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Hitl.rcilili Y enecelı 
Karıırlar V •İl.celı 

Bu Kon/erdMa R•-., 
Çin, 'HOIMnila Ve 

f BHıtUigO Dllltll;gonları 
f l1tlralc eıleceltt.r ı ...... . ... 
RUZVELTI~ 
BEYANATI 

A 
nkarı : 23 ( R.G. ) ..,- Şimdi 
Çörçilin Vıılnıton•aa buluo
dutu artık anlaıİldı. Ruvelt 

bultn , baau ı6yliyerek Ç6rçilia 
mi11firi oldötunu anlattı. 

Difer taraftan ~ta ve 
Moskovada da mühim iki toplantı 
yl'pltanttm Bitin &u ~imaların 
..... • e& 
bir ilbldifl'tü . r. 
veltle Çörçtnn ti1l '1tllml f· 
meıi Amerika radyo ve ıazetele· 
rinde 'blylk ftiller uyandırm11hr. 

Vqinl'ill: 23 (L L)-=- Gum· 
hıır Reillili ..,.yuıdan bildi· 
rUditine töre , &.rilte~e . ~
wkllt Çdr911 ftuıveltin ausafın o· 
Jarak Vaıinftonda bulanuyor. Çör· 
çil dün Rdveltle t6rlımiiftür. 
ll.Glftl Bivertıırült, Amnl Dabb· 
pavl, ~torhak 11onel kurmay 
bqkanı, Amelikanın lntiltere bü· 
yük elçisi ve Ruzveltin Londra· 
cldl latllf 'mipıesaili Vafi,ıton-

UZAKŞ"ARKTA 

Hong-Kong 
- Ta111amen -

lşgaledildi 

.............. ...... , .. 
Tokyo < ~3 (a. a.) Domei 

Ajattllllın bUditditlne ~e Japon 
kıtalar• Hoaı-Konıda lngiliılerin 
son mukaven.ıetihi kmn1tlardır. Pa· 
zartesi akfamr ıon müttahkem 

lftevzilere hiletım edei'elf istihtlm· 
lan bir rece hücumu ile ele geçir
mişlerdir. 23 hlekilıuna kadar 
Hong-Kdnı tivarıada alman e· 
slrlerin sayısı ıt19 dur. Bunlardan 
118 i lnailiz 814 ü bindli ve 187 i 
Çinlidir. · 

Toltyo: 23 <-.•.)- Mendineo 
ıctulna ~lcmış Cün .f8pon khla· 
n deniı kuvvetleriyle Wkı itbirliti 
halinde bu adanın mdrbzi olan 
O.vaovfsi pe.di tamamiyle işıal 
etmiflerdir. 

$anthY: 23 (a.a.)- Amerika· 
lalar takviye kıtban lldıtından 
~zon Mlum• Uaıaen kerfezi. ci· 
varlannda Pazartesi Sah ıecai 

flCldetli ~malar lta ..... ftu' · 
Sab sabaha ManWadu birdirildijl· 

(Otrlll J .... ..,....., 

GONOELIK S 1 Y A S 1 G A Z~ T 

Bir Türk vapurunun batmlaoağı habert itlrtne , 
• • 

A ARA YA BERLININ 
RESMİ BİR BEYANATI 
Karadenizde Almrı:rcların bir 

tek denizaltısı !JO'kmuş 
Ankara : 23 (a. a.) Anadolu ajanıınm ıe· 

W.iyettar m•hafilden litfenditine göre, Alman· 
ya hOkGmeti, bir GçilncG Türk vapurunun da mü· 
rettebatı Sovyet ıpretlerini taşıyan Alman ajan· 
lan olacak, milliyeti bilinmiyen bir denizalta ta· 

rafından batırılacatı hakkında Tu 'ajan11nın din 
gece nqrettij'i habere atfen Karadenizde bir tek 
Alman denizaltuı ofmadı'Wlnı Antr.ndaki Bcıjtk 
Elçiliti vasıtuiyle bGkOmetilDize resmen bildir· 
miftir. 

Bay Çor~ Ra~o•ltl• 6ir arada 
dadir. 

Vqfnftbn : 23 (a. a.) - Re· 
İl Rutvelt cteniiıtir ki : •Ç6rçil 
~ftin ~fi, dtlnyanın ber 
Garafnida Hitlerciliti yenecek ça· 
releri hakkında ı~mektir. 

OnhıüzcJe~i pnler de bel)ipı • 
le ~çil ve iki memleket iktisad · 
alan inlmda konqma1ar olacak· 
br. Beaimle Ç6tçil arasındaki 
kon~alar, bafka yeni görüıdıe· 

lerin bqlanaıcı olecakbr. Buna 
resmen Ruıya, Çin, HOiianda ve 
Britanya dominyonlan ittirlk e· 
decektir. 

Ç1inlln1f.L29 (A.~.) - Bura· 
da 111Qttefikler arumda ımilhim 
bir konferinı tbplannuttrr. Bu 
konfennı tiakktnda bir kaç' atne 
kadar bir teblit çıkahUnua bek· 
leniıor. 

Devlet çihlikleri 
için makineler 

Ziraat .Vekaletinin kara'"tarı 
Ankara : 23 (TGrktlSzil muhı 

l>irinBen ) - Ziraat velcilliti zirai 

kombineter 'kurumu· için trilktör, 

pulluk ve sair ıiraat lfelleri al· 
mqa karu vermiıtir. 

Bu Aletler devlet tarafından 

yeniden kurulan çiftliklerde kutıa
mlietktır. Htlk6met zirır istihsali 
artırmak yolunda daha bir çok 
mGhim kararlar vermiı bulunu
yor • 'Bu kararların tatbikatına 

yôindı blllanacaktıt. 

---
AlMlH 8SLYIME 
IAVA HllARI 

Londra : 23 ( A. A. ) -
Hava tebliti : Hava kuvvetlerimiz 
dün sece VUhe....a.fo deniz 
üsıünü bombalamıflardır . 

Bu harekltta hiç bir tayya· 
remiz k~bedilmemittir . Fakat 
dflnkü ıt-ifiblte\fmli'ae &lr av 
tayyat~iitf e bir latiil 1D'11ıafiıa 
tayyaremiz dönmemiştir . 

Sovyetler yeni 
zaterıar kazandı 

- Stan"'e göre -
Tıpla Napoı,oa 
ullerllrl flltl ............ 
RiC'AT 

'Esirler ve malzeme 
Ankara: 23 (R.C.~"'- ~et

fer yenltlen tiir tljtıln k6jler ve 
1Cuibalrr irmljl'itc'hr. Afiiriftlar 

etihenib iDWhdut 'l>dti~ttnde çe 
WIDektMir. !bvyetfer VCffVenı 
]ebrtiıi iitllıl»a muviff>ak ötiDbt. 
larihr. ŞU hale före, ~iman kuv· 
vettertiUw ~Mn;tiCRtikl. rtat b· 
nadı ~eye dlllyor demektir. 

