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1 
lııtaatı ıelmiı 

- Mü•taltil Fran- f HANSA YA TAL A bulu'!malıtadır · 

11 
Aynı ~amanda •rz ajan•ına re

len haberlere 16· 
te, iııal altında
/ti Franıada bu· 

ASKERi GETiR L YOR Pari•i iııal İfİn 
- de 40,000 lradar 

la ıareoe Al· ltalyan aılreri 
•öndailmeıi mu~ 

lunan A I m an mU ._D.,..ltl--' • w w a.-ı taıavuudir. Bu· 
kıta/arının bir •••il• cepllel•· nanla beraber 
c;oiunun yerine • 1 0 , p ıahilleri 

lyan kıta/arı re ıevlledlUyor muhafa ~a•• nrn 

rıulmaktadır . A nıen' e 1 hiç bir yerde ita/yanlara •· 
ühim mikdarda ita/yan manet edilmiyecelıtir 
~~~~_..,.. .............. .._... ... ~ 

Yurdda heyecan 
tezahürleri 

=----HAZIRIZ-
YU60SlAYYA HOIOMETINIM 

SARAYBOSHAYA MAIU 
Sara}bo.rı:t : 15 (A. A.) -

Yugoslııv lıükumetı muvakkatan 
)erlf'ştıği Saraybosnadan neşretti· 
ti bir ~bC"yıuıı ,, ı c1e Ynııoılavya· 
nın, nııhvert ıltıhak etmesi için 
buıün Bu'gaı ıstanın ve Selanitın 
lf'slim cdılmiş oldntu ıf şa edilmek· 
te v,. ecdadımızın Ananelerine uy· 
gun olarak Balkan istiklAlini muz· 
mahıl görmektense taarruza utra·· 
mayı tercih ettık. Harbi arzu et· 
lhiyord"k. 

Ve Yu ... ı-.yftda hiç bar kım 
se Almanyaya karşı muhtamel bir 
harbin ntticesı hakkında hayala 
kapılmamakta idi. Mukaıbet etmek· 
le hedefimiz bulunan Yunan ve 
lngiliı rgüttefiklerimiz üzerindeki 
Alman tazyikini aıatmaktı denil· 
mekt,dir. 

Ahkara: 15 {Türk ö1ü muha· 
birinEH-n) - Yurdun her köşesin· 
den buraya aelcn haberler, C H.P. 
hatiplerinin sö lcdiğ'i mıtuklaıırı 
fcvkallde heyecan tevlit ettiğıni 
yapılın teıahüratını milletin cum
huriyet hükılmetı emrinde, milıf 
ıef etrafında her türlü tehlike\ c 
karşı koymata hazır hı.ttundutunu 
anlatıyor. 

LIBYADA llGILiZLER 
llEBI HAREIETTE 

Kahire: 15 la. a.) - Libyada 
dün toprula .>' apılan Alman hü· 
cumu püs1'ürtülerek 200 kadar 
Alman esiri aluunlf ve )il&den 
ıu,a Al .... 6ltal say~. eıl 
u ıs Alman tankı tahrip edilmif. 
t\r. biQde ~iz tank kaybettik. 
Sollum b6tıesinde devriy~ topçu 
f aaliyetiıqlile dOP.lana aayaat ver· 
dirdık. Leaiye d~ ileri hareke· 
timize terar bqla<iılc. Cenup bö· 

1 
1e1inde dilfman müfreı.eleri şid· 

; dctle takip edilmtktedir. 

Şimalde bir Alman aemi§ine lnailiı. hücumu 

lıı ·1· 
d aı 11 bombar • 
•rtıın bu tayyareleri 
· rece Brest üze
tınc 
~ Yeniden hü-

lrllar yapmııtır. 

- londra: 15tA.A.) 
~ lngiliı hava ne-
areti tebı·~·. G ._ 151. ece 
uııiltcr . 
Pek e üıerınde 
vı f ıı. dGıman ha· 

•ıhyeti olmuı· 

Şimaldeh~ 
muharebesi 
lnglllz ler Bre•ta Al· 
manl•r lnıınarere 

hUCumlar r•ptl 

tur .:Şimali farld sa
hilinde ve 1nıiltc· 
renin cenubunda ba· 
ıı noktalara bom· 

balar ablmıf fakat 
ciddi basar olma· 

mıftır. lnfiltere sa
hil müdafaa batar
yalan da bir Alman 
tayyaresini dOdr· 
mQflerdir . 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE OnJedlncı rıı - Sarı : aod 

Parti Grupunda din 
görilşmeler yapıldı 

Hariciye Vekilimiz Saracoğlunundünya vaziyeti 
hakkındaki izahatı tasvib olundu 

Ankara : 15 ( A. A. ) - Cümhurigel Halk 
Partisi Grupu Umumi heyeti bugün ,şaat 15 de reis 
vekili Hilmi Uranın reislifinde toplandı. Celseııin 
açılmasını müteakip kürsıiye gelen Harici_11e Vekili 
Şükrü Saraçotlu bizi U%aktan, yakından alôkadar 
eden siyasi hadiselerin son inkişaf safhalarını ı'zalı 
etmiş ·ue bu meyanda bazı hatipler tarafından soru· 
lan suallere ele cevaplar vermiştir. Gurup umumi 
heyeti hükümetin beyanat ve izahatını tamamile / 
tasvip etmiştir. Bunu müteakip ruznemeye geçilerek 

Trakya ve lstanhultlan Anadoluya geçmek istiyen 
ve kiralı evltrdt oturan kimselerle ev ,şahipleri 
arasında kira ~·e kontralrattan çıkan meselelerin 
gittikçe büyümekle oldutuna hükiimetin dikkatini 
çeken takrir okunmuıtur. Hükümet bu me,şe/e et
rafında tetkikat yapacalını t1e kimsenin maldurige· 
tine meydan 'fJermigecek kanuni tedbirler ittihaz 
edecegini gurup umumi heyetine bildirmiştir. Ruz
namecle baıka madde olmadılmclan rigaulçe eti· 
seye nihayet verilmiştir. 

Yunan kuvvetleri ccph~ye gidiyor. 

Atina: 15 (a.a ) - lngiliz ha
va kuvvetleri ve Yunan hava kuv. 
ı.•elleri filoları düşmanın kıta ve 
levaum tah$idatını yapmakta ol· 

Balkan cephesi 
..... -- Mmalıır... '' 11- ·-~-,,~-· 
daki A._na.n ~ lllWI lf 1 -·-
bombardmo etmekte ve mıtrel· IUllU 
yöz atefine tubbaka.cbr. Hatferı - Almanlera kartı 

~m:!:~:;ap~.,!u;::su~ IUIUf L TURRUZBI 
vaff akiyctsiı.liti ve müttefıklerin 
mukavemet hatlannan durmadan 

Çöllerdeki 
VE 

Mısırdaki 
m u h na re b e 1 e r 
......... .... ,. 
lledıll nedir 7 

HOR FRANSIZLAR E.RlTREDE 
4000 ESiR ALDILAR 

Londra : cf5 ( A. A. )- Mü•· 
takil Fransız ajansından : Mııır 
muharebesinin esu hedefi Afri
lcanın Şimal sahilini" deQ'il fakat 
lıkenderiyeyi ve Süve} f kanalını 
mQdafaadır • 1.kenderiye ve Sü· 
veyş muhaklcak surette General 
Romuel'in bütün kuvvet ve ıür
atle ıırhlı cOıOtamlarını ileri "1r· 
diltü hedefleri teıkil etmektedir. 
lskenderiye ve Silveyıin 1nıiliı. 
stratejıai için çok büyOk ehem· 
miyeti vardır. Ve Genel Kurmay 
bunları her ne bahasını olursa 
olsun kayJ:>edeme7. . lıkenderiyc 
denir. ilı"1 ınıiliı bahriyesine 
Şarkı Akdeniıde hakimiyet te· 
minini mümkün kılmııtır. Ve ay· 
ni umanda Balkanlarda MOtte· 
fikler kudretinin kilid noktasını 

tetkil eylemektedir. 
