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Bir iktisadi Sistem 
VE 

Becerikli T eşkilit 
N~cmeddin Sadak 

M illet Mecliııinde Milli Korunm_a ~anu_nu dolayısile söylenen söz. 
ler hem mebusların , hem hukumetın , büyük bir memleket der 
di karşısında gösterdikleri derin duyarlığın al!metidir. 

Bu kanun , daha önce, bir çok mebusların gilnlı:rce 'ihin yo
rup düşüncelerini en etrıtflı şekilde anlatmaya fırsat buldokları bir 
komisyonda ve sonra Parti gı upunda uzun U7.adı; a konuşuldu2'u için 
Millet Meclisinde yalnız toplu bazı fıkirler ileri sürülmüştfir. 

Şunu da ilAve edelim ki memleketin iktisadt işlerini lı.orıufmaya 
yol açan bu kanunun kendisi , iktisadi mahiyette değililir. Böyle buh· 
rantı zamanlarda her beklenmedik h!dise karşısında , ahvate göre 
sert bir ş:>kilde hemen harekete geçmeye mecbur olan hükumet , 
her gün her yeni meseleyi Meclise ,getirip kanun çıkarmamak ıçin , 
kanunlar dışında selahiyet ister. Başka memlekdierde bir kaç satır
lık bir kanunla hfıkumete kısa vakitle verilen bu ölçüsüz salahiyet, 
bizde verilmemiştir. Çünkü Millet Meclisi Anayasa bahsinde çok dik
katlidir. Bundan dolayı, akla gelebilen baıtıca ahval ve şartlar göz Ö· 

niine getirilerek hükumete verilecek ııalAhiyetler bu kanunla önceden 
tayin ve tah~i~ edilmiştir. Fakat. ahval ve şarlar dekiıtikçe, yahut 
akla gelmemıf. feyler oldukça büklı.met yeni salAhiyetlere tür.um gör
düR-6 için Milli lcorun rı a kanunu üç defadır deR'işime u~ruyor. Daha 
da uR"ruyacaktır: 

Asıl iktisadi meselelere ge. 
lince bunlar, bir hmm mevzuu 
degildir ve [ola mu. Mt. m!eketin 
ilı.tisadi hayatını düzeltmek için 
alınacak tedbirler, evvela istihsal· 
den iıtihlake kadar her hareketi 
ayni ıihniyet ve ayni ga}-e ile tan· 
ı.im eden mütecanis bir sialcm , 
sonra da bu sistemi tatbik edecek 
kudrette teşkilat meseletidir. Z0r
luk buradan geliyor. Bilhassa harp 
zamanında , iktisadi ve ticari ha 
yat yalnız bir : veya iki V ek.aleti 
alakalı tutan hususi bir iş değil 

Mifli Müdafaa dahil olmak üzere 
bütün ekiletleri , yani Dewleti 
ila-ilendirea muazzam bir davadır. 

Bizim de iktiaadi bir ıiıtcm 

tatbik ettiğimiz ileri sürülebilir, 
cDevletçifiı> denilebilir. Devlet· 
çilik, bugün her memlekette tat
bik edilen, fakat zemin ve zama 
na göre fekli deA"iıen, geniı ve 
nıüphem bir politika tabiri olmuı 
tur. 

Böyle olduQ'u halde devletçi
liği de ekıik tatbik ediyoruz. Köy 
lü hndi baıına dilediği gibi, ve 
ıırf elindeki vaaıtalarla istihsal ya. 
pıyor, Devlet de bir taraftan av· 
rıca, istediği zaman istihsale giri
fiuor. En liberal [rejimlerin fabri
kaları huıusi sermaytli sanayi iı· 

tihıali yanında Devlet endüıtriıi 
de çalıııyor. 

Hükü met, bu çefitli istihsalle 
rin bir kısmını serbes bırakıyor, 

bazısına t-1 koyuyor. Hariçten ser 
be!I rekabetle ~tüccar da mal ge
t b Jıyor. Devlet de :ithalat ba
zuıı kolAy, hazan güç. Hüklı.met 
iıtedia"jni kendı.s.i alıyor , istediği
ni kendiıi alı) or, istediğini serbea 
}'ahut bir ıat koyduğu Jiatla sat· 
tırıyor. Dışarıya, tihracat malını 

ticaretç:ler de iÖnderiyor, Hükü · 
met :de. 

lstihl4k bahsi de böyledir. 
BütOn bunlar , iktisadi sistemi 

:ne devletçi ne liberal yapan, gil· 
nü günfine alınan tedbirlerle ffip· 
he tereddüt uyandıran usullerdir 
ki ayni görüş ve gayeye göre bir 

Ueıtirilmesi ıaıureti hasıl olacaktır. 
ıı: .. Teıkilata gelince, büyük sa
kıntımıt buradadır. l Hükumet bu 
işlere el koydu2u gündenberi teş
kilat yokluğu ile karşılaıtı. Birçok 
tyi kararlar ve tedbirlgr bundan 
dolayı verimsiL :kaldı . 

Devl.t teıkitatımız, asırlardır 
kazandı~• alışkanlılda, daha ziya
de, idareci ve kitfiıtçıdır. Mesu
liyet korkusu büyük oldutu için 
memurlarda karar salihiyeti yok· 
tur. lşler sünlncemede kalır. Hal· 
bu ki ilı.tiaad[ hayata, ~günlerin ve 
hartalırın • değil, saatlerin değeri 
vardır. Sonra, maaı ve ücret ba
kımtndan küçük memurlara, ıöz. 

(Gerlla 1 iDii _,,_, 

LIBYADA 

Mihverin ricatı 
devam ediyor 
Kahire : 24 ( A. A. ) -

Mihver kuvvetleri Tarabıılusa doğ 
ru çekiliyor . Sirfe körfezini çe
virmete çalışan Mihver kuvvetle 
ri daha :evvel :hare • eden bir
liklerimizle karşılaımıştır • 

lngilir. kıtalannın Cedabbaya 
do~·ru yaptıklan baskın üzerine 
düşman burayı bırakmak zorunda 
kalmıştır . 

~ql!"gtonda 1 

Çörçille 
Ruzveltin 
beyanatı 

ı ........................ ı 
ı ı 
ı Ruayayı mu.ıaller ve ı 
ı ln11iltere ile A merilroyı ı 
ı yan yana 116ttdülıçe ra· i 
ı haı nelea alıyorum. ı 

ı...... .... .. ı 
Vaşington : 24 (a. a.) -

Çörçil 250 gazetecinin bulundu~u 
dünkQ basın to1 •lantı11M girdiğ'i 
zaman sürekli alkıtlarla kartıiın
mıştır. Mihveri yenmek için ne 
kadar zaman gerektiği Çörçil· 
den aonılmuıtur. Çörçil ıu cev•· 
bı vumitlir : 

< - Askeri hareketler eyi 
idare edilirse fena idare ile ıarf 
edilecek zamanın yarısı kaıanıl
nuf olur. Siııgapur, müttefikler 
Uıakşarkta taarruıa geı;ebilecelc 
bir vaziyete ğeçinceye kadar 
müdafaa edilecektır. Almanlann 
Rusyadaki kayıpları ıimdilık Al
man taarrur. kudretini durdur
mıyacaktır. Mütttfikler cenup 
pasifilr.te tam bir hareket birli~i 
kuruyorlar. Biz müttefikler Al
manyanın içten yıkılmasına de
ğil, dııardan indirilecek ve onu 
yere serecek yumruğa güvenme· 
liyiı. 

