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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

1 . uıa11ıar1ıt• 1 Şeker Stoku Yapan Altı 

Hodn.~-Kd~n1u .. da Vu guncu Tevkif Edildi 
un uş u 

Atatürk Koşusu 
ŞEHRiMiZDE 

lap onların 
- 40 Vapur 

Aıker lbracı ....... • 
ı Ruzvelt Noel mUna- ı 
! sebetlle orduya btr me· f 
• saj yolladı. Deniz baf • ! kumandanı d~ beyanat- i i ta bulundu. ı 

:...... • ••••• ı 
Manillarıın tahliyesi 

Anha : 25 (R.C,) - Son da· ı 
kikada ~gelen haberlere göre, 
H,rng - Kong düşmüştür .. 

Vatington: 25 (a. a.) - Veyh 
adası kaybedilmiftİr. 200 kadar 
deni.s erile korunan ada dört 
gün dayanmııtır. 

Vatington : 25 (a. a.) - Va
ıinıtondaki götüfQlelerin esas 
hedefini, mihyere kartı askeri 
kuvvetlerin tanı.imi ve müttefik 
milletlerin yerıi harp usulleri ica
bına göre hazırlanması meıeleai 

tefkil ediyör. Görüşmelerde ha
reketler için baılıca dört bölge 
göı önüne alınmııtır. mesuliyet 
meseleleri naıik bir hal almıstır. 
Buouula beraber bu meıeleler 
haUedilmiyecek ıeyler deQ'ildir. 
Meaela Sinıapurda loıilix, Ame
rıba ve HoU•nda eakerl mute
haasaılara t.>p&endk &Aftır müş... 

terek bir plin hazırlamaya çalı
ııyor. Pasifıkte işbirliği, daha sı. 
kı ve yapılacak gayretler 1918 
dekinden daha fazla olmalıdır. 
Harp sahnesinin bütün dünyayı 

kapladrR"ı fıkrine alıımazlarsa 

harbi idare eden ıefler kartıln
rına çıkım meseleleri halllede
meıler. 

Vafington : 25 (a. a.) -
Ruı) elt, Ameı ika ordularına a
şatıdaki mcıajı iÖndermittir. 
cKarfılaıtıA-ımıı. bu aavasta htpİ· 
rıiıin vazifelerini kıshrttmanca ya
paca~ına milletin tam bir itimadı 
vardir. Noel dolayıaile ieçen yıl
larda bildirdığim hayranlık ve 
muhabbete bu )'ıl minnettarlığı· 
mı katmak isterim. Önümüzdeki 
aene içinde fer kuvvetlerini ye
neceğimize Himarlım vardın 

Ottova : 25 (A. A.) - Teb
lig : Düşman Hong - Kongta 
şiddetli bomhardımarılaı la birlikte 
yaptığı arasıı hlicumlanna devam 
ediyor . Dün gece kaybedilen 
bazı yerleri bu aabah geri aldık. 

Adanın umumj durumunda deği 
şiklik olmamıştır . Düşman geri· 
!erinde ve Kanton istikametinde 
Çin baskısı artmıştır . 

Manilla : 25 ( A. A. ) -
Başkumandan Mak Artör düşman 
tehdidi üzerine kılalarının başına 
geçmfşlir . Kuvvetli zırhlı takyi
yeler cephtye gönderilmiştir . 
Şimalde Singayen körfezi böl· 
gesinde ve cenup dofuda Anti· 
moran bölgesinde çok şiddetli 
çarpıtmalar oluyor . 

Bu iki noktada sayıca çok 
az olan Amerikan kıtaları düşma· 
na kartı mükemmel bir surette 
döfiiıüyor . 

Hong-Kong : 25 (A.A.) -
lngiliz kuvvetleri mühım Japon 
mevzilerini ele geçirmiştir . 

Japonlar adanın doğu kıımı· 
nı işga1 etmiştir . Burada münfe 
rid mukavemet hareketleri cfevam 
devam ediyor . " 

Vaıington : 25 (a.a) - Teb
liğ : Japonler Luzon adasında 
Muon ve Nas~ıbu bölgelerine 
yenid~n asker çıkarmıştır. Manil· 

ı all'lll a ıuac11 ..,ıada ı 

Tonlarla Şeker Saklanmış 
Depo ve mağazalarında tonlarla ı•

ker bulunduğu halde kiiçük esnala ve hal· 
ka: "Şeker yok!,, demek suretiyle mevcut 
stoklarını bugünkü fiatlaı•lu acıtmaktan 
kaçınan ıehrimiz tüccarlarından altııınının 

büyük çaptaki ihtikar/arı dün meydana çı· 
karılmıf ht. 

Bu tüccarlar Yeniotel civa11nJa top· 
tancı tüccar Halil Kellefeker, Bekir Yıl-

ma.z, Ômer Yılmaz, Ha11eli Ormancı, lb· 
rahim Ethem Soyergi,. ve Hü•eyin Ô.slraD· 
dır. ikinci aaliye ce.za mahhme•ince ya• 
pılan ilk duru,malarıni müteakip ihtikar 
yaphkları •abit görülen •Ufluların derhal 
tevtdllerine ve muhakeme/erinin meolra/en 
yapılmaaına Jıarar verilerelı cezaevine •ev· 
kedilmi,lerdir. Muhakeme baıka güne bı
rakılmııtır. 

SOfJget ceplıel.inde bir bataryanın pigad. fi• 1#/Jlr.lifl 

Moskova: 25 (A.A) -Sov.yet 
tebli~i: Ktt'alarımıı bütün cephe· 
terde düşmanla döğüşmöşlerdir. 

Kalinin cephui ile merkeı ve 
c~nup batı cephelerinde Sovyet
ler ilerleme2e devam etmiştir. 29 
düşman tayyaresi tahrip edilmittir. 
Üç Sovyet tayn resi kayıptır, 

Moıkova:25 (A.A) - Bir Ruı 
süvari kolordusu komutanı olan 
Belof'un yudı~ına gore, Mosko
vanııı cenubundaki Alman hamle· 
sini idare eden General Gulerian 
uğradıA-ı aR"ır majtlüblyetler üze· 
rine Almanya\ o dönmüıtür. Ge
neral'in lcıt'aları şimdi Orele doğru 
çekiliyor. 

Berlin: 25 (A.A) - Dest Oıt 
Doyçlsnd gar.ctesine göre, kıt'a

lara kış mevziine çekilmek im· 
kanını vermek için doğu cepnesi 
boyunca emredilen çekilme ha· 
reketi şim<li ' bitmiş bulunuyor. 

Viıi: 25 (A.A) - Doğu cep. 
hesinin umumi durumu şöyle hulasa 

ı...... .. .... ı 
1 Orelde 1 
ı ı 

! Alman 1 
ı ı 

1 çekilişi 1 
ISOVYET KAZANÇLAR1 ...... .. ...... 
edilebilir: Volkof ıehJi boyunca 
Sovyet baakıaı devam ediyor. 
Moıkuva öuündeki Alman kıtaları 

mevzilerini şiddetle müdafaa edi· 
yarlar. Orel ke"imindeki Sovyet 
ilerleyifinde daha ziyade bir te-

rakki görülüyor. Sivastopolda Al· 
man ordusu şiddetli hücumlar 
yapıyor. 

Moskova: 25 (A.A) - 22 ilk· 

Ununa kadar Moskovoyı bomba

lamak için &ooıo Almnn tayyıreai 

gelmiftir. Bunlardan 752 ıi dlfG · 

rOlmiiftGr. 

