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Mevsime göre 
zirai istihsal 

proğramı lii.zım 
ı................ .. ............ , 
ı ZiPaat iıtihıal iıini milli emniyet gibi bir devlet ı 
ı me.eleıi ola,.alı ele almalı ve bir gün evvel ı 
İ proframfarhrarak tatbikine ııefmek laııımJır. J L.............. .. .............. ı 

İkinci cihan haı binin yeni 
safnasından sonra Türkiye için 
en biiyilk ihtiyaç )'irecek, içecek 
maddelerinin ve en başta buğda
yın istihsalini mümkün olduğu ka
dar artırmak , iatihlAkini o nis
bette eksiltmekdir. Memleketimiz 
de butdayın ekim zamanı sonba
hardır. 

Kışın ilkbaharda yapılan buğ
day z.er'iyatından feyizli mahsu 1 
beklenemez. Bu itibarla buğdayın 
istihsalini artırmak için arık bu 
ıene faydalı tedbir almak zamanı 
ıeçmiıtir. Şimdi yapılacak iş, buğ 

day yerine gıda ihtiyacını bir de
receye :kadar kartılayabilecek o· 
lan diğer irünlerin yani patates, 
mısır ve yulaf gibi feylerin kıı 
içinde ve ilkbaharda istihsalini ar
tırmata çalıfmaktan ibarettir. 

SOVYETLERE GÖRE. •• 

Yeni bölgeler 
geri almdı 

A LMAN ASKER VE 
MALZEME K AYBI 
Moıkovıı: 16 (A.A) - Dün 

geceki Sovyet tebliği: 15 ilkka
nuda kıt'alarımız düşmanla bütün 
cephelerde harp etmitlerdir. Batı 
ve cenup batı Cf"phelninde baıı 

lcesimlerinde şiddetli çarpışmalar 

olmuıtur. Kling, Yatnaya, Pelnapı 
ve Bulıurdiyap düşmandan geri 

Kansas'taki 
müddeiumumi 
tevkif edildi 
Ankara : 16 (R.G.) - Kan 

sas devlet reisi Kansu müddei
umumisini tevkif etmiştir. Bu tev · 
kif kanununa uygun olarak yapıl
mııtır. 

Bu hareket , Kansas müddei 
umumisinin Alman ve ltalyanlara 

Adliyede yeni 
bir teşkilit 

Ankara : 16 ( Türksözü mu
habirinden ) - Adliye VekAleti , 
a<lli teşkilatın ve bu meyanda bil 
hassa mahkemelerin daha iyi işler 
bir hale koyulması için alınması 
lüzumlu görülen mühim tedbirleri 
muhtevi geniş bir program hazır· 
lamaktadır . Zaman ve mekan 

ı 

kayıtlan 'le tedricen tdlbiki zaru· 
ri olan bu programda ilk göz 
önünde tutulan nokta mahkeme· 
lerin bir cüzü olmaları itibariyle 
hakimlerin kazai vazifelerine işti· 
rak eden zabıt katipliğini ihtisas 
!andırmak , bunlara mahkemelerin 

(Gerisi S üncü uyfadal 

Rus faaliyeti 
oldukça büyük 

Alman tahliye 
vaziyeti planı 

Patateıı , . Gıda mıdde$i ola
rak ehemmiyeti Avrupa memle
ketlerinde buğdaydan sonra ge
len bir üründür, ki eıuen sena
yi memleketi olan Alman} ada bu 
iilnkü harp şartları içinde bile 
istihfAki vesikaya batlamaya lü
zum ıörülmiyecek derecede bol 
yetijtirilmektedir. Her nedense 
xiraatçi Törkiyede patatesin ye. 
tiftirilmesine •ı.tılmamıftır. An
cak Adapaıarı gibi bir küçük bol
rede istih11l edilmektedir • 

alınmıştır. 

lıeri hare ket devam ediyor. 
Sorıyel topçuları düşman tanklarına. altş açıyorlar 

Stokholm : 16 (a.a) - Al· 

man mahfilleri, Şark cephesinde 

Rusların yaptıkları faaliy etin ol· 

dukca büyük oldu~unu kabul e

di)'Or. Bu faaliyet hakkında şöy · 

lo deniyoı) Bu hareketler tali e

hemmiyettedir . Şu veyi\ bu or

manın ve ya şehrin terkcp ılmeai 

bir şey ifade etmeT. . Ehemmiyet 

li olan no kta k ışlamak için müna 

ıip ) crlt:rin lutulnıaı;ıdır. 

Ona karşı memleketimizde 
Ardahan yaylAJarı gibi öyle yer
ler vardır ki, buralarda biraz. gay
ret edilirse alınacak patates mah
ıulü biltün Türkiyeyi besledikten 
bafka ihraç bile yapılabilir. 

14 il1'kanunda 24 Alman tay· terine devam etmişlerdir.300 kam· 
yaresi tahrip etlilmiıtir. Bizim )OO, 30 top, bir çok havan topu 
kaybımız yedi tayyaredir. 15 ilk· hüyülc mikdarda kauçuk alın· 
kanunda Moıkova yakınlarında mıştır, 30 uncu Alman piyade 
yapılan bir hava muharebesinde tümeninin" 101 inci alayı yo1' cdil-
altı Alman tayyaresi dü~ürül- ıniştir. (N> mevkiinde Almanlar 

müştür. --~~3500 ö\ü :ermi ti . Bir colc....kauı · 
Moskava: 16 (A.A) - Klin yon · ve tank karf! koyma topu 

meydan muharebesinde AJmaalar i~tinaın edilmiştir. 
13,000 ölü ve yaralı vermiştir. Moskova: 16 (A.A) - Sovyet 
Almanlar bu muharebede 2000 tcbli~ine göre: Moskova cephesi-
kamyon, 122 tank, 120 havan 

nin bir kesiminde bir günde 24 topu , ve 250 mitralyöz kaybr.t-
miıtir. tank, dokuz. zırhlı otomobH, 186 

Meıskova: 16 (A.A) _ Moa- kamyon, 54 havan sopu ve bü· 
kova radyosunun dün ak~am bil· yük miktarda techiı:at alınmıştır. 

dirdi~ine göre, Sovyct Birlikleri Dönet cephesinde büyük sayıda 
Moskova cephesinde ileri hareket- lcamyon ve top ele geçirmişlerdir. 

Tula bölgesinde· çete kıt 'alan Al

man mahalli 1'arargabının telefon 

tellerini kesmişler ve büyük nak

li\•e ve cephane lcolunu ele geçir· 

nıiştir. 

Londra: 16 A.A) - Ta mıs 
arıtzete•inin toıc hoım:muhabirin. 

den; bunlard an mahrum olan Ru 
topraklarında ktşın tutunmak çok 

zordur. Almaular için her yerde 

Rus çeteleri tarafından çevrilme 

tehlikesi vardır. Bir milyon Alman 

askerinin sığınması için Rusya'ya 

4000 vagon gönderilmiıtir. Bu sı· 

~ınaklara kolayca ve tesirli bir ıu· 
rette hücum ediliyor. 

Rus mukabil hücumları 1ırhlı 

kuvvelleı, lcıu\tlar üstüne bindi
r ilmi~ to p batar}'Blnrı , tnyyareler, 

kayakcı\ar ve o ilhaasa Alınan 

tanklarına petrollu bombalarla 

hücum edtn süvariler tarafından 

yapılmaktadır . 