M8ftd\fa ~ n (il.ta) - Sov
Yet ebfftl -: ilu 'fiee t"tt91anmıı 
tillla eeptieıeHJe ~· çar· 
tfti'Mtl•rihr. 

Molkova : 23 (ı.ı) - tiv\ı
tiya finüıiabiri ynıyor : Sivaato · 
pal etrBfidda ~tm.nıar ~Wvetl• 
rini bir ira)a f~pfilyor ve tililft0· 
1armı tfctetıln<B+ijor . Pıltat hır 
'ftfnrfta Wedcı bir iilttklv~c tle 
karjtl .. ıJôflar. Çelı'lfer •ltam!a bu 
~utıan ~lirin atmidlo natik üta · 
it altında Cf evam etiiyor. 

Moakava: 23 (A:.A) - DOn 
ıeceki ScW)tet tebllti: $i<Metli 
mahırebeter biten eepbeierde 
<tevam etmlıtir. 

Kaliaio cenup dofuıunda ve 
L~ifad cimtftd• rer 
dGfmından ıeri ahnauıtar. 

Moakova: 23 (A.A) - Ha· 
berler b6roau bildiriyor: '8ıtı ke· 
hditrtilde ~~ et ~•ıarı 17 

in&\babHan 2(1 ~IClnana il&ıaar 
(~. llNll 1Ufatal 

.. .. .................................... ~ 
ı . • 
1 Fransa, Japonya ve 1 
1 alyannı Iraktaki · .1 
İ mena ı ve T rkıye 1 
i Bu hükOmatlerin menfaatlerini ı 
ı hüktlmefimiz toruyanak İ 
J Ankara : 23 ( A. A, ) - Fransa , ltal· ı 
ı ya ve Japonya hiikumetlerinin talepleri 

1
ı 

ı üzerine Türkiye hükUmeti , bu memle· 
i ketlerin Iraktaki menfaatlerinin korun· 1 
ı masını üzerine almışbr . ı 
ı .......... .,, ...................................... ı 

in~ Uya~ yeni yeni stihrler luıHnrrtlflJr. S..a 
Joir latıNrleri 4ç6nci aalailenüJe hlacM.ı...-.. Y ..ilan· 
ılaJa r..m l,.,,ili.rer la,aluıidan wal ..... "• ... 

lıal.einda _.,,., lı6fqi *6•Nrnreltedir. 

Demiryollarında 
yeni bir tarife 

Ankara : 2' (Türksözü Muha· 
birinden) - :Devlet demiryollan 
idaresi yürürlükte olan tenzilli eş
ya tarifesini l Şubat 942 tan"hin· 

den itibaren kaldaracaktar. Bunun 
yerine yeai bir tarife baiırlanmıt· 

br. Yeni tarife Ue 17001tilometre. 
aon fnla )'etler için de le:naı-.ı 
yapdinaktadır. 

Devlet demlryollan yapılatak 
daha bazı yenDiklerl yakında daD 
edecekllr. 

J 
1 

Cephe Vaziyetinin tettc~ 

Savaş faaliyeti 
şiddetlendi 

Libyada : lniilİZ taarruzu mu 
vafftki~tle i~ etmektedir • 
lnrilizler Derne ıehrine ve Meki· 
liye mukavemete utramaksııın · 
airmiflenllr . General ROmmel 
eM&Mmü ki11tktı ~tten , iBrP 
istikametinde çekilmekte ve lngiliz 

(QerW 1 laoi aıfada) 

hava ve zırhlı kuvvetleri lir·•• 
takip edilmektedir . 

Honı - Kongda : Bu ıc:M 
ıeccleyin asker çıkaran JapoDlar. 
Honi Konırıın bazı noktalannı 
gal etmişlerse de lngiliı muli 
metini henüz kırımam'tflardir 
Hong - Kongo mDdafaa 
Kanadah u'kerler , Victoria 
sine çelüimlflerdir. 

Honr - Konr valisi , '-"' ... 
raya bir telıraf ıöndererek 
kavenaetln vo Japon la~a.-ekltı••J 
devam ettitini biJdirmlftfr • 
İtibarla Honr - Konr v·a1111-. 
bir tayyareye binerek adadan 
bla hakkındaki Japon Iddi 
dotru çıkmamııtır • 

Malezyada : iki rGn 
durgunluktan ıonra Japonlar 
.rar taarruza reçmiflerdir • 

,.,.,ıw "°"" • "IP'OJ 
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Kaynayan Çin Çiftçiler 
birliOi içtimaı 

Atatürk koşusu için hazırlıklar 

------+411-----
Esrar beldelerine 

ait bazı notlar 
Dün öğrendiğimize ~öre Adana 

çiftçiler birliğinde bugün mühim 
bir içtima yapılacaktır. Bu top · 
lantıda çittçiuin to humluk ve 
yemlik mevzuları etrafında konuş· 

malar olacaktır. 

Adana ekibi bugün 
Ankara'ga gidiyor 

1 ki numaralı dünya harbi 
pathyalı Çin - Japon 
çarpışm&lerına cihan ga-

ıctelerinde pek az yer veriliyor. 
Falcat son zamanlarda Uzalı:ıarlı: 
meıeleleri hususi bir ehemmiyet 
kesbrtmeğe baıladı. Birleş k A
merika Cümhuri)etleri hükume
tiyle Japonya arasında cereyan 
eden mOzakerelerde Asyıt'nın 
doğusundaki ve cenubundaki 
muhtelif bölgelerin mulı:adderatı 
babiı mevzuu olmaktadır. lık 
medeniyet kaynaklarından biri 
olmakla beraber, sonraları geri 
kalan, ancak yirminci asrın ba
şında uyanmıya başlı) an çok ge· 
niş araıili ve dünyının eo fazla 
nüfuslu bir memleketi olan Çin, 
ötedenbcri Avrupa devletlerinin 
hıraını üzerinde toplayan bir 
yerdi. Fakat Japonya, Uzakşak'
m hrgemonyasını elde etmelı: 
için kendisinde bir hak görmeğe 
başlıyan civardaki diğer havali 
ribi Çin'i ele n6fu7:U altına alma
ı'ta çalışmaktadır. Çinliler ise bu 
harekete karıı var kuvvetleriyle 
mücadele etmekte, şimal kısmın
da harbin husule getirdiğ'i tah 
ripleri, çs_ldldikleri cenup böl
ıelerindcı tamir etmete ve kapat
mağa gayret göttermektedirlcr. 