Mareıal Peten Fran .. • 

Hirlerin• hitap •ffİ 

Vişi : 25 ( a. a. ) - Mareşal 

Peten, Almar.yıdıki Fransız esir· 

leı ine hitaben söylediti bir nutuk· 
ta ümidi hilafına kendilerini noel

de aileleri yanında ıöremediti 

için duyduğu teessürü ifade etmif 
ve demiştir ki : 

"Almanlann bir gün Fransız 
esirlerini memleketlerine rönder

mek lüıumunu takdir edeceklerin· 

den emin•m, Bugünün çapuk gel· 

meıi için elinden gelen her şeyi 

Y apacafıma inanınız." 

Yarın Y apılıgor 
1Yüzlerce atlet koşacak 
1 

Yarım saat 14 de Şehrimizde 

yapılacak olan "Atatürk Koşusu. 
için yüzden f aıla koşucunun sıhhi 
muayenesi ve kaydı yapılarak ko 
şunun büyük bir intizam içinde 
cereyanı hususunda gerekli tetbir· 
ler noksansız olarak alınmıştır. Bu 
önemli koşu ile yakından ilgilenen 
Halkevimiz ; Beden Terbiyesiyle 
işbirlia-i yaparak bir Kupa koy· 
muştur. Beden Terbiyesi ise ayrı
ca birinciye Altun, ikinciye Gü· 
müı, üçüncüye Bronı madalya 
verecek. Bunlardan başka takıma 
Atatürk Koşusu bayrağı da hedi
ye edilecektir. Atletizm ajanı Bay 
Abdi Atamer'in başkanlığında on 
kiıilik hakem hey'eti teşekkül et
miştir. Gençlerimize baprdar di· 
leriz. 

Vekiller Heyeti 
dün toplandı 

Ankara : 25 ( A. A. ) 
icra Vekilleri Heyeti buıün aaat 
1 S de Haıvekil Doktor Refik 
Saydamın başkanhtında mutad 
toQlantısını yapmıştır . 

Başvekilin kabulü 
Ank.ra : 25 ( A. A. ) -

Baıvekil Doktor Refik Saydam 
burln ... t 11,30 da lraa Bayü 
Elçisi Sebah Bodiyi Batvekilette 
kabul buyurmuştur . 

Amerikan · lngiliz 
tayyare imalib 

Vafinrton : '.2S ( A. A. ) -
Bildirilditine (Öre , Amerikın ve 
lnfiliz tayyare yapımı 1942 ya· 
zından itibaren Almanyanınkini 

a-eçecektir . 
Yeni bir A meri,an 
lıru110~6Pü ••rvi•t• 

Nevyork : 25 ( A. A. ) -
6000 tonilatoluk yeni bir kruva· 
zör hizmete girmittir. 

Malı•nsi King'in 

Vaıinıton Hyahati 

Ottava : 25 ( A. A. ) -
Baıvekil Makenzi King yanında 

bahriye , harbiye ve hava nazır· 

ları olduta halde Vafinrtona git· 
mittir . 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Ç0BÇILUf 
-Ameri'a ayanında-

BIYANATI 
Vaıington : 25 (a.a) - Çör

çilin bugün Birleşik devletler Ayan 
meclisinde be} anatta bulunacak 
tır. Mümessiller meclisi, temiz 
mahkemesi ve kabine azaıile yfik 
sek devlet memurları bu toplan· 
tıya çaA-rılmııtır. Çörçilin beyana 
tı radyo ile nefredilecektir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Yeni Alman 
akım için 
çıkan şayia 

Yeni sinir harbi 
Londra : 25 ( A. A. ) -

Hitlerin ordu bışkumandanlıtını 
ele alması üzerine Avrupada yeni 
haretlt beklenmesi IAzım reldlli 
hakkında bir çok haberler yayıl· 
mıştır . Bunların Mihver tarafından 
yeni bir sinir buhranı doturmak 
için uydurulmuş olma11 ihtimali 
vardır . Londra siyasi mahafiline 
göre , ispanyaya ait haberlerle 
Bulgariıtanı ve Türkiyeyi ilfilen· 
diren ıayialan çok büylk bir ih
tiyatla karşılamak lazımdır . 

Libyada Yeni 
lnailiz Zaferi 

BINGAZI 
ALINDl 

• .... ..... 

Cephe vaziyetinin tetkiki 

ilerleme devamda 
Londra : 25 (a. a.) - Lond

ra radyosu bugün ötleden sonra 
yapb§"ı neıriyatta Binrızinin lnii· 
liz kuvvetleri tarafından işğal edil· 
ditini bildirmiştir. 

• 

Bir lngiliz harp gemisi şeyir lıalitıde 

•• • 
UÇ CEPHENiN Kahire : 25 ( a. a. ) - Hava 

kuvvetlerimiz dün Trablusrarp is
tikametinde babya doğru çekilen 
düşmanı durmadan bombalamııbr. 
Bazı petrol kamyonları tahrip C· 

dilmiş ve düşman taşıllan hasara 
utratılmıştır. Yerde sekiz düıman 

SAVAŞLARI 
Uzak şarkta : Uzak farktan 

iki mühim haber gelmiftir . Bun 
lardan birincisi Japonlınn Filipi11 
adalarından Luzonda Lingayen 
körfezine asker çıkardıklırını da· 
irdir . Japonlar bundan evvel Lu
zon adasının timalinde Apari ve 
Vigan , cenubunda Lırupi nok 
talanna asker çıkarmışlardı . Fı 
kat bunlar nlsbeten ıayıf kıtalar· 
dı . Bu defa 80 nakliye vapurun 
dan 40 bin kiti çıkardıkları bildi 
rilmektedir . 

Lingayen adanın ortuında ve 
Manillaya fimendifer hattiyle bat· 
lıdır . Buraya çıkarılan kuvvetler 

(GtrW 1 IDol 11ı1tata1 

<Gerllll 3 IA11tl IQfada) 

··--- ····-='·'-' .... , ... ı.ıq.ı ,. ... 
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1 Günün mevzuuna ait etüdıer 1 1t•:m;J~a!l1a· j 

JA.J>ONYA YA Valimizin köy 1 Bir senede iki 

>'ıldönümıi müna5ebetiyle : 

GAZiANTEP 
KURTULUŞU 

BiR BAKIŞ tetkikatı senelik ders 
Valimiy R. Faik Üstün yeni· Bir talebenin senede iki ımıl 

Japon alleıı • Japon sanayii • Japonya 
tabiatı • Japonyada ı, mevzuu 

den 1'öy tdl.:i1'1erine brtşlamıştır. 