Kahire : 15 ( A. A. ) - Bil

dirilditine ıöre, Hür Fransız kuv· 
vctleri Eritrede 4000 esir almıı· 
tardır. 

M111r 1taıw11ruıwıa 

Vepıı uı tı .. aıan 
Kahire: 15 (a. a.) - Mı11r 

bqvekili HQseyin sırrı paıa lnri· 
liz kuvvetleri bq kmnandan Vey· 
Vtl İle f6rlfmlltlr • 

ITALYANLAR GôRICEYI 
BOŞ OLARAK ALDILAR 

Elen cephesi 
sağlamlaştı 

-
lLMlNLlRIN · BiR ~Ol 
Tllll TlHRIBEDILDI 

müessir serette takviyesi Adriya· 
tikden Ere denizine kadar çok 
kuvvetli bir cebhenin f esis edilmiı 
oldutu umumi kanaati teyit eyle
miş bulunmaktadır. Bürun haber· 
ltr vaziyetin memnuniyet verici 
oldutunu röstermektedir. 

Cemıbt Yugoslavyadaki vaıi· 
yet son 48 saat zarfında hissedi 
Jir derecede iyileımittir. Yuroslav 
kuvvetlerinin Alman münakalitan11 
hücum ettikleri ve bu münakallta 
boı!lrak düşmana büyük zayiat 
verdırdikleri leyit etmiıtir. Yu· 
iOslavlar bir noktada büyük bir 
hızla mukabil taarruı.a ıeçmiıler 
Almanlan ric'ate mecbur bırak· 
rr ışlardır. Ni11in cenubunda Yu· 
goslavlar Trokuplue oehrini geri 
almışlardır. 

Kahire: 15 (a.a.) - Orta prk 
lng'iliz tıava kuvvetleri kararglhı · 
nan tebliti: Balkanlarda, Yunan 
harekit sahalanndaki yollar üze
rinde ilerlemekte olan düıman 
kuvvetlerine karşı bombardman 
tayyarelerimiz bir çok hücumlar 
yapmıflardir. Tayyarelerimizin ek
serisi bu kollara tam isabetler 
kaydetmiılerdir. Görice bölresinde 
avalar himayesinde düşman bom· 
bardman tayyareleri avcı tayyare· 
lerimiz laraf ından önlenerek birisi 
tahrip edilmiı ve diter baıalan da 
hasara utrahlmııtar. Avcılannuz 
Olemp dajının prkında bir diif· 
man tayyareıi daba dilfünnüt· 

lerdir. 
Atina: 15 (a a.) - Yunan res· 

mi tebliği: Yunan ccbhclerinin he· 
yeli umumiyesi ü:r.erinde normal 
faaliyet kaydedilmiştir. 

Alina : 15 (a.a ) - Bildirildi· 
~int: göre, Almanlar daha esas 
Yunan müdafaa hallınn varmamış· 
ldrdır. Bir çok Alman tankı Ma· 
nastırdan florina'ya giden ovada 
çamura batarak yerinde kalmış 
vuiyclledir. lngiliz ha\•a kuvvetle· 
ri bu mıntakada Alman tahaHÜl· 
!erine çok hüyiik lrthribal yap· 
mışhr. 

Atina : 15 (a a) - Atina a· 
jansmdın: 

Türk - Yunan boyunduruğu 

ıincirlerinin kırılması ve esir Ma· 
kedo~ya ve Trakya milletlerinin 
kurtulmasına dair olarak Sofya 

.. radyosunun t l Nisan tarihinde 
yapbtJ neşriyatla Bulıar Meclisi 
reili J-oarotetof'MA Bulprlarin Ai· 
heyet mukeyi attlldanM deir ol• 
ve MOkedoaya, Trüya He mOtte
fiklerinl Almulardan bahaeden 
beyanata hakkında Yunan razete· 
leri tefsiratta bulunmaktadırlar. 
Katimerini diyor ki : 

- Almanya tarafından fethe· 
dilen memleketlerden hiç biri Ro
manya ve Bulraristan kadar zil· 
Jete utramamıflardır. Romanya en 
iyi topraklarının kesilmesini kabul 
ettikten sonra kasapıannı halA~klr 
olarak karıılamııhr. Viyana'ya ça· 
tınlan Bulrariıtan evlerini, yiye· 
yeceQini, hürriyetini fatıhe teslim 
etmif ve kendiıine tefef kıncı ha· 
reketler tahmil edilmiıtir. Bulıa· 
ristan bir tek kul'fun atmadan 
komıulariyle paktlarını yartmıı 

lardır . 
Roma : 15 (a.L) - ltalyan 

radyosu dokuzuncu ltalyan ordu· 
sunun Amavudlukta Görice'yi re· 
ri aldıtını bildirmektedir. 

Roma : 15 (a.a.) - Draç'ın 
Sarp kıt'alan tarafından İfill edil 
dijine dair olan Royter haberini 
Stefani ajansı yalanlamaktadır. 

Atina : 15 ( A. A. ) - Yu· 
naniıtandaki lnailiz kuvvetleri 
karargAhının tebliti : Britanya 
imparatorluk kuvvetleri hattının 
sat tarafında düıman makineli 
kıtaları tarafından yapılan hü
cumlar tırdedilmiıtir. Baıka yer
lerde düşmanla temas vaki olma
mııtır . 

Atina : 15 ( A. A. ) - Yu
nan orduları Baıkumandarılıtı Pa· 
ı.artesi Salı gecesi aeç vakıt 
ncırettiti bir • tehlitde Alman• 
ların Kiliıura , Kozan istikame
tinde tazyik ettiklerini bildirmek· 
tedir . 

Atina: 15 (a. a.) - 172 No. 
lu Yunan tebliti: Cenubi Yuıos· 
lavyanın, Alman kuwetıeri tara· 
f ından itıali ve bunun neticesm· 
de Yuroalav topraklarından or· 
dumuzun yan ve ıerilerine aiden 
ıeçidlerin açılması ilzerine Şima
li Arnavudluk cebhesindeki kuv
vetlerimize ıeri çekilmek ve rö
rice mınbkasını tahliye etmek 
emri verilmiftir. dGfDlan bu çe· 
kilit hareketini ancık 24 aaaat 
10Dr1 hi...tmif ve ileriye moto· 

1 Sovyet-Japon 
anlaşması 

Amerika hariciye nazırt 
reemı beyanatta bu•undu 

SOYVETLER ÇIMLILERE 
VARDIMA DEVAm 

EDECEKLER MiDiR ? 

B. Hull 

Vaıinglon : 15 ( A A. ) -
Sovyct - Japon ınlafmısı hak· 
kında hariciye naı.ırı Hull qaQ'ı· 
daki reımt beyanatı yapmııtır : 
( Bu anlaımı iki m~mlcilet ara
ıında bir müdd~ri e~asen 
mcvcud olan bir vazı} ti eyid 
eder mahiyette göıükme'ktedir . 
Buna binaen yeni anlqma her 
........ 1frt ...... kettn ba v .. 
ıiyeti yaıı ile teablt huıuaunda 
mutabık kalacakları fQpheh 16-
rülmekte idi ise de yine de bir 
sOrpriz teıkil etmemektedir. HQ. 
lcilmetimiıln siyaseti pek tabii 
olarak detiflllemektedir. 

Çünkinı : 15 ( A. A. ) -
Sovyet - Japon paktı Çinr. ya. 
palan yardıma tesir edecek mi ? 
Burada herkesin merak ettiai 
nokta budur. Moskovadan bu el· 
het hakkında aabırsızhkla izahat 
bekle~mektedir . Bunlara ratmen 
hakim fikir tudur ki : Sovyetler 
Birliti bu paktı bilh.... bitin 
dikkati ıOratle kendi eıitine ka 
dar yapılmakta olan Avrupa har· 
bi üzerine teksif için Şark 'hu
dudlarını emniyet altına almak 
maksadiyle akdeylemiıtir . ----
Propagaada 11nlll ........ 

Ankara : 15 ( A. A.) - Da· 
hiliye Vekaletine bağlı bir pro· 
paaanda serviıi ihdas edilmek 
üıre bulunduğuna air lstanbulda 
münteıir Vatan, Yeni sabah, ha
ber ve Son Telgraf gaıetelerinde 
intiıar eden haberin asılsız oldu· 
~ yapılan tahkikat netıceslnde 
anlaşılmıştır. ....... . ........... 

