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1 .. ,. .. har 7arde 5 Kuruf 1 GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

AMERiKA 

J A P·O N YA 

INGIL TERE 

DON HARBE 

BASLA Dl 
ı...... .. .... , 
ı u~ak Şark balgele1 inde i 1 Japon kuvf•etleri karada ve ı 
ı denizde Amerika ve lngiltere t 
S ıulcerin.e ve imtiyazlı bölgel• ı 
S rin• tectllfl'İh etti. Denizlerde ı 
1 6'1gtlk muharebel.r baıletlı. 1 
ı Bazı AmeriAan 11e Japon ıe i 1 mi/eri battı. Amerikan ve in· ı 
ı ıiliz meclisleri toplandı. Ja, ı 
ı ponlar hozı Amerikan üsleri ı 
ı ne aıbr ilı"ı.ı te,.IJNJslerine ı 
ı ICfll. Ame,ikada bilyük heye i 1 can 11e ne/ret/. 11ar. Rasvelt ı 
ı w Çörçll 61rer nutuk sögli ı 

ı yerele wdyetf lngiliz ve A ı 
ı merikan mecliılerine aalattı, 1 
1 lor. BOgiJk bir deniz muhare· ı 
ı beainin dtw1m ettlli bilJirili· ı 
~ · ;;,r. ı 
!...... • ..... ı 

TatellM radwa 
........ aUtununda 

blerlb aeoUll 
Urp Dlaallll 

tuwllt etti 

B. Ruzvelt ve 
Çörçilin nutku 

Londra : 8 (a. a.) - lngil· 
tere, Japonyayı harp . ilin et
miıtir. Kanadı dahi Japon} a 
ile harp halinde oldutunu bil· 
dirmifrir. 

Ntvyork : 8 (a. a.) - Hol 
landa Hindistanı ve koslolilca 
Jaronyaya harp ilin etmiıtir. 

Nevyork : 7 (a. r.) - Tok
yo radyoıu Japonya ila Birletik 
Amerika devletleri arasında harp 
oldutunu b1ldirmiştir. Muhaıemat 
bu sabah ıaat albda baılamııtır. 

Londra : 8 (a. a.) - Avust
ralya ve Yeni Zelanda kabineleri 
24 aaatten beri toplantı halinde· 
dirler. 

Manilla : 8 (a. a.) - Filipin 
cümhurreiıi cçarpıımaya hazmı> 

demiıtir. 
Havana : 8 (a. a.) - Reis 

Batiıta Kilbanın Bırl~tik devtet
lere muuharet edece§tni bildir· 
mittir. Oiter Amerikan ctlmhuri
yetleri de Amerikan hOldimetine 
muuharette buhinacaklanna dıdr 
meaallaı a,öndermiılerdlr · 

Nevyork : 8 (a. a.) - Bele
diye relıi ıoktlnetin muhafna 
edilmeıini ıöylemiı ve hilldime
tin bütün tedbirleri aldıtmı teyid 
ctmiftir. Halk Beyaı Saray öntin
de dimhtlrreiıliti kA:tiblnin her 

beı dakikada bir okuduğu bülten-

:ı:::::ıı::ı=::::::::ı::: 
Velıiller Heyeti 

Ankara : 8 ( A. A. ) - Ve· 
killer Heyeti bugün saat 16 da 

· bir toplanb yapmıştır· 

============= 

Çukorovalılann çallşmalan 

Ordumuz için 
kış hazırlığı 

Adanahlarm Mehmetciklar için 
Hediye haz1rllQ1 devam ediyor 

Kahraman ordamuza kış 

Büyük Je,,izlerd• bir /ngiliz: gemiai 
hccliyeıi haaırlama faaliyeti de
vam ediyor : 

verilecek olan ( Kızılay ,baloau ) 
için idare heyetince çok ıüıel bir 
karar alınmııtır. Bu lcarar .. ıör6 
balo, kahraman askerlerimize kıt· 
lılc hediye tedadki husu.unda sa 
yın Adana halkının eöıterditi 
yühelc alakaya Kızılay'ın bir fiJk-. 
ran n;ıaoeıi , olacak ve para ile 
bilet aalılmıyacakhr, 

~-- - - . 
leri dinleyor. 

Vaıington: 8 (a. a.) - Bayan 
Ruzvelt, ene ile karfılaştığımız.ı 

biliyoruı ve buna karşı koymağa 
hazırıu demiıtir. 

Tokyo : 3 (a, a.) - Japon 
kıtaları Şanghaydaki imtiyazlı 

bölgeyi inal etmişlerriir. Şehirde 
örfi idare ilan edilmiıtir. 

Şanghay : 8 (a. a) - Ame· 
rikaya ait Vaçe anasına Japon 
bayraA"ı çekilmiştir. 

Londra : 8 (a . a.) - Japon 
kıhlan Sıyamın cenup lutaıına 

asker çıkarmışlardır. Japonlar 
Malcı.yaya da 1caradan:a1ker çı
lıermak teşehbüıünde bulunmuş 
!ardır. Çapıtmalar devam ediyor. 
Siyam dahiliye nazırı, icabederse, 
hOkômet mt"rkezinin Bankoftan 
başka bir yere rıakli için tedbir· 
l~r alındığını ..bildirmiftir. Singa 
pur<iaa bffdli11ditine göre, Japon. 
lar rece ıaatlctinde Malezya -
Siyam hududunun fiınal kiifeıin· 
de karaya ilk aaker çıkarma te· 
şebbüıündc buhınmuşlaı:dtr .: Bu 
akın püskürtülmüştür. 20 kilo· 
metrede Sabaka ikinci bir asker 
çıkarma tcfebbüsü ,\· apılmııtır. 
Düıman Siyam civarında mühim 
bir tayyare meydanına doğru 

ilerlemc~e muvaHak olmuştur. 
Tokyo : 8 (a. a .) - Batı 

pa1ifikte büyük hir deniz. muha
rebesi baılamıştır. Amerikanın 
31,800 tonilatoluk Veı Virjiny" 
zırhlısı t-atırılmıııır. Oklahama 
harp gemisi yanar bir haldedir. 
Üç Ameriaan gemisine de isa· 
betler kaydedilmiftir, 

1 

-\-. 
(JfJO(f'ilANi: 

A1"1tı715; . ~~ 

ş,·,..,..._ Mureu ·----.. -
Harbin yayıld •i• 

Bostan : 8 (a. a.) - File
delfiya ~radyosunun bildirdltine 
görf'!, Ru>:velt RHettcilue Ame· 
ı ik-aa 1.h.:.ıuaıımn -... c ı.a a oı uUIMol 

rwn Hav•y'de •it• k11J1plara- ut.~ 
rachfıDı bilbiriyor . 

Ncv_>ork: 8 ( a. a, ) - Rad• 
\onun bildirdi~ine sıöre, Amerika 
donanması Peaıl • Harbotıra'dan 
ayrılmııtır . Bir Nevyork telgrafı 
<la Pearl açıklarında iki Amerikan 
gemisinin batbğını ve direr bi· 
rindtn de imdat ifareti ahndıtını 
hildirİ) or . Amerikan bahriyeei 
dört Japon clenizalt111 ve tayyare 
gemisi batırmııbr . 