B. Faik Ustün dün öğle üzeri geçeceği Ş8JlaSI aSllSIZdll' 
Dikili köyüne gitmişler, köyün 

G arplilere temamen ayL:ır ı 
olan jıaponları tanımak 

Avrupalılar için güç 

bir iştir. Biz 1ıaıete okuyan, sı· 
rara iç~n. tiyatroya giden odam
lat rördüğümüz zaman onların 

da bizi henzediğini zannederiz. 
Halbuki bizden büsbütün başka 
türlü olciuklarını a-örünca şaşırı· 
yor uz. 

lıte l·ir kaç aylık muharebe
den sonra Japonyanın göçeceği
ni zanneden mfinevverlerimiı bu 
farkları ihmal e<fen adamlardır. 
Zira Japon milletinin harbi, tıpkı 
bir zelzele, bir tayfon, bır ,e. 
f alet iİbi kadere irıanıcı bir tes
limiyetle kabul ettiQ'inde fübhe 
yoktur. · 

Japon, içtimai mirasının çok 
tesiri altındn kalmıştır. Orada 
amele iicrr.tlcri \~Ok a~:ı~ıdır; fa. 
kat bu aı.lı1"ı kimse münakaşa 
bile etmez. Kar etmek için bir 
mal satmak Jeponun fıkrine mu
vafıktır; fakat kcndı sayini sat
mayı anlamaz. Eski Japon} ada 
kudretli der~beyleri tebaalarını 
koru} ara le onlara yiyrcelı: ve t-a
rınacak yer temin ediyorlardı. 
Onlar da buna mukabil lüzumu 
olan işi görüyorlardı. Hiç lıimse 
çalıtrnasını bir üçrctle değişmeyi 

• dütünmüyordu. 
japonra sınai istilualatı için 

garpten Cfya ve mal ithal edince 
memlekete bi1im içtimai Adetleri
miıden bir kaçını da beraber 
soktu. EQ'er modeın darbeyi ta· 
baasına yiyecek ve barınacak 

ı yerine para vermemit olsaydı, 
Japonyanın içtimai an 'anrsi hiç 
bir ıaman değifmiyecekti. Bu 
para da ı4yin bedeli değil, sade· 
ce çalıfanlara hayatlannı temin 
için verilen bir mebla~dır. Bunun 
için çıkarıl&n iıte ücret arasında 
hiç bir nisbet yoktur. 

F abrika amelesinin büyük 
clueriyeti askere alındı~ı 
için-. yerJerine kadınlar 

çalııhnlıyor. Kadınların ücretleri 
ayda 15 ile 40 yen ara<ıındadır. 
(Aşağı yukarı 4,50 ile 10,SO do
lar) Genç Japon kadınlarının ne· 
şcli ve şakacı t&biotini bilenler 

ı fabrikalarda çalışan mini mini 
lıadın ciddi.ytlirıe ha} .d cdt;r· 
ter. Tertemiz üniformalarını giy

ı mif oldukları halde teıgahlaı ınııı 
önünde dururlar; soft·derece' .. ma-- .. 
haret ve süratle İflcrini görürler, 
yakalarında mubauırlar olduğu 
için itlerinden göılerioi bile lıtal
dırmaıtar. 

Geniş .... makine holünde: <Do. 
tan iiJnef> i. iÖsteren büyük bir 
bayraktan:bııka fantaıiye mü
aaade yoktur ... Genç~kıılar fabri-
kanın:yatakhanclerinde_ yatarlar, 
jimnastik salonu ile bir kütüphane 
de mevcut olduiu için içleri ıı-

kılmeı.' Tokyoda ücretli amelenin 
yilı.de •eksenine yaşamak için 
ayda 27 dolardan ekıik bir para 
kafidir. 

Son: ıc:nelerde vaziyet, bir 
çok fabrikaları istırahat saatleri
ni azaltmaya mecbur etti Erkek 
ve kadın amele gece geç vakit
lere kadar .yalıtıyorlar. Fabrika· 
lar, amelelerin miktarını arttırmı· 
yorlar. Buna •• uıukabil fabrikada 
bulunma saatleri arttırlldıtı ıçın 
bu onlara ufak bir masrafa mal 
oluyor. 

Kırlarda, .bürolarda, f abrilı:a· 
larda olıun fakirlik, a~ır if Ja
ponlar içinf şimdiki devrenin her
keıi ortak ettiği bir hisse ve 
memleketin umumi.bir 01anıara-

'' gibi<iir. 
Silmida nehrinin sol 1ahilinde 

seksen bin nüfuslu bir şehir olan 
cMukojima Ward> ta Japon ti
caretine mahsus olan baı.ı eşya 

fabrikalarda de~il, evlerde ina
nılmaz bir fiyata yapılır. Serma
yedar işlenmemiş maddeyi verir, 
çalışma tarıına neıaret eder, bi
ten malı temellük eyler. Nehrin 
kenarında olan şehir daima ı;u 
ba5ma tehlikesine maruzdur; so
kakları balçıklı hir çamurla kap
lıdır. 

G 
ayet temiz fakat f aki
rane aydınlatılmış bir 
tek odarl.ı ailenin 

bütün efradı bir. daire teşkil ccle-
cek surette yere oturmuş olduklar 

halde çalııır lar. Bazı aileler ka~ıt 
o~ unca klar, bazıları bakır tşyıı, 

makineler için müteferrik par
çalar, tuıJuklar, r<ıd) o için alü · 
mirıyum alı·tler ilah vapaılar .. Kıı
dınlar tire elcliveııler öıerler, ya· 
hut yağmurluk dikerler. 

Çıraldar:mesle~e anca!.: on 
dört yaşında giıtbilirlcr \'e orada 
asker oluncaya kadar kalırlar. 
Say'lerine mukabil kazançları ye
mek ve yataktır. lf hem güç 
hem de tehlükelidir. Çünkü baıı 

eşyanın imalinde hamızlar kulla· 
nılır, hele balor işinde çalışanlar· 
verem olabilirler. • 

Fakat Japonya f akirli~e alış 
kın<lır. Üç bin sene evvel buraya 
a-elip yerleşen millet hiç bir :r.&· 

man?ıengin olmamıştır. O za. 
mandanberi yüzlerce nesiller ge
lip geçti; htpsi fakirdi. Zelzelt, 
feycunlar, tayfonlar va1iyeti de
ğiştirmemiştir. 

Böyle olmakla beraber bu 
çalışkan millet daha mesut bir 
istıkbal bekliyor. Günlük ağır ya
şayışını cesaretle takip ediyor: 
a-ücünü, kuvvetini, cin gibi ıe
kasını, vatanın emrine vakfedi-
yor. Çünkü_her hısld~ bir gün 
gelip o vatanının onu çektiği çi
lelerden kurtaracağına ve ona 
devamlı bir istirahat ve bereket 
verece~ine emin bulunuyor. 

Adli i.tatiatikler 
Adil istatistiklerin düzenlen· 

mesinde çok dikkatli hareket edil 

mesini Adliye Vekilli~i teşldlôtına 
bi.dirmi~li r. 

zirai faaliyeti, Maarif vaziyeti üze· 
rinde etüdler yapmışlardır. 

Vali ak~'lm ü.1eri şelırimiıe 

dönmüştür. Ürıürniiıdeki günlerde 
di~er baıı kiiylcrde de lttkiklerde 
bulu nacaklarcl ır . 

Hasta mahlnimlar 

Hasta ınahklımlar h:ıkkında 

tam teşekkiillü sıhat heyetlerinden 
alıııacak muayene raporlarında 
hastalığın cezanın tecilini \.'eya af 
fını icahettirir mahiyette olup ol
madığı ve ne kadar müddetle le 
dli gerektiğinin etraflı bir ~urctte 
belirtilme.si ilgililere hildiı ilmiştir. 

Davalarla alakalılar 
ve &oyadları 

Her ne suretle olursa olsun 
tluv.ılarda ilgili bulurıaıı kimsele
ı in soyadlnrınııı mutlaka teshil 
edilmesini Adliye Vt-killiği Cüm· 
huriyet müddeiumumilikletine bil 
dirmişlir . 