yapdu topıutı 
ilkokul batötreımenleriy1e bi· 

rinci sınıf ötretmenleri maarif 
müdürünün riyueti albnda top· 
lanmıflar, birinci sınıflann ders 
kesiminden onbcş mayısa kadar 
her rün sabahları saat sekizden 
ona kadar okula devamları ve 
talebenin yetiştirilmesi için çahıh· 
nlmasma karar verilmiıtir. 

siklctti lcuvvetler aond~-bey· 
hude yere utraşmıftır. bunlardan 
bir miktannı esir aldık. Arnawt· 
luk cephesinin diQ'er kısımlınnda 
düıman muhtelif noktalarda taa. 
ruz hareketine airiımıı isede her 
tarafta pOskfirtOlmGttOr. yQı ki· 
dır 0tir aldık. 
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detli oldu. Biz Erenköy sa1<ın1erı 
her gece bir evde bir köşkte top
lanıyorduk ve bu uzun iecelcri, 
bin bir eylence ve neş'e içerisin· 
de geçiriyorduk. 

O akşam rüzgar dlşarıda uğul· 
duyor ve laptt lapa kar yağıyor· 

du. Ferit Beylerde toplanmıştık. 
Ben de kadınlı erkekli oldukça ka· 
labalık bir misafıı kütlesi arasında 
oıı zengin tüccarın yeni ve güzel 
köşkünün kaloriferli salonlarında 

eyleniyordum. 
Ba~tan durgun geçen bir kaç 

saatten sonra ev sahibi Ferit Be· 
yin bilip tükenmeyen muziplik 
"e şakalariyle misafirlerde coşmuş 
tu; Eylencelerin oyunların biri bi· 
tip, diğeri başlıyordu. Genç, ihti 
yar, Bay Bayan, herkes bu oyun
lara bu eylencelere iştirak ediyor
du. 

Orada yeni tarıdığım. Fakat 
gayet senpatik bulduğum yaşlı b r 
Zıraatçı ite tanıştım . Necat · B y, 
yaşına göre çok dinÇ \e genç iÖ· 
rünüyordu. lçimıdı: belki en ihti 
yarımız olduğu halde bizlere bir 
dakika uymaktan geri kalmıyordu 

Bir aralık ev sahibi o esnada 
salondan uzaklaşan birisine bir 
şaka yapılmasını söyledi. Bu mu· 
zibliği herkes kab .1 ederken de
minden beri gü'en oynayan Nı!ca· 
lİ Beyin bir an içinde durgunlaş
tığını sarardığını, hatta titrediğini 

gördüm. Hu haliyle: o, sankı uzuk· 
Jara dalmış, mazide kaybolmuş bir 
hat.rayı düşünüyordu. 

Bütün Bunl r bır kaç saniye· 
de geçerken bu kır saçlı sevimli 
ihtiyar ortalığı çınlata~ Ferit Be
yin sesiyle kendine gelir gibi ol· 
du. Şimdi işte bütün misafirler 
Nec ,ti Beyin etrafı• ı sarmı~lar ar· 
kadaki Arif Beye bLJ ~akaflın ken
dısi tarafından yapılmasını i~liyor

laıdı. Bir kaç dakika bu israrlar 
karşısında şa~·ran N.!cati Bey şim
di, O azimkar tavrını almıştı. Acı 

olduğu kadar sert bir sesle ''Ha 
yır!.. diye cevab veı di misafirler 
bu umulmadık cevap karşısında 

şaşırmışlardı. O devam ederk• n 
onun yok yere itiraz etmediğini 

ve kimsenin kalbini kırmak iste
mediğini bilenler kendisinin etra· 
fına toplandılar. Bende, kalbinde 
büyük bir yer kazanan bu ihtiyar 
ziraatciya do~ru ilerledim. 

• "- O zaman Ziraat Fakulte-
sinin birinci sınıfında idim. Dersler 
bitmiş. · Bende herhalde muntazam 
bir talebe mesaisi neticesi olacak 
sınıfımı iyi bir derece ile geçmiş
tim. Bazı arkadaşlarımla birlikte 
ailemin oturduğ ı Adanaya gidi
yordum. Güzel Torosları geçer 
ken melüep arkada41arımla bera
ber burada kamp kurup, bir kaç 
haf tamızı bu çam ağ"açları, bu ye
şil tepeler arasında geçirmeğe 

karar vermiştik. Ailemin yanında, 

bu güzel fıkir içinde yana yana 
ancak 15 gün durabildim. İşte şim· 
di Türkiyenin bu cennet köşesin
de, allı arkadaşımld beraber kamp 
kurmLJŞ eyleniyorduk. 

Ben en çok gezintileri sevi 
yordum ve gezintilerin çok doğ· 
ru olduğunu söylüyordum. Arka 
daşlarım ise bu fikrimi gayet gü· 
lünç buluyorlar ve ~ana burada 
eylenmek senin gezip yorulman 
aptallıktan diyorlardı. 

Gayet iyi hatırlıyorum, büyük 
çadırın içindeydik. A kadaşlarım 
yann fapacakları eylentinin plan
lanm düşünürken bende yarın ya
pacaAım gezinti için yemek çan
tamı hazırlıyordum ve onlara gi· 
deceğim (Sarı çamların) ne muh· 
teşem ve iÜzel yer oldutunu an· 
Jahyordum. Arkadaşlanm beni ya
rı alayla dinlerlerken birden Mu
zaffer atıldı ve benim yarın epey
ce uzak olan sarı Cdmlara gide
miyeceğine habse gireceQ-ini söy
ledi, bahsi kabul ettim. iddiamıza 

ZiRAi BAHiRLER .1---· 

< A 
Çeltik ziraatında 
toprak intiba•• ve 
topratın işlenmesi 

RL 
s. Baydar 

re ben ona yalnız oraya mah
s olan san çam dallarından bi

-.. ıi kopanp getirecektim. Epey 
geç olmuştu Yarın sabah erken
den kalkacağ-ım için çadırıma çe· 
kildim. Ve portatif yata~ma kal
bim rahat olarak yatbm. 

Çunki Muzafferin uzak dediği 
yere daha evvel iki kere gitmiş
tim 

• 
Ertesi gün güneşin ilk ışıkları 

henüı. ufukta dakların ardından 
süzülürken, yemek çantam omu
ıum<la olduğu halde yola çıktım. 
Henüı öğle olmamıştı ki öğle ye
meğini evvelden yemek için ta
sarladığım Pınar başına gelmiş
tim. Burada bir pınardan fışkıran 
temiz suyu kana kana içtikten 
sonra devrilmiş çınar ağacının üs
tüne oturdum. 

Burası ne güzel bir yenli,sa~

da ufukta sık ormanlar gÖLe çar
piyor, ileride bir beyaı. y0l bir 
bayırda helezonlar çi1iyor, diger 
tarafta iki üç çoban köpej(ini i<la
re ettiği bir sürü yavaş yavaş 

ilerliyordu . 

lıte Anadolunun bütün bu 
güzelliklerini henüı st>yretmeRe 
doyıımamışken arkamdR bir ayak 
sesi :-;onra bir havlanma duydum. 
Başımı çe\:İrciiğim ıaman ak saçlı 
bir köylüyle karşı karşıyaydım . 
O cia benim gibi suyunu pınar
dan içti. Sonra karşıma oturdu . 
Hem benimle konuşu) or, hem de 
he.., besinden çıkarttıgı bir sürü 
yağlı pis, artık ekmeklerin iyile
rini bir tarafıı, kötülerini bir ta
rafa ayırıyord~ı . Onunla çabuk 
arkadaş olduk. Zavallı bana der
dini anlattı. 

< Buraya yalın bir kö}·den
miş , a1 bir toprakları varmış , 
onu da biricik oglu sürermiş , o 
da şimdi hasta} mış , rnvallı ihti· 
yar şehire inmiş , köy<le saltığı 

ölüı.üyle o~luna ilaç a!mış ve 
aç kallllayalım diye de üç gün . 
