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Mançuriyi açıktan açığa ilhak 
beynelmilel ihtilaflara sebebiyet 
vereceti mülahazasile, onlu 1 
mart 1932 de "müstakil,. bir Man
çuko devleti kurarak. 1912 ihtila
linde çocukken tahtından uzaklaş
tırılan İmparator Pu-Yi 'yi ecdadı
nın tahtına çıkardı. Bittabi, bu 
bir kukla hükumetten başka bir 
fCY dr~ıldi. Fransızların, ilk önce 
Tunusta tatbık ettiği bu "bilvası
ta istimlak,, sistemi başka rlf'vlet
ler tarC?fından rla tecrübt' edilmiş 

ve gayet iyi netice veren bir ma
nevradır!. 

Mançurinin tamamı f et he<lil
dikten sonra sıra Çinin Jehot e) a
letine geldi; O zamandan beride 
Japonlar nüfuslarını şimali Çinin 
fil beş e} ileti üzerinde tesise ça · 
lııtılar: Ho-Pe, Tchalar, Suyaıı, 
Şan-Tur g ve Şen-si. 

Nıha.} et Çinde Japnn emtia· 
sına karşı açılan bo) kolajın lcal · 
dırılması ve Japon düşmanı cemi· 
yetlerin dağıtılması hakkında Ja
ponya tarafından verilen ve Şang 
Hal hükümeti tarafından kabul 
edilen ültümatümü müteakiı• Şang
Hal meselt"si çıktı . Japonlar hiç 
beldrmedıkleri bir mukavemetle 
karşılaştılar. İki ay süren ve Şa · 
pey'deki Çin mahallelerini tema
men tahrip eden müthiş muhare
belerden sonra Çin kuvvetleri ri
cat ettiğinden muharebe bitti. Bu 
nun üzerine Çin cemiyeti akvama 
müracaat etti Lord Sytton'un ri
y11setindeki heyet mahallindeki 
cemiyeti Akvam · namına tetkikat 
yapmak için Çine hareket etti. 
Fakat, heyetin avdetinde cemiye· 
ti Akvama tevdi ettiği rapor Ja
ponyanın lehinde olmadığı için 
Japonya bunu bir ineti nefis me· 
selesi telakki ederek cemiyetin 
Akvamı terketti. {27 mart' 1933) 

C1:miyeti Akvamın bu hezi· 
meti ve müc ssir olamamttsı; Mu 
aolıninin Habef seferine girişmesi, 
Hıtlerin Versriles hüküml~riniu 

hepsini frshe kalkışma•unı kolay
laıtırmış oldu . 

Artık cemiyeti Akvama gü 
ven kalmadı~ından . her hükümet 
kendi başının çarrsine bakmak 
içın süratle silahlanmaya mecbur 
oldu. Ayni zamanda cemiyeti ak
vamın bu ve buna benzer hare
ketleri sarıların beyazlara karşı 
duydukları husumetin artmasınada 
sebep oldu. 

Bugünkü Çin - Japon 

harbinin sebepleri 

Mançuko devletinin kuruluşu 

hem Çinin şimal kafasını kopar
mak ve hemcle Rusyayı Sarı de · 
nizden ebediyen çıkarmak demek 
ti. Japonya, Japon denizi ile Sarı 
denizde ve şarki Çin denizin ti · 
careti için değil kendi emniyeti 
içinde tehlıkeli buluyordu. 

Gerek bu askeri ıehepler ve 
ıerek Mançukonun Japon sanayi 
mahsulitına yetecek ne bir pazar 
ve nede bir ham madde kaynağı 
te;kil clmiyeceği pek çabuk an 
laşılmaaı üzerine Japonya, Avru · 
pa devletlerinin anlaşamamazlık· 
lanndan , Akdeniz statu-guosu' nun 
çok bozuk olma6ınd&n ve bilhas· 
sa Amerikanın harbe hazırlıksız 
bul'1nmasından bilistıfade, 11937 
ayında Çini istila ve istismara ko
yuldu. 

Hiç şüphe yokki, Japonyanın 
buradaki tuttuğu hedef 400 mil 
yon Çinliyi münhasıran kendi sa
nayi mahsuıitının müşteriki yap· 
mak ve Çınin pek zengin olan 
ham madde haıimelerini sırf ken
dine hasretmektir. Bunun içindirki 
Japonlar beş senedenberi Çinde 
harbediyorlar ve kan döküyorlar. 

Japonlar bupn ıimal, dotu 
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emzi Ramazan Atıl Bugün öğleden sonra yüz
me havuzunda teşvik müsabaka
ları yapılacaktır. 

Bu müsabakada 1500 metre 
rekortmeni Halil Talhan da hare
ketler yapacaktır. 

yakında başlanıyor O ~~yk~~:';~:.:~.bui::~~.=·~~-
.. lıştı~ım Neb11tlarda diyetin 

ve ~enup Çin vilayetlerini işgal

leri altına almış ve Çinin Milli 
hükümetiyle Milli ordusunu sa
hilletden Çunk - King'e kadar 
uzaktaıtırmış bulunuyorlar. Fakat, 
japonyanın Çine gönderdi~i 

askeri kuvvd bugün ve Çirıg 

King'e taarruza ve ne de Bur
ma - Çung - King yolunu kes 
meğe yetişmemektcdir. Bu sebep 
le Çin-- Japon silahlı ihtilası 

uzamaktadırr 

Çan -'Kay -~Şek Türkis
tan yoliyle Sovyet Rusyadan ve 
Birmnn} a'.;"üzerinden de lngiltere 
ve Amerikadan islaha ve harp 
levazımı :alabilmektedir. 