Bir gaıeteci Çörçile ıu sua
lı soımuıtur : 

c - Son aylardı harbin bi· 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

•• Sahij) ve Başmulwrhi 

Fl!ltlD CELiL CIOVEN 

Kuruluı Tarihi : 1 KAnunusani 1924 

Onyedlncl yıı - Sayı ı &10• 

MECLİS BUCDA YI KORUMA 
VERGİSİNİ DÜN KALDIRDI 

Başvekil 
ve Vekiller 
beyanatta 
bulundular 

Bnkara : 24 (R.G.) - Biiyilk 
Millet Meclisinde bugün mühim 
bir lcanun .müzakere edilmif, Baı 
vekil, Ziraat vekili, Ticaret veki· 
li beyanatta bulunnuktan aonra 
kanun kabul edilmiştir. Bu§'daıı{ 
koruma karııhta vergiai bu kanuu. 
la kaldırılmaktadır. 

Harp çıktıktan sonra butday 
fiatları esaaen terfi ettiA'ioden but
day koruma kanunu tatbikahna 
16ıum kalmamııtır. 

Şark cepheainde:bir~Alman tanhi 6enzi,,ini de almıf ua:ıiyette 11idahen Baıvekilimiz bugijnk6 beya. 
natınıia bu mevzudan uıun uıun 
bahsetmiıtir. Ticaret Vekili de 
memlekette hiç bir buhran olma· 
dıQ"ını , buhranı· icapettirecek ıe· 
bep bulunmadıkını sôylemiı ve bir 
kaç yerde vukua gelen elemek buh 
ranının ise ihtiyaçtan faıla şahıi 
ataklardan ileri geldi§'ini söyle· 
mişlir.: 

Moskova : 24 (a. a.) - Sov· 
yet tebliği : 23 ilk Kanunda kı
talanmız düşmanın bütün cebhe· 
lerdc çarpışmıştır ... Goı basa o ile 
Sercpof ve odeyef şehirleri geri 
alınmışiır. 

Roma : 2-4 (:ı. a.) - Popolo 
italya gazetesi muhabiri, Rusynda 
dötü.ıcn halyan kıtalanrun Rus 
kışı doJayısiyle kar~ılaştıkları zor· 
luklan şöyle anlahvor : 

Hiç bir harp biiyle çetin ol
mamıştır. ltalyanlar evvelce bir 
çok kar ve buz içinde döQiişmüş· 

SOVYET CEBHESİNOE 

RUSLAR 
ÜCŞEHiR 
ALDILAR 

terdir. Fakat Rusyada hüküm ıü· 
ren ve hiç bir benzeri olmayan 

Uzahıarktaki Amerikan moll>rlü kuvvetlerinden bir Arımı 

1.im lehimize döndüğünü samyor 
musunuz ? 

\'örçil dcmiftir ki : 
c: Rusya~·ı mu-ıaff er ve lııgil· 

tereyi Amerika ile yanyana gör· 
mckle rahat neres aldığımı size 
tarif edemem. Gerek ben, a-erek 
Ruzvelt memleketimizin zaferi 
elde etmek kudretine büyük iti· 
mat besliyoruz. Müttefikler ere 
sında tek bir başkumandanlık ku. 
rulması çok zordur. Bütün dün· 
yaya famil bir baıkumandanlı~ı 
üzerine alacak adam çıkmamııtır. 
Napolyon bil" bunu bafaramıdı. 

Yeni bir cebhede bir Alman 
taarruıu bekleyip beklemediği 

Çör çilden sorulmuıtur. İngiltere 
başveldli şöyle demiflir : 

c 1942 senesi için akcieni~de 

yeni bir taaruzdan ve lnglltere• 
rıin istilasından çok bahıedildi. 
Muhakkalı. ki bir şeyler olabile· 
cektir. Bunun nerede ve ne 18• 

man olacağını bilemem. > 

GazetP.ciler, İngiliz baıveki· 
linin bir Çörçil - Ruıvelt -
Stalin - Çan Kay Şek konfe· 
ranaı fikrini kabul edip etmcditi 

(o.-. s :tnei ..,,..., 

şartlar içinde harp :etmemiflerdir. 
Geçen:harp mevzi harbi idi. So
ğuta kare• sıtnaklar ve siperler 
mcvcuddu. Halbuki .şimdi Rusyıı· 
da JO dert"ce sofuktan ba~ hı.· 
rekel harbinin zorlukları var. So
A-uk, askerlerin hareketlerini dur· 
duruyor.:Sililu kullanmadan önce 
iteıta malc tiiı1ii1 pJiJ'Or. 

Dona kaı·şı kullanılan yat bile 
donuyor. Her şeye:ratmen ilerle· 
mck lazım. Çünkn öflenden son· 
ra saat üçte karanlık basıyor ve 

(Gerili • iUMıil &Qfaü) 

~--Pl'ld~ 
Japon kuvvetleri 
Vaki'ye çıktılar 
Savaş devam ediyor 

Vııin~oıı: 24 (A.A) - Bah· 
riye naıırhR'mın tebliti: Japon 
kuvvetleri Vaki{adaaına çakmııtır. 
Japonlar 10500 tonluk Preıidan 

(Gerisl 3 l.oetl aQfaü) 

.Anlı:ara : 24 (TOrksoı.ü muha· 
birinden ) - Buraya gelen haber· 
le re göre, E.te bölgesinde tütftn 
piyasuı 12 Hnun anide açılacak
tır. Piyase,: müıtahsili Jcoruyıcak 
fiatlarla açılıcıtktır. 

lllgllterere 
llıYa ıll•alan 

Londra : 24 ( A. A. ) -
Hava nazırlıtından : Dün gece 
düşman tayyareleri lngilterenin 
sahıllcri üzerinde uçmuştur. Ab· 
~an bombalardan bir kaç ev ha. 
sara uQ"ramıtbr. Bir kaç ölü ve 
yarah vardır. 

serbest bırakılan 
Fransız askerleri 
Paris : 24 (a.a) - Franaıı fi· 

mal Afrikaaı aakerlerinden 1200 
kitilik bir eılr kafilesi Almaular 
tarafından serbut bırakılmıetır. 

Cephe vaziyetinin tet~ 

• 
CEPHEDEKi 
FECİ SOGUK 
Libyada : lnıiliz taarruzu de 

!dam ediyor. Mihver kuvvetleri ça
:buk çekilmekte, lnıili:der de irti· 
bata kesmemete çalışmaktadırlar. 
Britanyalılar bu sıkı takip netice· 
sinde Bing-aziyc yaklaşmışlardır. 
Son haberler Cyreneyi geçtikleri· 
ni ve motörize kıtaların Binrazi· 
ye 90 - 100 kilometre mesafede 
bulunduklarım bildiriyor. 

Roma radyosu Libyada vazi
yetin nazik bir safh1ya girditini 
kabul etmektedir. ltalyan teblifle· 
ri de asker ve malzeme itibariyle 
faik Brilanya kuvvetlerinin taarruz 

<Gedil 3 l•oi ..,.,...) 

- Bundaa Sonralıi -

Hedefi 
Londra : 24 la. a.) - Deyli 

E.spresin Stakhabur muhabiri Hit• 
lerin bir hamle hazırladığı hak· 
kında şöyle yazıyor : 

-<Hitlerin hamle yapabileceti 
dört istikamet vardır : Rusyayı 

(Soa11 1 llııcfl H7/tde) 
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...... ==--....... o""" ~nizcilik Bahisleri Üstü11d~ . c-RL ·•·--R -->._ 
Bir denizaltının . . ,;' .. .. 

torpilleme sırrı Pirince dün 
fiyat kondu 

Tren nakliyatı 
için konuşmalar 

D 
eni:ı.altı remileri düıman 

ıemiıini torpillemt"k için 
ıuyun altında pereskopu 

: dışamını görebilecek bir de· 
nlil.:te (va1ati 10 merre) ıeyre· 
er ve niıan almak için uman 
ıman pereıkopunu suyun üıtüne 
lrer. Pcreskopun su üstüne tek· 
ben 20-30; santim sürülmesi düı· 
an ıemiıine niıan almak için 
lfi iıe de etrafta mütemadiyen 
~reslıı:op arayan gözcültr onu 
cscriya rörürler. 