üç gece dilenmiş, şimdi de hasta 
oğlunun y&ı.ına dönüyor muş, ek
meklerin ivilerini oğlu için sakh
yacakmış,. kendisi de , köpe~i ele 
aç olduklarından onlar da pi.sle
rini yiyeceklermiş . 

Bir an içinde kalbimin burk.ol
duğunu içimde bir acının beni 
kamçıladıiını duydum. ihtiyara 
elimdeld, daha henüz açmadığım 
) emek paketini UTattım ve cie
diıııki: 

cBaba, bunun içinde oğluna 

yetecek her şey hatta ilaç bile 
var (çantamda aspirin, gripin var
di) bunu al, o~luna götür inşal

lah o ela biı kaç günde iyi olur 
burada ayır<liRın ekmekleri de 
afiyetle sen yet .. dedim. 

Ömrümde kimsenin bu kadar 
sevinciiğini görmemiştim. umulma 
dık bir iştahla, köpeğiyle bera
ber bütün ekmekleri hatta ayır
dıldarını bile yedi, elini yüzünü 

Ç 
eltik nebatı suya ihtiyaç gö~
ter ciiği gibi toprakda Çt'ltıl.: 

nebatı için haiıi ehemmiyd-

tir. 
Her ne kadar Çeltil.. nebatı 

toprak husu-;un<\a pek o kadar 
müşkül peseııt dt>gilsecle nebatııı 

iyi yetişme:;i, fa1la hasılat ver· 
mesi, ve iyi randıman istihsali 
için toprağın intihabına bilgıli 

bulunmak her vakit için 1aruri<lir. 
Çeltik için t'n iyi ve en mü 

sait vasıftaki topraklar: Killi-Kum
lu veya Ktımlu - Killi topraklar
dır. Bundan başka alüvyonlu, Ü· ____ ....____ 

dınarcla yıkadı kendine verdiğim 

ağır paketi heybesine koyarak 
u1aklaştı. 

Kampa döndüğüm ıaman saat 
üçtü hem açlığımı gidermek, 
hemde bira1. yatmak ve dinlen
mek ümidiyle dalgın <!<ılgın ça
dırıma giciiyorclum . 

Birden arl.:adaşlarım etrafımı 

sardılar: 
lık konuşma arif oldu. nasıl 

ciecii aç kalmak güıelmi? sonra 
Muı.arfer varı mahcup bir tavırla 
ilave etti. Vallahi Necaticiğim 
yalnıı oeıı yapmadım hütün ço
cuklar iştirak eltiler ) ap yapta 
gülelim dediler. işte bende bu
nun üıerine senin yemek çantanı 
geceleyin usulca boşalttım içine 
taşlar, otlar, ve kağıtlar ciol<lur
clum dedi sende onu aldın gittin 
diyordu. 

M7.8ffer <lah bir suru laflar 
sÖ} ledi, fakat benim kulaklarım 

sanki artık işitmiyor<!, ben yalnız 
hilmiyerek aldattığım ihtiyarı dü
şünüyordum. 

• Bütün gece U) umadım, hep 
sağa mla dönüyor, fakıtt bir türlü 
bu ak <ıaçlı ihtiyarı ve onun cılız 

köpeğini unutamıyordum. 

İşlediğim hu günahı, havai ar
kadaşlarıma söylemek cesaretini 
gösteremedim. 

Fakat ertesi günden iıibaren 
1 

onu her gün orada bekledim. San· 
ki pınarın bir nöbetçisi oldum. 
Günlerimin 6 • 7 saatini her gün 
orada onun ve onun cılız köpe
ğiyle karşılaşmak ümidiyle geçir
digim halele, ne onu ne de bir 
şakanın kurbanı olan bu ak saçlı 
ihtiyorla onun cılıı. köpej(ini gör
düm. 

• Necati Beyin hikaytsi burada 
bitiyordu. Bu muhterem insanın 

kısa hikayesinden sonra hepimiz 
donakalmıştık. O. sakin ve hü 
zünlü bir şekilde devam etti : 

"- işte bundan sonra kimse
ye şaka yapmamağa ve bana şa 
ka yapanlara ağır şekilde muame
le etmeğe yemin ettim.,, 

Vakit geç olmuştu, hepimiz 
teker teker ev sahibine veda e· 
dtrek ayrılıyorduk. Evim yakın ol 
duğu için yüı üyerek gidiyordum. 
Yo!da içim ürperiyordu ! Bu ak
şam dinledığim hikayeden mi? 
Yoksa gecenin soğuğundan mı? 
Bunu ben öe bilmiyordum. 

TOPRAK TEVZi 
KOMiSYONLARI 

KADRO TAMAMLANINCA FAALiYETE GEÇiLECEK 

müslü tnpraldarda mümtaı. top
rallarciır. 

Buna mukabil kumlu, Çalıllı, 

çorak ve far.la sürek topraklar 
1ayıf topraklar olup. Böyle tabi
atta bulunan topraklara Çeltik 
ekmek daha doğru olur. Çorak 
tu1.lu topraklar, ba:u Çeltik çe
şitl~r için ve mesela ı Nerodivia
lone - Kara çeltil) nev'i için 
münasip isede her çeşit çeltiğin 

hususiyetine her çeltikçi agah 
olmadığından bu gibi toprakları 

ya intihab etmemek veya bir mü
tahassısa müracaattan sonra veri
lecek direktife göre hareket · et
mek daha doğrudur. 

Toprak teş::kkülatı ne kadar 
mümta:ı olursa olsun, bu has!ia 
ile birlikte toprakların meylini, 
akıntı derecesinirie gÖ7. önünde 
bulundurmak gerektir. 

Meyilsiı. veya az meyilli bir 
tarla sulan kolaylıkla akıtamaL 

sular bu gibi tarlalarda durgun 
kalır. Durgun aular fa1.la ısınır, 
ve yosun (alkJ yapar. 

Alk dediğiıniı .> osunlar çelti
ği büyütmez, boğar. Suyun san
tigram suhuneti 35 dereceden 
fazla olursa nebatta sarılık, ve 
yanıklık hastalıkları baş gösterir. 

Binaenaleyh tarlanın meyli ke
sik sulamalarda on of ellerin ha
yatiyatı bakımından da faydalı

dır. Meyilsiz tarlalaı da su cere- , 
yanı az olacağından sıtma yapan 
sivri sinekler bu clu rgunluktan 
bilistifade ürerler. ve muhite ya
yılırlar. 

Toprakların sürülüp ~ haz):rlan
ması keyfiyeti her bitkide olduğu 
gibi çeltik ziraatında da önemli
dir. Sürülen bir tarla fazla mah
sül verjr ve kolaylıkla tesviye e
dilir. Yabani otlar bulunmaL sü-

1 rtilmiyen bir tarla menfi netice
ler verir. Bunun içindir ki kesik 
sulamalarda 3036 sayılı Çeltik e
kimi kanununa bağlı talimatna
menin 16 ncı maddesinin 2 nci 
kısmının A fıkrası çeltik ekicisine 
tarlanın bir veye bir kaç defa 
sürülmesini, tırmıklanmasını ve 
tesviye eciilmesini emreder. 

Bu itibarla sürmeden çeltik 
ziraatı yapmak mt>cburi sebepler 
olmadıkça cai1 değildir. Netice 
vahim olabilir. Fakat bazı toprak 
teşekkülleri vardırki sürülmesi ha
kikaten mah1urludur. Bu tabiat
taki topraklar, deniz veya ırmak 
kıyılarınciaki kumlu, çakıllı top
raklardır. Bundan başka eski çay 
ve dere yataklarında toprağın 

üst tabakası (türabinebatı) gayet 
ince ve alt l..ısmı çakıllı toprakla
ra da rastlanabilir. Bunların sü-, 
rülmesi demek nebatin gıda ba
kımından istifade edece~i haya-

Maliye Vekaleti, topraksıı köy
lüye toprak tevıii kanunu tatbi
katı için teşekkül t'ılt'cd: komıs-• 

yonla· a dahil olabilecek reis, 
aza ve ft>n memurları için müra
caatı salı günü akşamına kadar 
kabul edecektir. Maliye Vekale. 
tine müracaat t>denlerin evrakı 

süratle gfüclen gt>çirilerek komis

yonlar hemen teşekkül edecektir. 
