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JAPOl\JYA 
VAZİYETİ 

GERGiNLiK 

B. Hal'in beyanatı 

L 
ondra : 21 (a.a) - Ta~· miıı ga 
zetesinin Va~ingtorı muhabirine 
sıöre. Amerıkan hariciye naıı· 

n, Amerikanın Asyadak.i Japon 
kazançlarını tnnımıyı:ıca~ı , ğarp 
memleketler ile pasifik bölgesinde· 
ld Asya devletıeı ·n:n iştirak (de· 
ce!i nihai hal ~ureti :e.~aslarını 
tesbit· edecek bir proğrarn ı tetld · 
kc haı.ır oldu~unu Jepon muralı· 
hasına bilcliımişlir. 

Muhabire göre, bir anlaşma· 
ya varabilmc-k için · japonyanm 
mihverd~n anılması Çinden ve 
Hindiçlnideu çe-kilmesi zaruri· 
dir. · 

Tokyo : 21 (a.a) - Ba$velı.:il 
Tojn dtın }' aptıtı beyanatta Jn· 
ponyanın kendi tarihinin en bü · 
yük bulu anını geçirmekte oldu· 
R u ve bu yükseliş veya sukutu 
yollarının tam nıanasiyle hirk~ti· 
~i l5ir noktada J.>ulunduğunu bir 
kere daha tekrar etmiştir. 

Başvekil hükümetce istenilen 
ihti}''at kredilerin her türlü ihti: 
male karşı koyebilmek için lüzum· 
lu olduğunu söylemiştir. 

Tokyo ; 21 ( a,a } - Hava 
hücumlarına kar~ı korunma daiı e· 
si reisi m e h u s a n meçli· 
sinde hava hücumlarının esaslı 
tehlikesinin manaviyatı öozmakta 
oldu~unu söylemiş ve ahşap olan 
Japon evlerinde bu tt:hlikenin faz 
laıı ile gorülebileceğini ilav8 et· 
miştir. 

!Efil( ~ 

.. 

Cephedeki 
dayanma 

Yeni tayyareler 

Londra : 21 (a. a.) - Mos
kov:. radyosu bugün öğleden 

sonra Moskova C1:. bhesinden ııe· 
len şu haberleri neşretmiştir : 

Kıta:arım12. diişmana ağır dar. 
beler indirmeğe devam etmişler· 
dir. VoloL:olansk istikametinde 
düşman birçok dera (Ch) meykii· 
ne hücum etmiştir . Fakat bu hü· 
cum!ıır düşmana büyük kıtyıplar 

verdirerek püskürtülmüştiil. Ayni 
~amanda Almanlar (Sh) köyüne 
ulaşmak için bir yarına hareketi
ne lcaJlcışmışludır. Bu kesimde 
düşman tanklarını ve arl asm
ctan <la piyade kuvvetlerini 

GÜNDELiK 
4i 

SÖZ Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncı yıı - Sayı : 5175 Si YA Si 

Donetteki 
savaşıar 

Leningrad önünde 
Beılin : 21 (a. a.) - Alman 

tebliği : Donet havzasında ve 
cebhenin mcrkeı. kesiminde ecre· 
yan eden muharebelerde ilerl~· 
meler olmuetur. Leningrad önün· 
de düşmanın çıkış hareketleri 
Alman müdaff asının ate.siyle kı· 
rılmıştır. 

(St) bölgesinde avcılarımır 6 
dü~an tankı ile yiyecek dolu 
6 kamyon tahrip dmişlerdir, 

Stokholm 24 (a. a.) - Doğo 
cebhesinde Alman orduları için 
pek nazik olan fil anda Sovyet 
hava kuvvetleri yürüyüş kalindeki 
Alman kollarımı ve hava mey-

<Oerbl 3 ürnıü sa>-fada) 

s 

,_MAARif nKlmiNiN KARARLARl=ı 
•• 
Universitede 
yeni bir ders 

Bundan sonra " inkılap ·tarihi ve 
Türkiye Cümhuriyefi rejimi ,, 

dersi okutulacak 
Yeni bir kanunla • • inkılap tarlbl araştırma 
eaıtıtııı n adlı bir mleısese kurulacak· 

Ankara : 21 ( o. a . )- Yük-
s~k tah~il müesaeselerinin son iki 1 ııııııııııııııııııııııııııı 
sumestrınde bulunan talebeye gör.· . 
deriı.m_ekte oıım in1cırap tarihi Bargaz açıklarında 
<lcrsının adı oı: lnkılAp tarihi ve 
Türkiye Cümhuriyetl rt-jimi > o bir Vapurumuz 
larak tcsbit edilmiştir . Bu ders daha batırıldı 
1941 - 1942 yılından itibaren 
ıon iki sümeatr talebesine haftada 
iki ders olarak okutulacak. 

Bu derste okutulacak bahis. 
lerin müfreclntı da Maarif Ve· 
killiğince tanıim olunarak mües
seselere tebliğ edilmiştir . 

Her fakülte veya yüksek o
kulun son iki ~ümestrinrle bulu
nan talt:be iııkılap tarihi ve Tür
kiye Cümhuriyeti rejimi dersinin 
kendi binalarında ve kendileri 
için tayin olunacak profesör veya 
duçentten okuyacaktır. 

Ankara : 21 ( 8 • a. ; _ lı
tanbul limanına bağlı 550 tonluk 
Yenice vapurunun Burgazdan ls
tanbula gelirkfn Vasliküf açıkla
rında torpillenerek battığı haber 
alınm ıştır. Geminin yalnıı birinci 
ve ikinci kaptanlarının kurtularak 
Burgaza iltica etlikleri öğrenilmiş
tir. Tahkikata başlanm ıştır . 

ııııııı:ıııııııııııııııııı: 

Petrol harbi 

Maliye na1.m Amerika, lngil · 
tere ve müstemlekelerile Hollan 
danın doldurduğu Japon alacak
larırim Japon bonolar ile birlikte 
bir milyar ıekiz yüz milyon yene 
~·ükıeldi~ini, joponyada tutulan 
bu memleketler alacaklarınm ise 

inkılap tarihi ve Türk rejimi 
dersinin netice ve faydalarını tet
kik etmek programlarında ve ted· 
ris okullarında icap eden tadil
leri tesbit ve teklif eylemek genç
li.~imisin . milli ve ıiyaaf terbiye· 

P k f 
e l ııne hadım ve inkılAp taribi ve amu ıat arının artacag"'ı Tiirkiye Cümhuriyeti rejimi dersi 

ile alakalı neşriyat vücuda gt"tir· 
mek vazifeleri de yakında huıust 

Londra : 21 (a. a.) _ Hin· 
distan baş kumandanı General 
Vavel, büyük petrol harbinin 
1942 de cereyan edeceği lcanaa. 
tinnedir . Generala göre harp 88• 

hası Kafkasya, lran, Irak ve Su· 
riye bö:gesini ihtiva edecektir. 
Bu mücadele için mühim hazır. 
lıkıar yapılrrıaktadır, Ve muha81• 

mat ba~1ar baılamaz Britırnya 
kuvvetleri Rus mllttefiklerile 
birlikte harp edecektir. . 400,000,000 oldu~1mu söylemiftir. 

Ottova .: 21 .(a.a) - Selahi· 
yelli bir kaynısktan bildirildigine 
aöre Pasifi"'te bir harp çıktıg-ı 
taktirde Kvnada 'nm lofiltere ile 
Birleşik Amcrikı(d~vletlerinio ya. 
mbaıında yer almasi şüphesiz gö· 
rülmektedir . Kanac.la kıtalarının 
Honkong'a gönderilmif olması bu 
husustaki vaııyetini açıkça gös· 
tcrmektedir. 

