasında Tarsus 
stadyomunda yapılan maçta Tar
suslular güzel bir oyunla 2 - 1 

· sayı ile galip geldiler. 

Serho,luk yiizünden 
birbirlerine gir•miıler 
Yüksek Dofap mahalles:nden 

Mehmet o~lu Yusnf Gerdan, lb· 
rahim oklu Mustafa Gerdan, Mus· 
tafa oğlu Mahmut Ôzbiçer ve 
Kerim oğlu Yusuf Uçar adındaki 
kimseler sarhoşlulc yüzünden bir· 
birlerini döğdükleriııden ve yara

ladıklarından polis taı ..ıtıııdan ad· 
liyeye teslJm edilmişlerdir. 

ı ........................ ı 
i ~Utç&slz alla Pll_!l!la- i 

sız gemi. ı 
ı Bu gUn harcarken ı f dUf Unmeyen,' yarm aj- ı 
ı la~ ı 

ı ........................ ı 

Kaçak arpalar 
Altı ton aPpayr 

deposunda saklamı1 
Şamil o~lu Hüsamettin tuğ· 

man isminde biri aı c\iyesiude 8 
ton yulaf, 6 ton arpayı beyan
name haricı tuttu~u cihetle ya-

· pılan şikayet ve görülen lüıum 
üzerine Hüsamettin yakıılanmış 

malları da memurlar tarafından 

müsadere edilmiştir. 

Pazar gtlntl 
yapdan gtlreşler 
Pazar günü stadyomda çok 

kalabalık bir seyirçi önünde pro. 
fesyonel ve amatör pehlivanları· 
mız arasında· l serbest, groko ro· 
men ve karabucak güreşleri ya· 
pılmıştır. 

En heyecanh ve zevkli güreş 
mıntalcamızm muhtelif köylerin· 
den gelen delikanlılar ara11nda 
olmuştur. Ge.çe~ se~e~in ~ ~lt~ı~ 
bir kiloda , Türkıye uçunculuğunu 
kazanan Kürkçüler köyünden Ah
met Aksoy rekiplerinin sırtlarını 

sere getirerek Karakucak birinci_:
liğini almıştır . Groko.Romen gu 
reşinde B. ~dalı Mehmet takibi· 

ni 3 dakikada tuşla yendi . 
Habeş Kasımla dünya dör

düncüsü Adnamn antrenman ka · 
bilinderı tutuş~ukları güreş isteni
len şekilıle o!mamıştır . Neticede 
Adnan Habeşin sırtını yere geti
rerek 22 dakika galip gelmiştir. 

Senenin en mühim karşılaş . 
ması Di§içürük Süleymanla Mü 
layim arasında idi . Geçen !leııe 
105 kiloluk Habeşin sırtını yere 
getiren ve ~bir çok pehlivanları 
yıkan Çukurovanın güzide güre~ 
çisi Süleymanın Avrupa, ~merı· 
ka ringlerinde muvaffakıyetler 
kaz.anan Mülayime karşı a!aca~ı 
netice bekleniyordu . 

Müla} im kisbetle, Siileyman 
ise iç donla güreşe başladılar . 
Fakat Süleyman , mülayiminde 
don geymesini teklif etti . Bu 
teklifi MülAyim kabul etmeyince 

t Süleyman ~sahayı ter~t· tli ve gü
reı de böyle sona erdı 

1 
_.....ı ____ _ 
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Garip vasiyetname·f abrika dumanlan-Bitaraflar 
Nevyorkta ölen zengin bir Amerikalı garip bir 

vasiyetnamede şu kayıt vardır : 
«Servetimden 50 bin dolar bir bankaya konu

lacak, bunun faizi ile senede bir gün, uzun müd
dettenberi devam ettiğim birahanede müşterilere 
bedava bira verilecektir. 

Birahaneye bir saat ve büyük bir gramofon 
ahnacaktır. Gramofona konulan plAk her çeyrek 
saatte bir şunları tekrar edecektir : «Sevgili Jack'· 
ın sıhhatine içiyoruz!> . . "' 

Amerikalı mütehassısların yapbklan hesaplara 
göre, Amerikada fabrika bacalarından çıkan du· 
manlar . senede 5 milyar liralık zarara sebep olmak· 
tadır. 

Bu paranın yüzde onu, iyi yakılmaması yüzün· 
den duman olarak israf edılen kömürdür. Diğer 
yüzde doksanına gelince, bunun bir kısmı birçok 
eşyanın kirlenerek mütemadiyen yıkanmasına lü
zum hasıl olmasından, bir ~kısmının temizlenemiye
rek tamamen atılmasından ileri jelmektcdir. 

