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Londra : 30 (A. A.) - H tr· 

bin başından beri mihvere ait üç 
rnilyon tonilato hacminde 600 va
pur müsadere edilmiş. batırılmış 
tır. Mayisin ortasına kııdar yapı· 
lan istatistiklere göre, 174,000 to
nilatoluk 67 Alman vapuru :raka· 
lanmış veya müsadere edilmiştir. Harp sonu dünyası hakkında beyenalta bulunan Bay Eden 

1,~99,000 tonilatoluk 280 Alman Londra 30 (a.a.) - Dün ha. 
vapuru da batırılmış veya mürette · riciye nazın Eden nutkunu söyler-

batı tarafından imha edilmiştir. Harp Sonu... ken avam kamarasında lngiltere-
,talyan vapur zayiatı da şudur: nin harp sonrası hedeflerini bil-

183,000 tonilatoluk 39 vapur dirmesi meselesini müzakere et-

yakalanmış veya müsadere edil- Ou" nyası miştir. Harp sonrası imar planının 
miş , 899,000 tonilatoluk 176 va- da müellifi olan mebus Maude bü-
pur batırılmış. Veya mürettebatı yük Britanya imparatorluğ"unun 
tarafından imha edilmiştir. Bunlar- Ed l dünyayı daha iyi tevhit etmek 
dan başka Almanlar hesabına İŞ· Bay en D üzere bir köprü olarak kullanılma-
liyen diter memleketlere ait 76,000 Beyanatı akisleri imkanı hakkında Lord Halfaksın 
tonilatoluk .;t8 vapura da el konul- noklai nazarını ele alarak demiş· 

(Gerisi üçüncü sayfada} ( G_er_s_i _u_·ç_ü_n_cü_ı_ah_i_fe_d_e_) __ --------- ,:_ ________________ _ 
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Vekillerimizin Ver.dlll izahat 
Ankara : JO (Radyo Gazete

sinden) - Büyük Millet Meclisi 

bugün mülhak bütçeleri müzakere 
etmiştir. 

Devlet Hava yollan, lnhisar:
lar, Orman, Posta Telgraf Umum 

Müdürlüğu bütceleri lconuşulmu:ş
tur. Alakadar Vekiller: tarafından 

izahat verilmiş bir çok h;\tipler 
mutalealarını beyan etmiştir. Baıı 
mebuslar içki memnuiyeti mesele
sinden bahsetmişlerdir. inhisarlar 
Vekili cevap vererek, bu hu· 
susta evvelce tecrübe yapılmış 
olduğunu falcat bu memnuiyetin 
bekasına imkan görülememiş bu-
lunduğunu kaydetmiştir. 

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

i Milli Şefimizle Yabancı Devlet 1 
ı ı 

ı eelleri Arasında Telgraflar i ı 'l ı 
ı ArJantln'ln 25 mayıs mllll bayramı mUnaeebatlle ı 
ı Reıaıcumhur lamel ınönU ve arJantln Relalcumhuru 1 
ı Roberto M. Ortlz arasında tebrik va tefekkür telO· 
ı rafları teati oıunmu,ıur. - (a.a.) 

ı 25 Mayısa mUsadlf farkt OrdUn'Un mllll bayramı ı 
ı mun-ebellyle Reisicumhur ismet lnönU Emir Ab· ı 
ı duUa h'a tebriklerini telOrafla bltdlrmlf ve emirde bllı 
ı mukabele tefekkUrlerlnl telgrafla arzetmı,11r. - (•.a)ı 
~ .............................................. : 

Ankara : 30 (A.A) - Maarif 
Vekilliğiden tebliğ edilmiştir: Lise 
Orta Okul talebesinden bütünle
meğe kalmış olanları yetiştirmek 

için 18 Temmuzda başlamak ve 
14 Ağustosta bitmek üzre her 
Lise ve Orta Okulda (lhtiyari Ta· 
lehe Kursları) açılacaktır. Bı• kurs
larda öğretmenlerimiz ders vere· 
ceklerdir. Lise ve Orta Okullarda 
bütünleme~e kalan talebenin ta

lebe olduklarını gövterir bir ve
silıc:a ile bulundukları şehirlerdeki 
Lise ve Orta Okullara müracaat 
ederek kurslara kaydolunmaları 

lazımdır. 

Yananııtan'da 
ı~ıe zorlukları 
Kahire: 30 (A.A.) - Pek İ· 

nanılır bir yerden gelen haberle

re göre işgal altındaki Yunanistan· 
da daha önde adam ba~ıoe 80 

gram olarak tesbit edilen ekme

ğin 60 grama indirildiği anlaşıl-

maktadır. 

BAZl MA.DDELERİN KAR 

Nafia Vekaletinin Ele Aldığı Büyük Dava 

Beş Yıllık Sul a ma 
Programı Tamamlanıyor 

MUyonıarca Dekar Arazı Sulanıyor. Batakbklar Kurayor. 
Artık Yurdumuzda Toprajın Verfml Artıyor 

Nafia Vekaletinin beş yıllık sulama programı

nın taihilcatı ilerlemektedir, Bu iş için tahsis edi
len 31 milyon liradan şı'mdiye katlar 23 milyom li
rası sarfedilmiı TJe bir; çok yerin de inşaatı ikmal 
olunmuştur. Bu işe 937 senesinde başlanmış JJe şim
diye kadar plônlar tam olarak tatbik edilmiştir. Bu
nun neticesi olarak milyonlarca dakar arazi sulana· 
cak. 60 hin dakar bataklık kurutulacak, 460 bin da· 
karlık bir sahada feyezan/ardan kurtarılacaktır. 

lecek, fazla mahsul alacak olan mı1•talı~ilin ödeme 

ve ~atın alma kudretı' artacaktır. 

Bu •uretle sulanan arazinin kıgmetleri gükstt· 

Bu programla lcmı'n edilecek varidat, tahmini 
olarak lıesap edilmişlir. Sulama varidatı şimdilik 
senede 692 bin lira olacaktır. Tesisat ikmal edilin· 
ce lıer yıl bu varidat z'ki milyon 245 hz'n lirayı bu
lacaktır. Bir def aya malı sus varidat da, kurutulan 
arazinin satışından temin edilecektir ki, hu ı'iç mil· 
yon 450 bin lira tutacaktır. 

Silivingrad - Pityon 
_!!emiryol u vaziyeti 

İSTANBUlDA M0ZAKEHEl[8( DON BA~lANDI 

Japonya baş t1ekili Prens Knoye 

Amerikan • .Japon 
Mlnaıebetıerlnde 
dellıHrllk yok 
Vqingtcn: 20 (A.A.) - Ruz

veltin radyoda söylediği nutukta 
japonyaya her hangi telmih yap· 
mayı unutmuş olabilmesi hakkın-
da gaı.eteciler tarafında sorulan 
suale cevap olarak: cHariciye na
zırı Hull Amerikanın Japonya ile 
olan ıiyaset ve münasebetlerinde 

lsüınbul : 30 (Türksözü muha

birinden)- Bir müddettenberi in

kıtaa u~ramış olan Silivingrad-Pit

yon arasında demiryolu münaka· 

latının temini için alakadar tren 

idarelerinin murahhaslan bugün 
devlet limanları Umum işletme 

' rnüdfü'\ü~ü binasında müzakereY.e 

başladılar. 

Vlfl Almanyaya 
Fası tekUlettl 

• 
lngilizler 
Bağdad 

kapılarında 
- Tafsiiil Radyo gaı.etesinde-

Berlin - Vişi 
Müzakereleri 
Bu honuımalar mütarek e 

çerç-eveıi içindeymİf 

Berlirı : 30 (A.A) - Bir hu
susi muhabir bildiriyor: Fransız. 
alman müzakereleri f aaliyetıe de
vam etmektedir. Berlinle • Vişi 
arasında ki münasebetlerin bu
günkü vaziyeti harbin en esaslı 
meselelerinden biri olarak telakki 

edilmektedir. Alman hariciye ne· 
zaretinde ehemmiyetle kaydedil~ 

diğinc göre, Fransız - Alman mü· 
tarekenamesi bir çerçive teşkil 

etmektedir. Bütün rrans11.-Alman 
anlaşmaları bu çerçeve içinde yer 
alabilir.' lki memleket arasındaki 
müzakerelerin l-nşhca mevzuunu 

bilhassa !Fransız Jmpatorlu~unun 
müdafaasını teşkil eylemektedir. 

