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Bir ataya gelip niçin 
dövüştüklerini ve bir
birlerini nasıl yene-cek
lerini bir düşünseler ... 

Harbin sonu neye varacağını 
kimse kestiremiyor , fakat uzun 
süreceğinde herkes birliktir . 

'-Japonya ile Amerikanın da 
işe karışmasından sonra karşılıklı 
kuvvetler arasında zor sarsılır bir 
denklik doğdu . 

Avnıpada , Almanyanın ilk 
önce Rusyayı , arkasından lngil· 
tereyi yenmefe yetkin olacağ'ın· 

.-dan Şüphe elmiyen yoktur . Rus· 
yada uz.ayan harp , hesapları al-
. tüst· etti • : ' 

Şark ·cephcain<le bir" zafer el
de edilse bile , logillere ile hal'p 
devam ettikçe , Avrupanın, ken· 
di kendine düzen verip sulhe ka 

' vu~ıtıasına imkan olmadığ-ı , iÜn 
ııeçtikçe artan kargaşalıktan , her 
tttrafta ço~alan yoksulluktan an· 

· : faşı1ıyor . • · 
, ... · Japonyanın da·, Uzak · Şarkta 
bir colC yerleri alsa da " Amerika 
ile 'lngfüereyi yok etmesine akli 
erdirmek güçtür . Hiç bir 'zaman 
kötQ bir sulhe boyun eğmiyecek 
olan bu iki büyü ve zengin dev
let , Asyada ve ,Pasifikte u~rıya· 
~•klan ziyana rağmen , sonuna 
kadar dayanacaklar , gitgide kuv 
vctlenereklerdir . Sulh yerleşme· 
dikÇe· de jakonya , aldığı y~rler· 
de hiç olmazsa rahat oturarnıya· 

c'ak , bunlardan dilediği gibi isli 
f ade edemiyecektir • 

fngirtere ile Amerikaya gelin· 
• • c.e i , şimdiye kadar olup bilenden 

anlaşılıyor ki bir iki sene gibi kı 
sa zamanda , n~ [ngilterenin Av· 
rupaya çıkıp Almanyayı ) ola ge· 
tirmesi , ne de Amerikımın Japon 

• • 
REiSiCUMHUR. 

•• • 

DUN PAPENI 
• 

KABUL ETTi 
Ankara : 22 ( a.a) - Milli Şef Reisi Cumhur ismet 

lnönü bu~ün saat 11 de Almdnya Büyük Elfiıi Fon Pape· 
ni Çankaya köıkünde kabul buyurmuşlardır. Bu kabulde 
Hariciye Vekili Şükrü Sa,,açoğlu da hazır bulurımuştur. 

Bir Rııs 

Sovyet 
ceuup batı cephelerinin birçok 
kesimlerinde kıt•afıırımız fiddetli 

mulınrcbeler yaparak iltri akın
lara davam etmiş ve birçok yer· 

ileı lcy.i 'ni ünİemesi bek!e!tCb1Tif. ....... fer· leı i İ$ ııl ~tnıiftir. 

..,,. , . Sovyet Rusya, bütün gayret 
ve fedakarlıklariyle, nihayet, biraz 
daha ilerleyip, bir kısım toprak· 
Jarını' kurtarır. Avrupada, harbin 
çabuk sona ermesinde tek ümit, 

Yeniden bazı 
şehirler alındı 

Bunların ftratındtl Titvin 'io 
cenup betıslnda Bubgoç, Şudo· 
hon'un yakınında Gri2.vino ve 
Tulao'ın cenup batıııında Krafilno 
vardır. 

r ...................... , 
ı I Hitler Baş 1 
1 kumandanlığı 1 
ı ı 

ı ele aldı ı 
ı ı 
ı ı 

J Alman ordusu 1 J bu değişikliği ı 
ı bir resmi tebliğle ı 

İ nasıl anlatıyor f 
ı ı 

Berlin : 22 { A. A. ) - Fev 
kalade teblit : Führer 19 llkka· 
nunda ordunun kumandasını eline 
almıştır . 

Berlin : 22 ( A. A. ) - Or· 
du başkumandanhtJnı Führerin 
eline alması üzerine aıatıdaki 
teblij' neşredilmiıtir : 

4 Şubat 1938 de Pilhrcr Al· 
man askeri kuvvetleri kumandan· 
lığını bir askeri anlaşmazlık ihti. 
mali kaytusiyle eline almıştır . 
Devletin yüksek menfaatlan bil· 
tün kuvvetlerin bir elde topla~· 
masını emrediyt>rdu • Ancak bu 
suretle tesirli bir mukavemet ha• 
zırlamak rnümkündfi. Harbin Şark 
cephesinde srörülmemiş bir nis· 
betle genişlemesi bu hakikab 
meydana çıkarmıştır . Harp sah· 
nelerinin genişliği karadaki hare· 
ketlerle siyasi ırayretler)n ve harp 
ekonomisinin sıkı münasebeti or· 
dunun mevcudu b3kımından ar· 
zetti~i ehemmiyetle dfter siUifılar 
arasındaki münasebet ve zaran 
bu sahada alınabilecek bütün 
ehel}lmiyetli kararları almak. seli· 
hfyetini elinde tulmap sevkei· 
miştir . 

Berlin : 22 ( A. A .. ) - Or 
du başkumandanlığını etine alan 
Hitler orduya aşatıdaki beyanna· 

Sahip ve Bqmuharriri 

FERiD CELiL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani ~924 

Onyedlncı yıı - Sayı : 5192 

Esas teşkilat 
kanunumuz 

1 

Proleılrlerlmlzln Tlrkçeleştlrdlll kanan 
Maarif Veklletlne gönderildi 

Jstanbul : 22 (Türksözü Mu· 
habirinden) - Üniversite .. rektörü 
Cemil Bilselin başkanlığı altında 
toplanan profesörler heyeti (Esas 
teşkilat kanunu) nun yeni gramer 
kaide ve yeni terimlere göre de· 
tiştirmc i~ine baılamıştı. Heyet 
faaliyetini tamamlamış, ha:zırl11ditı 
esaslan Maarif Vekaletine gön· 
dermiştir. 

Bundan başka ayrıca Ankara 
hukuk fakültesi prof csörleri ile 27 
saylavdan mürekkep bir heyet de 
ayni kanun üzerinde çalışmakta· 
dır. 

Raporlar karşllıkJı sürette tet
kik edilecek ve ona göre kanun 
detiştirilecektir. 

Bu kanun hazırlandıktan son· 
ra diter kanunlar, nizamname ve 
talimatnameler de bu şekilde türk· 
çcleştiıilecektir. 

meyi neşretmiştir : 
< Milletimizin hüriyeli ve is· 

tikbali için atıldı~rnJ? savaş en 
çetin safhasına ve dönüm nokla· 
sına yaklaşıyor • 

japonyanın harbe girmesi , 
fnıiliz ve Amerikan deniz kuv
vetlerini sarsması bize elverişli 
bir safha yarntmışlır . Şimdi biz· 
de büyük ölçüde kararlar almak 
7.0runda}'lZ • Kış dolayısiyle do· 
fılda hareK:ef hatbrnaen mevzi 
harbine feçmelı: ve orduyu cep· 
hede birleştirmek gerekti . Vaz1· 
f em iz şimdiye kadar kazanılanı 

(GeliW :« fincii llU'lıad&I 

. __ uzakıarkta __ I 
Luzon 
adasına 
çıkıldı 

Müttefik kuvvetler 
mukavemet ediyor 

Deniz ve Hava 
Savaıları Oldu 

Sineapur : 22 {a. a.) - K.,. 
lenton yilayetini İngilizler boşalt
mıştır. Bunun ıebebi, münakale 
ı.orlukları ve ehemmiyetli askeri 
üslerin lcaybedilm iş olma91dır. 

