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An karada 
•••••••••••••••, MİHVERE GÖRE ~ d k" k 1 h k • 

YENı TO i abloka edilecek Papene suikasd davası 
SURA YLARI i ~:!:o~:~:.t~:.:~a~:y- dün sabah neticelendi 

f ter: Alman maslahatgüzarı Arjan-

Mezu 
din 

olan ıabaylarımız 

tirenle and içti 
f tin hariciye müsteşannı ziyaret 
f ederek alman denizaltılarının Bir
f leşik Amerika ve Kanadaya ait 
f bütün Atlantik sahillerini abluka 

• ••••••••••• • t edeceklerini tebli~ etmiştir. Bu 
f muamele Birleşik Amerikaya git Ankara : 17 ( a. a.) - Topt;u Atıf okulundan f den bütün hür frarısız gemilerini 

PAVLOF VE KORNILOF 20 ŞER SENE VE ABDURRAHMANLA 
lsüLEYMAN 10 AR SENE AGIR HAPSE MAHKÜM OLDULAR 

f me.acın ola" •ubaylarımız Uluı meydanına gelerek ff de içine aldığı için Arjantinde 
ı tör•nle çelenlı koymuılar V• rıutuklarda11 sonra su- büyük bir heyecan do~urmuştur. 

Ankara : 17 ( Türksözü Mu· 
habirinden ) - Alman büyilk 
elç;si Fon Papene bundan birkaç 
ay evvel Atatürk Bulvarında 

yapılan suikast muhakemesine 

Libya cephesi 

t bay/arımız andiçrniıtir . Subayla~ımı~ hal~ın sevgi ı Buenos-Aires, 17 (a.a.)- Ha
f tezahürleri araıında okullarına donmu,lerdır. t vas: Almanyanın, ablukanın geniş· 

1 bugün de deva.n edilmiştir. Bu 

l gün mahkeme salonu hınca hınç 
dolu idi. Bütün samiin verilecek 

kararı beklemekte idi. Nihayet za · 
bıt katibi Atırceza m&bkemesinin 
kararını okumuttur. Bu karara 
göre, suçlulardan Pavlof ve Kor· 
nilof 20 pr sene :hapse mahkum 
edilmif'erdir. Bu karar kabili te· 
myiz olmak üzere verilmiıtir. Ke · 
za Abdurrahı.Lan ve Süleymanda 
onar sene hapse mahkum edilmif
lerdir. :su suçlular hakkındaki 
mahkumiyet karar. da kabili te· 
myiz~olmek üzere verilmittir. 

Afrikada 
lngilizler 

serbestledi l•••••.•••••••••••••••••••••• ıGeriaJ J iuıcu. 1ııulad&) 1 
letilıııiş olmasına rağmen Aı jantin 

Akdenizde 
lngilizlerin 56,000 
tonluk deııiz kaybı 

haberi yalanlanıyor 
Ankara: 17 (Radyo Gazeteal)-
8ankokta milıt bir halk kongmıi 
ll'fkkül etmiı ve lrı~iliJ.leri mernle· 
keti terke davet ctmiıtir. kongre 
Gaııdi ve Nehru nüf uıu altında 

de2ildir. 
Bunun için Hint halkı bu 

lmngreye itimat etmemekt~dir: 
Bu kongrenin Japon tesiri altın· 

da satın alınmıf adamlardan mCl· 
rekkep oldu~u sanılıyor. 
Ankara: 17 [Radyo Gazeteal]
Akdenizde cereyan eden son de· 
niı muharebesi hakkında elde 
Yalnıı Mihver teblitleri vardır. 
lnailiıler bu tebliğlerden maili· 
matın temamiyle Hılsıı. olduğunu 
bildirmektedir. 