Ru:ıvcltin katibi , diifmın de· 
niultı gemilerinin Havav adaları 
açıklarında dolqtıtını ve Fllipin 
adalan açıklırıncla bir deniz ~e 
hava muharebellnin oldutunu bıl
diriyor . 

beı ltıtanrn laarita•ı 

TokJ o : 8 (a;a) - Ordu ge
nel kurmayının ream'n bildirditi· 

ne göre , Japon lutaları Honkonga 
LiA1w'4&u cL~nllı • Ouhı w c llU • 

nan .. .-ı brma.ymuı bildirdi· 
~ine töre r Japçm deniz ve kara 
kuvvetleri Malezya yarım adaıma 
bir çıkıt hareketi yapmaQ'll mu
vaffak olmuılardır. 

Singıpur : 8 (a.a) - lngiliz 
umumt karargAhının bildirdi~ine 

görf' • l!mal Maleıyaya küçük 
bir çıkarma kuvveti Retiren ve 
<lüfman ıemileri lngiliz birlikleri 

tarafından püskürtülmOşUlr. Va• 
purlarına dönen JapPn aakerleri 
İngiliz makineli tüfenlderinin ateıi 
altındadırlar . lngiliı. umumi ka-

rargahının bllfka teblitine göre , 
lngili:ı • tan areleri bir Japo.n de, 
niı. tefekkül6ne hücum etmiftir. 

(o.ili 3 lnuü •rfada> 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

200 lira Osman Ganioğlu, 30 
Musa Aydın, 30 Vehbi Necip Sa 
vaıan, 25 Saim: Boıaen , 20 Oı· 
mao Sipahi , 2o Halit Hoca, 15 
Cihadiye köyfl halkı, 10 Kemal 
Yaylacı, 10 Dedeler köyü halkı, 
10 Kemal Toplar, 10 Talip, Ka
dir, Mehmet, 7 Abdurrauf Pu· 
maai. 

Şükrii· Derkoç, Mehmet Bakır 
Mevl6t ôzıiven. Hasaa Çivili, 
Abdurraııak:Kaıkaa. Llitti Sakal, 
Ha1an SarP, Muıtafa Bayraktar, 
Dursun Ünsal, Halil Karan, Zeke

·1ceriyı helkeci, Mehmet Sipahi, 
Htlseyin Şayan, Abdullah büyük 
Afancak, Murat Aydin, Ahmet 
Sevgin, Hüseyin Viranlı, beşer li
ra vermişlerdir teberrüat devam 
etmektrdir. 

Umumi yekun .f%25 lira 80 
kuruıtur. 

Şimdiye kadar Ankara Kızıl
ay M~rlcezin" lurkdlirtbin lira yol· 
lanmıf\ır. • 

5 ikinci ldlnun 1941 pazartesi 
aünil aJrpmı Kızılay tarafından 

SOVYETLF.RE GÔRE -
Alman ileri 

hareketi durdu 
Ankara : 8 (R.G.) - Rus) a 

daki harbin kıt dolayısile mevzii 
vaziy,eUe oldutuna dair Alman 
bqkumandaolığı bir tebliğ neşre 
derele Jlk. defB ifüafta bulunmuı · 
tur. Moş~ovaya taarruz devam 
ediyoı:. Fakal mühim hiç bir ilcr 
leme yoktur. Sovyetler cenupta 
hakimiyeti muhafaıa ediyorlar. 

Baıkalarıuın kuUanmaaı ı•Y· 
rıkabil ıahsa mahıuı davetiyeler
le verilecek olan baloda, arzu e· 
denler , Rötüılerirıe takılacak Çİ· 
çele mukabilinde , iıterlerıe, Kt
ıılaya bir miktar pırı hediye e· 
deceklerdir. 

Yardım sevenler cemiyetine 
mensup bir kııım bayanlar, Kı· 
zılay balosu piyangoıu için 'fim· 
diden eşya tedarikine baJlamı.tlar· 
dır. Bu bayanlar heaiyelik piyan 
ko eşyası için yardım ıeven diter 
bayanJara da müracaatta buluna· 
caklardır. 

Hallct!vinin hlhıl"aL ... ı .......... 

sabit •efnlfıtl kp_nPıJ'm•ıMM l &.t
landıtf için..:baloDua nerede veri. 
leceA'i henüı bıHi olma~ da 
Ordue,vinde verilmeıi ihtimaJi çok 
tur. 

ALMANLARA GôRE --·-
Kırım batısında 
faaliyet var 
Berlin : 8 (a. a.) - AlmAYI 

tebliii : Dotuda~ harekatın kıva
w ve dötufıne tarzı Rwı kııaoa 
batlı bulunmaktadır. Doiu ceb
hesinin genif bölieleri üzerinde 
yalni& mevzii harekat kaydedili
yor, Kmmın bab kıyıları i&eria· 
de düşmanın asker çıkarma ha
reketinin önüne Reçilmiştir. Le-

1 Gerlsl 3 üncü 1a1fada> 
Ankara : 8 (A. A) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Tftrkiye - Al· 
manya arasında ticari mücadelele 
re mütedair 25 Temmuz 1940 ta

rihli hususi ınlqmanın 2 ay uza 
blması hakkında teati olunan; nota 
ların taldikine ve devlet memur 
lan aylıklannın tevhid ve tadiilü 

ne dair 3656 sayılı kanuna ek ka- • 
nun layihalarile latanbul Oniveni· 
lesinin umumt- müvazeneye alınma· 

-.......----· ------- -----

ıına d4ir olan 3694 nyılı kanuna 
ek kanun layihasının ikinci ve ta· 

••••llıılıil. ~i<lılliiil•• biiyet muamelibndan alınacak 
Li6yatla halyanlardan ~...:...__.~----~----~--------~-'0e __ rı.ı~ı_1DoU....,-~?QIMlm--,,......_>-.-.....-

Libyada 
lnoilizlerin 
üstünlüQü 
•navırcuer 

len vallrette 
tGerlll s llaoü •rlacla) 

.................................................... ı 
ı ı 

1 Amerika - Japon 1 
1 deniz kuvvetleri 1 
ı • 6' JL•1r 6 • ı ı Ga•n ba meo.zaulHI aıt er l•uıcı ya~ı•ını ugun ı 

i ilcinci •ahilemisd• balacalınms • i 
L .. """"" .... " .... """"""" .... """""ı 

Pastır p•6 Go/Gla•aray talınflı ile mualir ln•iU. taı.mı 
ara•ında 1apılan latbol mafının 2 - 4 •ayı ile Gala,..,.
,.aylJar lelaine netice/endilini radyoları~ıacla • mClfl tolıip 
ellaİf••ııİ~ tahii daydanu~ • Yulıarıdalıı re•ım yalımda 
Aclenaya .. ı.calı olan IP6iliz 1""1olcularınr ıahada .,,..,. 
ohrlıen g6.,.,.,,..lıtedir • 



2 Sayfa TORKSOZO 

1

CGünün Tedkikleri ~ ·1L.m:];ıJJtJ•id 
AmerikanJapon 1 

deniz kuvveti 

iki taraf kuvvetlerine bir bakış 
G 

unun en mühim mevzuu· 
nu teşkil eden Ameri· 
kan-Japon ihtilafı , hepi· 

mızın bildiği gibi , nihayet dün 
iki tarafın birbirlerine harp ilan 
etmesile neticelendi . Ve bunu 
takiben de harbin bütün dünya 
kıtalarına sıçramasile Avrupa har
bi cihanşumul bir mahiyet aldı. 