Paristc bir çok Fransız nazır· 
!arının bulunması bu muvakkat 
ise de bari1. vasıfta bir vakıa nl
du~una işaret edilmektedir, 

Amerikanın yeni 
klraladıQı isler 
Vaşinaton: 30 (a.e.) -Anpi

ka üslerinin Amerikaya ldraları

masına ait mukavele İngiltere 
halı namma adanın vulisi, Ame

rikaya hükumeti namına da A

merikan konıoluııu tarafıddan im

:ı.a edilmiştir.· 

• • • • • hiç bir dc~işiklik olmadı~ını 

NJSBETI TESBIT EDiLDi bild~m:ıu" 
Askerin saati 

Ruzvelfin Nutku 
ve Almanya 
BU NUTUK ALMAN 

DEVLE't ADAMCARINI 
tt~ YRETE o0,0RMEMIŞ 

b· Berlin : 30 (A.A) - Hususi 

b .. ır rnuhabirden: R ur.veltin nutkunu 
... :ıı tc d 
Yctli ~e . dütlerden ve ar. ehemmi· 
Yiill ~ıhı telekki etmek tamayül-
rnah~~:nd~n sonra ~Alman siyaıi 
ciddi lerı ve matbuat bu nutukla 
~ surette meşgul olmaya baş· 
tı"ıl ışl~rdır. Burada verilmek iste, 

en ınfb ku A ı a ıudur: Ruzveltin nut-
tet dl~an Devlet adamlaaıdı hay

c uşfirmemiştir. 

İ~in ~tn~ri~an yardı~ını artırmak 
lerı· vkalade halların ilanı bek· 

1Yordu F 11 • · BKat bu yardım arıu 
~Geriıi üçüncü ıayfada) 

İstanbul : 30 ( Türk:;özü mu: 
habirinden ) _ Fiyat murakebesı 
komisyonu bugünkü toplantısında 
yünlü istandarize ~a.lla~da pera
kende :.atışlar haddını yuı.de 15 ' 
fan tez ilerde yüzde 20 • pamuklu 
ham mensucatta }Üzde 8 • mer-
serize kumaşlarda }Ünle. 12 .• pa· 
muk ipliğinde yüzde. ~ekı:. ınşaat 
malzemesi kar haddını yuzde 25, 
sanayi işleri malıemesinde yüzde 
20, el aletlerinde yüıde 50 •. ma· 
kine ve motörde yüzde 50 , ma· 
kine aksamında yüzde 80 olarak 
tesbit edilmiştir. 

••••••••••••• 
MUGlAYA KIZllAY 

YARDIM YAPTI 
Ankara : 30 (Tiirksözü muha

birinden) - Muğla ve civarında 
yer sarsıntıları yüzünden açıkta 
kalanlara tevzi edilmek üzere ~ı
zılay merkezinden 200 çadır gon-

deritmiştir. ............. 

Yugoslavyada 
tedhiş harekatı 

Kahire : 30 ( A. A. ) - Bel

grad<lan gelen bitaraf diplomatlar 

Yugoıtlavyada tedhiş sisteminin 

başladığını ve öldürülen veya sa· 

dece yaralanan her Alman askeri 

için asılmış 40 kadın ve erkekle

rini gösteren fotograflar alutdı

ğını söylemi~tir . Belgradda saat 

19 dan itibaren sokağa çıkmanın 

bile yasalc edildiği~i , bu yas~a 

riayet izlik eden bir genç kızın 

öldürülerek cesedinin üç gün so· 

kekte bırakıldı~ını ve boynunda 

kabahatini bildiren 

asılı bulunduğunu 

mektedirler . 

• bir levhanın 

teyid eyle -

Gırıdde Vaziyet 
Pek Ciddi 

Londra: 30 (A.A.)· Giriddeki 
vaziyette selah yoktur, Almanlar 
Suda le.örf eziyle Kandiycyi işgftl 
ettiler. Diğer t araftan İtalyan kı· 
talarınır. Giride geldi~i 'öylcniyor· 
sııda bu haber henüz tecyyüd et
memigtir. 
- TafsiUil Radyo Gazeteıinde -

Raşid Ali 
firar etti 

Londra : 30 (A. A.) - Raşid 
Ali Yanında genci kurmay başka• 
oı Emin Zeki ve ••sözde Naip,, Şe 
refle Jranı k a çmaf br. 

8 
ilmem • Pazartesi akşamları 

saat 19 da, Ankara radyosunu 
dinlıdiniz: ,mi ? 

iki hafta eTJt1eline kadar , ya 
cephede • Allah Allah 11 di!le ba-

YAZAN 

BEH~ET KEMAl ÇAÖlAR 

lırırken, ya teftiş eden büyüRüne • Safol ! N cevabını flerirken duya· 
lıildiAiniz bir sesi : Türk askerinin sesini , şimdi , radyodan , çeyrek 
saat, kana kana dinlemek TJe içmek. fırsatınız var : 

Her. Pazar.lesi akşamı saat 19 dan 19,15 e kadar , Ankarada as• 
kerük eden bir_ köy çocuıu , mikro/ onun önünde , köyün tJe köy la nün 
aşıkı. bir okumuşla konuşmaktadır . 

Birinci defa, çubuJ!un Nusrai/ar köyijndtn satılmış kayıkçı~ ikinci 
defa da //gazın Koyupınar köyünden Ahmed Can konuştultır , Köyle 
rini, koydeki yaşayışlarını, asker/ite gelirken duydukları heyecan fJe 

ftJJki, kenefi şitJe/eri fJt! kendi imajlariyle an/allılar: : 

Toprak dile geliyor, halk dentn deniz sesleniyor gibiydi . 
Köyden 'Ue topraktan uzun zamandanher.i ayrılmış münefJfJerin 

üslubundaki büıün sanatların nasıl birer Özentiden, birer yaldızdan iba
ret bulundufu. bunlardan ayrı dir. dille bu memleketteJ.:i güzellikleri tJe 

bu milletteki duyguları anlatmanın ne kadar do4ru :ve güzel o/dulu , 
köylü aslı.erleri dinlerken ne iyi anlaşılıyordu . . E_ı; gıizel ve sıca.~ 
Cenubun içli fJtı ~eki edebiyat istidadları ! Büyü/.. şehirlerdeki beş • on 
sapıtmış münevverin kri.z. içindeki garpten hastalık kapan ruhuna, man· 
tıkına tJe ~wkine aldanmayınl% . Tabiata ve halka bal/lı kalınız . Bire 
orad~n me':'l"keti:z ve. '!'illetin öa sesini, öz tawirini ietiriniz . Çukur· 
O'Uanın lahıalı, krm bılır daha kaç • Karacaot/an " vermık ı'çin ha· 
zırdır • B. K. Çajtler 
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Adolf Bitler 
Bir Kadın 
boğuldu 

Onümüzdeki ders 
. Elma Gölü köyünden lsmail 

Korkmazın karısı Hatice korkmaz 
Ceyhan nehrinden su alırken dü
şerek boğulmuş ve şimdiye kadar 

cesedi bulunamamıştır, 

yılına hazırlık 
939 EylUlun birinci günü Al

nan orduları Polonya üzerine yü
ürken Hitler in Rayiştagda verdi
ri nutuk hatırlardadır . Führer bu 
ıutkunda, öldükten sonra kendi
ini Guring'in ve ondan sonra Ro
lolf Hess.in istihliif etmesini söy
emişti. O güne kadar Hitlerin 
ahsi mümessili ve hususi katibi 
>lan Hess'e nazi partisinde "Kır 
ıçan ,, adı verilmişti. Hitlerin 
-:less'e büyük itimadı vardı . Hatta 
> lcadar ki, Hitler uyurken Hess 
>da kapusunda ona sabaha kadar 
>ekcilik yapardı. 

yazıldı ve 1916 da Verdon önünde 
ağır yaralandı. Ledaviden sonra 
cepheye dönen Hess 1917 de ih
tiyat zabiti oldu ve 1917 de Fran
sız hududnnda onbaşı Adolf Hit
leri tanıdı. 