Va~injtonda: yaptlmakta olan 
Japon • Amerikan müıakerelerin· 
de hiç bir netice vercmiyeceQ'i 
hakında L Ottova'da htiküm süren 
intibn githkçe kuvvetlenmektedir. 

Şa.nghay : 2t (a .a) - Bugiin 
· Şanghay'da daha eyimser bir ha

\ 'a vardır. Londra ve Çünking M 
kurusu~nun Vaşingtondaki vazife" 
sirıi muvaff akivetsizliğe mahküm 
tclaH.i etmekle beraber müşahit· 
ler müza"ereler etrafındaki ihti· 
zar havasmı iyi bir alamet olarak 
karşılamaktadırlar. 

Hiç kimse muhtemel bir an· 
laama sahası göstermemekle be· 
raber, "Pısifik'te harbin bu se 
fer de., çıkmıyac:atı sanılmakta· 
dır 

Borsada suku net vardır. 

(Gerisl 3 üncü sa.yf!ML\I 

ıııııı·ııııı:ııııııııııııııı 

lapoa mecllılade 
An-kara : (R. G.) - J apon 

Aablnesi ictimolarını bltirmiıtir. 
Japon hükumtti meclisten büyük 
bir lıarp tal11isatı koparmıştır. 

ıııııııııııiı:ııı:ııııııııı 

Şa,,,,,·a 'a k t . l bir kanunla tesis edilecek olan 

~ L1ı rı a ıgen ası sız ~~~·!A~e!~~ı:ıu:~~:~;l~~ enstitü· ~-~~~-~-------
sör ve duçentler de tesbit olun. 

Ankara ve lstanbutdaoi yilk· 
BEYHUDE YERE STOK YAPANLAR ALDANACAKTIB ıek tahsil müe11eııclcrinde inkılap 

______________ tarihi derslerini okutacak profe. 

muşıtur. lstanbuldn derslere baı
lanmıştır . Ankarat.la gelecek hafta 
içinde başlanacalctır . 

ı 
Ankara : 21 (Tilrksözü Muha· 

A 
• k ı • ı • birinden) - Son zamanlarda pa· mert a- ngı iZ m~k fidtları ii~erin~e . ort~lıkta do-

laşan haberlerı salahıyetlı m:ıkam-

müzakereleri 
idenin nutka 

ltırdan tahkik ettim. Bana Pamuk 
fiatlarının i.stihsakiyi tatmin ede
cek şekilde tesbit ed ldiA'ini bu 
yüzden "Herde belki fiatlar artar,, 
düşüncesiyle pamuk stokları yap· 
manın se bepsiı ve manasız oldu· 
tu söylenmiştir. Pamuk fiyatlan 

Londra : 21 (a. a.) - Lond- artacak değildir; ve stokların bi· 
radaki Amerikan kulübünde bir 
nutuk söyleyen Haridye Nazın 

Edent lngiliz - Amerikan görüş· 

melerinin ehemmiyetinden bahset· 
miş. Ve bunların fngiliz. menfaat· 
!erini alııkalandırdı~mı söylemiştir. 
Nazır "bu görü~melerin eyi karşl~ 
layoruı.,, Ve Amerikaya itimadı· 

mız vardır. Hüriyet ruhu ne öl· 
müştürt ne de eksiltmiştir. Her 
bakdığrmlz yerde bu ruhun yeni 
bir ilmidir. ilerlediğini görüyoruz. 
Her tarafta bl1· gaye için ölen in· . 
sanlara rast geliyoruz. Bizi çok 
çetin muharebeler ve çok çetin 
çalışmalar bekleyor. Biz yalnız ki· 
me karşı döiiiştiiğiimüıü de bili· 

)•Ornz." Demiştir. 

/nıiltereflin istila josti 
Londra : 21 (a. a;) - Londıa 

rııdyosu Fransız milletine bir me• 
saj göndererek müttefikler tısrafın· 
Clan yapılacnk i:itila saatında ha· 
ıır buh.mmaya davet etmiştir. 

ran evvel satışa çıkarılması kendi· 
!erinin menfaatine olacaktır, Aksi 
takdirde, fabrikalarımızın ihtiyacı 
olan · pamuğu bulmakta zorluk 
çekmek tehlikesi baş gösterebilir 
ve bundan zarar gelebilir. 

Bu memleket meselelerinde, 
gerek· isUhsalciye ve gerek halka, 
beyhllde düşüncelere kapılmadan 
ortalıkta dolaşan haberlere kulak 
asmamaların ı tavsiye ederiz." 

General Udet'I 
lld8ren ıllAbın 
mablyetı nedir ? 

Bertin : 21 (a. a.) - Meş• 
bur Alman tayyarecisi General 
Udet'in tecrübesini yaparken öl · 
dü~ü yerıi hava silahının mahiye. 
ti hakkında, Alman askeri mah
fillerinde büyük bir ketumlu k 
muhafaza edilmektedir. Bununla 
heraber, baıı mahfıller, bu yeni 
ıllahm pek yakında kendiıinden 
bohsedileceiin i belirtmektedirler. 

Büyük Millet 
Meclisimizde 
A~kara : 21 ( a. a . ) - Bil· 

yük Mıllet Meclisi bugün Refet 
Canıtezin · reiıli~inde toplanmış 
1111 numaralı askerlik kanunu· 
nun 39 uncu ve 61 inci madde· 
lerini cieğiştiren yeni 39 uncu 
maddesini' üzerinde geçen müza. 
kerelerden sonra kabul eylemiş 
ve .yeni 61 inci madde projesini 
encümene gerı vermiştir . 

Buııdan sonra Meclis ruına
mesinde bulunan Milli Müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 68 ioci 
ınaddeııine bir fıkra ilavesine dair 
olan kanun layihasının birinci 
m~üzakeresini yapmış ve pazartesi 
gunii toplanmak liıere da~ılmı•· 
tır . 5 ., 

Hava k urumuna bir 
vatandaıın yardımı 

Ankara : 21 (a. a.) - İzmir 
m~nifatura tüccarı Ahmet Tafarı 
Turk Hava Kurumuna 7 t500 lira 
teberrü etmiş ve bu para}'I ku
rum veznesine teslim etmiştir. 

/ngiltereye akınlar 
Londra : 21 ~a. a ) - Hava 

\:c. dahi~ emniyet nazırlıklan teb· 
lıA"ı : Duşman hava kuvvetlerinin 
lngilterc üzerinde bu ııeceki faali· 
yeti hakkında kayda deter bir 
ıey yok tur. 

. - - -.... . ..... __ 

• 

Afrika cephuinden : Hindislandan gelen askerler talimden sonra 
tayyarelerine koşuyorlar, 

AFRiKA DA 
ltalyanıarın bir 

tank koluna 
yapılan b8cum 

ltalyan tank koluna hücum · etmiş
lerdir . Vuku bulan muharebede 
150 ltalyan esir ve bir miktar tank 
ittinam edilmiştir . Halfaya ve 
Sidiömer arasındaki çevrede 
düşman iizerine tazyikimiz ber
devamdır . Harekat memnuniyet 
verici bir şekilde devam etmek
tedir . 

lıgal edilen yerler Londr : 21 ( A. A. ) - Ame· 
Kahire : 21 ( A. A. ) _ Or- rikan haberlerine göre , Libya. 

ta Şark logiliz tebliği : 19-20 daki İngiliz taarruzu malzeme ta· 
Sonteşrin gecesi lngiliz kuvvetleri şıyan kafilelerin gelişinden sonra 
Toprukta 16 kilometre uzaklıkta ·ıecikmeden başlamış ve ilk defa 
bir memkii işgal etmişlerdir • Kuv· olarak Müttefikler Almanlann 
vctlerimiz Topruğun iki kilometre 1 karşısına müsavi teçhizatla çıkmıı· 
cenubunda harekatta bulunan bir CGerlsl 3 Uncil ııayfda• 



~erlik f ahisfuri 
~ 

A urupa mektubu 

Aç Avrupa 
ve Kırım 

ondan sonra 
buğday geliyor Bahçe sahiplerine 

Balina balıiı 
eti Aorupatla 
'imJi en çalı 
malıbal olan 
bir wıdatlır 

Adannya ' lnhsı edilmiş olan 
huğdnyların vsgonsuzlulc yüzün· 
den sevkedılmeclıgiııi yaımıştık. 