Harbin bir a-ünlük safahatı 

hakkındaki ajans haberlerini dün
ya radyolarından öğrenmiş bulu
nuyoruz • Bundan sonra cereyan 
edecek alakalı hadise ve muhare
beleri daha yakından takip ede
bilmeğe yardım olur düşüncesile 
bu iki büyük devletin deniz kuv
vetleri hakkında elde ettiğimiz 

mahlmab hulasa halinde karileri
mize bildiriyoruz : 

1939 da , yani harbin başla

dı~& tarihte Amerika ve Japon
yanın deniz kuvvetleri vaziyeti 
şu idi : 

AMERiKA 

Hattıharp zırhlısı 

Tayyase gemisi 
Ağır kruvazör 
Hafif ,, 
Torpido muhribi 
Tahtilbahir 
Torpidobot 

JAPONYA 

15 
5 

- 18 
- 17 
-215 
- 87 
- 00 

Hatbharp zırhlısı 9 
Tayyare gemisi 5 
Ağır kruvazör 12 
Hafif ,, - 27 
Torpido muhribi -112 
Tahtilbahir - 59 
Torpidobot - l 2 
Yalnız şu var ki , Amerika · 

nın lngilizlere devrettiği 50 torpi· 
do muhribi yukarıdaki 215 rak
kamına dahildir . 

Tezgahlardaki deniz inşaatı
nın durumuna gelince : 

AMERiKA 

Her biri 45,000 tonluk iki 
büyük hatp gemisi . . 

Bunların 16 pusluk dokuzar 
tapu ve hiç bir yere u~ramadan 
9000 millik seyir kabiliyeti vardır. 
Htr biri yüz milyon dolar kıyme
tindedir . 

Altı tane 35,000 tonluk Va· 
şington sınıfı saffıharp zırhlısı : 1 

Her birinin dokuz tane 16 pusluk 
topu olup süratleri 30 mildir . 
Aynca 12 şer tane beş inçlik 
ve elli çapında toplarile sekizer 
tane 25 çaplı tayyare topları 

mevcuttur . Bu gemilerden üç 
adedi denize indirilmiş bulunmak 
tadır . 

1936 da tezgaha konan üç 
tayyare gemisinin bu güne kadar 
denize indirilmiş olması muhak· 
kaktır . 

Klevland sınıfı sekiz bin ton· 
luk hafif kruvazörlerden iki tane 
ve Atlanta sınıfından altı bin ton 
luk dört hafif kruvazörü daha 
tezgahta olup bunların da hepsi 
denize indirilmiş bulunmaktadır. 

Destroyerlerden 24 danesinin 
inşası ikmal edilmiştir. 

Tezgahlarda 12 dane de bil· 
yük tahlilbahir bulunmakta idi ki 
bunlardan altısı granpus sınıfın· 
dandır. 

Japo11ya 

Harbin başlangıcında Japon
lann tezgahta dört saffi harp ge
misi bulunuyordu. bunlar kırkar 
bin tonluk olarak inşa edilmekte 
idi topları 16 pusluk ve süratleri 

30 mil etrafında olacaktı. Gemile 
rin inşası henüz bitmemiştir. 

Tezi&blardaki ikinci sınıf kru· 

YAZAN ; 

P. P. 
vazörleri beş, torpido muhripleri 
1?. tayyare gemileri üç tane idi 
ve dört grup üzerinden 19 tane 
tahtelbahir inşa edilmekte idi. 

Kuruvazörlerin lstandaıd o· 
tarak ağırlıkları yedişer bin ton 
olacaktı. 

inşaata başlanış tarihleri itiba· 
riyle bunlar henüz bitmemiş sayı
lır. Tahtelbahirlerin ise bir kısmı 
denize indirilmiş olabilir. Yalnız 

şu noktaları göz önünde bulun· 
durmak lazımdır ki Amerikanın 
ağır kruvazörleri en son sistemdir. 
Tayyare gemileri de Japonların

kinden üstün olup, içinde yüzer 
tayyare taşıyacak kabiliyette olan
ları mevcuttur. 

Diğer bakımdan Japonya 

A, B, C, D denilen devletle · 
re - yani Amerikaya, Brıtanya· 
ya, Çine ve Holla~daya - mey
dan okur vaziyette bulunan japon
yanın esas vatanı dört büyük a
dadadır. Bunlardan beherinin isim· 
!eri şunlard&r. 

Nippon (yahut Hondo), Sıkok, 
KlU • 0h.a1 ·.-.,.. .. ._ ( 7 .-L.-." l 1-Ll..-! 

do), 
Tabi vaziyette diğer birçok 

adalarda vardır. Kuril'ler, Formoı, 
ilh ... 

Sahiller, arızalıdır. Erazi dağlık-
tır. Ve çok vol"anlıdır. Dereler 
kısa ve süratlidir. 

Japonyadan altın, gümüş, de· 
mir, bakır, kömür, ipek çıkar. Ka
ğıdçıhk. abanozculuk müterekki
dir. ilerlemiş bir sanayi vardır. 
iklim, nebatların inkişafına müsa
iddir. Hayvan çeşitleri haylidir. 

Yüksek iktidar mikado denen 
imparatordadır. Nazırlar muavin
leri vaziyetinde bulunur. Meclis, 
ayan, mebusan tarzında ikiye ay-

-3-

Falcat babası Ihsan bey Le· 
rnanı umduğundan soğuk karşıla

dı ve ona hiç bir şey yapamaya
cağını söyledi; Leman son bir 
ümitle annesine baş vurdu, za
vallı kadın parası olmadığını, fa
kat bütün mücevheratını .tlıp sa· 
tabileceğini söyledi; bir kaç aile 
yadigarı hariç her şeyi sattılar, 

bunlar ancak 1,300 lira kadar 
tutuyordu; evi bozdular her 
şeyi sattılar, hizmetçiyi yolladılar, 

evi değiştirdiler; Ulvi daireden 
üç ay avans aldı; amcasını vekil 
olarak bankadan 2,000 lira kadar 
para kopardı ve işte böylelikle 
en nihayet mücevheratı kuyum· 
cudan aldılar, onu eski kolyenin 
kutusuna yerleştirdiler, bunu Le
man titrek adımlarla Muallaya 
götürdü, denilebilir ki zavallı kız 

iki günde on sene kadar ihtiyar· 
lamıştı; Muallanın kutuyu açıp 

bakmadan dolaba koyması onun 
korkusunu zail etti ve hemen 
allaha ısmarladık 1 Böyle deme
den koşarak oradan uzaklafttı ... 