Japonyanın ihtirasına yalnız 

Çin_ değil aynı zamanda Filipin 
adalarile : Hındiçini, Felemenk 
Hindistanı adaları olan Sumatra, 
Cava, Celeb, Borneo, Yenigine
den başka· Avusturalya kıt'ası ve 
bugün Sıbiryada lıedef olmak
tadır. 

Japon propaganda11 

Ahaliyi harb• hazırlamak 

için iç propagandaya f evkalide 
ehemmiyet veren Japon ricali 
dıt propagandgyı da hiçbir su
retle ihaıal etmemektedir. Bu, 
Japon dış'propıtgandasını başlıca 
ikı" sahada mütelaa: etmek müm-.. 
kündür : 1) - Aksayı şarktaki, 

ırki rabıta ve .. beyu: dütmanlığı 

propagandası. 2) - lalam ale
minde yapılan propaganda. 

l - Akaayı ıarlıtalıi 

propaganda 

Malüm olduğu veçhile, As
yanın doğu şimalindeki Behrenk 
boğazıncian Singapura kadar bü · 
tün doğu Asyada \e Büyük Ok
yanusun cenubu garbi sahala
rında Japonyanın gözü vardır. 

Çünkü bu sahalarda petrolden 
altın·a kadar her şey olduğu gibi, 
Japonyanın bura!arl ele geçirme
mesile de temamiyle taarruz edi
lemez bir hale gelir. Yani bır 

kelime ile Japonya Asyanın şark 

memleketleriyle Bü)ük Okyanu
sun garbi ve cenubigarbisindeki 
yerlere mutlak surette hakim ol
mak ve dolayısiyle cihangir ol
mak istiyor. 

lıte, Japonya, bilha11a bu 
memlrketlerde ötedenberi birçok 
vasıtalarla propoganda yapmak· 
fadır. Bu propeganda vasıtaları 

meyanında en müe11ir olanları 

şenlardır : 
a) - Ucuz mal satmak sure

tiyle beyazların soyğuncu ve gay
ri bfşeri birer millet olduklarını 

göstermrğe çalışmak yoliyle ya· 
pılan propaganda. 

b) - Fevkalide güzel klife· 
lerle müzeyyen propaganda 
mecmuaları çıkarıp bu memle-

Müubaka programı şöyle 

tanzim edilmiştir : 
Bü) ükler arası : 
100 metre serbest 
200 
100 
200 
400 

Türk 
arası : 

" .. 
.. sırtüstü 

., kurbağalama 

,. serbest 
Bayrak yarışı, küçülder 

50 metre mesafede muhtelif 
müsabakalar yapılacak. 

Bölgemiz Beden Terbiyesi 
yüzme antrenörü Nt>şet Sürer bu 
müsabakaların hakemliğini yapa
C{lktır. 

Mersinde Parti 
lıoagreıerı ltafladl 

Mersin : 4 ( Türksözü muha
birinden ) - Cümhuriyet Halk 
Partisi Merkez kazası ocak kon
grelerine dün baıtanmııtır . İlk 
kongre Nüzhetiye nahiyesine bağ
lı Hamidiye ocağında Nahiye lda· 
re Heyeti reisi Hayri Hakkakoğ
lunun nezaretinde yapılmıştır. 

Ocakta kayıtlı a.ıanın tam 
bir ekseriyetinin huzurunda yapı
lan bu toplantıda idare Heyetinin 

bir senelik çalıtma raporu itti
fakla kabul edilmiş , mahallenin 
ihtiyacına ait dilekler serbestçe 

miinakafa ve tesbit olunarak eski 
İdare Heyeti tekrar it haıında 
bırakılmıibr. 

Kongreye nezaret eden na
hiye İdare Heyeti reisi Hayri 
Hakkikoğlunun millt birlik mev
ıuu üzerinde yapmıf olduQ'u ko
nuımada Partilinin vazifesi açık 

bir lisanla anlatılarak toplantıya 

ı son verilmiştir. 

1aeadlne 
ılıl 

mıtebaıııı 

vermlı 
Tanınmış sabıkalılardan Cin 

Mehmet adında bir yankesici, ken
dine mütehassıs süsü vererek Hü
seyin Yampanın cebinden parası· 
nı aşırırken suç lsiü yakalanıp 

C. Müddeiumumilitine verilmiş

tir. 

ketlerde bol miktarda dağıtmak 

vasıtasiyle yapılan propaganda, 
Bu mecmualar, Japon yadaki me
deni inkişaflarla bütün Asya ırk

larının yüksek meziyet ve feda
kirlık ruhlarile dolu olduklarını, 

sarı ırkın beyaz ırklardan çok 
üstün oldularını, hüriyet ve is
tiklilin ne büyük bir bahtiyarlık 

olduğuuu gösteraıeğe çalışmakta 

dar. 
( Sonu var ) 

.......................... 
ı ı i 'Yarın All,am i 
: = R A DYOMUZDA=: 

f 6treaeceıım1z i 
ı Balll Tlrlllıl ı 
ı ÇAYA iNDiM ı 
ı ı 
ı Çaya indim taşı yok, ı i Yüzük buldum kaşı yok: i 
ı Havada bir kuş gördüm ı 
ı Benim gibi, eşi yok. ı 

ı Çaya indim çaf larım, ı 
ı Yar, yar diye atlarım; ı 
ı O yari sıtma tutmuş ı 
ı Ben ısıtma baflarım. ı 
ı ı 
ı Daflar dafımdrr benim, ı 
ı Gam dafımdır benim; ı 
ı Söyletme çok af /arım ı 
ı Yanan çafımdır benim; ı 
ı ı .......................... 