ASKERDEKILERE 
VERGi TEBLIGA Ti 

Talim maks:ıdiyie veya mıı 
vazzaf askerlik için "'askere alınan 
er, onbaşı ve erbaşlaı a vergi teb 
liğlerinin komutanları eliyle yapıl· 
masını, Subaylara ise yerli maliye 
memurları vasıtasiyle yapılınasını 

Maliye Vekilliği ilgililere bildirmiş· 
tir. 

Jandarma Subayları 

ve kaymakam vekilliii 

Jandarma Subaylarının kati· 
yen kaymakam vekilliği yapanJı· 
yacakları buna önemle dikkat e 
dilmesi Da .ı iliye Vt:killi~irıce vali· 
tiklere bildirilmiştir. 

Mahkemelerimi.r.in 

hazırlayacağı cetveller 

Milli korunma kanununun şü
mulüne giren • suçlar haL !onda 
mahkemelerce hatırlanarak cet 

veller her 15 güııde:bir Adliye 
:.Vek ı lliğine yollanacaktır. Cetvel· 
rıerde verilen cezanın ne ~adarının .. 
hapis, para ve} a ':sürgün cezası 

olduğu ve sürgiin yeri açıkça gi;s. 
terilecektir. 

: ........................ ı 
: ı 
ı Kazanç vergisi ı 
f mlkellellerlnla f 
ı dikkatine! ı 
: ı 
: Kazanç vergisi ikinci tak · ı 
ı sil miicldeii bu~ ay sonunda bit ı 
: me/;/edir. Vaktinde Tıer ilmiytn ı 
ı vergiler yüzde 10 zamla ve ı 
ı irrcı yolu ile iahsil olunur. ı 

ı Runa nıulıal kalmamak ı ! ıiuıc ilgililerin vergileı ini bıı ! 
• ag sonuna kacl<ır bağlı olcluk • i lan Malil}e ş11beieri11e i'iclenıe ! 
: /eri lutısiye olunur. i 
: •• ~!.!..~~···~~...!..•,.!!_ .. : 

Oç köy okulunun 
- Dün 

temelleri atıldı 
Bü} ükdikili, Kaba~akal ve Kurd: 

köylerinde açılmaı;ıı:a lüıum gö
rülerek arsa, malı.eme ve paraları 
temin edilen üç .ilkokulomu1un te
mel atma törenl~ı i dün yapıl· 

mıştır. Bunlardan Büyükdikili okulu 
en yeni sistemdi! v(tam devreli 
olacaktır. Diğer iki okul ise eğit
menlidir. Üç köyümüıiin dAha 
okul kav~ muş olma,ınclıın sevınç 

dııyarıL. 

lvtemur ınaaşları 
Araya yılbaşı ve kurban bay

ramının gi.rmcsi:dolayıı;ile memur 
maaşlarının :arın_ 26 sın da verilf · 
ceğini, bu hususta Maliye Veka 
!etinden bütün devaire emir ve. 
ri!digini .vazmıştık. Maaş tevıiatına 
bugün başlanacaktır. 

T aluJimleri,, damga 
resmi meselesi 

Yeni yıla ait duvar ve cep 
takvimieıiııin damga ı esıni nokta· 
sından incelenmesini Maliye Ve· 
killiği ilgilileı e bildirmiştir . 

Sahipsiz eıyolar 
Kaçak ve-ı;ahipsiz l'Şyaya el 

koyan ğümrük memurlarından ke
falet aidatı keıilmemesi kararlaş. 

mıştır. 

-=----~ı~: ___ s_c_ç_DK ___ E_TC_D_L_E_ıı_M~ı-z __ .:=.:=1---=-: ---

Hong - Konga dair Tarihi coğrafi tetkik 
Hongkong Çin'in Cenup sahillerinde bir in · 

giliz sömüı'gesidir. Burası, Hong- kong adası, 

Kovlon yarımadası ve yeni topraklar bir arada ol
mak üzere bir bütün halinde Kanton nehrinin ağ
zını tutar. 

iken sonradan buradan altun .sahalarına Çinli ame· 
le göndeı ilmeğe başlamış ve liman bu nakliyatın 
meıkni olmuştur. 

Hongkong adası Kanton'un 75 mil ct:nup do
ğusundadır. 

Sahilleri pek intizamsız olan bu ada, Kovlon 
burnunda bir mil genişliğ'inde bir boQ'azla ayrılır. 
Fakat bu genişli~in daha da daraldığı yerler var
dır. 

Hongkong adası, kayalık ve en çoğu granit 
bir dakdır. 

Bu ada, lngilizler tarafından işgal edilmeden 
önce eşkıya ve korsan yatağı idi. 

1821 tarihinden itibaren afyon· satan gemilere 
yataklık eden bu ada, 1839-42 •Afyon harbi''nde 
ln2ilizler tarafından lngiliz ıı:-emilcri için bir üs ola· 
rak kull;\nılmıştır. 

Burasının 1841 den itibaren lngilizlerc bırakıl· 
ması 1842 Nankin muahedesiyle teyit edilmişti . 

lngiliz işgalinden sonra buıası gelişmeğe baş· 
laıoı§lır. llk önce yalnız af yon ihracaat merkezi 

ilk önceleri Çin ticaretinin bir kilit noktası o· 
tarak gelişen Hongkoııg, sonradan stratejik ihtiyaç· 
lar dolayısiyle Pasifik'te bir deniz üssü halini :ıl· 
miştı. 

Bü hal 1922 yılına kadar devam etti. 1922 de 
Vaşington'da bir konferan~ toplıyan büyük deniz 
devletleri bir taraftan harp gemilerinin sa}'ı!ını a· 
zaltmayı kararlaştırdıkları gibi bir taraftan da Pa· 
sifik'le ilgili belirli üslerin tahkimatına devam et· 
meıniye söz vermişlerdi. Hongkong'da tahkimatı 
durdurulacak üsler arasında bıılıınuyordu. 

Ondan sonra lngiliıJer burayı tahkim etmemi~
ler, tahkimatın siklet merkezini Singapur'a götür· 
n{üşlcıdi. 

Ru tahkimat yasrğı 1936 yılına kadar devam 
clmişli. Ondan sonra Hongkong'da yapılmış olan 
tahkimat o kadar faıla olamamıştır. 

l~te şimdi Japonların aldıklaıı veya almak üze· 
re oldukları 1 longkonı, kısaca, büyle bi' yerdiı. 

Kı1. ve Erkek öğretmen okul· 
larile diğer bnzı ı,.vJi olcullarııı ilı:i 

senelik dersi bir senede ikmal 
edecekleri, bu ıurt:tle biı talebe
nin bir •enede iki sınıf birdt'n 
geçtceğ'i hnkkında_ıivayetleı do
laşmaktadır. 

Atakadaılarılan ü~rendiğimiıe 
gÜrt", ne okullarııı öıl'r~tmrn l.:ud· 
ıoları, ne de taleh,.leriıı clurunı 

ları buna müsuiltir . Maarif Veka 
leti hu riv1tyetin tcımamilc asılım. 
ve U) duı nıu oldu~uııu hildir n•ek
tedir. 

ORDUDAN AYRILMIŞ 
OLANLARIN DURUMU 

Ordudan ayrılmış olıınların 

her hangi bir devlet lıi zırıcline 
alınınadısn önce , ayrılmaları se
beplerinin Milli Mlidafaa Vekilli· 
ğindcn sorulması karnılaşınıştır. 