Komisyonlara kafi derecede mü-

racaat vaki olmadı~ı takdirde 
lazımgeleıı elemanların alınması 
için başka bir tedbir düşünüle-

cektir. Komisyonlar için kafi de 
rt!cede fen memuru bulunmı) a
cağı muhakkak görüldü~ünrlen 
bu fen memurlarının ·üratle ye-

tiştirilmesi için tapu ve kadastro 
mektebinde Lise mernnlarına 
mahsus kurslar tertip edilmiştir. 

Bu kurslardan çıkf!nlar beş sene 
müddetle mecburi hi1meti taah
hüt edeceklerdir. 

Maliye Vekaleti toprak tevzi 
komisyonlarının teşel.:küllerinclen 

itibaren süratle faaliyete geÇehil
meleri için kom is) oı.laı a · tazım 

'olan mesaha aletlerini satın al
maktadır . 

llk anda komisyonların adedi
nin mümkün olduğu ka~tar cok 

• olmasına çalışılacaktır. Bilahare 
ihtiyaç nisbetinde yeni komisyon
lar teşkil edilect>ktir. 

Toprak teni lanuı.cınun tat
hikatiyle meşgul olacal komisyon
lor mıntaka mıntaka çalışacakl~r-
.ılır. 

tın surlarını üstten alt tabakaya 
indirmek ve i ·ka sularınıda ke78 
ilerlemeye mevdan kalmadan all 

tabakalarda kayıp olmasına yar 
dım dmek demektir. Böyle top

raklar evvela kesik sulama şart
larına uygun de~ildir. Saniyen 
suları altına alclıkınrlan makbul 
değildir. 

Süıek ve fakir vasıfta olan hu 
topraklarda çeltik ıiraatini sür
meden yapmak tavsiyeye değer 
bir şey değildir. Ancak mecburi 
şartlar ve vaziyetlerde daimi su
lamalarda cevaı verilebilir, bu da 

ihtisas ~ah iplerinin görüş ve ka. 
naatlarına bağlıdır. 

Hele amme suları ile hu gibi 
yerler sulanacaksa sürülmesi su 
ihtiyacını şicldetleııdirir, su kav
ga ve davalarını kamçılar. 

Bu ve buna mümasil val.:ayia 
mıntakamızda her yıl göze çarp
maktadır. Bunun için ~~ellik eki
cilerine böyle yerlere yanaş
msmalarını halisane tavsiye ede-
riı. 

Harun Onuk 

Bölge çeltlk mUteh•••••ı 

--1 Ankara Radyo Gazetesi HATAYDA ~(l TİK ZİRAATİ 
Sovyet • Japon me•aili 

Sovyet - Japon paktı günün 
en mühim meselesi olmakta de
vam ediyor. Japonya üçlü pakta 
dahil olmakla betaber ' taahhütle
rini yapmaktan çekinmeltedir. 
Sovyetler ise çok mütereddittir. 

Son : imzalanan saldırmazlıL 

paktı ile Japonya gayesini elde 
etmiş denilebilir. 

Aceba bu anlaşma Çin mese
lesi üzerinde ııasıl bir tesir husu
le getirecektir ? . Bu henüz ma
lüm değildir. Fakat tahmin eciilen 

bir şey varsa Sovyetler artık 

Çinlilere yardım politikasına de
vam etmiyeceklerdir. 

Bu paktla Sovyetler ne kazan· 

~ 

dı '? Muhakkak ki Sovyetler, en 
kuvvetli bir ihtimale göre, Al· 
manyadan gelect:k bir tehlikeye 
karşı loyarken bir Japon taarru
zuna maru1. kalmıyacaktır. Ma-

mafih bu paktın Almanyanın mu
vafakatı olmaksııın yapıldığı da 
söyleneme1 .. 

Gelen haberlere göre, Ame
rika Sovyet • Japon paktına e
hemmiyet vermiyor görünmekte
rlir. 

Yugoslav Harekatı 

Yugoslav orduaunun şimalde 

ve doğuda Alman taarruzlarına 

karşı muannidane mukavemet et

tiği ve Üsküpte mukabil tarruz

lara geçerek Almanlara zayiat 

verdirdiği haberleri gelmektedir. 
Yugoslavyaya karşı harehtte bu
luııan Alman kuvvetiniıı 65 · tü· 
men kadar oldu~u ııı~nllıyot"." 

Yunan cepheıinde 

İtalyanlar Göriceyi işgal et· 
miş bulunuyor. 

Yunan Başkumandanı Papago-; 
dağınık bir cephede küçük kuv
vetleri mükemmel bir şekilde ida
re etmektedir . Göricenin terki 
hesaplanarak yapılmış bir hare
kettir . 

• 
A Frilıa h aı elcatı 

Tobrukta İngilizler tarafından 
yapılan bir mukabil hücumda 20 
kadar Alınan tankı tahrib edil
miı ve bir çok esir alınmııtır . 

Kırıkhau : 15 ( Hususi mu
habirimi:ıden ) - Kaıamır.da bu 
yıl çeltik ekimine hususi ehem
miyet verilmektedir . Çeltik eki
cileri kanuni müddet 7.arf ında 
mahalli çeltik komisyonuna mü
racaatla ruhsat istih~aliııe çalış
maktadır . 

Ekim mevsimi gelip geçmek 
üzere bulunduğu şu günlerde ko
misyon daha henüz. keşifleri il.
mal etmediğinden müracaatlara 
müsbet menfi bir cevab vereme· 
mekte ve bu yü1.den elim zama
nının geçmesinden çeltikçilerin 
büyük zararlar arifesinde bulun
duğuna şüphe } oktur . 

Alakadar çeltik ekicileri izin 
~uamelesinin tesriini rica etmek
tedir. 

Eunlar 
Vekalete 

Maoıif Vekaletı • ~ 
ler Li. e ve Ortamek 
imtihnıılarıııa girip d~ 
olamı.> an ve keııdilefl,..ı: 
talimatname.si ile tek 
im t ihanlanı ıa girmek 

. bit 
m iş olan talebeler ın 'f 
rudan c\ oı{nı) a Maıırıf t. 
müracaatlnrıııı muva 1 

tür. 
Bu şekilde imtih9°' 

talib olanlar imtihan 
mesi mucibince ıaıııtl 
rakı evvelce bir ve) 8 

' • "k yade imtihana gırdı 
aldıkları ve ikalarln 111 

l 1 ırı• dukları der grup 8 de'; 
ve e\'\'eke mt'ktebler 
sair evrakı Vekalete 
!erdir. Bunlar en sorı ·f 
akşamına kadar M118'

1 

verilecektir . . t 
Maarit Vd:aldt 

dine göre hunları bil 
imtihanları yapılacak 
telif memleketlere tt 
tir . 

Talihler Vekaletçe 
·harı• mekteblercle iınll d• 

mecbur bulunacaklar 1 
lara bütün der!i gru_P 
rilebileceği , talibJerııtl 

·rebı gruplardan ela 81 k 
ders grupları geıecr 
lal'aktır. 

