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JAPONLARIN 
GİZLi SILAHI 
G iin gedikae Uzakdoğu

" dan gelen haberlerle Ja

ponların Amerikan ve lngiliz ha
va ve deniz üslerine yaptıkları 

baskın taarrnzunun ehemmiveti 
ctalıa iyi anlAşılıyor. Tokyo hü
kumetin in iı..lcliasına göre, Pasi
fik it ki Ameıikan donanması haıp 
kabiliyetini tamamen kaybetmiş

tir. lııgiliılcr de çok ağır bir ya
ra almıştır. 

Japonların bu muvaffakiyeti 
sadece bir baskın taarruzu ile 
harbe girmiş olmalarından, mil
letler arası harp .hukuk unu tanı. 
mamalarından elde edilecek ne· 
ticeye nisbetle çok büyüktur. 
Onun için her1'esin r.ihninde ta 
bii olarak bir ıual beliriyor : 
Acaba Jnpunların elinde mahi· 
yeti bilinmiyen gizli bir silAh mı 
vardır ? Yahut bu işte cepdeniz
altıs•, düm,.nli toı pil gibi Japon· 
lara nıahsus oldu~u söylenen si · 
lahlarıu hüyük rolü olmuştur ? 
Yahut jtıpon tAyyaıeleri lngiliz 
ve Amerikan tayyarelerine nis
betle daha tesirli bir hususiyeti 
mi hair.dir ? 

Japon harp filosunda cep 
denizaltısı adında iki kişi ile ida
re cdileç yeni bir ıilah bulundu
~unu her kes biliyor. Dümenli 

1orpil diye bir Jaron fedaisinin 
elinde düşman harp gemilerine 
yüzde yüz iıabet eden bnşka 
bir tahrip vaaıtaıı bulunduğunu 
ifitiyoruı. lbtimal ki Japon bom. 
bardımen tayyarelt!rinde henüz 
bilinm iyen tesirli bir hususiyet 
de vardır. Fakat bu türlü silah· 
ların ehemmiyeti hep ikinci dere· 

cededir. 
Japonlar elinde bütün bu si

lahlardan ayrı , hem bu silahla
rın birlP.Şerek teıirini artıran baş
ka bir Alet • vardır ki bu da ma• 
bir fedailerdir. Bu fedailerin Ja
pon taarruzunda oynadıkları rolü 
bilhassa <Pirince of vvaleu is
mindeki İngiliz harp gemisinin 
batırılması hadisesinde gördük. 
Bu harp gemisi taarnın uğradı~ı 
zaman üzerinde bulunan Ameri· 
kah gazeteci Brovn hatıralarım 
anlatırken Japon tayyarecilerinin 
gösterdikleri cesareti kaydediyor 
ve : cBatmak tehlikesi anlaşıldı~ı 
zaman geminin 500 metre uzaklı
ğında altı tane Japon bombardı-

• • 
VALiLERiN 
= ==..-.=-= An karadaki 

TOPLANTISI 
I aşe n1evzuunda 
mühim kararlar 

ittihaz edildi 
Ankara : 28 (Türksözü muhabirinden ) - Milli 

korunma kanurıu tadillerine uyularak son kararların tat· 
biki için bütün yurdda hararetli bir ça·/ışma vaTdır. Bugün 
lstanbal, /'Zmir, Konya, Eskişehir valileri Ankara valisiyle 
iki toplantı yapmışlardır. BiTinci toplantıya Dahiliye Vehi· 
/imiz Faik Ôztrak, ikinci toplanhyada Ticaret Vekili B. 
Mümtaz Ôkme" riyaset etmiıtiT. Bu i~timalarda Vila1etle· 
rin iaıe vaziyeti görülmüş, alınacak tedbirler kararla,tirıl
nuştır. 

YukaTıdaki resmimiz /rrgiliz hava filolarını göıtermektedir• 
Şark ve Uzakıark cephelerind'- dü.n ceTayart eden hava 
muharebeleri taf silatını:diğer sütunlarımızda bulacaksınız • 

Şark Cebhesi 

Ruslar 
332 

köy aldı 
Alman kaybı 
çok büyük 
Moskova: 28 (a. a.) - Sov

yet t~bliğinc ektir : Kuvvetleri
miz 17 zırhlı otomobil, 160 kam
yon 10 sahra topu, 7 tayyare 
karşı lloyma topu, 12-0 vagon, 
52 tank tahrip etmiş ve 
dürt piyade taburunu dağıtmış

tır. Moskova cebhesinin bir ke
siminı\e Almanlardan üç tank, 
39 top, 168 kamyon ve ruotoııik· 
let alınmıştır. 70C Alman askeri 
yok edilmiştir. Cenup bölgesinde 
birliklerimiz diişmanı on yedi 
köyden çı"armışhr. Düşman si
lah ve mühimmat bakımından 
a~ı' kayıplara uğramıştıı. Diğer 
bir bölgede kıtalarımrı 20 top, 
1350 mermi, 50,000 fişenk ele 
geçirmiş ve 148 ltalyan esir alın· 
mıştır. Düıman muharebe mey 
danında yüzlerce ölü bırakmış · 
tır. 

M•lskova : 28 (a. a .) - Dün 
f\lcşam neşredilen husust tebli~ : 
Kalinin cehheıinde kıtalarımız 

103 tank, 6 zırhlı otomobil, 180 
ınp. 1323 kam'ı:'.._on, 3.48. 348 mo 
tosiklet, 8 tayyare, 6 Radyo is
tasyonu 12200 ohü,, 778840 fi 
şenk ve diğer malzeme ele ge
çirmiftir. Ayni devrede kıtala
rımız. 38 düşman tankı, 120 top 
ve 400 kamyon tahrip etmiştir. 

332 köy ve kasaba kurtaı ılmış-

tır. 

CGerl'JI 9 üncti sayfada\ 

Afrika cephesinde mülte/ı'k askerlari_bir istirahat halinde 

CEPHELERİN ASKERİ BAKIMDAN TETKİKİ 
man tayyaresinin düşmüş ve ateş al· 
mış olduğunu gördüm> diyor. 

Amerikalı gazetecinin bu gö
rüşü isbat:ecier ki Pirince of vva 
les'i batıran ne cep denizaltısı ne 
de bir fedai kumandasında dümen
li torpildir. Gemi sadece altı Ja
pon tayyarecisinin kendilerini fe 
da eder ~ekilde harp gemisi üze
rine yakından bombardtman et
meleri neticesinde batmıştır. Altı 
Japon tayyarecisi tayyareleri ile 
birlikte kaybolmuş, fakat en kıy· 
metli bir logiliz gemisi de yok 

edilmiştir. 

Çekilen Mihvercilerin 
arası kesılmek istenıyor 

Bir fedai idaresine verilen bom 
bardıman tayyaresi ile l üyük harp 
gemilerini batırmak usulünü Ja
ponlardan evvel ltalyanlar düşün · 
müşlercli. Habeş harbi esnasında 
ltalya ile lngilterenin arası açıldı· 
ğı vakit üç yüz kadar ltalyan tay
yarecisi hükı'.lmetlerine müracaat 

~Sonu J UnciJ 117fıdı) 

Uzak şarkla : Filipin adaların 
da muharebeler kati bir safhaya 
ırirmek üzeredir. 

Japonlat bu adalara yeniden 
asker çıkarmışlar ve her tarafta 
üstün kuvvetlerle harekele geç· 
mişlerdir . Rir taraftan da Jnpon 
tayyareleri durmadan başhca mer
kcıleri bombalıyorlar. 

Japonların yaklaşması ve <le 
vamlı bombardınunlar ürerine ada 
!arın merkezi olan Manilladaki 
kuvvetlerin ve hükumet erkanının 
başka bir yere çekilmesine karar 
vcrildij'i tahakkuk etmektedir . 