Maarıı Mldlrlnln relslltlndekl toplantı 

Hitler Hess' i "benim cesur 
wforis'im,. diye çağırırdJ. Rudolf 
-fessi dünya, ancak Mein MEımph 
ıdlı kitabında adı geçmesi dolfi
;ısiyle tanıdı . Çünkü Hitler "mü
•adelem,. isimli bu eserinde Hess 
len sık sık behseder. 

Harpten sonra uzun yıllar bir
birlerini göremediler. 1921 Mayı
sında Hess küçük bir toplantıya 
gitmişti. Orada bir adam koııu

şuyordu. Bu Hitlerdi. Hess onu 
derhal tanıdı. Fakat sesini çıkar
madı. Fakat salondan çıkarken 

Hitleri omuzundan tuttu ve ya
nındaki dostuna dönerek: 

- Eğer yeni biı Alman} a 
2yapaeak kimse varsa o da bu 

Hitler ulacaktır . > dedi . 

Bacı Kırı adı 

ve tflneııer 
Hacı Kırının yeniden kurulmas 

kabul edilmiştir. Ancak köylerim it 
arasında Hacı ile başlıyan üç na

hiyede dörtyüz ötuL yedi köy 
vardır. 

İstasyon olması itibariyle de 
posta kabul edilece~inden bir çok 
yanlışlıklara yol verilmiş olacak-

Kır ve Kıraç gibi eskisine uygun 

adlar da muvafık görülmemiştir. 

Köyün bulunduğu mahal ve 
civarının coğrafi, iktisadi durumu· 

iKMAl iMTIHANlARI 
EYlÜlDE BASllYACAK 
Şehrimizdeki alakadarlara ge

len malumata göre lise ve orta 
okullarda ikmal imtihanları 15 Ey
liilde başlıyacaktır. 

Trakya da 
mahsul iyi 

1932 de nasyonal so yalist par
ısirıin en nüfuzlu adamı Hitlerden 
ıonra Cere'gar Strasser'di. 

O günden sonra sık sık bu
luşuyorlardı. Hitlerle Ludendorf '
un riyaseti altında ( S. P\ . ) ter 
muslih olarak Münilıi fethe çalı
şırlarken Hes meclis reisi Bavi
ere'i, Knılling'i ve dahiliye nazırı 
Dr. Sehveyer'i tevkif etmiş ve 
bir otomobille kaçırmıştır . Bir 
saat kadar :.onra Hes , Hitlerin 
Münib hareketinde muvaffak o
lamadığını haber alınca nazırları 

serbest bırakmıştı . Tahtı muha
kemeye alınan Hese hakimler 
fazla ceza vermekten korktular . 
Onu iki ay mahküm etmişlerdi . 
Çünkü Alman adliyesi Nazilerin 
sempatisini kazanmak arzusunda 
idi. 

na ve tarihi mevakibine. Hacı Kırının 
iştiğalatına uygun ve bilhassa P.T.T. 

teşkilatı olan köy, kasaba, şehir 

ve istasyon adlariyle iltibas etmi
yerek bir adın bulunarak icabe
den kararlar verilecektir. 

Edirne - Trakya vilayetleri
nin orak: ve hasad mevsimi yak · 
!aşmıştır. Bölgede her çeşit mcıh 

ı.ul iyi ve bereketlidir. Vilayetleri · 
ıniz için gösterilen 141 orak ma
kinesinin başlarında ziraat memur· 
lan bulunmaktadır. Bu işleri ya
kından görmek ve ne şekilde is
tifade edileceğini tespit ve bunla
rın intizam dahilinde işletilmesini 
temin etmek maksadiyle umumi 
müfettişlik Ziraat müşaviri Şevket 
Arı bölge dahilinde teftişe çıkmış

tır. Müşavir Çanakkaleden başla
mak üzere Tekirda~" Kırklareli ve 
Edirne merkez kaza ve köylerine 
uğrayacaktır. 

Fakat Strasser Hitlerin düşün
elerini iyi bulmamağa başlıtdı; ve 
ir gün Hitlere hitaben, -Almanya 
ı uçuruma sürüklediği hakkında-

~ir mektubu posta kutusuna atar 
tmaı. Almanya hudutlarını terk 
derek ltalyaya kaçtı. O günün 
rtesi, ki 9 Kanunuevvel 1932 sa
ahı Nazi Partisi fevkalade bir 

çtima yaptı. Şiridetli münakaşalar 

•luyordu. Strasser taraftarları Hit
er taraftarlarının ağır hücumlarına 
ağruyordu. 

İşte bu dakıkalarda Hitıerin 
(ır Sıçan 'ı Hess birdenbire kür
üye gelerek yumruklarını vurdu. 
~undan parti azası hayretten don. 
nuştu: 

- Aceba Kır Sıçan delirdi mi? 
iyorlardı. 

Çünkü Hess hitabet lcabiliye
ine -ahip olamadığ'ınden şimdiye 
.adar ağzını açmış bir adam de
ildi. 

Hess kanvşmağa ;başlamıştı. 

"akat Güringe ve Göbelse küfür
er savuruyordu. Parti azası onu 
usturmak istedi; ayaklanmalar ol
u. Bu sırada Hess ciddi bir jestle 
ebiuden küçüle bir kağıt çıkara
ak onlara uzattı . başta Güring 
•lmak üzere ilk hamlede bu ka
ıdı okuyanlar sap sarı kesildiler . 
/e salon bir dakika içinde kimse 
okmuş gibi oldu. Çünkü bu mek
ubun He:.s, Hitler tarafından par
ınin reisi ve siyasi komisyon şefi 

ayin edilmişti. 
O günden itibaren Hess san

la!} asının kendisine verdiği cür
tle muktedir bir otorite ve Stras-
er taraftarlarını da Hitler taraf
arlariyle uzlaştırmaya muvaffak 
>ldu. 

Bundan sonra Hess ne bir satır 
aı.ı yazdı, ne de parti kürsüsünde 

)İr cümle şayledi. O daima sustu. 
:'akat bütün parti azası onu Hit
erin en yakın ve partinin nafiz 
:Jir şefi tanıdı . 

Bugün bir saat Hitlerin yanın
lan ayrılmayan Hess her parti 
.avğasında Hitlere kalkan olurdu. 
(aç defa yumruklarla Hıtler uğ
una başında bira dcstileri kırıl
nıştı. Hitler "kavğam.,da ondan 
>ahsederken "cesur MCJrisim., der, 
3ugün bile Hess'in aluında, o gün 
erde başında parçalanan bira des
iıinin izi vardı. Hes kendiliğinden 
1iç bir şey yapmaı. fakat Hitle
in işaretiyle her şeyi yapan cina
etler bile işlemekten çekinmeyen 
adamdır. 