Uzun zamanlar Peldn'dcki 
Amerikan üniversiksinde hoca
lık ctmif olan İsveçli prof eıöı J. 
Daniel, ıoo aünlerde .ı:Kaynıyan 

Çin> isminde bir "itap yazmış 
ve bu eserde bilha111a Çin aydın· 
larınm, harp felaketlerini ne su
retle tiafmdmeğe ve ıu.oltuuya 
çalıttıklarmı ortaya koymak iste
mittir. Jaen - Daniel, Sublia 
kitabının bir noktasında bu faa
liyeti fu ıclıilde tasvir ediyor : 

<Şimalden hçan prof eıörler 
ve talebeler, hayatları paha• 
sına bile olsa kitaplarını ve 
laboratuvar efyalarını birlilcte 
ıetirmcktedirler. Evvela trenle 
kabil olduğu kadar u:ı.ak mesafe
lere gidiyorlar, demiryolunun 
bittiği noktadan kamyonlara, va
purlara aktarma oluyorlar, bu 
ııbi nakliye vasıtaları yoksuzluğu 
da görüldüğü zaman eşyalarını 

sırtlarına vurup yürüyerek yerle
şeccldcri mahallere kadar u1.anı 

yorlar. Baıan bu ya} a gidilen 
mesafeler binlerce kilometre tu
tuyor. Bakir ormımlaJdan. çöl 
lerden, bombardıman mrntakala
rlndan geçiliyor. Yüksek mekt .. p 
talebelerinin ço~u yerleştikleri 
yerlerde bir köylü gibi yaııyor

lar, bir parça pirinç, mısır ve 
katıkla karınlarını doyurmak 
mecburiyetinde k'lıyorlar. Gün
dQzleri reçberlik ediyorlar, gece
leri de fikri mesailerine devam 
ediyorlar. 

Bütün bu zorluklara rai111en 
tahsillerini yarıda bırakmıyotlar. 
Bezan bir mabedin kuytu köşe. 
ıiode, baıan ka} a kovuklarında 
yatıp kal_lıtıkları halde geM ha~ 
y'attan bezmiyorlar. Kapları ıı
laomıı, yapraklarının yarısı yan
mıı kitapları okuyorlar, ambalaj 
kliıiları üzerine yaıı yazıyorlar, 
fıkat ı.amanı geldiği vakit iene 
imtihanlarım muvaffakiyetle ve
rerek diplomalarını alıyorlar. 
OoJar konfordan, rahatlıktan u
uk binbir müıkO.lit içinde ömür 
ı6tüyorlar, takjn içine iİrmif ol
duldarı köylü muhitini aydınlatı
yorlar. halkı okutuyor ve uyan
dırıyorlar. 

J. Dıniel'in kitabında sonsuz 
mahrumiyetlere ra2ınen yeniden 
basılan kitaplar, tekrar kurulan 
müeueseler hakkındı uz.un ma
lumat veriliyor, buıuıtyle elli yıl 

evvel içtimai hayata karı§maları 

dinen memnu sayılan kadınların 

hastanelerde, fabrikalarda, i 1 im 
ve sanat müeıseselerincie nasıl 

çırpınıp çalııtıkları bütün tafsila
tile tasvir ediliyor. Bu gayrrte 
bakılınca bütün Çinin istikbali 
pek karanhk görünmüyor. daima 
mevcudiyetini muhafaza ederek 
yaoıyacak bir millet olduğuntl 

hükmedileLiliyor. 
Lakin Çinin batındaki felaket 

sade harp belası detil ki.. Her 
yıl muayyen mevıimlerde taıan 

nehirler, memleketin mühim bir 
kısmının su altında kalmasına, 

ekili yerlerin mehv olmasına, gıda 
maddelerinin eksilmesine sebebi
yet veriyor. Onun için Çin hal
kının bır klsmı Jnponlarla müca· 
dele için hudutlaı a koşarken di
ğer kısmı da bozulan bentleri ta
mir ile, yeniden bentler inşasile 

meogul oluyorlar. Bu bentlerın 

tamiri ve inşası için lazım olan 
taı, ağoç ve harçlar bazan yüz
lerce kilomatre uzak mesafeler
den el arabaluiyle naklediliyor. 
Çinliler, bentlerin inıasmda taş 

ve çimento ile birlikte kenevir 
lifleri de kullanıyorlar. Bu, onla
rın qok eski bir zamandanbcri 
bıldikleri ve takip ettikleri usul
dür. Fakat hala modası geçme
miı ve kiymeti kaybolmamııtır . 

Çünkü benzerleri dünyanın di~er 
pek az bölgelerinde görü.len su 
baskınlaıına, nehir ağızlarındaki 

dehıetli met ve cezir dal2alarına 
kuvvetle dayanabilmektedir. 

GÜREŞ KURSU 
Aldığımıı. malô.mıfta göre, 

beden terbiyesi Sı>yhan bölgesi 
mf':rkezindc )~kında bir güreş 
kursu açılacaktır, Kursa Cenup 
Anadolunun her köşesinden gü· 
reociler iştira" edecektir. Kurs 
bir buçu~ ay lı:adar devam ede· 
cektir. Kursa devam edecek peh· 
livanları, bölgeye yeni getirilen 
antrenör yetiştirecektir. 

Kaymakam kursu 
ıçın hazırlıklar 
Dahiliye Vekilliği • Ankarada 

açılmasına karar verilen kayma· 
karni ık kursu etrafındaki haıırl ık · 
)arını bitirmek üzeredir. Kursun 
yılbaşında açılmasınıı çalışılmak· 
tadır. 

Bu kursa staj müddetlerini 
doldurmuş olan nahiye müdürü 
ve maiyet memurlarından 50 ve
ya 60 tanesi çağrılacaktır. Kursa 
gelece~ olanların adlarının tesbi · 
tine de başlanmıştır. 

dir. Yalnız bir kısım ha} vanları 
kutsal sayd ıklaı ından tarlalarını 

sürmek, hatta nakliye vasıtalarını 
çekmek için hayvan kullanmaz 
lardı, Rundan sonra o işler iç in 
motörlü vasıtalardan istifade ede· 
cekleri ıüphesiz.dir. 

Pek kayıhıı. ve alakasız bir 
faaliyet gösterdikle ri halde yılda 
20 milyon tona yakın maden kö -

ç in, asırlarca kendi ka mürü istihsal etmektrdider. Mem-
bu~u içinde kıvrılıp kal · le ketin O" uhtelif kısımlarında gemi 
mıı, i&tila korkusundan tezgahları, ıeker, ipek, kibrit, do· 

kapılarını kapıyarak Avrupalıları kuma fabrika'arı, çelik, demir dö· 
iç :ne sokmamıı olduğu cihetle es küm evleri vardır. 
rarlı bir memleket gibi görün· Demir madeni de her tarafta 
mckte idi. Fakat yeni devir me- boldur. Damarların zenginli~i mil· 
denilerinin hücumuna ancak o yonlarca tona varmaktadır. Lakin 
medeniyet vasıtalarını kullanarak şimdilik xıkartılan demir yeki'ıuu 
kaıtı durulabileceğini anlıyan Çin- anc~K bir buçuk milyon tondur. 
tiler, es1'iden bidat ve şey\ en işi Herkesin gözünün Çin üzerine 
saydıkları şeyleri pekala kendi dıkilmiı ol~ası onun hem zengin 
memleketlerinde de tatbika baş · kaynaklan bulunmasından, hem 
ladılar. Esasen çok çalışkan ve de nüfusunun :ıiyadeliğindendir. 

sebatlı, aynı zamanda kanaatkar O servetleriyle beraber halkını 
olen Çin halkı pek dikkatli ve da kendi menfaatleri ve gayeleri 
işini çabuk öğrenen bir insandır. uğrunda kullanmak bir çoklarının 

Bütün dünyadaki nüfusun emelidir. 
dörtte biri kadar, yani <440 mil - Çinliler ise buna imkan vcr-
yon> luk bir kütle Avrupa kıta- memek için bütün kuvvetleriyle 
sına muadil 10 milyon kilometre mücadele etmektedirler. E.ğer Çin 
murabbaı genişliğinde bir saha dünyanın bugünkü buhranlı vazı . 