Bertin, 17 (a.a.)- Alman or· 
dulan başkumandanlıtının hususi 
tebliti: 

Akdenizde, alman hava ku~
\'etleri eşkilleri ve alman denız 
birlikleri, İtalyan deniz ve h~va 
kuvvetleriyle işbirliği halinde, ın
ıiliz bahriyesine ve düşmanın iaşe 
aeınilerine ağır darbeler indirmiş
lerdir. ltalyanlann b.ildirmiş ol 
dukları gibi, Atlaııtıkten 2elen 
bir gemi kafilesine karşı büyük 
rnuvaff akıyetler d1şında, büyük 

ıGerW s lncü ııa1raataı --
F ransanın acı 

bir yıl dönümü 
Anhra: 17 (lledyo Gazeteel)-
8uarün Fransanın Almanyaya m~
tareke teklif elliği günün yıl do· 
nümüdür. Bu hadisenin üzerinden 
lam iki sene geçmiştir. Mütareke
nin yıl dönümü münasebetiyle 
Peten Franaız milletine radyoda 

b~irEEhaı'ta5b5eEd!e:5bu5ı5un5a5c~a5kt5ır:.:E:ii5 -= 

• ~ lıdeni~de ıeçr.n bir deniz. •auaıım ıö•t•r•n lemaili resim 

Son zelzelenin 
Yaptığı zararlar 

ııtanbalda lllr ili ve 
bir kaç yarab var 

l!itımbul : 17 (Türksör.ü Muha· ı 
birinden - Bu .sabah s~at ıt-kiı.i 
lmk ild daldka 52 sanıye geçe 
burada fiddetli bir ıelıele olmuş· 
tur. Sarsıntı halk arasında telif 
uyandırmış birçok kimseler ıoka~a 
fırlamıştır. Bir çok evlerde eıya· 
lar yerinden oynamıftır. Ras~t
hancnin verdiği mıtlümata gorc 
ıeb:elenin merkeıi lstanbuı'dadır. 

l l2 kilometre nısıf kutrunda 
bir daire içinde bulunan yerler 
bu ıarıuntıyı şiddetle h:uetmiıler
dir. Zelı.clenin istikameti ıark~an 
garbedir ve on beş saniye . sur. 
müştür. Zelı.ele fehrimiı.de bırçok 
hasarlara, bir kitinin ölümüne ve 

bir kaç kişinin de yaralanmasına 

sebep olmuıtur. Taksim'de oturan 
Roza adında bir kadın zelzele es 
na11nda kuyurian su çekmekte 
iken sarıırıtının tesiriyle kuyuya 
düşmüştür. F.v halkı Ror.a'nın 

kuyuyst düımüş oldu~unu pek reç 
1 

haber almıılar ve kadını bojtul• 
maktan kurtaramamıflardır . 

Mısır çarfııı tamiratınıia çalıf· 
makta olan sıvacı Mustafa 9 met· 
re yükıeklikteki iskeleden dilıerı k 
yaralanmııtır. 60 ya~ında Sakine 
adında bir kadın tramvaya biner
ken düşmüı ve ayatından yara
lanmıştır. Arabacı lzidor da ayak· 

( Gerlll 1 üneil sufUa 1 

Alrilı.a ıahillerine müttefilcler ihracat yaparlı.en 

ı ........................ ı 

İ SOVYET CEPHESi İ 
ı ı 

ı s ı ı ovyet ı 
ı ı 

1 ihraç 1 
ı ı 

ı hareketi 1 
ı ı 

Pavlofla, Kornilofun cezelı.rı 
15 seneyi tecavilz ettitinden 
Pavlof ve Kornilof bu kararı te · 
myiz etmeue Lile tt>myiz mahke · 
meai buııa Lahuktır, Tıtbii Sii· 
ley mania, Abdurrahman bu ka · 
rarı'temyiz etmezlerse haklarıııdııki 
karar katiyet keııbedecektir. 

rranıa .ımdl 
ae baldı '1 

Ankara: 17 (Radyo Gazeteet)
Verilen malumata göre • Laval 
ltalyaya lcarıı lıpanya ile anlat· 
maya çalışmıştır. Fa"at Jıpanyol 
hariciye nazırının ltalyayı ıiyareti 
bu arz.unun yerine gelmiycceğini 
anlatıyor . 