Rongon : 22 (a. a.) - lngi
liı havı kuvvetleri, Siyam doğu· 
sunda yerde hulunan düşmen 

tayyarelerini ve benıin depolo.rı

nı tahrip etmiştir. 
Londra : 22 (a . a .) - Çin 

kuvyetleri ŞJnıun yakınlarında 
Japonlarla şiddetli bir rnubare· 
}'e fU(U$mUffUr. 

- · Alinanyada bitkinlik belirip içer· 
dtn bir çöküntü olmasıdır. Bu da 
harpte, zafer dayancı olamıyacak 

,. . v~ hesaba katılması tehlikeli, uzak 

Alman zayiatı 
çok büyük 

Moskova: 22 (A.A) - Pravdı 
gazetesi dıyor ki: Almanlar son· 
teşrin He 16 ilkkanun ara11oda 
yalnız Moskova cephesinde 117,0CO 
asker ve aynı müddet içinde 2113 
tan~, 1200 kamyon, 731 ııiper 
havan topu, 1791 mitralyöz, çok 
miktarda otomatik silah, moto· 
siklet zırhlı otomobil ve harp 

•• •• • 
BUYUK MiLLET 

Vaşington : 22 (:a. n.) - Son 
24 saat içinde Luıon ve Mında
dır adalarına düşman hava akın· 

ları olmuştur. Luıon şimalinde 
düşman devriye faaliyetleri art· 
mııtır. Luıonun şimalinde ve ce
nubunda düşman sızıntılarını ön· 
lemeh için karşı taarruzlar yapı· 
lıyor, Japonlar Filipin adalarına 
ç1hareıldırı kuvuetleri yaveı 
yavai arttırma~a u~raşıyorlar. 

DiA'er ke•imleade lı:ayde de~er 
bir ıey yoktur. 

'b1; hayaldir.' · 
.. _ V~'.?iyet böyle olunca, iki ta-

. ' ratın neye dayanarak, hangi ümit· 
terle bu yıpratıcı harbe koyulduk
larını, yıllıırc·a sürecek ve insanlı-

,·. :iı belkf bir asır, içinden çıkılmaz 
f claketlere sürükleyecek olan bu 
medeniyet yıkıcı çarpışmalar so· 
nundo: kazanan tarafın t>linde ne 
kalacağını insan: elemle kendi ken-
dine soruyor. . 

; , işin en acı manzarası h_er iki 
tarafın da - kendi bakımından- · 
hak, hürriyet ve adalet uğruna · 
~ilaha sarıldı~ını ileri sürmesidir. 

~ Bazı devirİerde, bazı mefhumlar 
manalarinı değiştirirler. Fakat , 
dünyanın ateşe verilmesine sebep 
diye a-österilen bu yüksek mef-

, . humlar, yüz yıllardır. insanlık la-

Vorofilof Şark orduları 
başkumandanı oldu 

Moskova: 22 (A.A) - Tebli~: 
Kıt'a\arımız bütün cephelerde düş · 
mania çarpıştı. Batı, Kf'lenin ve 

ibya'da 
Mihverin 

geri kaçışı 
On bin Mivvr 

esiri geri üslere 
sevlıedildiler 

:. nlıinin müşterek malı olmuş, uğur- ' 
larında kan dökülmüş, her mille Kahire : 22 (a,a) - Dlişman 

piyade kuvvetlerinin Bingazi CC· 

nubuna çekildi~i görcldfığünden 
Romeni bu limanı müdafaa için 
kuvvetlerini feda etmek anlaşılı-

- tiB kitaplarına geçmiş belli başlı 

kıymetlerdir. L.Acaba bunlar üze· 
rinde anlaşmaya imkan yok mu? 

Yirmi sene içinqe, binbir si· 
yasi tertibe rağmen sulhu kura
mıyarak ve bu yeni harbi tutuş· 
turan sebepler açığa çıkmıştır. Bü~ 

·, tün devletler, eski ... düzenin geri 
dönemiyeceğine ve o türlü bir te

(Ger.lal 3 üncü aaJfada) 

"" B. Ruzveltin 
ba,ltumandanlığı 

ele alacağı söyleniyor 

i. •. v~4 1ton : 22 (a.a) - Amt> 
rrikıw iöZeteleri ' Reis Ru2veltin 

,· müitebkler başklJmandanlr~ına ta~ 
yin . edilmesini w gittikçe daha kuv· 

~-. ~v.etıi Jikirlerle_ ileri ~i!rü}_'.<?_r. 

yor. 
Bununla beraber Binga:ıinin 

ız.ahmetsi.z ele geçliği sanılmıyor, 
aıınan ruhsatının süratine ve şid
detli kum fırtınalarına ragmen 
·imparatorluk kuvvetleri düşmana 

muvaftakiyetle hücum ederek 12 
Alman taukı tahrip ve 8 ltalyan 
tankı ele geçirmişlerdir. 6000 ltal 
yan ve 4000 Alman esirinin bir 
geri üssüne getirildiğ-i haber veri
liyor. 

Kahire : 22 (a a) - İngiliz 
hava tebliği : Britanya ve hür F
ransız kuvvetleri çekilen düşman 
birliklerine karşı hücumlarına de
vam etmişlerdir. 

B. A. R. C. tayyare mey da · 
nındaki binalarda yangınlar çık-

~~==========iJ mıştır . Üç düşman tayyaresi dil · 
:... (Gerlil ş UQcü ıa1tada) 

• • 
MECtlSlNDE 

' malzemesi kaydetmişlerdir. 
Ha Esinsli : 22 {A.A) -

Burada dolaşan faY,ialara iÖre, 
Mareşal Voroıilof uzak dotudıki 
Sovyet ordusunun baş\ıumandan· 
lı~ına tayin edilmiştir, 

Çin askeri mahfillerinde işaret 
edildiğ"inc göre, bu haber teeyyüd 
ederse Mareşal 'ln vazi\etİ uzak; 
do~u ordusunu tensik etmek olı· 
caktır. 

Berlin : 22 (a.a) - Şark ccb] 
hesinin deniz keaiminde bir çek 
Sovyet hücumu kıtalarımııın inat-: 

Büyük Millet Meclis bugün 
toplanmış P. T. T. idaresi birik
tirme ve yardım sandıtı hakkın· 
daki kanun lılyihasile ecncbt 
devletlerden temin edilen · ve 
edilecek olan kredilere mah· 
suben cclbolunan harp tecbizab 

li~~ii~iTaLYAH"t · 
1 GEMJLERI ARASINO~ İ 
i DENiZ MUHAREBESi l 

çı mukavemeti ile muvaffakiyet-
siıliğe uğramıştır. Hava kuvvetle- Roma : 22 ( a. a. ) - Ak· 

"' ri dü~manın sahra mevzilerine a-: denizde Sirdh körfezinde ltalyan 
~raba kuvvetlerine ve demiryolu... filosu ile lnıiliı denil kuvvetleri 
hatlarına bir çok hücumlar yap~..:: arasında bir denız muharebesi ol· 
rak ordunun şiddetli çarpışmaıa: muş, düşmanın bir harp gemisi 
rına muzaheret etmiştir. --- 1 batırılmıştı diğer bazı gemileri~e 

(Sonu 3 üncü sayfada) hasara uğratılmışılr. 