Üc köyde daha . 
genelik kulübü . 

Misis nnhiye'line bağlı Zıpkıcı, 
Müminli, Dağcı köylerinin iştira
kıle vücud bulan Kürkçüler spor 
kulübü:ııo mlikt:llc:fıc fuali} e geç· 
miştir. Ayrıca Bok lalı köyünde 
48, Sulucaikö} üııde. 22, Abtioglu 
köyünde~c1~:1s mükellefli üç grup 
meydana:-gt>lerek iş sahasına atıl
mışlardır. Köylerinıiz<ieki bu canlı 
spor harekclleri~cidd t::n gurur ve 

rici birer lıariis~ıliı. }l•ili zevatı 
tebrik ederiz. 

GÜREŞ KURSU 
Heden terbiyesi umum mü

dürlük kadrosunda müstahdem 
güreş Moritörlcı inin pek· mahdut 
oluşundan:bir çok bölgelere mo 
ritür gönder mt:k kabil olamadı

ğından yalım. Adaı.a ve İıınir'de 
birer güreş relıberi ku111u açılma
sına karar veı ildigt memnuniyetle 
öğrenilmişti~ . Bu kıırsa bölgemiı 

<ien iııtekli ajun ve ıı:iireşçiler gi 
rebilecektir. 

Teknik öğretinıde 
bazı değişiklikler 
VVeıilen ınallımata göre, Is 

tanbuı:Nişaııtaş kıı. r· ııııtitüsünden 
öğretmen Nu~ret Şensoy Bursa 
Necatibey:kıı eııstilüsünt, Bursa 
Necalıbey lı:ız enstitüsünden öğ
retmen Hayriye Ölçen bmit hl 
enstitüsüne-, açıktan Sacille Ay· 
zer~n Aı~kara lsmetpaşıt kıı en~· 
titüsü idare memuılu~uııa, Sam· 
sun akşıım kıı. sanat okulu idare 
nıemuru:Mehpare Danışman Trab
zon akşam kız sanat okulu lıes::ıp 
memuru Hacer Titizcl Samsun 
akşam kı1. ııanat okulu he-~ap me· 
mut !uğuna, Kütahyn aı.şanı kıı 

sanat o1'ulundan ö~rctmen Semiha 
Aydıno~lu ,. Antakya akşam kız 

sanat okuluna, Trahıoo kız en!! 
titüsüncleıı öğretmen Belkıs San 
Siv1ts kız~sanat erıstitüsüne, açık
tan Süeda Artuncr Trabrnn kız 
ıanat okulu stajiycr öRretmenli· 
ğinc tayin edilmiş!Ndir. 

TARSUS GENÇLERi 
ADANA YA GELiYOR 

Tarsus Halk~vi spor kolu 
cÇukurova> adı altında Adana 
kulüpleriyle Lir kaç maç yapmak 
üzare bölgemiı. beden terbiyesine 
müracaatta bulunrRuştur. 'fsrııus 
gençlerinin bu ıle~erli arzuları 

incelenmektedir. · 

Türk - Romen Ticareti 
Ankara : 25 (Türk~özü Muha

birinden) - 26 Eylıll 1940 taı ih· 
ti Türkiy~ - Romen Ticaı et ve 
tediy~ anlnşmıuının 1 Sonkfınun 
t 942 tıırilıinc kadar temdidi hak· 
kındaki kanıın projesi tlün IHiyük 
Millet Meclisine gönderilıııi~ ve 
tdkik edilmek iiıerc ilgili endi
menlere havale edilmişliı. 

••• 
Gaziantep : 25 (Tl1rksöz(i mıı· 

lıabirindeıı ) - Gariantebin kur· 
iulıış ba,l/rarnıl bugDn çok ba9ak 
bir törtml(!kutlanmııtır . 

••• 
G 

111ianteµ müdafaası, şüphe ) ok
ki, milli mücadele tarihimizin 
en parlak salıifderinden birisi· 

ııi teşkil edeı. Ciluuı tsrihınue 
Lir eşine dalıa rastıonmıyan .bu 
muhteıe rı ı.af er destıtnım'ıı hak· 
kında büyük kurtarıcı Ebedi Şef 
Atatürk c: Türküııı diyen lıer ~e
lıir, kasaba ve kiiy Gaziantebi 
kendi<ıine k.ılıı amanlık örneA"i alo· 
bilir> demiş, ~Milli Şefimiz İnönü> 
Gaıi:rntep mii<lııfaa ı cJüşmaııın is 
tila ordusuuu üzcrinc:çekmeı. su
rı:li\ le Gazinnteple birlikte biltün 
hu lıavı:ıli) i işgalden kurtarmıştır .. 
hükmünü v~ı mitlerdir. 

Ant<'p müdııfon~ı. yıılnı.1. biz. 
Türklr:ıiıı değil, bütlin bir mecJ,_. 
niyet ciürı~•asınııı vt: hiı.ıat hasım
larımızın taktir ve lıayraıılıklııruıı 
celbdnı iş ve Kolonel Abadi ) a:ı.
riıgı kitaba o;'J'ürk Verdürıü Gazi· 
antep unvanını vermiştir. Halbu
ki , Verdün, üç buçuk milyon in
SAnrn müdafaa ettiği, 11rhlar, tlib· 
yeler i\~trİ!tine girmiş ahenin bir 
l.ale icii. 

Verclüııü döğen iki buçuk, 
müdafaa eden üç buçuk mil}On· 
du . Bizimki, her türlü muhare· 
be ve ınüdaf aa vasnalarıudan mah 
ıum, açık.bir şehirdi. Antebe sal· 
slıran yir::ıi bin' müd8faa eden 2 
b:nrli. Bunun ıçinclir ki , Frnnsı1. 
şaı k orduları baş komutan( gene · 
ral Goro c Antebin~ıülcutunu gör· 
nıek içın Fransız ordusuna dokuz 
ay intizar etmek laıımgeldi. Aııa 
doluda bin Antep vardır ~cJ~miş 
ve Fransız harbiye na1ırı Antep 
hilrbine ışfirilıi eden Fransıı kıla· 
atı sunar ve eratına hükumet na
mına en hfü tebriklerini bildirmif 
ikinci Fransız tümeni komutanı 
general Dölnmot, yaıdığı bir em
ri }'Cvmidc ~Antep harbine iıti • 
rak eden ukerler Antep ismini 
kendi sancaklarına kemali iftihar
la yaLnbilirler <<leıuekten kendini 
a lamamıştır. 

Düşmandan kurtuluşunun 20 
inci yıldönümü münasebetiyl~ Ca· 
:ti } urdun bu:eısiı ve harıkul'ade 
gavgasındıırı bir şer~f vr ö~ünç 

menkıbesini .kaydetmeden grçe· 
medik: 

Antebin sukutundan sonra 
Celal Kadrinin mutasarrıf bulun
du~u zamanda idi. Şehrin asayi· 
şini lco;umak için Türk ve Frme
nilerden bir çok po!is ve Janrlar· 
ma yazmış'ardı. Hükümetin kala
sında µ ,.ra. olmadı~ırıdan hunlara 
resmi elbi'e y;ıptırılamıyorrlu . 

Hükumct:muvakkat .. clbise~yaptır
mak için bir tedbir :düşündü . ve 
pazar yerinin üstündeki yüksek 
kahvede çalışan;~tiyatro heyetine 
nıenfaete bir oyun verdirilmesini 
muvllfık buldu. 