Bundan S•)nra onlar için bir 
sefalet hayatı başlamıştı; Ulvi 
geceleri hatta sabahlara kadar 
yazı yazıyor, tashih yapıyor ve 
okuyordu ve böylelikle biraz. faz. 
la kazanıyor ve maaşını doğru· 

dan doğruya borçlarına veriyor· 
lardı, Leman ise hem çocuğuna 

bakıyoı hem mutbak hem bulaşık 

Kazalarda da 
fiat mürakabe 
teskilatı olacak 

M emleketirnizin 
ilô.ç ihtiyacı 

Türkiye • Almanya ticari vaziyeti 

Aldığımız malümata göre Bir 
takım eşya fiatlnrının mürakabesi 
nin teşkilatlandırılmasına dair olan 
kararnamede bazı değişiklikler 

yapılmıştır . Bu değişikliklere gö 
re , bütün vilay~t merkezi• rinde 1 

kurulan fiat mürakabe komisyon
larından başka nufus miktarı ve 
ticari ehemmiyeti dolayısiyle lil· 
zum görülecek kaza merkezlerin
de . valinin teklifi üzerine kayma 
kamın reisliği altında en az üç , 
en çok 5 azadı-n mürekkep ola
rak Ticaret .. Vekaletince birer fi · 
et mürakabc komisyonu teşkil e · 
dilecektir. 

nlmıştır. Devlet Ken deneh eya-
letlere bölünmüştür. ı 

Mesahası 417000 kilometre 
murabbaı . Nüfusu 75 milyon. Mer· 
kez Tokyo. 

japonyanın hakiki . tarihi ye· 
dinci asırda Yoritomo'nun gene· 
ral (Şogun) unvanını almasiyle 
başlar. 

. Bu ünvan irsi bir keyfiyet ik · 
tisap etti. Mikado ile Şogun'lar 

arasında mücadele başladı. ~Niha
yet mikado, ruhani bir hükümdar 
halini aldı. Askeri kuvvet, tama
miyle Şogun'un eline geçti. Buna, 
Avrupalılar taikoun diyorlardı. 

Japonyada hıristiyanlık on al
tıncı asırda belirmiştir. Fakat ha
kim did hala şintoizm'dir. 

1868 de asilzadeler (daimio'· 
lar) Şogun aleyhine kıyam ettiler. 
U cıa mıKaaoya ooyuıı cKnn::l\. 

Futbol maçları 
Pazar günü Adana s}adyo

munda üç heyecanlı maç yapıl· 

mıştır • 
llk defa saat 11,30 da lncir

lik g-ençlık ile Adana gençlik ku · 
lüpleri karşılaştılar. Bu hafta in
cirlik köyü gençleri biraz zayıf 

kadro ile gelmişlerdi . Neticede 
Adana gençlik kulübü 5 - O o
yunu kazandı . ikinci maça saat 
13,15 de başlanıldı . Bu yılın şam· 
piyonluğuna namzet 6ıncı Demir 
spor her nedense bu hafta bekle· 
nilen oyunu gösteremedi . 

Ceyhanlılarda takımlarını iyi 
çalıştırmış ve takviyeli çıkmışlardı. 

Demir sporun mütemadi alon
lan Ceyhanlılar tarafından kırılı· 
yor ve mukabil hücumlar yapılı 
yordu . Kadrosu zayıf olan Cey· 
hanlılar ber ne kadar güzel bir 
oyun gösterdilerse de oyunu 6-0 
kaybettiler. 

Saat 15 de de hakem Kenan 
Gülgünün idaresinde senenin en 
heyecanlı maçı olan Milli menau · 
catla Malatya mensucat arllsırıda 
yapılarak ikinci haftayımın se 
kiıinci dakikasınde bazı idaresiz· 
tikler yüzünden oyun va7.i}t"ti 1 1 
iken tatil edildi. 

Halkevimiz. gençleri 
bit• temsil hazırlıyor 

Halkevimız temsil kolu reji
sörü Hamdi Paramyok tarafından 

mecburiyetinde kaldı . O tarihten 
itibaren Japonya, Avrupa usulle· 
rine kendini uydurdu. 

Bu adalar devleti kuvvetli bir 
ordu ve donanmaya sahiptir. 1894 
te Çini, 1904 - 1905 te Rıısyayı 

fından yazılan < \1 azife> ,.isimli pi
} esin provalarına başlanılmış ve 

, bu ayın sonunda oynanmasına 

karar verilmiştir. 

o sayede yendi. 
japonyada 1914 harbine lngil

tere safında iştirak etti. 

Bütün bu harpler silsilesinde 
Formoz, Kore, Kia- Çeu'y, Mik
ront:zinin küçük bir kısmına sahip, 
Mançuri ve Şarki Mogolistan üze
rine nafiz oldu. 

Japonya, birkaç senedenbf.ı i 
Çin fütuhatına girişmiştir. 

Yakalanan hırsız 

Ceyhanlı Mehmet oğlu Ali 
adında biı adam kapalı çeı şı ci
varındaki tuhafiyeci Abdurrıızzak 
Kaçarın kapısı pt"rde ile örtülü 

olan dükkanindan dokuz çif ço· 
rap , ·dört kutu pudra , } üıellı 
adet masra ve. beş paket traş bı
çağını çalıp kaçarken suç üstü 
tutularak C. m. umumliğin( teslim 
edilmiştir. 

Oç Günlük Hikaye 
·-------~----... 

Acı Hatıra 
hem de orta işini kendi goruyor
du, zavallı kadın bitmişti, anne
sinin ölüm haberi, sanki bunları 
bir kat daha derinleştirdi. çama· 
şır yıkayan o güzel eller şimdi 
sanki bir külçe, Bulaşık yıkayan 
yer silı-n bu kadının o eski giizel 
göğsü ve mütenasip endamı ise 
sanki çukurlarla oyulmuş bir yol 
idi. Ulvi de vaı.ifeleriyle fazla 
meıgul olmadığı için kendisi için 
yazılan raporlar, yüz ağartıcı ôe· 
ğiidi; bu hayat böyle on beş se· 
ne devam etti, en nihayet feraha 
kavuşur gibi oldular; borçları ö
denmiş, çocukları büyümüştü, 

mektep Nejdete ilk tahsili esna
sında yardım etmiş ve onu va.ta
nın istikbali için sağlam bir adam 
yapmıştı . 

Bir gün, henÜL yeni t.vlerine, 
yeni möblerine kavuşalı yeni olu
yordu, Leman annesinin ruhunu 
anmak için mez.arınııı başına git· . 
ti uzun uzun ağladı, Şapkasının 

Çeviren: Suad Baydur 

etrafından çıkan bembeyaz olmuş 
saçları sanki onun kederinin de· 
korunu teşkil ediyordu. Medeni 
vazifesi başından ayrıldı. 

Hava almak için bir paıka 

gitti, ileride giden Raif Paşa za. 
de Mualla idi 1 Hani gerdanlığını 
kaybettiği eski arkadaşı bu sırrı 
onun da bilmesini isii} ordu. Ya· 
nına yaklaştı ve seslendi ! 