üzerine yııyılmııtır. Henüz el do- yeti aruından, istilaya uğrama-
kunmamış ehemmiyetli servet kay- dan ve istiklalini ka} betmeden 
naklan, kıymetli madenleri aıev- . sıyrılıp çıkabilecek olursa o vakit 
cuttur. sade Uzakşark ve Asya'da de~il, 

Prinç \'e çay ziraati pek fazla bütün cihanda söıü geçer bir 
önem verd i lı:leri ekin işlerindrn - memleket heline gt'lec~ktir. 

i ....................... , 
i VATAHDAS 1 i 
: ı 
ı Bir tasarrut bonosu ı 
ı almayı unutma. Hem ken-: 
ı dine hem memleketine ı 
ı yardım etmı, olursun. ı 

: : .......................... 
Memur maaştan 

Maaşlar bayramdan 
etJvel verilecek 

Cumhuriyet hükumeti memur
ların Son1'anun ınaaşın ı bayram · 
dan evvel ödemeğ'e karar vermiş 

tir. Bu karar üzerine Maliye Ve· 
kaleti hazırlıklara başlamış ve vi 
layet defterdarlıklarına lazım ge
len talimatı göndermiştir. 

C. H. P. Çınarlı 
ocağı faaliyeti 

C. H. P. Çınarlı ocağı idare 
heyeti kendi mahalleleri dahilinde 
bulunan asker ailelerinin ve fakir 
halhın istida ve mektuplarını salı, 

perşembe ve cumartesi günleri 
parasız. yaıdırmağa başlamıştir. 

. Yine ayni (ocak idare heyeti ha
yırseven diş doktoru Ihsan Altun
özle görüşerek kendi mahallelerin
de bulunan asker aile ve çocuk
larının , fakir halkın diş tedavile
rinin hPr salı günü ö~:eden ·mnra 
Çınarlı oca~ı binasında meccanen 
muayene ve tedavi edece~iui te 
min etmişlerdir. 

Bu hayırlı teşebbüslerden do 
layı Çınarlı ocıağı idare heyetini, 
diş <loktoru İhsan Altunözü teb· 
rik eder, dijter ocaklarımızında 

bu gibi hayırlı işler başarmalarını 

temenni ederiz. 

Çeltik mütehassısı 
Bölgemiz çeltik mütehaHısı 

B. Harun Onuk Reyhaniye bölge
sindeki tetkik ve teftişl erini biti· 
rerek ŞJhrimiıe dönmüş ve mer
kezdeki vazifesine başlamıştır. 

Gaziayıntabın kurtuluş 
bayramı 

Gaziayıntap : 23 cTürksözü 
muhabirindrn) - 25 kanunevvel 
günü Gaziayıntabın 20 inci kur
tuluş yıl dönümüdür. O gün Şe· 
birde büyük törenler yapılacaktır. 

FlA T MÜRAKABE 
KOMiSYONU iÇTiMAI 

Vilayet fiat niürekabe komis· 
yonu dün toplanmıştır. Bu top· 
lantıda mühim me eleler üzerinde 
konuşulmuş, kara.rlar vnilmiştir. 

----·---l_-____ a_CN_G_N __ M __ ı,_a_u_BL_A_R_ı __ ::~ı------
Gpneral Rommel'in hayatı hakkmda bazı malOmat 

Şimal Afrikasında Britanya kuvvetleriyle çar

pışan Alman kJtalarma kumanda eden General 

Erwin Rommel, 15 Sonteşrin 1891 de Wurtemberg 

içindeki Heidenheim'de dotmuştur ; Şimdi elli ya· 
~ındadır. 

Bu harpteki başarılariyle kendini bütün dünya

ya tanıtmış otan bu kumandan bir g-imnaıyum pro
fesörünün oğludur. Askerlik mesleğine 124 üncü 
piyade alayında asteğmenlikJe başlamış, 1914 te 
bölük komutanı olmuş, 1914 - 1915 te Argonne 
muharebesinde tabur komutanlığına yükseltilmişt r. 
1917 yılında da o :zamanın en büyük Alman nişa· 
nı olan •pourle merite"lc taltif olunmuştur. 

1 
Sulh olunca Alınan Reishswehr'inde tabur ko· 

mutanlığına tayin edilmiş kısa bir müddet sonra 
Wiener Neusladt Harp Akademisi müdürlüğüne 
getirilmiştir. O sıralarda "piyade taarruz eder., 
kitabını yazmı4 ve bu kitap bütün Alman ve ecne· 
bi askerlik mahfillerinde büyük bir şöhret kazan · 
mıştn. 

Polonya'daki harekat sırasında General Rom· 

mel, Führer'in karargahında Genelkurmay kuman
danlığına getirilmiş, daha sonra Fransa'da bir tü· 
menin kumandasını almıştır. 

Bu senenin bahanndanberi de Lil.Jya'daki mih· 
ver kuvvetlerinin ku~andanı bulunuyor. 

Atatürk koşusu için bütün 
yurdda:.,oldu~u gibi Adanada da 
hazırlıldar devam etmektedir. An· 
kara 'da kanunevvtlin 27.ıinCle ya· 
pılacak büyük1 koşuya iştirak et· 
mek üzerel seçilen elı:ip bügün 
Ankaraya hareket etmektedir. Bu 
tarihte şehrimiıde de bü} ülc bir 
Atatürk koşusu yapılacaktır. 

Kırıkhanda bir 
çeltik fabrikası 
Kırıkhan : 23 (Türksözü mu· 

habiı inden ) - Bir kaç yıldanbe 
ri inkışaf etmelcte olan kazamız 
çeltik ekiminin temin ettiği ikti
sadi kalkınma dolayısile sermaye
darlarımı:r.ın 1hususi' teşebbüslerle 

memleketin imar faaliyetine yar• 
dım ettiklerini görmekle bir gurur 
duymaktayız . 