Gefenlerde zapt edilen ltal1an •emilerinden 6ir .lıiıfı .~· .. 

ye levuımının gümrük resmi 
ile sair verii ve resimlerden 
istisnası hakkındaki kanuna ek 
kanun layihasını kabul etmiıtir. 

Meclis çarşamba günü top 
laaacaktır • 

Manilla : 25 (a. a.) - Amc· 
rikan hava kuvvetieri La:zaıkide 
iki Japon nakliıe iemiıini hasara 
uğraimıştır. Dört dilşma-n tay. 
yareıi düşü.ülmüştür. Viganq'da 
yetde 25 tayyare tahrip edilmiş· 

• "= 
CGerfai 3 llılott a1taJJa> . 

1 
Cephe vaziyeti r.ai n tet~ . -
ŞARKTA VE 

• 
LIBYA'DA 

Libya cephesi : Son 24 saat 
zarfında Libya cephesinde muha 
rcbeler biiyük bir gelişme iÖster
miştir • 

lngilizler tarafından başlanılan 
yeni taarruzda Mihver kuvvetleri 
Gazalanın cenubunda mukavemet 
ıöstermek istemişler , fakat çev
rilmek tehltkesi karşısında ieri 
çekilmeğe mecbur olmuşlardı. 

Alman - ltalyan kuvvetleri
nin Derne mıntıkasına çekilerek 
buradaki dathk araziye dayanmak 
auretile mukavemet ıöstereceği 
tahmin edfüyordu . lrıgjlizlerin sü· 
ratli hareketi buna imldhı verme 
miş ve Mihver kuvvetleri burada 
tutunamamışlerdır. 

Dün gelen haberler lniili:z kı· 
talannın Dernenin önüne kadar . 

(Gerlil S QDCU AJfa4a) 

ıııııııııııııııııııııı:ıııı 

AlMAHlAR BiR TORK 
VAPURUNU BATIRACAKMI~ 

Moılcova : 22 (a. a.) - Tas 
ajrosından : itimat edilir haber · 
lerc göre, önümü>.deki ıüolerde 

bir üçOocü Türk ticaret vapuru, 
milliyeti bilinmıyen bir deniıaltı 

tarafından batırılacak ve bu va 
puron tayfası kurtuıaca\ttı. çOn
kü içinde bir kaç Alman ajanı 
bulanacak ve ıahit olarak kul· . 

(Gerisi 1 ltocO. aufada• 



. 
2 Sayfa TORKSôZO 

: 

Askeri Görüş_le_r _I 

U zakdoğuda ı.u kadarçok 
mala buk adar az bekçi 
bıraktıkları için İngiliz· 

lerin ve Amerikalıların burayı 
daha bidayetten Japonlara beş· 
keş çekmi~ bulunduğu tabii ak
hnıza srelm"z. Bil.§kis Japonların 
buralarda gözü oldu~nu İngiliz 
ve Amerikalıların da çoktan be
ri bildılderine ve bunlurın müda· 
faası için uzun senelerden beri 
hesap yapıldığına, tedbıı let aluı
dı~ıoa şüphe edilemez. Şu var 
ki : Bn hesaplar yanlış çıkmııtır. 
ln~iliz ve Amerikalıların çektiği 
ı.ıtırap da bunpan ileri geliyor. 

Eıki hesRp ıöyle idi : Japon
yanm en güneydeki adası olan 
Formuzanın cenubunda ihtibaren 
bıolıyan bir cGüney Çin denizi> 
vardır. Doğuıu Filipin adaları ve 
Borneo ile, gilneyi gene Borneo 
adası ve Malaya yarımadasının 
ucu ile, batısı Malaya yanmadası, 
Çin Hindislanı ve bir kısım Çin 
ıahiJile çevrileu bu denizin cenu
ba ve betıya doiru biricik kapu
ıu Sinıapur üssünden ıeçer. 
Dört bir tarafı Amerika, lngiliz, 
Hollandalı ue Frarısız müstemle
keleri ve üslcrilc çevrili olan bu 
dcnıze Japonların rirmesi 1940 
tan evvel akla dahi getirilmezdi. , 
Çünkü her dört devlet birleşince 

Adeta kapılı olan bu denizde 
mutlak ıurette bir deniz üstün
Uitü temin edecekleri ııibi, esa. 
ıen sahillerden yapılac11k deniz
altı ve hava kuvvetleri hucnm
ları Japon donanması için bura
yı çok tehlikeli bir durumu soka· 
cağından, Japonların böyle bir 
tcfeepüse girisecckleri a"la bile 
aelmiyordu. Kaldı ki, biricik 
mükim deniz yolunun üstünde de 
Sirıgapur gibi, dünyanın en mü
him bir kalesi vardı. 

Düoünce ve hesap böyle idi. 
Bu hesap da ne akla ve ne de 
nkerlik kaidelerine aykırı dÜf • 
müyordu, Fakat öyle bir takım 
haller oldu, vazivette o çefit de
Riıiklikler meydana geldi ki. bu 
ıartlar tedncen ve fakai tamemen 
değifti : Japonlat eyvela Çinin 
cenup sahillerine yerleotiler; güç 
ve da~nık <turumda olan İngiliz 
ve Amerikalılar ıes çıkarmadılar. 
Derken Fransa yıkıldı, Japonlar 
Çin Hindiıtanına girdiler; cenup 
Çin denızinin · batı sahillerinin 
Oçtc ikisini ifial ettiler. Bu daki
kadan ihtibaren de bu denizin 
kilit noktası olan Singapur üssü
nun kara tarafından müdafaası 

tehlikeli vaziyete düfüyordu. Yi
ne lngiltere güç vaziyette oldu
tundan, Amerikada da mümes
siller meclisini kandıramadığından 
buna da ses çıkaı ılmadı. 

Arkadan Pasifikteki Ameri· 
kan üslerine ve Filipin adalarına 

~malum Japon baskinı yapılch, 
Maleya yarımadasının oark kıyı
ları boyunca ilertemeğe cesaret 
eden lnriliz zırhlıları batınldı, 
Uzakdoğuda Anglosaksonların de· 
niz üılünlükü bugün için ortadan 
kaldırıhnca cgüney Çin denizi:. 
de Japonların için bir -bpon ol· 
maktan çıktı, bilakiş elini kolunu 
sallayıp her tarafrna girilecek bir 
yer oldu. O derecede ki, evvelce 
akla hayale gelmiyen ifler mey· 
dana çıktı ve meseli Sinfapur 
üaaü henüz: sapsağlam dururken 
Japonlar Borneo adalarına asker 
çıkarcılar ve evvelce bu çeşit ha
reketleri hcsaplamamıf ve bina
enaleyh burada da Ufi asker bu· 
lnndurmamı~ olan İngilizler için 
petrol kuyularını ve tasfiyohane
leri ni havaya uçurduklarını ilin
dan baıka teselli çaresi kalma· 
dı. 