- Mualla Hanım ... 
Mualla Hanım döndü, güzel

liğini bala muhafaza ediyordu; 
şaşkın şaşkın Lemhna baktı. 

- Kimsiniz 1 fakat ben sizi 
tanımıyorum dedi. 

Leman kendini tanıtması la· 
zım geldiğini anladı, gülerek 

- Nasıl tanımazsınız, eski 
mektep arkadaşınız Leman, lh-
san. 

Bu söz üzerine Mualla he· 
men : 

- Zavallı Lemancığım, ne 
kadar değişmişsin ve yıpranmış· 

İstanbul ::8 ·Türksözü muba· 
birinden ) - Almanya'ya sipariş 
edilen ilaçların yola çıktığı hükü
metimize bildirilmiştir . Bu hu
susta alakadar makamlar, il Açları 
tesellüm etmek icin haı.ırhklara 
başlam ışt JT. 

Ticaret vekaleti Ticaret ofisi 
umum .müdürü ile ofi:ten Emin 
Girayın teşkil ettikleri bir Türk 
ticaret heyeti , dün , Almanyaya 
müleveccıheo şehrimizden ayrıl· 
mışdır . Heyd evvela Berline gi · 
decek, orada . bazı temaslar yap· 
tıktan sonra lsviçre ve Jsveçe 
geçecek dönüşte Ronıanyaya c\I\ 
uğrayacaktır. 

lsviçreden gelen mümessil ls
viçrt>nin tanınmış nakliyat şiıket
lerinden Vitak'ın mümessili Hans 
Siyeri şehrinıize f gelmiştir. Hans. 
memleketimizde orta Avrupa ara· 
sındaki nakliyat imkanları etrafın· 
da bazı temaslarda bulunacaktır. 

ilkokullar koruma birliğine 
hemıehrilerimiz 'u yardımda 
bulanmuılardır : 

Bay Nuri Has 300 lira , Nuh 
Naci Yazgan 300 , Emin Özgür 
50 , Emin Ôzsöz ve Yusuf Sarı 
Kelle 25 , İbrahim Telci 10 , lm
re K anije 5 , Zekeriya Güzel 5 , 
Veysel Ergun 5 , Fazlı Turga 5 , 
Burhan Pusat 3 , Kazım Kazancı 
oğlu 2,5 , Celal Çepni 2 , Emin 
Kışlak 1 , Fethi Güler 1 , Namık 
Utku 1 , Muhterem Ardıç 1 , 
Kemal Pekkoçak 1 , Baha Yen
gin 1 , Mumtaz onur , ;:,aurı An 

daç 1 , Mehmet Özbek 1 , Meh 
met Erdil 1 , Adnan Etaı slan 1 , 
Hulusi Günaçan 1 , Mustafa Ser
çe 1 , Abdullah 1 , Gani 1 , Ab 
dulkadir 1 , Bayan Leman Erzin 
1 , Bay Cumali Aladar 1 , Ab
dullah Aytur 50 kuruş vermiş

lerdir . 

Bir yangın oluyordu 
Hurma•ı mahallesinde oturan 

Ali oğlu Şeyhmusun evinde dik· 
katsiılik yüz.ünden bir yangın- çık 
mışsada itfaiyeniu tam zamanında 
yetişmesinden hadisenin önüne 2e· 
çilmiştir, 

sm, vallahi tanımadım, söyle ba· 
kalım ne oldu 1 Neden böyle bu 
hale geldin, halbuki gençken sı· 
nıfın en gü7.eli}diz dedi... Fakat 
aldığı : 

- Leman Senin yüıünd~n 

Cevabı üzerine yerinden fır
ladı benim yüıümden mi ? diye 
sordu. 

Leman ona her şeyi uzun 
uzadıya anlattı ve kaybettiği 

kendi gerdanlığının yerine al· 
dıkları öbür gerdanlığın parası 

olan 4000 lirayı 6 seneden beri 
henüz ödemef<le bitirdiklerini 
söyledi; bu sözler. Muallanın su · 
ratından öyle tesirler göstermişti 

ki Leman bile ne oldun Mualla 
demekten kendini alamadı : Mu· 
alla önüne bakarak, şu cevabı 

verdi : 

- Sana verdığim gerdanlık, 

tamamiyle sahte idi ve beş lira 
dan on para fazla etmezdi de· 
di ı 

* * * 
Bu gün bu hadiseden en aşe· 

ğı 20 sene geçmiş bulunuyor; 
batta şimdi memleketin en ta· 
nınmış bir avukatı olan Ulvi bey 
ailesinin bütün emellerini üzerine 
topladlğı bir hukuk talebesi bile 
var. Şunu da söyleyeyim ki genç 
• 
Nejdet Ulvi ailesinin yüzünü 8· 

ğartacak kadar çalışkandır. 

-SON -

9 Birinci kanun 1~41 

... 

TABiBi ÇEKlEB 

A 
merikanın büyük zengin
lerinden Grinhauz , çek 
kolleksiyonu meraklısıdır . 

Büyük bir kıymeti haiz ve meş· 
hur zatların imzasını muhtevi olup, 
ödenmiş çekleri satın almak ve 
bunları toplamak baflıca işlerin· 
den biridir . 

Amerikalı zenginin şimdiye 
kadar satın almış olduğu eski 
çekler arasında meşhur kaşif 

Gran'a , heyecanlı seyahati hak· 
kında yazdıgı bir makale bedeli 
olarak verilen 500 dolarlık çek 
de vardır . Büyük bir servet sa
hibi olan kaşif Gran , o~lunun te
sis etmiş olduğu banka iflas edin· 
ce beş parasız kalmış , çalışamı · 
yacak derecede ihtiyarladı~ı ci· 
betle , hayatını kazanmak için se 
yabatleri hakkında gazetelere ma
kaleler yazmağa razı olmuştu . 
işte Grinhauzun salın aldıQ'ı çek , 
Gran'a ilk makales! için veril· 
miştir . 

Garip bir t!ndüstri 
insanın aklına getirmiyece~i 

en garip sanatlardan biri Çinde 
Seking kasabasında , 300-'400 
ameleyi işgal ediyor . 

Bu endüstri ervah sanatı ile 
meşgul olmakta , yani ölüler ıçın 

tertip edilen ruhani ayinlerde kul
lanılan kağıdlan hazırlamaktadır . 
Mesela kocası ölen bir kadın , 
kapısından bir adamın girebilece· 
ğ'i derecede büyük kağıddan bir 
evi bu fabrikaya ısmarlıyor . Bn 
kağıd eve lazım gelen bütün eş· 
ya , hatta telefonu , kapı önünde 
duran otomobili bile kağıddan 
yapılıyor . 