Antakyada bir doktorumuz 
Kırıkhanda bir çeltik fabrikası 
kurmağa başlamıştır. Bu fabrika· 
nın hususiyeti motör hariç bütün 
iptidai maddelerinin yerli malı ol, 
masıdır. Dişli ve kasnakları Ha
tayda ve AdaMda yapılmıstır. 

Bir gazojen motörü ile işlemeğe 
bu günlerde bcşlayacak olan bir 
çeltik fabrikası vilayetimizin pi 
rinç ihtiyacını karşılayacak ve ci
var vilayatlere ihracatı da temin 
etmiş olacaktır . 

Kırıkhan çeltikçileri bu fab 
rikanın faaliyete geçmeıini sabır

sızlıkla beklemuktedir. 

Maraşta mahrukat 
fiatları yüksek 

Maraı : 23 (Türksözü muha · 
birinden ) - Mar;ış'da havaların 

soğ'umasile mahrukat fiatları bılı
bütün artmıştır. Geçen senelerde 
beher merkep yükü (burada 1'ö 
mür hep yük . halinde satılmakta
dır) İki çuval kömür 120 - 150 
kuruş iken yaz mevsiminde bu fi. 
at biraz yükselerek 300 - 400 
kuruşa çıkmış olmasına ra~men 
haleıı bir merkep yükü kömer 
700 - 800 , krş . beygir yükü ise 
13 - 14 liı aya satılmaktadır. Di 
ğer taraftan Maraş bağlarmda 
yetişen ve Halkın kendi elile mt-y 
dana getirdi~i kuru üzümün kilo· 
su 50 - 75, üzüm firesinden ya· 
pılan sucuğun kilosu 100 , katı 

pekmezin 50 - 75, lı:ara pekme
zin kilosu ise 40 kuruşadır. 

Maraşlıların anlattı~ına göre 
bu yılki pahalılık geçen seneler
den çok fazladır. 

İhalelerde tatbik 

edilecek usul 
Millt korunma kanunu muci· 

hince ihtikarın önüne geçmek için 
fiat murakabe komisyonlarınca 

tayin olunan fiat üzerinden eş· 
hasın Ratış 'yapması ve fazlaya 
satış yapanlar hakkında takibat 
icrası rnzım geldiğine gört. rşhası 
hususiye hakkında cari o!on bu 
hükmün Devlet artırmalarında da 
nazara alınarak gerfk devair ve 
gerek icra satışlarında fiat müra· 
kabe komisyonlarınca tayin olu
nan fiatların esas ittitiaz ~dilertk 
fazla fiatlarla ihale yapılma nası 

ve ayni fiat üzeriııde talipler ta· 
addüd ettiği taktırde müsavi ta
lipler arasında kur'a isabet eden 
talibe ihalenin yapılması Hükkmet· 
çe ahiren alınan karar iktizasın
dandır. 

Ôğretmenler için 
yeni terfi litteai 

,Orta öğretim ö2'retmenlerin
den ~belli terfi müddetlerini dol
durarak terfıe hak kazanmış olan 
lar için bir liste hazırlanmaktadır. 
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Tarih, Coğr,• fya: 

BIRMANYA . 

H 
ab.:rlcıde jdpon a.ü.erle 
rinin Birmanya hududunu 
geçtikleri bildirildi . Bir 

zamanlar Hint ' mparatorluğunun 

bir eyaleti olan bu iilke , c.o~raf· 
ya bakımından Hindi Çininin bir 
parçası sayılır ·e Fransızlar bura
sına < lngiliz Hindi Çinisi > adı· 
nı verirlerdi . Burası şimal ve cc· 
nup Birmanyalıların birleştirilme· 

siyle 1886 senesinde bir eyalet 
haline konulmuştur • 

Bütün toprakları 262.732 mil 
karedir • Bu baklmdan Birmanya, 
Hint eyaletlerinin en geniş ve en 
büyütüdür . 

Birmanya her ne kadar üstü 
va hattı çevresinin dışında ise de 
iklimi tam bir üstüva iklimi sayı
labilir. 

Birmanyanın nüfusu 1931 de 
yapılan bir sa~ma göre 14.667.146 
dır . Şeh.irlerinde fazla nüfu~ yok· 
tur . Bu ülkede ancak iki şehrin 
nüfusu 100 binden fazladır . 

Bunlar . da 341.962 nüfuslu 
Rangon ve 148.917 nüfuslu Mın· 
dalaydır . 

Geriye kalan kasabalar , ya 
nehirlerin kıyılarında oldukların · 
den , yahut da idare merkezi ha· 
line getirildiklerinden önem kazan 
mışlardır • 

Birmanya ahalisi , birçok uk
lara mensupturlar ye türlü türlü 
dillerle konuşurlar . Genel olarak 
üstün vaziyette bulunan ahali Mon· 
gol ukına mer.suptur • 

Birmanya esas olarak bir zi. 
rant memleketidir • Bir yılda ye· 
tiştirdiği pirinç 7 .000.000 tonu 
bulmaktadır • 

Birmanyanm madeni ürünle-
' rinden en önemlisi petroldür • 

192 l - 25 te octalama olarak 
276.500.000 galonu bulmuftur • 

Rangonda lnafüzlerin en bü
yük petrol şirketlerinden biris.i de 
bulunmaktadır ki ' bu 1871 sene
sinde kurulmuştur . 

TÜRKiYE Radyolu 
_ ·.., ıANKARA Radyaıu 

Çarşaıhba 24. 12.941 
7.30 P.roıram ve memlekel §8 · 

'at ayan 
7 .33 Müzik : Hafif Parçalar 

{Pl.) 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : .Hafif parçalar proı 

ramınm devamı (Pl) 
8.15 Evin saati · 
8.30/ 
8.45 Müzik : programmın son 

kısmı (Pl) -
12.30 Program ve memleket ıa 

at ayarı 
12.33 Müzik : Uşak makamından 

şarkılar 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : fasıl heyeti 
13.30/ 
14.00 Müzik : Karışlk Program 

(Pi) 
18 00 Program ve memleket sa

at ayan 
18.03 Müzik :_Radyo dans or 

kestrası 
18.25 Konuşma (Dış politika ha 

diseleri) 
18.45 Radyo çocuk klübü 
19.30 Mcµıleket Saat Ayan , ve 

Ajans Haberl~ri 
19.45 Serbest' 10 dakika 
19.55 Müzik : Şarkl Ve Türkü 

ler 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Bir halk türküsü 

öğreniyoruz 

21.00 Ziraat saati 
21.10 Müzik : Karışık şarkılar 
21.30 Konuşma : (Sağhk saati) 
21.45 Müzik: Riyaseticumhua ban 

dosu- · 

'22.30 Memleket saat ayan ve 
Ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilin, Kam 
biyo - Nukut , Borsası 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans musi~ (Pi) 
2'.!.55/ 
'23.00 Yarınki proıram ve kapa 

lllf 
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Siyasi ve Askeri 
Görü.ler ve 
Mütaleeler 

Ankara Radyo Gu.eteıi •.. ,. . ,., .. ,. 
Hitlerin Bas 
Kumandanlloı 

Almanyanın Vişiden 
yeni bazı talebleri 

R 
usya henüı. Japonya ile harp 
halinde değildir. Bu vbiy~t 
hakkında bir çok mutalealar 

iter i sürülmektedir. Fal.:at iki la· 
rafın da ne dilfllndüaü henüz ma· 
luın değildir. 