..................... :ı•ı• .......... ......... . . 
Alrlkada 

lngDlz kazancı 
Kahire: 28 (A.A) - Düşman 

18 Sonteşrinden 23 ilkkfınuna ka
dar 476 tayyare kaybetmiştir. 

Bunların bir kısmı hava 01 uhare· 
belerinde düşürülmüş, bir kısmı 
yerde tahrip edilmiş, ve bazısı da 
sa~lam olarak elimize geçmi§tir. 
Aynı devrede lngiliz. hava kuv
vetlerinin kaybı 190 tayyaredir. ......................... ......................... 

Amerikalılar vaziyetin vahim 
olduğunu kabul ediyorlar . 

Londra radyosu da vaziyetin 
çok ciddi olduğıı bildirmiştir. 

Borneo adasına gelince , Ja 
ponlar burada Saravan . mıntıka· 
sma evvelce asker çtkarmışlardı. 
Dün yeniden kıtalar çıkarmışlar 
ve işgal sahasını genişletme~e 

başlamışlardır . 
Libyada : Libyada Mihver 

kuvvetlerinin lakil>i devam edi 
yor . 

ln~iliz zırhlı kuvvetleri rrub
lu!'la do~·rı.ı çekilmekte olan Al· 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL~ GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 L Onyedlncl yıı - Sayı : 5198 
1 

Memlekette Ordu için hazullk 

Kahramanlara 
kış hediyesi 

Ankara: 28 (a.a) - Kızılay Yar j 
dımsevenler cemiyetleri müşterek Q ~ 
komitesinden kahraman erlerimize Uzakşarkta 
kış hediyeleri tedariki için komite· 
ıniıe Belediyeler bankası bin elli -
lira tcberrü etmiştir. Bankanın gös
terdiği bu yakın aladadan dolayı 

teşekkürü vazife biliriz. 

Gaziantep : 28 (a. a.)-Yardım 
Sevenler Cemiyetinin önayak olu· 
şu, valinin huzuru ile şehrimiz ile
ri gelenlerinin ve tüccarlarının dün 
Halkevinde yaptıkları toplanhda, 
askerlerimize kışlık armağan ol
mnk iizere evvelce Kızılay'a te~ 
lim edilmiş olan 500 kal çamaşır 

ve 360 çift çoraptan başka doku
macıların yaptıkları 6.000 liralık te· 
berrü dahil olmak üzere halk tara-

Frezerd 
Dil bert 
Adaları 
Hücumu 

fından ayrıca yapılmakta olan öte- M 1 ti 
ki para yardımı ile yeniden üç bin • aıezya vaz ye 
kat çamaşır üç bin çift çorap ha· Vaşington : 28 (ıı. a.) - U-
zıılanması kararlaştırılmış ve yerli zak doğuda düşmanın bir bom. 
mallardan bu maksatla alınan pa· bardımanı neticesinde iki Ameri· 
tiskalar Halkc•·inde bayanlar tara- kan muhribi hafif has:ını uğramış· 
fından biçilıne~e, dikilmeğe ve bil- t ır. 
tikçe Kızılay'a teslim edHmeğe baş · 

lanmıştır. 

B. Ç6rçil 

Çörçil Kanadada 
Vaşington : 28 ( A.A. ) - . 

Ottavaya gidecek olan Çörçile 
Lord Biverbruk'un refakat edece 
ği bildiriliyor . 

Amerikada 
Faaliyetler 
Ruzvelt ve Bay 

Çörçilin isti,areleri 

Vaşington : 28 (a. a .) - M. 
Ruzvelt ve M. Çörçil bugün lngi
liz dominyonlan mümessillerinin 
de iştirakiyle bir buçuk saat sü
ren bir toplantı yapmı~lardır. Top· 
lantıda Lord Halıfaks'da bulun· 
muş ve harp planlan görüşülmüş

tür. 

Vaşington : 28 (a. a.) - Ruz
velt beyanatında demiştirki : Bu 
haftaki toplantılarda büyük işler 
başardık. Bizimle olan Bütün mil 
letlerın durumlarının kuvvetlenmiş 
olduğunu söyliyebilirim. Bu ko
nuşmaların ne zaman bileceğini 

söyliyemem. Askri ve ruğer kay
nakları en verimli bir duruma ge· 
ti receğiz. 

man kuvvetleri ile ltalyan kuv· 
vetlerinin arasını kesmeğe çalış
maktadır . 

lngiliz tayyareleri de çekil· 
mekte olan kıtalan mütemadiyen 

merlal S 

Singapur : 28 (a. a.) - Cuma 
günii lpoh'un 40 kilometre şima
lindeki Sungayput'da Yeniden bü· 
yük bir muharebe olmuştur. 

Japonların lpot'dnn getiı dik

led takviye kıtalarını muharebe 

hattına sokdukları ve bir hafta sil· 

ren <lunsklamnnın sona ermek Ü 

zere bulunduğu sanılıyor. 

Nevyork : 28 (a. a .) - Aıne· 

rika Birleşik devletleri Japon harp 

esirlerinin 19ı9 Cenevre anlaşma

sı hükümlerine göre muamele gö
receğini Japon hühumetine bildir· 
miştir. 

Japonların, Amerikan harp 

esirlerini ayni muamf'leye tabi tu

tacakları aanılıyor. 

Velington : 28 (a. a.) - Ye· 

ni Zelanda Başvekili Ferez, Japon· 

ların Şimal Dil bert adalarına kar· 

şı harekete geçtiklerini bildirmiştir. 

Japonların Abyand adasında ka

raya çıktıktan öğrenilmiştir. Mali· 

tinin işg81 altma girdiği zan edili· 
yor. 

Trava adası düşmandan te

mizlendi. 
Tokyo : 28 (a. a.) - Oomei 

Ajansının bildirdiğine göre, Ma· 

lezyadaki düşman kuvvetleri 1 40,000 
kadardır. Bunlardan 18,000 i Jngi-

liz, 25,000 i Avustralyalı geriye 

kalanı da Hindlidir. 

Şanghay : 28 (a. a.) - Japon 

hava kuvvetleri dün Manilla Koy'

undaki liman tesisatına 25 - 30 

defa hücum etmiştir. Japonlar bu 

hücumların her birinde çok mik· 

darda tayyare kullanmıştır. Japon· 
lar Luzon'un batı sahilinde ve 

Manilladan 70 kilometre mesafe

de iki noktaya daha asker çıkar· 

mişlir. 

Alaba, Kalabat adasının Ja· 

ponlar tarafından işgft.l edildiği 

sanılıyor. 

Tokyo: 28 (A.A.) - Harbiye 

nazın general Tojo meclisle, düş 

man mukavemetinin her tarafta 

kırıldığını ve Japon kuvvetlerinin 

ileri hareketlerine devam ettiğini 

söylemiştir. 

l.ondra : 28 (A.A.) - Veyvel, 

üzerine 
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ç in Denizi ! Kurtuluş bayramı 1 Olgunluk sınavının 
ı Ve Hong-Kong için haznllklar kalkması isteniyor 

Maarif Vekilliği, lise imtihan 
talimatnamesi : ile _ Üniversiteye 
girme talimatnamesinde de~işiklık 
yapmıya karar vermiştir. Yeni 
ders yılından itibaren Iaboratuar 
çalışmaları yapılan bütün f akili· 
tele re imtihanla tal ebe ıılınacsk · 
tır Bu kararın Erlebiyat, Hukuk, 
ve lktisat fakültelerine <le te4mili 

il B 
ritanya imparatorluğunun 
UıakşarUa Singapur ve 

; Manilladaıı sonra ehem· 
1 miyetle tahkim edilen ileri üsle· 
erinden birisi de Hong Kong idi. 
Honi·Kong 1840 ta İngilizlerle 

I~ Çinliler arasında cereyan eden 
Afyon harbi sonunda, Britan}'a 

11 imparatorluğu camiasına dahil 
l~olmuıtu. 1860 ta yapılan Pekin 
1 anlatması neticeainde , Kanton 
~nehri deltasının ,,ark kıyılarını teş· 
.. kil eden Kovloorı yarım adası 
~ lngilizlere verilmişti. 