Çin rahibleri ' mutad ayinler· 
den sonra bu katıddan evi, ma
bedin büyük avlusunda , ateşe 
voro .. oıc y•luyorlcu , Çi11lilerin iti• 

kadına göre alevler , kiğıdlau 
tutuşdurdukça ölünün rnhu da 
cennete yükseliyor ve cennette 
de bütün zevklerinden klm ah
yormuş . 
Kedilere merlıametıulifin cezası 

Londrada büyük hir alümin
yom fabrikasının seyyar komis
yoncusu olan Barret adında biri • 
evinde beslediği iki kediye karşı 

merhametsiz davrandığı cihetle , 
beş lngiliz lirası para cezasına 
mahkum edilmiftir . Barret , Lond 
ra civarında bir şehre gitmek ve 
ayni akşam evine dönece2'i zan
niyle , iki kedisini yatak odasında 
kilitlemişti . Halbuki komisyoncu 
nun gaybubeti on g·ün sürmüş ~ 

aç kalan kediler de dışarı çıkabil
mek için oda kapısını tırmalama· 

~a , acı acı miyavlamağa başla· 

mışlardır . Miyavlamaları duyanı 
komşular polise haber vermiş· 
terdir . 

Polisler , merdivenle , Bar
retin odasına girmişler , iki kedi
yi tutmuşlar ve bakmak üzere 
hayvanları koruma cemiyetine ver 
mişlerdir . 

Komisyoncu Londraya dö
nünce , ceza mahkemesine sevke 
dilmiştir . Hakim, suçluya : 

- Kedilerine karşı bu dere
ce merhametsiz davrandığından 

dolayı utanmalısın . Seni hayvan
lara karıı sert davrandığından 
dolayı beş sterlin para cezasına , 
bir sterlin de mahkeme masrafı 
ödemeğ"e mahkum ediyorum • 
Bulgaristanda Brannik teşkilatı 

Almanyadaki • Hitler gençli· 
ği » teşkilatı gibi Bulgaristanda 
da gençlik , • Brannik " isminde 
umum bir teşkilat altında topla· 
tılmışhr . Teşkilatın önderi Dr. 
St. Kleçkofun beyanatına göre • 
memlekette bu teşkilabn azası ha 
len 30,000 i geçmektedir . 

Teşkilat program ve talimat
namesine göre , spor terbiyesiyle 
beraber gençliği milli , askeri 
ruhta yetiştirecek , kışlaya girme 
den evvel kışla hayatına ahştıra

caktır . Bu teşkilata mensup genç 
ler, yazın kampa çıkmaktadır. 



Si YASI ve ASKERi 
GÔRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankanı Radyo Gazetesi 

Uzak,arkta 
11a,ıayan barp 

N 
ihayet dün Japonya Ameri
kay11 karşı harbe bıışlarlı. ~e 
harp, bir dünya harbi mahı

yetini almıttır . 
Amerikanın şimdi paçalarını 

sıvayarak dört elle bu işe sarıl
ması lnıımdır. Amerikada bütün 
Japonların tevkif e~il~csi ,,i~!n 
emir vcrilmittir . Çunku butun 
Amerikalıların varlığını korumak 
lbımdır. 

Bu harbin ilk rıeticl'si bütün 
Amerikalıları Ruıveltin et rafında 
toplayacaktır . 

Bu harp karşısında Rusyanın 
vaıiycti malum dı.-ı,fil ı lir. Mamafih 
ild tarafın <la birbirine harekete 
ieçmcııi bir strateji mt"selesid ir . 

ıt • * 
lniiliı kabinesi bugün topla

narak Japonyaya harp ilanı ka
rarını vermiştir . Çörçil Avam 
Kamarasında beyanatta bulunarak 
RuzveJtle telef onla görüştüğünü 
ve Japonyanın harp ilan etmiş 
bulunduğunu ve buna rierhal mu· 
kabele edildi~ini söylemiştir . A· 
vam Kamarası Çörçilin beyana
tım al~ ıtlamıştır. Çörçil, lnğiltere 
ve Amerikanın bütün kaynakları, 1 
bütün kudretiyle çarpııeceğını ila
ve etmiştir . 

* * * 
Son dakikadaki bir habere gö

re, Siyam yani Taylan ateşi lıces
mia ve Japonya ile anlaşmıştır . 
Bu anlaşmaya göre, Japonlar Si
yam topraklarından geçebilecek-
tir . 

* * * 
Viıi hükumeti Pasifikteki harp

ten bitarar kalacağım ilatı etmiş-

tir 

Ruıvtlt bugün kongre önünde 
500 kelimelik bir nutuk söylemiş 
tir. Ruzvelt bu nutkunda • Ame
rikanın Japon murahhaslariyle hali 
mfbakerede iken Japon askeri 
kuvvetlerin in Anııerikan kuvvetle· 
rinc taarruz etti~ini söylemiş ve 
demiştir ki : 

Amerika ordusuna ve donan
masına biltün bu laarruılan dt>fi 
etmeleri için emirler verdim. Bize 
öçılan bu harbi kabul ediyoı uz . 
Ne kadar uıurı sürerse sürsün bu 
haince harbin meiulilnü tecziye 
«"deceğiz . Kongreden lıainane ha
rekette hulunan Japonyaya harp 
ilanı kararı vermes'.ni rica ediyo· 
rum . •• 

t<.uJ.veltin bu ııutilu 'iddetli 
alklıla rla kar~ılanmıftır . 

DOCUM 
Milli mensucat fabrikası sa

hip1erin<1en B. Nuri Has ve eşi 
Zekiye Has'ın bir kız l?runları 
dünyaya gelmiştir. Annesı Yıldız 
Sayganı Babası Ahmet Sayganı 
kutlular annesine sağlık ve yav
ruya uı.uo ömürler dilerken. me~ 
leketimizin hayırseven f abrıkato-
rü Nuri Has ve eşi Zekiye Hası 
candan tebrik ederiz. 

ZA Yl - Kadirli askerlik şu · 
besinden aldı~ım terhis U~ıdımı 
kaybettim. Hükmü olmadı~ını itan 
ederim . 13718 

Seyhan vilayeti Kadirli 
lıca:ıasınm Kazmacı kö
yünden Keli o~ulların
dan İbrahim oğlu 321 
doğumlu Yahya Efe 

ft.: ZA Yl - Maliyeden aldığım 
maeııma vazettiğim mührümü kay 
bettim. Yenisini alacağımdan hilk· 
mQ olmadığını ilan ederim .13719 

15 Numarada Poıta ve 
Telgraf Müdürü ölü Ce· 
mel eşi Zehra Gökçek 

- -----------· 
ZA Yl - Ceyhan şubesinden 

3 Nisan 940 s!ncsinde aldıiım 
aakerlik teıhis vesikamı kaybet
tim . Yenisini alacağımdan hük
mü olmadığını ilin ederim.13720 

Ceyhanın Büyük Mana-ıt 
köyünden Ali oğlu Mah . 
mut Atakuı 316 do~umlu 

A merika 
Japonya 
lngiltere 1 

dün harbe 
başladı 

(Bası ı inci sayfada) 

Japon amiral gemisine tam bir 
isabet olmuş ve bu gemi batmıı· 
tır . 