Pariı : 16 (a.a) - Yeni bir 

Fransız gönüllü kafilesi Versay · 

dan do~u cebhesine hareket et· 

miştir. 

Şu halde memlekette bugün 
mevcut patatesin dışarıya çıka· 

rılmaması açin derhal tedbir al
mak , toprak mahsulleri ofisi va
aıtasiyle ne kadar patates topla· 
nıraa , bunların hepsini tohum O· 

larak ayırıp patates yetiıtirme· 

te elveriıli olan yerlere dıtıtmak 
ve yetiıtirihnesi için de ayrıca 
kontrol altın jil}malc içap eder. 

-------~~~~~~~~~~~~~=:::::=========== 

Patateı ıubattan nisan niha
yetine kadar yetiıtirilebilir. Bu 
mabauliln istihsalini arttırmak için 
alın~ası icap eden tedbir bakı· 
mından hükumetin bol bol vakti 
vardır. Ancak bol vakıt var diye 
bu'"'mühlm i~i bugünden yarma 
bır~kmak da doğru detildir. Şim
diden:hareket 'dip bu iti prog
ramtaıtırmalıdır, Hatta bu mak
nt üıeriade Ziraat Vekileti ile 
Milli Müdafaa Vektleti arasında 

ifbirliti yapmak ve patates yetiş
tirilecek böl2elerde ıiraat tarla· 
!arandan da faydalanmak müm 
kündür. 

Patatesten ıonra yulaf ve mı
sır aelir. Bu sene için m11ır ekimi 
ehemmiyetlidir. Zaten Karadeniz 
aahilleriode halkın çoğu mlsırı 

butday yerine kullanır. 
Bundan bafka marttan haz.i • 

raoa kadar m11ır:ekilebileceti ıibi, 
memleketimiz.in bir çok yerlerinde 
köylüler bu mahsulün z.iraatine 
allfkm oldutundan mııır ziraati
nin teıviki patatese nisbetle daha 
kolaydır. 

HülAsa, butday ziraati mev
simi ıeçmif olsa bile hububat ve 
bakliyat adı altında toplanan top
rak ürllnleriniu her birinin müm • 
kilo oldutu kadar f aıla istihsal 
edilmesinde büyük faydalar var· 
dır. Buıüokü cihan harbi öyle 
bir safhadadır ki aerek millt em· 

'Gırla& 3 ...,ti AJfacla) 

Yeni Ceyhan köprJsü inşaatının son safhasından bir görilnüş 

Ceglıan Köprüsü 
• 

l nşaatı Bi(igor · 

EkMek Fiatı 
indirildi 

Belediyenin ekmek fiatları 
üzerinde tetkikat yaptığını yazmıı 
tık . Dün aldığımız malumata g-ö· 
re , Belediye encümeni bundan 

böyle esmer ""ekmeğin 12 kuruı· 

tan 1 l>eyaı ekmelin de 16 ku· 

Ceyhan : iti (Türkaöüü mu· 
hubirinden) - Ceyhan köprüsü 
inşaatı bitmek üzeredir. Köprü 
önümliı.dcki aylar içinde tamam· 
tanmış olacaktır, Büyük köprü
nün demir inıaatı tamamiyle bit 
miştir. Şimdi geri kalan inıaat, 
betona aittir. Bu iıin de bir bu· 
çuk ay içinde bitirileceği tahmin 
edilmektedir. 

ruştan satılmasını kararlaştırmış 
tır . Bu karar , fırıncılara tebliğ 

edilmiştir . Beyaz ekmek yalnız 

iki fırında satılacaktır • 

Askeri vaziyet 
• • 

GENiŞLi YE~ 
MUHAREBE 

Cç CBPBEDEIU SAVA,IN DURUMU 
Ruslar, cenup cephesinden son· 

ra Moskova cephesinde de ilerle -
meğe başlamışlar ve hususi teb -
liklerine göre Rokaşef, K lin, Şol • 
neşnogork, Klistra. Vinyev, Klin 
Şolneşnogork, lov, yetişen şehir -
leri dahil olmak üzere 400 den 
fazla kasaba ve köyü altı günde 
geri almışlardır. Ruslar, tebliile -
rinde bu harekat esnasında, Al -
mantara ağır zayiat verdirdiklerini 
de bildiriyorlar . 

Tahminimize göre Almanlar , 
şiddetli kış yüzünden Möskovaya 
karşı harekitı bahara kadar tatile 
karar verdikten sonra duriunluk 

1 devresi esnasında baskınlara uğ
ramamak, pek ilerilemiş olan kı
talarının iaşesini kolaylaştırmak 

ve nisbeten emniyette kışlamala

rını sağlamak için devamlı taar-

ruıları neticesinde bazı noktalar
da çıkıntı teşkil etmiş olan hatla
nnı düzcltnlete ve bunun jçin de 

bazı kesimlerde kıtalarını geri 
çekmeğe mecbur bulunuyorlardı . 
Anlaşılan Ruslar, Almanlann bu 
çekilişinden istifade ederek Mos
kovanın şimal batı ve cenup do· 
Au taraflarına düıen bu şehir, ka
saba ve köyleri, nisbeten kölay· 
lıkla geri almışlardır. 

CGedal 3 &acil sayfada) 

Part1 1gradaada 
Ankara : 16 (a.a, Cumhuri

yet Halk Partisi umuaıl heyeti 
bugün toplandı. Milli 1'oruııma 

kanununun 14,55 ve 65 ci mad· 
delerioin deiiıtirilmesi hakkında 
ki kanun projesine dair daha ev
vel teıkil edilmiş bulunan parti 
komisyonununun mazbatası rnüıa 
kereye mevzu ittihaz edilmiş ve 
söı. alan _bir çok hatiplerle ilgili 
Vekillerin beyanatından 50nra 
maı.bata esaaları aynen ve ittifak
la kabul edilmiftir. 

: ........................ : 
ı ı 

l UZAKŞARKTAKİ i 
i BOYOK MUHAREBE I 
ı ı 
ı ı 

ı Kedahta ı : ı 

i büyük 1 
ı ı 

ı savaş! ı 
ı ı 

f MOSBOVADA J 
ı ı 
ı Dört Japon ı 

J Gemiıi Batırıldı i :...... .. .... : 
RazYelte blylll 

ıalablyetıer verildi 

Bay Ruwelt 

Singapur : 16 (a.""a .) - ln
giliz tebliği ; Japonlar, Kci:iahta 
hücuma kalkmıtlar ve a~r ka
yıplar pahaşına araii kaıanmıı

lardır . Kedahın cenubunda güç 
bir araıi içinde şiddetli çarpıı· 
malar devam ediyor. Va1iyet 
kanşıldır. Dün Klanta'da bau 
faali)•et otmuıtur. Hcıng -
Kon2'dan yeni bir haber 2elme· 
mi4tir. 

Singapur : 16 (a. a.) - Bü
yük kayıplara uğratılmasına r•t· 
men Japonlar Malaka yarımada· 
~ının ,imal batı!lında bir nolcta
dan ilk müdafaa nattımııa gir· 
mi,lerdir. Kedahın cenubunda 
şiddetli muharebeler oluyor. ln· 

giliı kuvvetlerinin şiddetli muka
vemetlerine ra~men sayıca üs
tün olan Japorılar, a~ır ba.ıyor. 

lugiliz kuvvetlerinin büyük kas
mı daha herilerdedir. 