Halbuki deniıaltı acmiıinin 
ırpilini atıncaya kadar peresko· 
lnU düfm&na röstermemeıi li· 
mdır , Pereıkop ğ'örüldüUen 
mra denizaltı gemisinin mevcu · 
ıyeti anlafılacaQ'ından düşman 

'miıi icabına töre manevra ya· 
ırak onun elinden kurtulacağı 
hi onu tahrip veya imha etmek 
in de top ve su bombalarile 
ıukabelede bulunur. 

Esasen denizaltı gemilerinin 
üımiıın bombaları ile ve mahmuz. 
narak b~tmalarına sebl'p ekse· 
ya peresl.oplarının görülmesidir. 
' halde pı-reskopu hiç göster· 
ıederi torpil atıp isabet ettirmek 
ueıi bulunmak rerektir. Deniz· 
Ilı gemisinin, görü mı-sab«"ıinde 
lan pereskopunu dOfman hücum 
derken kullanmasına imkan ol· 
ıayınca ona ıa altından dütmın 
emisinin pervane, 1ada11nı işitti

ebill'cek bir alet bulup vermek 
bumu teuhür eder. 

Filhakika böyle bir llet keş · 
~dilerek hassa. bir vaıi1 ete gc· 
ırilmif ve bir kaç bin metrerlcn 
adayı duyan ve hattA bu udanın 
relditi istikameti tayin eden bu 
lektrikli ilet dcniıaltı gemilerine 
onmuştur. Bu ıuretle denizaltı 
cmilerinde gör, yerini kulağa 

crkctmiftir. 

U 
zak meaafelerden küçü· 
cük pereskopurı görül· 
meıi pek mümkün olma· 

lı~ından deniıaltı gemiıi evvela 
>ereıkopu ile düşman gcmiıini 
ara11ut eder ve percakopunun 
iütman tarafından görülebilcce~i 
nenzile rirince artık pereılLop 
'ullanmaktan 1arfınaıar ederek 
)Undan ıonra ıada dinleyen ci · 
lllı vasıtılailc· kendisine nuaran 
~Üfman g;miıınin bulunduıu nok· · 
:ayı sık sık kerteraiı. etmete baş
ar. Ru k.rteriılerden düşmanın 
ılttiti cihet ile ıüratini tayin et· 
mrk kabil olur. 

Torpiller Jcovanla~ıia atışa 

haı.ırdır. Fakat düımandan olan 
11e11f e bllinmedi1Lçe1 torpilin boşa 
ıitmeıi ihtimali fazladır. Binaen· 
aleyh ahi mesafesini sıhhatle ta. 
)'İn edecek di~er bir alete ihtiyaç 
vardır. Bu ilet de yine elektrikle 
itleyen uflcl iıkandıl aletidir. De
niz.altı remisinin altında yelpaze 
ıeklindeki kuçük bir salma omur· 
Radan intişar eden elektrik mev· 
cclerinin dilıman gemisi istika· 
metine tevcih edilerek onun kari
nasına çarpıp tekrar alete akset· 
mcıi neUceıinde deniz.altı Kemisi 
dilfmandan olan mesafesini teıbit 
eder. 

Şu halde torpil atışı için lü· 
zumlu unıurlardan en mühimmi 
olan düşmanın ıürat ve me11f esi 
ile gitti2i cihet bu i~ i alet ıaye · 
ıinde elde edilmiJ olur. 

Atılacak torpilin süratı esasen 
malum oldu~undan bu ına11rm 

bilinmeınıe kolayca hesaplanan 
önlem• mik~arı da verilerek düş
m ın ıemiıine. 11nki pereılı:optan 
nifan alınmış gibi torpilin atıl. 
m111 kabil olur. · 

F 
akat hücumun heyecanlı 
an'arloda bu lletlere rü· 
venerek İf fÖrülebilir mi? 

Bahuıuı kafile içindeki bir çok 
ıemilerio pervanelerinden çıkan 
rürültüler sada dinleyici cihaz.da 
tefcvvüf hU1ule ictirnıcz mi? Bu 

gürültüteri birbirinden tefrik et· 
mek mümkün mü'? Zira dt"nizaltı 
remisinin taşıdığı torpil miktarı 
mahdut ve ayni zamanda bunla
rın her biri binlerce liraya mal 
olduğundan atışın isabetli olarak 
yapılması zaruridir. isabeti aı 
bir ihtimale bırakarak adeta kör
lemesine yapılan atıştan müsbet 
bir netice beklemek elbette ld 
caiz değildir. Fılhakika bu sualler 
çök yerindedir. 

Şeerimiı Fiyat Muıakaba Ko
misyonu tarafından dün yapılan 

bir toplantıda bölgemiz. çevreıin
de üretilen çeltiğin kilosuna 18 
kuruş fiyat konmuştur. Bu arada 
toptan satışlarda pirincin kilosu · 
na 30 ku ı uş 50 santim perckende 
satışlar için de 33 kuruş fiyat 
verilmiştir. 

Türkiye - Avrupa seferleri 
\ 

Ancak denizaltı gemiıi ko· 
mutanının elina atış unsurluını 

bulup veren cihazların kusur ve 
hatalarını torpilin biz.zat kendisi 
tashih etmemiş olsa buraya ka
dar verilen izahatın bir nazari· 
yeden ileıi geçmiyeceğine hük· 
medilebilirdi. Fakat kovandan 
fırlayan torpil oayet düşman ge· 
misinin önünden veya geriıinôen 
boşa aidec;ek bir istikamet takip 
ederse kendisini h~defe cer.betti· 
recck bir miknatisiyeti haizdir 
ki; bu cazibenin ııe kadar mesa· 
feden vukubulduiu malum olma· 
mıkla beraber heddin cesameti 
ve milı:natisi}"et defecesi ile mü
tenasip olduğu söylenmektedir. 
Netekim torpil iz.ini :atlattıklarını 
sanan gemiler torpilin ant olarak 
kendilerine doğı u saptığını bil· 
dirmişlerdir. Bu caıib~yi tevlit 
edeo ıebep; torpilin veyahut ba
rut mahfazasının miknatisli olma 
11 ve ·her remi bünyesinde mev
cut olan miknatisiyettir. Son ıis· 
tem torpillerde bulunan mühim 
bir sır daha vardır ki o da tor
pilin okostlk evsafı haiz olması 

yani düşman rcwisirıin rervane
ıinden intitar eden gürültüye 
doğ-ru inhiraf etmesidir. Gerçi 
gemi bünyesindeki miknatisiyeti 
Değausing tertibatı ile iz.ele et 
mek çrareıi bulynmu~ ve bu su· 
retle ~orpiJin gemi tarafından ccz· 
bedilmiş ise de gürültü tesirile 
cezbedilen neviden torpilin yakı· 
nıodan geçen gemi gürültüsüne 
tabi olarak ona doğru gitme~i ve 
çarpıp patıamaaı telıı:niğin bu sa· 
h•da bulduğu hayret verici ve 
cidden felaketengiı. bir hAdise 
olarak meydana çıkmaktadır. 

işte denizaltı gemilerinin tor
pilleme sırları bu suretle hem 
kendi bünyesine tertiplenmiş ve 
hem de kullandı~ı torpillere ta· 
kılmış hu,usi cihazlarda saklıdır. 
Bu cihar.tarı ve bu torpilleri taşı 
yan bir düzine denizaltı gemisi
nin bir gemi kafılesine toplu ola· 
rek hücum etmesi halinde bu ge· 
mi kalabalığına doğru göndere
cekleri en az ili düz.ine torpilin 
hedeflerine çarparak biribiri pe· 
tinden patlamasile vuku bulacak 

.. 
Fethi lılendiyar oilunun 
muallimlerle haıbihali 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan DHtarif vtkill i~i umumi 
müfettişlerinden 8. Fethi lafendiyar 
oilu Gazi ilkokulunda ilk ve orta 
tedr:sat ö~retmenlerile dün isti· 
fadeli bir hasbihal yapmıştır. 