Ôğre.ndiğimiıe göre bir keç ~gün 
evvel vagonlaı ııı veıılmeğe baı· 

ucuz fidanlar • 
R 

uoı cebheıinde muharebe yeniden şicidetlenmişiir. Bütün cebhe 
boyunca har bediliyor. Fakat tn şiddetli muharebeler Moskova 
mıııtnka ıııda, Doneç havzasında ve Kırımda ceı<') an etmekte- l 

ıanması üzerine bugdaylar gt-lme· Ziraat teıldl&tlDID 
ğe baş'amıştır. 

dır. Moskovıı mıııtakasında Almanlar, şehri şim11l ve cenuptan kuşat· 

mala çalışıyorlar. Bu maksatla şimalde Volokolan k, cenupta Malo· 
yaruslavehden harekete geçmifler ve bir miktar ilerlem'şlerdir. Tula 
mmtalcasında ise Ruslar tnarruz etmişler ve baıı köyleri geri almış
lardır. Bu cebhede va1İ.} ette esaslı bir değişiklik yoktcr. 

Memleket llaıtaneıı · ı ........................ ı 

:fi~!;~ ;,~~~~~!~büt-1 j SEKER fllTlARINA f 
çesinde Adana memleket hasta ı ZAM YAPILMIYACAK ı 

Duyduklarımız. 

Balkanlarda 
'Y alladllerla 
acıllb 11aıı 

1 

Doneç havzaııında ) ağmur ve 
çamur } üzünden bir müddetten· 
beri durmuş olan harekat yeni· 
den başlamıflır. Dünkü Alman 
lebliA"i burada Rusların sahra 
mevr.ileriııin ele geciriliJığini, 

nesi rontgen n ütehassısı maaşı ı ı 
80, dahiliye mutehassısı maaşı ı ı 
so, zühreviye mÜtt'hassısı maaşı ı ryı bir keynak t.n ••• ı 
60 lira olarak teıbit edilmiştir. J ı dıjımız malumata göre, i 

•ektir flellarına bır zam 
YARIN YAPILACAK i n.avzuu bahis dejlldlr. ı 

B
ükreşte neşredilen bir emirna· 
meye göre, Bükreşte yahudiler 
piyasada istedikleri zaman a· 

lışveriş edemiyeceklerdir. Yahudi· 
lt"r, açık günler de sabahları yal 
ruz saat 11 - tl arasında, yortu 
\e pazar günlerinde de saat 9-10 
arasında mağaza ve pazar yerle 
rinden alışveriş ede eklerdir. Ru 
talimata riayet e.tmiyen yahudile 
rin şiddetle cezalandırılacakları 

bildirilmektedir. 
Sofyada, Dahiliye Na1Jrı Gab· 

rovsi'nin imnladığı bir tamime 
göre yahu füar Rulgaristımdn an· 
cak kendi mamulatlarını toptan, 
başkalarının mallarını perakende 
halinde satacaklardır. Yahudilerin 
diğer her türlü ticl\ri f auliyetieti 
yasak edilmiştir. 

Doktor, dis tabibi, ec1.acı, a· 
vukat iibi serebest mesleklerde bu· 
lunan yahudiler de çalışamıyacak· 
lardır. Yalnız şehirlerde bi kaç 
kişiden ibaret birer yahudi dok· 
toru bırakılmıştır. 

Yahudi gençlerin Bulgar mek· 
teplerinde ve üniversitelerinde tah· 
sil etmelcı i de tahdid edilmiştir. 

Bulgar is mi oyadı alan yahudile· 
rin de tekrar eski yahudi isimleri- 1 
ni almaları için bir ay mühlet ve 
ı ilmiştir. 1 

Belgradda da yahudılerin tram
vaylara binmesi yasaktır. Burada 
yahudilere kollannda, yahudi ol 
dukları belli olsun diye birer sa· 
rı şerıdle altı köşeli bır yıldız ro· 
zcti taşırlar. Rozetin üzerinde ya· 
hudi kelimesi yazılıdır. 

Ameleyi ıoyaa 
1ur111 patron 

Mehmet Ali adında birisi dün, 
Çifçi kahvesinde iş aramak üzere 
oturmakta bulunan Faraç oğlu 

Mehmedin yanına yaklaşarak 
11 benim bahçemde çahşlf mısın? 
demiş ve ihtiyar amele iıe aylık 
on lira üzerinden U}Uşmuştur . 
Mehmet Ali bu anlaşmadan son· 
ra Faraç Mehmetle kalkmış ve 
ihtiyar ameleyi Kavaklı bahçeye 
doğru götürmüştür . Biraz ilerle· 
dikten sonra Mehmet Ali taban• 
casını çekerek Faraç Mehmedi 
tehdit etmiş ve tabancasının sapı 

ile de ba§ına vurarak zavallıyı 
kanlar içinde yere sermiş ve bun· 
dan sonra ihtiyar amelenin üze· 
tindeki paraları aşırarak kaçmış· 
hr . Beş on dakika sonra kendi
sine gelen Mehmet Faraç doğru· 
ca Mihmandar jandarma karako· 
lurıa gitmiş ve zabıtaya vaziyeti 
anlatmıihr • Azılı hırsız Mehmet 
Ali aranmaktadır. 

ECITMEN TA YJNLERI 
Büziçi Köy E~itmenleri yetiş· 

tirme kursu albncı devre mezun 
)arından Ali Tarak, Ômer Taıkınt, 
Ökkeş Çalışkan Eğitmenliklere 
tayin edilmiştir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 
• 'B•• • r ln B•baaı Çocuktur.,. I 

Çocuk E•lrg•m• Kurumu 1 

ııı:ı:ıı~~~ı:;;;~;ııı:ıııı 

mühim aı azi işğal edildığini bil· 
dırmekte ise de bir ismi 1ikret· 
memektedir. Bundan harektHın 
devam etmekte olduğu istıdlfü 

edilebilir. Doneç havzasındaki bu 
harekatın Stalına'nın garbında ve 
Voroşilograd istikametınde ol· 
ması çok muhtemeldir. 

Kırıma gelince, Kcrçin ıaptı 

üzerine Almanlar, Sivustopol 
müstesna olma le üzere bütün )a· . 

rımadayı ellerine gt"Çirmişlerdir. 

Şimdi buradan karşı sahile, Kaf 
kasyaya doğru harekete geçmele
ri beklenebilir, ilk hedefin, Kcrç 
l>oğaııııın karşı sahilindeki Tn· 
man \ ıırımadası ve Mai kop pet
rol sahuı olması muhtemeldir. 

İngiliz askeri mahfıllerine gö . 
re, bu hareketin \ apılması pr.k 
kola.> değil bir. Çünkü Ruslar bo· 
gazı torpiılerle k.ıpadıkları gibi 
karşı sahilde 3 kuuvetli müdafaa 
hattı da vücuda getirmişlerdir. 

A} ni ;r.arnanda bu sene Kırım 
pclt erken ya~ma&a başlıyan \ıar 

da harekatı güçleştiredcklir. 

Kırımın işgali üzerine Rostof 
önünrlt duı muş olan Alman lrnv 
vetleriniıı taarruza geçmeleri de 
heklenebilir. Kafkasyaya karşı 

) apılacak bir hareket buradaki 
){us cebhesini tehdit edeceği gibi 
Rostof a karşı y~pılacak karcket 
de Kafkasyadaki Rus ordusunun 
gerisini tehlike)' e koyabilir. Al 
maoların lıanii tarafa taarrut e· 
decckleri er.laşılacaktır, İki mın· 
takada birden taan uza ieçmeleri 
de mümkündür. 