Vakıa Siı:ıg'-J•Ur iiHü(i henüz 
aapsatlamdır. Ancak düıüemek 
llıımdar ki bi:nıt üılcr bir fC)' 

• Sanayi isleri iş saatlari • 
ıçın 
• 

• • Memleket işleri 

-VE- genı nızamname 

yapamazlar ve burada Japonlara 
üstün donanma varsa Japon de-. 
niz harekatını durdururlar. Şim· 
di bu donanma kalmayınca bu 
denizde Japon harekatuıı durdur
mıya imkan yoktur. Denizde ha
rekat durdurulmayınca, yani Bor
neo adasına asker çıkaran Japon 
gemileri batırılıp buradaki kara· 
ya çıkmış ordunun geri ile irtiba
tı kesilmeyince Japon kara ordu
sunun harekatı önlenemez. Zira 
gerek Hazarda büyük orduya 
malik olmasından. gerekse bu sa
haya yakın bulunmasından bu 
cenup Çin denizinin muhtelif sa
hiiUerine yaıım milyonluk bir 
Jopon ordusu göndermek müm -
kün oldu~u halde lngiliz ve A
merikalıların uzunca ı_nüddet bu
ralarda bunun dörtte ve batt5. 
beşte biriyle çarpışması mesele
sidir. 

Binaenaleyh Filipin veya 1:5or
neoda JaP-on ilerlemeıini durdur· 
mak için evvela Cenup Çin deni· 
zine deniz ve hava filosile hakim 
olmak gerektir. Yoksa kara ordusu 
allığı yüzünden İngiliz ve Ameri
kalılar ne kadar kahramanca dö 
vüşsün Japon kara ordusunun 
ilerlemesini 1'olay kolay durdura. 
mazlar. itte ıize (kıymetli Cemal 
Nadir' in karikatöründe dediği"gibi, 
kafanızın içini allak bullak edecek 
bir sürü yabancı adlar saymadan) 
askerlik balc.1mından umumi duru-
mun hakilı:f çehresi. 1' 

Filipindeki AmcrikaJkuvvetleri 
komutanı eğer imdad diye bağı· 
rıyorsa ve japonyanın can da · 
marı olan p~trol kuyusu .Borneo
da ve İngilizler eliyle ' kendisine 
teslim edıyor sa burada başka 

türlü imkan bulunmadığı için buna 
mü •aade edilmiş oldn~una ıüphe 
etmemelidir. 

Daha bir hayli müddet buna 
müsaade edileceğine ve mesel! 
Borneomm cenup kısımlan yani 
Hollandanın elindeki parçasının 

da Japonların eline i'eçece~ine 
ihtimaı verilmelidir. Bu takdirde 
Japonya ıenelik verimi 6.000.000 
tooa varan bir petrol kayna~ı 
elde clmif olacaktır ki bu; Japon
yanln 1838 ıeneıi sarfiy~tının iki 
misline yakındır ve Japonyanın 
harp kudretini en fazla arttıraçalc 
bir metadır.· 

Hülba uuk doğudaki Anglo 
Sakson aüçlüğü h'zapsızhktan de· 
ğil daima az askerler çok if yap· 
mayı düşman: İngiliz ve Ameri
kalıların heıap yanlıılığındun ileri 

mamul maddeler 
lstanbul : 22 (Türksözü muha

birinden ) - ~ Sanayi işlerimizin 
islahı için alakadar vekaletler mü
messillerinden müreHep bir ko · 
misyon faaliyetine eevam etmek
tedir. 

Bu komisyon, Ticaret ofisini 
ve Sümerbanka bağlı bütün fab
rikaları içine alacak bir birlik kur 
mak gayretindedir. lfin lcaııuni ci 
heti halledildiği taktirde hazırla· 
nacak bir proğram mucibince 
memleketin istihsal menbalan tek 
eldeu idare edileceği gıbi, mem· . 
leketin ihtiyacı olan mamül mad · 
delerin de bir plan dairesinde 
hazırlanması ve memleket ihtiya· 
cına kafi ·gelecek bir maddeye 
çıkarılması temin edilm.iş o_l~cak-
tır . • 

Bu tiususta hazırlanmakta olan 
kanun proje;inin ana hat.ları tes· 
bit edilmek üzeredir. Tefertüat 
üıerinrle mutal:>ık kılink ığı taktir· ' 
de proje Büyük · Millet Meclisine 
gönderilecektir. 

Kayseri takımı 
Hataya geliyor 
Antakya : 22 (Türksöıü mu· 

habir.inden ) - Kayseri gençlik 
teşkilatı futbol takımı şebrimi:ı~ 
. elerek kurban bayramında ikı 
maç yapmak üzere müracaatta 
bulunmuıtur~ Şehrimiz birinci 
gençlik .kulübü bu müracaatı uy· 
gun görerek ~kabul etml§ bulun · 
maktııdır. : • · · ~ ... 

Kays~ri\i\er Kurban bayramı

nın ikinci ve üçüncü günleri şeH ·· 
rimizde ·iki maç yapacaklardır. 

EmniY.et müdürü 
Emniyet müdürü l~mail .Hak

kı Tan bugün Kastamonide ki ye
ni vazifeıi ba~ına. hareket edecek· 
tir. 

NlŞANLANMA 
Kay~erinin pek tanınmış ve 

ıevilmio ·eski ailelerinden tüccar 
B. Mehmet Germirli'nin kızı bayan 
Rezan ile ~ehrimiz Milli Mensucat 
fabrikası sahiplerinden B. Nuri 
Has'm oğlu Kadir Haa'ın nişanları 
psrlak bir törenle yapılmıştır. 

Gençlere ~aadetler dileriz. · 

ıelmiftir. . 
Fakat Paıifik a'ibi bu den iz 

deki Anglo Sakson müıtemlekeleri 
ve imkanları da sonsuzdur. De
dikleri gibi yine sonımı bir aı.imle 
İfe girişilir ve başka memleket· 
!erin beklemeğe takatları keltraa 
bu yanlı~ hesabı Cava veya Avus
tralyadan da döndnrmeleri imkanı 
vardır. 

............................ 
i ASKrnLERİMİZE ! 
i K1$LIK HEDiYE ! 
• Kahraman askerlerimize • 
•. kışlık hediye tedariki için ya· •• 

• 
btlan tı6ırriiald ait listenin f 
neşrine dev am ediyoruz: 

: 135 Zegtinli köyü " '~s ... u-: 
• ra <•ayrıca 2 hzrka ve uç ıp- f 
f lik f anilıı, 64 Kübe (köyü, 50 f 
f Hüsnü Ergüven, 46 50 Yemiş· f 
f li kögı'i .. ;kinci defa, 21 Ka- f 
f yarlı köyü. T O K urayusuf lu f 
f kögı'i ıı ikinci <le/o, 10 Bahri, f 
• ~rık., 5 Mehmet leblebici « beş f 
f /ıra. .. f ............................. 

Misiste ki 
çalışmalar 

Kürkcüler ve Baklalı . 
köylerinde teıkilat 

Misis: 22 (Türksöıü muhabi
rinden) - Misis, Baklalı ve Kil<k· 
çülerde gençlik lıcu . üpleri ·kurul· 
muş ve idare heyetleri seçilerek 
faaliy.ete geçmiştir. Misisin çalış 

kan nahiye müdürü nahiyenin 
idari işlerinde olduğu gibi gençlik 
tcıkilltı ~cvz:uu ile de pek ya. 

kında . alakadar olmakta . .ve has · 
sasiyetle çalışmaktadır. Kürkçüler 
köyünde .teşekkül eden·: gençlik 
kulübünün idare heyeti de verimli 
çalı~malar göstermektedir, GenÇ· 
likin talim ve terbiyesi işi kendi· 
sine verilen Başgedikli Osman 
ile kblük idare heyetleri elele 
vermiş bulunmaktadır. Pek ya· 
kında bu üç mıntıka gençHk ku · 
iüplerinin kaza gençlik kulüplerine 
örnek. olabileceğini sôyliyebiliriı. 
Bilhassa Kil rkçüler gençlik kulübü 
öğüııülecek bir şekilde çalışıyor. 