* * • 

Hitlerin kendisini bqkuman· 
dan tayin etmeıi, dünya efkirıu · 
mumlyeıini üzerine çekmektedir. 
Mareıal Bravçiç, orduya bir me· 
aaj röndcrt'rek h111ta olduğunu ve 
ordu batından ayrılmayı iıtediği· 
ni iıhar etmiştir. Bu bir tevil mi· 
dir? Şimdilik bu mevıuda bir ıey 
ıöylencmeL 

• • ılı 

Vifinin durumu ıon günlerde 
rene ehemmiyet almaktadır. Çün· 
kC Almany3nın Viti h61.umetin· 
den yeni baıı taleplerde bulun· 
du2'u haberleri gelmektedir. Abe· 
tin bu teklifleri Mareıal Pett-ne 
arıettiQ"i de kaydedilmektedir. ~a 
kat bu teklifler hakkında her:ü1. 
kat'ı bir malilm•l veya te:fıir 

yoktur. 
.. • * 

Orta ve şimııt Avrupada bir 
ıçhk tehlikesinin baı göıterdiQ'i 
ıöylen::ıektedir. Bilhuaa Finlandi 
yada bu vuiyet tabii ıörllmck · 

ltedir. Çflnldl münakale yollan ke· 
ıilmİftlr. Ve ~IComıuların<Jan Fın
landiyaya bir yardım &midi yok· 
tur. lıveç ancak iıtihllkini kaı şı
layacak ölçQde bir iıtihaal aahi · 
bidir. 

Tarım ve aat19 

Kooperatifleri 

talimatnamesi 

Ticaret Vckilliti tarım satıı 
kooperatifleri ve birlikleri için bir 
talimatname huırlamııtar. Bunda, 
kooperatifler ve birlikler it hacim
lerine a-öre 12 grupa aynlmıflar
dar. lı _hacimleri 500 bin liradan 
aşata olan .birliklerin yeniden ku· 
rulması Ticaret Vekillitince rös· 
tcrilecek lüzum üzerine olabile· 
cektir. 

Talimatnamede kooperatif ve 
birliklerin baremi de bulunmakta
dır. Bu haremde memurlar 14 de· 
receye aynlma~hr. Ücretler 30 li· 
radan 600 liraya kadardır. Aynca 
kooperatif ve birliklerin kadrolara 
da talimatntmede tesbit edilmek· 
tedir. 

Bundan bapca talimatnamede 
memur ıunıflan ve vasıfları, me· 
muriyetc alınma şartlan, memur 
sicilleri, memurların itten çıkarıl
maları, d~rtce yükselmesi, müka· 
fat, ikramiye, cezalar, bonserviı· 

:ler, mımurlann asktrf hhmtt du· 
ırumlaıa, muuniyttleri, zincirleme 
1'tfillik hıkkında hükümler var· 
dır. 

Talimatnameye göre birlik 
vt kooperatifin daimi kadroların· 
daki memur \t müstahdemler, 
hastalık, aıalUliyet ve ölüm halle· 
rinde yardım iÖrmek üzere bir 
de emekliler yardam ıandıtı ku· 
rulacaktar. Bütün memurlar bu san 
dıtın Ticaret VekilliA"ince tasdik 
edilerek bildirilecek hükümlerine 
uymak zorunda olacaklardır. 

TORKSô!O 

DIŞ HABERLER 
.. --· '&lo<--r;&fft?•• =-- 4 

U~~~ .. !!~~ta; ı•••••~· .. ·~·· ICt::p~e vazi.y~-
ne göre. bu ~arpış_malaıda gitti~- Af rıkadakı tının tetkıkı 
ce daha ,genış mıkynsta a~r sı, 

!ahlar kullanıyor. ı • ı• f ı 
Manilla : 2iı { A. A. ) - ngı iZ za erı 

Resmen bildirildikine göre Şimal 

(Bqtarah J\:ılnci4~) 

re beler Malezyanın şimali gaı bi· 
sinde , 1ngili1.leriıı çekilmiş olduk· 
ları K rian nehrindeki mevıilerde 
ve Kelantan bölgesinde cereyan 
etmektedir • 

cepheıinde çok şiddetli muhare· Kahire: 23 (A,A) - lnailiı. 
beler oluyor • kuvvetleri dOn Cebek ve Akdarı 

Filipinli iki Amerikalı layya- iuaı etmişler ve Romel Jcıt'aları 
reci cenup Luton üzerinde son tarafından bırakılan her çeşid ve 

fngilizler Rangona Hindistan· 
dan yeni takviye kuvvetleri gön· 
dermişlerdir • günlerde S<"kiz Japon tayyaresi bol malzemeyi eıe ·gcçirmiılerdir. 

dütürmüştür . Diğer:taraftan lngiliı keıif kol-
IOVJeOere gire lar(Sircnaykanın ·:~idare ~ merkeıi 

olen Siren'e ve biraz daha batı
ılaki Apolonya'ya airmişlerdir. 

Filipin adalarında : Japonlar 
bir lcaç gün süren nisbi sükunet 
ten sonra karadan ve denizden 
tekrar faaliyete geçmişler , Japon· 
tarın çokluk oturdukları Davao 
ada!lına asker çıkarmışlar , wake 
üssüne karşı yeni iki taarruzda 
bulunmuşlardır • Bu hususta f aı.:la 
laf sil at alınmamıştır . 

( Birinci ıayf adan artan ) 
düımandan yedi tayyare, 360 
tank, 519 top, 161 mayn atma 
aleti, 267 'maldneli tüft'k. 3059 
kamyon, 2s ıırhlı kamyon ve 35 
traktör almııtır. 

Sovyet kıt'aları Volokolansk 
civarında ve bu şehrin içinde 73 
tank, 91 top, 31 makineli tüfek, 
577 kamyon, dört ıırhlı kamyon 
35 traktör ele geçirmiştir. 17 
ilkkinundan 20 ilkkinuna kadar 
cephenin batı bölgelerinde 1090 
Alman subay ve eri öldürülmüştür. 