Zargon : 16 (a. a.) - Teb· 
lit : Japon kuvvetlerinin yaptıtı 

baskı netiçesinde küçük garniı:o
numuı Britanyanın en cenup 

noktasındadır, Pont - Viktorya. 
dan plan gereğince geri çekil· 
miştir. 

Tokyo : 16 (a. a .) Teblit : 
Japon kıtaları lngiliz Borneo
ıunda muvaff akiyetle karaya çık· 
mıfhr. 

Batavya : 16 (a. a .) - Hol
landa doğu Hindiatanı kuvvetle· 
rının tebiiği : Toprak&erımıu 
dilfman hücumu ıolmamııhr. Ba
zı noktalarda tayyareler görül. 
müıtür. !Donanmamız, ..iki Japon 
gemiaini batırmıştır. Siyamın do· 
~u kıyısı açıklarında dört Japon 
uker nakliye gemisi batırılmıf· 
tır. 

Batavya : 16 (a. il .) - Neı· 
redilcıı bir tebliğ : Hol11tndr Hin· 
distanı donanınosıuın lngiliz Bor· 
neosunda bir Japon imtiyaılı 
bölgesine asker çıkordığını bil
-Oiriror. Hollandalılar motörlil 

(Qerlll J llaoll 1&1fa4al 



2 Sayfa TORKSOZO -
Askerlik Bahisleri 

Donanmanın ~AY VE KAHVENİN 
DEVLET İNHISARINA 

AllNMASI MESELESİ 

K elleşeker 'dün 
mahkllm oldu Mühim Rolü 

Nedense denizde bir kaç aa · 
atlik bir muharebe. velev iki ha
fif kuvvetler arıeıında olsa t.ile, 
zihinleri daha fazla meıgul eder 
ve ruhlarda daha bariz heyecan· 

gı lar doğurur. Ruıyada ve Libya
lı:ı da yüzlerce, hatta binlerce tank 
lr Biribirini kırıp geçirsin, bu ha· 
gı dise denizde bir kaç kruvazörün 
d biribirini kovalayıp batırması Ja
k nında ıahiren sönük kalır. Ger
ır çi denizlerde muharip filolar sık 
le ıtk biribirıne raslamak fırsatım 

d bulamıyorlar. UUcin böyle bir 
lı:ar§ılaıma fır1&tı bilfarz İngiliz 

i~ donanmasiyle İtalyan donftnması 
h arasında zuhur edecek oluna 
y bütün dünya matbuatının kara 
1f muharebelerini bir tarafa bıraka
z rak bu deniz savaşını tasvir için 

1 izamı gayret sarf edecekleri mu-
hakkaktır. 

J Afrika mücadelesi, muharip
r ler arasında bir deniz muharebe-
1 sinin vuku bulması için en mü-
1 sait bir zemin hazırlamııtır. Çün· 
c kü bir taraftan mihver devletle-

ri Libyadaki ordulannı takviye 
2 etmek için deniz yolunu kullan
t mak mecburiyetinde bulunurken 
ı diğer taraftan İngiliz. donanması 

1 bu yolu keımeğe ve sahilleri 
bombardıman etmeğe uğ'raşmak
tadır. Her iki taraf için deniz 
yolu, kıtadaki harbin neticesi 
üzerinde hayatt bir rol oyna
maktadır. Bu vaziyete göre, de
niz yolunu emniyette buluuriur
mak vazifesi ltalyan donanmasına 
tereddüp etmektedir. Gerçi bu 
donanma §imdiye kadar Jngiliz 
filoıuyle vuku bulan karııtaşma

laı ında hayli hırpalanmıştır . Fa 
kat halen harbe elverişli en az 
4 dretnot, 3 ağır kruvazar, 10 
hafif kruvazör ve 50 muhribe 
malik bulunmaktadır ki, bu .kuv
vet Akdenizdeki lngilı donanma
ıına muadildir. 

Sicilya - Libya yolunu em
niyete almak için İtalyan donan· 
muının devamlı surett" bu yol 
üzerinde bulunmusı lbım gel
mez; fakat lngili:ı filosunun ta• 
hillerdeki Mihver kıtaatını ve ÜS· 

lerini bombardıman etmesine 
mani olmak için zaman zaman 
dQşman filosunu önliyebilir. Lib
yaya mihvercilerin tayyarelerle 
havaçan nakliyat yapmak zorun
da kalmaları deniı yolanda teh· 
likenin fenalıimı ve dolayısiyle 

İtalyan donanmasının bu tehlike
yi izale edemediğini röstermek
tedir, 

Libyada taarruza geçen Bri
tanya ordusu her ne kadar mı· 

aırdan takviye almaktı ise de 
ihtiyat · kuvvetleri ve bilhassa 
harp malıemesinin buraya lngil
tere ve Amerikadan deniz yo. 
luyle a-etirildiği malumdur. Şu 
halde Britanya ordularının ikmal 
işleri de muhtaç bulunmaktadır. 
E.aasen bu muvaffakkiyet; deniı 
nakliyatının sürat ve vü.satine 
bağlı görütme1'tedir. 

Yani hangi taraf cebheye 
daha çabuk malzeme ve asker 
yetiftirirse harp talihi o tarafa 
geçecektir. Afrikanın Britan)a 
imparatorlu2'una kaptırılması ha
linde, Akdeniz bavaıındaki haki· 
miyet dAvası yanında ltalya ya· 
rımadaıının da tehdide maruır; 

kalacağı göz önünde tutulursa 
artık f afist donanmasının bil tün 
mevcudiyetini orta~a koymak 
ır;amanının yaklqtığına hükmet· 
mek icap eder. Binaenaleyh en 
mühim ders boı uaunun çaldıtı 
bu günlerde İtalyan donanmaıı· 
nın atıl kalabağı tahmin edile
mez. Bahusuı İtalyan donanması 
Alman mürettebatile takviye edil
diii taktirde lngiliılerin karfııına 
çıkmak ceaaretini daha ıiyadc 

hisıedecektir. 
Afrikadaki harp şeraiti ltal • 

yan donanmasına bu hayati vazi
feyi yüklerken lngiliz. donanması 
kendisine verilen rolü dikkat ve 
mararetle oynamaktadır. Bu do 
nanma Libya taarruıiyle beraber 
deniz münakale yollarını kontrola 
baılamıı ve ayni zamanda kara 
ordusuna müzaharet için sahilde
ki düıman tecemmüllerini ve 
nakliye vasıtalarını bombardıma
na giriımiıtir. Britanya ordusu
nun harekiitı sahil boyunca te
rakki ettikçe İngiliz donanması 
elde edilec~k limanlardır. istifa
de ederek, bu limanları ikmal 
üssü olarak kullanacaktır. İllgiliz 
ordusunun batıya doğru ilerleme
si ikmal üstünden yüzlerce mil 
uzakl~masını fntaç edeceğinden 

ele geçirilecek limanlar, ordunun 
hemen peıinden ikmalini temin 
etmek suretıyle harekatın inkişa

fını kolaylaıtıracaktır. 

Söylendiğine göre çay ve 
kahve gibi mükeyyifata ait bazı 
maddelerin devlet inhisarına alın· 
masına daiı "yeni bazı tasavvur· 

lar vardı. 