Parti Ocak 
Kongreleri 

Cumhuriyet Halk Partisi: Sey
han vilayet teşkilitına dahil Ocak 
Kongreleri devam etmektedir. 
Dün Karataş nahiyesine haklı bü
tün Ocakların Kongreleri nih y de 
ermiştir. Bugün de Yüregir nahi
yesi kongresi yapılacaktır. Kon
greler Partililer tarafından alaka 
ile takip edilmektedir. 

ntrelerlmlı 
lfitre) lerimiıi Türk Hava 

kurumuna 'Vermekle üç milli ce
miyetin gayelerine bir anda yar
dım etmek imUnmı elde etmiş 

olacağu. 

cerban Poıta 
idaresinde 

Ceyhan : 4 (Türksözü muha
birinden) - Kazamız P.T.T. şefi 
Fazıl Başeri'n Keferdiz nahiyesine 
naklen tayin edilmiş olduğu haber 
alınmıştır. 

Balgaraa azami 
llratıaıa teıltlO 
Ticaret Vekaleti iaşe Müsteşar

lığı bulgurun azami fiyatının tes
hil edilmesini viliyetlere bildir
miştir. Müsteşarlık bulgurun azami 
fiyatının tesbit edilmemiş olmasın
dan bazı istihsal mıntakalarırıda 
daha yüksek fiyat verdikleri için 
buğdayın bulgura tahvili edilerek 
satıldıtı ve el konma hükumlerin
den istifade tarafına gidildiğini 
anlamış ve bu maksatla da bul
ıur fiyatlannın tesbltini gerekli 
görmüştür. 

1 
1 
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Ayakkabı kolleksiyonu -Nebatlar ve ağnllk 
Geçenlerde ve(at eden Macar asilzadelerinden 

biri terkettiti vasiyetname mucibince, birçok zah
metlerle toplamıı oldutu ayakkabı kolleksiyonunu 
üniversite miizesine hibe etmiştir. 

Kolleksiyon, her · nevi ve çeşitten 2800 çift 
ayakkabıdan mürekkeptir. Bu ayakkabılar arasında 

en garip olanlan, 15 inci asra ait olanlardır. 
Bu ayakkabılar, gayet uzun burunlu olup, bu 

burun büküldüğü zaman diz kapaklanna kadar va
nyor. Diter bir ıarip ayakkabı da taktiyle Prusya 
Grenadye askerlerinin giydikleri botlardır. Bu bot 
lann atırlıtı dört kilodan fazladır. 

K ollektiyonda en zarif ayakkabı, köpek bahtı 

derisinden yapılmış yeşil bir lran ayakkebısıdır. 
• • • 

Şikaıo üniversitesi biyoloji profesörü Doktor 
Horst, atırlık asılması nebatların neşvünemasına bü
yük bir faydası dokundutunu ileri sürmektedir. 
Prof esor f ev kal ide hassas ve kendisine dokunuldu
Q'u fibi derhal etilen bir nebat olan mimozaya 
hafif yükler asmıştır. 

. Mimoza yükün atırlıtı altında bidayette eğil 
mişse de bir müddet sonra sakı yukanya kalkmıı 

ve nebat yeni bir boy ve kuvvet iktisap etmiştir. 
Şimdi Amerikalı ilim, nebatlann atırbklara karşı 
bu aksülAmelinin ıırrını ketfetmete utratıyor. 

Haber aldığımıza gore, pek faydası,.bahsinde misal olarak al -
Y•_kında Ziraat Bankası pamuk dı~ım iİd bitk iden ikincisini Pirinç 
muba~aasına başlıyacakb1:: • . nebatı, yani ( Oryza Satı'va ) 

.zıraa.ı . ~anka~ı . hukum~tın dediğimiz ve her zaman \e bil-
tesbıt ettıQ-ı fıat!a_r uz~nnden ?ıya- haa.a!Ramazan günlerinde sof· 
sayı ı:"~hafaza ıçın b~r komısyon ralarınızda varlığiyle iştihalarımızı 
heyetını satış mahallınde bulun- arttıran pilavın,. maddci iptidai-
duracakbr. yesi olan pirinçli : 

Banka piyasaya müdahale e- Bunun gu· ı h tt 3 . . . _ _ n erce ve a a 
dı~ceye ~adar çıftçı en . kuçuk hafta diyete hem de: mecburi di-
mıktardakı pamuklarını dahı Ban· . t z k ld x. h ld b" b" .}e e maru a ı5 ı a e us u-
kaya bağlayaca"kbr. Bu muamele t" k d d x. f 1 h 1 t . . un u ur u5 una , az a ası a 
ıçınde noter masrafı alınmayacak- x.· h' t- 1 k - · 

verece5 ıne şa ı , oma uzereyız. 

br. Bilmem belki duydunuz.; Bahçede 

Orbaa Kaftancı 
fzmir Tarım Satış Kooperatif -

teri baş ~ kontrolörlüğüne, arzusu 
üzerine tayin edilen Orhan Kaftan· 
cı'nın yann Ankara Postasile hare
ket edeceQ-i haber alınmıştır. Mem· 
leketimizde çok Önemli işler gör
müş olan mumaileyhe yeni vazi· 
fesinde muvaff akiyetler dileriz. 

LiMiTED ŞiRKETLERi 
MUKA VELENAMEÔRNECI 

Ticaret Vekaleti, müteşebbis
lerin işlerini kolaylaştırmak mak· 
sadiyle anonim şirketler ıçin oldu· 
ğu gibi limitet şirketler için de 
bir esas [mukavelenamesi örneği 

bazıılamıştır. Bir esas mukavele
namede bulunması lazım relen hü
kümleri içinde toplıyan bu muka
velename ile kurucular ileride ara
lannda çıkabilecek anlaşmazlıkları 
önlemiş bulunacaklardır. Vekalet 
istiyenlere bu esas mukavelename 
örneklerinden parasız olarak gön 
dermektedir. 