Tiyatro biletleri :bütün esnafa 
cebren satılmıştır. 

Muayyen gündc,.kahve:binası 
Türkler, ,Ermeniler ve Fransızlar· 
lft baştan başa cloldu. 

Fransızların Antep işaal kuv. 
vetleıi komutanı ile Halepte bu· 
lunan lümen koınutanlaıı ve hü· 
kiimcti mu\'akkata erkanı da ti
yatroda bulunuyorlardı. 

Tiyatroya karılolarla başlandı. 
Birinci kantotiun sonra muzikte 
hava_değifti, Boıluğu:delcıı ya• 
banci bir. na~me bütün çehreler· 
<le derin bir ~hayret ve tecessüıı 
ifadesi uyandırdı. Perde açıldı. 
İki elinde iki Fran ız bayrağı ile 
bir rlansöı. salınc}'e çıktı ve bir 
FransıL milli marşını okumaya 
başladı . Frarısıı. ve Ermeniler bu 
marşı alk ışlarken Tüı lelerin otur
du~u sıralar scyrddtşmeyc baı · 
ladı. Daha ırınr ş bitmeden '!'ur k
i er sıraları tum:merı boşalmıştı. 

Bu lıal orada bulunan hüku· 
meti muvakkat eı kanının \'e Fran
uz komutanlarının derhal naar .. 
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Siyasi ve Askeri 
GörUşler ve 
MUtalealar 

Ankara Radyo Gazetesi 
---SW!fMftelı~S'SıR& 

Noel vesllesile 
söylenen nutuk 

Çörçil ve Ruzvelt 
dün konuştular 

llltıllla aatlla 

INGtl.IZ hRALININ DÜN 
SÖYLEDICI NUTUK 

SEHPİYER ADALARI 
DOH İ$6AL EDiLDİ 

Bugün Hırıstiyanlarlıı Noel'i , 
yani bayramdır . Bu bayramın 
her tarafta pek feci geçmekte ol 
duğu gelen hahcrlNden anlaşıl
maktadır . 

Çörçil , Ruzvcltin evinden 
bir nutuk söylemiştir • Halk 1 

Ruzveltin evi önünde toplanmış· 

tır . Ruıvell balkona çıkarak hal· 
ka , Çörçili , <sevgili arka el aşım• 
diye takdim edilmiştir . 

Çörçil kısa bir nutuk söyliye 
rek halkın alkışlarile karşılan-
mıştır . 

.... o 

Alman propaiand J nu.ırı 

Göbbels bir nutuk söyleyerek Al 
man halkını neticeyi beklemete 
davet etmiıtir. 

o •• 
Pcten de bugiln Noel münase-

betiyle bir nutuk söylemiştir. . . "' 
Jnailiz Kralı, halka ve dünyaya bir 

nutuk söylem ştir. Bu nutuk radyo 
ile neıredilınif1ir. Kral hart.in fe. 
cayiinden uzun uzun babsetmi~ ve 

lnfiltercnin ıareri kazanacatına 

itimadını kuvvetle ıılıar etmiştir. 

••• 
Sen Piyer adaları Hür Fransız· 

lar tararından hurün ( dün ) işgal 
edilmiftir. Bu adalann nüfusu 10,000 
dir. Adalar halkı hür Fransızlar 
tarafma reçmiı bulunmaktadır. 
Adalar Amarikaya ve bilhassa 
Kanadaya çok yakındır. 

Çla llarlolJI Blllft 
Vaıinıton : 25 ( A. A. ) -

Ruzveltin kitibi Erli , yeni Çin 
hariciye nazarı Song'un beynelmi 
Jel bir adam oldutunu ve bu ta 
yinio yabancı memleketlerde de 
iyi karşılandıtınt 11öylemiştir . Er
li bundan sonra Almanyanın Is· 
panyaya karşı hArekete geçeceti 
haberlerinin Mihver kaynakların· 
d~n yapıldığını ve bunlatın dotru 
oİmadıtını ilAve etmiştir . 

larını çarptı . 
Hepsi birden dıtarı kottular 

ve datılan: Türklerin arasına so· 
~tarak niçin ka11'tı'klarını sorma· 
} a baıladılar. Bu sualt', TQrkler 
atasından atılan bir genç şöyle 
cevap verdi : 

- Biz buraya paramızla ail· 
var .ma;ıı dinlemeye aelmedik. 
Biıi bunu tl.nlemeje mecbur eder· 
ıtniz Çınarlı cebheıi biıi bilir, bit 
de Çınarlı (1) 4·ephe1ini. itte lİ · 
dryoruı. 

· Arkadaşları ela onu takip e· 
diyorlardı . 

Fransızları ve muvakkat hü · 
kümct erkinıoı bir telaıtır ·,aldı. 
Türkleri yalvar yakar tekrar ti· 
yatroya 90ktular. Yarıda kalan 
Fransız miUt marıının ytrine baş · 
bysn marş bir tfirk marşı idi. 

Ve ıkı elinde iki Tüık bay· 
rajılt milli bir Tihk marşını söy. 
liyerek tıhne\''C çıkan danıözil 
Tilrklcrle beraber orada bulunan 
ecnebiler de avuçları patlayın· 
caya kadar allcıfladılar, alkaşlaôı· 

lar ... 
All lnver Toka., · 

TORKSÖZÜ 

· o·ış .HABERLER 
Uzakşarkta 

( B:t$ı 1 ind saylıda ) 

la bötecsinde clü~nıanııı kara ve 
hava faaliyeti şiddetle devam e· 
diyor. Askt'li ve hükumet kuv· 
vetleri buradaıı çekilecek ve bu· 
rası açık şehir ilAn edilecektir. 

Vaıingtoıı : 25 la.a) - Har· 
biye nezaretinden : Düşman Lu· 
ır.on adınında Arıtinonan civarına 

40 vapurluk kuvvet c;ıkarmııtar. 
Linaayerı köıfeıi bölıeıinde şid· 
detli muharebeler devam ediyor. 
Düımanın lb&1kıı11 burada fazla· 
dır . Düşman hava kuvvetleri Ma· 
nillaya akınlar yapmııtır. 

Vaşington : 2S (e.a) - Ame 
rika donanmasının }'tni başkuma· 
danı Amiral King demiştir ki : 
r Biıi zafere gönderectk yol uzun 
ve sıu ptır . Daha çok tayrare ve 
daha çnk gemiye ihtiyaç vardır. 
Bunlar hazır olunca vurmak su a· 
sı bir.~ gelecektir. Zorlukları ye· 
ncceğ'iı. ve Neti<·eıle mu1alfer o 
lacağıı.> 

Cephe vaziye-
tinin tetkiki 

(Başı 1 İllci sayfada) 

doQ-ruclan doğruya Manillaya kar 
şı harekete geçmişltr ve şiddetli 

muharebeler başlamıştır . 
ikinci miihim haber de Japon 

ların Yeni Gine adasına asker 
çıkardıklarına dairdir . Bu haber 
henüz teeyyüt etmemekle beraber 
doğru ise çok mühimdir . Çiinkü 
Yeni Gine Filipin adalarile Avust· 
ralya ara!'lındadır ve Avustralyaya 
çok yakındır . Adönın yarısı Hol· 
landanın yarısı lngiltcrenindir . 
Japonlar bu adada yerleşirlerse 

buradan Avustralyaya akınlar yap· 
maları kabil olabilecektir . 