26 Nisan 1896 lskenderiye de 
Joğan Hess zengin bir tüccarın 

>ğludur. 14 yaşından sonra Ren 
ahilindeki Godesberg'e lise tah

ıili yapmağa giden Hess burayı 

Bir müddet sonra Hitler ve 
Hes Berstsgan 'de. Vaşenfled 'in 
evinde buluştular. Münihteki dost
ları da emirlerine amade idi . o 
günlerde Hes ve Hitler on para 
sahibi değildiler . Para bulmak 
lazımdı. Ve bunu temin ettiler . 
O sırada Müııih Üniversitesi si
yasi coğrafya profesörü General 
Haushofer onlara nakden yardım 
etti. ( Bu şahsiyet Almanyanın 

bugünkü Şarla doğru siyaseti ve 
hayat sahası fikrini daha o za
man ortaya koyandır ) Bir gün 
ispanyada yaşayan bir Alman aç
tığı bir müsabakada şu suale ce
vab istiyordu : 

Alman) aya eski aı.ame
tiııi iade ettirecek adamın vasıf
ları ne olmalıdır '? > 

Hitler ve Hes bu gazete için 
derhal müştereken bir makale 
hazırladılar. Ve nihayet makale
leri müsabakada.kazandı. Hes bu 
makalenin sonunda şöyle diyordu: 

- < Cüret etmek !.. . Daima 
cüret etmek 1 Daima önleri al
mak 1. •. Bir şefin vasfını tebarüz 
ettiren büyüklük budur . Sonra 
devamı temin etmek , bu da ko
laydır • > 

* 
Hitlerle Hes arasındaki dost

luk gün geçtikçe derinleşiyordu . 
Bu dostluk bir çok dedikodulan 
da mucib oldu. Hatta c Madma-
zel Hes > ismi bile takılmıştı . 
Buna sebeb, Hitlerin hiç bir ka
dınla tema:. ettiği görülmemesine 
rağmen Hesten gece gündüz ay
rılmaması idi. 

Haber aldığımıza göre Ko 

misyonca Şahinler, tünel başı isim

leri tetkik ve müzakere edilmiş. 

.tir. Komisyon kararı yakında vi

layete bildirilecektir. 

MiLLi MENSUCAT 

OKULU BAHÇESi 

Milli Me nsucat Okulunun bah
çe duvarlarının yaptınlması için 
bütçeye ihtiyaç niapetinde para 
konmuş ve fabrikatörler bu iş Ü· 

zerinde faaliyete geçmişlerdir. 

HAYVAN HIRSIZLICI 
Büyük Çıldırım köyünden İs

mail oğ'lu Hüseyin yıldırım 'ın evi 

önünde bağlı bulunan yfiz lira de

ğerinde ki atının çalındığı haber 

verilmesi üzerine J andarmaca tah. 

kikat ve taharriyata başlanmış ça

lınan hayvanın Camuılu köyünde 
Ahmet Kol elinde bulunmuş, suç-

lu adliyeye verilmiştir. 

Hes Hitlere her istediğini ka
bul ettirirdi. Bilhassa büyük mev
kilere tayin edilen şahsiyetler 
hakkındaki tavsiyelerini . 

Hes Almanya toprakları ha
ricinde bulunan Almanların teş
kilatlandırılması işini bilhassa ilk 
düşünen adamdır . 

Rodolf Hes hayatında bir tek 
şiir yazmıştır. Onu da belki ha
tırlarsınız. Bir kaç ay evvel Nev
ıad Güven Türksözündeki bir ma
kalesinde bunu kaydetmişti . He
sin bu şiir ini tekrarlayalım : 
< Oh orada , Fransı:dar sabah 

ne aydın » 

< Bizim bedbaht milletin .> 

Ayrıca devlet merkezi tarafın
dan ziraat işleri için bu mıntaka· 
ya beş harman makinesi de veri
lecektir. Bu makinelerin yedek 
parçaları Babaeski, Lüleburgaz ve 
Çorluda açılacak oları •·yedek 
parça., merkezlerinden temin edi· 
lecektir. 

Vasati olarak 600 dönüm biç· 
mek suretiyle orak makinelerin
den alınan randıman çok iyidir. 
Trakya köylüsü ziraat iş:eıi ile ve 
yazlık nadaslarla meşgul bulun
maktadır. 

Mersin sporcaıarımn 
Bölgemize tekllll 

Mersin Jdman Yurdunun Milli 
Mensucat Fabrikasına müracaat e
derek onbeş gün sonra Adanada 
ve Mersinde olmak üzere iki maç 
teklif ettiği haber alınmıştır. 

KON YADA EKMEK 
FIA Ti iNDiRiLDi 

Konya : 30 (Türksözü muha· 
birinden) - Ankara, Jstanbul ve 
lımirde . tatbik edilen ve bir çok 
iktisadi faydaların teminine vesile 
teşkil .eden 50 gram ekmek ten
zili işi şehrimizde de tatbik edil. 
miş ve bu itibarlada ayın 25 şin
den ekmeğin 950 gramlık bir ta
nesi on buçuk kuruşa satılmağa 
başlanılmıştır. 

Müstehlik nezdinde hiç bir 
suretle bir fark arz etmeyen bu 
tenzil keyfiyetinin kemiyet itibari-

< Yaşaması için siz ölmelisiniz 1 .> 

Bu mısralar Hesin hissiyatına 

tercüman oluyor. - Remzi Atıl f 

le yaptığı azim farkı göz önünde 
tutunca hareketi taktirle karşıla· 
mamak mümkün değildir. 
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Girid vaziyeti 

Girid vaziyeti Alman - İngiliz 
mücadelesinin ön planına geçmiş 

bulunuyor. Giride ltalyan asker
leri de çıkarılmıştır. Londra buna 
hususi bir ehemmiyet atfetme
mektedir. 

Mihver kaynakları Giridde İn
gilizlerin bozulduğunu• haber ve
riyorlar. Londra ise bunu redde-

saklamıyorlar . Bazı noktalarda 
lngilizler.- geri çekilmeğ'e mecbur 
kalmışlardır. 

Irak ~ vaziyeti 

sula davet etmişlerse de Raşid 

Geylani buna razı olmamıştır . 
Şimdi İngilizler Sürye ile Raşid 
Geylani kuvvetlerinin alakasını 
kesmiş bulunuyor . 

Pariate görü,meler 

kmaldan sonra Fransızca öğren

ek üzere lsviçreye gitmişti. 1914 
e Hamburgda Alman orduauna 

diyor . Fakat Londra umumiyet 
itibariyle askeri harekatın aleyh
lerine inkişaf etmekte olduQıınu 

lngiliz kaynaklarından verilen 
haberlere göre, Irak harekatı bit
mek üzeredir . İngilizler Ba~dada 
10 kilometre mesaf ev~ kadar ile
rilemişlerdir . lngilizİer Mukayiri 
de işgal etmiştir . Almanların Sür
ye yoliyle gönderdiği tayyareler 
Musulda toplanmıştır . A lmanlar 
Raşid: Geyliniyi Bağdaddan Mu· 

Amiral Darlan Pariste Alman 
mümessilleri) le görüşmeler devam 
etmektedir . Diger bazı Fransıı; 

nazırları da Parise ~itmiş bulu
nuyor. Bir habere göre, Vişi hü
kumeti Almanyaya Fası teklif et
miştir • 

Önümüzdeki ders senesi ha· 

zırlıklarını yapmak üzere dün Ma

arif Müdürünün başkanlığında mü· 
fettişler ve başmuallimler toplantı· 

sı yapılmış ve bu toplantıda tamir 
edilecek okullar, ders levazımı, 

batiçe ve atelye işleri gibi husu-

satı tetkik etmişlerdir. 

Okulların tamir ve noksanları

nı tespit için dün de Maarif Mü
dürü ve "' müfettişler merkezde 

mevcut yirmi yedi mektebi dolaş

mışlardır. 

Elftmen Karsana 
iştirak edenler 
Vilayetimizden kursa iştirak 

ettirilecek otuıbeş eğitmene mu

kabil halen yirmi yedi tanesi kur

sa gönderilmiş bulunmaktadır. 

Geri kalan sekiz kişilik kadro 
noksanı köylerden alınacak, As

kerliğini yapmış, okur, yazar ve 

cevherli köy gençlerinden doldu

rulacaktır. 