Tokyo : 8 (a. a.) - Japon 
donanması umumi karargahı Pa
zadesi sabahı şu tebliği neşretmiş· 

lir : Havaydaki deni1. ve hava üs
lerine ~·ok muvaffakiyetli hücumlar 
yaphk, Japon donanması Şanghay
da bir Ingiliı. top çekerini batır· 
mış ve yankesi üzerinde bir Ame· 
rikan top çekerini zabletmiştir. Sin· 
gapura da çok muvaHakiyetli ha
va hücumla rı olnıuştur. Davaoye 
ve Vake ve Gnana'da hava hü
cumları yapılmıştır. Takım adaların

dao: Mendaonun limanıdır. 
Aınsterdam: 8 (a. a .):-Petr,.I 

adlı İngiliz petrol lopçekeri Onjo 
nehıinde batmıştır. 

Vaşington: 8 (a. a.) - Japon 
hava kuvvetlerinin bombardıman 
neticesinde Oah•t adasındaki as
kerler arasında 104 ölu ve 300 
yaralı vardır. 

Honololu : 8 (a. a.) - Bura· 
ya yapılan hücumlar neticesinde 
sivil halktan 300 dan fazla ölü sa
yılmıştır. Şimdi açıklarda bir hava 
muharebesi oluyor. Japon hava 
kuvetleri Goam adasını bombar
dıman ediyorla. 

Tokyo : 8 (a.a) - Domey 
Japon tayyareleri 8 de Honkon
gu bombaladı. 

Tokyo : 8 (a .a) Amerikanın 
Japonyaya koştuğu şatların kabu
lüne imkan olmııôığmı beyan et · 
mişlir. 

Libya barekAtı 
( Başı 1 inci s:ıyfıda ) 

Ankara : 8 ( A. A. ) - Lib 
yada cuma günündenberi büyük 
tank muharebeleri devam etmek
tedir • 

Muharebeler Eladen ve F..I· 
garbi arasında oluyor . lngilizler 
bu savaşın neticesinden çok ümit 
var görünüyorlar . 

Iogilizler şimdi Rezeğ-i tekrar 
de geçirmişlerdir . Ing'ilizler Mih· 
veı kollarının ia ş t: yollarını müte
madiyen tehdit ediyor . 

Almanlara gire 
( Birinci sa} fadan artan ) 

ningradda Ruslar çıkış teşebbüs
lerine boş yeı e devam ediyor. 
Şimal Afrikasında şiıl<letli nıu 

harebe.ler devam etmektedir. 
Toprukta düşmanın top mevzi
leri büyük çapta bombl\larla ilo,: 
Britany rı tayyaresi rlüşürülmüştzr. 

B. M. Meclisinde 
(Başt:ır:ıfı Birlnridt') 

harçlara dair 1260 sayılı kanunun 
8 ci maddesinin değiştirilmesine 

ve Yoıgat mebusu Sırrı lçöz'ün 
ağıllar . hakkındaki kanunun 1 ci 
maddesinde yazılı mecburi müdde
tin uzatılmasına dair kanun layiha 
tarının birinci müzakerelerini yap· 
mıştır . 

Açık Teıekklr 

Memleket ve hayır işlerin· 
de daima önayak olarak mad· 
di yardımlarını esirgemiyen 
sayın fabrikatörlerimiz Nuh 
Naci Yazgan ve Nuri Hu bu 
kere de İlkokullarda okuyan 
yoksul çocuklarımızın ihtiyaç
larına sarfedilmek üzere üçer 
yüz lira teberrü etmişlerdir. 
Bu hayır sever zevata açık te· 
şekk.ürlerimizi iblağa vasıta o!· 
manızı saygılarımızla dileriz. 

ilkokullar koruma birliği 
13721 
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PIY ANG O 

Numara 

386284 
366256 
244 11& 
24 5205 
075140 

Lira 
25,000 
ıo, ooo 
10, 000 
ıo, ooo 

5,000 

Numara 
212662 
104766 
095714 
219 114 

Lira 

5,000 
5,0 DO 
5,000 
5, 000 
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İSKEHDERUH ASKERİ SATIH AlMA KOMİSYONU 
REISli~iHDEH : 

Demiryolu güzergahındaki fabrikalarda bin otuzüç ton huğ· 
day pazarlıkla kırdırılacaktır. Tahmin bedeli elli dört bin iki yüz \ 
otuz iki lira elli kuruş olup muvakkat teminatı dört bin altmış~ 
yedi hra kırk kuruştur. Şartnamesi komisyonda iÖrülebilir. ihale• 
si 9-12-941 Salı günü saat IS de lskcnderun askeri satın 
alr.ıa komisyonunda yapılacaktır. 13715 

i 1 a n 
KAR~IYAKA TAPU sicil MUHlflZUGIHOAN : 

Köyü Cinsi 

Camusçu Çayır yeri 

Miktarı H U D U D U 

(45) hektar Şarkan : Yol , Şimalen : Fat
malı hüyüğü 

(9500) M2: Cenuben şif gaıben : Her · 
gele yolu çorak ve kaydın 
gölü ile çevrili. 

İbrahim Rasihin veresesinden Naciye kendisine isabet edecek 
hissesinin tesçilini istediği ve yukarıda evsafı Slliresi yazılı çayırın ta
pu sicillerinde kaytlı olmadığından senetsiz hakkındaki ahkama tevfi · 
kan tahkikat yapılmak üzere 21- 12-941 tarihine rastlayı:ın Pazar 
günü yerine memur gönderilecektir. Hu çayırın yeriyle alakalı olanla· 
rın mezkur müddet zarfında muhafızlığımıza veyahut keşif günü ke· 
~if yerinde memurumuza ellerindeki vesaikle birlikte müracaatları ilan 
olunur. 13717 

ilan 
SEYHAN ORMAN ~[VİRGE M000Rl060NOEH: 

1- 12-94 l Günü ihalesi mukarrer bului1an Misiste mevcut 
müsadereli 1345 parçalık keresteye talip zuhur etmediğinden 
satış on gün daha temdit edilmiştir. Taliplerin ihale günü olan 
12-12-941 Cuma günü Orman Çevirge müdürlüğü binasın· 
da müteşekkil komisyona müracaatları. 13 71 6 

ADAMA TiCARET Y[ SlHAYi 1 

ooa;!~~~tiH~iıecek ol•n tdare 1 

· Heyeti intihabı için müntehibi-

sani seçimi günü olarak tayin 
edilen 30-12 194l Salı gü
nünün Kurban bayramına tesa
düf etmesi dolayısiyle 100/ J ı942 
Cumartesi günü saat 9-] 2 ye 
tehir edildiği ilan olunur. 