Sonradan 1898 de yeniden 
r yapılan bir mukavele ile Mirs 

koyu ile Drin koyunu da içine 
~ alan yeni arazi 99 ıene vade ile 
;
1 Britanyaya kiralanmıştı. O vakit· 
tenberi cenubi Çin eyaletlerinin 

<ticareti gelişmiı olan Hong Kong, 
her tilrlil medeni vasıtalara malik 

µ bir limandı. 
' Britanyanın di~er müstemle· 
1 keleri araıında idare tarzı Ber· 
D muda, Rahama, Kenya, lngiliz 
r Ginesi ttşkiltitlımnın a~·nıdır. Va· 
1 liıi, müstemleke r.azırı . ile teşrii 

meclisi, sıhhat ve Amme ıervis· 
leri, kara ve deniz kuvvetleri ko · • 
mutanları gibi 8ritan} anın mü· 
masil idare makanizmasına ma · 
likli. 

Japonların Çini iatilAya baş· 
laması üzerine, Çınrleld pazar· 
larının kaybolacagını anlıyan Ang· 
lo • Sa~sonlar, bu limanı Çine 
yardım merkezi olarak kullanı

yorlardı. Fakat 939 senesinde Ja · 
1 ponlorın Çinin Kanton eyaletini 
1 de zaptetmeleri üıerine, Hong· 

Kong'un Chan • Kay . Chck hü· 
• kOmeti ile irtibatı kesilmişti. J 

Bu vaı:iyet üzerine, Hong. 
Kong'un ticaı i ehemmiyeti ya. 

1 nında cenubi Çin denizinin ıimal 
1 kapısında· Manili anın karşısında 
1 kıymetli bir ileri üs olacağını dü

tünen lngilizter, bu müıtemleke
nin müdafaaaını artırmıılardır. 

Harp •ahneleri 

Oaam Adaıı 

G 
uam adası Pasifikte Ma
riannes takım adalarının 

Amerikaya ait bulunan 
en geniş ve en çok nüfuslu a.ia
sıdır . 48 km. uzunluğunda ve 
S38 kilomttre genişliğinde bulu· 
n~n bu ada crnup kısmında vol 
kanik , şimalde bir yayla ile ka 
palı dağlık bir arazidir . Şimalin 
de bulunan ıssız wake adası da 
Amerikaya aittir ve Amerikalılar 

burada da bir hava üssü kurmuş 
lardır . 

30 haziran 1927 de yapılan 

bir sayımda Guamın nüfusu 17018 
kişi idi • Bunun 15944 Ü yerli , 
1074 ü yabancıdır ·. 

Nüfus göç suretiyle arttığı gi 
bi yerlilerdeki üreme nisbetinin 
çok yüksek olması dolayısiyle de 
artmaktadır . Amerikalılar burada 
sağlık ve yardım işlerini son de
rece ileri götürmüşlerdir . Resmi 
dil lngilizce olup, ilk öğretim mec 
buridir . 

Adanın merkezi batı kıyısındi\ 
bulunan Agana şehridir . Bu şeh 
rin limanı Pitiden başka aJaua 
biribirlerine güzel yollarla bağlı 

köylerden başka merkezlere rast 
gelinmez . 

Guamda belli batlı ürün ola· 
rak mısır ve pirinç ve hindistın
ceviıi yetişir . Ada bir yandan 
Manillaya diğer yandan Honofulu 
ve Sanfransiskoya deniz. seferleri 
ile, ayni zamanda Amerikan Pasi· 
fik aşırı telsiz kablosu ile bağlı 
dır . Guamdan çıkan diğer iki 
kablo , adayı bir yönden Yap ve 
Menadoya , diğer yönden Ogasaw 
ra (Bonin adaları) ve Yokohama· 
ya batlar • 

Sonradan kiraladıkları top· 
raklara yeni toplar kurulmuş, tay· 
yare dafi top mevzileri:açı\nuş ve 
limana girilecek boğazlarla Hong. 
Kong'un göklerine hakim mevld
lere ışıldaklar yerleştirilmişti. 

Bununla beraber Hong Kong'un 
zaptolunmaı, yahut da 1.aptı, st
ratejik bir mevki elde etmiş kana· 
atini verdirmekten çok uzalc oldu
ğunu iki haftalık hadiseler gös· 
termiştir. 

Ç 
in denizinde henüz hakim 
olamamış olan lngilizlerin 
Hong · Kong'un dayan· 

masını temin edecek yardımı ya· 
pabilmeleri pek de mümkün de
ğildi. Kara tarafından Japonlarda 
bulunan Kanton eyaleti ile sarıl· 

mış ve geriden sıkıştırma taarruzu 
yapan Çin lcuvvetlerirıden hayli 
uzak olan Hona- · Kong'un Japon 
hava kuvvetleriyle evvelden iyi 
mevzi alclıklarına şüphe olmıyan 
denizaltılarının muhasarası netice
sinde bu akihete kavuşma!lı bek. 
Ienmiyen bir hadi~c de~ildi. 

Fılhakika, son ı.amanlardı1 

müdafaası şiddetlendirilmiş ve li· 
mana girilecek bütün boğazların 

mani ağları ve moyıılerle kapan 
mış olmasına rağ'men tayyare mey· 
danının bir tane olması ve bura· 
da n miktarda tayyare bulun
ması bu üste deniz kuvvetlerinin 
barınmasına imkan bırakmıyordu. 

Japonların ilk haftaki hücumu 
nihayetinde Kovloon yarımadasını 
aldıklarını ve lngiliıleı i yalnı:ı ada
rl" hıraktıklarını ö~rendik. 

Bundan ıonra Hong • Kong'un 
dayanmuı bekleneme7.rli. Toprak· 
larında pek az yiyecek yetişen 

bu müstemlekeye hemen her ıey 
dışardan gelmekte ve sıcak mev· 
simde su bile Singapur veya Ma· 
nilladan getirilmekte idi. 

Harbin ikinci hafeasında ada· 
daki müdafaa bataryalarını v~ li· 
man tesisatını dövecek hale gelen 
Japonlar nihayet bir kaç gün için· 
de İngiliz topçusunu susturarak 
adaya üç noktadan ihraç yap · 
mıya muvaffak olmu,,lardır. 

İlk günlerde cenup Çin deni· 
ıinde Japonlar hava üstünlüğünü 
temin edince. Hong-Kong'a de· 
nizden yardım etmek imkfi.nı da 

O 
na sokakta rastgeldim. Elleri 
ceblerinde idi. Beraber yürü· 
miye başladık. Koluma girc-

rerek : 
- Tuhaf... Dedi. Biraı. dur· 

du, yüzüme baktı, sonra anlat
mıya başladı : 

- Kar.mlığın fıaydaları ola· 
cağını düşünmüştüm. Örfi idare· 
nin yerinde bır tedbir olduğunu, · 
husust otomobillerin aeyrüsefer· 
den çekılmesini, bir gün tek, 
bir gün çift numaralı taksilerin 
piyasaya · çıkarılmıısını, hepsini 
muvafık bulmuştum. Lakin bu 
ıayede şahsen müstefit olacağı· 

mı hatırıma bile getırmemiştim. 
Devam ederek : 

- Bak.. dedi. Tekit tekit 
üstüne gönderildiği halde işlerin 
çolı.luğundan yetiştirilc-miyen bazı 
cetvel!ve evrakları, dün akşam 
evde çalıımak için beraberimde 
götürmüıtüm. 

Etrafa bir göz attı : 
- Düşün bir defa. Tam al

tı senedir Beşiktaştan Allahın gÜ· 
nü her sabah tramvaya biner 
Fatihe gelirim. 