VERiLEN HÜKME GÔRE, 'ALI RIZA KELLEŞEKER 
MUHTELiF CEZALARLA TECZiYE EDiLMiŞTiR 

Bu üslerin muhısfazası ve a
da üs (lskenderiye) den buralara 
takviye kıtaatı ve mühimmat 
getirroek işi bittabi donanmaya 
tevdi edilecektir, Bu limanları: 

ileri üs olarak kullanacak Bri
sanya deniz kuvvetleri mihver 
nakliyatını daha ziyade hırpalı
yacaktır. Libyadalıd harbın gittik
çe kızışması ve ihtiyat kuvvetle· 
rine gün geçtikçe fazla ihtiyaç 
hissedilmesi, lngiltereden Mısıra 
Akdeniz tarikiyle kuvvetli bir 
donanma himayesinde takviye 
ve malzeme getirmek ihtimalini 
derpiş ettirecektir. Bu taktirde 
iki muhasım donanmasının çarpış
ması bir emri vaki halini ala
caktır. 

Hulasa; Afrikadaki mücadele 
denizaşırı bir kıta üzerinde ha. 
miyet tesis edebilmek için do· 
nanma varlığına kati iğtiyacı bir 
kere daha tebarüz ettirmekte
dir. Bu itibarla ltalyanın yıllar
dan beri donanma kevvetine 
verdiği ehemmiyetin çok yerin
de olduğu görülmekte iıe de 
bu sahada lııdiltere imparatoalu
guıl~ boy ölçüşemediği de bir 
hakikat olarak tezahur etmekte
dir. Afrika harp sahnesinde mih
ver mukavemetinin zayıflamasın
da İngiliz donanmasının büyük 
tesiri olacağı mnhakkaktır. Mih· 

Bu surP.t\c muhtelif vasitalar· 
la parakende bir halde satılan bu 
:-:ıaddeler halk tarafından dftha 
kolay ve ucuz bir şekilde temin 
edileceği gibi her türlü suiislima· 
lin de önüne geçilmiş olacaktır. 

Tarsustaki 
parti kongresi 

Tarsus : 16 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Kazamıza bağlı 
parti ocak ve nahiye kongreleri 
bitmesi üzerine nahiyeden çıkan 

delegeler , bugün kaza kongresi 
ni yapmak üzere kazaya gelerek 
parti binasında toplanmışlardır . 
Kaza Parti reisi Ziya Uygur , de· 
legeleri selamladıktan sonra yok 
lama yapmış ve ekseriyet mevcut 
görülerek kongreyi açmıştır . 

Kongreyi idare etmek üzere 
vilayetimiz parti reis vekili Yakup 
Ersoy kongre reisliğine ve katip 
likler de seçilerek kongreye baş
landı. Parti Müfettişimiz Halid Ona 
ran da kongrede hazır bulunmak 
ta idi . Kongrede kaza kaymaka· 
mı , belediye reisi , jandarma 
kumandanı ve resmi devair amir 
leri bulunuyordu . Eski l<lare he 

yetinin raporu okundu ve ittifakla 
kabul edildi . Dilekler ve sai~ 
münakaşalardan sonra icabeden 
dileklere daire amirleri cevap ver 
di ve sayın Parti Müfettişimiz , 
delegelere özlü bir hitabede bu
lundu • İdare heyeti seçimine ge 
çildi . Neticede : Ziya Uygur , 
Fikri Ünlü , Emin Polat , Ali 
Cevat , Emin El yeni idare heye 
tine seçilmişlerdir . 

Yeni idare heyetine muvaffa 
kiyetler dileriz . 

ver orduları bu cebhede İngiliz 
taarruzuna dayanabildikleri tak· 
dirde, bunu kısmen naldiyatta 
lcullanılan sert İtalyan harp ge· 
milerine medyun olacaktır. 

ı ........................ ı 
ı Kurban bayram1nda ı J gllklerlmlz için TUrk Ha- J 

va Kurumuna blrfey ayı 
ı rırken bizden yardım Is· i 

tlyen kurumlardan blrl-
ıı ne ellmlzl uzatıverir gl· f 

bl deill, yarınm facia! tarını önlemek için glrlf·J 
tljlmlz mllll hazırlama ı J ı,ıerlne ı,t1rlk eden bir ı 

ı ferdin heyecanlyle ha· ı 
ı rekat etmeliyiz. ı 

: ........................ : 
Beyanname barıcı 
bulanan buldaylar 

Mehmet oğlu lbrahi n Erdin· 
· kaıın. evinde beyıınname harici 
buğday görüldü~ünden suçlu İb
rahim yakalanaral tevkif edilmiş 
ve hububatları da müsadere edil· 
miştir. 

Diğer taraftan Hasan oğlu 
Mehmet Baysamıf evinde beyan· 
name . harici hububat balunduğu 
haber alınmış ve yapılan araştır
mada 50 gülek buğday ~ile 100 
gülek kadar 'arpa elde edilfrek 
bu mallar müsadere edilmiş ve 
suçluda mahkemeye sevkedilmif· 
tir. 

OKULLAR ARASI 
MÜSABAKALARI 

Bu cumartesindf'n itibaren 
mektepler arası teşvik müsabaka · 
!arının .dördüncü hafıasının baş
laması münasebetiyle cumartesi 
günü saat 14,30 da kız enstitüsü 
sahasında Öğretmen okulu ile Ti · 
caret lisesi karşılaşacak, ayni gün 
saat 14,30 da Adana stadyomun
da erkerk lisesi - ziraat lisesi 
tutbol maçlarına devam edilecek 
ve kız lisesi ile öğretmen okulu 
da voleybol çarpışmalarına de· 
vam edeceklerdir. 

Bir kadını tehdit 
Mehmet oğ'lu Mustafa Akbaş 

isminde biri genel kadınlarından 
Mehmet lmı Ayşe Altundife bı
ç<ı k gösterme ve tehdit etme SU · 

çuyle yakalanarak hakkında mu· 
amele yapılmıştır. 

------~l_-____ u_z_AK_L_A_•_n_AN ___ •A_ı_ER ____ §f=_ ----

Küçük bir Yanllş -Meşhur seyyah Sanmış 
Almanyada Palatinat eyaleti dahilinde Rindal 

köyünde Dorik sisteminde dört büyük sütun yük
selen muazzam bir kilise vardır. Kilisenin büyük
lüğü bu köyün küçüklüğüne uymamaktadır. Rindal 
köyünün nüfusu ancak dört yüz kişidir. 

Bu muhteşem kilise, Rindal'da bir yanlışlık e
seri olarak inşa edilmiştir. 1836 senesinde, Rindal 
köyü halkı Münib valisine köylerinde inşa etmek 
istedikleri küçücük bir kilisenin plinlannı gönder· 
mişlerdir. Bir müddet sonra kilisenin planları tas· 
dik edilerek köye iade edilmiştir. 

Köy halkı, planlara bir göz gezdirince, bunla· 
rın kendilerinin tasdik için Münih'e göndermiş ol· 
duklan projeler olmayıp muht~şem ve muazzam 
bir kili.lenin planları oldutunu görmüşlerdir. 

Münihten gönderilen tahsisat ile köyde bu bü· 

yük kilisenin inşasına başlanmış, kilisenin inşaatı 
tamamlandıktan sonra Bavyeranın bir şehrinde in
şa edilecek olan büyük kilisenin planları yanlışlık
la bu köye g-önderildiği ve yapıldığı anlaşılmıştır. 

* • • 
Vaktiyle dünyanın en büyük ve sevilmiş tenor-

larından biri olan Karuzo, Birleşik Amerikada bir 

turneye çıkmış, ukradıA-ı ıehirlerde konseı ler ver· 
mişti. 