Son ıtın1erde Alman hilkQ . 
metini de tazyik etmektedir . Fa· 
kat Laval hem müttcfıkleri, hem 
de Mıhveri idareye çalıımakta
dır. Bunun ne zamana kadar de
vam edeceti malum detildir • 

DiA"er taraftan anlafıldıtına 
aör~, Dörolcülük hareketi Fran
sada kuvvetlenmektedir. 

Rommel 
azalmış 

tehlikesi 
halde! 

Ankara: 17 [Radyo Gezeteel] 
Kahireden verilen malümata gÖ· 
re, Libya cephesinde lngilirlere 
karıı olan tehlike aı.almıı ve 
buhran geçmiştir . 

Betlin : 17 l a. a. )- Tobruk 
batııındald muhıırebe Mihvercile
rlo lehine neticelenmiftir . 

Kahire : 17 ( a. a. ) - Orta· 
fark tebli~i: General Ritchie,kuv· 
vetlerinin yeni tertiplerini tamam
lamııtır. Birinci cenup Afrika tü
meni ile beıinci tümen Elgaıala· 
nın cenubundald mevzilerinden 
muvaffakıyetle geri çekilmiflerdir. 
Bu hare1'fit , Akroma etrafındaki 
mevı.iler ününıie yapılan mülı:em· 

mel bir savaıla sağlanmııtır • Bi· 
rinci ı.ırhlı tümen 14 haı.iranda 
bütün gün süren düımaıı hücum
larını püskürtmüıtür. Motörlü kuv· 
vetlerimiz , düşman kuvvetlerine 
yandan hücum etmek suretile, bu 
harekette büyük bir rol oyna-

(Gerlal 2 ncl aa1ra4a) 

IASE MOSTESARLIGININ ÇOK 
MOHIM BiR KARARI 

1 llvastopol f 
f lawa'1an J Ankara : 11 (Türksöıü Muha-

Havayiçi zaruriyeye fiyat konmuyor, 
Pirinç sahşları da serbest olacak 

ı ı birinden)-Evvelce bildirditimiı gi· 
Bu cümleden olarak Müıtcıar

lık pirincin piyasada serbestçe 

satılmasını karar altına almıştır. 
Bu karar bir iki gün içinde ilin 

ı Leningrada karşı ı bi Ticaret Vekaleti iaşe Müsteşar· 
ı ı htı bir takım havayici zaruriye 
ı akın hazırlığı! ı sataflanna fiyat tesbit edilmesi u· 

sulOnden vazgeçecektir. edilecektir. 
Ankara: 17 (Radyo Gazeteal)- ~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sovyetler Yan ta sahiline bir 
çıkarma hareketinde bulunmuşlar· 
dır. Fakat verilen habere iÖre 
gerek bunda ve gerekse Kınmm 

diter bir noktasına yapılan çıkar· 
ma hareketinde Ruslar muvaffak 
olamamışlardır. 

Leninırada karşı Almanların 
bir taarruz hareketine baılamak 
üzere oldukları söylenmekte ise 
de buna ihtimal verilmemektedir. 

Moskova : 17 (a. a .) - Roy· 
<Gerisi s lncll l&J'fada) 

Valimizin gençlerle 
dün geceki konuıması 

Beden Ter.biyeıi Seyhan böl
gesi dün akıam Valimiı Bay A. 
kif Jyid~an ıercfine bir ıiyafet 
vermiıtir. Beden Terbiyeıi Mü
dürü Rıı.a Salih, Gençlik Kulübü 
reisi Rect-p Tlmerkan , ve bütün 
kulüpler reislerinin haı.ır bulun
du~u bu toplantıda Valimiz.le 
gençler çok aamiml görüımeler 
yapmıı ve memleket sporu mev· 
zuunda hararetli fikir teatilerinde 
bulunmuı1ardır . 

ARA SIRA • 
• o' u ı .. 

P ara ile tedarik edilen her ihtiyaç, herşey ıün geçtikçe yükselmek
te ve pahalanmaktadır. Meseli harpten ~vv~l aldığınız bir_ ma~a 
fimdi vasati olarak üç misli para vermenız lazımdır. Bu yuksclış 

için bir mukayese yapacak olursanız bulacaQınız nisbet 3-10 ara
sındadır. 