Gece bütün evrakl.mn ekıi· 
ğini bitirdim. Evden : 

- Kendini helik ediyorsun. 
Diyorlardı. Gündüz calıştığın yet· 
mez mi ? Bu canım emeklerin 
iıyin sana mesai zammı verecek 
değiller. Biraı dı bizimle konuf· 

Adananın Beşkaııusaııi Kur· 
• tuluş günü yapılacak büyük bay
ram içıo Halkevınde ve diğeı 

müesseselerde ha:tırlıklar son saf· 
haya gelmiştir. O gün büyük bır 

geçit resmi yapılacak ve gece bir 
balo verilec"ktir. Balo için de 
hazırlıklar devam etmektedir. 

YILBAŞI PiYANGOSU 
Yılbaşı piyangosu 31 Unun· 

evvel gecesi saat 22,45 de çeki· 
lecektir. Piyangonun çekildi~i An· 
ka:-a sergi evinden Radyo nc-şri · 
yatı yapılacaktır. 

Kazant; Ver~ileri 

Anlatıldığına göre, şehirde 
bazı esnaf ve müesseseler her ne 
sebeple olursa olsun beyanname 
vermemiş olanlar kanuna göre 
vergilerini cezalariyle birlikte Ö· 

deyeceklerdir. 

B. KEMAL AKMAN 
Ankara :Bdediye Müf eltişi ar· 

kadaşımız B. Kemaı:rAkman mo. 
zunen şehrimize:gelmiştir. Hem· 

j _ şerimiz on beş gün kalacaktır. 

kalmadı. lngilteıenin büyük ümit· 
ler bailadı~ı bu müstahkem de· 
ni:ı üssü kendi mukad<icratınıı hı· 
rakıldı. 

J 
aponlar, denizden, havaclıın ve 
karadan hücum ederek Hong· 
Kong'u çevirdiler. Karadan 

müstahkem mevkiin karşısındaki 
yarım adayı aldılar. Ve sonra 
Hong·Kong'un bir kı8mma da aı 
ker çıkararak müstahkem mevkii 
ı.apta te~ebbüs ettiler. 

Fakat Hong - Konk tahmin 
edıldiğinden faz.la dayandı. Kara 
ya çıkan Japonlara nefes aldır· 
madılar. Bir taraftan Çin kuvvet· 
leri Kanton üıerinden Hong-Kong 
a giden demiryoluna hakim ola· 
rak bu yoldan:Japonların istifade 
etmesine mani oldular. 

Hong - Konh'un Japonlar 
tarafından zal?tı .~Çın sahillerine 
tamamen hakım olmaları demek. 
tir. Çünkü Hong - Kong'un kar 
f111ndaki Formaz adaları!Japon 

ların elinde :oıdu~u gibi biraz ce
nupta Haynan dt!niz üssünde de 
Japonlar .bulunmaktadır. 

....................... 
f VATANDA$! ! 
: BugUn bayramdır • t 
f Kurbanının ·derisini ve : 
• dlOer yardımlarını ha· t 
f yır kurumlarına verme· f 
t ilsin. f : .................... : 
Tüccar malları 
Ticaret Vekaletinin 
yerinde bir emri 

Ticaret Vekiileli ; tııcirlerimi· 
zin Mersin ve İskenderun liman· 
larm11 kendi nnmlarıno ~el~iş mal 
tarı vaktinde çıkarmalarını hildir· 
miştir. Çünkü , burada antre ve 
dc-polaı mahduttur. 

İskenderun limanı 
ı~ken.Jerun limanıııın reniden 

yapılması işi bir İngiliz fi~nıasına 
ihale edilmiştir. Liman hir buçuk 
senede ve bir buçuk milyon lira· 
ya yapılacaktır. 

Resim Sergisi 
Halkevinin açacağı t<'sim ve 

folograf sergi<>inin hazırlıklannn 

devam edilmektedir . 
Sergiyi çok çeşitli eserlerin 

bilhassa fotografların a-elece~i 

iimit edilmektedir . 

Lastik ihtiyacı 
Vekaletten Vilayete gelen bir 

tamime töre, Vilayet şehirdeki 
otomobillerin lastik ihtiyacını tesbit 
edecek ve sQratle merkeze bildi-
recektir. 

Dairelerde yılbaıı ve 
bayram tatili 

Kurban bayramı ve yılbaşı 

münasebetiyle resmi daiı eler ve 
müesseseler 1 Kanunusani' tatili 
nin ıırnya girmesi dolayısiyle beş 
gün tatil yapılmış oluyor. Çalış· 

maya 2 Kanunusani sabahı başlı· 
yacaktır. 

::sus. 

BENZEMEK 
............. . .......... . 
: Bir Küçük Hikaye : 
........................................ 

kalmayı çoktan göze almıştım. 
sana ayol. 

Annem ele sözt lcnı ıştı : 
- Oğfom ... Bu yaşıı geldin, 

artık bizden nasihata lüıum yok. 
Amma sıhhata ihtiyacın var. Eli· 
ne geçecek ıekiı buçuk kuruş 

eksik olsun. 

Ne raparsın 'l 
- Peki. Dedim. 
Ve ertesi güne yetişnwıi 

lbım gelen bir kaç müzekkereyi 
de çırpıştırarak, işlerimi bitirmiş . 

tim. 

Annem bir çevirme hareketi 
yaptı : 

- işte fÖyle ... Diyordu. Bi· 
raz yüzünü görelim 1 Söyle Fer· 
di, bizde ampulleri mi maskeliye· 
lim, )Oksa pencereleri kağıt iı· 

pirtolarla mı kapıyalım ? 
Bir saat karlar da hu itle 

uğraıtım. Çocukların çalııma o· 
dasının pencerelerini. diğer oda· 
!arını, hcıl'ü ve mutfağın da nm· 
pullerini maskeledık. 

Dayanamıyarak sö1e 
• tım : 

ltarış-

- Canım, denim, sen bana 
bütün hu tedbirler sayesinde iı. 

tifade ettiğin hir ııoldayı anla
tacaktın '? 

- Söıüm oraya gelecek ... 
Sabırlı ol bira7.. Evet, geç vakit 
yatağa girelim. Sabahleyin uyan
dı~ım zaman saat sekize çeyrek 
vardı. 

Son tamime göre selciz bu. 
çukta dairede bulunmak gereki· 
yordu. Tramvay bu yolu ancak 
kırk beş dakikada kateder. Alel
acele gi_vindim. Sokak kapısın· 
dan adımımı atar atmaz akıam 

hazırlamış olduğum işleri unuttu
ğumun farkına vardım. Artık 

can sıkıntım son haddini bulmuş. 
tu. Bir iki dakika içinde onları 
da alarak aokağa:fırladım. 

Ya~mur yağıyordu. Valide 
çeşmesinden durağa kadar bir 
hayli yol vardı. Islanmayı, geç 
Bu sırada lcartımde bir taksi 

düşünülmektedir. 

Fakültelere girecek talebeniJı 
liıe olgunluk imtihanından sonra 
tekrar bir:imtihan geçirmesi doğ
ru görülmemektedir. Bunun için 
lise olgunluk imtihanlarının kaldı 
rılması ve Üniversite tarafından 
bir bakalorya : imtihanl yapılması 
fıkri yeniden ileri· ıürülmektedir 
Bakalorya imtihanlarınııı yapılma· 
siyle liseyi bitiren gençl~rin henı 

kendi istirlatlarının gelişmesine 

imkan verilmiş olacak , Hem de 
Fakültelere, o Fal.:üıtdcıi lıüyülc 
l..ıir ba411rı ilt'I sona erdirccc-k lale· 
he. ulınmış olacaktır. 

Bu hususta ynpılm:'l!du olan 
incelemeler li!Se bitirme imtihan
lıtrırıdnn önce- oiı talimatnameye 
ba~Jannrak yürilrlıl~e girecddir. 