1 
Dumanın sıhhat üzerindeki tesirini, biı çok bah· 

çelerdeki sebzeleri, çiçekleri bozmasını da hesabaı 
katmak lazımdır. 

ıt * * 
Avrupa haıbi, Uzak Şarkta başlıyan muhare-

be ile, bir dünya muharebesi şeklini almıştır. Sim· 
di dünyanın beş kıtasında da harbediliyor. YeryÜ· 
zünde 2 milyar 234 milyon insan vardır. Bunun 
221 milyonu, yani ancak yüzde onu muharebe dı · 
şıdır. Diğer iki milyar 13 milyon insan muharip 
zümreye mensuptur • 

Bir lsviçre gazetesi bu hususta faydalı bir ista
tistik yapmıştır. Bu istatistikte deniliyor ki : «Bu· 
gün harbe girmemiş, bitaraf ancak birkaç devlet 
nır<lır . Runlar da şunlardır : 

Türkiye, lsviçro, fsveç, lrlanda, Portekiz, Ce
ııubi Amerika hükumetleri, Afrikada Liberia ve 
A ~yada iki devlet. 

ispanya, Rııs cephesine iÖnüllüter gönderdi · 
ğinden, bitaraf saytlamaı.> 

l 
Ankara: 15 (Türkııöıü muha

birinden) - Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazarlarırıca tatbik edil· 
mekte o'an satış usullerinin deği4· 
tiri!diğine ve bir kısım halka ter· 
cih yapılarak tevziat yapılması 

kararlaştığına dair gazetelerde 
bazı haherler çılcmıştır. 

Alakalı ınakamlarda yaptığı

mız tetkikata nazaran gerek top
tan ve gerekse perakende satış· 

lann bütün müstehliki en kolay 
ve ucuz bir şekilde tatmin çare· 
leri üzerinde durulmakta oldu~u 

anlaşılmıştır. 

Ancak iktisat Vekaletince teı
bit edilmiş ve lıalen Sümer Bank 
Yerli Mallar P.11.arları satış ve 
tevziatında esas alınını§ bulunan 
usullerin .. değiştirilmesi hakkında 

henüz bir karar alınmamış olduğu 
da ilave edilmektedir. 

Aıllerıerlmlze 
kışlık hediye 

Bugüne kadar Kızılay yar
dımcı komitesi tarafından tahsil 
edilen banka vasıtasile Ankaraya 
yollanan para miktarı 48710 lira 
dır. Tahsilat muntazaman yapıl
makta ve para toplandıkça derhal 
merkeze yollanmaktadır . 

Adanamız bütün yurdda bi
rinciliği muhafaza etmektedir. Te 
berrüat listesinin neşrine devam 
ediyoruz : 

150 lira Dervi~ler köyü halkı, 

120 Tuzlamn Hayriye M. si na
mına, 50 Yemişli köyünden Alel
hesap, 20 Cebbar Gökçeli, 5 Sa· 
lih Kılıç . 

Marafta aoğuklar 

Maraş : (Türksöıü Muhabi· 
rinden) - Maraıta bu yıl kış 
mevsiminin geçen yıllardan pek 
çetip ve şiddetli olaca~ı anlaşıl

maktadır. Zira, daha henüz ilkka· 
nunun ıkinci haftasına hasmı§ ol· 
ınamıza rağmen şehire ikinci defa 
kar yağdı. tık kar bu ayın 4 üncü 
~nü düımü.ş ve ber yerde 5-6 
santim kalmlığında tutmuş oldu2u 
halde, ~vvelki gece tekrar batlı· 
yan kar bir gecede 10 santimi 
geçmiştir. Dün gündüz ise keza 
devam etmiştir. 

Halbuki bu seneye gelinceye 
kadar Maraşta böyle ilkkanun 
ayında ve pek erken kar yaR-dığı 
görülmemiştir . Bulitibarla bilhassa 
yakacak fiatları her gün biraz. 
daha artmaktadır._Kardan telefon 
ve elektrik telleri~bile birkaç santim 
kalınlığında donmuştur. Kar halen 
yağmakta devam ediyor. 

Mehmet..,&elçuk 

HALI FIATLARI 
Aldığımız malumata göre , 

Son zamanda halı ihracatı hayli 
artmıştır . 

Fransadan_başka bütün Av· 
rupa memleketleri de hah istemek· 
tedir . 