Bu turne esnasında meşhur okuyucunun oto
mobili yolda bozulmuş ve kendisi motörü tamir e· 
dilinceye kadar civarda bir çifliğe ilticaya mecbur 
kalmıştı. 

Karuzo hüviyetini söyler söylemez çiftlik sahibi 
yerinden fırlamış ve : cHiç bir zaman çifliğime bu 
kadar meşhur bir misafirin tenezzülen uğrıyacağını 
hatır ve hayalimden geçirmemiştim> demişti. 

Bu sözlerden sonra dışarı f ırlıyar"lc. kansını 
'~ 4 

çağırmış ve: 
- Çabuk buraya geliniz, biliniz bakayım, bi· 

ze gelen misafir kimdir? diye sormuıtur. 
Kadınların şaşalıyarak cevap vermediklerini 

görünce, gurur ve iftiharla : .. 
- Meşhur seyyah Robenson Kruzoe bize mi· 

safir gelmiştir. Müjdesini vermiştir. 
Zavallı ve saf çiflik sahibi Karuzo'nun ismini, 

ücra bir adada kırk ser.e tek başına yaşamış olan 
Robenson Kruzoe ile karıştırmıştır. 

Meşhur okuyucu Karuzo kendisine başka bir 
adamm ismi verildiğini duyunca, bu yanlışı düzelt
meğe lüzum ıörmemiştir. 

Şehrimiz tüccarlarından Ali 
Rwt Kelleşckerin şeker ihtikarı 
suçu ile mahkemeye verildikini 
mevkufen wuhakemesinin devam 
etmekte olduğunu yazmıştık. Meh
met o~lu Ali Rıza Kelleşeker 
hakkında Adana ikinci asliye ceza 
mahkemesi kararını dün vermiştir. 
Bu karara göre, Ali Rıza Kelle· 
şeker onbeı gün hapis yatacak, 
300 lira ağır para cezası görecek 
ve 85 gün müddetle dükki\nı 
kapalı kalacak ve gazetelerle tef· 
hir edilecektir. 

HALK BANKASJ KANU· 
NUNDA DECIŞIKLIKLER 

Yurdumu1.da küçük kredi ver · 
mek işiyle uğraşmak üzere ~ urul· 
muş bulunan Haik Bankası ve 

Halk sandıkları teıkillerinden da· 
ha iyi istifade edilmesini sağla· 

mak maksadiyle bu bankaya ait 
kanunda değ ifildik yapılma ı ka
rarlaımıotır. Yapılan değişiklikle 
bankanın bir küçük sanat mües· 
sesesi olduğu belirtilmekte, halk 
sandıkları bankamn birer şubesi 
şekline sokularak siıtemin faali· 
yetine geniş imkanlar verilmekte, 
banka sermayesini arttıracak ted
birler alınması sağlanmaktadır. 

Banka tamamen küçük kredi 
müessesesi olacak küçük ticaret 
ve sanatların tesis ve genişleme· 

leri için gerekli kredileri sailıya
caktır. 

Bundan başka bu sanat ve ti. 
earetlerin ihtiyaç gördüQ"ü istih· 
sal vasıtaları ve ham maddeleri 
tedarik ve dağıtmak gibi itlerle 
uğr~şacak, ayrıca bankacılık iş· 
leri ile de uğraşacaktır. Şubeler 

ve ajanslar açabilecektir. Halk 
Bankasına verilecek işler Ticaret 
Vekilliğince hazırlanacak bir tali· 
ınatnamede belirtecektir. Halk 
sandıkları Halk l:Sankasına devro· 
lunacaktır. 

SANAT OKULUNUN 
TESiS/ MESELESi 

Şehrimizde açılacak Qlan Er
kek Sanat okulu için Vilayetçe 
tahsis edilen bina hakkında ge· 
rekli tedkıkatı yapmak üzere Maa
rif Vekilliğince , Konya Bölge Sa
nat okulu müdürü Bay Nihat 
Saydam memur edilmiştir . 

Bay Nihat Saydam bir iki 
güne kadar vilayetimize gelerek 
tedkikatını bitirdikten sonra özle 
diğimiz sanat okuluna kavuşa
cağız . 

Ôğretmenler bugün 
toplanıyor 

Orta tedrisat Zümre öğret-

menlerinin mesleki toplantllan 
devam etmektedir • 

Haber aldıg-ımıza göre bu gün 
saat 16.30 da Kız Lisesinde şeh
rimiz orta ve mesleki tedrisat okul
larının Türkçe ve Edebiyat öğret 
menleri mesleki toplantılarını ya
pacaklardır. 

Yenicede trabom 
dlıpanıerı açıldı 

Bu defa sihhat ve içtimai 
muavenet vekaletinin emir ve ten 
sibile Yenicede bir trahom dis
panseri açılmış~ır . Bu meyanda 
Yenicedeki okul da muayene edi
lerek trahomlu çocuklar tedavi 
edilmek üzere dispansere sevke
dilmiştir . Bunlar her gün munta 
zaman dispanserde tedavi göre
ceklerdir . 

Dispanser , dünden itibaren 
facıliyete geçmiş bulunmaktadır • 
Halk bu teşebbüsten ziyadesiyle 
memnundur . Bir çok hastalar mü· 
racaat ederek ledavi altına alın
mışlardır • 

17 Birinci kanun 19.ı 1 

Tetkikler 

ABIZONll 
Ve 

OKLABAMA 

E 
velki günkü Japon tebli 
ği , Amerikalıların Ari
zona muharebe gemisinin 

batırıldığını bildirmektedir • 
Bu haber teyit edilirse , Ansr 

lo - Sakson ittifakı , Prince of 
wales ve Repulseden sonra birkaç 

·gün içinde üçüncü büyük gemile 
rini kaybetmiş olacaklardır • 

Arizona , Birleşik Amerikanın 
32 bin tonluk gemilerinden biri· 
dir . Bunun bir de ayni tonajda 
Pennsilvania isminde bir kardeşi 
vardır . 

Arizona 1914 yılında Nevyork 
tersanelerinde yapılmıştır . 1915 
de denize indirilmiş ve 1916 da 
bir çok noksanlan tamamlanarak 
servise alınmıştır . Bu 2emide 92 
subay ve 1260 tayfa bulunmak· 
ta idi • 

Silahlarına 2elince 12 tane 
356 lık , 12 tane 127 lik topu , 
8 tane de , 127 uçak savar topu 
vardır . Bundan başka gemide 
2 tane de katapult bulunmaktadır. 
Sürati 21 mildir • 

Bu gemi , umumi harpten 
sonra 1929 yılında yeni baştan 
elden a-eçmiş , silahları ve bilhas 
sa zırhları kuvveUendirilmiitir • 
Nitekim ayni sene zarfında Ok· 
lahama sınıfından , Nevada da 
ayni şekilde tamir olunmuJtur . 

Havai adaları açıklarında ta)· 
yareden atılan bombalarla içinde 
yangın çıkarıldıtı bildirilen Okla
hama muharebe gemisi hakkında 
henüz yeni malumat alınmamıştır. 