Tataıu carlb 
incirlik karakolunun Çamurluk 

köyünde Kalak zade Lutfinin ko· 
za tarlasında çalışan Maden kaza
sından amele Bekiri bir kad.nı 

yaralama meselesi yüznden bıçak
la muhtelif yerlerinden atır su
rette cerh eden Ceyhanın Kırmıt 
nahiyesinden Ramazan yakalana
rak adliyeye teslim edilmiştir. 

Çocaldanna Bızd 
apıı raptırum 
Mekteplerin açılma zamanı· 

nın yaklatması hesabiyle boıattı
lan Gazi ilkokulundaki lkızıl afısı 
merkezinin sergievine nakledilditi 
ve burada sabahleyin saat dokuz· 
dan on ikiye ve: . on üç buçuktan 
on yediye kadar aşıya devam 
olunduğu aşı yaptıracak ve yap· 
tudığı aşıyı tamamlattıracak olan 
muhterem halka ilin olunur. 

Kadralar 

birinin Çeıtikliğinin suyunu ko· 
mis.} on kesmit , kurutmaya karar 
vermiş, aradan 28 gün geçtikten 
sonra istenen islahat yapıldığın

dan tekrar suları koyverilerek 
çeltik nehatı muhakkak ölümden 
kurtolarak yeni bir hayat çağına 
kavuşmuş ?. 

Yarın bu alandaki müşahede· 

terim iddiamı isbat edecek gibi 
görünüyor galiba ... 

Bu hadist: gözüme ilk defa 
görünmüyor. Bakınız Finikede İd
ris ağaların 25 gün susuz kalan 
Çeltikliğini herkes mahvolmuş na· 
zariyle bakıyordu . Ben o vakıt 

hiç tetaş etmemiştim . Sahibine 
bu su kesiminin sana çok bü} ük 
karı var demittim. 25 gün sonra 
suyunu verdirdiğim bu çeltiğin 

hasılatı civara nazaran en iyiıi 

ve en fazla lcarlıaı olmuştu . 

Bahçede suyu 28 gürı kesilen 
Çeltildiği bu defa daha iyi bula· 
cağımı ümit etmekteyim . Çünkü 
bu kcıilif zamanında hava serin, 
ya~mur eksik değildi . 

Bu itibarla gerek kazanç ba· 
kımından , gerek cezaen suları 

kesilen bir çeltiklikte zarar ara· 
maktanaa fayda, kir aramak daha 
doğrudur. 

ilim, Fen çok ileridedir. Daha 
da ilerliyor. Eski gö üş ve iddi· 
alara kapılmaktansa hakikati ye· 
rirıde görüp anlamak ve sonra 
verilmiş kararı , köklefen akide· 
teri topdan silmek gerek olduğu 

kadar da zaruridir. 
işte diyet 11ter isteyerek, ister 

istemiyerek ve cebren yapılsın 

yapılmasın zararı yoktur . Fay· 
daaı çoktur . Nitekim Ramazan 
ayı Müslüman Aleminde bir diyet 
ayıdır. Bu aydaki diyetimizin za· 
rarı nerede sorarım ? 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA. Radyosu 

Pazar 5.10.941 

8.30 Program ve memleket sa · 
at ayarı 

8.33 Müzık : Hafif Müzik (Pi.) 

8.45 AJANS haberleri 
9.00 Müzık: Hafif Program 

9.30/ 
9.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve saat ayarı 
12.33 Müzik : Saz Eserleri 

12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Taksim, Şarkı Ve 

Türküler. 
14.30/ 

( Birinci sahifeden artan ) 

müddeiumumi muavinlitine Ali 
Galip Tarhan lı•sala hakim mua
vinliğine Ali Türkmen, Reşadiye 

müddeumumi muavinlitine Eaat 
Çıtırotlu, Siirt müddeiumumi 
muavinliğine Mehmet Duyar, Pı
narbaşı hikim muavinliğine Sıtkı 

Elçi, Tavas hakim muavinliQ'ine 
Tevfik Kuzucu, Adıyaman müd
deiumumi muavinliğine Liitfi 
Baysal, Iğdır müddeiumumi mu
avinliğine Ertuğrul Hayri lıbeyli, 
Kırklareli hakim muavinliğine Ni
hal Doğu, Elmalı hikim·.muavin
litine ilhan Bu tur, Erzurum ha
kim muaıvinliğine Edibe Çivi. 

1 14.30 Müzik: Radyo Salon Or· 
kestrası (Violonist NeciP 

ORTA TEDRiSAT 
ŞUBE MÜDÜRLÜÔÜ 

Maarif V~kaleti orta ötretim 

1 umum müdürlüğü şube müdürlü
tüne sayın müdiir muavini B. Mus
tafa Aral terfian tayin olunmuf 1 
yerine de tlniversite doçentlerin· 
den B. Adnan Ötüken retirilmit· 
tir. 

1800 

18.03 

Aşkın idaresinde) 

Program ve memleket .,. 

at ayan 

Müzik: Radyo Caı ürke•· 
trası. (lbrahim Ôzgür ve 
Ateş Böcekleri) 

18.40 Müzik : Fasıl Heyeti. 

19.30 

19.45 
19.SS 

Memleket saat ayan "' 
ajans haberleri. 