Dahili piyasada da halı satış· 
larında fazla rağbet oldu~undan 
fialler de bu yüzden hissedilir 
derecede yükselmiştir. 

BlrleUlen bir kız 
Reşit olmıyan bir kızı anası 

ve babasından habersiz yanında 
alakoymak ve (ırzına f geçmekten 
suçlu Salım oğlu ~Mehmet adında 
birisi meşhut suçlar kanununa tev. 
fikan mahkemeye verilmi~ ve ııor 

gusunu müteakip tevkif edilerek 
cezaevine:gönderilmiştir . 

Zab•taya hakaret 
Kafayı fazla çekip körkülil" 

biı vaıiyette zabıtayı tahkir eden 
Hüseyin oğlu Kadir Dindar adın· 
daki "imse mahkemeye verilmiş 
ve duruşma 29 gün kapsine 30 
lira para ceıasınm ödenmcııine 

karar vcrilmiftir, 

16 Birinci kanun 1941 

Portreler 

Benrl C:llrlıtıne 

F 
ransamn tanınmış operet -
bestekArlanndan Henri 
Christine , Nice şehrinde 

74 yaşında ölmüştür. Christine 
iptida hoca olacaktı . fakat bu 
meslek hoşuna gitmemiş ve ken
disini musikiye vermi4tir • Piyano 
çalmasını ötrendikten sonra ipti
da Peti, Casinoda piyano çalını~ , 
sonra şarkılar bestelemete başla 
mıştır . 

Mayol , Paulin , Dranem , 
Dalbert , Franıson tarafından 
söylenilen bu şarkılar büyük rağ· 
bet kazanmıştır • 

Bu sırada Umumi harbin ba~ 
laması , harbi müteakip baş ıös 
teren kargaşalık Christinenin ça · 
lışmasını durdurmuştur . Bestekar 
bir gün sokakta iid~rken tiyatro 
müdürlerinden willemctze ruhı
mış , willemetz : 

< Güzel bir piyes var • fakat 
bir türlü musiki kısmını hazırhyll 
madık. Sende bir ıeyler var mı? .. 
diye sormu4hır . Bestek~r ~u c~ 
vabı vermiştir : 

< fstedikin kadar . . . » Bir 
ay sonra Phi - Phi operetinin 
oynanmasına başlan011ştır . 

Bu operet o kadar raibet 
görmüştür ki , 10 defa oynaya· 
cakken , yalnız Pariste 1500 defa 
oynanmııtır . Bunun üzerine &es 
tekar şarkı bestelemekten vaııeç
miş , • Dede > , < Madame " 
operetlerini ve diğer bir çok ope 
retleri bestelemiştir . 

Cbristine 25 yaşındanberi her 
sene kışı Nice'te geçirirdi • Bu 
defa da gene Nice'te iken öl
müştür . 

TORKI YE Radyosu 
ANKARA RaJfosu 

Sah 16.12.941 

7.30 Proırom ve memleket s&· 
at ayan 

7.33 Müıik : Hafif Proıram 
(Pl.) 

7 .45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik parçalıı 

(Pi) 

8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Senfonik parçalar 

Proıramm devamı (Pl.) 

J 2.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

12.33 Müzik: Türkçe plaklar 
12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Türkçe pllklar 

Programının ikinci kıımı 

13.30/ 
14.00 Müıik : Kan1ık Proıram 

(Pt) 

18.00 Program ve memleket sa
at ayan 

18.03 Müıik : Radyo salon or
kestrası ( Viotonist Necip 
Aşkın ) 

19.00 Müzik : Karışık şarkı ve 
türküler 

19.30 Memleket Saat Ayan • ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Konuşma ( Ulusal Ekono~ 

mi ve Arttırma Kurumu 
adına ). 

19.S5 Müzik : Fas.ıl he}·cti 
20.15 Radyo Gaıctesi 
20.45 Müzik: : lmperio Arrentino 

ve Maristani'nin Plik · 
lan 

21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik : C. M. von Veber 
21.30 KonuşmajlOO sene önce 

nasıl yaşıyorduk) 

21.45 Müzik : Klisik Türk:muziği 
programı Şef : Mesud Ce 
mil 

2~.30 Memleket saat ayan ve 
Ajans haberleri Ziraat • 
Esham - TahviJAt , Kam 
biyo - Nukut Borsası 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans mu:dti (Pi) 
2:?.55/ 
23.00 Yarınki proaram ve kapa 

nıı 
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SiY ASI ve ASKERi 
GÔRÜŞLER ve 