Libyada : Libyada Mihver 
kuvvetlerinin geri çekilmesi devam 
ediyor . Bu rical çok acele ya 
pılmaktadır . 

General Rommel Alman fırka 
larını molörlü vesaitle naklediyor. 
ltalyanlar ardcı muharebesi yapı 

yorlar . Şimdi Bina-azi işgal 
edilmiştir . Şiddetli muharebeler 
l)ldutu bildirilmektedir . 

Mihver kuvvetlerinin Binıcazi 
mıntıkasını bırakarak f rablusta 
muharebe elmck istedikleri anla· 
şılmaktadır . DiQ-er traraftan İngiliz 
motörlü kıtalarının Trablus mantı• 
kasına g-irdikleri ve burada bir 
tayyare meydanını tamamen tah· 
rip ettikleri bildirilmektedir . 

Şark ccphe!'i : Sovyet kuvvet· 
lerinin taarruıu devam ediyor . 
Volokolamskı alan kuvvetler Smo· 
lensk yolunda ilerlcıneic çalışıyor· 
lar . Doneç havzasında Stalino 
civannda şiddetli muharebeler olu 
yor . Ruslar Finlandiya cephcsin· 
de de şiddetli tazyik yapıyorlar • 
Dünkü Alman tebliği Rusların 
merkezde çok şiddetli taarruzlar 
yaptıklarını bildiriyor ve bunların 
tardedildiğini ilave ediyordu . 

•. -----------·· 
i s~~!~~ !~l~~zih l i ve en kibar balo· 1 
• sudur. ı 

i Adanamızın kurtuluş • 
bayramına rashyan 5 son· $ 
kanun 942 pazartesi g~ t 

ı cesi orduevinin muhteşem • 
salonlarında verilecek o· $ 
lan bu balo, zengin piyan· • 
gosu. zengin ve çeşitli bü- • 
fesile büyük siirpirizler • 
hazırlıyacak Vf" sonsuz * 
neşe kaynağı olacak o'an· ı 

$ bu baloya şimdiden hazır· $ 
1 lanınız. $ 
i 3754 5 - 8 • 

·~- ....................... ! 

, ............ . 
Dün batırılan 
Mihver gemisi 

Londra : 25 ( A. A. ) -
Hava tebligi , ispanyanın şimal 
kıyısı açıklarında düşman donan 
masının biiyük bir yardımcı gemi 
si turpillenmiftir . Geıni 30 saat· 
tan fazla kovalanmıştır , ............. 

Llbyada yeal 
IDgUlz zaferi 

(Ra tarah Birlnı id<') 

tayyare i tahrip edilmiştir. Ka~tel, 

Benito hava meydanına yenidt'n 
hiicum edilmiş, tayyarelere,hanaar· 
larıı ve diğer b;nalara isabetler 
kaydedilmiş, yanaınlar çıkarılmış· 
tır. Bu harek~tlere iştirak eden 
tayyarelerimi1dcn biri dönmemiş· 
tir. 
-------- ----
ADANA MERKEZ TAPU Si
CİL MUHAflZUGINOlN: 

Adananın eıki Suıtansohğı 

Yeni istiklal mahallesinde kain 
ve kayden Hallaç zade Muıtafft· 

ya ait tapuııuıı haziran !Jl6 ta· 
rih ve 55 No. sun<la müseccel 
ıarkan Hasan ve Mahaıut bah· 
çesi, gıu ben : Naum Türkmen, 
fimalen : Mehmet Ali, ctnuben : 
Dolap ve Batman_ o~tu;ile mıh 
dut ve eıki ölçü beş dönüm ve 
yine ayni mahallede kiin ve 56 
No. da milır.ccel • tar afları Bat
nınn oğlu ve Abdülhamit ve Ali 
ve sahibisenct ile mahdut eıki 

15 dönüm miktarındaki iki kıt'a 
bahçesinin (bunlar iıtiklıll mahal
lesinde 283 ada :fve 39 parsel 
No. sı altında) tapıı kaydında 
1/9/930 tarih ve 1003 No. lu bir 
haciı mevcut_ise de bunun haciz 
defterinde kaydı olmadı~ı tibi 
müstenidi olan haciı müıcklcertsi 
ele bulunmadı~ından meıhür ha· 
ciıle alikuı olanların veıııaikleri· 
le birlikte ve bir n) zaı f ıncia A-
dına Merkcı Tapu Sicil Muhafıı· 
lıA"ına mürac:aatıarı .. akı;i takdirde 
D'IÜstenidatı olm;yan meıkur 
haczin kaldırılacağı ilin olunur. 
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TORKIYE Radyosu 

ANKARA Rad_yosu 

Cuma 26.12 941 
7.30 Program ve memleket sa

at ayarı 

7.33 Müzik: Hafif Parçalar 

(Pl.) 

1A5 AJANS haberleıi 

8.00 Müzik : Senfonik Parçalar 

(Pi) 

8.15 Evin saati 

8.30/ 

8.45 Milıik : programının ~on 

kısmı (Pi) 

12.30 Program ve mtınleket sa 
at ayarı 

12.33 Müzik : şarkı ve tOrkiiler 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Miizik : Şarkı ve türküler 

programının devamı 

13.30/ 
14 00 Müı.ik : Karışık Program 

(Pi) 

18 00 Program ve menıleket <>a· 

al ayarı 
18.03 Müzik : Fasıl heyeti 
18.40 Müzik : Dans müziği (Pi) 

t 9.00 Konuşına : ( lktisad sa 
ati ) 

19.15 Müzik : Oda müzikisi 
(Pi) 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

t 9.45 Müzik: Klbik TOrk müıiki 
si programı 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Divan, koşma ve 
türküler 

21.00 Ziraat saati 
21. ı O Tem sil 
22.00 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası { Violonist Necip 
Aşkın ) 

2~.30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri Ziraat , 
E1ihaııı - TahvilAn, Kam 
hiyo - Nukut , Rorsıısı 
(Fiyat) 

22.45 Mü:ıik : Radyo Salon or 
kestrası 

22.55/ 
'23.00 Yarınki program ve kapa 

nıs 

Seyhan Vilayeti Fiat Mürakabe komisyonu 
Riyasetinden : 

BEYA~NAME 
Her müstah~il kendisinin ve ailesi efradının Vt'! ziraata için 

kullanacağı işçilerinin günde bir kilo hesabiyle yeni mahsule 
kadar muhtaç olduğu buğdayı ve günde bir buçuk kilodan 
yalnız büyük baş koşum hayvanlarına ve günde yarım kilodan 
koşulmayan büyük baş hayvanlara yem olarak arpa ve yulaf 
alıkoyup üst tarafını ofise dePhal teslime mecburdur. 

Buna riayet etmiyenler hakkında yeni kanun şedit hüküm
leri tatbik edilecektir. Çiftçi vatandaşların kendiletine ve mil
letimize en faydalı olan yolda hükümetleriyle elele vermelerini 
öğütlerim. 13769 SEYHAN VALiSi 

11 an 
Tic.aret Vekaleti iç Ticaret 

Umum Müdürlüğünden : 
Türkiye' de yangın. nakliyat. hayat ve kaza sigorta iş· 

lerilc meşgul olmak üzere kanuni hükümler ddiresiade tescil 
edilerek bugiin faaliyt"t halinde buluuan Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketi bu kere müracaatla Adana ve havalisi 
acanteliğine şirket namına yangın. nakliyat. hayat ve kaza 
sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalar· 
da. biitün mahkemelerde müddei. müddeialt-yh ve üçüncii şa· 
hıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliki'ni tayin eyledi~ini bildirmiştir. Key· 
fiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 
haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş 
olmakla ilin olunur, J 3767 

1 

M;ıtine 

2,30 

Müthiş Hadiseler ve müthiş heyecanlarla dolu 
Muazzam aşk ve ihtiras filmi 

Sayfa 3 

Büyük HeyeGan ve Gangster filmi 

DlKKAT: Umumi istek üı.erine son dtfa 

BU KADIN BENİMDiR 

L Cumartesi Gündü7. matinesinde gösterilecektir. 