Serbest 10 Dakika. nı, 
Müzik :_film Şarktlan (r~ 

i 
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Londra'dan 
- TOKYO' YA -

bir ihtar 
Japonya - /ngiltere 

gerginliği arhyor 

d Tokyo : 4 (a. a) - Tahran
t'eki Japon:etçiliğinin siyrsi im· 
ıyazlarından mahrum edilmesi 

\re Jakonyanın bu· hususta Tah
~aııa verdiği prote~to notası hak· 

1nda Domei:f ajansı şu tebliği 
~~~retmiştir : Bu hadisenin va-

1 ıın neticeleri ı olabilir . Çünkü : 
n"' gıltere, Japonyaya karşı düş-
lrlarııı~ını:artırmıştır. Bütün Va-

~dlara rağmen Japon hukumeti 
ısırda, Hindistanda ve Irakta 

alınan tedbirlerden dolayı lngilte· 
tenin Tokyo büyük elçisi nezdin· 
de yaptığı teşebbüslere henüz 
Cevap alamamıştır. Tahranda alı · 
~arı bu : yeni tedbir İngilterenin 
baskısına atfedilmektedir. Japonya 
U hadiseyi de lngilterenin Tok· 

}'o büyük elçisi nezdinde-protes· 
10 etmiştir:: Tahran işgal . edildiği 
~aman Londra hükumeti Tahran· 

~aki Jap?n . e.lç is_ini~ Almanları 
abu1 ettığını ılerı surerek Tok· 

~o hükumetini proresto etmişti. 
akat Japon hükumeti ' meseleyi 

etrafiyle tetkik .. etmiş ve bu id· 
rj• •• 

1 
ıayı esassız olduğundan reddey-
enıişti . lngilterenin bu kötü ni· 

Yetli vaziyetinden dolayı Japan-

faa'. durumun inkişafını d'.kkatl~ 
k kıp ederek icabında şıddetlı 
arşılık tedbirleri alacaktır. 

Singapur : 4 (a. a.) - Ja
~onya' ya çok açık bir ihtarda 
i Ulıınuımuş, bir tercih yapması 
b~8Pettiği bildirilm iştir . Bu ihtarı, 

l ı~ ınüJakaat esnasıııda Uı.akşark n . . 
1-i ııJız kuvvetleri başkumandanı 
p ava mareşalı Sir Robert Brooke 

0&ham yazmıştır. 
Mareşar şöyle demiştir : 
:-- Biz~ Japonya: ile •• haı p et· 

~eyı hiç şüpesiz arzu""etmiyoruz. 
rak • ~ . at 1aruret )>alinde kuuvetle-
tıın · 

ıı bir kaç saatte harekete 
Reçm· d: ıye ... hazırdır. Hollanda Hin · 
ıstanı kıtaları da böyledir. Gün 

~eçtikce daha çok meydana çı· 
'Yor ki japonya'oın iktisadi ve 

~alı selameti, Çin cHadisesinin, 
ııaıı· k 1nde ve : Japonya'nın '. bizzat 
dendi menbalaı ının inkişafın-
<tdır. 

Sovyetıere göre 
( Birinci sahifeden artan ) 

~Ette~ata geçtiği muhakkak isede 
de~ •ki taraf tebliğlerinde buna rtr malumat mevcut değildir. Bu· 
ıenn · k . b· 1 uvvetleri . eenupta genış 

ır tnukabil taarruza geçmiştir. 
y Moskova : 4 (a. a.) - Sov· ;t tebliği : 3 lıkteşrinde kıtalan
" ıı düşmanla bütün bir cebhe bo-
.1lıııca 1 . d ı6 ~ Ç11rpışmışlardır. 1 lkteşrın e 
tu duşma:-ı tayyaresi düşürülmüş· 
Şi~ Bi~im kaybımız. 8 tayyaredi~. 
Al al f ılosuna mensup gemiler bır 

illan denizaltısını batırmışlardır. 
'-------~~~~~~~ 
20.15 

Konuşma : ( Meslekler Ko· 

<0.30 nuşuyor. ) 
<too Müzik: Karışık Şarkılar. 

Ziradt Takvimi ve Toprak 
~ı. 10 Mahsulleri Borsası 

Müzik: Oyun havaları, ka-
21.35 rışık şarkı ve türküler. 

Ankara Sonbahar At Ya
<ı.15 tışlarınin neticeleri. 
<ı.30 Müzik: Dans Müziği. (Pi.) 

Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham - Tah· 
Vilat, Kambiyo - Nukut 

<<.-ıs Borsası 
Anadolu Ajansının Spor 

2'l S Servisi. 
~. sı 

<3.oo 
"'yarınki proanm vı kapa• 
nı1 

ı ••··········· VAlİ lÜZUM GÖSTERİRSE ,. 

Ruzvelt'in 
gazetecilere 
beyanatı Şeblr~ otoblsleri 

tekrar lşllyecek 
Ankara : 4 (Türksözü ,muha- Vaşington : 4 ( a. a. ) -

Gazeteciler konferansında beya
birinden ) - Geçen ayın~dokuzun• , 

h d 
natta bulunan Ruzvelt , Rusyada 

dan beri konulan: benzin ta di atı, 
b 

din hürriyeti meselesini Sovyetler 
Başvekaletin:. ,bir tehligatiyle ir Birliği hükumeti nezrlinde bahis 
GIJ daha uzatılmıştır . 

E k h · mevzuu etmesi husus'.lnda Ame-
lzmir, Bursa, s işe ır f!e 

Adanada ki otobüsler, buralardaki 'ı rikan heyeti reisi Harimane tali-
Valil•rin lüzum gösterditi taktirde mat vermiş bulunduğunu söyle-

! 
miştir. 

•işlz.ge.bile.ce.kti.r. ••••••• Ruzvelt henüz Herimanın ra-
porunu almadığından bu teşeb-

ALM ANYAYA H
AVA AKll'I / büsün neticesi hakkında malumat 
R 11 bulunmadığını ilave etmiştir. 

Ayni konferansta Ruzvelt bi-
Lond ra : 4 (a.a) - Bomba taraflık kanununun tadili husu-

tayyarelerimiı Dönkerk ' Roter- sunda: yeni gayretlerin sarfedile-
drm ve Anvers'te doklara hüc1.1m· ı ceğini beyan etmiş ve Ayan li
lar yapmışlardır. Albart Alman 1 derleriyle yedi llkteşrinde yapı