MOTALEALAR 

Ankara Rodyu G~et~si 

Sovyet -Japon 
arası vaziyeti 

u~alt,arlı durumu 

J 
apon tanrıuıunun ağırlıiı üç 
nolttada toplanmııtır. Birinri 
liİ Sinıapur, ikincisi Hon·konr 

tur • Japonlar Hong • Konr ~a · 
liıinden ·şehrin teslimini istemış· 
lcrdir. \ıaıi, bu Japon teklifini 
reddctmiitir. Üçüncü tchlükeli 
böltede Filipin acialarıd ır. Fak~t 
Amerikalılar burada büyük tchlı· 
ke olmadı~ını söylüyorlar. 

Bir çok Amerikan ıa:ıctelcri 
Tokyonun bombardıman edılm;· 
ıini iıtemektedir. Pör Harbur 8 

&iden Amerikan Bahriye Na~ırı 
Vaıinatonı dönmOıtür .. Naıır_ın 
tetkikat neticeltri hcnOı ıf,a cıJıl-

memitlir. 
Rusyanın Japonya karşısındaki 

<turumu artık btlli olmuıtur: Rus
yı, Japonyayı bir düşman say· 
mıkla brraberl~ıimdilik harekete 
reçmek niyetinde detildir ve Rus· 
yının buıün için harekete geç· 
meıinde bir fayda aörülmüyor. 

T(D'ih , Cof Polya : 

&mırlllu 111ır1 

U 
ıakıarktaki Japon bombardı· 
İnanları ve aaker çıkarmalar~ 
dolıyııiyle Pasifik 'teki Amer.•· 

kın adaları ve Amerikan ilılerı 
bahia mevıuu olmaktadır. Bun· 
tardın Tokyoya 1450 mil mesa
fede. bulunın Guım adaaından 
bıhaetaıiftik. Burası ıintdi Japon· 
ıu tarafından iHal cdllmiı hu· 

luDU)'Or. 
Havai adaaının bıtııınJa ve 

tıu adala;dan 3100 mil me1afede 
bulunan Wake adaaını Japonlar, 
kırk ıekiı ~aat içinde dört defa 
çık,rma teıebbQıüncte buluıımuı· 

laraı da muvafflll uıamamıılardır. 
Paaitık'te da~ıln•ıı ve yayıl· 

mıı olan bu adalaı ıo:a:skcrı öne

ıııini anlatmadan ünce kıaa'-'a 192ı 
Vafinııton deniı. konft:ran1111darı 

hahıctmek 2ercktir. 
Bu konferanstı yalnıı deniz 

ailihlırının tahdidi dciil, bir la· 
kıll't Qılerin- · tahkim cdilmcıi de 
jhtarlaımışt~ Bu kararları göre 
Amerikl ıimal Amerikasmda, 
Alaakı'da Pınama'da ve Havai 
adalarında üıler yapmakta ser· 
beıt kılıyordu. Fakat Filipin ada
larında, Guım'dı ve Alaska'dan 
Kımçıtka yaı ımadasına do~ru 
uzanan Aluetin:· adalarında hare· 
ket üssO lturmıyıcaktı. Japon ise 
Guam ile Japon :adaları ıraaın · 
daki Bonin aduında Formoıa'dı 
üs kurmıyacıktı. Bunun illerine 

lAmerika Havıi adalarına lcadar, 
lnıtıtere'deAHonakona'da yapmak 
kararını verditi tahkimattan vaı· 
ıeçerck Sinııpur 'a !tadar çekili· 
yordu. 

Amerika' infiratçıların muha· 
lef eti } üıünd;·rı bu adacılıları ta 
1940 acneıine kadir tahkim ede· 
memiatir. 

Mınilla, Guım, Havai adaları· 

nın 1200 mil uıatındald Midway' 
Havai'ın cenup bahııadı ve 750 

mil uıa~ın<la1'i Johnslon, iene 
Hıvai'ın batısmda ve 2100 mil 
uıatındaki Wakc adaları birer 
havı ve deniı ü11ü olarak ıonra 
tahkim edilmiflerdir. 

Şimıll Paıifik'tcki Sitka adı· 
11nJan Kodiık adasına, oradan da 
Dutch Harbour üıcrinden Aluetin 
adılırıudıki Unala~ka'ya do§'ru 
uıanan bir ıur ve dıniı ve hava 
öıltri 1937 de kurulmuıtur. Bu· 
ralardı Gılenen hava kuvvetleri 
Tokyo•ya lSOO mil muıfeye kı· 
dar ıokulmıktadır. 