Çarııya çıkıp bir ıömlekmi almak istiyorsunuz? Bunu ertesi güne 
bırakmayınız. Çünki bu gün sekiz lira istenen gömlek yann, obürıün 
muhakkakki ya dokuzdur ya on ... 

Pazarbk yaparken satıcı size şunları söyler: 
- Bayım, emin olunuz size şimdi sathtım bu gömleQ'i belki yarm 

ben ayni fiata alamiyacatım. Çünki mallar her ıün üzerine koyuyor. 
Bu vatandaş yalan söylemiyor: 
Tabak, çanak çömlek mi almak istiyorsunuz! Salıcının siz.e söyli

yeceği aynidir. 
Bu vatandaıta yalan söylemiyor! Maalesef bunların hepsi dotru· 

dur. Herşey kıymetce yerinde samıyor ve asla düşmiyor Bilakis hudu· 
du belli olmiyar. bir yükselme ufkuna doğru koıuyor. Mal sahibi mal 
satmakta bazan nazladırda.. Çünki biliyorki bu gün on lira istediti mal 
yann on birdir veya on beştir! istersen ali Diyor. 

• • 
Yalan, yanlış ne ise.. Geçenlerde anlatıyorlardı: 
Büyük fehirlerimizden birisinde bir mataza sahibi oidden mahi· 

rane bir kurnazlık yapmış, bakmı~ ki. - •• a. 
( Gerisi ikinci aahifedo ) 
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Ankara· dan Adana'ya 

Zirai istihsalde 
: ........... . 
ı 
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devletçilik 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 

............................ : 
Devlet ekipleri küçük ziraat yapan çif<çil 0 re değil, i 
büyük ziraat yapanlara yardım etm· lidir - Mer'a ı 

mesele i ihti/dflara yol açmaktadır. Hükumetin bu ı 

mühim meuleyi hal için geniı milıyaıta eıadı bir ı 
tedbir almaıı gerektir. i 

ı 
ı ...... .. Yazan : 

Z
iraatte devlet işletmeleri he · 
nüz ilk tecrübe safhasındadır. 
Ev\ elki sene Adan ada Merci 

mek çifliğinde yapılan tecrübe z~
rarlı neticeler vermişti. Fakat hil 
küwet bu gibl zararlı neticelerden 
cesaretini kırmadı. Geçen sene 
zarar veren bu çift'.ikte bu · ene 
kira geçilecegi ümidi ku vetlidir. 
Diğer taraftan bu sene devlet iş· 
!etmeleri Nitde, Aksaray g-ibi 
Anadolunun ditreı ziraate müsait 
bölgeleriude •' e istihııal fa~ liyet 
leriııe girişmiştir ve bu bölgelerde 

makine kuvveti bir buçuk ay içiııd~ 
Leş yü7. bin döııüıu ara.ti eylülde 
t1>hum ekilebilecek ~ ek.ilde hazır
lanmıştır. 

F'akat Ziraat Vekaletinin get:rt• 
tiği makineler yalnız devlet hesa 
hına çalışaııyor. Bir çok yerlerde 
halkın işlerini de görüyor. Hatta 
halk hesabına daha fazla iş yapı

yor hayvan rahibi olmayan ve tar 
Jalarını kendi kendilerine işlete 
wiyen çiftçilere yardım ediyor. 

111': senelerde kombinalar çift 
çilcre yardım işinde hayvanı olaıı 

larla olmayan çiftçileri ayırwa~ıt 

lüzuuı görıucluiz.İn lu.•r ruüroccıula 
muayyen bir bedel ıııııkaLilinde 

yardım ediyordu. Bu usülüıı Laıu · 
rı görülmüştür. Çünkü çiftçilere 
2iraat ınakineleriııiıı fıaydasmı ıtıı 

Jatwak için yapılım Lu yıırdıw 
başladıktan ı;onra bazı çiftçiler 
her sene aynı şekilde devletin 
zirac t makinelerinden fay dalana 
c•klarını ümit ederek ellerindeki 
çift hayvanlarını satmağa baıla 
uıışlardır 

Bunun üzerine ıiraat m"L im.•si 
He. çiftçit re yardım işi yalnız 

çifti olm1ty11u köylülere h<&srolun · 
muştur. 