Köylünün kıymetli yardınılarile 
75 beden terbiyesi mükellefine 
bir örnek etbiseler yaptırılmıştır. 

Di~er taraftan Kürkçüler kö
yünde maarif hayatı da inkişaf 

etmektedir. ~Buradaki ilkokul'un 
çalışkan başöğretmeni B. Hüseyin 
Edip büyük bir feragatle çalış 
makta ve mektep iş'erine kendini 
vermiş bulunmaktadır. Şimdi Kürk· 
çüler okulunda köy çocukları için 
bir atelye açılmış ve bir de 
Atatürk köşesi vücude geti r i lmiş~ir . 

----·----.._ı~_-___ u_z_A_K_L_A_B_DA_N ___ •_Aı_ı_• ____ --_~1 ------

Bir tüfek numarası -Posta güvercini öldürenler 
Bulgaristanda da "Devlet piyangosu,, namı 

altında bir piyango çekilir. Son defaki çekilişte 
kayde değer garip bir hadise olmuştur : Stefan 
Kolef Stançef adında bir asker tüfeğinin numarası 
olan 1524 numaralı piyango biletini almağı karar
laştırmıştır. 

Bu numarada bilet bulabilmek için epey. gez· 
miş, nihayet bunu bulup altmııbr. Satan adam bu 
numarayı çok aradığ'ını hissettitinden bütük bileti 
askere satmakta ısrar etmiş, fakat o, yalnız biletin 
dörtte birini almakla iktifa etmiş, ve neticede tü
feğinin numarası 1524 ile çeyrek milyon leva ka
zanmı1tır. 

beraber cephelerde canlarım vermektedirler. Harp
lerde insana çok faydalı olmalarından dolayı bu 
laayvanlar çok kıymetli tutuluyorlar. Almanların 
-cephelerde muvaffakıyetlerini çok defalar güvercin · 
ler temin etmiştir. 

Posta güvercinleri, Berlin civarında Şpandau'· 
da terbiye edilerak ahştınlmaktadırlar. Alman or· 
dusundaki bütün mütehassıslar, 4 sene Şpandau 
güvercin mektebinde ders görürler ve burada gü
vercinlerden teknik ve pratik sahada nasıl istifade 
edileceğini öğrenirler. 

Aldığımız malumata iÖre Jk . 
tisat vekaleti iş dairesi reisli~i, il 
müddetlerine dair bir nizamname 
projesi hazırlamıştıı . 

Bu projeye göre, sanayiden 
sayılan yerlerde iş müddeti hafta
da 48 saat olacaktır . . Cumartesi 
günü saat 13 te kapanan yerler· 
de iş müddeti günde 9 saatı geç 
miyecektir. Hafta kanunu dışında 
bırakılan yerlerde Jş müddeti pa • 
za r günleri 8 saat olacaktır. Böy · 
lelikle haftalık iş müddeti 56 sa· 
attir • 

Kampanya devresi olarak ü 
züm, incir : ve pancardan şeker 
imali gibi yerlerde de iş müdde
ti 56 saattir. Bu işler haricindelıd 
gazino,"' hamam, tiyatro, sinema, 

_berber, posta hane, lokanta afüi iş 
müddeti günde en çok 11 saat o 
Jacak. hafta tatiline tabi olup ol
madıklarına 2öre çalışma müddeti 
66 - 77 saati geçmiyecektir. 

Ceyhan ve Osmaniyede 
ekmek imalatı 

Alakadar makamlardan ötren · 
rendiğimize göre, Ceyhan ve Os
maniyede ekmek imalatı ifi inti· 
zama sokulmuştur. Artık hiçbir 
suretle ekmek buhranı mevzubahı 
değildir. Bu kazaların un tevziat 
işi Adana merkezinden idare edil· 
mekte ve valimiz bu i~lerle bizzat 
alakadar olmaktadır. 

Hataydaki Parti 
teşkil&tında 

teftiş . faaliyeti 

Antakya : 22 :CTürksözü mu · 
habirinden ) - Parti Müfettişimiz 
Balıkesir Mebusu Fahrettin Tirid 
oğlu, ~ beraberinde Parti Vilayet 
idare heyeti rei"i Abdullah Bilgin 
olduğu halde :dün Reyhaniyeye 
giderek Parti teşkilatını teftif ey. 
!emiş ve akşam şehrimize dön
müştür. 

Milf ~tti~ ve idare heyeti reisi 
bugün Kırılchana g'iuerek teftiş e
decek, yarında Süveydİ}'C}'e gicle· 
ceklerdir. 

Cin Mehmet 
mahkum oldu 

Adananın tanınmış yankesici· 
!erinden Cin Mehmedirı hastalı· 
nan bir kö}·lüyü sende sarılık var
dır diye~ muayene ederken haıta
nırı 15 liı asını aşırdıj{ını evvelce 
yazmıştık. 

Müddeiumumilik yaptıjlı tah
kikatta Cin Mehmedi mahkemeye 
sevketmiş ve suçlu yapılan duruş 
ma sonunda . !8 aya mahküm e · 
dilmiştir. 

Biç aklı tehdiı 

Adana belediye sınırı dahilin
de Sarı Ali evinde bağlarına te· 
cavüı :edildiğinden:~aralarında çı · 

kan münaza neticesinde Mehmet 
oğlu ~Mustafa: "oğlu Ahmet_Nedim 
nam di~eri Duranın darp edilditi 
ve Mehmet .oglu .Ömer Kan~ala 
bıçak ve silah teşhir edildiği Şi · 
kay et edildiğinden bu hususta suç . 
lu gösterilen Reşatbey mahallesin 
den Yusuf oğlu Ziya ve Ziya of· 
lu Aziz Güller ile Mehmet oğlu 
Mustara Kanğal ayni zamanda bir 
kama ile bir adet:: dolma tüf~i 
ile C. M. umumiliğine verilmiştir. 

Üzüm ihtikdrı 
Usman oğfo Mehmet Nuri 

Uslu ile : Mehmet oğlu J Mustafa 
Şeker_bir kilo lzmir üzümünü 100 
kuruşa satarak ihtikar yaptıiından 
yakalanmıştır. 

Bir. : biç akla 
'Zeyh o~lu Hasan Küttür adın 

"' "' ... ' Bu harb.c atlar, katırlar,' k~pekler ve güvercin· 
lcr ıibi, bazı hayvanlar da İftirık ;_eden inıanlarla 

Cephede muhabere ıçın alıştırılan bu güver
cinler 350 kilometreden faıla meıafe katedebilirler 
Almanyada mevcud olan bir kanuna göre, bir 
posta gilvercini öldüren iki sene hapisle cezalan
d.ırıl_ır. 1 

da birisi.Şevki _ o~lu Mehmet Bil· 
tekini bıçakla yaraladıQ-ından tu • 
tulmuıtur. 