Tahran:~ (A.A) -Polonya 
Baıvekili General Skoski demiş· 
tir ki: Rusyadaki:durum hakkın· 
da raı.etelerin . verdi~i bfttün ha · 
berter hakikate uygundur. Sov
yetler yalnız~:düımanı geri at· 
maklı~kalmıyor, Onu maQ'IUbi· 
yelten maA"lubiyete (uğntayor. 
Stılin bana, Alman askerlerininin 
vaıiyeti tıpkı Napol~·on askerle· 
rinin vaıiyeti aibi oldu~unu ıöy· 
ledi. 

lsence Almanların tllt yönfinden 
fenadır. Bununla beraber ilkbahar 
muharebelerine hazırlanmamız ge · 
rektır. Bu muharebelerde Polonya 
kıt'alarına da vazife dilfec~ktir. 

Hdlıiml.r ara•ınJa 

"•iiıilılilı 
Adliye vekilliti hikim ve mild 

deiumumtler araaında yeniden ba 
ıı de~itiklikler yapacaktır. Bu hu. 
ıusta liıte haıırlanmaktadır. 

AOAHA llOBO RIY lS[TIN-
OEI: 

Klübümüıün senelik mutad 
konrreıi 27-12-1941 Cumarte· 
si pnü saat 19 da klüp binasm• 
da yapılacakhr . Klüp adlarının 
~elmeleri ilAn olunur . 

Ruzname : 
1 - Kongre Reis ve KAtip 

seçimi, 
2 - idare heyeti raporunun 

okunması ve idare heyetinin ib· 
rası" 

3 - 1942 senesi büdceainin 
tanzimi , 

4 - Yeni idare heyeti se· 
çimi . 13761 

~iiiY "BıloSÜ ". 
• Senenin en nezih 

ve en kibar balo· 
sudur. 

Adanaımzm kurtulu~ ı 
bayramına ruhyan 5 son· * 

• kanun 942 pazartesi ge- * 
ceıi orduevinin muhteşem 
salonlarında verilecek o
lan hu balo, zengin piyan· 
ıosu, zenıin ve çeşitli bü
fesile büyük sürpirizler t 
hazırlıyacak Vf". sonsuz i 
neşe kaynaA-ı olacak o'an· : 
bu baloya şimdiden hazır· * 

1 
lanımz. t 

3754 3 - 8 • .......... ______ ._. .... ! 

Lonrlra: 24 (A.A) - Libyada 
dövüıen Polonya kıt'aları 1000 
e~ir almııtır. 

Kahire : 29 (a. a.) - Dün 
Bingaı.iyi müdafaa euen::dütman 
bütün gün gittikçe artan bir bas
lo altında bırakılmıştır. Bu sıra
da akıncı koıtaramız Bingaıinin 
cenubunda Firet körfezinin sahi· 
tine kadar ilerlemiılerdir. Şimdi 
bildirildi~iııe göre, Mclimin batı. 

sında düımanın rical yolu terke· 
dilmiş harp malzemeıile doludur. 
Havanın fenalıgı yüzünden hava 
lcuvvetlerimizin faaliyeti aı ol· 
muıtur. Bununla beraber Age· 
dabyanın batısında giden düf· 
man ta~ılları muvaff akiyetle t-om
balanmıştır. 21 - 22 ilkkinun 
geceıi akıncı kollarımızdan t:-iri 
dilfmanın A~edt'pyadaki ileri 
hava meydanlarından birine hü 
cum etmittir. Burada yerde bu
lunan en:aı?37 <fOtmın ta}yıre

ıi tahrip edlhnittir. ............. 
BIOer Dl(da 

llafk .. aadu 
vazııeııaı aldı 1 
Londra : 23 (a. •.) - Lond· 

ranın ıiyasi mahfillerine ııöre, 

Hitlerin, başkumandanlıQ'ı eline 
almaıının iki •cbebi şudur : 1 -
Hitler, 1941 yılının önceden bil. 
dirdi~i gibi neticelenmesini izah 
için meauliyeti ~yükliyecek birini 
bulmuıtur. 2 -" Hitler hata et· ... . 
mezliti hakkında Almanyada ya· 
pılan ııarip şöhretinden fay dala · 
narak Alman halkı ve orduıu a· 
rasındaki hoınutsuılutu ·gidermek 
ve tekrar itimadı kaunmak iıte
miıtir. 

f INlANOIYAOA AÇLIK 
Stokholm : 23 (a. a ) - Ga

zeteler, finlandİ) a • fchirlerinin 
kati bir açlık tehdidi altında bu
lundu~u, için ıehirlerde ~yiyecek 
maddelerinin,~ yaıamak için ıa· 
ruri ola1T en aıa§'ı hadde indi· 
Q'ini haber veriyor. 

Rus cephesinde : Moskovadan 
gelen haberlere göre Rusların ile
ri yürüyüşü ve Alman kuvvetleri 
nin geri çekilişi devam etmekte· 
dir . Rus leblitine göre Sovyet· 
ler , Moskovanın cenup kesiminde 
Ruza ve Tarnıa şehirlerini , Ka
luga kesiminde de Kalino kasaba 
~ını reri almaşlardır • Alman teb· 
li~foe göre de merkez cephesinde 
anudane muharcbt'ler cereyan et· 
mektedir • 

Daha cenupta , yani Doneç 
havzasında da muharebeler şid· 
detlenmlştir • Rivayete göre Al 
mantar , Don nehrinin sağ kıyısı
na rical etmektedir • Mamafih bu 
haberin ııe dereceye kadar doQ'ru 
oldutu belli detildir • 

#\imanların Şark cephesinde 
bir rical hareketi yaptıkları mu· 
hakkak ise de bunun vüsat ve 
ehemmiyeti heniiz bilinmemekte· 
dir • Bu hususta doA-ru bir fikir 
edinmek için bir kaç giln daha 
beklemek lbımdır • 

Londradan veıilen haberlere 
göre Almanlar , Kırım } anmada 
sında Sh·astopola karşı : şiddetli 
t&arruzlara başlamışlardır . 

KIZlll Y CEMIY[TI RIY A

SETIHOEH: 
Kurtuluı balosu piyangosu 

için yardımsevenler bayanlara 

eşya ve para hediye eden Sa" 

ym bayan ve bayların makbuz 

ları hazırlanmıştır. Adresleri 
meçhul olduğu için evlerine 
makbuz yollanamıyan alaka-
darların makbuzlarını Kızılay 
idaresinden aldırmalarını say
gı ve teşekkürle rica ederiz. 
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DOKTOB 

Muza/fer Lokman 
•••il• llaıtalaruu •••ı•••ll•· 

nelinde llıltal eder. 
. ·•··· ·····~··································· 

MOTEHSS/S 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER GOH MUSTlfl RIFATECZAHANESI 

1 
OSTOHOEKI MUA YENEHANESINOE IABUl EO[q 
~·· 

Sayfa S 

tr••••••••••••••••••••••••• 
1 Asri Sinemad., ! 