. 
TORKSOZCJ Sayla 3 
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Asri Sinemada ! 
Matine 

:l,30 
B U A K (! A M Suvare : 

lİTVANYAOA İOAMlAR 
Korto : 15 ( A.A. ) - Sov

yet tedhişci gruplarının ele başı· 

!arından üçü yakalanarak idam 
edilmiştir . Suçlulardan biri 22 
Litvanyalıyı öldürmüştü . Bunlar 
Rusyada hususi surette yetiştiril· 

dikten sonra Litvanyaya gönde
rilmiştir . Bunlar baltalama hare· 
ketleri yapıyor ve Litvanyalıların 
Alm:ınlarla işbirli~i yapmalarına 
mani oluyordu . 

/ngiliz Dahiliye 
Nazırının nutku 

Londra : 15 ( A. A. ) - Oa
hiliye nazın Morison , bir nutkun 
da Japonları azğın dağ haydutla 
rına benzetmiş , ve demiştir ki: 

< Sonu yakın veya uıak ol· 
sun kendi nkibctlerini kendileri 
tayin etmiştir . 

Bu iş bitinl·c Şaık dünya!lı 
şimdiye kadar görmediği hir ra· 
hata kavuşacaktır . Haydutların 

yalnız ıilahlarını almak d~ğil , 
tekrar töremclerine mani olmak 
için bütün milletlerin hareket et· 

melcri lazımdır. > 

/ngiliz hava tebliii 
Londra : 15 ( A. A. ) - Ha· 

va tebliği : Bu sabah Norveç sa
hili açıklarında bir düşman iaşe 
ifCmisi batırılmıştır . 

Aıkerı Vaziyet 
(Baı,lar:ıfı B:l'incide) 

Tobruk ile Derne arasında yarı 
yolda bulunan Gazaleye vasıl ol 
duklarını bildiriyor • Diğer taraf· 
tan ltalyan tebli~i lngili7. harp 
gemilerinin Derneyi mütemadiyen 
topa tuttuklarını yazıyor . Şu 
halde yakında Derneye karşı bir 
hareket beklenebilir . 

redakarlıklara 
llazırıaamaları 

<Baıtanıı Birincide) 
Rıı itibarla Ankara, lstıınbul ,.e 
fımirdc ekme~in vesika ile dağı· 
tılması yolunda bir tedbir alınırsa 
bundan müktehayyir detil, tam 
tersine büyiik halk tabakasının en 
tıayatr ihtiyacını düıenlr.ycbilın~k 

için memnun olmak lbıındır. 
1~14 - 1918 harbine nisbct

lc bu def ada ki cihan harbi daha 
çok ıcniştir. Denebilir ki insanlık 
aleminin yüzde doksan dokuzu 
bugün muharip vaziyetine ieç· 
miştir. Türkiye gibi geriye kAlan 
yüzde bir kısma dahil memleket· 
ler harbe karşı bitaraf kalsalar 
bile milletler arası münasebetİer 
bakımından tıpkı muharip millet. 
ler gibi yaşamak mecburiyetinde· 
dir. Tal:>iatın öyle amansız kuv
vetleri vardır. ki ona riayet etme 
mek kimsenin elinde dekildir. 

ASIM US 

- --- - -, 

BORSA 
' 

' 
~ 

PAMUK - HUBUBAT 
1 

1'=-= 
KiLO FIATI 

! CiNSi EnazTEn çok 
:; K. S. I K. S. , 

· Koza 1 00,00 14,SÖ 
Klevland Ç. 00,00 
Klcvland 1 ~9,0<• 70,00 
Klevland Jf 66,75 67,00 

M. Parlağı 00,00 58,50 

P. Temizi 00,00 56,00 
Kapamalı 

Y. Çitidi 05,00 

K. Çitidi 6,75 - 52,00 Susam 
Bu~day yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 

11 Yulaf 7.431 7,50 

- _, -- -
15 • 12 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
iş bankaJından alınmıştır. 
=====ır '"'"' 
(Frank) Fransız 