Kaymakanılara 
aid tayinler 

Ankaraclıııı bildirildiğine iÖre, 
Çorlu kay nakamı Nasuhi Karaos· 
man Bürhaniye kayınakamlıiına, 

Yalvaç kaymabmı Arif Çorluya, 
Kozluk kaymakamı Hamza Sivri· 
hisara, Şirvan kaymakamı Namık 

Kemal Başlcaleye. Saimbeyli kay· 
makamlığından vekalet emrinde 
Kadri Kozluğa, Seferberlik mü•lür· 
Uiğ'ii fefleriuden Selahattin Lice 
kaymakamlığına mahalli idareler 
şube müdür muavini Kemal leva· 
ı.ım müdürlü~üne , levaum mü. 
dürü hsan Gürarı Cizre kayma· 
kamlığ'ına, Bolu maiyet memuru 
Naci Yüksel de Kaıs mektupçu· 
(uğuna tayin edilcliler. 
Milli korunma kanunumla 

yeni tadilat meseleai 
Milli korunma kanununun 

değiştirilen 14,55 ve 65 inci mad
delerinden AOnra diğer baıı mad. 
delerinde; de~iştirilmcsi hakkında 
ki kanun projesi Yılbaşından son
ra Meclise verilecektir. Bu değiş· 
melerin çok önemli olacağı anla· 
şılıyor. 

durdu. Şoför 
Nercye:böylc ? Dedi. 
- Gürüyorsun. 
- Canım r.ereye gidiyor•un, 

onu söyle. 
- Fatihe 1 
- Çabuk öyleyse, AtlR 1 

Benim de Fatihte düne kadar 
hüsusi otomobili olan 
teriye randevüm var. 

- E ... Ama ... 

bir mÜf· 

- Çabuk ol da, vakit kay-
betmiyelim. 

Kendi kendime, c:Bu hiç ta
nımadığım adamın beni ta Fati· 
he kadar götürmesi hayra ala· 
met de~il yu' diye düşünüyor· 
dum 

Yirmi dakika kadar bir za
man geçmişti ki, Saraçhanede 
idik. Şoför sordu : 

- Dostum ıeni nereye bı· 
raknyım ? 

- E. •• Burası iyi .. iyi 1 
- Eh, dedi. Bugün biı: tek 

nurnsralılar çalışııoruz, yarın da 
ıiı 1 

-?'??'??! 
Haydi Allahaısmaıladık ! 
iki adım·:atar atmaz, derhal 

intikal ettim : Bu parasız yolcu · 
luğu, beni ta Beşiktaştan Fatihe 
yirmi dakikada on para bile al· 
madan getiraıı şoförün bir mes· 
lektaşına benzemek ıayeıinde 

yapabilmittim. 
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Bayram, yılbaşı 
harp ve biz 

K 
an, ateş, acı içinde çırpı· 
nan frenle alemi, hu yılda 

Noelini harabeler içinde 
geçirdi. Bu asrın muharibleri, bay· 
ram tanımıyor, merhamet duyma· 
maktadır. 

Yirminci yüz. yıl savafcılarının 
içini bir tek gaye kaplamış, kalp. 
lerini çarptıran bir his var: zaferi 

Bir tarafın ö!ümü, yok oluşu, 
hürriyeti, iıtırabı bahasına : elde 
edilecek kazanç, işte buna zafer 
diy?rlar. 

Şimdi ut~ o peşinde ko$an bü. 
tün bu Alem içinde yalnız bir 
kütıe:var lci, ıaferini çoktan Jı.:a. 

zanmıştır,~yeni bir 1.afer ar<lın· 

dun koşmayacaktır: :Bu :biziz. 
1'ürkiyc-, içtimai tekamül dere· 

cesi ~ yilluelmiş, maişet seviyesi 
normal, siyasi_.ve medent halda· 
rını kazanmış bulunan memlekettir. 
Bunun için yeni bir savaş hedefi 
olamaz. 

Biz bayrama ve yeni } ıla bu 
tam kılık içinde giriyouz •• Neıeıiz, 
kederli ve hattfi endişeli değiliz. 

Sulh içindeyiz. Başınm.da, bütün 
halk tabakalarından kuvvet alaı ak 
milli tesanüdü tam maoa&ile temin 
etmiş bir hükumet, biltün mille· 
tini etrafında çevrelemiş azimli 
bir Devlet Reisirniı var. 

Bizim geri kalmış cemiyeti· 
miı.i, üstün hayat ııeviyeııiııe aö
türmekte t!ll de~eril amil ıulh 

olmuştur. Buııuıı için sulh biıim 

sşkımıı.dır. 

E~er biz de, bu müsterih ha· 
yatırnıLı sarsmak isteyen bir feUi 
ket karşısında kalırsak tüphesiz. 
döğüşece~iz. Şu farkla ki: sulh 
için 1 ... reni bir:zafer için de~il. 

Yeni yıla ve ba} ramımıza ııılı· 

hatle, neşe ile girmedeyiz. Endi· 
şemiz yok.:. Yalnız. insani~~biı tek 
düşünce var içimi1rle: Başka diln· 
yaların da Türk dün.} nsı gibi 
olması. 

1'A:"JGilNER 

Bir talebe üç 

seneye mahkum oldu 
Rundan bir müddet evvel 

şehrimizdeki bir o'ltul müdürünü 
öldürmeğe teşebbüsten suçlu Meh· 
met oğlu Mustafa Yükselcçede 
hakkında ağ'ı r <'e1a mahkemesin
ele yapılan duruşma sona ermiş 

ve: Mustafa üç sene ağır hapıe 

mahküm edilmiştir. 

Bir Tedkik 

Hariçteki 
Almanlar 

Bugün, biraz taritıten, yani 
Versay muahedesindeki Alman 
kaybından bahsedece~iz. 

Versay muahedesi ile Alman· 
yanın elinden çıkan arazi : 

Avrupada: 
Alsas ve Loren (Fransaya) 

14,522 kilometre murabbaında 
1,874,000 nüfus, şimali Şilezvik 

(Danimarkaya) 3994 kilometre mu· 
rabbaında 167 bin, Open ve Mal· 
medi (Belçikaya) 963 kilometre 
murabbaında 64 bin, Pozenani 
ve Şarki Prusyaoın bir kısmı (Po· 
lon)ra) 42932 kilo:netre murabba· 
ında 2,961,000, yukarı Silezya e· 
yaletinin bir kısmı ( Polonyaya ) 
3214 kilometre murabbaında980,000 
Memel (Litvanyaya) ~950 kilomet· 
re murabbaında 120,000, Danz·g 
(serbest şehir olmuştur) 1850 ki
lometre murabbaında 330,000 nu· 
rus .. 

Yani Almanyadan yekun itiba
riyle 69425 kilometre murabbaı 

arazi ve 6,496,000 nufus alınmıştı. 
Müstemlekelerinden knybetli~i 

ise, 2,910,000 kilometre murabba· 
ında 11,886,000 nufustur. 