FUDBOL MAÇLARI ı Bu yold• çıkardan ••YI ı 
Yaı ın Adana stııdyomun<la ı a ler •sılaızdır. ı 

) apılacak olan maçlar şunlardır : I ı .... _ ..... _ ............... ı 
1 - Saat 11,30 da Hakem 

Nıhed Calbanın idaresinde incir· 
lik -- Milli Mensucat . 

.! - Saat 13,15 de Kenım 
Gülbünün idaresinden 'e) han - . 
Adana Gençlik . 

3 - Saat 15 de Hakem Apli 
Ataınerin idare incie·Malatya Men· 
sııcat - 6 ıncı Demir Spor ku· 
lüpleri nı asında ) apılecaktır. 

O kal kadrolarında 
Gazi terbi) e en titüsü edebi 

)'l'l şnbesi mnunlımndan Neıihe 
Siren Adana biı inci ortaokııl ate
jerlığine ta) in edilmiştir. 

* * * 
Ga1 i ter biye t:ııslitü · ü tnbiiye 

şubesi meı.unlarından Nezihe U7.eİ 
ikirıci ortaokul yardımcı öğret· 
menliQ'ine ta} in edilmiştir. 

Almanlar Kerçi ıaptelıne~le 
Kautdenizin ş11ı kında mühim bir 
mevki ele geçirdikleri ~ihi ham 
madde bakımından da mühim 
menfaaller lt'min etmi$1erdir. 
Kerç hü} uk Lir sana) i bölgesi 
idi. Bu bölgedekı demir cc\hrri 
3 nıilyaı ton kadar tahmin edil· 
mektedir. Ayni ıamanda bur ada 
luz ve marıganze madenleri de 
varôır. Şehirde rirı. bir tayyare, 
bir siUih fabrikası, küçük bir ter· 
sane bulunmakta idi. 

Nakil vasıtaları 
kanunumuzda 

Yeni Jefiıiklilıler 

Baıvekill ıİt reamt nalcil vası · 
taları hakkındaki kanunda deği· 

şiklık ) opılmoaı hakkında bir ka 
mın proje"i haıırlamıştır. Ru pro-
jeye göre, esk.eıl tem)iz mahke· 
mcsi reisi , Anka:-a garnizon ve 
harp akademisi komutanlııı ına bi· 
rtr otomobil tahsis edileceldir. 

Abı mlıallalıalan ....... .. .... , .. 
SeJ han hölge!!i Adana genç· 

!ık, Malatya mt"nsucat gençlik, 
Milli mensucat ge.nçlik ve 6mcı 
Dcmirspor kulüpleri arasında bu 
gün saat 14,20 de beden terbiye· 
si binasındaki açık poligonda atış 
müsabakaları .> apılacaktır. 

Bu müsab lrnlara atış ajanı 

Dr, Ekrt'm Baltacınm riyaseti ve 
binbaıı Kerim Kmlkayanın haf 

hakemlıti altında ferdi ve takım· 
lar halinde ikramiyeli olarak de· 
vam edilecddir, 

--------·'-- A --~'----------------11_ -_______ o __ u_L_l_L_l_M ______ =~1------

Milli Haysiyet 
Bir Amerikalı Parise ilk defa gelmişti • Bir ı 

taksi çağırdı ve şoföre kendisine şehri gezdirme~i· 
ni emretti . 

Otomobil Sen nehrinin kenarını takibcderek 
Şan-dö • • M.1rsa gelmişti . Şoför müşterisine iza 1 
hat veriyordu : 

- Eyfel kul~si .. 
Amerikalı : 
- Ha 1 Güzel .• Bunu yapm&k için ne ka· 

dar zaman sarfetıiniz ? 
- Beş sene •. 
- O .. Fazla . . Biz Ameriknda üç ayda 

bundan daha büyüğünü yapıyoı uz .. 
Otomobil Luvr sarayının önüne gelmişli . 
Şoför : 
- Luvr sarayı .. Dedi . 
Amerikalı : 
- Çok güzel . . Bunu kaç senede yap· 

tınız ? 
- Yüz seneye yakın •. 
- Amerikada bundan daha iyisini biz altı ay· 

da yaparız .. 
Şoför geri dönmüştü . Yine Serı Nehrini ta· 

kibederek Notr-Dam kilisesinin önüne geldi . Fa· 
kat bu defa Amerikalıya bir tek kelime söyleme· 
den otomobili bütün süratı ile kilisenin demir ka· 
pusuna doğru sürmeQ'e başladı . Amerikalıyı müt· 
hış bir korku sardı • Batıraı ak sordu : 

- Deli mi oldun be adam binaya çarpa· 
caksın ••• 

Şoför kendisini hiç-bozmadan özür diledi • • 
- Affedersiniz efendim • Daha bu sabah bu· 

rada böyle bir bina yoktu da • • , 

SAFDiLLiK 

Dılber çok güzel tombul tombul on yedi , on 
~ekiz yaşlarında bir köylü kızı idi . Anası babaSJ 
iildüğii için yüksr-k bir memurun yanınn hizmetçi 
vermişlerdi . 

Son günlerde büyük bir yorA"unluk hissetmeğe 
haşlamıştı . lştihası da kesiiiyordu . Evin hanımı 
işin farkına varmıştı • Bir giin onu yanına ça· 

~ırtırnk : 
- Dilber dedi . Gidip doktoru ıöreceksin . 
- Nasıl olur hanımcığım , ben utanınm . 
- Bunda ulanacak bir şey yok . • Ben de 

doktora telefon ederim . 
Dilber nihayet doktora gitti . Filhakika dok· 

lor daha önceden haberdar edilmişti . Onu gö· 
rünce : 

- Paravananın arkastna geç soyun 

kırtım .. 
D lber kızararak sordu : 
- Soyunayım mı doktor .• 

- Tabit .. 
- Bütün bütünmü doktor ? 
- Tabii .• iyice muayene etmem llzım . 
Dilber ıtiraz etmeden paravananın nrka::.ına 

ıeçti • • Aradan on dakika geçmişti . Doktor 
sordu : 

- Soyundun mu ? 
- Ev~t doktor .. Sizde soyundunuz .mu ? 

ıııterdlll koıarlıll 
Ziraat vekaletinin Ni~dc villi· 

yetinde Vf". Niğde istas} onuna iki 
kilomt'tre me&afcde bulunan mey 
veli ağaçlar fidanlığında yeUfti· 
rilip bu ıene levıie tabi tutulan 
ikişer üçt:r yaşlı ve taçlı muhtc· 
lifül cins aşılı elma, armut, v·ı· 

ne-, kiraı ve kav.sı fidanlarının be 
heri onar kuruş gibi pek az bir 
bedel mukabilinde tevıi edilect'k· 
tir . 

Ancak bu f ıdanlar dikilecek 
mahallerini hazırlamıı oldutunu . 
tevsik eden müstahsillere bahçe 1 
meraklılarına ve toblu meyva bah· 
çe i vücuda getirecek mütı şeb· 

büılere verilebileceği ve bu tev 
1iata 15 · 11 · 941 tarihinden iti 
baren ba§lanacağı ve bunun için 
mahalli hükumete veya doğruca 
Ni~de tlma fıdımlıtı müdürlüğü· 

ne müracaat t'dilmt"si lıizımdtr. 

TAPU KADROSUNDA 
Seyhan Grupu Tapu Sicil 

Müdürü Hakkı Erhilen'in meıuni· 
} eti müddetince } erine vekAleten 
Kadastro Mürtüril Faik Selcan 

l tayin tdilmııtır. 