Şüplıesi.ı. willi UJÜdıt(ua uru · 
reli ile ı.İrıAİ faaliyet sahasında 

Lir çok vatandaşluın uzaklııştık
l11rı Lu gibi seııelerde. kowLiuıt• 

larıu küçük :zirıtat yapau çifçilere 
Lu tauda yardım etmesi fayda· 
lıdır. Ancak normal senelerde bu 
usulü terketmek la1.ıw gelecektir. 
Zira bugüne kadar yapılan tecrü 
be1er şu neticeyi vermiştir ki 
kombinalar küçük ziraa' sahiple · 
riııe yardım f'tmesindeu ise devlet 
lıe.abına işlemesi \eriwli olmak · 
tadır. 

Mesela beş makineden mUre.k
kep bir ekiple küçük zir .. at yapan 
çiftçiler hesabıııa çalışılır ve 20 
bin dönüm toprak işlenirse devlet 
heıabına geniş arazide çalıştığı 
takdirde otuz bin dönüm topra~ 

işlenebilir. Bunun sebebi makine
ler devlet hesabına işlediği tak· 
dirde yüzlerce, biule.rce dönüm 
üzerinde çalışıldığından dönüş ya
pılmaz.. Muntazam çalışılır. Hiç 
zaman kaybedilmez' Halbuki köy· 
lülerin tarlaları parça parçadır. 

Yollarda fazla sarfiyat olur; dön
meler olur. Çiftçiler arasıuda hu
dut münazaaları çıkar. Türlü se · 
beplerle çalışma ıaa•Je,riııden ~.t· 

kit kaybedilir. Tabii işin randa· 
manı da eksilir. 

Fakat Adanada Çukurova gibi 
yerlerde bıiyük ziraat yapanlara 
makine ile yardım etmekte tabii 
bir mahzur yoktur. 

Şu halde normal zamanlardr 
bir kaç yüz dönüm toprak ilze· 
rinde çalı"'n kü~ük zirlUlt aıahip· 

Asım US 
ı .. ...... : 

lerini değil, binlerce d6nüm top 
raklan olan ve bu toprakları iş 
lemek için ellerinde kifi vasıta 
Lulunmayan büyük çiftlik sahip 
lerini maltine zira tine alıştırmak 
ve teşvik etmek daha doğrudur. 

Buouııla beraber son senelerde 
\ombinalarlct devlet heıabına ara · 
zi işletme yolunda yapılan fecrü· 
beler uıemleketimize mahsus bir 
mera meselesi bulunduğunu wey
dana koymuftur: Köy kanununa 
göıe bü ün köyler sınırlaşwış ve 
idare heyetleri tarafından bu sı · 
ııırlar tasdik edilmiştir.~Meınlekt · 
tin hiç bir yerinde köy ıııuırları 

dışında bir döııü.o topra' kalwa 
mıştır. 

Bu suretle L.ö 1 lüler her nerede 
olursa olsun boş toprakları benim· 
ıeyorlar ve devlet eli ilP de olsa 
buralara müdahale edilmesini · s 
temiyorlar. 

Mesela Misli ovasında ve Ak· 
saray bölgesinde geniş bir çok 
boş arazi vardır. ki köylüler dev · 
let işletmelerinin buralardaki boş 
toprakları iş~emesine, ekip biçpıe
sine engel oluyorlar. Köylllnün 
l:iri bir yere gclwi~' yirmi bin 

dö1Jüw arcı.zi üı:eriude sadece bir 1 
kuyu kurmak suretiyle bu kadar 
geııi7 yeri benims~uıiştir. Elinde 
b&pusu olwudı~ ı, vNgisini Je ver· 
wediği b .. toprllklıtrı biu koytuı· 

luk bir •ürüye mera yap.;uış'ır. 
işte köylülerin hayvanları için 

nereleri mera yapabilecekleri cid · 
dı bir tetk"kle tesbit edilmemiş 

olması devlet işletmeleri ile köy 
lüler arasında bir çekişıne mevLuu 
olru ktadır. Son :1:ıı1maolarda Misli 

ova ında bir takım köylüler dev · 
ld işletuıe!trine ait traktörleriıı 

önüne sıJuuıik yatwışlar: «Bizi öl 
düruıedikçe Lu tarlaları size sür -

Gayet sıcak lıir günde lıeııle 

çölden gec;tiğiniz oldu mu? ... Hiç 
tavsiye t:tınem?... ~38 senesinde 
ben böyle bir sr:yahat yaplım 