Şimdi Amerikada 8 milyon, 
Brezilyada 40 bin, diğer Cenubf 
Amerika memleketlerinde 100 bin, 
Cenubi Afrikada 40 bin Alman 
vardır. 
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TORK/YE Radyom 
ANKARA Rady~" 

Beş günlük Radyo 
Programı 

Pazart••I 29.t2.t94t 
7.30 Prorram ve memleket saat 

ayan, 7.33 Müzık Hafif Parçalar, 
7.4.S AJANS haberleri, 8.00 Müzik 
Hafif parçalar, 8 . ts Evin saati , 
8.30/ 8 .4S MCizik Proıraımaın son 
loımı (Pi) , 12.30 Prorram ve 
memleket saat ayan, 12.33 Müzik 
karııık prkı ve türküler , 12.4.S 
Ajans Haberleri , 13.00 Müıik 
learı11k prkı ve türküler prorra 
lamın devamı , 13.30/ 14.00 
Mclzik Kınıık prorram ( Pi ) , 
18.00 Prorram ve memleket sa· 
at ayan , 18.03 Müıik Radyo 
dans orkestrası , 18.50 müzik 
kemençe, kanun, ney ve santur 
le saz eserleri, 19.0S müz.ik mtls· 
tear makamından peırev, prkı 
ve ıemailer, 19.30 Memleket Sa 
at Ayın , ve Ajans Haberleri , 
ı9.4S Serbest 10 dakika , 19.55 
Mll&ik Muhtelif şarkalar , 20.lS 
Radyo pzetesi , 20.4S müzik 
bir halk türküsü ötreaiyoruz , 
21.00 ziraat takvimi, 21.10 Müıik 

Kanpk f81kt ve türküler , 21.30 
temsil kimgil ailesi , 21.4S Müz.ik 
Radyo senfoni Orkestrası, 22.30 
Memleket saat ayan ve Ajanı 
haberleri , 22.4S Mtlzik danı mü 
aiti (Pı) , 22.ssı 23.00 Yannki 
proıram ve kapanıı 

•••• ao.ıa.t••t 
? .30 Prorram ve memleket saat 
ayara , 7.33 müıik hafif prorram, 
7 .4S ajan• haberleri , 8.00 müz.ik 
lenfonlk parçalar Pi •• 8.15 evin 
saati , 8.'° , 8.4S müıik senfonik 
parçalar proırımmın son kısmı 
Pi , t 2.30 program ve memleket 
ıaat ayan , 12.33 müzik muhtelif 
tarka ve türküler , 12.4S ajanı ha 
berleri , 13.00 müzik muhtelif ıar 
kı ve türküler , 14.00 müzik kan 
11k propm , 18.00 program ve 
memleket saa• ayan , 18.3 müzik 
radyo salon orkestrası , 19.00 mü 
dk karlflk prkılar , 19.30 mem· 
leket saat ayan ve ajanı , 19.45 
aerbcıt 10 dakika , 19.S5 müzik 
faııl heyeti , 20.lS radyo gaıete 
Iİ , 20.45 müıik melodiler (Pi) , 
21.00 ziraat takvimi , 21.10 müzik 
oda mualkiıi, 21.30 koouıma 100 
aene ance nasal yqıyorduk, 21.4S 
müzik kluik Türk muziti , 22.30 
ıaat ayara ajana , 22.45 müzik 
cazband Pi. , 22.55 , 21.00 ya 
ranki prorram ve kapADll 
c;a .... mlla at.t2.t .. t 

7 .30 pro,.... ve memleket 
Aat ayarı , 7.J5 mOzik hafif par 
çalar (Pil , 7 .45 ajau haberleri. 
8.00 mOdk hafif parçalar , s.ıs 
evin saati , 8.30 , 8.45 müzik 
program . 12.30 prorram ve saat 
ayarı , 12.33 müzik kadanlardan 
fasıl ıırluları , 12.45 ajans haber 
leri , 13.00 millik kadınlardan 
fasal ıarkalan , 13.30 , 14.00 mil 
zile. kanpk program , 18.00 prof 
ram ve memleket saat ayan , 
18.03 mOzik radyo danı orkesrra 
• , 18.25 konuıma dıı politika 
hadiseleri , 18.4S radyo çocuk 
kulObil , 19.30 memleket saat aya 
n ve ajans , 19.4S serbest 10 da 
kika , 19.SS müzik 18% eserleri , 
20.JS radyo ruetesi , 20.4S mü 
zik bir halk türkisü 6treniyoruz, 
21.00 zirpt takvimi , 21.10 mü· 
zik kanpk ıarkı ve ttlrküler , 
21.30 konupna poıta kutusu , 
21.45 mlllik Riyaaeticumhur ban 
dosa , 22.SO memleket saat aya 
n ve njana haberleri , 22.45 Yıl 
be11 fevkalAde piyangosu çekiliıi 
IDn Ankara Serri Evi salonların 
tlan naklen nefl'i , 24.00 Ankara 
Şehir Lok•tlll ve Ankara Palaı 
Oteli ulonlanndan naklen neıri· 
yat , 1.30 , 2.00 Anadolu Ajansı 
•n ıazetelere mıhaus yazdırma 
•rvisi 
Pertemll• t.1.tea 
? .30 prorrım ve memleket saat 

ayan , 7.33 müıik hafif prorram 
Pi , '7.45 ıjanı haberleri , 8.00 
•il " hlfif proırannn devıma 
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Dl$ HABERLER 
.......................... : 
İ Asri Sinemada 1 
• ~~:: BU llSIM s:~;e 

Şark cephesi 
(Bqtal':\rı Birlnclde) 

Moıkova : 28 (a. a.) - Kı· 
tılanmıa Volkof çevresinde son 
ıilnlerde 52 den fazla köyB geri 
almışlır, Sovyet hava kuvvetleri 
dltmaa luta topluklarile tayyare• 
lerine hflcum ederek icara hare· 
ketlerine yardım etmiftir. Moslt0-
va cebheıinin bir kesiminde Al
maaJarın her ne pahaaına olursa 
olıun müdafaa etmek emrini al
dıkları t.ir mevzii yarmıfhr. Mer: 
kez ,kesiminde Sovyel birlikleri 
15 kilometre ilerlemiflir. 

Bilkref : 28 ( a. a. ) - Bir 
Komen torpido muhribi Karade· 
niıde bir Sovyet deniıalhıını 
bıtırmııtır. 

Bertin : 28 (a. a.) - Askeri 
bir kaynaktan : Sark cebhesinde 
Rusların mahalli hücumları sürıat· 
le pilıkürlülınüıtür. Bir kolordu 
moı 20 zırhlı tank tahrip ctmif· 
tir. LeninKrad kesimindeki Sov
yet yarma hareketi oeticuiz 
kalmıştır. 44 tank tahrip edilmiş. 
ıcoo bolıevik ölddrillmilıtttr. 

FIR TIN ANIN 
ZARARLAR/ 

Mersin : 28 (Tllrksöı.il muha
birinden ) Dün birden bire çıkan 
bir lodoı rittikçe fiddetini artıra. 
rak büyük bir fırtınaya inkilap 
etmiftir. Limanda fırtını yüzün. 
den oldukça mOhim zarar ve zi. 
yan olmuıtur . 

Limanımıı.da butday ,yükUi 
bir vapur zincirini tıramıı. diter 
bir vapurun kurtarma teşebbüsü 
akim kalmıf ve vapur karaya o 
turmuıtur. 

Limanda bulunan diğer va 
purlır deniıe açılmata muvaffak 
olmuılardır. 

Limandaki bir yelkenlinin bir 
tayfasının boğulduA-u ıannedilmek 
tedir. Bazı )'fikld ve bot mavna· 
lar batmıştır. Henüz ıarar ve ıi· 
yan teabit edilmemiıtir. 