Galatasaray takımı 
Adanaya çağırıldı 
Dünden itibaren ödevine baş· 

lamış bulunan yeni futbol ajanı 

B. Mahmut Haı beden terbiyesi 
direktörü B. Rıza Salih Sarayla 
görüferelı: bayramda Galatasaray 
takımının Adanaya getirtilmesi 
için Galat&:ı>aray kulübüne tele· 
fonla teklifte bulunmuştur. ô~
rendiğimiı.e göre, bayramda şeh · 
rimiz ıtadında maçlar yapmalı: 

üzere her türlü maddi fedakar· 
lıldar göze alınarak Galatasaray 
takımının celbi temin edilmiştir. 

Muallimler tasarruf 
sandığı kongresi 
Adana öğretmenlerinin ta 

ıarruf aandıQ-ı ıcnclik konııreıi 
Gaı; ilkokulunda dOn yapılm ış 

ve yeni idare heyeti ıeçilmiıtir. 

İhtikar yapan 
bir ev sahibi 

Surediği mahallesinden Ah· 
met kızı F dtma Herbil geçen yıl 

seksen liraya kiraya verdiği evi· 
ni bu yıl yüı. el ili lira} a kiraya 
vermekle ihtikar yaptığ'ı anlılfıla

rak hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

ıayiatın azameti elbette taktir 
olunur. Fılhakika Alman denizaı. 
tıları gürültü dinleyici ve mesafe 
bulucu cihazlardan istifade ede· 
rek. düşmana:müçtemi olarak hü
cumları esnasında yekcliğerine 

su altında çarpmaktan sakınmak
ta<lırlar. 

Artık denizaltılar 25 - 30 
rnctrc giH derin u ıııklc.Jrdın düş

manı görmeksiıin torpil atmak· 
tadular. 

IF···········• : f OKULLAR [ftK[ff f 
/: TATiL EUilECEK : 
f f 
f Bu der• yıhnda bU- • 
f tun mekteplerin erken f 
f tatil edllec:eoı haber ve- f 
f rllmektedlr. • • • ................... 

Ziraat işleri 
mükellefiyeti 

Haber aldığımııa göre Milli 
korunma kanununun kabulü üz~
rine bu kanunun icaplarından 

olarak z.irat i ş mükellefiyetinin tat· 
biki için Ankarada huırlıklara 
başlanmıştır. 

Şimdiye kadar bu hususta a· 
lınan tedbirler iyi netice vermiştir 

Futbol ajanlığı 

Kıymetli sporculıırımızdan ve 
Milli mensucat :kulübü kurucula 
rından fabrikatör Bay Mahmut 
Has'ın bölgemiz futbol ajanlığına 
jCtiri\diği memnuniyetle hnber 

alınmıştır. Milli mensucat kulübü 
idare heyetindeki ödevinden do
layı çekilmiş bulunan gencimize 
başarılar dileriz. 

Annesini dövmüş 
Balcırsındı mahallesinden Ah · 

met oğlu SaUihattin bir mesele· 

den dolayı annesini döverken 
araya riren lsmail kııı Hatice iki 
yerinden Salahattin tarafından 
çakı ile yaralanmıştır . Hatice te · 
davi altına alınmış. firar eden 
carih Salahattinin aranmuına 

başlanmıştır. 

Bir hırsız tutuldu 
Çiçekdağlı Memiş oğlu Meh· 

met Şen adında biri bir kompart
manda beraber yolculuk yaptığı 
Muı taıa oğlu Ntcib Dl'mir'in ce· 
binden yirmi lirasını aşırdığından 

yakalanarak adliyeye verilmiştir . 

------~----___ u_zA_K_L_A_R_D_A_N __ B_A_ı_E_• ____ -_ ...... ı------
Ses dalgalarmm hususiyeti - Et yiyen nebatlar 
Amerika alimlerinden Lumet, birçok bilginlerin 

şimdiye kadar arayıp da bulamadıkları ölüm şuala· 
rının elyevm mevcud oldutunu söylüyor ve bunla· 
r.! k!Jllanabilecek adamın ortaya çıkmasını bckliyt>r. 
Alimin ima ettiti ölüm şualan, seı dalgalarıdır. 
Ses . dalgalan o kadar agırdır ki insanın kulakları 
işitemez. • 

Profesör Lumet ses dalgalariyle balık, kurbağa 
gibi küçük hayvanları öldürmüştür. 

~ime gör.e ses dalg-alan insanın vücudüne top· 
lu bır halde gırerlerse hüceyreleri öldürür, datınık 
bir halde nüfuz ederlerse, yaraları tedavi eder. Zi· 
ra yarı harap olmuş hüceyreleri yok eder. 

Profesör Lumet, ses dalıalıniyle romatizma gi· 
bi bazı uzvf hastalıkları iyi etmete muvaffak ol
muştur. 

• • • 
Sıcak memleketlerde bazı nebatların çiçekleri 

üzerine oturan bazı haşereleri yakalıyarak kanları-

nı emdıkleri, etlerini yedikleri ve bu haşerelerden 
bir tozdan başka bir şey kalmadığı görülmekte
dir. 

Bu nebatlara et yiyici nebat adı verilmek isten
miş ise de nebatat mütehassısları tarafından bu id
dia reddedilmiştir. 

Çünkü nebatat mütehassısl.mna göre nebatlar, 
gıdalarını yerden ve havadan almakta ve eti haz
medebilecek cihazları bulunmamaktadır. Haşereler, 
hortuma ben1.iyen iğ'neleriyle nebatın çiçeğini tah· 
riş etmete, bu tahriş neticesinde çiçetin yaprakla· 
rı yavaş yavak kapanarak üzeı inde ~ oturan haşere 
ıçeı iJc: kalmaktadır. 

Fakat son zamanlarda kimya alimleri, et yiyici 
diye tel!kki edilen bazı nebatların nusutlarında, 

mide usaresi keşfetmişlerdir. 

Bu itibarla, bu nebatlar. hakikaten üzerlerin· 
de oturan haşereleri yakalayıp yemektedirler. 

İstanbul : 2-l (Türksfü.ü 
muhabirinden) Köpıüle· 

rin tamirinin bitmesinden sonra 
başlıyacek olaıı Avrupa ile nak· 
liyat etrafında Bulgar demiryolla· 
rı idaresi le görüşm«"ler ) apmak 
üzere Sof yaya ıitm iş olan Devlet 
Demiryollan Umum Müdür Mu. 
a\·ini Fuat Yincirkı ran ve hareket 
reis mnavini Ferit dün şehrimize 

dönmüşler ve ekispresle Ankaraya 
. gitmişlerdir . 

Murahhaslarımıı Bulrar de· 
miryol mümessilleri,> le karşılıklı 

işletme işle rinin düzene lı,;onulma · 

sı, teknik işl er ve tarifeler ctra
f ında müzakereler yapmışlar ve 
bir anlaşmaya varmışlardır. Bu 
arı l aşma köprüietin tamiri bitt ik· 
ten !lonra başlıyara'k demiryol 
faaliyetinin tanzimine yıınyacak· 

tıı . 
Diger taraftan beş aene için 

teminatlı ve ağ'ır yüke dayanır 

tekilde ağaçtan yapılmakta olan 
Maraf köprüsüyle uıun köprü -
Petyon ara11ndaki d~mir köprü· 
nün yapı iş~i mart başında ta
mamlanacaktır. 

Atletlerimiz 
d8a gittiler 

Ankarada )'apılacak olan bü
yüle ~Atatürk koıusu >na iştirak 

etmek üzere şehrim i zden seçilen 
beş L:işilik kafi le Beden terbiye· 
si bölgemiz muhasilii B Nihat 

Calba'nın başka lığında dün An· 
karaya hareket etmiştir. Rıza Ü· 
renç, Osman Ôzen, Cabbar Kır, 

Usman Aydınoğlu'ndan mürelLkep 
ekibimize başarılar dileriz.. 