Patlamayan Tabanca 

Kurcalanırken bir gencin 

Ôlümüre Sebeb oldu 

Savrun mahallesinden onyedi 

yaşlarında Emin oğlu Şuap ve 

pazar mahallesinden onsekiı. yaş

larında semerci Mustafa oğlu Ah

met Bağ, mahallesinden terzi 

Mustafa ve Halit ağalar köyünden 

Abdurrahman oğlu Mehmet adla

rındaki dört arkadaş birlikte Ko
zanın Nallı kışla köyündenki dü

ğüne gitmekte iken kö;. e on da· 

kika mesafede yukarda ismi ge· 

çen semerci mustafanın oğlu Ah· 

met kendine ait tabancayı bir kaç 

sder çekerek ateş almadığını gör

müş bu esnada Şuap tabancıuıırı 

önünden geçerken her naı.ılsa ta

banca ateş alarak Şuaba isabet e

derek ölüme sebeb olmuştur. Ah

met Yakalanarak tahkikat evra

lcıyle birlikte Kadirli C. M. U. lı 

gine tevdi edildiği ve yapılım tah

kikata göre bir kasıt olmayıp ka
za olduğu anlaşılmıştır. 

iTHAlAT TÜCCARlARININ 
YEKAlETE MÜRACAA ll 

lstanbul : 30 (Tür ksözü muha
birinden) - Son günlerde Jngil
tereden 20 ton kalay mühim mik
tarda pamuk ayr.ca iki gün evvel 
Bağdattan 100 balya çuval, 100 
sandık çay gelmiştir. 

Çay ve kahve birligi tarafın· 
dan sipariş edilen 1000 çuval kah
ve dün Mersinden Haydarpaşaya 
gelmiştir. Ayrıca Brezilya kahve 
şirketi tarafından getir ilen 30 bin 
çuval kahve de birkaç g üne ka
dar şehrimize gelecektir. T icaret 
Vekaleti bu kahvelerin tevzii hak
kında çay ve kahve birliğine ta· 
limat göndermiştir. 

Dişarıdan mal getiren ithalat 
tacirleri, fiyatları mürakabe ko
misyonunun tayin ettiği kar had· 
1 erinin arttırılmasını istemekted ir. 
Bu hususta bazı tacirler Ticaret 
Vekaletine d e müracaatta bulun-
muşlardır. 

31 mayıs 194~ 

DUYDUKLARIMIZ 

Kadın Pouııer 

Pragda çıkan Çc:kse SloVO ••• 
Letesinin verdi~i malumata ıı•· 

· el 
zaran bu şehrin zabıtası eınrıı) 
müdüriyetinin bir şübesini ınaıı· 
hasıran kadın memurlara verın* 
l~z~m. görmüştü~ .. Alelade polİ~ 
gıbı sılahlı ve unıformalı ol• d 
icadın polis memurları için kaY1 

işine şimdiden başlanmıştır. Nafii' 
zedlerde aranılan evsaf dine ~ 
sıhhatlı olmak:ve muayyen tah • 
ıoeviyesini haiz bulunmaktac!ır. ~r 
ce bederıi terbiye görenler terC

1 

edilecektir. • 
-dll' 

Kadın:polisler yalnız mu cJk 
riyett~ memur olarak çalıf8 1 
değildirler. Sokaklarda ve u ınıı:r 
mah ellerde ve bahusus kodın t 1• lantılarında ve müesseselerde ~e 
!erinde tabanca:;bulunduğu h•1 

vazife göreceklerdir. 1• 
Avrupada üniformalı ve ~I~ 

ııallah kadın polis kullanan 
1 

şehir şimdi Prag olacaktır. 

Umumi Ha,,pte 
kullanıla,. tüfenk 

aıı· 

Geçen umumi harpte AllJl ,ıı• 
yanııı rıe kadar tüfenlı.: kull (Biri 

fer· 
dığı şl oıdi anlaşılmıştır. ' se y• ... 
bertik ilan edildiği Alın•?~,. ıaarı, 
harbiye neLareti muhtelif fabr~ ~ 
larla aktettiği mukaveleler il~ el Alnı 
de 1200 tüfenk imalini tel1l 111 .,e ille 
miştir; Fakat şarkta garbl~ktetl 
cenupta cepheler genişlecl• ~-~ 
sanra bu tüfenkler ihtiyaca 

gelmemiştir. ı11'' 
Halbuki imalat mikdarı rı ı ~ ti' 

mağa imkan yoktu, Çünkü b:~ııff 
feğin 67 parçasının muhtaç 0 

ameliyclbinden fulardır.. . ~er 
Profesör Romberg tüfeğınırı b'' 

parçasını imal cdecel.: ayrı bll"' 
fabrika tesisini düşünere1' oıır• 
göre bir plan hazırladıktan 5 

tüfek ihtiyacı kar•ılanmıt tır. 11111 
y 'ki A. 

Yen iden kurulan bu fabrı ,t<t' ~ \1 

yardımı . ile 1916 senesi .aı;.ti" .._r~ 
sundan ıtibaren her ay .'25 -.O 
tüfek imali temin ediJmişt ır. ·rı" ~ ı~ 

Harbin devamı müddetı (} "' 
imal edilen tüfeklerin ) 'eld)nll '

11 

milyonu geçmiştir. 1,ııll 

Fişek imaline gelince h~ 
hiç bir devrinde A lman ° ç~· 
mühimmat cihetinden sıkıntı rıdıP 
memiştir. 1916 senesi ınart~atıt'' 
itibaren Alman mühimmat idi'' 
laları ayda 229.000.000 fişt~~ı 
etmiştir. Faknt bundan ' tOf' 
muharebelerde daha ı.i.> ade i ,,r· 
mermisi ve havan topu ta~t:e ı.ıır' (81r 
fedildiğinden fişek imali d0 r. ;.,.ı a rıi 
indirilmiş ve top mermisiıt ' ~lıl 
o nisbette artırılmıştır. t.ı'' tf~ 

1917 enesinden itibare'~ıı· • 
kırdan tasarruf için tüfek k~I,. 
lan kapsülleri için çelik kıl 
mıştır. ___,/ 

S:;._kl•i11' 
TÜRKiYE Radyosu Jf' 

ANKARA flo 

Cumartesi 31.5.19
41 

1 
ti 

8.30 Program ve meınıe1'e 

at ayarı 
1
,, 

8.33 Müzik : Haf ıf parÇ• 
ı 

8.45 AJANS haberleri .;J 
ı 

8.00 Müzik: Hafif ptol' 

devamı 

8.30/ ,,. ) 
8.4~ Evin saati "et 

13.30 
ınle • Program ve ıne 

12.33 
at ayan 1;1'1,t 
Müzik : Türkçe ~ s 

13.45 
14.00 

AJANS haberle~ ııı~"' 
Müzik : Riyasetıcu 
Bandosu ıil' '" 

14.45 Müzik : Türkçe P 
1111 programının de" ' 

15.00/ -ıilİ 
15.30 Müzik : Dans ınu "el 1 ı 

fllle 
18.00 Program ve ıne 

at ayan r'~ prO 
18.03 Müzik : Karışık r1'1111fl p 

Piyasa ve falın şa 109' 
• • '/C 

18.30 Ziraat Takvıını sı ; 
Mahsülleri Borsa oıl' ~ 

18.40 Müzik : RadY0 ~r 'l' 
rası (lbrahiın ôıl 
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MAHYA DA HARBIH 

• ~A!~HDAH EHOl$İOE 
r s' ( A. A. ) - Nene
. , aytungun Bertin muha-
1) or k' 
.ılcı ı: Almanların en çok 
le 8 ~1 . Şey harbin uzaması
ır s ışı hala sık sık konuşu· 
ın ~evıud~r . Resmi izahata 
n u hadıse bir çok kim
is ?1aneviyatını sarsmıştır . 