-(Frank) isviç~ 
(Sterlin) ingiliz S.22 
(Dolar> Amerikan 132.20 1 

liiiiiıiO 

Çanklng barıcıye 1 
(Başt:ır:\fı Birlnridt) nazırının 18J8b8tl 

Berlin : 15 ( a.a ) - Japon 1 
Uzak,arkta 

y 8,30 • 

iKi FiLM BiRDEN 

-1 - • • •· • • • 
deni.z. ate-şesi, Japonyanın bugün Tokyo : 15 ( A.A. ) - Çun Harikulade meıaklı ve heyecanlı 

dolu emsalsiz film ... 
sahnelerle 

demekrasiletin açtı~ı harbi 20 se king hariciye nazırı hususi bir 
nedenberi tasarladığıuı söylemiş vazife ile Moskovaya gidecektir . • 
ve şunları ilave etmiştir : Bugü- Nazır , evelce Çinin Moskova_. I Me1Jbar Polis Rallyesı Nlklıarter 
niln gelece~ini bilen Japonya sefirliğinde •bulunmuştu . 
Çünking rejimine karşı mücadc· 
lede bütün kuvvetlerini kullanma- 11 an • 
:~ıa~~-nt~r. büyük mücadele için CEBELi" BEREKET ASLI.YE 1 Casuslar Peşinde 

• • • • • • • - -= ---Londra : 15 ( a.a ) Çörçil , 

Hona- • Kong valisine görıılerdi~i HUKUK MAHKEMESl"NOEN 
11 

•

1 telA-rafta şöyle diyor : Ceiur mu 
kııvemctimiı lngiliı tarihi anane· 

-2 - • 

Marıa·Korda -: Vlctor Varconl/ nln'-;:;~ • 
- Kudretle Yarattıkları --- • 

sine yeni hir ştref sahifesi ilave Sayı/3) 8 • 
cdıyor . Mukavemetini~in devam • 

f Osmaniyenin Hacı Osmanlı ctti~i her gün bizi son za ere . 
yaklaştırıyor . mahallesınden Ahmet oğlu F et· 
· tah Ersoy tarafından Osmani· ilan ı yenin Yaveriye köyü civarınJa 

Karakız ınevkiinde doğusu bey· 

. SEYHAN DEf TERDARU~INOAN ; lik hark bat.ısı su ve. hen_dek 
boyrazı beylık hark kıplesı su 1 

933 - 938 seneleri vera
Sf"t vergisinden 1857 ~lira 36 
kuruş borçlu ölü Şerife varisle
rinin borçlarından dolayı Kara· 
soku mahallesinde kain 647 sa
hife ve 50 pafta " 191 ada ve 4 
parselde kayıtlı 660 metrP. mu
rabbaı arsa üzerine mebni kar
kir evdeki 640 hissede 320 his
sesi ilan tarihinden itibaren 1 O 

ve hendek ile çevrili soo lira Bagln 2.30 Matinede 2 ftlm 
kıymatlı 17 hektar mahallin na- •

1 

Pompenin:Son Günleri - Casuslar;pefinde • 
nuna tapuya tescilini talep ve 
dava etmesi üzerine Asliye Hu- ......................... aeee 

gün sonra satışı icra f"dileceğin-
den ahcılann Deftf'rdarlığa 

muracaatları ilin olunur, 
13740 

SEYHAN DEFTEROARU~IN
DAN : 

941 senesi kazanç vergi~i
nin ikinci taksiti bu aydır. Ay 
sonuna tesadüf eden Kurban 

Bayramırı<lan önce vergi borç 

larım ödemiyenler<len borçları 
yüzde on zamla tahsil edilece 
ğin<len buna mahal kalma· 
mak üıeı ~ mükdlefıerin ~imdi· 
den maliye tahsil ... şubesine 
gid~rek Lorçlarmı k<liy~ et· 

mel eri 1 ü zumu ilarıolunur . 

5-7 13724 

kuk mahkemesinde cereyan e-
den duruşmada müddeabih ma· 
hallin namına tapuya teıciline 
5/12/941 tarihinde karar ve
rilmiş olduğundan işbu yere 
alakası olanların ilan tarihinden 
itibaren 1 S gün zarfında alaka
sı olanların baistita türuku ka
nuniye muracaat etmeleri ilin 
~lunur. 13739 

ilan 
SEYHAN YILA YETİ HUSUSi 

·MUHASEBE MÜDÜRLOGONDEN 
1 

1 - Vali konağı için 
4.50x667 ebadında havı 12 mi· 
lim uzunluğunda deve tüvü 
renginde yıkanmamış bir adet 
Isparta halısı açık eksiltme su
rt>tiyl,.. satm alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme 18/12/ 
941 Perşembe günü 10 da 
Vilayet Daimi eııcüm~nind~ 

yapılacaktır. 
4-7-10-16 13668 

Bıld,elllr T&JJ&re rabrlkaıı Dlrelltlr· 
llllndea: 

Fabrika için birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, Tornacı, Fire· 
zeci, Elektrikçi, \istik tamircisi, Saatçı ve makine ressamı alına
caktır. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere· 
cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine göre "500'' kuruşa kadar 
yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihanda muvaffak olmaları, gelme. gitme yol 
masraflariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine aid ol
duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı vesaiki 
hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörliiğüne müracaat et
meleri. "'9568 .. 