Zaten Ruzvelt dahi , henüz Ha· 
vai adalan bombardımanındaki 
hasarlara dair etraflı haber vere
cek mevkide bulunmadı~nı söy
lemiştir • 

Oklahama 29 bin tonluk bir 
gemidir . Sürati 20 mildir • içinde 
28 subay ve 1215 tayfa bulun: 
maktadır . Bunun on tane 356 
lık , 12 tane 127 lik topu ve 8 
tane 127 lik uçak savar bataryası 
ve 2 tane katapultu vardır • Bu 
gemi de 1929 yılında tamamiyle 
elden geçmiş ve tayyarelere kar 
şı topları ve denizaltılarına karşı 
müdafaa tertipleri kuvvetlediril· 
mişti • 

Bunları kaydederken Pasifik 
meydan muharebeleri hakkında 
yeni malumat beklenilmesi. lazım 
geldiA'ini de ilive edelim • 

. \ 

T0RKIYE Radyosu . 
ANKARA Radyosu 

Çarşanba 17.12.941 
7 .30 Program ve memleket sa· 

at ayan 
7 .33 Müzik : Hafif Parçalar 

(Pi.) 
7.45 AJANS haber1eri 
8.00 Müzik : Hafif Parçalar 

Programının devamı (Pi) 

8.15 Evin saati 

8.30/ 
8.45 Müzik : Programın son 

kısmı (Pi) 

12.30 Program ve memleket sa 
at ayan 

12.33 Müzik : Şarkı Ve Türkü 
ler 

·12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Şarkı ve Türkü 

ler Programının devamı 

13.30/ 
14.00 Müıik : Karışık Program 

(Pi) 

18.00 Program ve memleket sa· 
at ayan 

18.03 Müzik : Radyo dans or 
kestrası 

18.25 Konuşma (Ot1 politika hl 
diseleri) 

18.45 Radyo çocuk klübü 
19.30 Memleket Saat Ayan , ve 

Ajans Haberleri 
19.45 Konuşma ( Ulusal Ekono

mi ve Arttırma Kurumu 
adana ). 



SiY ASI ve SKERI 
GÔRÜŞLER o. 

MOTALEALAR 

Ankara Ratlgo Gueten 
0:15 HABERLER 
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nı aoı•aa 111ıuab 

Amerika da 
ve Japonyada 
mühım nutuklar 

H 
idiselerin siklet merkezi· 
ni Uzakfark teJkil etmek 
tedir • Japonlar Bomeo 

ad•na asker çıkarmışlardır • Bu 
adanın timal kısmı lniilizlerin hi· 
mayeaindedir . Asker ihracı bura· 
ya yapalmıtlır . Japon topçusu 
durmadan Honr - Konr limanı 
nı d6pektedir • 

Bu fehrin dayanması uzak 
bir ihtimal halinde rörülmek 
tedir • 

Amerikanın harp hazırlıkları 
aittikce hızını artbrmaktadır . 
Ruıvelte de fevkalAde selAhiyetler 
verllnıittir • 

••• 
Dün Amerikada vatandaşlık 

haklarmın kabul edilmesinin 150 
ci yıl dönümü idi • Ruzvelt bu 
münasebetle bir nutuk söyliyerek, 
hdriyet haklannı tebarüz ettirmif, 
hi~ bir tehlike kartısında hüriyet 
haiklanndan vaz reçilemiyecetini 
aöylemiıtir . 

• • • 
General Dö Gol , Radyoda 

bir nıttuk söyllyerek , Amerikanın 
harbe ıirmesinin , zaferin kati 
olarak müttefikler tarafına pçtiti 
demek oldutunu bildirmiftir . 

(Bqtarafı Biriaelıle> 

IAskeri Vaziyet 
Bununla beraber, anümüzdeki 

günler, Moskova c~phesinde umu
mf bir Rus taarruzu mu, yoksa 
Almanların mevzii bir çekilişi mi 
bahis mevıuu olduğunu göstere
cektir. 

Paalllk cepheainde : 

Japonlar, Pasifikte taarruzla· 
rını başlıca üç noktaya yığmış 
görünfiyorlar : 1 - Filipin adala· 
n , 2 - Hong Koni limanı, 3 -
Son hedefi Siniapur olmak üze· 
re Malezya yarımadası. : 

Japonlar, bir haftadanberi fi· 
lipin adalarının en büyütü olan 
Luzona karşı yaptıkları taarruı.lar· 
da. adanın şimal tarafından kara· 
ya asker çıkarmata muvaffak ol· 
muşlarsa da diter iki yere para· 
şütçüler indirmişler, adanın en 
cenup ucunda asker çıkarmıflar· 
dır. 

Luzon adasında, Amerikalılar 
· şimdiki halde vaziyete hAkim gö· 

rünmekle beraber Amerikan do· 
nanması, Filipin adaları müdafile· 
rinin yardımına gelmeıse, Japon· 
ların er reç, bu adalan ele geçir· 
meleri pek muhtemeldir. 

Pasifik Okyanusunda, birer 
müstahkem üs teşkil eden Wake 
ve Midway adacıkları, hariçten 
yardım rörmemelerine ratmen 
mukavemet ediyorlar. Japonlar 
Pearl Harbour'a geçen Pazar rü· 
nü yaptıkları muvaffakiyetli bas· 
kın hareketinden sonra Hawal a· 
dalarına karşı yeni bir askeri ha · 
rekete geçmemişlerdir. 

Hong Kong'a karşı harekata 
• gelince Japonlar, lngiliz müdafaa 
1 mevzilerini delmete muvaffak o
lamamışlardır. Tokyodan relen 
haberler Japonların burada umu· 
mi hir taarruıa geçtiklerini bildi· 
riyor. 

muıahır olma11ndan ileri ıelmek· 
tedir. Müddeiumumi harp al~yhin 
de dütünmekte ve milletin birli· 
tini yıkmak iatemekte idi. Kanıaa ı 
Amerika devletleri araııodadır. 

Malf'7.yaya gelince, lnrilizler 
mevzilerini ellerinde tutuyorlar. 
Anlaşıl11n Japonlar, Malezyada ka· 
ti bir taarruza geçmezden evvel 
sıAınaklarını yapmakla me1ıul bu-
lunuyorlar. Bu :cephede yakında 
mu ebeler vukuu beklenmelidir. 

Libya cephe•lnde : ..... ,, ..... 
lstanbul ı 16 (Tilrkaöıü mu· 

babirinden ) - Son (Ünler için· 
de memlcketimi&e : ret irilen itha · 
lat maddeleri ara1nda niptır, ke 
tenbeıi ve çay birinci pllnda ıel 
mektedir. 

Levha halinde relen tenekele
nn tevr.iini ise ithalat birlikleri 
herine almıılardır. ihtiyaç ıa· 
bipleri birliklere müracaat ede
rek haaırlanan listeye iıimlerini 
kaydettirmeye başlamıtlardar. 

K~ En•titü•anıl• 
Adana ismet loön6 Kız Enı· 

titüıl e\' idaresi • yemek piıirme 
atretmeni Leman Subııı Gır.ian • 
tep Kız Enstililıl ev idartsi . ye· 
mek pifirme ötrelmenlitine 25 
lira maqla tayin edilmiıtir. 

--·----
19.55 Müzik : prkı ve türkü 

ler 

20. ı 5 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Bir halk türküsü 
ôtreniyoruz - Mor Me 
nevp 

21.00 Ziraat takvimi 

21.10 Müzik : Kanşak ıarkı ve 

türküler 

21.30 Konutma (Posta kutusu) 

2L4S Mülik : RiyL~eticumhur ban 
doa 

22.30 Memleket IMl ayan ve 
Ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam I 
biye - Nukut Borsası 

(Firat) 
22.45 Müzik : Dans muzili (Pi) 

2!.55/ 

Libyada teşebbüs lngilizlerin 
elindedir. lngiliz taarruzu, Tobru· 
tun garp i~tikamclindc geniıle· 
mektedir. Mihver kuvvetleri, düm· 
dar muharebeleri yaparak garp 
istikametinde eıas kuvvetleriyle 

1 
çekilme te çal ııı yorlar. 