Barıcıyef• 
tebUI e 

hıre' 
Romanya'da 8 

len bir kıırarnam1 e .;ı nebilerin Mil i kil ii 
den verilmiş bir dal'' 
dıkça RomanY11 

hukuk ve menafiirıe • 
muamelelerinde 'd°hJl'ı 
böyle bir müsas e 

1 
meksizin yııpıJacak1 i 
mcleleri ıle ııurma 

leleri ve bankafard3
5
, 

me lerc mutcaılık ta tıl 
leleıiııin hukukan ~it 
ce.ırri · Romcırıyada 

6 , d• 
mekle beraber ora ,Jit 
lak, hukuk ve mc:rı 

• ıs'• 
lunan ecnebilerırı çs 
arazisinda tedavüle" · 

b·ı· m ta•• lunan ı umu k•1. 
muharrer olmıyan ı 
feri hamil oldukları 1 
lar hakkında Nisa~, 
tine kadar, Roman bıf 
konsolosluklarına 

vermekle mükellef 'bİ 
mükellefiyetin bu. g~e 
viliil ve senetlerı 
kabul etmiş buh.ına~, 
şamil olduğu An";,,. 
ya Sefareti tarafın 

tir. ·1tıd-' 
1\ eyfiyet ala 

andaşlarının ıttıl aın• 
Acık t•f' 

• 
Zevcim, sevs!licel 

lılıami Nndir Dı~ if1e 
esnasında tedavıs ki) 

ihtimam gösteren eb' 
torlarla vefatı hll

5 e 
mernsimine iştirak b4 
kiirlığında bulun'" bı 
yar.ı ile ve gerek c1otl 
bulunan bilcümle t 

) rı larımmı ayrı 8 ol 
e surumuz. ma0

' .bıAI'' 
yın ga7.eteni71e 1 

r11 • 

.............. 
iaızmetçıJ' 
ı 

i bir kadın 
ı yor. Matbaa~ 
ı caat etrnel•'' ............ 



16 Nisan 194 \ 

UZAKTAN =--- __=.;;;:: • 

OLCLIBiN 
aOZLEBI 

A vıupanın göz polikliniklerinde 
) apılan müteaddit tecı übeler. 

hasta l->ir gözün yerine, bir ölii· ı 
den alınacak gözün konulma ı kn- "' 
bıl o\rluğunu i bat etmiştir. 

Göz cerrahi in<le ka.> dedi len 
bu terakki, ağlam insanların pa· 
rıı rnulrnbılinde gfülerini atma) n 
H12um bırak mı) acaktır . Amerika· 
da bir çok fakirler, , ük ek para 
mukabilinde gözlerini ntmıyn ve 
kendilerinden aıne li.> at ile çıkarı· 
lan gÖller, tedavi edilemiyerek 
ııo;ı ha talıkln rınn miibtelii olanla
ra gene operns oııla konulmakta
dır. 

Amerikadan on ıamanlarda 
fakir bir ihti) ar kadın. ailesini 
ıeçindirmek içın sağlam gözlerin· 
den birini küçlık bir çiftliğe mu
lcabıl atmağa hallr bulundugunu 
•lan e.>leıniştir. 

E1KIKLER 

Asar adaları 
Asor ariaları miik!!mmel bir 

den z ve ha va ü,,sü va7.iyeti ndedir. 
lngiltere bu adaları Portekizden 
alırsa Atlcrntikte esasen çok kuv· 
vetli olan vaziyetini bir kere dah a 
takviye etm ş olur. 

. 

. 
or 

~ Dı>kuı: adadjn mürekkep olan 
ıu1el Asor adalarının büyük stra 
tt'jik kıymetlen olduku inkfir edi 
emez. Diğer t.traftan lngiıtere P 
tekize a!'iker çıkanp bu memleke 
hn alt cenubu ga• bi noktası olan 
lagosu işgal eder e, bo mevk 

. 

i 

ar,fc:tiyle de Cebelüttanğı daha 
Ü yük bir emni>•etle müdafaa ede 

bilir. Fakat buradar bir sul daha 
kla gelıyor: 

. 

1 ngiltere dcniılere hakimdir. 
tlantıkde heı ü denizatılardan ma . 

da hiçbir mcnıleketin denİ7. kuv· 
etı karşısına çıkmış değildir. Şu 
alde bu lıa111 lıkl.ırı kime karş 1 

apıyor? 

Bu sualin Cf'Vabını vermek için 
e Fransızların son zamanlarda a 1-
~kl~rı adeta muhasım vaziyeti gö 

nunde buluııdurmak ve nihayet 
iki bir gün Alman - ltalyan

.tansı7.. deniz kuvvrtleri bakiyele· 
~ın bırleşerek bir harekete teşeb 
us etmeleri ihtimalini kabul et· 

. 

ek lfizımdır. 
Böslc bir teklif kar~ısında ka 1-

ış ise acaba Portekiı ne a-ihi bi 
&7 iyct alabilır? 

Portekizin harp içinde bulunan 
vrapa ve bilhassa Amerika kar· 
sında vaziyeti pek enteresandır· 
~ttekiz denize, Atlantiğe dönmüş 
ıt memtekcttir. Hl!men bütün ih· 
Yacını deniz yolile lngitere ve 
ılhassa Amerikadan temin eder. 
liınaenaleyh İngiltere tarafırı-

an b k" . ır teklif yapılırsa Porte ı-
n •11' planda Amerika ve lngil· 
l"c • -.> 1 gucendirmcğe bakacağı ve 
tanya meselesini ikinci plana 
aca~ı muhakkaktır. 

rcıı.etçı eczaae 
fUAT ECZANESi 

Yenı Postane yenınd• 

BORSA 
~- Hububa!_ 

KiLO FIATJ 
En az En çok 

r 

K. S. K. S __ ..;;..;._,. ___ '_ 
4~,25 50,00 
47,00 - 4700, 
52,00 52,00 

--ı--_.;..--ı 

59,50 59,50 
26,25 -26,25 

, ____ , __ 

-----

MACABLABIN 
iŞGAL fAALiYETİ 

Budapeşte : 15 ( A.) - Ma· 
car Genel Kurma) ının bir teblı
ğine göre, Macaı kıtaları Tuna 
ile Tisi.ot arnsındaki arat.iyi işgal 
etmişlerdır . Bu uretle Macaris
tandan a,> nlmış olan Ba ea arazı 
inin geri alınması bitmiştir . 

Faiz. hakkında t~myiz.in 
bir kararı 

Ankaradan bıldirildiğine göre. 
temyiz mahkemesi, tevhidi ictıhat 
umumi hcyetı, terekenin tasfiyesi 
mali müstesna olmak üzere borç· 
lunun ölümüyle faizin münkati ol· 
mayacağı hakkında bir karar 'er· 
mişlir. 

ADANA BiRİNCİ İCRA DAİ
RESİNDEN: 
Gayri men,ul malların apk 
ar tırma ilônı madde: 126 

D. No. 941·1003 
Açık artırma ıle para) a çev

rilecek ga,> ri menkulün ne oldu
ğu: 3 Tarla ile halı hazırda Çayır· 
lık olan diğer bir tarla 

Gayri Menkulün bulunduğu 
Mc\'ki, Mahalle!!i, Sokağı Numaı a· 
sı : Verayı cesir. Köprülii Köyü 
ve lncirğa mevkilerinde 

Takdir olunan kıj met: Brh .. r 
dönümüne: 20-lira 20- lira 8 li· 
ra, 6 lira 

Artırmanın ) apılaçağı yer, gün 
saat: 14-5-941 Çarşamba, 10.12 .. 
de Birinci artırma, 24-5-941 Cu· 
martesi 10.1 ~ de ikinci. 

1 - işbu gayri menkulün ar

tırma şartnamesi 10-4-941 tari· 
hinden itibaren 1003 numara ile 
Birinci icra dairesinin m ayycn 
numarasında herkesjn görebilmesi 
için açı~ tır. ilanda Y.zıh olanlar· 
dan fazla malumat atmak istiyen· 
ter, işbu şartnameye ve 1003 dos· 
ya numanrsiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırqııya iştirak için yu• 
karda yanlı kıymetin ° o 7 ,5 ni,be
tinde pey alcçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu te\·di 

edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi !!~akhlarln 
diğer alakadarlann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayıi menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelcriyle birlık 
te memuriyetimit.e bildirmeleri ica· 
beder. Aksi halde ha~ lan Tapu 
sicilıyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşma.sarıdan hariç kalırlar. 