23 Birinci kanun 1941 

Tarih, Coğrafya: 

MALAYA 
M alaya yarımaduında ıid· 

detti muharebeler oldu~u 
bildiriliyor. Malaya, ya· 

hut Malezya yarımadası Hindiçi
nirıin ccnubundadır. Yarı11 Siam'a 
yamı logiltereye aittir. lngili1. Ma· 
layasının nüfusu beş milyon, ın«-r· 

kezi Singapurdur. Burası idare 
itibarile 3 kısma ayrılır: Birincisi 
doirudan dofruya lnıiliz müıtem
lekeıidir . Singapur, Penani ve 
Malacca bu kısımdadır. ikincisi, 
12 küçük ,Birleşik hükumetten 
mürekkeptir. Üçüncüsü müteferril 
hükametlerdir. (Lohar", Kcdah, 
Berlis, Kelanten ııibi) bu kiiçük 
hükumetler lngiliz himayesi altın
dadır. 

Malayada zenain madenler 
vardır. Kalay madenleri bilh11sa 
meıhurdur. Bundan ıonrı demir, 
kömür gelir. Burası çok miktarda 
kauçuk ye ziraat mahsulü de ih· 
raç eder. Bu mahsuller arasında 
pirinç, ıeker kamııı, tütun, biber, 
çay, hahve, kakao baıta gelir~ 

Ormanlardan da Çek miktarda 
kereste çıkarılır. 

Malaya 1867 denberi lneil· 
tereye ba~lıdır. Buranın halkı Ma· 
!aylardır, içerilerde çok iptidai 
şekHdc yaıayan kabileler vardır. 

TORKIYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Salı 23.12.941 
7.30 Program ve memleket sa· 

at ayan 
7.33 Müzik : Hafif Program 

(Pl.) 

7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müıik : Senfonik parçalar 

(Pi) 
8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik ! Senfonik parçalar 

programın devamı (Pi) 

12.30 Program ve mcmle~et sa 
al ayarı 

ı 2.33 Müzik : ·Türkçe plaklar 

12.45 Ajans Haberleri · 
13.00 Müzik : Törkr,e Plaklar 

Programının ikinci kısmı 

13.30/ 
H .00 Müıik : Kanşık Program 

(Pi) 
18.00 Program ve memleket sa· 

al ayarı 

Ut03 Müıik : R•dyo salon or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

19.00 Müzik : faStl heyeti 
19.30 Memleket Saat Ayuı , ve 

Ajans Haberleri . 
19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müzik : fasıl he}'cti proa

ramının ikinci kısmt 
20.15 Radyo Gaıetesi 
20.45 Müzik : Faik , Canselen 

Piano ve keman için üç 
parça 

21.00 Ziraat saati 
21.l O Müzik : Conpcrin - Tiyat 

ro Üslubunda Konçerto 
(Pi) 

21.30 Konuşma : (100 sene önce 
nasıl yaşıyorduk) 

21.45 Müzik : Klasik Türk müzi 
ği proğramı · Şef : Mesud 
Cemil 

22.30 Memleket saat ayan ve 
Aians haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilan, Kam 
biyo - Nukut , Borsası 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Caıbınd (Pi.) 

22.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa 

nış 

Nlbetçl ecıaaı 

M • Rlf AT ECZAHANESI 
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Siya.si ve Askeri 
Görüşler ve 
Mütalealar 

Ankara Radyo Gazetesi 

Almanya-yeni bir 
karar arifesinde 

/NGIL TERE - IRAN 

MİHVER MATBUATI 

Şark Cebheıinde 

B
ugünün en ehemmiyetli hadi
sesi, Alman orduları başku 
mandam Bravçiçin vazifesin-

den aynlacak. Bu vazifeyi Hitlerin 

almasıdır. 

Hitler bugün uzun bir beyan

name neşretti. Buna göre, Alman

ya yeni hazırlıklar yapacak ve 

cihanşumül kararlar verecektir. 

lngiliz - Amerika gazeteleri 

bu vaziyeti Alman cebhe gerisi

nin dfı olarak kabul ediyor. 

Bir habere i'Öre, Bravçiç Mos 

kovayı Almayı 'vadettiği halde a
lamadağ'ı için vazifeclen -ayrılmıştır. 
Diter bir habere görede Alman 
ordusunda fikir ayrılıkları olduğu 

bildiriliyor. 

Almanların Afrika muharebe
lerine daha büyük kuvvetlerle iş· 
tirak edecekleri ve Rusyada le· 
dafüi vaziyette kalacakları bir ih-
timal olarak akla gelebilir. . ı 

* * ._, 
İngiltere - lran muhadesinin 

tasdik için İran meclisine sevk o
lunduA-u bildirilmektedir. 

lngiliı ve Sovyet elçileri lran 

Haaiciyc nazırına birer nutup ve
rerek lngiltere ve Rusyanın lran 
istiklaline riayet edeceklerini bil-' 
dirmişlerdir. 

M!hver matbuatı !IOn jünler· 

1 

1 -

1Cephe vaziye-
tinin tetkiKi 

(Baştarııfı Bil'incide) 

geldiklerini ve her dakika şehrin 
zapta haberinin beklendiğini bil
dirmektedir . 

Londradan gelen telgraflar 
Mihver kuvvetlerinin üç taraftan 
çevrildiğini , yalnız bir noktadan 
çekilmeleri kabil olduğunu , fakat 
nakil vasıtası azlığından acele ri· 
cat edemediklerini haber veriyor. 
Alman - ltalyan kuvvetlerinin 
durumunun güç olduğu anlaşılmak 
tadır . 

Dünkü Alman tebliği Libya 
harekatından hiç bahsetmiyor . 
ltalyan lebliği Bingazi Cebeli Şark 
bölgesinde Derne etrafında ş!d
detli muharebeler olduğunu , in· 
gilizlerin faik ku vveUerlc büyük 
tazyik yaptıklarını yazmaktadır. 

Şark cephesi : Şark cepbesin 
de Sovyet kıtalan yeniden bazı 
kasaba ve köyleri ele geçirmiş

lerdir • 
Evvelki günkü ltalyan tebliği 

Doneç havzasında mühim muhare 
rebeler olduğunu yazıyordu . Dün 
kü Alman tebliğinde de cephenin 
muhtelif kesimlerinde anudane mu
harebeler olduğundan ve Sovyet 
kuvvetlerinin taarruzlannın tarde 
dildiğinden bahsedilmektedir . 

Bu haberler Rusların mühim 
taarruzlarda bu'unduklannı ve şid· 

detli bir tazyik yaptıklarını göste 
riyor . Tazyikin Doneç havzasın 

da şiddetli olduğu ve Sovyet k1-
taların1n Har kofa varma ğa çalış

tıkları bildirilmektedir . 
Sovyel kıtaları yaktıkları taar 

ruzlarla biı mevzi harbine mani 
olma~a çalışıyoıfar. 

Libyada Mihverin 
geri kaçışı 

(Bıışı ı inci s117l:J.d•) , 

de müttefikler aleylıindc gene ' şüıillmü§tür. Trablusgarpte, han-
nt!friyatına hı.ı . vermi4tir. Buna 
iebep Portekize ait Timara ~lla

sınıo müttefikler tarafincJan · zap· 

tedilmesidir. Mihverlere göre, 
dortekiı müstemlekeleri de teh· 
ıükede bulunuyor. Fakat Porte
ki&lilerin lngilteke ve Amerika 

ile milnııebatıoı bozmamak fatc-

di2'i aelen haberlerden anlaşılı· 

yor. 

Diln ve bugün ıark cebha

ıinde hava fttaliyeti çok olmuş. 
·tu;. Alman havacıları · bir çok 

yerleri bombalıımı~hr. Garp ceb · 
heıinde ise hava faaliyeti ldlçük
tür. lngiltereye yapılan hava ta
arruıunda büyük ha~ar olmadığı 
L.ondradan bildirilmektedir. 