&dUJed8 J8al tılkUAt 
(Bq&arafı Birincide) 

yanında aid oldukları mevki ile 
mGtenasip bir vaziyet temin et· 
meklir . Ayni zamanda zabıt ki· 
tiplerinin sayılan da imkAn nisbe
tinde çotalblacaktır . Zabıt ki
tipliti vazifesi böylece bir ihtisas 
işi telakki edilerek adliyede dere 
celer - üzerine kurulmuı mahsus 
bir sınıf haline ıetirilince mahke 
meler de daha iyi işler bir hale 
gelmit olacakftr • 

Bu sınıfın üstünde bulunan 
ve bazı yerlerde sorgu hakimliti 
ve müddeiumumilik vazifesini y11p 
mak suretile fiilen kaza vazifesine 
iştirak eden başkatiplerin vaziyet 
leri de yeni letkilat programında 
üstÜD bir derece olarak göz önün·ı 
de bulundurulmaktadır • 

Hakaret iJJia•ı 

Genelev yosmalarından Beıim 
kızı Perihan , Abdurrahman kıı.ı 
Zehra Hltüt oQ'la'nun kendini 
tahkir ettitini fiklyet ve iddia 
eyleditinden Zehra hakkındaki 
takibata bqlamlmıttır. 

Adam J6fen lıarılaılar 
Haaan otlu Uıman ve kar· 

defi Mehmet Ulus birlikte Seyit 
otlu Ahmet Ôrneti manasıı. bir 
mflnaza sonunda 10 gilnde eyile· 

fCCck bir tekilde fena halde döv 
2'.00 Yamki pıep• ve kapa 

1111 ı 
düklerinden suçlu kardeşler poli-4 
tarafındın yıkalanmıftır. 

Libyadaki 
mihverciler 

geri çekiliyor • 
Ankara : 16 (R.G.) - Bugün 

Kahireden gelen bir telgraf, ga
zale batısında bilyük bir muha· 
rebenin başlamıı oldnj'unu bildi· 
riyor . Romel'in yeni bir savat 
sistemine bafladığı görülüyor. 
Mihver kuvvetleri da~lık bölaele· 
re çekilmekte clevam ediyor. 

Kandiya Limanına 
•iren ln•iliııler 

Londra : 16 (a. a.) - lngiliz 
denizaltıları . Giriddeki Kandiya 
limanına girerek iki gemi bahr· 
mıttır. 

~ ............... .. 
lıtlllnl pngr ... 

1111• 
(Bqtarafı Birhıcicl•) 

niyet, ıerek milli ziraat bakımın· 
dan her memleketin kendi ken· 
dine yeter oln1aaından batkı çare 
yoktur. Bu itibarla millf iktisat 
ifteri ar11ında ı.irat iıtih11l işini 

de milU emniyet aibi bir devlet 
meacleıi olarak ele almak ve bir 
giln evvel programlaıtırarak tat· 
bikine geçmek lazımdır. 

A•ımU• 

HlLKEYI REISLIGIHOEM : 
15/ Birinci Kanunda açıla· 

cak olan resim vtt: fotoğraf 
sergisine iştirak edenlerin azlı
ğından dolayı 25/121941 tari· 
hine~•tehir ~bnittir. Bu aergİ· 
ye iştirak etmek isteyenlerin 
22/121941 akşamına kadar e-: 
serlerini Halkevine getirmele-
ri rica olunur. 13742 

SEYHAN OEf TEROIRLIGIH
OAN: 

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

Bayramından önce vergi borç 

larim ödemiyenlerden borçları 
yüzde on zamla tahsil edilece 
tinden buna mahal kalma· 
mak üzere mükelleflerin şimdi· 
den maliye tahsil şubesine 
giderek borçlarım tediye et· 
meleri lüzumu ilin olunur . 

6-7 13724 
--- -- - -- - --

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 
'"~ 

1 KiLO F/AT/ CiNSi En az ı En çok 
K. S. ı K. S. 

Koza ı 00,00 14,50 
Klevland Ç. 1 00,00 
Klevland 1 69 ,00 1 70,00 
Klevland il 00,00 66,00 

M. ParlaA't oo.oo 58,50 
P.Temizi 00,00 56,00 
Kapamalı - 1 

Y. Çitidi -- 06,00 
K. Çitidi 6,f5 
Susam 52,00 
Butday yerU 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 
Yulaf ,_ 7,43 7,50 

~ 

·-16;- 12 • 194i 
KAMBiYO VE BORSA 
lı hankaaından alınm11tır. 

I== - ~ 

(Frank) Fransız 
(Frank) iıviçre 
(Sterlin) ingiliz S.24 
1Dolar) Amerikan !32.20 

Uzakşarktaki 
büyük 

muharebe 
(Bııı 1 inci sıylıda) 

bir kaç Japon ıemisine el koy. 
muıtardır. 

\ı aşington : 16 (a.a) - Bah
riye nazırı Knoks, Porhapura ya-

pılan hücumlarda bir ı.ırhlı ile 
baıkaca beı harp gemisinin kay-

bedilmiş oldu~unu bildirmiştir. 

Bahriye nazırının hildirdi~ine gÖ• 

re , Havayda 2729 kişi ölmüf ve 
223 kiıi yaralanmıştır . 

Vaıington : 16 (a.aJ - Mil
mesıiller meclis"nin deniı komis· 

yonu donanmanın arttırılması için 
teklif edilen 900,000 tonun bir 
milyon bf'Ş yüı bine çıkarılması . 

nı kabul etmittir. 

Vaşington : 16 (a .a) - A} An 
mtcliıi Adliye encümeni, harp 
umanıncla devlet rı-isi Ruıvelte . 
fevı.;alade salahiyetler vertn hnun , 
layihasıeı kahul etmiştir. 

Vaıington : 16 (a .a) - Mil· 
meuiller mt'clisi harbiye encOmc· 

uinin kabul ettiR'i bir karara gfüe 
18 den 65 )&şına kadar olan bil· 
tün erkekler a11kcrlik için kaydo · 
lunacaktır. Bunlardan 21 ile 44 

yafları arasında bulunanlar derhal 
hizmete girecektir. 