MERSiN ITHALA TÇILAR 
BIRLlaJNDE SEÇiM 
Mersin : 21 (Türksözü Muha· 

birinden) - Şehrimiıde kurulan 
lthalatcılar birliQ'i ile alikadar tüc· 
caı !arımız dün borsa salonunda 
toplanarak aralarında idare heye· 
ti seçimi yapmışlardır. Toplantıda 
Vali Sahip Öra-e ve mmtaka Ti
c ret müdürü Miıbat Kar•fÜlle 
hazır bulunmuştur. 

HASTA MEMURLAR 
Hasta memurlann haatahkları· 

nın devam etmesi halinde ikinci 
bir izin verilmesi bu mezuniyetin 
bitmesinde ise şifa bulmasına ta· 
bip raporiyle imkan olmıyan me· 
murlara 1tekrar izin verilmiyerek 
ttkaüt edilmeleri kararlaftmfhr. 

Yen i nefrlyat 

ÜLKÜ MECMUA SI 
Milli kfiltür deraiıi Ülkü'niln 

dördüncü sayısı zengin ve dolgun 
milr.derecatiyle çıkmııtır. Bu il· 
yıda afaiıdaki yazılar vardır. 

Konuımı - on bet giln i· 
çinde (Ahmet Kudıi Tecer), Seç· 
kin kimlere derler; (Prof. E.miD 
Erişirgil). Ziraat itlerimiı. ve top· 
rak dlvamız (Dr. Şevket Raşit 
Hatip<>A-lu), Sanayi ve maden 
itlerimiı \Dr. Mubliı Ete), Köylü 
ve teziih (AR'aOilu, lı yahatının 
temiılenmeıi (Seyfettin Pınar), 
Dıı ticaretimiıin eıaılan (Cehit 
Zamangil), Cümhuriyet maliyesi . 
nln ana prensipleri (Hazım Abf 
Ku} ucak}, Vatan Türküsü - tiir 
(Mehm~t Necati Ôniay), Atatürk 
lEnvcr Ziy~ Karal), Eınniyet -
Şiir (Aşık Ve) sel), Daima haıır l 
(Vildan Aıir), izcilere ötüt -
Şiir (Ahmet Kutsi Tacer), Yar· 
ma üzerine - Siir (Aıık Sülcy· 
man). Bayram ailnlerinde (Şafer 
Aytekin), Subaylarımııa - Şiir 
lAhmet Çıtak), Bir hatıra -
Mevlut Ağa (Cevad Durıunotlu) 
Sanat ve yurt bO.Ulnlili?ü (Ahmet 
Muhip Dranaa), Koç yiAit KöroA'
lu (Ahmet Kutsi Tacer), Dünya 

· klasiklerinden tercümeler (Bah
reltin Tuncel), Günler boyunca 
(Ülkü). 

Bütün okuyucularımın tav· 
ıiye eder.iz. Fiyatı 15 kunııtur. 

llaadoUD llarıa 

B 
u harp her memlekette aş ıRı 
}'Ukarı bir yiyecek •ıkıntııı 

yaratmııtır. Bu yüzden ıimdi 
ispanyada , Norveçte Balina ba
lığı eti makbul bir gıda halini 
almııtır. Son üç hafta içinde bu 
memleketler balıkçıları bir m,1. 
yon kilodan faı.la Balina bahj"ı 

tutmuşlardır. 

Norveç otellerindeki uata Af· 
çılar fimdi Balina bahiını muh· 
telif suretlerde pifirmek için bir
birleriyle adeta rekabete airiı· 
mitlerdir. Oılonun en büyük oteli 
en kibar müıterilerine Balina ba
h~ı dıli, bifteki, anterkotu takdim 
etmektedir. Balina dili yeni yen· 
meQ'e baılanmııtır • Çok lezzetli 
bir aıda olduQu temin edilmek· 
tedir , 

Balina )&Qı do tütaülendiril
diktcn sonra satılmaktadır • Adı 
yeni konmuıtur : c: Balena Ba
cou l :> Leı:ıeti yerinde olmalı 

ki bu yrıni gıda maddesinin ıh· 
racına bile baılanmııtır l .. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 22.11.941 

7.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

7.33 Müzik : 
(Pi.) 

Hafif Proi'J'anı 

7 .45 AJANS haberleri 
8.00/ 
8.45 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 

13.30 Program ve memleket sa 

at ayan 
13.33 Müzik : Türkçe pliklar 
J 3.4S Ajam~ Haberleri 

14.00 Müzik : Tüı kçe Plaklar 
Programımn devamı 

14.30 Ankara sonbahar at 
lannın tahminleri 

yanı 

14.40/ 
15.30 

1800 

18.03 
18.40 

Müzik : Riyueticumhur 
Bandosu ( Şef : Ihsan Kün 
çer ) 
Program ve memleket sa 
at ayan 
Müzik : Meydan faslı 
Müzik : Radyo danı or 
kestrası ' 

19.00 Konuıma : ( Kahramanlar 
Saati ) 

19.15 Müzik : Radyo dans or 
kestrası Programımn De 

19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.4S 

va mı 
Memleket Saat Ayan , ve 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 dakika 
Müzik : Muhtelif makamlar 
dan şarkılar 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Suzidil makamın 

dan ~rkslar 
21.00 Ziraat Takvimi . 

21.10 
21.4S 

22.00 

Müzik : Dinleyici iıtekleri 

Konuıma ( Günün mes'ele 
leri ) 

Müzik : Radyo salon or 
kestrasa ( Violoniıt Necip 

Atkın) 

22.30 Memleket saat ayan ve 
ajana haberleri Ziraat , 
Esham - Tabvilit , Kam 
biyo - Nukut BorsaSJ· 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Radyo salon Or 
kestrası Proıramının Utin 
el kıamı 

22.SS/ 

Her sene olduRu ıibi buyılda 
Gazi Paıa ilk okulunda ilk okul 
öQ'r tmenlerine mandolin dersi 
kursu ıçılmııtır. Bu kursun ~ret· 
menliQ'ini Halkevi muıik kolu ıefi 
B. Hıkkı yapacaktır. 

· 23.00 Y anok.I prorram ve kapa 
1 ... 
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SiYASi ve ASKERi 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Afrika 
l'ranıa - laglltere 

ASKER} HAREKAT 

Ş 
i~ali Afritada başlayan lngi· 
liz taarruzu dün\'B efUrıumu· 

miyesini alalcalımdı, makta de· 
Vam ediyor. Çörçilin sÖ7.lerinden 
&nlaııldığına göre , ingiliıler beş 
aydanberi ı...u harekat için ha:r.ır· 
lan makta idi. Amerikan tayyare· 
lcri de bu lngili1. taarruzunda 
ınühim bir rol oyJJamaktadır . 

Çörçile göre, buradaki hare· 
kalın hedefi toprak meselesi de· 
~il, Afrikoda Mihve-r kuvvetlerinin 
) ok edilmesidir. 

Bertin lcaynaklaı ı Afrika ha 
rekatını ikinci derecede bir hare· 
ket olarak göstermektedir . Şu 
enıa~ılıyor ki, Bu lınrekatta Mih· 
Ver muvaffak olama1sa bu meğ· 
IU.biyet ehemmiyet:;iz gö;terile· 
cektir . lııgiliılere göre , büyük 
nıeydan muhaıebesi berıüz baş· 
lamamıştır . 

* * * 
lnıiltere, işgal altında bulun· 

rnays.n Fransaya karşı da müra· 
lcabesini ilan etm:ştir . O,ğer ta 
raftan Amerika da Vişi ile mü· 
rı1t1ebetlcrini tamamen keamif S(İ· 
bidir. Bundan sonra Franıa ken· 
disini Almonyanın kucağına mı 

atacatc.tır. Gerek siyasi ve gerek 
askeri Qlanda çok hareketli bir 
devreye girihnif bulunuyor. 