"' * * 
Eibyac.la lngilızler, Alman ve 

ltalyan kuvvetleri takipte devam 
edi}Or. 

'. garlara, v11gonlara tam isabetler 
kaydedil.miş ve clemiryolu hasara 
u~ratılmıştır. 'l'ayynrt-lerimiı bir 
Sahrıuç kamyonunu tahrip etmiş 
ve düşmanın takliye kuvvetleıine 
zararlar verôirilmiştir. Üç düşman 
tayyaresi <lü$Ürüimüştür. Bu hare
ketlerden 11 tayyaremiı dönme. 
mi~tir. 

Bir araya gelip nıçın 
dövüştüklerini ve bir· 
birlerini nasıl yenecek· 
lerini bir düşünseler ... 

( Başmakaleden artan ) 

mel üzeı ine siirekli bir dünya an
laşması kurulamıyacağma inanıyor. 
Herkesin istediği, harbin bir da
ha pnllamıyacağı sağlam bir ni· 
zamdır. Bunun da, sadece zora 
ve sıkıya dayanamıyacakını, her 
millelin dünya nimetlerini payla
şarak, sıkıntı çekmeden, hür ve 

1 
müstakil yaşaınasiyle ;mümkün o 

'!!!!!'!~~~~~~~~~~~~ lacağım herkes tecrübe ile anladı. ,._ ___ .. ____ .. ··-... 
! KIZllAY BAlOSU 1 
* Senenin en nezih 

ve en kibar balo
sudur. 

Adanamızm kurtuluş 
bayramına rashyan 5 son
kanun 942 pazartesi ge-

! 
cesi orduevinin muhteşem 
saloniarında verilecek o
lan bu balo. zengin piyan
gosu. zengin ve çeşitli bü-
fesile büyük sürpirizler 
hazırhyacak vt>. sonsuz 
neşe kaynağı olacak o1an
bu baloya şimdiden hazır· 

r::,~~~~ .. -.. : .J 

Birbirlerini, gerçekleşemiyecek boş 
ümitlerle boi'azlamaya uğraşanlar, 
bir araya gillp de, harpsiz ve si
lahsız yeni bir nizamın nasıl kuru
laçatını düşünmek f ırsabnı bulsa
lar, insanları öldürmeye, şehirle
ri yıkmaya yarıyan milyarları bu 
düzene sarfetmeye razı :olsalar, 
bir müddet sonra, eski çılgınlık· 
!arına şaşıp kalırlardı. . 

Böyle bit düşüncenin bütün 
dünya milletlerinde kuvvetle yer 
edip devlet adamlarına işlemesi 
için henüz erkendir. 

Fakat çok uıun süreceği, bir 
dayanıklık ve cesaret alameti di· 
ye bol keseden karşılıklı arltırma
ca ile öne sürülen bu harp, -
iki taraftan birinin büsbütün yeni
lip yıkılmasını akıl almadıtı için
bir gün böyle bitebilir. En büyiin 
acısını, hiç günahları olmadan, 
büyüklerin ~hırsı uğruna inleyen 
küçük milletler .çektikten sonra ... 

Nıcmiddin Sadıılı 

Sovget 
zaferi 

( Birinci sa)'fadan artan ) 

Moskova : 22 (a. a.) - Sov
yet tebliğ'i : Bu gece kıtalarımız 

bütün cebhelerde düşmanla çar· 
pışmaya devam etmişlerdir. Sov
yet haberler bürosunun bildirdiği
ne göre batı cebhcsinde dört gün 
içinde 10,000 Alman asker ve su
bayı öldürülmüştür. 

Volokolansk için yapılan çar· 
pışmalı:ırda Sovyetler 73 tan, 90 
top, 577 vagon ve 35 traktor ele 
geçirmişlerdir. Diğ'er taraflarda Al
man malzeme 360 tank, 519 top, 
3059 vagondur. 

Tas Ajansının Leningrad mu
habiriııe göre, Sovyetlcr Titvin
Votkof yolunu tamamiyle temiz· 
lemişlerdir. Sovyetler Cumarteıi 
günü 12 köyü geri a\mışlardlr. 

Şimdi boıkuna uğrayan Almanları 
kovalayor. Cumartesi günü çar. 
pışmalar esnesında inatcı Alman 

piyade tümeni bozguna u~ratıl
mıştır. Titvin ricatı esnasında bin
lerce Alman • subayı ve eri öldü· 

rillmüıtür. Sov; etler ( K ) remz.i 
ile bildirilen lcöyil almıılardır. 

Sovyet kayakcıları da Almanların 
köylerine doğ"ru uzun mesafeli a
kınlar ve bir köyü işgal etmişler· 
<lir. 

Hitler baş kumandan· 
lığı ele aldı 

( B:ışı 1 inci sayfada ) 

mu}uıfonı etmt!ktir . Kıtayı kap· 
layan ve Şimal Amerikaya Juıdar 
uzanan <~eph(!run münakala zor· 
lııklannı tanzim etmek ve doğuda 
bahar taorrnzunu milmkün kılacak 
ha:mlık tedbit'lt-rini almak gerek
tir . Bunun için silahlı kuvvetlerle 
cephe gerisinin elbirliği ile hare 
kete geçmesi liizımdır . Harbin 
zorluklan ve \ekti~·imiı sıkıntılar 
bunu tıpkı siıin gibi yaşamış ol· 
duğum için Lana yabancı değil
dir . Şuurum ve azmim düşmanın 
yok edilmesinden başka bir şey 
tanımaz . Bakım ve kumanda iti 
bariyle sizin için her şey yapila.
caktır . Sizden beklediğ'im Al· 
mnnya ve Alman milleti kurtarı
lıncaya kadar beni sadakatla ve 
itaatla takip etmektir. ,. 

TORKSôZO 

• 

-~~~ 

Uzak şarkta 
CBaşfarafı Birincide) 

tir. Riııhaden körfeıi açıklarında 
ıe.ksen nakliye gemiıinde ibaret 
bir düşman kafilesi görülmüştür. 

Filikiolcre karşı düşmanın büyük 
ölçüde bir harekete geçeceği sa
nılıyor. 

Nia'88 tayyare meydanı dün 
saatlerce bombalanmı~tır. 

Tokyo : 22 (a. a.) Bu sabah 
düımanın himayesinde bulunan 

büyük Japon kuvvetleri Lur.on 
adasına çıkmıktır. 

Çanking : 22 (a. a.) - Çin 
huvvetleri Konton - Ko)·lond 
demir ) olu üzerinde Şanson ci· 
varında hücumlsrını §iddetlendi · 

ıiyor. Konlon ve lovlonda tak
viye gelmesi üurine Lu çevrede 

japol}lar l.:arşı hücumlar yapıyor. 

Almanlar bir Türk 
vapurunu babracakmış 

(Baştarafı Birincide) 

hmılacaktı. deniz.altının mürette· 
batı ise Sovyctlerin işaretlerini 

taııyacaktı. Ta ki ıonradan bu 

alçRklık Sovyetler birlitine yük· 

letilebilıin işte Almanların ver
dikleri aiı.li emirler budur. Al
man ajanları bu Türk gemisinin 
de torpifienmt!si tiz.erine Türk -
Sovyct münaacbetlerinin fenala
ıaca~ını umuyorlardı. 