8.15 evin saatı , 8,4S müzik prog 
ramının son kısmı , 12.30 program 
ve memleket saat ayarı , 12.33 
milzik türküler , 12.45 ajans ha 
berleri , 13.00 müzik prkı ve tür 
killer , 14.00 müzik karışık prog 
ram , 18.00 program ve memle 
ket saat ayarı 18.03 müzik çifte 
fual , 19.00 konuşma derdleşme 
saati , 19.15 müzik çitan havala 
n, 19.30 memleket saat ayarı ve 
ajanı haberleri , l 9.4S müzik halk 
evleri forklor saati, 20.15 Radyo 
ıazetesi, 20.4.S müıik karaıık şar 
kalar, 21.00 ziraat takvimi, 21.10 
müzik taksim ve saz eserleri, 21.30 
konuşma ıiir saati, 21.45 müzik 
radyo senfoni orkestrası, 22.30 
memleket saat ayan ajans haberle 
ri ziraat, esham- tahvilAt kambiyo 
nukut borsası fiyat, 22.4S müzik 
dans muziti Pi, 22.55, 23.00 yarın 
ki program ve kapanış. 
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7.30 program ve memleket 
saat ayarı, 7.33 müzik hafif parça 
lar Pi . 7 .4S ajanı haberleri 8.00 
müzik senfonik parçalar '(Pi) , 
8.15 evin saatı, 8.30, 8.45 müzik 
senfonik parçalar proıramının de 
vıma pi. , 12.30 prorram ve mem 
leket saat ayarı, 12.33 müzik ıar 
kı ve türküler, 12.45 ajans haber 
leri, 13,00 milıik peşrev semai ve 
ıarkılar, 14.00 müzik kanıık prog 
ram, Pi, 18.00 prorram ve mem 
leket saat ayarı, 18.03 müıik fa 
ıd heyeti, 18.40 müzik dans muıi 
ti Pi, 19.00 konuıma iktisat saa 
ti, 19.15 müzik dans muziti prog 
ramıoın ikinci kısmı Pi, 19.30 mem 
leket -saat ayan ve ajans haberle 
ri, 19.45 müzik kllsik TGrk müzi 
ti, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
milzik kan11k prkalar, 21.00 zira 
at takvimi, 21.10 temsil, 22.00 mil 
zik radya salon orkestrası, 22.3() 
memleket saat ayarı ajans haber 
Jeri ziraat, esham - tahvilat kam 
biyo nukut borsası fiyat , 22.45 
müzik radyo salon orkestrası proı 
ramının devamı, 22.SS, 23.00 ya 
nnki prorr•m ve b~Dlf· 

Çan· Klaay • Claelı'in 
yeni oasile•i 

ÇiJnkina: 2K (A.A) - Çang 
Khay · Chek haı iciye nazırhtı 
veklllitini üıerine almııtır. 

raponları gizli 
silahı 

( Baımakaleden artın ) 

eder~k ailelerinin ıeçiomeleri te· 
min edilirse havadan t~yyare ile 
beraber lngiliz h11rp gemilerinin 
üstüne inerek dilfmım yok ede
ceklerini bildirmişlerdir. ltalyının 
harbe girdiği gilndr.n şimdiye ka· 
dar b .. tar7.da kendini feda etmiı 
bir tek ltalyan tayyart<'İsi gpıill· 
meni. Fakat ltalyınların ilin ettik· 
leri hu fedıilili se11iı , ıedasıı 
olarak bu dt fa Japonlar ıös· 
terdi. 

Dtmck istiyoruı ki Japonların 
elinde aizli silah yoktur. o ka· 
dır ki fedai tayyareler sisteminide 

onlardan evvel ltalyınlır dlftin· 
m6ı. f Pkat bu siıtemi Japon fe· 

daileri tatbik etmiıtir. 

Japon tayyareciler ve denizal· 
tıcılar ara11ada ayrıca bir fedai 

sınıfı yetiıtiriyorlar. Millt anane· 
leri ırasında bulunan <harakiri:> 
itiyadı sayeıinde bu fedaileri ko
layca hulabiliyorlar. Japonlarla 

harp eden lnailizlerin, Amerikalı· 
ların Çinlilerin mOcadelede mu· 
vıffak olmak için bu yeni Japon 
silahına karşı ayni tekilde silah 
!anmalarını ihtiyaç vardır. 

Aeım U• 
--......----------

m .. eıoı aramror 
Elinden ütü VP. -.tv te· 

mizliti g~len bir hizmetçi 
kadına ihtiyaç vta,rdır. Ta· 
nınmış bir aile Yltnında ça
hşacakhr. Talip olanlenn 
Borsa karşısındıt Nuri Has 
yazıhanesine baıvurmalan. 
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BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

28. 12 • 1941 
-

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s. 
= --
Koza 00.00 14,SO 
Klevland Ç. 1 00,00 
Klevland l fi8,5(ı 1 70,00 
Klevland JI 00,00 66,SO 
M. Parlata oo.cc 1 SB,50 
P. Temizi 00,00 ! 56,00 
Kapım ah i 
Y. Çitidi 06,00 
K. Çi~i 6,1S 
Susam 

' 
-52,oô 

Butday yerli 8,4S 8,75 
Arpa 6,63 6,7S 
Yulaf 7,43 

1 
7,SO 

I= 

Ser~ı l>aYiz Kurlara 
DOLAR 

Ahı 129.20 
Sataş 132.20 

STERLiN 
lıhalat bedelleri ( mol ı • · 776 
deli ) prlmll sotıı 
Türlıiyeden g6nderllen nav· 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mol bedelleri 121 

1 
olarak gelen D6vialerln olıı 
lıuru 

Yardım ve seyyahlara ve• 728 
aolre içi" gelen c16vlalerln 
alıı lıuru 

Primtla aohı ( T ohlll mas• 124 
ratlon ves.lre ) 
Pphula alla Kuru 520 

Ceplleala alllerl 
ltak••du tetll~I 

ınerw s llncl .. ,.ıa.ıaı 
bombalamaktadır. 

Şark cephesi : Şark cephesin 
de Ruslar Moskova mıntıkasında 
ve Leningrad cephesinde yeniden 
tiddetli hücumJardı bulunmuı· 
lardır. 

Alman tebliti bütün bu hücum 
laran tardediJdifini bildiriyor. Mos 
kovadan srelen haberler ise Tula 
cephesinde Sovyet kıtaJannın iler 
lediğini kaydetmektedir. 

-ıiiilü- iWs~i 
Senenin en nezih 

ve en kibar balo· 
sudur. 

Adanamızın kurtuluş 
bayramına rashyan 5 son
kinun 942 pazartesi ge
cesi orduevinin muhteşem 
salonlarmda verilecek o

lan bu balo, zc!hgin piyan· $ 
gosu, zengin ve çeşitli bü
fesile büyük sürpirizler 
haıırlıyacak v~ sonsuz 
neşe ka ynatı olacAk olan· 

İ lanınız. 
bu balo ya şimdiden hazır· ı 

t. .... ~:. .. ~-:.: .. . i.,.. ........... - ................ ., .... . 
• • 1 Avukatlara, ticaret·; 
i hane ve fabrikalara 1 

müjde ! 
• . 

Her nevi muhtıra def- ! 
terleri gelditi gibi ticari 1 
defterlerin ticarethane ve i 
fabrikalara elverişli her bo· • 

! yundan gelmiştir. r aatlar 
! gayet muvafıktar. Saathane 
ı yanında Bedri Gülete mü-
i racaat edilmesi C 
i 2-3 . . 
' ...... _ ............................. t 

• 

Seyhan 

1940 da Allahın Cenneti 1941 de Leyli ile Mecnun 
1942 de de Bin Birinci Cece Rekor Kıracaktır 

Şark efsanesinin en gUzel ve en zengin 
BaQdadın ihtişamh saraylarınd$ 1 

çevrilen 

Türkçe Sözlü ve Türk Musikili ı 

A-100 1 incı
Gece 

MUnlr Nurettin'in en sehhar 9arkıları 
MUzeyyen Senar'ın nefis terennUmleri 

Üstat Sadettin KaynaQın ipdali 
besteleri 

Ferdi Tayfur'un harlkul&da taklitleri 

Bütün Adana Halkını Gaşyedecektir. 
Dikkat: Bu Nefis film için localar sablmaktadır istical ediniz 

' Bugün Gündüz Matinada 2 film 
BiN BiRiNCi GECE - TAKSi HAYDUTLARI 

.. ................... ! .... .. 

C. H. P. Nahiyesi Aşağı Canibişehir menfaatine 

AT KOŞULARI 
l/Şubat/942 pazar günü saat 12 de C. H. P. Nahiye Çaputçu 

1'öyü Mamur yolu üıerinde yapılacak koıu pratramıdır. 