Cumartesi güntl şehrimiz.de de 

yapılacak olan cAtatür.k koıusu> 
için gerekli tedbirler ahnmıf, ha· 
ı.ırhklar sona erdirilmiştir. 

Olmtlş ylz 
karaşlaklar 

1 şubat 941 den itibaren te
davülden kaldırılmıf olan gümüf 
yüz kuru~luldarı'l, malsandılı:larile 
bankalarda yapılmakta olan teb· 
dil muamelatına bu ayın 31 inci 
günü akşamı nihayet verilecektir . 
Bu tarihten sonra gümüş yüz ku
ruşluklar nakid olaral. hiç bir SU· 

ıetle kabol edilmiyeccktir. Elle
rinde gümüş yüz kuruşluk bulu· 
nanlar bunları ay sonuna kadar 
Malsandıklarile Merke1. ve Ziraat 
bankası şubelerinde <le~iştirecek

lerd ir. 

l··-KüRAYBAloSU! 
* Senenin en nezih ı 
* ve en kibar balo· 

sudur. ı 
Adanamızm kurtuluş 

bayramına raslıyan 5 son· 
kanun 942 pazartesi ge· 
cesi orduevinin muhtt-şem 
salonlarında verilecek o· 
lan bu balo: zengin piyan· 

gosu: zengin ve çeşitli bü
fesile büyük sürpirizler 
hazırlıyacak vr. sonsuz 
neşe kaynağı olacak o!an-

* bu • balo ya şimdiden hazır· t )anınız. 
t ...... ~~: .. : .. -.. : .... 
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Çeltik Ziraatmda 
sigortanın önemi 

Yazan: Harun Onuk 

Balgı Çeltik Mütıhum ı 

G 
eçen yıllardan edindiA"i · 
miz tecrübe neticelerine 
2'Öre Çeltik ekicileri üç 

mühim cev\'İ hadiseler karşısında 
sermayelerinin heder olduğunu 
görmüşlerdir • 

Toprağa döklılen avuç <lolu· 
su milli sermayeler bu gibi ha· 
diselerden beklen.en karı temin 
edememiş , iş sahiplerini izrar et· 
m iş bulunmaktadır . Havanın an
sızın değişmesile yağan dolu ve 
yaA-murlarla esen sıcak veya so· 
ğ"uk rüzgarlar önüne geçilmez bir 
felaket şeklinde tecelli etmekte· 
dir • Bazı senelerde mahsulünün 
bereketine rağmen fasılasız ve de 
vamlı yağan yağmurlardan topla· 
nıp ambarlara konmamasından 
mütcvellid zararlara göğüs ger· 
meye çalışan sermıs}·edar çiftçile· 
rimiı. bazı yıllarda da est'n sotuk 
poyrazlardan bir hayli zarar gör 
miiş olabilirler . 

Bu zararın sermayeden mi 
yoksa kardan mı oldutunu kes· 
tirmck bu gün için mümkün ol· 
mamakta ise de hakikat ıu mer· 
kezde toplanabilir . 

Çeltik ekicileri normal yıllar ' 
da karlıdır . Fakat böyle arizi 
yıllarda kir yerine acıklı zarıarlar· 
la karşı karşıyadır . 

Hava detişmesinden korun· 
mak için her ;ıe kadar erken ek 
mek • erkenci çeşidi ekmek ve 
çeşitli neviler ziraatını yaymı.ık 

fayda temin ederse de bazı .bal· 
lerde bu gibi arızaların bu ted· 
birleri bile 2eride bıraktı~ına şa 
hid olmaktayız • 

Şıı düşünce ile çeltikçinin 
tarladaki matısulünü sigorta ya· 
pabilecek resmi veya hususi bir 
teşekkülün lüzum ve mevcuCiiye· 
tine kanaat getirmiş oluyoruz . 
Diğer nebati ve hayvani mahsul 
tere de teşmili icabeden bu a-a· 
ranli usulünün bir an evvel bilgili 
eller marifetile faaliyete geçmesi· 
ni candan dilemekteyiz • Ancak 
bu iş nasıl kurulur ve nasıl başa· 
rılır sorgusu karşısında bulundu· 
ğumuzu unutmamak icabeder . 

Ben şöyle düşünüyorum : 
Çeltik ekicisi beher dekar 

saha için 60 kuruş ruhsat resmini 
vermektedir . Acaba bir maddei 
kanuniye ilAvesiic bu miktar bir 
kaç misline çıkanlmak ıuretile 

sermayesi yıldan yıla artacak olan 
bir ( Çeltikçiler bankası ) kurula
maz mı '? 

Bu bankada bir prim almak 
suretile büyük sahalarda ekili bu
lunan çeltik mahsulünü ıigorta 

edemt7. mi ? Ya evet veya hayır. 
Bu düşüncemiz müsbct netice ver 
di~i takdirde bakınız ne gibi ray
dalı işler başarılmış olacak . 

1 - Milli sermaye korunmuş 
olacak , çiftçinin zararı önle· 
necek . 

:2 - Zirai sigorta tcşekkü· 
lüne çirtçi kavuşmuı olacak . 

3 - Çeltik ziraatı daha \ 'e• 

rimli ve daha esaslı olacak • 
4 - Köylerin sıhhatları ge

ni~ teşkilatla korunmuş olacak. 
5 - Sulama ,ebekeleri tces 

süs edecek ve sulu çeşitli ziraat 
usulu kökleşmiş olacak . 

6 - Açılacak olan bu banka 
yalnı7 sigorta primile kalmıyacak, 
çeltikçilere ikrazatla bulunmak su
retile de sermaye ve İl hacmını 
çoğaltmış olacak . Bu işi mevcut 
Ziraat Bankamızın da yapabilece 
ğine kanaatımız vardır . 

7 - Çeltik.çiler arasında bir· 
!eşerek iş yapma kudret ve kabi 
liyetleri çoğ'alacak ve nihayet 
memleket pirinç istihsal ve satış 

işi bir elden idare edilmiş olacak. 
Hülasa : Çeltik mahsulümüzü 

ve çeltik ekicilerimizin sermayesi· 
ni koruyacak bir zirai sigorta te· 
şekkülüne şiddetle ihtiyacımız ol· 
dutunu tebarüz ettirmeyi faydalı 

ve lüzumlu ıörmckteyim , 
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Siyasi ve Askeri 
-i.} ı uylor Vb 

MUtalcaiar 

Ankara Radyo Gueteıi 

Vaşingtondaki 
siyasi taaliyef 
Ribbentropun nutku 

Afrika c•pheıinde 

mihver fİflİfİ 

aşington, alaknyası üzerin~ çe· 
ken en muhim merkez olma le· 
ta devam ediyor . 
Çörçilin Ameı ikada ki istişare

leri çok hararetli bir safhaya gel 
tniıtir. Çinde dahil edilirse şimdi 
bir dörtler ittifakı kurulmuı de· 
incidir. Fakat bu ;dörtler henüz 
İfbirliği intizamını temin etmek 
dcA"illerdir. 

* ,.. • 
Alman hariciye nazırı Rıbbcnt 

rop İspanyol gazetecilerine b .. · 
:Yanatta bulunarak Alman siyase· 
tini, mihver hattı hareketmi an · 
latmıfhr. 

Ribentrop Amerikanın bu harp 
ten sonra bir daha belini do~rul· 
tamıyacağını söylemiştir. Rebeot 
ropun ispanya vasatasile cenubi 
Amerika devletlerine bu beyana 
tile biraz iıahat vermek istediQ'i 
de anlaşılmaktadır • 

.~., 

Afrika cephesinde Romel kuv 
vetleri gerilemekte devam ediyor. 
Romel askerlerinin fena vaziyette 
oldutu ~rülmektedir . 

Bingazi dotusunda lna'ilizler 
yeniden tazyiklerini artırmıştır • 
Romel kuvvetleri burada da Ta· 
rabulus garp istikametinde çeki· 
Uyor. 

Britanya kuvvetleri Sirto ya 
kınında sahil yolunu ltcsmif 
lerdir . 