...................... 
ı .................................................. .. 
f TallelA • Brlıtal • Belim • Aut 1 
f LAıtlll lllblr 1 
ı ı 
ı p ı : ı 
ı i 
1 PAK 1 
ı ı 

İ K İ 
i Adree: Dotru=n~ =· H - A~•nm İ 
ı Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. ı 
: .................................................. .. 

1 LAN 
llmerlHlÜ llayıerl 881 raltrlllallDllD : 

Fabrikamızda istihdan edilecek dokuma ifçiaine 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. (tenvir, teshin ve 
banyo dahil) 

4 - Bir takım meccani iş elbisesi 

5 - 12 otomatik tezgah kullanabilen işçiler bu suretle 

yevmiyelerini altı liraya çıkarabilecekler ve ayrıca yüksek ran· 

dıman verenler prim alacaklardır. 

isteklilerin Kayseri Bez fabrikasına gönderilmek üzere 

Sümerbank Adana Pamuk Satın Alma Büro· 
suna (Sabık Şinasiler) fabrikasına müracaattan lüzumu ilin 
olunur. • 2 - 7 

Seyhan Defterdarlığından: 
Tlrll para11 ıu,.ıtlal lloraaa llallllıa· 

döl il aamarab llararaameala 9 uca 
maddellae lllr hllra UAveılae dair llarar 

Madde 1 - ldhalitçılara ithal edecekleri mal bedellerinin 
hr riçte peşinen ödenmt"sini temin için Türkiye Cümburiyet Mer
kez Bankası deliletiyle açılan akreditifler dolayııiyle mezkQr 
bankaca idhalitçılardan akreditife mütt".allik mallann muayyen 
bir müddet zarfında memlekete idhal edileceğine dair birer ta
ahhütname alınır. Bu taahhütnamelere riayetsizlik kararname 
hükümler işe aykırı hareket sayılır ve taahhütnameyi imzalıyan· 
lar hakkında kanuni takibatta bulunmak üzere bu taahhütna
meler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kambiyo mura· 
kabe mercilerine tevdi olunur. 

Madde 2 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili memurdur. 
13766 
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Sayfa 4 TÜRK SÖZÜ 26 Birinci Kanun 1941 

•••••••••••••••••••••••• • • • •• . ...... • 
R. C. A. 

B R on:w AY 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
18mba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

• 1 • • • 1 • • • • • • • ıı 
ı• 
ı i 
i l 
ı • 
ı • 
ı : 

r ABRİKA VE BilUMUM MAKİNE SAHİPlERİNİN NAZARI DİKKATİNE 

Om: •••• - Demi • 
1 

SaimV lçı 

Bilumunı makinalar, 
züraige, motörle 

ta 11. ir atelyesi 

tz 

1 • : : 
• 

mutlaka görünüz 
• • • • • • 

: 
Her Nevi Maklnalara Yedek Parça, pik ve kızıl dök m e 
soğak sıcak demir işleri, fireze, büyük k çftk torna ve 

Pllanya işleri, elektlrlk kaynak işlerini 
teminatlı olarak yapmafta -·-Muharrem Hilmi REMO 

• • • • • 1 
Pek Yakında Başlıyacaktır 
ADRES: 

ABiDIHPASA CAOO(Sİ NO : 42 - T(lGRAf : ft(MO ADANA - TElEf ON : 110 • • • 
Eski İstasyon Karşısında 

Telgraf Adresi : Adana Demir İş 
. . ~ . . . . . . . . . . . .' :. . :...... ••••••••••••• . • 
NEVROZIN 

Bitin afrılarıa paazeblrltUr 

~y~ude ıstırap çekmeyiniz 

1 · 
1 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DlŞ ağrıla
rını sürdtle izaleye lcfıfidir. Ro-
matizma evcaı, sinir mafsal ve 

1 
adele ıstırapları NE.VROZIN 'le 

~-g~ij·-~I tecia\i edilir, Müf"ssir ilaç: 
" - N E V R O Z 1 N 'dir. 

ı NEVROZiNi TERCİH EDiNİZ ı 
Jcabıntla pntle 3 kofe alınabilir ı j 

.. ;~~';E~";;":v :,:::w.~r21~·;;~::::a::::l:a.. ı 
~ ~-· N E Z L E = 
M R 
M Kırıklık,Baş, N 
M · D N M iş ve adele N 
R ağrıları M 
" n M En seri ve en kati şc- R 
it kilde yalnız kaşe it 

: GRIPIN: 
R M 
R AGA•\AQA ..... "~ ile geçer A 
M - A 
R " Hava!ann s.-:ri •1 i.di~i bu 11 
A günlerde alacağınız ilk 9' 
A H 
1f = tedbir evinizde birkaç "GRıP.N bulundurmak olmalıdır. R 

-----------------------------------
TOHKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

St!rmayeıi : .'00.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve aıans adedi : 265 

Zirai V('. ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

1.iraat Rankaı;ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcrnplar.na en 1 
az 50 lirası bulunanlara sened:: 4 defa çekilecek kur ';ı ıle 

aşağıd~ki plana g-örı: ikn:.mi}c c!a~ıt1 !ac::ıktır 

-ı Adet 1000 Lıralık ıooo Lira 
.. .. !)(}(J 2000 
-1 . , '.!5lı tilOO .. 

-40 ., 100 " 
40UO .. 

100 il 50 5000 .. 
120 40 .. 4800 .. 
160 20 320ll .. 

DlKKA T : Hesapl<ırındnki ptıralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktı~ı takdirde yüzde 
20 fazlasile vcrilec~ktir. 

Kuralar senede '1 dda. 11 - Eyliil, 11 Biriııciknnun . 
'dırt V! 1 t '-l ı ~in1 t!··\ıe~i ı1 l~ çekile~ektir. 

----------------------------------.~. 

• • 

T. I ş Bankası 
K8çftk tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiustos, 

2 /kincitefrin tarihlerinde y3pılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 

- 3,000 

eee 

• • '» • • • : 
1 • • • 

3 
" 

1000 .. " ------------- -----

~ __ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
.. yormadan ıstırapları dindirir. n " - " f1 L u:ıumundu günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ti 
~ her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. ~ 
•~;ıar:ssszzzza:aaux~azx::sz=• 

2 " 
750 •• - 1,500 ,, 

3 
" 

500 " - 1,500 .. 
10 250 - 2,500 il " " 40 .. 100 " 

4,000 
" 

50 ,, 50 " 
2,500 ., 

200 .. 25 .. - 5,000 •• 
200 

" 
ıc ,, 2,000 

" 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrmlf ve. faiz ı:lmı, olmaz, ay~~ 
zamanda talllnlzl de danemlf olursunuz 

: 
.......,._""-"" 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MAChl GÜÇLÜ 

Bo~ıldı{lı yer : TCJRKSOZCI MatL0011 