Trenimi7. çöle değil de sanki bir 
rırının ağzından içeri girmiş g ibiy 
di. Ağustos ayı, tren ve çöl. .. Bu 
üç şeyin bir araya gelmeı-ıi haki 
kalen müthişti. Sıcaktan şimrndi

fer raylarının nasıl r:riınediğine 

hayret ediyorum. 

Karşısında, kurşıın gibi ağır 
sıcağa rağmen çenderi hiç dur· 
muyan iki genç ve güzt>I kadın 

vardı. lngilizce konuşuyorlardı . 
Fakat ne milletten olduklarını bir 
türlü anlamak kabil değildi. Üç 
gündenberi birlikte yolculuk edi 
yorduk. ;r rene ince pardesülerle 
binmişlerdi. Lakin cenub3 doğru 
ilerledikçe ve çöl mınta" asına yak
laştıkça giyinişlerini hıtfifletmişler 

di. Artık üstlerinde birer beyaz 
~ort vardı. Ve aıcaktan pek şika

yet ediyorlardı. 

Biri, harikülade çekici esmer 

güzeli olan arkadaşına şu hikaye· 

yi anlattı : 

- Ben bir Ağustos günü yi

ne böyle trenle ayrıi çölden geç
tim. Başıma son derecede garip 
bir hadise geldi. O sene dehşetli 

bir sıcak ddlgası her tarafı sarmış· 

TORKSOZO 

Amelenin ekmek 
ihtiyacı işi 

Mazot ve yağ 
IJevziatz-!bllşladı 

Gelen mühim emir 
Orak ve harman işinin başla

dı~ı baıı vilayetlerde çiftlik ve 
araıi •ahiplerinin hariç vilayet· 
lerden celbettildeı i çıftçi ameleye 
kendi mınthkala•ından ekmek ge· 
tirmed ılderi için t.'k melı:lik veril
mediği anlaşıldıgından bu huıusta 
T1c~rf't Vekaleti tarafından mühim 
bır tamim ; apılmıştır . Dün vila
yetımiıe de gelen bu tamime gö· 
re, ıiraat işlerinde çalıfmak üzere 
münhasıran har iç vilayttlerden ge· 
lecek amelı ye iş gördüldeı i arnzi 
aahibiniıı istıh aliııdrn ağır işçi 

tkmeklık islıhkctlıı verilecek ve 
vaziyet amelenin işi bitip alaka
sının ke.sildiği güne kadar devam 
edcct'klir .işi olmayan veya işi soııa 
eı ip d~ yeniden iş arayan ame 
lelere de )'<:llidı·n iş buluncaya 
kadar mahalli fıı ııılaı dan noı mal 
el.:nıek istihkakı verilt ct:ktir. 

Vıla/d drthiliıı<le kdarık edil 
m iş ameleye de iş göı düldeı i 
ınüdddçc iş gördüklt:ıi ntöl ts8· 

hibiııiıı islilııalleriıı<leıı ekou:klik 
verilmeye dı:vam olunacaktır • 

Kız Enstitüsünde 
sergi için hazırlık 
Aldığımız malümata göre, 

Adana Kıı E· stitüsü seı gisi bu 
ayın 24 veya 25 irıci güııü açı

lacaktır. Hazırlıkları bitmrk ÜH'• 

re olan hu sergi bir hıtfta t...a<lar 
devam edecrktir. 