t~hsalatı külliyetli işçiye 
ii· llosternıektedir Tütün bi-
~ et · ' 

t 1 
satışına tecri bir çok 

ıııl a 1d'd 
1
•• 1 at konulmuştur . Harb 

toP' ırıd liı ~e Çalışacak işçilerin nok· 
el· fi ı~n~en bazı end üstrilerde 
ıde 

1 
1fÇıleri harb sanayiinde 

1~ak üz.ere aıami gay retler 
ii· lı lrıektedir 1 . 
jlJ 1 erce mağaLa kapatılmış-

~tabtar ancak huıousi bir mü· 

.;;~;;;;ı·b;;:~~~ 
sil' ut tJ 
sP' Z83•8 

O!it' . 
er· ITl<~ ı ııah ifeden a rtan) 

• "'· Mth Y "'" ver vapurlarının balı· 
·~·· il. d ı • , ic trı evam edilmesi ham 
g\I~ Alnı evcudu olmaması yüzün· 
et· ilk ~nların lngiliz ablukasını 
.;e iô teşebbüsünde bulunduk· 

teflfı ~ s erınektedir. 
~i' r 11 • 

rİrirı ~ona dtlnyaıı 
tıf' eı sayfadan artan) 
ıa· 

~ıır ti~·~~rrıan milletini şuna ikna 
isr 1

• o bizi esaret altına 
~er 'Yor. Fak at biz onu esa-

·r na k 
b' &pnı 0Ymayacağız. Hitlerle 

ııP' ç- aktan daima imtina ede· 
pfd ltcc~nkü sözlerine itimat edi· 

ak devlet adamlarile g-ö 
ııı~ Av faydasızdır. İşle bu iki 
~ kcrc~rn. kamarasmın dünkü 
lJll" ~d rıne esas olmuştur. 

ta· 30 ~ °'" · (a.a.) - Başlıca 
et 1 6,.zetele . b 

ıı tı dün .. rı ~ş'.11akalelerinde 
0~ ııu cd soyledığı nutku bahis 

erek h · · •ı\rclr arıcıye nazırının 
b1ıı Pctirı ın . nutuklarındaki fikir 
ıll ..ı. e aıt g0- - b" li 

il~· w~Otlar "' ruş ır tine işa· 
P &(ı,,,. • Gdzeteler, Edenin 
.n ı._ ''" d "-d,.. -ııdı 

1 
unyasının yeniden teş· 

b~' rı rrıas hak ...,,ı laa.., ·b 1 kındaki proje· 
,.. •-. 