4 _ Gösterilen günde artırma-
ya iştırik edenler a;tırma şartn~· 
mesini okumuş ve \uzumlu malu· 
mal almış ve bunları temamenka-
bul etm ş ad ve itıbar olunurlar. · 

5 _ Tayin cdılen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bcdelı muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulm"at. ve· 
ya satış istiyenin alacağına ruchanı 
1 aihir alacaklılar bulunupta 

o an • k 1 ·ı 
bedel bunların o gayri men u ı e 
temin edilmiş alacaklarının mecmu 
undan f aılaya çıkma?-58 en ço~ 
artıranın taahhüdü bakı kalmak ~ 
zere artırma 15 gün d~a-· temdıt. 
ve on be~inci gunu aynı 
saatte yapılacak artırmada ~e 
deli satıı istiyenin alacağına ruc· 

h 
. olan diğer alacaklıların o 

anı . d.l . 
• menkul ile temın e ı mış a· 

gayrı k 
acakları mecmu undan f aılaya ~~ -1 

1 

mak şartiyle, en çok artırana ı a: 
e edilir. Böyle bir bedel elde cdıl· 
mezse ihale yapılmaz. Ve satıf ta 

1 

i 

cbi düşer. . . 
6 

_ Gayri menkul kendısıne 

hale olunan kimse derhal 'eya 

v 
·ı mühlet içinde parayı ver-

erı en "h le kararı fesholunarak 

k 
r 

meıse ı a .. k k t k· 
d. . den e\•vel en yu se e en 11ın . ki 

ille bulunan kimse arıctmıt o u· 

TORKSOZO Sayfa 3 

ITALYANIN AMERIKAYI 

YENiDEN PROTESTOSU 

Vaşington : 15 ( A. ) - ltal· 
yan lıükıimeli Birleşik Amerika 
lıükumctine, ita/yan 'f•apurlarma 
el konulmasını protesto eden yeni 
bir nota 'lfermiştir. 

Bir Alman gemisi 
di n batırıldı 

Londra: 15 (a . a) - Bahriye 
nezaretinin tebli~i: Tucue deniz. 
altı gemi i düşman işgali altında

ki Fransa) a gitmekte olan ve a
ğır yüklü bulunan 10,000 tonluk 
bir ilnhlı Alınan petrol gemisini 
batırmıştır. 

Gümrükler Genel 
Komutanı Hatayda 

Antakya : 15 {Türksözü mu
habirinden) - Gümrük ve inhi
sarlar Vekaleti muhafaza teşkilatı 
Genel Komutanı Tümgeneral LGt 
fi Karadeniz şehrimize gelmiştir. 

General Lutfı Karadeniz Y~y
ladağ, Reyhaniye ve Süveydiye
deki Gümrük Muhafaza teşkilatını 

tetkik etmektedir. 
- - -----

iLAN 
Kayıp Sayım kAlıdl 

Namıma muharrer Cilt 1 
Sıra numarası 15 ve 3-4941 
tarihli 3 dişi ve 1 erkek deve 
ve 1 merkep yazılı sayım ka
ğıdımı kaybettim. Hükmü ol-
madığını ilan ederim. 129 t ı 

Hanedan mahallesinden 
lbrahim oğlu 

İLAN 
Ad CiNGÖZ 

Kayap Mallar 
Adana Ziraat Bankasının 

11-2-935 tarih ve 218 numa· 
rah cüzdanına koymuş oldu
ğum tatbik mührümü kazaen 
kaybettim. Yeniıini kullana· 
cağımdan kaybolan mührün 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

12912 HATiCE KOZANER 

iLAN 
Adana Saib Birin· 

el Bakalı llallke· 
mellllden: 

Tayyibe Gülek vekili avukat 
Zekeriya Akif Pekkoçak tarafın 

dan aleyhlerine açılan izalei şuyu 
davasının Esad oğlu Feridun 
ve Azmi ikamethahlarının meç· 
hul olduğundan gıyaplarında 
yapılan muhakemesinae 5·4-
941 tarih ve 97 /98 numarada 
şuyuun izalesine karar veril· 
miş olduğundan hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 437 
inci maddesine tevfikan sekiz 
gün içinde temyiz hakkınız 
bulunduğu aksi takdirde hük
mün katileşmiş sayılacağı teblii 
olunur. 12913 

Q-u bedelle almağll razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmusa he· 
men 15 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok aıtır,ıına ihale e· 
dilir. iki ıhale arasındaki fark ve 
geçen a-ünler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer :za· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak· 
sııın mcmuriyelimiıce alı,ıdan tah· 
sil olunur. Madde {133) 

4 Tarla yukarıda gös· 

terilen 14 - 5 - 941 tarihinde 
Adana Birinci icrada icra Metnur
lutu odasında işbu ilin ve iÖstc· 
rilcn artırma ıartnameai dairesinde 

1atılacatı ilin olunur. 12910 

:··········· .. ••••••••••• : Dalma tabeıerıer giıtermeıı 
e prensip edinen 

MISIR MEClİSİNOG 
Kahire : 15 (A. A.) - Mısır 

Mebusan meclisi hafi bir celseden 
sonra aşaQıdakı karar suretini ka· 
bul etmiştir: Mısır civarındaki as· 
keri harekat şiınrlılık hiç biı endi
şeyi ınucib olmadığı ve Mı~ır hü
kı'.imeli ile büyük Britanya orasın ·: 
da tam bır anlaşmananın ınevcu· 

diyetini görmekle mclis mesııddur. 

· ı ASRi SiNEMA 
8ııgı1n Gündüz Matinesinden itibaren 

Dünya Şaheıerlerinin Birincisi 

16-4-4941 Çarşamba 

8.00 Program, saal ayan 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif Parçalaı (Pi.) 

8.45 
9.00 Ev kadını-Yemek listesi. 

12.30 Program, Sanı ayarı 
12 33 Müıık : Kaıışık Şarkı 

12.50 AJANS haberleri 
13.50 Mü1jk : Halk Oyun Hava 

lan, Şarkı ve Türküler. 

13.25/ 
14.00 Müzik:Raciyo Salon Orkest-

rası (Violonist Neçip Aş
kın ldııresinde) 

18.00 Program, ve Memleket sa•' 
Ayarı. 

18.0:3 Müzik : Konçerto (Pı.) 
18.30 Konuşma (Dış Politika ha· 

<liseleri). 
18 45 Çocuk Saati. 
19. J 5 Çocuklar için Musiki. 

ı 9 30 Memleket Saat ayarı, ve 
AJANS Haberleri. 

19.45 Konuşma : Ziraat Takvimi. 
19 .50 Müzik : Geçit Proıraını . 

20.15 Radyo gazetesi. 
'lO 45 Muzik Saz Eserleri. 

21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik : Ve Semailer. 
21.45 Mü:ı.ik: Riyaal'ticumhur Ban· 

dosu. (Şef : Ihsan Künçer) 
22.30 Memleket Saat ayan, A· 

JANS Haberleri; ve Ajans 
Ziraat, Esham Tahvilli Kam 
biyo Nukut Borsası (Fyat). 