Bir iktisadi sistem 
ve becerikli te~kilat 

( Baımakaleden artan ) 
lerini korkutup tereddetlerini ar · 
hracak büyük itler düşünüyor. 

iktisadi hayatın mühini bir 
kıımını el koyan Devlet, bir kaç 
ıenede yeni zihniyet ve bilgi de 
yeni bir memur ordusu yetiştire· 
aıiyece~i için, bu itleri eski ida
re kadrosuna iÖrdürmeye mt'Cbur 
kaİdı. 

Akla gelen tedbir, ht:rfey· 
den ünce ieni~ çapta iktiaadl 
bir ıiıtem edinmek. bunu her H· 

ha} a tam tatbik ederek bir ıki 
vekilete değil devlete mal et
aıektir. Ti baret itlerine alının bir 
lfararın ziraatı, münıka16ta, H· 

nayi hayatına tesiri olur. Her 
sahaya tatbik edilen uıftk gö· 
rüılü, ve devlete mal olmuş tam 
bir iktiladi sistem bu aksaklıkla
rın önünü alır. 

Teıkilit bahıinde bu naıik 
ve kırııık işleri kalem ve daire 
zihniyetinden uıaklaıtırmak, mut
laka ehline gkrdürmek lb.ımdır. 
Bunun için iktiladi ve ticari ha· 
} atta muvaffak olmuş namuslu 
unsurları, icabında itlerinden a
lıp, ıelihiyet ve ayni derecede 
ı~u ıncsuliyetle - a1kerlik' va· 
ı.ifeıi gibi - kendilerine d~vlet 
hiımeti vermekte fayda olacaiı· 
oı ıanıyoruı. Böyle olmua bile 
devlete ticaret \ıC'J sanayi zümre
leri araaında sıkı itbirli~i yap. 
rnak,'.bunlara da clanıımak, bir 
luıım kontrolu bu meılcki ıüm· 
relere vermek, o ıamau suçlara 
~arıı en ıiddetli çeıayı da ferd
lere de~il bu zilmrclcre toptan 
iatbik etmek daha yerinde olur. 

Uzun bir harp kırııaında.yız. 
Sıkıntı çekece~iz . Tcdbirlerimiı 
ona göre olmalıdır. Millet Mec· 
!isinin t.u itlere göıterditi 
alaka kadar hükumetin gayret ve 
dikkati de bunun için bil} üktilr. 
Ne kaılar çetin olsa, hükumet bu 
ıorlukları yenecektir. 

N•t:m•ddin Sadalt 

TORKSôIO 

DIŞ HABERLER 
(Bası ı inci s:ııfada) 

ni anlama~ iıtemişlerdir . Çörçil 
bu: fikri cıas itibıırile kabul et
tiğini~ ıöylemiıtir. Burada Ruz· 
vt'!ltte ıöıe ... karışaral(gaıetecilere 
bütün harp plAnlarıııın çok eyi 
ıörüıüldü~ünü ve Avuıtralya ile 
Yeni Zelaudanın açıkça tehlüke 
bölgesinde bulunduğunu söyle
mittir. 

Çörç il, Kanadrtrıın da atcf 
sahhsında bulunduiunu ilAve et· 
mittir. Çörçil, ga:ıctecilerin ken· 
dini eyi görebilmeleri için ıan· 
dalya Uıerine çıkmıştır. 

Bir 2azeteci şunu sormuş· 
tur. 

« Amerika birleşik ' devletle
rinin harbe ıirmesini, bu harbin 
en önemli hadisesi mi telakki e· 
diyoraunuz ? 

- Evet l Ve 1940 dalti yan 
lııl•iımııı düfilndütüm zaman 
şimdi Tanrıya şükür ediyorum. 

DiQ-er bir ıuale de Çörçil şu 

cevab(vcrm:ıtir : 
< Almanyanın:melıeme nok-

sanlı2'ına u~rıyaca~ma ihtimal 
veriyoaum. 

Cephe vaziyetinin 
tetkiki 

( Bası ı inci sarl•da ) 
ettiklerini bildiriyor. 

Libyada bugünkli \'aıiyet de· 
vam ederse Britanya kuvvt-tlerinin 
bir kaç gün içinde Bingaziyi al· 
malan ve bütün Sirenaykayı işgal 
etmeleri beklenebilir. Mih\•er kuv
vetleri aılehi ihtimal Trablusa çe· 
kileceklerdir. 

Sirenayka ile Trablus arasın· 
da 500 kilometrelik bir çöl var
dır. Evvelceden tertibat almadan 
bu çölü g-eçmek güçtür. Mihver 
kuvvetlerinin bundan istifade ede· 
rek kendini toplamağa ve ielen 
takviye kuvvetleriyle birleşmete 

çalışacatı tahmin edilebilir. 
Şark cephesinde : Şark cep· 

hesinde şiddetli soğuğa ratmen 
(termometre bım yerlerde sıfırdan 
aşatı 40 dereceye inmi1tir.) mu· 
haıebeler oluyor. Sovyet kuvvet· 
teri merkezde ve Doneç havzasın· 
yaptıkları taarruzu genişlctmişTer, 
~imalde de Fin kuvvetlerine karıı 
taarruza geçmişlerdir. Son Sovyet 
tebliti yeniden bazı mevkilerin 
ele geçirilditini bildirmektedir. 

Diter taraftan Almanlar da 
Sivastopola karıı taarruza geç· 
mişlerdir. Görülüyor ki kış bu 
cephede hareketi tamamen dur
duramamıştır. 

Uzak şarkta : Uzak şarkta 
muhtelif cephelerde vaıiyet fU· 
dur : Hong - Honida Britanya 
kuvvetleri Viktorya tepesindeki 
istihkamlara çekilerek Japonlara 
fiddetli mukavemette bulunuyor· 
lar . Bu şiddetli mukavemeti Ja· 
ponlar da takdir ediyoılar . 

Şehirde bir çok yangınlar ç-ık 
mıştır • 

Filipin adalarında büyük mu 
harebeler oluyor . Mindanao a<la 
sına çıkan Japon kuvvetleri içe 
riye do~ru ilerlemeğe başladıkla 
rı gibi Luzon adasına çıkmış olan 
Japonlar da taarruza ieçmişler· 
dir • Mamafih bu adada vazi
yette bir deQ'itiklik yoktur. 

Malezyada ormanlık mıntıka 
da muharebeler oluyor . lngiliz 
kuvvetleri Krian nehrinin cenubun 
da yeni müdaf ae hattına çekilmiş· 
terdir . Ya~murlar yi.izünden as
keri hartkit bir parça yavaşla· 
malda beraber Singapura karşı 
olan tehdit artmaktadır. 

Bomeo adasından yeni bir 

haber gelmemiştir. 
Amerikadan bildirildiğine gö· 

re Jcipon denizaltıları Amerikanın 
g-aı p sahillerinde görülmüş, San· 
fransisko açıklarında bir kaç va· 
pur batirmıştır. 

Amerika sahUleri ·Japon Qıle· 
rlnden çok uıaktır. Bu üslerden 

, ............ . 
Akdenizde 

batmlan gemiler 
Londr:ı : 24 ( A. A. ) -

Tebli~ : lngiliz denizaltıları, Ak
dcni1de yeniden altı düşman nak 
liye ve iaşe gemisi batırdı. 

••••••••••••• 
Bitlerin llaadu 
ıoarı111 beden 

CBaşlaralı Birincide) 

karşı yeniden yapılacak büyük bir 
taarruz, lngiltcreye karşı ansııın 
yapılacak taarruz,:Türkiycyc kar· 
şı yapılacak istila hareketi ve ce
beluttarıfa hücum etmek üzere 
iıpanyaya yilrümclr .> 

Diker bir Amerikan aıkcrf mu· 
harriri de ıöyle diyor : Hitler şa· 
şırtırma hareketi yapmak istene 
TGrkiyenin üzerine atılacaktır. 