· Askeri harekata gelince : Or· 
teşarkta harekat bütün hıziyl" 
devam ediyor. lngiliıler Tobruğa 
l 6 kilometre mese (ede bir böl
geyi işgal etmi~lerdir. Resmi teb· 
liA-e göre,150 Alman eıiı alınmış 
Ve bir miktar tank ele geçirilmiş 
tir. 

Ordumuza 
- KIŞ iÇiN -

Hediyeler 
ADANA DA DON DE 
GENiŞ YARDIM 

HAMLESi YAPILDI 

Şehrimizde Hamiyet müsabJ· 
kası devam ediyor. Bu müsabaka 
ile yakından ilğilenen Valimiz Bay 
Faik Üstün dün de Kızılny mer· 
kezine gdcrek yardımcı komitenin 
Çahşma tarıile me.şğul olmuşlar· 
dır. 

Hal~ımızın teberrnalı peyder· 
pey merkeze yollanmaktadır. 

Teberruat listesinin neşrine 
devam ediyoruı : 750 Lira Yaşa· 
lürk ve Sabri Aluz, 200 Aziz Pa· 
mukcu, 100 jaknatos, 100 Çarni· 
Yak, 75 Duran Süzmen1 75 Kadir 
Kısacık, 50 Hasan Pamukcu, 50 
Osman Toparlak, 50 Şükrü Sa• 
raçoğlu, 50 lbrahim l-loşceylan, 
50 Hasan Kısacık, 50 Osman 
Genç, 35 lbrahim lıyas, 30 Bekir 
Çaylak, 30 Hakkı Değirmenci, 30 
Bcj{ir Aka tay, 25 Abdürrezzak 
Gürani, 25 Yahya Genç, 25 Ah· 
dullah Akyürek, 25 Mustafa Çe
len, 25 Ömer Kaya, Yakup Bay· 
rak, Celal Güven, Pinlas Elyas, 
Davitişay, Ahmet hilmi Arık, La· 
zar Asya, Abbas Çınar, Daniyal 
Simet, ~Muİtafa Yılmaz, Şemoel 
Kohen, Salih Sandoğan Ali Sivas 
Yirmiıer, Bekir Dokan onbeş, Meh· 
met Yılmaz, Şevket Yanılmaz, 
Mehmet Günalrlı, Sadık Aldatmaz, 
Mehmet Gül, Osman Kaya, Ah 

1 
ınet Erdem, Dedepınan köyü, ls
roailiyc köyü, Yedadiya, Yunus 
Polatkılıç, Osman Yurdseven, Rüs· 

1 

tem SıA-ınç 10 ar, Mehmet Ünal ı' 
7 Yazar, Bekir Köz; Meh· 

Vişi : 21 (a. a.) - Resmi 
tebliğ" : : Afrikadaki._ umumi dele· 
~eleğin kaldırılôığ"ını bilôirilmek
tedir. lmparatarluk "al.samı ara
sında ayrılık hare kelleri başlama. 
sı üz.erine kurulan bu delegelik, 
ıonradan General Vc}ganrlın 
eyi idaresile İmparatorluk birleş
me merkezi almuştur. Delegeliğin 
kaldırılması üzerine muhtelif Af. 
rika çevreleri Vi~i ile doğ"ru bai· 
lar tesis edecektir. 

Veygand meselesi 
Ankara: (R. G .) - Vevgan 

dın vazifesinden çekilmesinin 
Afrika harelcatile alakadar oldu
ğu ve batta tayyare kazasında ö 
len Hudıingerin de bu mesele ile 
alakadar olduğu söylenmektedir. 
General Veygand, Alman büyük 
elçisi Abetle Petenin mülakatın
dan ~onra Afrilı:adan g-cri çağrıl-

mıttır. 

Berlin : 2 I (A.A.) - Yan 
resmi bir kaynaktan bildiriliyor : 
Berlindeki umumi mütealeya göre, 
Gener81 Veygandın tekaüt edilme· 
si siya~i erkanı değiştirmek yo
lunda Fransız hüklimetinin takip 
ettiği siyasete aid bir tedbirdir . 
Ve bu hususta başkalarının vazi· 
yet almasına lüzum yoktur .' Esa· 
sen bu mesele hakkındaki tafsilat 
ve sebeplerin Vişi hükumetince 
neşredilen muhtelif tebliglerle ka
fi derecede izah olunduğu kayde· 
dilmekledil'. Bundan başka şu ci· 
het de belirtiliyor ki vatanına bü· 
yük hizmetler yapmış bir askerin 
75 yaşına gelditen sonra yerine 
daha genç birisinin getirilmesine 
hiç de hayret etmemek lazımdır • 
Hususiyle ki İngilizler General 
Veygantdan daha genç olan Ge· 
nel Kurmay Başkanı Sir Dili de· 
ğiştirerek ondan da daha genç 
olan birini tayin etmeyi muvafık 
görmüşlerdir . General Veygan
dın tekalit edilmesini Berlin, Vi
şinin harici ıiyaseti hakkında ne
ticeler çıkarmak istememekle be
raber Amerikanın bunu bahane 
ederek münhasıran Avrupaya aid 
işlere yeniden karışmasını göz 
önünde tutmamazlık edemez . 

ıovyetıere gire 
( Birinci sahifeden artan ) 

danlarına karşı çok önemli neti· 
celer veren yeni bir tanare 
kullanma ta beılamışıardır. 

Berlin'den gelen haberlerde 
bu tayyareler · Aloıan aıkcrleri
nin öldürücü düşmanı> deye va· 
ııflandırılmaktadır. Alman aııker· 
teri ise bu tayyarelere nırhh 
tayyareı ismi vcrmiılerdir. 

Bu tayyareler yürüyüı halin· 
de olan kolların, topçu mevzile· 
rinin ve hava meydanlaı mın 20 
metre kadar ü:r.erinden uçmakta 
ve düşmanla malzemeAi üzerine 
top ve mitralyözlerinin öldürücü 
ate~ini tevcih etmektedir. 

Bu tayyareler bizz.at Alman· 
ıann da itiraf ettiği gibi karşı. 
koyma batar.yalannın çok şiddetli 

8teşinf' tehammül edebilmekte· 

dirler. 
Londra : 21 (a u) - Bugün 

Londranm selahiyelli mahfillerin· 
de lt'min edildiğine görı.-, mühim 
miktarda Alman askeri Moskova 
cephesinde donmuş olarak bulun· 

muştur. 
Atman askerleri arasında Rus-

ya kışının ıoğuğuna dayanabile· 
k derecede giydirilmiş kısmı az• 

Ct' .. . d 
dır. Ölülenn çoğunun uıerın e 
kadın kürkleri ve buna benzer 
kışlık eşya bulunmuıtur. Halbuld 

M kovada harp eden Sovyet kı· 
os . t ' M 

taları iyi teçhiz. edilmış ır. , . oı-

k d hayat normal seyrını ta· 
ova a b . l"k 

kip etmektedir. Hiç bir eıgın ı 
iÖrillınemektedir. MAn~viyat çok 
yüksektir. l~ıe m~scle~ı memnun!· 

······~·· ... 
Filof un yeni 
bir beyanatı 
Sofya : 21 (a. a.) - Buli'ar 

başvekili Filof, mebusandaki be
) anatında Bulgaristanın milli ga· 
yesine, mihverin zaferi sayesinde 
erişebileceğini söylemiş, Bulgeris· 
tandaki Komünist h.treketlerinin 
diğer memleketlerden fazla olma· 
<lığını bi_ldirmiştir . . ........... . 
Denizde muharebe 

Londra : 21 (a. a.) - Bahri· 
ye nazırlığının tebliği : Dün gece 
deniz devriyelerimiz.le düştl}an a· 
rasmda vukubulan çarpışmada bir 
tayyare karşı koyma gemisi mu· 
hakkak, iki gemi de muhtemel o· 
tarak batırılmıştır. Gece yarısından 
az evvel doğu sahilleri açıklarında 
iki düşman tayyare karşı koyma 
gemisi muhtemel olarak batırılmış· 
tır. Kaybımız yoktur. Dün sabah 
erkenden bir devriyemiz altı düş· 
man tayyare karşı koyma gemi· 
siyle yaptığı çarpışmada bunlardan 
l>irini muhakkak surette batırmış 

ve diğerleı i isabet alarak hasara 
uğramışlardır. Devriye gemilerimiz 
baıı hasara uğramıştır. Uu çarpış· 1 
malardan sonra av tayyarelerimiz 
düşman tayyare karşı koyma ge· 
milerine hücum ederek bunlardan 
birini batırmışlar ve bir diğerini 
de hasara uğratmışlardu·. 