1 Nüfus Hüviyet cüzdanı. 
2 Askerlik vesikası. 
3 Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kakıdı. 
4 Okul şahadetnamesi. 
5 Varsa bonservis. 

16-18-20·25-27-29. 1O-12-14 13737 

• A 

ilan 
ERKEK ~GRETMEN OKUlU MOOORlOGONOEf : 

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 
itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 17-12-941 tarihinde Çarşamba günü saat 14 
te Maarif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3-Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddeleri mucibince 
gerekli vesaik ve O/o 7.5 teminatlariyle birlikte ihale günü ko-

, misyona müracaatları. 2-6-11 -16 13660 

İLAN 
Seyhan Vilayeti Fiat Muraka
be Komisyonu Reisliğinden : 

1 - Milli korunma kanununun 31 inci maddesinin son 
maddesine istinaden vilayet hudutları dahilinde bulunan müs
tahsil ihracatını ithalatçı, komisyoncu. toptancı. yarı toptancı, 
fabrikacı, imalatçı, depocu, emanetçi müteahhitler ve bankalar 
elindeki işlenmiş pirinçlerle işlenmemiş pirinçleri ç.eltik beyan 
etmt!ğ~ mecbur tutulmuşlardır. 

Stop. 2 -- Beyannameler kararın neşri gününü takip e
den üç iş günü içinde en büyük mülkiye amirine makbuz mu· 
kabilinde tevdi olunacaktır. 

Stop beyennaıne verecek hakiki ve hükmi şahıslar elle· 
rinde bulunan işlenmiş veya işlenmemiş pirinçlerin nevi evsaf 
ve miktarını teferrüatiyle beyannamelerine dercedeceklerdir. 

Stop. 3 -· Bc:yannamel~r alacak olan makam tarafından 
beyannameler nıünderecatı hakkmda ıstenecek mnlümatııı ve· 
rilmesi vt-. levsika yarıyaıı fatura satı~ mektubu ve saire gibi 
her n~vi evrak ve vesaitin alakadarlar tarafuıdarı ilu ·azı ınl"c· 
Luridir. 

Stop 4 - Bu beyannameler adı geçen mülkiye amirleri 
tarafından en yakın toprak mahsülleri ofisi şube veya ajanına 
makbuz mukabilinde tevdi olunacaktır. 

Stop. 5 - Bu suretle beyana. tabi tutulan bilumum 
işlenmiş veya işlenmemiş pirinçlere çeltik koruma kanununun 
14 üncü maddesine istinaden vekaletimize tanınan selahiyete 
dayanarak el konmuştur. 

Stop. 6 ·•• El konan pirinçler fiat murakr.1 be komisyo
nunca tesbit edilen fiat!ar üzeriuden toprak mahsulleri ofisi 
tarafından mübayaa olunacaktır. 

Stop. 7 - El konan işlenmiş veya işlenmemiş pirinçler 
beyan kararının neşri tarihinden itibaren toprak mahsulleri 

ofisine satılmış sayılır. Stop. Ancak beyannamelerin tevdii için 
verilen miktarın hitamından itibaren yirmi bir gün içinde top· 

rak mahsülleri ofisi işlenmiş veya işlenmemiş pirinçlerin satın 
alındığının yazı ile hesabma bıldirilmediği takdirde bu pirinçler 
ıerbest kalır. 13738 

C. H. P. S[YHlN VilAYET iOAR[ H[YETİ REiSli~iNOEN: 
1 - Müteahhidin nam ve hesabına yaptırılmak üzere 15 

gün müddetle aç•k'. eksiltmeye konulan ve 29- 11-941. C:u
martesi günü ihalesi yapılacağı ilan edilen Parti konferans sa
lonuna ait sahne tesisatiyle bir kısım noksan inşaat için istekli 
çıkmadığından bu işler yine mütaahhit nam ve hesabına pazar
lıkla yaptırılacak ve 1-l 2-941 tarihinden itibaren bir ay 
zarfında talibine ihale edilecektir. 