Kafkasyaya karıı bir hücuma 
geçmel(pck muhtemel_.~bulunma
maktadır. Ônümfiıdeld birkaç ay 
içinde dikkatimizi Kilçük! Aıya, 
Tilrlr.:iye vn Suriye •baafret icabı 
olacaktır. -

Sovyet cephesinde 
(Jbillrafı Birincide) 

günün hedefi olan köye karınlık· 
tan evvel varamayan asker, so· 
ğuktan ölmeye mahkümdür. 

Bu bölırelerde, bu iklim şartla· 
rı i~indc bir satmak bulmak için 
de harp ediHyor. Kervanlar için 
Çölde bir kuyuya ulaşmak ne ise, 
donla örtnlü bu toprnklarda bir 
sıcaklık vahası teşkil eden köyde 
ayni şeydir. 

~ :s sza:z__zu ı ~-•• - o 1 

B o R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

24. 12 - 1941 .. 1 

CiNSi 
KiLO FlATI 

En az En çok 

=c:=--:;· K. s. K. s. ' 
00,00 14,50 

Klevland Ç. 00,00 
,;. Koza 1 

;Kicvland ı- 68,5(1 70,00 : 
· Klevland il 00,00 66,SO 

M. Parlağl 00,00 58,50 
1 

P. Tem~ 
Kapamalı 

00,00 56,00 

-Y. Çiğidi 1 06,00 
-.C-Çiiidi 6,73 -=- - --~- --Susam 52,00 
Buğday yerli 8,43 8,75 -Arpa 6,63 6,75 

1 Yulaf 7,43-ı 7,.SO 

c::=:::-- ::::::a:s==•::>!iZ!i:= =xa::=x=:m 

Scrbes Döviz Kurları 
DOLAR 

Alış 129.20 
Satı~ 132.20 

STERLiN 
i ,, liholôt bedelleri ( mol ı • · 776 

d•li ) primli 0

10ht 

ı : 
Türklyeden'glınd•rll•n nov• 749 
lun b•dell eri 

I! lhroç:edtlen mol :b~delleri 7:28 

li olarak gelen Dövl.ılerln alıt 
kuru 

" Yardım ve Jflyyahlara ve. 728 
,, ıalr•: içl rı gelen dOvlılerln 
il alıs kuru 

Prlmsız:sotıı ( T ohsll mas· &24 
rallorı veseire ) 
Ppimsiz alıı Kuru 520 -·----- -

kalkacak denizaltıların Amerika sa 
hillerine kadar gitmesine imkln 
yoktur. 

Bu sebeple görülen denizaltı · 
lann Japon harp veya korsan ge 
milerinde bu civarda deniıe indi 
rildiQ'i anlaşılmaktadır. 

Amerlkı, bu küçük denizaltı 
tara karşı tedbir almata mecbur 
olmuflur. 

-....-...... 
UZAKSARITA 

(Jsaı.ıt"rotrı Birlııddt-) 

Hari~on adlı Amer i1'aıı vapurunu 
ele geçirmiılerdir . Vıki 'ye yapı· 
lan hava hücumunda birçok Ja· 
pon ta} yareai dü~ürülmilştür . 

Manilla: 24 (A.A) - Üç Ja
pon tayyareıi bir milıteci l.:am
pını bombardıman etmiıtir. Pek 
çok ölü ve yaralı vard&r. 

Çüni1'inaı 24 (A.A) - M. 
Suni, M. Katoifilin yerine hari· 
ciye nazırhtına tayin edilmiştir. 

T0RKIYE Rad11osu 
ANKARA Radyosu 

Perşembe 25. 12.941 
7.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 
7.33 Müzik: Hafif Proıram 

(Pl.) 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif prorramınm 

devamı (Pi) 

8.15 Evin :ııaati 

8.30/ 
8.45 Müzik : programının son 

kısmı (Pl) 
12.30 Program ve memleket sa 

at ayan 
12133 Müzik : şarkı ve türküler 
ı 2.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Şarkı ve türkületl 

programının devamı 

13.30/ 
14.00 Müıik : Karışık Program 

(Pi) 
18.00 Program ve memleket sa· 

al ayaıı 
18.03 Müılk : Muhtelif makam 

tardan Geç kili şar kılar 

18.30 Milzik ., Geçid Programı 

19.00 Konuşma : ( Derdleşme 
saati ) 

19.15 Müzik : Hafif Solo'lar 
(Pi) 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Müzik: Yurtdan sesler 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Saz eserleri 
21.00 Ziraat saati 
21.1 O Müzi1' : Muhtelif şarkı ve 

türküler 

21.30 Konuımı: (Şiir saati) 
21.45 Müzik: Radyo senfoni or 

kestrası 

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

22.45 Müzik : Cazband (Pi) 
22.55/ 
23.00 Yarınki proıram ve kapa 

nıs 

ZA YI - Balya Madeni Asker· 
lik şubesi ile Karzan kazası askerlik 
şubesinden aldıj'ım vatani vazifemi 
ifa ve e~irete düştütüm hakkındaki 
vesikamla mücadelei milliyeye 
iftirakime dair olan terhis vesi· 
kamı zayi etdim, hükmü yoktur. 

Karaisoh ka2a11nın Ceritler 
köyünden olup şimdi Me· 
nef oe kaşı köyündt oturan 
Hacı Mehmet otlu 311 do· 
tumlu yetim Ali Can 

13764 

ZA YI - Osmaniyeden Top· 
rakkaleye ielirken trende cüzda
nımı kaybettim. içerisinde Devlet 
demiryollarından a 1 d ı ~ ı m 
bonservisle askerlikte aldıtım 
U!talık vesikam \'ardır, Bulanların 
insaniyet namına T oprakkale muh· 
tarlıtına röndermelerini rica ede
rim. Aksi taktirde yenisini alaca
tamdan eskilerinin hükmü olma· 
dıtını ilin ederim. 13765 

Toprıkkalede Paket taş 
Ustası Develi 
Aziz Binı~l 

Sayla 3 

1 
Müthiş Hadiseler ve müthiş heyecanlarla dolu 

Muaızam aşk ve ihtiras filmi 

lıaveten: 

Taksi Haydutları 
Büyük Heyecan ve Gangster Filmi 

DiKKAT: Umumt istek üzerine son dt>fa 

BU KADIN BENİMDİR 

Cumartesi Gilndüz matineıinde iÖsterilectkıir. J 
.......................... 

Müstahsile ilan 
SEYHAN VElAYETI f IAT MÜRAKABE KOMiSYONU 
REISLIGIHOEH : 

Her müstahsil kendisinin ve ailesi efradının , ve ziraatı için 
kullanacağı işçilerinin günde bir buçuk kilo'hesabiyle yeni mah
sule kadar muhtaç olduğu buğdayı ve günde bir buçuk kilodan 
yalnız büyük baş koşum hayvanlarına ve günde yarım kilodan 
koşulmaya büyük baş hayvanlara: yem olarak Arpa ve Yulaf 
alıkoyup üst . tarafını ofise derhal teslime mecburdur. 

Buna riayet etmiyenler:hakkında yeni kanunun şidd~tli hü· 
kümlerin tatbik edilecektir. Çiftçi vatandaşların kendilerine, mil· 
letimize en faydalı olan yolda hükumetleriyle elde vermelerini 
öğütlerim. l l762 

S•1han Valiıi 

ilan 
SEYHAN ViLAYETi flAT MORAKABE KOMiSYONU 
REISUGINOEN : 
Kepeğin toptan itibariyle bir kilosunun çuvalsız fiab (8) se

kiz, perakende bayilerde satışı (9) dokuz kuruş (50) elli san· 
timdir. 