Bisiklet birincilikleri 
Tüı kiye Bisiklet birincilikle 

riııe St>yhan Lölgı sinden iki bi 
sıl<\etçi dttvd edilmı,tir. Mü::ı.aba

~alar Bcılıkesir tıölg siııde lıtş 

1'<'mrııu1. 942 de başlayacaktır. 
Brş Tt'ınnıuı. dıı nıultavenıct 9 
Tenınıuufa s111 '11t, 11 1't"mıııuıda 

rtltor l:Jisiklet biıiııcilildcti \ ;.µılıı· 
caktır. 

Mersin Valisi 
Mt:L in Vali~i Sııhip Ô ge 

Aı,karaya a tmek üzere Şt'hri· 
mize gelmiştir. 

dürmeyi.ti n diye haykırwışlardır. 
Her lıalde hükunıetin Lu ınü 

lıiw w*"ıtdeyi lıal için geniş mik· 
ya::ı.tıt t--,,aslı bir tedbir ıtlması ııe 

reı. tir. 

: ........................ ı 

· I $1KAYETlER: f 
: Bir_ okuyucumuz dl· f 
ı yoı ki: 
ı - Bajdat oteHnln •u ı 
: çeken motörU gayri mu- ı 
ı ayyen saatlarda çah••· ! 
ı yor. Ve bu yUzdan An "' l kara Radyosunun na A i 

Jans, nede mUzlk sar- ı l vlslerlnl dlnleyemlyoruz. ı 
ı Biz bu •lkayetl hakh ı 
ı buluyoruz.:Mezkur Otel ı 
ı sahibi bu su motörUnU ı 
ı fladyonun çahşmadıjı ı 

ı •aatlerde ı ,ıetmell f • 
• • 

ı ........................ ı 
Şehrin paııı 

korunma ıııerl 
Dün öğleden ıonra Vılayet 

Meclis ıal~nunda ve va!i muaVİ· 
ııinin riyaseti altında toplanan 
komisyon pasif korunma tetkilaıı 

Pasif işleri üzerinde koı uımıılar · 
da bulunmuştur. 

Bölgemize tahsis 
edilen kayıklar 

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü bir çok bölgeler arasın
da bö'gemize de bir adP.t altı tele , 
bir adet dört tek Akdeniz tipi 
lıki trferruatiyle birlikte ve· 
rect"ği mf'mnuniyetle haber alın· 
mı~tır 

Mahkum olan 
hırsızlar 

Fabr ikatoı Ali Buca~ın Çıt 
ııakçı çiftliğindeki gazhanuiııden 

30 teneke gaz çalmaktan suçlu 
olup mevkuf bulunan Ce)'hanlı 

Brrber Müslüm ile mezkur çift 
tikte Tutma başı Adıyamanlı 
Bedri Kaya haklarında birinci 
Sulh ceza mahkemesinde vapılan 
duruşmaları ısonunda suçlulardan 
Bedri Kayanın brş ay ve Müslü
müıı, lıırsıılık malı bilert:k satın 
slıiığından bir ay on bl'a gün 
tıapislf'rine karar vr:rilmiştir. 

BiR KÜÇÜK HiKA YE 

Görmiyen Adam 
Yazan : Hikmet Feridun 

tı. Ve biz !'llC ,ığın en müthiş za· 
manında yola çıkmıştık . Renimle 
beraber üç arkadaşım da vaıdı. 
Üçü de güzel, cana yakın ~adın 
lardı. Çok iyi vakit geçiriyorduk. 
Hele sıcak da olmasa biisbütün 
hayatımızdan ıne unun olacaktık. 

Nihayet çöl mınlakası ndan 

evvelki i.las} ona geldik . Bundan 
sonra en sıcak saatler ve çöl baş· 
lıyacaktı. Bunun ıçın termoslara 
soğuk maden sulan yerkştirildi. 
Herkes icabed"n tedbirleri aldı ..• 
İşte bu istasyonda kompıtrlımanı· 
mııa iki genç adam girdi. Bunlar
dan birinin göziiııde gayet geniş 
camlı, siyah kocaman gözlükler 
vardı ve esmer yakışıklı bir de 
likanlı idi. Arkadaşı kendisinin 
koluna girmişti. Adeta onu sürük
lüyor gibi idi. Nihayet siyah göz
lüt<lü adam bir kant:peye oturdu. 