tayyare meydanı da bombardıman j lacak toplantıdan sonra bu hu
edilmiştir. susta son kararın verileceğini bil-

Bltl&r artık salb tek· ' dirmiştir. Sorulan bir süale cevap 

Ull vapm1J8Cakm1Ş 1 veren Ruzvelt ticaret gemilerinin 
J harp mıntakalarına girmesini mtm-

( Başı 1 inci sayfada> ı eden kanunun, reisin bir emirna-
meğe karar verdim. Bu benim mesiyle kaldırılması hususuada 
için en samimi duygularımı yen· eski Ayandan Pettar tarafından 
mek demekti. Bir anlaşma elde verilen beyanattan malumatı ol-
etmeğe ı;alıştım. Bu taahhütleri madığını söylemiştir. 
nasıl namusla yeri~e ~~tir~iğimi 1 

biliyorsunuz .. :.eessuf edılır kı __ baş- ınglıterenln !.müdalaa 
langıçtanberı ote taraf taahhutlere. I 
bağlı kıılmadı. Bu anlaşmaların 
neticesi ilk önce Avrupa'nın bü
tün şimal doğusunu tasfiye eden 
bir ihanet oldu. O zaman ufak 
Fin milletinin boğulmasına seyirci 
kalmak ve nihayet Baltık devlet · 
!erinin de ele geçirilmesinin bizim 
için ne demek olduğunu bilirsiniz. 
Bunu ancak Alman farihini, ora· 
!arda Almanların sürmediği tek 
bir kilometre kare toprak bulun· 
mulı~ını, oralara medeniyeti Al 
manların iÖtürdüğünü bilen anlı· 
ya bilir. 

Almanlara göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

mişlerdir . Almanlara göre , Sov
yet ordusu dörtte bir, h~t~a üçte 
bir azalmıştır. Moskova ıstıkamc-
tinde llmen civarındaki taarruz 
şiddetle devam etmektedir. 

Budapeşte : 4 ( a. a. ) 
Macar Ajansından : Müttefıklerin 
Dinyeper ile Dones nehirleri ara
sındaki harekatı gittikçe genişle
yen bir saha üzerinde inkişaf 
etmektedir. Muharebe kıtaları ta
arruza devam ederek her yerde 
düşmanı geri püskürtmüşlerdir . 

1 

Ve vazifelerini tam bir usul da· 
iresinde yapmışlardır . Teferruat 
henüz ilan edilemez. Macar kıta
ları bölgesinde kaydedilecek di

ğer bir şey yoktur. 
Stokholm : 4 ( a. a. ) -

Petrosadosk'un işgali \ Fin kıt~la · 
rının Rusyada nereye kadar ıle
rilemek niyetinde bulunduğu me-
ıelesinini tekrar ortaya çıkarıyor. 
Bunun:arkasından ne çıkacaktır? 
Fin muzafferiyetind~n da~a . 2~ 
saat geçmeden seferın yenı ıstı· 

k 
tleri hakkında ve ~Litirilmesi 

ame . • F' h-k· 
lazımgelen İJ .üzerınde.t ın u u-

t merkezinde konuşmalara baş-
me 1 •• wl k 
lanmış olması mana 1 goru me -

tedir. 
Yarı resmi Finlandiya kay· 

naklarının temin ettiğine gör\, 
Kareli ordusunun Şimal cena ı 
bala şiddetli muharebeler ver
mektedir. Rusların Hangödeki du· 
rumları her zamankinden kuvvet-

savaşı tercih ettlll 
anlaşılmakta 
(Birinci sayfadan artan} 

Jerden bahsettiği halde, bu sulh 
şayialarına müsbet veya menfi şe
kilde hiç temas etmemesi nıısı\ 
izah edilebilir? Bu haberlerin bah 
se değer en az. ciddi bir tarafı 
dahi y okmu, yoksa, mesele henüz 
tetkik safhasmda mı ? U da betli 
değil. 

Necmeddin Sadak 

ilan 
ADANA ASlİYE İKİNCİ HU

KUK MAHKEMESİNDfN: 
Esas : 101 t 
Karar : 184 

Adananın Sucu zade mahal
lesinden Nuh kızı Müstekimenin 
Tarsusun Küçük minare mahalle· 
sinde mukim Yusuf oğlu Sait a· 
teybine açtığı boşanma davasının 
müddealeyhin gıyabında yapılan 
duruşması sonunda bir ay zarfın· 
da evine dönmesi ve evliliğin 
kendisine tahmil ettiği vazifeleri 
ifa etmesi müddealeyhe ilanen ih
tar edildiği hald gelip bir güna 
müdafaada bulunmamış ve dinle· 
nen şahitlerin şehadetine nazaran 
dava sabit olmuş olduğundan müd 
deiyenin müddealeyhten boşanma
sına ve masarıfı muhakemenin uh
tesine tahmiline 20/Matl /928 tari· 
hinde kabili temyiz olmak üzere 
giyaben verilen karar tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilin o-
lunur. 13500 .......................... 
ı . ı 
! iyi bir hizmetçi J 
i aranıyor ı 
i ldarehanemi:ıe müracaat i 
: ........................ : 

lidirr ··----------:-:===::::::::::::::::::::::::::::::;:--~ --~ ...... ~~~( 
-~~--- l 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yarda 

Y 
. 

1 
lebe kaydına ba,lamııtır. Kayd oe 

enı sene a ı 
•t• B bekli Kiliıe sokağındaki biçki 

kabııl feraı '~ .e. 13400 
yurJu,.dan öpenılır. 

BORSA 
~AMUK - H~BUBAT 1 

KiLO FIATI : 
C/NSı En az JEn çok 

K. S. K. S. 
Koza 1 f3 oo-ı=_ı4.4o 
Klevland Ç. - ,~ 
Klevland I 68,00 70,00 
Klevlandll -65,00 67,50 
M. Parlağı - 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 56,00 