1 
ediyorlar. 

~~~ "•tltla DDtka 98 
~,,. . Abnaara 
bıre (b 

llırinc· 
,ııı•I 11 nisb,:· sayfadan artan) 

~ntılan 1 bulamayacaktır. Cün· ' 
b'' tf~8. kayıtlar üıerine Ame· 

~ il ~ınrnunıiyesinin hoşnut· 
~ Osterm . . 
tlıanı esı muhtemeldir. 

tı na ar Ruzveltin Amerika 
tt. tnıtıa ıo- .. 1 

ı 
1 

ı soy emeğe se-
tika ~ nıadığını ve Cenubi 
• ta,\'illrnhuriyetletinin iae bu 
l<lıYurı p etnıeyeceklerini id· 

ar. 

il leş a ~ 
ı 1( 0 cekleri) 

onuşrna 
Müzik. 

5'' ra81 • Radyo caz orkest-
M Proırramının devamı 

Cflllek t 
.ı\JANs e saat ayarı ve 
M~ haberleri 

l.lzik. ç· 
ı ~AD ·. ıf te Fasıl 

Mu . Yo GAZETESi 
Zık. S 'l 1(

0 
· eçı mi~ şarkılar 

lluşrrı (M taaı) a emlekct Pos-
§'' ) 

Müıik .· . a J\o · Dınleyici istekleri 

lera)uırna (Günün mesele· 
~ 

Müıik. 
kestr,. · Radyo Salon Or-

.. sı (V· J • 
Aık.ın) ıo onııt Necip 

tdenıleket 
haberle . saat ayarı, ajans 
l!t .,, tı ; E.shanı · Tahvi· 

' "anıb· 
.a' 

1 
&ası (F" ıyo • Nukut Bor-

r ı M~ 1Yat) 
uıik. . R d 

/ kcstraı; a yo Salon Or· 
ııl tııı proa-ramının deva-

~ Muı'k ,,~ ) 
1 

: Caıband 
Y•rınki 

e1'' lilt Prorrım ve kapa-
~ ,,, 

Boksör ~şımellng 
Gfr.ldde Ölmflş 
Bedin: 30 (A.A.) - Bir hu· 

susi muhabir bildiriyor: Boksör 
Şimeling'in giridde öldüğü hak· 
kında Kahireden gelen haberleri 
Berlinde ya2d •kları için yabancı 
gazeteler ciddi surette muaheze 
edilmişlerdir, Bir gazeteci gece
leyin Anny Ondraya telefon ede-
rek zevci Şimeling'in öldüğü 
haber verilmiştir . Yabancı gazete
cilerin hariçten gelen haberlerden 
istifade ederek Almanlara bildir
mek hakkı olmarlıkları beyan edil · 
mektedir. 

A merika Donanmaıına 
Yeni Gemiler 

Nevyork: 30 (A.A.) - Bir· 
. !eşik Amerika hükumeti donanma

da yardımcı harp gemisi ola rak 
kullanılmak üae 13 vapu r almış 
tı . Ondört biıı tonilatoluk olan 
bu vapurların ara~ında Prez<lan 
]akson, Preıidan Adu, Prezidarı 
kiyes Vapurları vıudı, 

Kudüateki /ıpanya 
Ko,,ıoloaunun vazifeleri 

Kudüs : 30 (A.A) - Filistinde 
Alman ve ltalyan işlerini tedvir 
eden ispanya Konsolosu yarından 
itibaren Fransa işlerini de göre· 

cektir . 
Yeni Zelanda Barvekilinin 

geçirdiği kaza 
Kahire : 30 ( A. A . )- Yeni 

Zelanda Başvekili Fayzer İsken · 
deriye Kahire yolunda bir o to 
mobil kazasından bazı berelerle 
kurtulmuştur . Fayzer Yeni Zelan
dalı yaralıları ziyıtretten geliyor
du. Ve yanında başlc:a kimseler 
de vardı . Bindiği otomobil bir-
denbire devrilmiştir. 

ZA Yl - 339 senesinde 3 üncü 
Kafkas fırkası 1! inc i alay 1 ta
bur 4 bölükten aldığım terhis tez. 
kiremi kaybettim . Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ceyhanın Çarhpara kö-
13094 yünd ~ Hacı Ahmed o~lu 

lsmail Atıcı 315 

OEVREOllECEK BAH~E 
Tahtı icarımda bulunan Misi

sin Haruniye köyünde Çatal mev 
kiinde içinde 500 ağaç Nar , 22 
aQ'aç ekşi Limon , 8 ağaç Porta
kal , 6 a~aç tatlı Limon , 12 As
ma ve ekili sebzesi oları bahçe
yi devretmek istiyorum. Talib O· 

!anlar şeraiti öğrenmek için uşa
~ıdaki adreııe müracaat etsinler. 

Haruniye köyünde Ça
tal mevkiinde bahçeci 

Kilisli Ahmed oğlu 

13095 Mehme<I Yazar 

TÜRKSôZO 

SURİYEOE AlMAN 

f AALİYETI DEVAMDA 
Kudüs: 30 (A.A.) - Halepte 

birçsk Alman:teknisyenleri bulun· 

duğu haber alınmıştır. Suryede 
Benzin tükenmiştir . Bu mmtakada 

Benzin Tayyare ile temin edil· 
mektedir. Beyrut üzerinden lraka 
80 kadar Alman tayyaresi geçmiş

tir. Suryeded Beyruta seyyah sı-

f atıyle birçok Alman geçmekte· 

dir. Bunların ekserisi Bulgar pa· 
saportunu taşmaktadır . 

AlMAN OSLERIHE 

~İDDETLİ HÜCUMlAR 
Kahire: 30 (A.A ) - lngiliL 

hava kuvvetleri Orta Şark tebliğ'i: 

Akdeniıde lngiliz hava kuvvetle· 

rine mensup bombardıman Tay

yarelerin 28-29 Ma} ıs gecesi Al· 

man işgali altındaki Pkar Pano 

adasına hücum etmişlerdir Tay

yare yere inme meydanına büyük 

mikdarda bo :nba atılmış, bü) ük 

bir yangın çıkmış ve inf ılaklar 

vukua gelm iştir . 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

~ 

KiLO FIATI 
CiNSi En aı J En çok 

K. SE K. s. 
Koza 
Klevland 1 

11...,,...,.---~-··----
Klevland 11 
M. Parlak' 52,50 

P. Temizi 

K. Çiğidi 5,00 _ 6,50 
~Susam 

1 

~.~o 
Buğday 

1-BUğ-d-=ay"-T-o-. ___ 1 

Bug-day yerli ı-9,00 (x~ 
Arpa 5,25 

Yulaf 6,·ı~ 
1
- 6]0 

==== :J 
30· 5 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

: (Frank) Fransız 
· (Frank) isviçre 

(Sterlin) ingiliz-, __ 5._24_ 
(Dol~ Amerikan 132.20 

(x) Bu~day yeni mahsul<lür . 

ZA Yl- 339 senesinde Meı ıoin 
32 alay Tabur 2 b ö 1 ü k 7 
den aldı~ım terhis teıkirt:mi 
kaybettim. Yenisini alacağ'ımdan 

~skisinin hükmü yoktu r . 13093 
Ceyhsnın Tumlu kö}·ünden 
Kadı Mehmed oğlu Hacı 

Ahmeıi Gökçe 314 

~:::z:::::uuu An * u•u" AA 11 ** uu:u:u **~ 

C Mühim Bir Tebşir: ~ 
R M 
R N 
= Adana'mn biricik eğlence maballl olan 

=sEYHANPARK 
" " " R 
fi 

'" " " h 

" " H n 
" 

Sazile, Sözüyle, Okuyucusile, Müzikiyle bedit zevk sahip · 
!erine bu günden itibaren açılmıştır. 

Tiyatro san'alkarlan meyanında NURi GENÇDUR, AH· 

MET YEKTA, ICLA.L GENÇDUR, AHMET GÜLDÜRÜR, ZIYA 
ÇINAR gibi kıymetli san'atkarlar bulunmaktadır. 

Saz Kısmında lse : BestekAr ZEK1 DUYGULU, kemani 
AMA RECEP, okuyucu HAMiYET DUYGULU ve FINDIK HU· N 
RIYE, hanende BÜLBÜL ALI, Zurnacı: SABAHATTiN TANIN
MJŞ gibi ünlli sazendeler mevcuttur. 

imren Lokantası 
fi Buiünden ilihartm SEYHAN PARKINA nakledilmiştir. 
A Temiz lıavada Sadı, Söz/il mükemmel ser'Uisli öfle 'ile 

M akşam yemeklerine sayın müıterüerini davat etmekle ıertt/ duyar. 

=~ .... = xnrtt•oc .. '" .. ,,,.....,..,:

30

;

2 

......... ~-:: ... n 

Seyhan Defterdarhğından: 
Mükellefin 
Adı ve Soy Adı 

Demirci Malatyalı Mustafa 

" ,, ,. 
Kahveci Acar Mehmet 

" Kahveci Mehmet Yassı 

" " " 
" " " 

Bakkal Mehmet Dündar) 
Şeriki lbrahim ) 
Kahveci Hakkı 

Bakkal Şambayadı ) 
il yas ) 
Bakkal Veysel Bedir 
Berber lbrı him oğlu ) 
Derviş ) 
Bakkal darendeli Mehmet 

Köyü 

Yemişli 
,, 

Zeamet 

" 
Karagöçer 

" 
" Bebeli 

Misis 
Büyükdikili 

Mihmandar 
Eğri aQ-aç 

Zeamet 

Senesi 

937 

" 
" 

" 940 
937 
937 

937 
937 

940 
937 

937 

Matrahı 

Lira Kr. 

52 50 
52 50 
60 00 
60 00 
40 00 
50 00 
40 00 
10 00 

40 00 
30 00 

12 00 
20 00 

33 75 

Kazanç 
Lira Kr. 

11 74 
1 16 

21 00 
o 81 

10 47 
20 47 
14 00 
00 82 

2 38 
2 88 

l 49 
7 00 

8 37 

Buhran Ceza 
Lira Kr. Lira Kr. 

2 35 
o 23 1 89 
4 20 
o 16 o 15 
2 09 1 88 
4 09 5 11 
2 80 1() 80 
o 16 00 15 

o 48 00 43 

o 58 00 52 

o 30 00 32 
1 40 8 40 

1 67 10 04. 

Hesap 

3-87 Mahallesi Safi kazanc Nisbet Resim Muvazene Zam H. K.Y. YekQn 

Rifat Şeng-el Yeni istasyon 937 12 
23 

124 

oo 
58 
OD 

% 7 
% 8 
% 2 

0.84 

0.84 

o 08 
2 36 24 

25 2 48 

2 36 57 l 48 

92 
260 
273 

625 

Yukarıda isimleriyle ticaret yerleri ve işleri yazılı mükelleflerin isimleri hizasında g-östcrilcn kaıanç 
ve buhran vergileriyle zam cezalarını havi ihbarna&1eler mezkar mükelleflerin işlerini bırakmış ve yeni 
adreslerini bildirmemiş olmalarından dolayı kendilerine tebliQ'inc imkan haSJI olmamıştır. 369:Z sayılı ka• 

nunun 10 ncu maddesine müsteniden ilin olunur, 13092 

Sayfa 3 

:·························· 1 Dahlll mtlteaddlt vantllatlrlerıe e 
• Yayla gibi serin 1 • • 1 ASRi SiNEMA 1 
1• 1 

mn vasi salonunda 

• • • SUVARE SUVAR K • 

1 8.4s B U A K Ş A M 8.4s : i S•wnda bHe tesadüf edilemiyen i<i büyük ıahe.e. bi,Jen 1 
• 1 • 1 Sinema semasının en parlak yıldızı 1 
1 Ş AB LT~R~ÇE ~!L~ ER' in : 

• • il DEMİR KAPI il 
• Aşk, heyecan ve mac~ralarla dolu şaheseı • 

1 il i 