1 - Birinci kofu üç yatındaki taylara mıhsus olup ı.ımı kanı 
taııyan hariç olmak üzere veıikah , veıikasıı taylara mahsustur. 

İkramiyesi 95 liradır. Birinciye 75 lira 2 inciye 20 liradır. 
Mesafe 1200 metre . Duhuliyeıi !O liradır. Sıklet 5S kilo. 

TecrUb• k ofu•u; 
2 - Hiç kotu kazanmamıı vesikalı, vesikasız arap at ve kısrak 

larına mahsustur. ikramiyesi 100 liradır. Birinciye 80 lira ikinciye 20 

liradır. Mesafesi 2000 bin metredir. Duhiliyesi ıs liradır. 4 yaıan· 

dakiler 58 yultau yqlaliiler 60 kilo tqırlar. 

T•h•mmUI kOfU8U 1 
3 - Yarıı kaıanmıı arap at ve. kısraldanna mahsustur. İkrami· 

yesi 17S liradır. Birinciye 150 lira ikinciye 25 l iradır. Mesafeli 3000 
m~tre duhiliyesi 20 liradır. Dört yafındakiler 58 yukara yqtakiler 60 

kilo tatırlır. 

Bu kotuya ıirecek atlar 15/ikinci Unundan 28 Hdncl klnan tuia 
hine kadar atlarını veteriner dairesine veyahut C.H.P. Nahiye idra· 

heyeti Çaputçuya kayıt ettiı meıi rica olunur. 2--4 

iLAN 
Defterdarlığından • • 

MAHALLESi SOKACI CiNSi ADA PARSEL SAHA Si MUHAMMEN HiSSE 
Kıymeti Miktarı 

Döşeme Naci bey Ev 356 8 38 75,00 Temamı 

> Tevfik bey > 329 46 85 300,00 35/108 

> Raif bey , 362 17 50 300,00 temama 

> Rifatbey Arsa 357 5 50 S0,00 > 

• Kara Salih Arsa 339 50 100 40,00 , 
> Tevfik bey > 329 47 12 12,00 > 

> Rifatbey > 364 12 25 25,00 > 

> Bahu > 357 1 311 311,00 > 

> Hasanca , 331 1 609 426,30 > 

> > > 331 2 310 217,00 > 

> > > 331 3 171 119,70 > 

> > > 331 4 71 49,70 > 

> > > 331 5 141 98,70 > 

> Nuri efendi > 361 9 :>.14 160,SO > 

> > > 361 10 20S 153,75 > 

> Yusuf huri > 345 5 17S 70,00 > 

> > > 840 17 59,S 17,85 > 

> Eyyup çavuı > 329 111 36 18,00 > 

Reıat bey Sedboyu • 483 20 r 9()() 450,00 .. 
06feme Huan bey • 349 3 134,4 1075,20 40/104 

.. Eyyup çavu~ .. 329 202 70 21,00 Temama 

,, • .. 329 99 205 102,SO • 
• Tevfik bey • 329 52 405 101,25 .. 
• Naci bey • 3S7 1 6t 41,40 • 
• Nuri efendi • SS7 JO ~ 

96,00 • 
• Naci bey • 350 10 166,00 • 

Ulucami Abidin pata Ev ıso 1 57 7S0,00) 21312 

• • Arsa 1so 2 25 75,00) 23040 

Yukanda evsafı yazılı 28 parça ıayri menkuliln mGlkiyeti Pefin para ile ve açık artbrma usuliyle 

satıp çıkarılarak 12111942 tarihine müsadif Pazartesi fÜnÜ saat on bcşde açak arttıl'IDUllWI icram ka-

rarlaıbnlmııtır. 
isteklilerin mezkQr tünde ve muayyen saatte 'le 7,5 pey akçau makbmlariyle birlikte Defterdarhk· 

ta milte19kkR komisyonu mahsusa ve malQmat almak isteyenlerin de her giln MWI Emllk .dltireane mil-: 
racaatlan ilin olqaur. 29-3- 6-to 13777 
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&yfa 4 11ÜRKSÖZÜ 

R. C. A. 
BRODWAY 

li 

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

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABIDINPAŞA CADDESi NO : 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfON: 110 

29 Birinci Kauun t 941 

....................................... • 1 f ABRİKA VE BİLUMUM MAKİNE SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I' • • • • • • 

Demir iş 

Saim Yalçıner 
Bilumurn makinalar, alalı 

züraige, motörler 
· tamir atelgesi 

Her Nevl Maklnaıara Yedek Parça, pik ve kızıl döküm 
softuk sıcak demir _ işleri, ııreze, bflylk klçflk torna ve 

Pllanya işleri, elektlrlk kaynak işlerini 
teminatlı-olarak yapmağa 

-- -
Pek Yakında Başlıyacaktır 
ADRES: • • 1 Eski İs~asyon Karşısında 

1 Telgraf Adresi : Adana Demir iş 

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

Bitin ajrıların panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rım süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda"i edilir, Müessir il&.ç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

;ar;::z:::s:::::=z:==::::::zcc:~ 

~ N E Z L E D M N 
M Kırıklık,Baş, H 

= Diş ve adele = 
D ağrıları : 
it En seri ve en kati şe· M 
M kilde yalmz kaşe il 

n GRIPIN: 
R R 
: ile geçer : 
il Havaların serin l ediğ"i bu A 
·R günlerde alacağınız ilk ~ 
A A 
il ::- tedbir evinizde birkaç GRıPaN bulJndurıaak olmalıdır. H 

·=-Kalbi ..... bozmadan,:mide ve· böbrekleri ~ 
n yormadan ıstırapları dindirir. ~ 

-----------------------------------

f 
( 
> 

f 
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IORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

• '" 
Sermayesi : .100.000.aQo Türk Liraaı 

•ı 

Şube ve ajans \dedi : 26~ 

Zirai vo ticari her nevi banka mu,<tmelel~r 

Para biriktirenlere 28.80Q lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar uf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara sen.!de 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikremiye dağıtılacaktır . 

• 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 il 

4 n 250 1000 
40 it 100 " 4000 ,, 

100 il 50 " 5000 •• 
120 il 40 .. 4800 il 

160 " 20 " 3200 " 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyl61, 11 Birincikanun, 
Mırt ve l l H uir:ıı. t:ıri"tlerinde çekilecektir. 

v~•,·v····~ ~1i 

·~ • 
T. iş Bankası ~ 

~ &içik taaarrul hesapları 
1942 ikramiye plAnı j KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 /Aincitepin tarihlerinde yapılır 

1942 lkraiDlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 " 

1000 •• 3,000 •• 
2 " 

750 ,. - 1,500 .. 
3 .. 500 " - 1,500 .. 

10 ,, 250 il - 2,500 
" 

40 •• ıoo ., - 4,000 ,, 
50 .. 50 ,, = 2,500 ., 

200 ti 25 •• - 5,000 ,, 
200 •• ıc •• - 2,000 ., ' ,, t 

de p .ırlak neticeler veren 
11Radyolin., sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahah ecnebi 

• 
RADYOLIN 

Seneliti ... 1400 Kr. 
1 AylrUı . . . 125 • 

llAnlar için idareye 

Umumi N~§rigat Madarü 
MACiD G0ÇL0 

1 

N Lüzumunda günde 3 adet alınır. TakJitlerinden sakınınız ve N 
= b.er yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ~ 

TUrklyaJ• Bankasına para yat1rmakl21 yalmz 
para blrlMlrmlf ve faiz aımıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denamı, olursunuz 

ı mUracaat etmalldlr BasıldıOı yer: TORKSOZD ~atboosı rı ........................ ., ..... ~ ................ . 
ı••w••"' :a: na::ı:rw a217:ıcn:• s =wx::ıocz::n:• 