Tank, top, tayyare ve cebha
ne imaline tahsis ~edilmek ör.ere 
on milyar dolarlık l bir kredi açıl
masına dair olan kanun liyihasına 
parlamento ittifakla kabal etmiltir 

BiRiNCi SINIF 
FENNi SONNETÇI 

NiYAZİ ERIORUR 
Sabık ııhhıU memuru 

Diploma No : (936) 53) 

ADRES: 

Adana Reptbey mahal· 
leainde 114 sokak 'I1 No : 
hanede sayın yeni milıtuile· 
rini memnun etmek ıartile 
kabul eder. 

ilan 
GelleU•ereket Salla 
Bllllü Maldl81DI• ...... : 

Davacı Osmaniyenin Kır· 
D\acılı köyünden Dat otlu 
Mehmet Dat tarafından Osma· 
niye Sulh Hukuk mahkeme
sine ikame _,ylediği Kırmacılı 
köyünün Soğukpınar mevkiin· 
de kain gün dotusu esme 
Mustafa tarlası, gün batısı 
Hc1cı Ali Çoıkun elindeki tar· 
la, poyrazı Çoban Ôme'ı' tar· 
lası, kıblesi Çoban tepesile 
çevrili 1 ()() lira kıymetli 30 
dönüm mahallin keıme ~ı
larını ve köklerini ökmek ve 
taşlannı temizlemek •sureti yit! 
imar ve ihya ederek 20 se
neyi mütecaviz bir zamandan 
beri malik sdatiyle tasarruf 
ve temellük eylediği bu yerin 
namına tescilini dava eyledi· 
ği bu yerle alakası olanların 
duruşma günü olan 24112/941 
tarihinden evvel istida ile iti· 
razda bulunmalan ilan olu· 
nur, 13741 

1 • TÜRKÇE SÖZLÜ 

Bu Kadın 1 

1 
Benimdir---

ilaveten : Renlcli Milci Mau:& 

Bagl• 1.30 Matllledı ı nım 
• Pompenin Son Günleri - Nikkarter Casuslar pefinde s..e ••••••••••••••••••••• 
: .................................................. .. 
i Talteli • Krlataı • aeaa. ·Afif 1 
f Laltlll Mllalr 1 
ı ı 
ı p ı 
ı ı 
ı ı 

İ PAK 1 
1 K 1 ı ı 

1 ' iiii!l!!!I- 1 i Adrea : Dolruluk Fabrika•• Civan No. 159 - Adana i 
S Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. · 
ı .................................................. .. 

ilan 
CEBELiBEREKET SULH 

HUKUK MAHIEMESINOEH: 
Sayı/345 

Davacı Osmaniyeoio Hacı 
Osmanlı mahallesinden kuyu· 

cu B~kir oğullarından Mustafa 
otlu Ömer Hoplar tarafından 
Cebelibereket Sulh Hukuk 
mahkemesine ikame eylediği 

davanın cereyan eden duruş
masında : Kötü köy mevkiin
de şarkan taşlık garben sahibi 

mülk kuyucu Bekir oğluları 

bahçeleri şimalen Gamer oğlu 

hanesine giden yol Cenuben 

Şabca Mehmet tarlası ile çevri· 
li 50 lira kıymetli bir buçuk 

ilan 
BadlrU ıeıelllı•· ...... : 

Bahçelerin sulanması için 

Kadirli kasabasına getirilecek 
9370 lira muhammen kefiflı sa 
itine talip çılcmadıtından 18/l 1/ 
941 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle paıarhta lconulmuştnr. 
Taliplerin bu milddet içinde Be· 
tediye encümenine müracaatlara. 

7 - 11 - 17 13709 

dönüm mahalli yirmi seneden 
beri nizasız ve fasılasız malili 
sıfatiyle tasarruf ve temellük 
etmekte olduğundan namına 

tescilini istemiş ve bu yerle ali· 
kası olanların duruşma günü 
olan 24/ 121941 tarihinden ev· 
vel istida ile itiraz etmeleri 
ilin olunur, 13743 
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R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

Mulıarrem Hilmi REMO 
lBIDllQl CADDESi 10 : 42 - TEL6Rlf : REMi AD AHA - TELEf OH : 110 

17 Birinci Kanun 1941 , ..................................... .. 
• 
1 TÜR.KSÖZÜ 
• • : Gazete ve Matbaası • 1 1 • • 1 Türksözü OKUYUCULARIHl DOHYAHIH HER TAll· 1 ! f IHDl VUKU BULlH HADİSELERi GOHO GO- İ 
: Gazetesi HOHEYERİR. TORKSOZOHO TAKIP EDlllZ. : • • • • • • •: Bitap, mecmu, çell, llUet, allı, 

1 plAn, barlta, IJUam11111 matllaa Tür kso··zü 1 ltlerlDI Tlrklyade mawcat mat- 1 
.......... r•k•lt•t ••er derecede Matbaası • 
• tall we slraOe elden çıllarır. • 

1 : 
İ Türksözü Cilt Kısmı i 
1 SAGLAM, TEMİZ, ZARiF CİLT iSLERIHIZI lHClK TORISOZO 1 
I MOCELllTHANESİHOE YAPTIRABİLİRSINIZ 1 
• • 

~~~~~--------~------------------~~~~~I~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~•••••••••••••••••••••••: 
• 

T. iş Bankası •. , .............. .., ... 
iMi lllr ... 1e ,ıaaı 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Afu.to•, 
2 llıincitefrin ttıtiltlerlı11l• 7GP1lır 

1M1 arı••reıır1 
1 Adet .2000 Liralık =- 2,aoo Lira 
3 ,, 1000 .. ...., 3,000 ,, 
2 " 750 .. c:: 1,500 .. 
3 .. soo H == 1,500 ,. 

10 .. 2~ " = 2,500 .. 
40 ,, 100 .. = 4,000 .. 
50 " 50 ,, - 2,500 ., 

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

Tllrlllf• ı, Banke•ına p•r• Y•tırmakla yalmz 
P• ... lllrlktlrm.. ve faiz elmı• olm•z, ayni 
aa .. n ... talUnlzl de denemlf oluraunuz 

TIRllYE CUMIUft~ETI 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi ı t-

1.nmıyai I l00.000.000 Tiirlı ÜllUI 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticar1 her nevi buka maaaa~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve •hbusız tuarruf hesaplar.na en 
az SO Jiruı bulunamua seaede 4 del& çekilecek kur'a ile 

qatıdaki pllna aöıe ikramiye dal*Jacakbr. 

4 Adet 1000 Urahk 4000 Ura 
4 • GOO • 2000 " 
' " 250 " 1000 " 40 

" 100 .. 4000 " 100 
" 50 n 5000 

" 120 " 40 " 
4800 

" 160 • 20 " 
5200 

" 
DllCKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan atalt diitmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 
20 fuWile verilecektir. 

Karalar senede 4 defa, 11 - EylGl, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haıiraıı tarihlerinde çekilecektir. 

·----------------------------

NEVROZI 
B6ttla atnıana pamoldrldlr 

Beyhude .ıstırap çekmeyiniz 
BIB TBB BQB 

NEVR0ZİN 
Bu muannid BAŞ ve DlŞ atrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, ıinir mafıal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

teda\j edilir. Müe11ir ilAç : 
N E V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TERCiH lO~IZ 
" icabında 1: günde 3 lcafe alınabilir 

M Kalbi bozmadan, .. mide~ve' böbrekleri H 
il
.. ~ .. ' c 

yormadan ıstırapları dindirir. " " - " a 
L uzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve M 

B her yerde p~lu kutularını ısrarla isteyiniz. ; ....•................... ~ 

• 

I< 
l•t 

I• 

. ·········~·······~·····~···~·~· ····-·· -·~·· - . 

AllOD8 98 lllD 
prOan 

Senelifi ... 1400 Kr. 
1 Aylıfı . . . 125 • 

llAnl•r ıoın ld•r•Y• 
muraca•t etmelldlr 

TÜHKS0 ZÜ , 
GONDI& GAUTE • AD'ANA 

SaJaı,-, ve Baımrıluurlri 
l'ERID CELAL GOVl!N 

UmumF Neıriyat MfdarO 
MACiD G0ÇL0 

8011ldıOı r•r : TORIC50ZO Matbaası 