• Kapımalı 
Y. Çiğidi 05,00 
K. Çiğidi -6,75° 

1 

Susam , ___ ,_41,50 
1-=B=-u-ğ-=d,--ay-ye_r_li,_8_,-43- 8, 7 5 

6,75 ' 
7,50 

ı~pa 6,63 1 
~=a=f ==~·,~_7-:_43_1 

4 - 10 - 1941 ·-· 1 

K AMBIYO VE BORSA 
/ş hrınkasından alınmıştır. 

(Frank) ısviçre -, 
ı .TFran~) Fran~İ 

(Sterlin) ingilız ı 5.22 
,', (Dolar)_Amerikan 13210 

ZA Yl - Adana Erkek liscıi 

son sınıfından aldığım 24-9-941 

tarih ve 158/19 sayılı beliemi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü kalmadı~mı i\An 

ederim. C 
Ômer Daga 

ilan 
ADANA ATIClllK VE AYCILIK 

KUlÜBÜ BAŞKANlltlNDAN : 
Kulübümüz yıllık toplantısını 

yaparak yeni idare heyeti seçi

miyle nızamnamemizin bazı mad

desinin tadilini yapacağından ku· 

lüpte kayıtlı azaların 1 t ' l0/941 ta· 

rihine müsadif Cumartesi günü 

s~at 17 de beden terbiyesi bö[ge 

binasına gelmeleri ilan olunur. 

13501 

.......................... 
ı ı 

i ilan i 
ı Yüksek Yarış ve lslah ı 
ı encümeni namına 5/ birinci ı i teşrin 941 ve 12 I Birinci i 
ı teşrin 941 pazar günleri ı 
ı At koşulan olacağı ilan ı 
ı olunur . 13481 4-4 G ı 
ı : .......................... 
............... ·~ · ,._ ... ..................... . 
• • • • i M . S UnbUll Bakfl ! 
• • t Ve • 
i Vehbi Evlnç' ln ! 
• • 
! DILBILIK i • • i Türkçe gramer ! 
! Kitabı Belediye caddesinde ı 
ı ARYUVA da bulunur. i 
i 3-5 c, ! 
i . • .......................... ~·~·.-ı-·--·---·~·-

Toros Fabrikasından: 
Sayın Müşterilerimizin nazarı dikkatine 

Birkaç güne kadar yerli pamuk çekmeye başlıyacağımız· 
dan, Fabrikamızdan klevland çiğidi bulunanlann 7/ 10/941 
tarihine kadır kaldırmalarını rica ederiz. Bu müddet hitamın-
da kaldırılmam1ş olan çiğidler, müşteriler hesabına, T. C. Zira· • 
af Bankası Pamuk Müessesesine satılarak kendilerine bedeli-
nin verileceği ilan olunur. 3-5-7 1387 

itan 
KADİRLİ BELEDİYE REİSlİGİNOEN : 

1 - Kadirli kasabasına Bahçelerin sulanması için . getiri~ 
lecek olan suyu'n (9370) Lira (43) kuruş bedeli keşfi üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16/10;941 tarihine müsadif Perşenbe günü 
saat 14 de Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini gör· 
mek için Bdediye yaz(işleri kalemine müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (702) lira (78) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve bu mıktar iş yaptıklarına dair bonservisleriyle 
Ticaret Ye Sanayi Odasına kayıtlı olduklanna dair vesika ib· 
raz etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin ihale günü teminat makbuzlariyle Kadirli 
Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

3-6-9-12 . 13488 

ADANA TOPRAK MAHSUllERİ Of iSİNDEN : 
Ajansımızın senelik Tahmil, tahliye ve nakil işleri on beş 

gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin 20-10-
941 tarihinde ajansımıza müracaatları. 5-9-12-18 13497 

ilan 
BElEOIYf RİYASETİNDEN: 

1 - Belediye zabıta memurları için 32 takım kışlık elbise 
yaptırılacaktır. 

2 - Elbiselerin kumaşı, dikişi ve bilumum malzemeleri mü· 
teahhidine aittir. 

3 - Elbiselerin muhammen bedeli beheri 39 liradan 1248 
lira ve muvakkat teminat akçası 93 lira 60 kuruştur. 

4 - Elbiselerin kumaş ve malzeme nümuneleriyle şartna· 
mesi Belediye zabıta müdürlüğündedir. Arzu edenlerin oraya 
müracaatları. 1 

5 - ihalesi 21-10-941 Salı günü Hat 15 de Belediye 
encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

6 - Taliplerin mezkur gün ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte Belediye encümenine müracaatlan ilan olunur. 

5-9-13-18 13498 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediye zabıta memurları için 32 çift fotin yaptırıla· 
caktır. 

2 - F otinlerin muhammen bedeli beheri 13 liradan 416 lira 
ve muvakkat teminat akçası da 31 lira 20 kuruştur. 

3 - Fotinlerin nümune ve şartnamesi Belediye zabıta mü· 
dürlüğündedir. Arzu edenlerin oraya müracaatları. 

4 - ihalesi 21-10-941 Sah günü saat 15 de Belediye 
encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

5 - Taliplerin mezkur gün ve saatte teminat akçalariylo 
birlikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur, 

5-10-15-19 134q9 

1 LAN 
DEVLET DEMIRfDlUftl 6 iMCi i~lHM[ SlTIM AlMl KO~lSYOHU ft[İ~ LiGiNDEN: 