22.45 Müzik : Cazband (Pi.) 

28.25/ 
23. 3o Yarınki Prognm ve Ka· 

oanıs 

iLAN 
Adana Saib Mahke· 

meıı Satıt Memar· 
ıatundan: 

Adanada Ahmet oğlu Nuh 
ile Said oğlu Kamil ve buğ· 
day pa_zannda Ali fabrikası 
karşısında dinkçi Ziya ile müş· 
terek bulunan Karalar bucakJ 
karyesinde Seyhan nehri üze· 
rindeki geminin taraflar ara· 
sında taksim edemediklerine.len 
şüyuunun izalesi suretile mah· 
kemece satılmasuıa karar ve· 
rilmiş ve (800) lira tahmin edi-
len bu geminin açık artırma 
suretile belediye mezad salo• 
nunda 8 Mayıs 941 perıeınbe 
günü saat 9 da başlıyarak 12 
de kati ihalesi icra edileceğin· 
den talip olanların °o 7.5 ku· 
ruş pey akçasile birlikte mez
kur günde belediye mczad sa· 
lonunda hazır bulunmaları ilin 
olunur. 12914 

ı ........................ ı 
i HER NEVİ MATBAA ı 
i l$URIKiZI GAYET TEMiZ İ 
J Vt UCUZ OLARAK .. i 
f TURKSÖZUı 
1 MATBAASINOA 
I Y lPTIRABILIRSINIZ 
ı ...................... ..ı 

1 • • 1 • • 1 • • • • 

DİANNA DUBBİN'ln r akibesi 

JUOY GARLOND - MİCKEl ROONEY - LEUVİS 
STONE - SEClliS PARKOR'UN 

f BDAKERDESI 

GENÇLER 
g 

SEVİ ŞI YORL AR 
Aşk, Gençlik, Neşe, Eğlence, Zevk 

İl AVETBN : TÜRKÇE SÖZLÜ 

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

1 TARZANIN INTIKAMI 1 
ı ...................................... ..ı 

Af rikanın balta girmem is bakir ormanlarında binlerce 'llahıi 
hayvanlar içinde geçen bir aşk mal'erasr 

# #####>*"## 

aıtıa·atnıarua panıeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TBB KAIJI 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağ'rıla· 

~ 
rını sür'atle izaleye kafidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adcle ıstırapları NE.VROZlN'le 

i 
tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

i 
NEVROZiN TERCiH EDiNiZ 

icabında Gı1nde 3 Kaşe Alınabilir. 

at x u w * x n * A x:zr~ :z:ıocıcı:ıucu:mc::ıoc:1c::ıoc:z1eııc:Jcıı:cıı:ıcı:ıcıııa1:lll:S:M 

ilan 
VAKlf lAR MOOORLOGONOEN · 

Keşif 
bedeli 

Lira Ku. Mevkii Cinsi 

309 67 Asfalt cadde Hane 

186 49 

Muvakkat teminab 
No. Lira Ku. 

3 
419 

24 
14 

00 
00 

Yukarıda cins ve mevkisi yazılı evlerin sıva. badana ve 
yağlı boya tamiratı yaptınlacağmdan 9.4.941 den itibaren (15) 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 25.4.941 
cuma günü saat 15 de Vakıflar idaresinde yapılacakhr. 

isteklilerin müracaatlan 12907 lS-16-19-24 
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1 Muharrem Hilmi Remo \ 1 
Abidin paıa cad. No. 112 Te~ral : Remo • Adaıa ! 

• TelJon: 110 ' 
12755 J 
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,----------------·-imi!-----, 
FEMiL 

Bayanların:sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

ı.ı•. hi a)hk t( ır.i2likle
rinde ı, österdilcleri a· 
lika sızlı k . rr.i. him ra· 
hatsızhk \ e ha~talık

lara )Ol açmııtır. işte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za· 

manlarında bu gibi ~hastalıklardan lcorunması için yalnız 
(FEMıL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in bususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElEROEN YE TUHlflYE, ITRIYAT 
MAGAZALARINDAN ARI YINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Balari Diril Q Ticaretlaane•İ 

L Y alcamü cioarı No. 1 !..I 

T I M OF 0.J 
(ABDEST- BOZAN) O(DIGIMIZ ~ERITlER 

Bunların uzunlukları, dört metreden on[metreye kadar 
olur, Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı : emerek iştihayı ke
ser, karında:atnlar. sancılar yapar. Zayıf. kansız, derman· 
sız bırakır.\Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile 
cuttan ahlmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TIMOFÜJ 

UZUNLU~U 4-10 MEtfU:YE KADAR 
ouN(Aeom BOZAN) HHh.P ıeRiTLERı 
DLDURUP V.UCUDTAN IMSAR1 ATAN 
TAM rıaiALi .BiR M0STAAZARDIR. 

•. we / . H . V•~•J.lfl'Ht ~'lha lr. I• .. • 
H· •· 14• l•N"llt l'fll#IH. 1.,.~;, 

.. - "'. (;. ,.. ,, ••• ,,..,,. - • 1 

CAN lAIORATIJMl·/JfANBlll · l<llftil. ?S 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul· 
lalllf tarzı·yazıhdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile-
itin. •Gs.delini haizdir. 12761 

TORKSOZO 

-
Ber~ecıaaede ltaluar 

: ~ ~ .n \ e'< !t H ıs tanesi Bevliye mütehassısı . 
• 

: DR.DPERATOR Saim Erkun · • 
• : ( 

~ K11Juı, erlre/ı idrar yolları (b6brelr, m••ane H erlrelı ; 
( tenaıül haıtalılclarını) ( 

Kızll•Y Cadde•lnde, latlklll Okulu k•r•••ındakl 
m11ayenehanealnde tedaviye bafladı. 

12778 30-30 Telefon : t83 

-----------------------------------------~ 
f TORllYE CUMNURlf ETi 
1 Ziraat Bankası 

Kurulu• tarihi : t888 

Snmaye•İ : 100.000.000 Tiirlı Liraıı 

Şube Vf" ajans adedi : 265 

Zirai ve t icart her nevi ban"ka muaıneleler 

Para biriktirenle re 28.800 lira ikramiy~ veriyor 

Ziraa(.Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesaplannı en 1 
ez 50 liruı bulunanları senede 4 defa çejtilecek kur'a ile 

ıptJdaki plana röre ikramiye dafı1ilacakbr. 

4 Adet 1000 Lirabk 4000 Ura 
4 • 600 • 2000 " 4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. JOO .. 4000 .. 
100 

" 50 .. S< 00 .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 

" 20 " 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde so 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhtı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

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

iŞ BANKASI 
ıoçoı TASARRUF llESAlARI 

1941 
/Jıramiye Pldnı 

KEŞIDELER: 

-
4 Şubat, 2 MayH, l Atuatoa. 3 lkindt~9rin 

tarilıleriode yapılar. 

i941 ıKRAMIYELERI 
l Adet 8000 Liralık 2.000 Lira 
8 

" 
1000 " S.000 

" 2 .. 750 " ı 500 " 4 .. ~ " 2.000 
" 8 " 260 " 2.000 
" 86 " 100 it 8.500 " 80 " 50 " 4.000 
" soo it IO " 6.000 " 

Türkiye q Bankuana para yatırmakla yallnıı para biriktirmiı 

olmaz, aynı. zamanda talihinizi de denemiı oluraunuz. 

Aziz yurd topraklarımızın mahsulatını memleket ya~ 
rına en mükemmel bir tarzda gıda kaynağına çevire' 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru ... 

Yavrulanmzı mutlak ÇAPA MARKA müstahza~ah 
besleyiniz. En müşkülpesendlcri dahi yegane tatını0 

ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk eseridi~ . 
bilgile yetiştirilen her varlığın verim kudret.i ı~ıs~ 
daima yüksek netice verir. işte bu sebepl dır kı 
r unuzun her bünyeye göre ölçülü vesayasını alın•Y1 
mal etmeyiniz. Israrla : 

ÇAPA MARKA 
Mlıtabzaratını lıteylnlz 

HER YER.DE VARDIR 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balta 
NlSTlllRINI HER GON MUSTlf l aıı.r 
ECllHlKESI OSTONOEll MUlYENEHANES. 

KABUL EDER 
............... ~-------------~ 

-
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w RAD YOLAJl./ 
· Batu)'ab BadJO Mlıterllerllle 

Dünyanın en büyük radyo tabrikasının ı94l 
"ki O RE ON markalı radyolan geldi. Bu ra~yolar f ab!ı ~ 

10 sene garantili olmakla berdbcr seslen gayet yuk ~ 
vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem tam cereY 

1
.

ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kol•>', 
, Bu radyolann ceryan ile çalışanlan da v~rdır ve ile 

bulunur. Bu .radyolann seslerini bir defa dinleyiniz . . . ., 
Gramafonlan olanlara da kolaylık yapmak ıçı 

1 ile de detitlirebiliriz. 

: Adana Umumi Acent••İ : 
ltl 1'•1 Camii Kartı11Dda 

Bılllr latar. 

Abone ve lıan 
Şartları 

Seneliti 1200 Kr. 
Altı aybtı 600 .. 
Oç aybtı 300 .. 

Aybk ta abone edilir. -