Vilayet bölgesinde~Maraş, Ceyhan cinsi pirinçlerden bir 
kilo çeltik (J 8) kuruş," fabrikada çeltiklenmiş ve parlatılmış un· 
ıuı pirincin maballinde toptan sahş itibarile (çuvalsız) (27) ve 
Adana'da toptan bir kilosu (30) kuruş (SO) santim, perakende 
bir kilosu (33) kuruştur. Bilgi olarak~ilin edilir. 13763 

lülf81dr Tanare ra1trllla11 Dlrelltlr· 
lllbde•: 

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

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

isteklilerin imtihanda muvaffak olmaları, gelme, gitme yol 
muriflariyle bilumum zaruri masraflannm kendilerine aid ol· 
duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı' vesaiki 
hamil~n dilekçe ile fabrika genel direktörlüğün~ müracaat et· 
meleri. "9568" 

1 Nüfus Hüviyet cüzdanı. 
2 Askerlik vesikası. 

3 Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kağıdı. 
4 Okul şahadetnamesi. 
S Varsa bonservis. 

16-18-20..25-27-29-1()..12-14 13737 

~~il: WZC1K3PM fi ••••••• A •• *# ~JICIClllClıal 

DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
Bergla llaıtaıarmı maayeaella· 

aellade 11111.ı eder. 
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R. C. A. i f ABRİKA V[ BllUMUM MAKİNE SAHİPLERİNİN HAZARI DİKKATiNE i 
• • 

BROD:WA Y 
1 • 
1 1 

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

ı l 1 

1 • 1 
İ Bilumum mak inalar, alatı 1 
1 zür-aige, motörler 
İ tanıir atelgesi 
1 Rer Nevi Maklnaıara Yedek Parça, pik ve kızıl döklm 1 
1 sol ak sıcak demir işleri, fireze, blytık kl çlk torna ve e mutlaka görünü~ 
: Pllaaya işleri, elektlr lk kaynak işlerini · 1 
1 temıaatıı olarak yapmata 1 

Muharrem N ilmi REMO 1 Pek Yakında Başlıyacaktır ! 
-ABIDİNPAŞA CADDESİ HO : 42 - TElGRAf : REMO . ADANA - TElEfON: 110 

• ADRES: 1 
1 Eski istasyon Karşısında 1 
1 Telgraf Adresi : Adana Demir İ_ş : 

Bitin atnıarıa panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEB KAŞE 

NEVROZİN ( ı 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla- ~ 1 
rını süratle izaleye kafidir. Ro. 1 

malizma evcaı. sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le •

1 
teda~i edilir, Müessir il!ç : 
N E V R O Z l N 'dir. 

..... .. ......... :.::ıı:r:::::::::::n:::=:aı.. 
NEZLE N ,. 

" H Kırıklık,Ba ş, 

Diş ve adele 
ağrıları 

n 
N 
M 

" En seri ve en kati şe · M 
kilde yalnıı kaşe it 

GRIPIN· 
ile geçer 

" M 
R 
H 
H 
R 

Havaların serinlediği bu R 
günlerde alacaA-mtz ilk 'I 

il 
R tedbir evinizde birkaç GRıP .N bulundurıaak olmalıd ır. 

~ --~a,bi _bozmadan,-mide ~e böbrekleri ~ 
it yormadan ıstırapları dindirir. N 
·M - M 
11 L u:ıumunda g ünde 3 ad et almır. Taklitlerinden sakınınız ve H 
:il bcr yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ı 

--··--------····*·•·=••'V'E# 
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TORKİYE CUMHURiYETİ 

ZiPaat Banka ı 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•İ : .100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Ziraf ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana gör~ ikr~miye daR-ıtı l.ıcaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
.. .. 500 • 2000 " • " 

250 " 
1000 " 

•o .. 100 4000 " 
100 

" 
50 .. 5000 " 

120 •• 40 .. 4800 " 
160 20 320() .. 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığ'ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylO.l, 11 Birincikatıun, 
M \rt v~ 1 l H uin" Lı ·i1

1 lerind~ çekilecektir. ________________ ._. _____________________ ___ 

• 
T. iş Bankası 
&tlçflk tasarruf besapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Afusto•, 

~ 2 //ıinciteırin taTihlerinde yapılır 

f 1941. ikramiyeleri ---
ı Adet 2000 Liralık =ı 2,000 Lira 
3 •• 1000 •• 3,000 ,. 
2 " 750 .. - 1,500 .. 
3 " 500 tt - 1,500 •• 

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

2~~ :: ;~ :: - ;:~: :: 1 
200 .. ıc ,. = 2,000 .. ~ 

TUrklya. 1, Bankaema para yatırmakla yalnız ~1 1 
para blrlktlrml• va faiz almıf olmaz, ayni 
zam anda talllnlzl d~ danemlf; olursunuz 

~~~~~~·AJ~ 

----··--- ·'----'----~~--~ 

Devlet Demlryolları Adana 6. ıacı işlet
me Arttırma Ekılltme Komlıyoaa Be

lılltladea : 
Afağıda iki mevzu olarak ıösteri1en mebani inşaatı 

kapalı zarf usulile vahiai fiyat üzerinae n eksiltmeye konul
muştur. Bu binaların inşaatı için lüzumlu olan ray demirleri 
ve istekli tedarik edemediği takdirde çimento, kum, çakıl, 
taş ve kiremidi idarece verilecektir. 

1 - Bu işlerin muhammen bedelleri, eksiltme günleri, 
muvakkat teminat miktarları aşağıda dördüncü maddede gös
terilmiştir. 

2 - İstekHier bu işlere ait şartname ve sair evrakı 
Devlet Demiryolları Ankara, Haydarpaşa. Adana, Kayseri, 
vezneleriyle Konya garından dördüncü maddede gösterilen 
bedeller mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebi!ecek olan istekUlerin teklif mek· 
tuplan ile birlikte aşağıda yazılı vesikaları tedarik ve komis
yona tevdi etmeleri lazımdır. 

a ) T eminat mektupları veya muvakkat teminat akça-
ları, 

b ) Kanuni ikametgah vesikaları . nüfus cüzdanları ve 
Ticaret Odası vesikaları, 

c ) Bu işlere mahsus olmak üzere ayrı ayn Münakalat 
Vekaletinden alınacak ehliyet vesikaları (bunun için ihale gü-

[nünden en az 8 gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat 
edilmesi lazımdır.) 

4 - ihale mevzulan : 
a ) Yenicede iki, Adana<Ja üç, Ceyhanda iki ;kameıgah 

ile k~zalik Yenicede bir büfe binası inşasından ibarel. Birinci 
mevzuun ihale günü 2/ t/942 cuma saat 15 olup muhammen 
bedeli 78.000 lira ve muvakkat te minat miktarı 5150 lira 
ve şartname bedeli 390 kuruştur. 

b ) Toptakkalede iki, F evzipaşada iki, lskenderunda bir 
ikametgah ile Ceyha.n ve iskenderunda birer büfe binası in· 
şasından ibaret. ikinci mevzuun ihale ·günü 3/ 11942 cumartesi 
saat.10 olup muhammen bedeli 63.600 lira ve muvakkat te
minat miktarı 4430 Jira ve şartname bedeli 319 kuruştur. 

5 - isteklilerin yukarda gösteı ilen gün . ve saatlerden 
birer saat evvel 2490 Nolu kanunuı:ı emrettiği . şekild~ hazır-
lanm1.ş tekhf mektuplarını Adanada D. D. 6. mcı İşletm~ Mü
dürlüğü binasında toplanan arttırma, Eksiltme komisyonu Re-
isliğine tevdi etmeleri lüzumu ilan olnnur. · 

13 • 18 - 25 - 27 13733 
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şartları GONOELIK ~E - ADANA 1 
Sahi,, tıe Başmuharriri !~ 

• Senellffi • · · 1400 Kr. FERiD C ELAL GÜVEN 1~ 
1 Ay/ılı . . . 125 • -

ı Umumt Ne§T'igat Mil.dürü 

· ıı lıanıar için idareye MACiD G0ÇL0 
ı m Uracaat etmelidi r Basıldığı yer : TORl(SOZO Motboıısı ~ 
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