2 - Keşif tutarı (6636) lira (28) kuruştan ibaret olan bu 
işleri pazarlıkla yapmak ve buna ait Proje Vf". şartnameyi gör
mek isteyenlerin her gün Parti reisliğine müracaat etmel~ri ve 
bu gibi işleri yaptıklarını bildirir vesikalannı birlikte getirip ib· 
raz etmeleri, 

3 - Keşif bedelinin % yedi buçuğu olan (497) lira (67) 
kuruş muvakkat teminat akçasını Parti kasasına makbuz mu~ 
kabilinde yatırmaları ilan olunur. 6 - 16-28 13703 



Sayfa 4 TORKSôZO 

R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

:··················· .. •••••••••••••••• .. • • • • 
1 TÜRKSÖZÜ· 1 • • • • • G • i azete ve Matbaası 1 
• ·• . • • • 1 • 

: Türksözü OKUYUCULARINA OÜNYANIN HER TARA- ! 
· : flNOA VUKU BULAN HADİSEURİ GOHO GÜ- : 
1 Gazetesi HÜNEVERİR. TORKSÖZÜNO TAKİP [DİNİZ. 1 • • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bUet, allş, · 1 
: pıaa, barıta, bilumum matbaa Tür kso·· ~u·· • 1 işlerini Tilrkiyede mevcut mat- "' : · 
• baaıara rekabet eder derecede M b • 
: tall ve saratıe elden çıkarır. at aası 1 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! Muha~rem Hilmi REMO 

ABIDiNPA~A CADDESİ NO : 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TEL[f ON : 110 

• • . • 1 
1 SAGlAM, TEMİZ, ZARİf CİLT İSlERİNİZİ ANCAK TORKSÖZÜ 1 
: MOCELLİTHAHESİNOE YAPTIRABİLİRSİNİZ 1 
• • 

-----------~~~~~~~~_;._~~~~-~~~-~·-=-=~·~~~»-'-~~~······~~················ .. ·= 
• 

T. iş Bankası 
KOçlk taıarruı hesapları 

1942 ikramiye plAaı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıı, 3 Ağustos. 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Ura 
3 1000 3,000 ' ,. •• . 

" 2 " 750 •• - 1,500 .. 
3 .. 500 .. - 1,500 •• 

10 .. 250 " - 2,500 " 
40 •• 100 ti - 4,000 •• 
50 " 50 ,, - 2,500 ., 

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

TUrklya ı, Bankasına para yahrmakla yaln1z 
para blrlktlrmlf va faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de danamı, olursunuz 

,~----~----~-

TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tarihi : t888 

Sermayeıi : !.OD.000.000 Türk Liraıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel"r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

a§atıdaki plana göıc ikramiye dağıblacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 " 
4 

" 
250 " 1000 " 40 " 100 " 4000 " 

100 " 50 " 5000 
" 120 " 40 " 

4800 
" 160 n 20 ti 

3200 
" 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylıll, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 l Haziraıı tarihlerinde çekilecektir. 

'-------------.·--~.---------------

BOtan a rııarın panzebırıaır 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla-

, rını süratle izaleye kafidir. Ro-
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adete ıstırapları NF.VROZİN'Je 

teda'lti edilir. Müessir ilaç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZiNi TERCiH (DİNİZ 
r" icabında rgünde 3 kaıe alınabilir 

.,...... _ .............. - "" ·:...;ı· Q..;-==-=·==:.::;:.;;~.:.:.::;::=;:====--~# 
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~ N E· Z L E . ~ 
R M 
K Kırıkhk,Baş, it 

= Diş ve adele = 
: ağrıları = 
R En seri ve en kati şe · Si 
n kilde yalnız kaşe H 
n- " 
: GRIPIN ~ 
R R 
= ile geçer = 
R Havaların serinlediği bu fl 
R günlerde alacağrnız ilk q 
H h 
H -:: tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulunduruıak olmalıdır. · R 

N _ Ka\bi _,bozmadan,~mide:ve"~böbrek1eri ~ 
yormadan ıstırapları dindirir. N 

- " L uzumunda günde 3 adet almır. Taklitlerinden sakınınız ve n 
il her yerde pullu kutıılannı ısrarla isteyiniz. ; 
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...................................... 
i Abone. ve llAD TÜRlh-CSÖZt} 
i şartları GONDEUK GAZETE - ADANA 

i Seneli~i · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GOYEN 
ı 1 Aylı~ı • . . l 25 • i · Umumi Neşriyat Mıldürü 

i llAnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ t 
ı mUracaat etmelidir Bosıldığı yer : TORICSOZO Molbaası ; 
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