Sicilya halkı isyan ediyor 
Vaşington : 21 ( A.A. ) -

Vaşington siyasi kaynaklanndan 
alının haberlere iÖre , Sicilya 
halkı açıktan açığa isyan etmek 
üzeredir . Bir İtalyan kafilesi Af· 
rikaya hareket eder etmez , Si· 
cilyalılar bunu Maltadaki lngiliz 
lere bildirmete muvaffak olmak· 
tadır . Bundan başka Britanya 
denizalh mürettebatı istedikleri 
gibi Sicilyaya çıkmakta ve ltalyan 
makamlan buna mani olmamak· 
tadır . 

Alrlkada 
( Başı 1 inci sayfada ) 

tır . Nevyork Herald Tribün a-a· 
zetesi , yeni tip tayyare ve tank· 
)arın vereceği neticeler hakkında 
büyük ümitler besliyor ve burada 
kazanılan zaferin cenubi ltalyayı 
lngiliz bomba tayyarelerine daha 
fazla yaklaşbracakı ve Sicilyanın 
istilasının kolay olacakı neticesine 
varıyor . Gazete şayet zafer ka· 
zamlırsa Rusyaya malzeme gön· 
deren Amerikan gemilerinin Omit 
Burnunu dolaşmak zaruretinden 
kurtularak Akdenizden kolayhkla 
w-eçebileceklerini yazıyor . 

Londra : '21 (a.a) - Londra 
selahiyetli mahfillerinde bildirildi· 
ğine göre, Libyada askeri hare· 
kat devam etmektedir. Fakat bil· 
yük me}·rlan muharebesi henüz 
bı:ışlamemıştır. HareUt devam e· 
diyor ve aıçok döğü~ülüyorsa da 
henüz geniş ölçüde değildir. Sol· 
lum ve Topruk çevrelerinde düf • 
man kuvvetlerini ayırmağa ıray· 

ret ettiğimiz hakkındaki tahmin· 
!erin doğru olması muhtP.meldir. 

Sovyetler lngiltereden Fin· 
landiya, Macariatan &>e Ro· 
ma,,yaya harp ildn etme-ini 

rene iıt•di 
Stokholm : 21 ( a. a. ) -

c Ofi > lsvcç ga:ıetelerinin Lon· 
dra muhabirine göre , Sovyet 
büyük elçisi M. Maiaky [ngiltere 
hariciye naz.ırhğma tekrar müra· 
caat ederek Finlandiyaya , Ro· 
manyaya ve Macaristana vakıt 
geçirmeden hıırp ilAn edilmeıini 
istem iştir . 

Ancak , lngiliz mahfillerinde 
bu hususta beyan olunduğuna 

göre, bu mesele hükCtmc.tçe tel· 
kik edilmektedir ve henOı bir 
iınr veritmcmiftir • 

TORKSôZO 

PARISTE BiR MİLYONA 
SATllAH BiR AlBOM 
Paris : 21 (a. a.) - 1724 de 

doiup 1780 tarihinde ölen ressam 
Ccnt Audben'e ain bir albüm mü· 
zayede ile 860,000 franka satıla· 
rak bir rekor kırmıştır. Bu paraya 
müzayede harçları da ilave edilin· 
ce albümün bir milyondan fazlaya 
satıldığı anlaşılır. 

Bu Albüm : muhafaza edilmiş 
108 Hhifeden ibaret bir resim 
kolleksiyonudur. Resimlerin mev· 
zuu aşk ilahının, başka ilahlara 
karşı zaferidir. 

Uzak Şarkta 
(GerM 3 üncü sayfada) 

Birleıik devletler konsoloslu· 
~u son um anlarda 200 Amerika. 
lıyı memleketlerine göndermeyi 
teklif 1 etmişlir. Yalnız. 25 kişi bu 
teklifi kabul etmiştir. 

Buna karşı Britanya büyük el
çiliğinin tavsiyesi üz.erine bir çok 

~ lngiliz kadın ve çocu~u fakat yal 
nız 10 karlar erkek Şanghay'dan 

ayrılmııtır, 
Vaşington : 21 (a,a) - Salı 

aünü Japon paı lcmentosunds. zi· 
raat nazırı M. Zimadanın harpçı 
beyanatı , Vaşingtonda flncak şaı 
kınlık kelimesiyle vasıflandırılacak 
bir yanlr.1 uyandırmıştır. M. Sima• 
da, bu beyanaiında, Birleş lk Dev· 
!etleri bugünkü Avrupa tmlaşmaı· 
lı~ına sebep olmakla ittiham et
miş ve Birleşik Devletlere karşı 
Japoaye,yı hemen· harbe girme~e 
teşvik etmiştir. 

M. Simada'nın bu beyanatın 

dan evvel general Tojo ve amiral 
Togo da yine harpçi nutuklar 
söylemişlerdir. Vaşington daki in· 
tiba. bizıat Japon hükümetinin 
M. Kutusu'yu vazifelendirdiği işin 
muvafrak olmama~ını arzu ettiği 

merkezindedir. 

ARKADAŞIN/ BIÇAKLADI 
Salih oğlu Yunus adında bir 

ıahıs sarhoıluk ıaikaaiyle çok 
sevdiği arkad~ı Yaıarı Karaıoku 
civarında bıçakta ağır surette 
yaraladı~ından Müddeiumumili~e 

tcılim edilmiı ve yarah da hemen 
tedavi altına alınmıştır • 

llblıe lurıızı 
Yusuf oğla Mehmet Apaydın 

iıminde bir adam hemıerilerinden 
Eyyiip Yazarın oteldeki odasına 
oturmak behanesiyle iİrip odayı 
yalnıı. bulunca arkadaıının bir 
kat elbisesini aşırırken auç üstü 
yakalanıp hemen polise teslim e· 
dilerek hakkında muamele' yapıl· 
mıştır. 

-
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 
ıc:=ııt:e:::::wc~ 

KiLO FIATI ı, 
CiNS, En az , En çok 1 

-= K. S. K. S. 
! Koza l -13,00 ! 15.00 
ı Kle\·land Ç. 00,00 

Klevland 1 69,00 1 70,00 
. Klevland ll 64,50 68,00 
J M. Parlağı 57,ocfi 58,50 

P. Temiıi 00,00 1 55,00 · 
Kapımab 
Y. Çitidi 05,00 
K. Çitidi 6.75 
Susam 

' 
49,00 

Buğday yerli 8,43 
1 

8,75 
Arpa 6,63 6,75 
Yulaf 7,43 7,50 

L_ --21 • 11 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA li hanka•ınJan alımnııtır. 
rank) Fransız 

(Frank) iıviçre 
(Sterlin) ingiliz S.22-
(Dolail Amerikan 123 20 

Asri Sinemada 
Matine 

2,30 BU AK~AM 
Suvar 

8,30 

Gine iki mlıteına ilim birden 
-1 

EDVVJGE FEUILLERE - P. RlCHARC VVIL 
Y .. RATTlKLARl 

Malagalı Kadın 

-2-

( CEBEUTT ARIK ) Filminin Unutulmaz Büyük Sanat 

Erik V. Strohein ve Andre Bugue 
Yarattıkları Aşk, Heyecan, ve ihtiras Hislerini Canlı 

Surette Gösteren Muazzam 13ir Film 

FIRTINA 
, Biıgla Otladlz Matinede iki ıu 

ı~~~ına -Vahşi Koşu 

~ı:ıı:::::::ıı= U2l::i&l::O: AA fi#'* il A # ## # :n: # #2E 

D .O K T O B 

Muza/fer Lokn 
Bergin bastaıarıaı muaye 

nesinde kabul eder. 