Muhammen bedelleriyle ihale gün ve saah aşağıdaki cetvelde yazılı üç kalem malzeme 

hizalarında yazılı usul ile Adanada Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme müdürlüğüb in asında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat akça\ariyle kanuni .ikametgah ve Ticaret 
odası vesikalarım hamilen ve kapalı zarfla alınacak malzemeye ait teklif mektuplarını muay • 
yen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri şarttır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Adanada İşletme komisyonundan dağıhlacaktır. 
23-27-1-6 13455 

Malzemenin 
Cinsi ve 
Miktarı 

Muhammen 
Bedeli 
Lira 

1 - 1600 M/3 Kum 4800 
2 - 1600 M/3 Çakıl 4800 
3 - 600,000 adet tut la 9000 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira 

360 
360 
075 

ihale yolu 

Açık eksiltme 
,, 

Kapalı Zari 

ihale gün ve !aati 

8110/941 Saat 14. 
81101941 " 16. 
9110;941 " 15. 



Sajfa 4 TORKSôZO 5 &irinci 'r~rin 1941 

PHILIPS 
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1 TÜRKSÖZÜ 1 • • • • • • : . Gazete ve Matbaası : Kaynak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSİZ iSlEML UZUN OMOR. • • : . . . : 
PHILIPS 

Kaynak Elektrotları 
Her madene göre ve her işe göre 

en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

- __ ____.,.,..--_.. ---

Muharrem Hilmi Remo 
ABİUİMPAŞA C~OUESİ NO. 42 - TELGRAf: REMO AOAllA - TELlflH: na 

: Türksözü OIUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- : ! FINDA YOKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- ! 
: Gazetesi NONEVERİR. TORISÖZONO TAKİP EDiNİZ. •• 1 - • 
• • • Bitap, mecmaa, çall, llUet, aıı,, : 
: ,ıaa, 11arıta, 1111.... ••tll•• Tu··rks 0··zu·· • 
• ltlerbll Tlrldrede mavc•t mat- : 
1 11aaıua rellallat eder ıerecelle Matbaası : i talı Ye draOe eld• Çlllanr. İ 

i · Türksözü Cilt KıSmı İ 

1 Sl81.IM. TEMİZ, ZARiF CiLT iSLERiNiZi iNCiK TORKSOZO 1 
İ MOCELLITHIHESINDE YIPTIRABIURSİNİZ İ 
: 1 ........................................ , =---

...................... ··•·• ............... -................................... . 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
llSTWll 11601 MUSTlfA BiflTECZIRANESI 
. OSTOIDUI MUl YENWIESIHDE IAIUl EDER 

1 

• 
iş Bankası 

Uçlk tasarral lleıapıan 

1941 
llramlr• plaaı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat. 2 Mayıa, 1 Alaato•, ~ llıinciı.,,-;,, 
tarihlerinde yapılır 

1941 illramlfelerı 
1 Adet 2000 Litalık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 
8 > 250 > - 2,000 :o 

35 > 100 > - 3,sor > 

80 > 50 > - 4,ClOO • 
300 > 20 , - f,000 , 

~~ 

TUrklr• ı, Banu•1n• p•r• yatrrmBkl• yaln~z para 
biriktirme olmaz, aynı zan.~n.:,. tı-llhlnlzl 

deneml• olursunua. 

i .................................. ffMffffffffffff! 

tDr. Cevad Sargını 
1 C:Dd, Saç ve Zlllren Baıtalılllar f 
İ Mlteıaaıını İ 
ı ı 
ı MUA YENEHANESI : ı 
ı latanhl Beyolfu Tolulllı)an oteli •ıra•ıada Bele 1 
ı aolıalı N•mera :4 C. 14-16 ı 

: .................................................. : 

Senelili . . . 14111 Kr. 
1 Aglıfı . . . 125 • 

ilanlar 19'n ld•r•y• 
mUr•o•t etm•Hlllr 

'1...,0 RKSÔZÜ 
GONDELIK GAZElf • ADANA 14 

SaJı4, oe Ba,muharrlri 
FERiD CELAL GOVEN 

Umami Nqrİ/I• Mütlil.rrJ 
MACiD GOQLO --10111••· !fer : TCRIC'SOZD Motııo-

~ 
14 
14 
I ~ 

' ~ 

f&ti&iilallll&lii&tı~illiiilaiiiiiliiiiliiiiliİiii~H 

I 

~ Doktor llecld Altıok ~---
Hanew ha•talılı muayene ue tedaui edilir 

Mua,enehane: Pamuk pazarı poll• karakolu 
k•rfı•ında Muayene ••atları : Sabah : 6 - 9 

Öll• : 12- 14 
Ak••m : t 7den •onr 

Allana Dopmen Baıtalllltl 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Dolam H Kadın Ha•talılıları MiitehaHı., 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim aparlı· 
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi ctmiye bat la· 
mı4tır. Telefon Na. 272 15-15 13407 

NEVROZIN 
Bitin atnıarıa paazeblrlillr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniı 

BiB TBB. BAŞI 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla· 
nnı sür'atle izaleye kAfidir. Ro
mati"MDa evcaı, sinir, mafs,,.ı -~ c: 

adcle ıstaraplan NEVROZJ 1
• 

tedavi edilir. MilMsirllaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir , 

~NEVROZiNi naclH m~zl 

' 