e Meşhur Çalğıcı ~{ovboy • 

: FBE T SKO T•un : 

I r .. KANüN .. FEöAiLERi .. i i 
: ı ........................................ i : 
• Büyük Heyecan ve Sergüzeşt Filmi • 

• A •• 
• v 1 Bugl n gtlndClz matinede son dela 1 
: S[VİMlİ HAYDUT - KANUN f[DAilERi : • • ••••••••••••••••••••••••••• 

Fabrikamızın Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada ınnlları olanlar arzu ederlerse kendileri sigoı ta 
yaptırırl ar. Pamuk ve çiği llcrini, Pirinç ve kırıntılarını imal edil 
dildikll'~ı _adimi 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla · 
tından ıstıf. hamm;ıliye ve ardiye parnsı alınır. Kızış.ırak kürlen
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmasındaıı 
evsafının bozu imasından hiç bir güna fabrika sahibi ınesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan darı, kepek fabrikanın mahrukatı olaıak 
öte~enb.t!rİ . bil~ bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabı ika 
çellıklerın ımalıne kadar beklemesinden anbar kira:;ı, vezin ücre
ti, kın~ap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri· 
den bırşey alınmaz. !maliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
ahnır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden ayrıca 
fark alındığ'ı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 

mu~mele vergisi ~e Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltıklerden beledıye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

6 - 15 Ga. Ceyhan : /SMAIL Z A LOCLU 

İLAN 
IHHİSARlAR ADANA BAŞM0D0Rl0GÜHDEN: 

ln~isarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni istasyonlar f d 
resme, Gazhane, Barut deposu, lmlathane ve Mezbaha a ı d . . . ra arın 
9~ 1 malı yılı ıç.ınd: ~:vk ve nakledilecek. tahminen beş mi yon 
kilo idareye .a~t bılcu~le mevaddın nakline eksiltme günü olan 
2~-~-941 .t~rıhmdc t~lıpler tarafından verilen mikdar haddı layık 
gorulmedığınden eksıltme 2-6-941 tarihine müsadıf pazartesi günü 
saat 11 de yapılmak üzere on gün müddetle uzatılmış olduğun· 

dan taliplerin yevmi muayyende İnhisarlar Adana Başmüdürlüğün-
de bulunmaları ilan olunur. 2427-31 13051 

i'~·~· ......... ~ ....... .... ~ ......... ,.. ............ ,._.. ........ ._.. . ._ .... . ._ .... ..... a 

• • • • 

! DOKTOR i • • 

Yalçm Mustafa özel i • . 
• . 

• • 
• i Dablll Bastabklar Mfltebasıııı i 
! Kızılay Ulucami cad<lesi istiklal ilkokulu karşısııı· ! 
! daki muayen~hanesin<le her gun hastalarını kabul tıder. ! 
! • ! S. P. Cs. 14- 30 i 
• • 

~-·-·- ···- ·- ·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·- ·- ·-·-···- · ' 



Sayla 4 TORKSôZO 
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i HER HEYİ MATBAA i 
İ iSLEBINIZi GAYET TEMiZ İ 
i VE UCUZ OLARAK i 
i TÜRKSÖZÜ i I 
i MATBAASINDA i 
İ YAPTIRABILıRSIHIZ İ 
.......................... 

Kirahk ev 
itfaiye sokağında 125 numaralı 

hane içerisinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. Jsteklileı in idaremize 
muracaatları 

ilan 
Adana .. Balkevı Belı· 
Ullndea: 

9 Haziran 941 tarihinde 
ikmale 1 kalan ı talebeler için 
Evimizde!İngilizce , Almanca, 
Frasızca ve riyaziye kursları 
açılacak ve parasız ders veri
lecektir. 

KaJlteslrle ve •••••• tı••zı•ttrıı ller 11111 llarrete 
dı,ırea radro 

Bu kurslara devam etmek 
isteyen talebelerin Halkevine 
müracaatla isimlerini yazdır

maları ilin olunur. 30 31 

MUHARREM HiLMi EMO Nlbetçl eczaae 

TOROS ECZAHAHESİ Tlcaretllunba••• •"•ıı 

ABİDİHPlSA CADDESİ HO. 112 - TELGRAf: REMO ADlHA - TELEfOM: 112 
Veni camii yan1nda 

TİMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) DEOiGiMiZ ŞERİTLER 
Bunlann uzunlukları, dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
~ ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
~ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü
~ cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 
I~ 

1 
~l 
~I 
I~ 

1 
1 

1 

UZUNLU~U 4-10 METREYE KADAR 
ouN(ABDDT 'OZAN) oulwe f!l\İTWI 
ÔLDURUP V.UCUDTAN O.SARI ATAN 
TAM TESiRLi .Blrt MQSTAhZAADIR. 

S. •• / . H. VHi•J.I.,,,,. iP, #~ I• .. ' 
H . ~- I#• l•ril/,' l"fl~•ltnı 1.,.~,, " - -.•c~r• h• .sAn"'" _ ' 1 

CAN LA80RATUARl•/S!AN8Ul-Kuh411 ?Ski 

1 Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul-

1 
lamş tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Veki.le-
nin müsaadesini haizdir. 12761 

İLAN 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MOOORlOGOIOEN: 
J - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkuller açık artırma ile 

satışa çıkanlmıştır. 

2 - Artırma 941 Haziranının 12 inci perşembe günü saat · 
On buçukta yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi Hususi muhasebe kaleminde görebilecek 
isteklilerin iha!e saatında Vilayet daimi encümeninde bulunma-
ları ilin olunur. 

Hududu Mevkii 

Şartnamede yazılı Taşçıkan 

" " " 

Cinsi 

Dük kin 
Arsa 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

200 
300 

, ..... Iİlllll .......... llİİll .................... ,, 

FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıbhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a

likasızlıkt mühim ra· 
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEM/L) kullanmalıdır. Rahat, sıhb'i, pratik, bir kolay
bkttr. (FEMIL) in bususiBA~LARI da vardır. 

ECZAIEtERDEN YE TUH Af iYE, ITHİYAT 
Ml8AZALARIHOAN ARAYINIZ 

Cenup Muıtakaaı deposu : Balu-i Diril TicaTethaneai 

L Y afcamÖ ciocırı No. ~ 

• 
iş Bankası 

Biçili tasarral lleıapıarı 

1941 
bu-amire plAIU 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağuıto•, 3 lkincitefrin 
tarihlerintle yapılır 

" 
iMi ikram ıe ı re r 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 ll 

8 > 250 > - 2,000 ;, 

35 > 100 > - 3,500 > 

80 > 50 > - 4,000 > 

300 > 20 > - 6,000 > 

TUrklJ• lf Bllnka•ın• p•ra yatırmakla yaı.,z par• 
biriktirme olmaz, aJnı zamanda tallhlnlzl 

denemlf olureunuz 

Aziz yurd topraklarımızın mahsulitını memleJctl 

rına en mükemmel bir tarzda gıda kayna 

ÇAPA MA 

Yavrularınızı' mutlak ÇAP A~,MARKA;' m" 
besleyiniz. En müşkülpcsendleri r dahilyegane 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir~ Türk e 
bilgile ye~tirilen her varlığın verlm kudre~ ! iİ 
daima yüksek netice verir. işte bu~ sebepledif 
runuzun her bünyeye göre :ölçülü vesayaJUll 
mal etmeyiniz. Israrla : 

ÇAPA MAR 
Mlıtallı•atuu ıate,

HER YERDE VARDIR 

Bltla Alrdana pasa 

Beyhude ıstırap çekm" 
BIB TIB BAŞI 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ aA-rıla· 
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstıraplan NEVROZlN'le 

tedavi edilir. Müessir jliç : 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROZiNT 

SEYHAN lill YETİ DAiMİ ENCOlf 
Adana Memleket Hastanesinin 1 Hazira& 

Mayıs 942 Nihayetine kadar bir senelik bir ~ 
ire ihtiyacı 15 Günl1müddetle açık eksiltmeye~ 

Eksiltme ı 2/6/941 Perşembe günü Saat. l. -lf 
mizde yapılacaktır. isteklilerin aşağıda da cın•btt' 
zıh olan erzakın şartnamelerini görmek üzerecl 
idaresine ve eksitlme günü de yatırmış ol ~ 
teminat makbuzlariyle Vilayet daimi encünıenı 9 
ilin olunur. 28-31-4,.. 

Cinsi 
Miktarı 

azami asgari 

Pirinç unu 300 150 
Süpür\ce 200 J 50 Adet 
Yumurta 6000 4000 
Kepek 2600 2000 
Şehriye 80 50 
Zeytunyağ'ı ı 00 70 Ar.ıal' 
Mercimek 500 400 
Nohut 500 400 

fi;;.~;: lliaT~ü~ıı ... 
........ • , G0 N06.llt ~ 

ı Sahip t1e 8 1. 
ı Sene/ili . . . 1400 .Kr. FERiD C~ ·-·-
ı I A.ylıfı . . . 125 • ,. Nı I'~ 
ı - Umumı I~ 

ı
ıı lıanı.r için ııı.r.,• M•C ::::.;-~ i mUracaat etm•lldlr BoStld•tı ıı•r : fO 