SEYHAN HUSUS1 MUHASEBE MOOfiRlütONDEH 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkulün 

icar bedeli açık arhrmaya çıkarılmıştır. 
2 - Artırma 941 yılı ikinciteşrinin 27 inci 

gunu saat onda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kalemind 

cek isteklilerin artırma günü Vilayet Daimi Encüm 

lunmalan. 15 - 18 • 22 • 25 13 

Sabık icar bedeli 
Altı aylık 

Lira Mevkii Cinsi 

SS Seyhan mektebi dükkan 
alh 

ZiRAAT MEKTEBi MOOORLOGOHOE 
75 takım harici elbis« diktirilecektir . lsteklH 

anlamak üzere mektebe müracatları ve ihale güni' 

Teşrinin 24 üncü Pazartesi günü Hükumet 

müdiriyeti odasında toplanacak olan mübayaa 

dipozit akçalariyle m üracatlan . 8-13- 18-22 

Avrapa'da ıtddetU 
bir yerdepremı 

k1Jd8dlldl 
lena : 21 (a. a,) - Salı gunu 

saat 17.58 de lena rasat ınerke· 
:zindeki aletler, merkezi 9.200 ki-

lometre uzakta bulunan fevkalade 
kuvvetli bir yerdepremi kaydet· 
miştir. 

Sarqmlılar, 2,5 saat sürmüş 

ve saat 18,30 da en yüksek şid· 

deline çıkmıştır. Depremin enerjisi 
o kadar kuvvetli olmuştur ki sar· 
sınbnın dalgaları, birkaç kere bü· 
tün dünya sathını dolaşmıştır. Tah · 
minlere göre, bu 'yerdepremlnin 
merkezi, Japonya ve yahut Japon 
denizleridir. BilindiQ'i gibi bu böl· 
ıelcr, dünyanin en ziyade yerdep· 
remleılnc maruz bölgelerinden bl· 
ridir. 

lnglltereye 
Kana 

kıtal arı 
Londıa : 21 (a. 

<la baıaekili M. 
Kind' in <müdafaaya 

mek üz.ere her ay 
daha fazla Kanadalı 

lece~i a hakkındaki v 

ce yeniden binlerce 
ker lngiltereye gelm 

Bu yeni gelen 
sahra topçusu ye şi 

taları vardır. Bun 
imparatorluk planın 
görmüş yüzlerce 
srelmemiştir. 

Kafile Atlan tik 
tmalar geçirmişse d 
man denizaltısı, ne 
tayyarcıi ğörülmüot 
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• C. A • 
BRODWAY 

R. C. A. F abril,asının 
son zaf ri olan on iki 
limba, Sekiz d lgalı 
Brodvey tip· radyoları 

mutlak •• •• •• gorunuz 
• 
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• • ! Gazete ve Matbaası i 
: 1 • • : Türksözü OKUYUCUlARIMA OOHYAKIK HER TARA- : ! flNDA VUKU BUlAK HADISEl[RI GOKI GO- İ 
: Gazetesi KOHEVERIR. TORKSOZOKO TAKIP EDl~Z. : • • : 1 
•. Kitap,· mecmaa1 çek, bilet, allt, •. 
• plan, barlta, 1111amam matbaa Türksözü • 

1 • işlerini Ttrklyede mevcat mat· • 
· : b••••r• rekabet eder derecede Matbaası : 
İ tab va slratla eldaa çıkarır. 1 
• 1 

ı i Türksözü Cilt Kısmı ı •• • 
ABİDİNPASA CADDESİ NO : 42 - mcm: REMO ADA~A - TEUfON: 110 , ! SAGlAM, TEMiZ, llRlf CllT ~LERIRIZi .ANCAK TORKSôZO 1 
~~~~~~~~----_..... 1 İ . MOCElliTHANESİHOE YlPTIRABILIRSINIZ 1 

• • . ---- --- - - -. -

1 
7 

• 
T. iş Bankası 
Klçlk taıarral hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
Kl"Ş/DELER : 2 Şubat, 4 ı\tlavıs, 3 Ağm;tos, 

2 /kirıcitc;crin tarihler in ele y -ıpılır 

1942 ikr amiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 J.iı n 
3 ,. 1000 .. 3,00 .. 
2 

" 
7)0 

" 
l ,St O ,, 

3 ,, 500 " 
ı.s~o .. 

10 " 
250 .. 2,500 

40 .. 100 
" - 4,000 " 

50 50 

~ 
1 ' 

ı < 

TUr klya ı, Bankaı<ına para yBlırm~kla yalnız 1 ~ 
para blrhtirmlf ve ıa;z almı ~ olmaz. :ıy ıl 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

,, 1) 2,500 ., 
200 25 .. ~ 5,000 
:lOO " 10 " - 2,000 

" 
~ 
~ 
f 

,-------------~ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tz.rıhl : 1688 

Sermaye.i : 100.000.000 l:ürlı lira•ı 

Şube v~ ajans adt:d~ : 265-

Zirni v~ tiran her nevi banko muıımele!cr 

Para biriktiı t•nleı t' 28.800 lira ikramiye veı iyor 

Zirncıt Bırnk:ısında 1-urnb· rcılı \'e ıLbarsıı ta~arruf hı·saı !arına en 
a7 50 lirası bulunanlarn St'11cde 4 defa çekilecek kur 'cı ile 

aşağıdaki plAna göte ikr.::miyc du~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lirn 
4 • 600 2000 il 

4 .. 250 .. 1000 " 
40 

" 
100 .. 4000 il 

ıoo il 50 " 5000 
" 120 40 il 4800 
" 

160 
" 

20 3200 •I 

DJKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyllıl, 11 Birincikanun. , 
Mart l/e 11 H l7.İr.ı ı1 tarihlerind.! C'! 1cil~cektir. 

•--.....------------------------
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BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu nıurınnid BAŞ ve DIŞ ağrılR· 
11111 ~ürntle. iznleye kafı dir. Ro
ıııatirnrn evcaı, sinir mafsal ve 
nrlde ıstırapl:u ı NEVROZlN'le 

teda~i cdiıir., M<iessir illlç : 
N F. V R O Z l N 'dir. 

i ı an 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 

1 

HASTALARINI HER GON MUSTAFA Rlf ATlCZAHANESI 
fiSTONDEKi MUAY(NEHAHESitlE KABUL IDER . 
-~- -~~ 

·+· . ·•·•·•·•·•·•· 

,,~ .... ·o ...... -

r Altona· YI llAll 'I."Ü R KSôZl) I• 

J 

1< , •• oan GONDfLIK G~tf . ADANA ': 

ı • SalıJ,, tHt BOJmııharrlri ı: 
;~ Stt11ellll . • • 1400 Kr. FERiD ceLAL 80YEN İ 

l
ı ' Aglıfı • • . 125 • , 

ı ı - Umumt Ne§r iyat Mildr1n1 

i; ~ı banlar lqln idareye MACiD 80çL0 
tl tnilt"acaat etmelldlr Bcsıldı~ yer: TORKSOZIJ Matbaoaı " 

;j .. ~~ 
~ ,, .. 