13722 

8,30 

Şaheserler Şaheseri 

(DUMANIN) Ladaıı1 O Kamelya Eserinden lktib<ıs . Meşhur 
Mosukişinas VERDi tarafından operaya adepde edilen 

ÖLMEYEN AŞK 

LA TRAVİATA 
Yaratıcıları: SIGALO DEMILANON en güzel sesli artisti 

Marie Cebotari - Claudio Grollo 
fi 

Roma opera Rovayyalın orkestrası ve teganni hey'etlerinin 
iştirakile unutulmaz bir festifal gecesi 

iLAVETEN: 

STEN LOREL - OLIVE.R HARDI 

1 l Türkçe SiizlU J~ı 

Haydutlar Arasında 
En Son Ve En Güliinçlü Komedi 

Bagla OladUz Matinede iki itim 

.................................................... : 
ı 
: Tabela • Kristal • Resim • Afiş ! 
ı : ! LAıUk Mtbtlr i 
. p ı 
ı ı 

i A I · i i PAK : 
ı l : : K . : lı ı 
ı ı 
ı i ş ı 
ı ı 
ı Adrea : DoOruluk Fabrikası Civarı No. 59 - Adana i i 1 Ier Türlü Sipariş Kabul Edilir. ı ..................................................... : 

SATILIK ZİRAAT TRAKTOR VE AlETlERi 
(Cletrak) marka küçük tank lraktor F model gaziyle işler 18 beyiİr 

Yedek parçası var az çalışmış meyva ağ-açları arası sürer beheri (lOOO)lira 
(Oeeıing) marka 20 beygirlik iki traktor. '> (1000) > 

(Deering) marka 36 beygir lraktor çok az çalışmış ;; (2200) ,, 
(C ase) marka 20 beyg'r traktor iki ay çalışmış gaz yakar > (1300) > 

(Fordson) marka 30 beygiı" manyatolu son siııtem üç ay ~· alışmış. Be· 
heri ( l200)1irn 

(Lans) marka 30 beygiı tek silindir radyalorsuz ııınzotla i~ler. Be· 
heri ( 1500) lira 

(Farmal) ınıuka 10 hc-y~·iı pamııh:ulaıa v~raı az ~·alı:o,nıış . Beheri 
(1500) lira. 

(Hofrer şirants) marka 90 santimlik lıaıınan makinesi bir sene ça-
lışmış . Beheri (25"0) liıa . 

(Jon Diri) mark:t mübzer 24 ekme delikli müceddet beheri (450)1ira 
(Makkormik) marka mübzer 16 ekme delikli müceddet.Beher(350)lira 
(Motkkormik) orak makinesi 'yalnı z biçer. > (225)lira 
(Deering) marka biçeı bağlar iki adet biri müceddet. > (400) > 

(Hoodson) marka biçer bağlar yeri n sbette yedek parçası var. Be-
heri (400) lira. 

(Hoffer siranls) marka 13 ekme delikli hay van mübzeri. Beheri 
(200) lira. 3 - 3 13703 

Müracaat mahli : 

Basri Berkem Çiftçi 
ırmakta. 

Samı an 

İL A N 
ADANA BElEDiYE RİYASETİNDEN : 

Belediye asri mezarlığına alınacak muhtelif cins (5650) 

adet lahit tahtası açık eksiltmeye konulmuştur. 

A ) Muhammen bedeli 1503 lira muvakkat teminatı 112 
lira 72 kuruştur • 

B ) Şartnamesi belediye yazı iş 1 erindedir . lstiyenler 

suretini bedelsiz alabilirler . 

C ) Eksiltme 23 - 12- 941 salı günü saat 15 de 
belediye eııcÜmeni salonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat makbuzlarile birlikte gösterilen gün 
ve saatte Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin 

olunur, 4 -8-12-19 13663 
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1 TURKS ZU • R. C. A. 
• • • • • • : Gazete ve Matbaası : 

BRODWA·Y 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalg lı 
Brod:vey tipi radyolar 

• • • • • • • e . • 
OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- I o ,. 

• • • 
Türksözü 
Gazetesi 

flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GOHÜ 60- İ 
NÜNE VERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. I 

• · • • Kitap, mecmua, çek, bilet, atış, 
• plAn, barlta, bilumum matbaa 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat
S baaıara rekabet eder derecede 
• tab ve silratıe elden çıkarır. • 

Türksözü' 
Matbaası 

• • • 1 • • • • mu~laka · görülıüz 
• 

• • • 
MulıaFrem Hilmi REMO 

ABiDINPASA CADDESİ NO : 42.; TELGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 

• • • • • • • • • 

Türksözü Cilt Kısmı 
SAGLAM, TEMİZ, ZARif Cil T i~LERİNİZİ ANCAK TÜRKSÖZO 

MOCElliTHANESiNOE YAPTIRABiliRSİNİZ 

• • • • • • 1 • • 

T. İş B ;;;;;;;;;:ı 
&içik tasarruf besapıarı 

1942 ikramiye plAnı 
KE'ŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 lkincite,rin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. 3,000 •• 
2 .. 750 .. - 1,500 .. 
3 " 500 ti - 1,500 

" 10 .. 250 H 2,500 .. 
40 ,. 100 ti 4,000 .. 
50 ., 50 .. - 2,500 ., 

200 ... 25 •• - 5,000 " 
200 .. ıc 

" 
2,000 ,, 

( 

TUrklye ı, Bankasma para yatırmakla yalmz ~ 
para blrlktlrml• ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemiş olursunuz 

............. """-"A...........,...~~~~M.J>A~ ............... ~""""'-"' ........ .__~~ ,,---------_,,_;,-
TORKİYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayoi: !00.000.000 Türk lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticarl her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira iktamiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralJ ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göıe ikramiye dağıtılacakhr. 

4 Adet ıooo Llral1k 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 ,, 
4 

" 
250 " 

1000 it 

40 .. 100 .. 4000 
" 100 

" 50 .. 5000 •• 
120 " 40 t1 .C800 " 
160 . 20 3200 

" " " 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• • • ............. . ••••••••••••••••••••••••• 
.. ::::;;:::;; . ... , 
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NEVROZIN 
aoıon agrııarın panzenırıaır 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
.p-~-~~ -: - ~- BiR TEK KAŞE 

•,, _?- . . :ıı ~il NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla-. ı· rını süratle izaleye kafidir. Ro. ' 
mati:ıma evcaı, sinir mafsal ve 

· 1 adete ıstırapları NEVROZlN'le 
1 • .... j; ~ teda\.i edilir. Müessir ilaç : 

-~ ~~1 N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZi • • • • 

1 TERCiH lOINIZ 
icabında günd~ 3 kaşe alınabilir 

" Kalbi bozmadan, mide. ve böbrekleri ~ 1 yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
M Lüzumunda günde 3 adet ahnır. Taklitlerinden sakmın1z ve " 

N her yerde punu kutularını ısrarıa isteyiniz. . n 
N · - ü •:=::::swvu:x=:::c=::::uu::: 

............................................ ~ 
i Abone ve ilin 'JL"'Ül~lh'tSÖ~ it 

f 
şartları GÜNDELiK ~E - A06.NA ı 

Sahi,l ve Başmuharriri 
Senelihi .. . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

ı T AylıAı . • . T 25 • -
ı _ Umumi Neşriyat Müdürü 

· ı ilanlar için idareye MACiD OUÇLO f ınllracaat etınelldlr •••'•';' ,., , TORKSOZO Moıt.oo• J 
M~~ffff .. ff .. ffffffffffffM .... M .... ~ffm! 