. 
Memnu alet taııyan 

Siirtli Aziz o~lu Mahfuz ismin· 
deki kimse üzerinde tabanca ve 
bıçak t~şırken yakaianarak Adli
yeye teilim eı.Ulmitlir. 

Çl>ken dtiiün evi 

Te nir ~lu Mehmet Ôzdemir 
adındaki kimse dü~iln için evine 
davrt' ettiAi kadınlar a~ır geldi· 
ğinden evin sofa \damı göçmüş· 
tür, Üç kadın hafif surette yara· 

lanmıf ve birilli de •2•r ~rette 
yaralanarak bayılmı~tır. 

. 
ZA Yl - Adana şubesinden 

aldıtım terhis ktiğldımı kaybet· 
tim • ,Yeni sini alacağımdan hük· 
mü olmadıQ'ım ilan ederiın . 

Karalaş Yenicesinden 

Ömer o~lu 325 dotum· 

lu Cumali 

~=21C2C&A"#Cn'AWA*A. il. uv~--· ...... ı 

DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
Bergin baıtalarını 

nesinde kabul eder. 
muayeaeba· 

Eıkl,eblr Tayyare Faltrlkaıı Dlrellt6r· 
• 

ıııttadea: 

Fabrikaiçin birinci ve ikinci sımf tesviyeci, Tornacı , Fire· 
zeci, Elektrikçi, lastik tamircisi, Saatçı ve makine ressamı alına· 

caktır. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere· 
cekleri muvaffakiyet ve kabiHyetine göre "500'' kuruşa kadar 
yükselebilecektir. 

İsteklilerin imtihanda muvaffak olmalara, gelme, gitme yol 
masraflariyle bilumum zaruri masraflarmın kendilerine aid ol· 
duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı' vesaiki 
hamilen dilekçe ile fabrika genel di~ektörlüğüne müracaat et· 
meleri. ··9568!' 

' 

1 Nüfus Hüviyet cüzdanı. 
2 Askerlik vesikası. 

3 Emniyet müdürlüğ'ünden tasdikli hüsnühal kitıdl. 
4 Okul fahadetnamesi. 

5 - Varsa bonservis. 
16· 1S.20.2S.:27-29-H)-12· l 4 · 13731 . 
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i PAK i 
! K i 
ı : 
i iş i 
ı i 
ı Adres: Doöruluk Fabrikası Civarı No. 59 - Adana • 

ı Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. i 
: .................................................. .. 

1 LAN 
llmerbank Kayseri Fabrikasından : 

Fabrikamızda istihdan edilecek dokuma işçisine ihtiyaç 

vardır. Dokuma işçilerine fabrikamızca temin edilen faydalar : 
1 - Dokuma işçileri Kayseriye kadar tren ücretlerini 

fabrikaya duhull~rinde alacaklardır. 
2 - Bir öyün meccanen yemek. 

3 - Bir lira aylık kira yatacak yer, (tenvir, teshin ve 

banyo dahil) 
4 - Bir takım meccanen iş elbisesi 
5 - 12 otoma tik tezgah kullanan işçiler bu suretle 

yevmiyelerini altı liraya çıkarabilecekle:r. Ayrıca yüksek randı· 
man verenler de prim alacaklardır. 

isteklilerin Kayseri fabrikasma gönderilmek üzere 

Sümerbank Adana Pamuk Satın Alma Büro
suna (Sabık Şinasiler) fabrikasına müracaatları lüzumu ilan 

·I olunur. 1 - 7 
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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 

Muharrem Hilmi REMO 
ABİDİNPA~A CADDESİ HO : 42 - TElGRAF: REMO ADANA - TElEfON: 110 

1 ı········ .. •••••••••• .. •• .. ••• .... ····-= i f ABRİKA V[ BİLUMUM MAKiNE SAHİPLERİNİN HAZARI DİKKATiNE İ 
• • 
1 Demir iş İ 
1 • 
1 i 

• • ı Bilumum makinalar, alatı 1 
1 1 
• züraige, motörler 
İ tamir atelgesi • 
İ Ber Nevi Maklnalara Yedek Parça, pik we imal dikim 1 
• ~otak sıcak demir ı,ıerı, fireze, blJlk klçlk torna ve 1 
İ Pllanya lflerı, elekUrlk kaynak ı,ıerlnl • 1 

temlnatb olarak yapmata 1 
.1 Pek Yakında Başlıyacakbr I 
1 ADRES: • 1 
• Eski istasyon Karşısında 1 
1 Telgraf Adresi : Adana Demir İş 1 • • ...................................... ~ 

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

NEVROZ I N 
Bitin airılarıa panzelllrldlr 

ı Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TIK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matiıma evca1, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZİN'le 

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

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

... ::::::: ####X~:zxz .. 

M M 
n N E Z L E ~ 
il Kırıklık,Baş, M 
H H n Diş ve adele n 
= ağrıları ~ 
il En seri ve en kati' şe· M 
il kilde yalnız kaşe il 

: GRIPIN ! 
R R 
= ile geçer = 
M Havalarm serinlediti bu ti 
: günlerde alaca~mız ilk = 
A =.- tedbir evinizde birkaç GRJP.l'l bulundurıaak olmalıdır. · R 

. 
~_Kalbi_. bozmadan, :ımide1 ve ~böbrekleri 
= .. yormadan ıstırapları dindirir. 
~ L uzumunda günde 3 adet alınır. Taklitleiı~nden sakınınız 
= her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

N 

" " il 
ve il 

il 
N 

. •x:.:a::21CS 1a:ıc& .............. • 

TORKİYE CUMHURİYfTİ 

Ziraat Banka ı 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi : l00.000.000 Türlı Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve . ticart her nevi banka muamelel~r . 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye. veriyor 

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

aşağıdaki plana gör~ ikramiye daA'dılacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık · 4000 Ura 
4 • 600 • 2000 ., 
4 ti 250 il 1000 ., 

40 100 4000 . 
il il il 

100 .. 50 " 
5000 il 

120 il 40 il 4800 .. 
160 il 20 " 

3200 ti 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mut ve 1 l H uiraı tıri"ıl,rio.h çekilecektir. 

r-·r_VWİ ş Bankası 
&içik tasarruf ·besapları 

1942 ikramiye plinı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiustos, 

2 /Jıinciteırin tarihlerinde yapılır . . 

1942 ikramiyeleri 
ı Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
s .. 1000 .. 3,000 .. 
2 

" 
750 ,, - 1,500 

" 
3 " 500 ; ,, = 1,500 .. 

10 .. 250 " = 2,500 .. 
40 •• 100 

" - 4,000 .. 
50 " 50 ; : ... - .=" 2,500 ., 

200 .. 25 .. = 5,000 •• 
200 " 

ıc ,, = 2,000 " 

~· 

Türkiye 19 Bankasına para yahrmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almı• o.lmaz, ayni 

· zamanda talllnlzl .ıh~. denamlf olureunuz 
~ 

1 

~ ............. - .. _ .................. ~-

Abone ve llAn TÜH.1h~SÖZÜ I• 

I•: ,artları GÜNDELiK GAZET! • AOANA 

Sahi1l utt Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

r• 
I< 

I< 

Senelili ... 1400 Kr. 
1 Aglı~ı . . . 125 • 

Umumi Neırigat MiJdrJrO 

llını~r için idareye MACiD G0ÇL0 · .· lj 
ı müracaat etmelidir BosıldıO• yer: TORKSOZO Mot=:_j ...... -.............. -.. - ·---- .. 