~~· BU HSAM s;;· i 
iki Müstesna Film Birden 

- t 

Dolores Delrlo - Vallece Berry 

r: TAi 

ı_!Urekll Adam 1 
Müthiş Hadiseler ve müthiş heyecanlarla dolu 

Muaızam aşk ve ihtiras filmi 

ilaveten: 

Taksi Haydutları 
Büyük Heyec:an ve Ganrster Filmi 

Bugün Gündüz Matinada Son Defa 
BU KADIN BENiMDİR 

e Ankara Cumhriyet Bayramı. a... .................... . 
iLAN 

• 

1 
1 • 1 

llmerltau BaJM•I Bez rallrlllımadaa : 
Fabrikamızda istihdan edilecek dokuma işçisine ihtiyaç 

vardır. 

Dokuma işçilerine fabrikamızca temin edilen faydalar : 
1 - Dokuma işçileri Kayseriye kadar verdikleri tren 

ücretlerini fabrikaya duhullerinde alacaklardır. 

2 - Bir öyün meccani yemek. 

3 - Bir lira aylık kira ile yatacaktır. (tenvir1 teshin ve • 
banyo dahil) 

4 - Bir takım meccani iş elbisesi 

5 - 12 otomatik tezgih kullanabilen iıçiler bu suretle 
yevmiyelerini altı liraya çıkarabilecekler ve ayrıca yüksele ran· 
dıman verenler prim alacaklardır, 

isteklilerin Kayseri Bez fabrikasına gönderilmek üzere 

Sümerbank Adana Pamuk Satın Alma Büro· 
suna (Sabık Şinuiler) fabrikasına müracaatları lüzumu illn 
olunur. 1 - 7 

ilan 
CEYHAN ÇEl TIK IOMISYOHU BlSIAHUGIHOAI : 

l - Çeltik kanununun ahkamına tevfikan, bu sene ıçm 
Çeltik ekim mevsimi olarak lS Nisan 942 günü kolı'isyonca 
kararlaştınlmış olduğundan, yine mezkOr kanuna ıöre 3 ay ev· 
veline kadar yapılacak müracaat tarihinin son gününün 15 ikin· 
ci kanun 942 olduğu ve bu günden sonraki müracaatlann ka· 
bul edilmiyeceği. 

2 - Beher l O ar için alınacak ruhsa ti yenin 60 diğer ürün• 
ler için de 1 S kuruş olarak kararlaştınldıfı. 

3 - Çeltik sularından başka ürün almak istiyenlerin, ekim· 
den evvel Çeltik Komisyonuna müracaat etmeleri lizım ıeldi
ği ve sonrada.!1 yapılacak başvurmalann kabullanmıyacatı ilin 
olunur. 13759 

1 .................................................. , 
ı Taltıll • Brlatal • Belim ·Alil ı 

1 Uıllll Mllllr 1 
ı p 1 
f f 
f PAK 1 
: 1 
ı K ı ı ı 
ı ı 

1 --- ı 1 Ad .... : Dolruluk Fabrlkaaı Civarı No. ae - Allana 1 
ı Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. 1 
ı ................................................ .... 

Asri Sinemanın Yılbaşı Sürprizi ? .. ~B ...... ... EyiSabırsızlıklaBekleyiniz 



Sayfa 4 TtfR'.KSôZO 24 Birinci Kanun 1941 

R. C. A. 
BRODWAY 

R. C. A. Fab ikasının 
' son zaferi olan on iki 

. 

limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

mutlaka görünüz 

Mulıarrem ffil ni REMO 
ABIOIHPJ.SA CADDESİ NO : 42 - Tf lSRAf : REMO ADANA - T(lEf ON : 110 

1 ! ..................................... -: 
İ f ABRIKA V[ BllUMUM MAKİN[ SAHIPURiNIN HAZARI DiKKATiNE i 
1 ! • • 1 : 

1 Saim Yalçıner 1 
1 • 1 
i
•. Bilumum makinalar, alalı İ 
• züraige, motörler 
İ taınir atelgesi 1 
• Ber Nevi llaklnaıara Yedek Parça, pik ve kızıl dikim • 
İ •otak ııcall demir işleri, fireze, blJlll klçlll torna ve 1 
• Pllaaya ı,ıerı, elelltlrlk Kaynak ı,ıerlnl 1 

, İ temıaatıı olarak yapmaıa . ! 
• Pek Yakında Başlıyacaktır • 
•• b • •• A RES: 

1 Eski istasyon· Karşısında : 1 Telgraf Adresi : Adana Demir İş 1 
1 1 ...................................... : 

~~~~---~~~~~~~~~~ ~ 

NEVROZIN 
Bitin atrııana pa•••lllrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEB KA'E 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını aüratle i1aH:yc kafidir. Ro
mafoma evcıu, sinir mafsal ve 
adete ıstırapları NE.VROZIN'le 

tecia\i edilir, Mdes.sir ilAç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZiNi URCIH lDIHIZ 
I!' C'r' .,,.-';.,bı:J: 6Ünd• . ~ h~f•. a'.ına~üir ! 
AESS:z:~:.s•••xxas:z::z:z:1nr~ 

ft N E Z L E = 
1 Kırı klık,Ba ş, 11 

= Diş ve adele = 
: ağrıları : 
il E11 seri ve en katt şe · R 
R kilde yalnız kaşe A • 

: GRIPIN C 
A R 
: ile geçer : 
R 1 Havaların s~ inleJiti bu H 
R günlerde ataca~ınız ilk 9' 

" " R :: edbir evinizde birkaç GRiP.N bulundurıı1ak olmalıdır. · il 

i 
M 

. 
KAibi bozmadan, mide ve~ böbrekleri 

yormadan ıstırapları dindirir. 

her yerde pullu kutuJannı ısrarla isteyinız. 

--------------------------------
TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat B 
Kurulu• tarihi : t888 

SarmayHi : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Ziraf ve ticaı1 her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira 1kramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 1 
r.ı.ı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki pUina ıöı~ ikrtımiye da~ıttlacaktır. 

i Adet 1000 Liralık -1000 Lira 
4 .. 500 • 2000 " 
' .. 250 .. 1000 .. 

40 100 il 4000 .. 
100 

" 
50 .. 5000 .. 

120 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 32(){1 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUI, 11 Birincikanun, · 
'dı rt ı ~ l 1 -lı~ ' nt ~ ~· i'1 1 ~·i ı l· .;!',ile.:e'<tir. 

• 
T. iş Bankası 
Bitik taıarnl lleıaplın 

1942 lkn1aıy,e pluı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat11 4 Mayı•, 3 Aiu•to•, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yopılır 

1941 lllramlyeıerl 

Abone va DAll 
· prtıan 

i Sene/ili ... 1400 Kr. 
i 1 Aylılı . . . 125 • 

· ıı hanıa .. için idareye 
ı mUraoaat etmelldlr ...... 

.. 
rı..,ÜHKS0Z0 

G0t«>ELIK GAZ!TI! • ADt.NA 

SCılı.i1l ve Başmuharriri 
trERID CELAL GÜVEN 

Umuoıi Nqriyat Madara 
MACiD aOçLO -