Yanındaki arkadaş ona 

- Ben artık iniyorum do~ -

tum! .. dedi. 

Gözlüklü cevap verdi : 

- Çok teşekkür ederim. Be 
nim için }'Oruldunl... 

Bundan sonra kara göılüklü 
dtdilcanlırıııı arkadaşı bize döndü: 

- Afedersiniz efendim, siz· 
den bir ricam var... Seyahat ara
sında arkadaşımla alakadar olma· 
n17.I rica edc:ceğim ... Çünkü ken
disinin göıleri görmez ... dedi. 

Hepimiz acımıştık. Çünkü de
likanlı hakikaten pek gençli ve 
pek yakışıklı idi. Bu yaşla bir in· 

san için ne feci bir akibetl.. 

Gözleri görmiyen gencin ar· 
kadaşına teminat verdik: 

- Hiç merak etmeyiniz ... Ar
kadaşınızla meşgul oluruz!.. 

- Teşekkür ederim, teşekkür 

ederim... Aman tren kalkıyor ... 

Bana müsaade... Allaha ısmarla· 
dık. 

Petrol Ofisi:taraf ından çiftçi
~er emrine tahsis edilen mazot 
peyderpey gelmeQ'e ~başlamıı ..-e 

.;kinci parti 70 ton tercihan ba-
tözcült r arasında tahim edilmiş
tir . Bundan ıonra gelecek ma . 
\ıotlar felhan çıkaracak olan trak· 
törlere verilecektir. Gelen makine 
~·ağlarının da yine batöı ve tralıc
törcülere tevzii ne baılanacaktır. 

Bir miktar muotun da su 
motörleri ve değirmenlere taksim 
edilece~i ö2'renilmiştir . 

Zirai mücadele 
Mersinin Karacailyas, Kara

duvar ve Kazanlı köyleıinde Tar· 
ıus kazasının A~ıı köylerindrld 
pamuklarda bir hastalık türemit · 
tir. Buralara ıiraat mücıtdele dai · 
resinden ilaçlar aönderilmiştir. 

Bunlar sayesinde pamuklar 
bu hastalıktan kuıtulmuşlardır. 

Ceyhan köprüsünün 
açılma töreni 

Ceyhan köprüsünün bugün 
için açılacağını yaımıştık. Aldı . 
ğımıı. malümata gört', açılma 

töreni Pazar teıi gününe talik 
cdilmiftir. 

Güreş hakem 
kursları 

Eskişehir, Bursa - Koca ili ve 
Seyhan bölgelerinde güreş hakem 
kurılaıı açılacağı haber alınmış

tır. Bilfiıl güreş sporu yapmış 25 
}'aşından yukarı ve hakem va11f · 
larını haiz oldukları bölgelerce 
taadıkli ı.poıcutar bu "urslara de· 
vam edeceklerdir. Ku rsun açılış 

tarihleri ve öğrelmf'nlt'ri Beden 

Teı biyesi Umum Müdürlü~ünce 
tayin edilrcd.tir. 

Çocuklarımızı 
nasıl büyütelim 

Bilgi ile bakırn çocuğun sıh 

halini teminle beraber bakım zah
metini de ya11ya indirir. Çocuğu 
nuıun kaç ısylık oldu~unu ve (8 5) 
kuı uşhık po!la pulu ile adrniniı.i 
biı.e Lıldiriniı. size (Bakım Ô~üt) 
lerimizden gönderelim. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Gt nel Merkezi 

Böyle "öyliyerek konıpaı lı· 
mandan çıktı. Biıııı. sonı a tı eıı 

kalktı. 

Yolumuza devam ediyoıduk . 

Onunla alakadar oluyorduk. Mese 
la sigarasını yakmak için kibrit 
ara~lırsa hemen biz davranıyor

duk. Adeta dört genç kadın etra· 
fanda pervaneler gibi dönüyorduk. 
Yemek zamanı birimiz bir koluna, 
ötekimiz öbür koluna girip kendi 
sini lokanta vagonuna götürüyor, 
aramıza oturtuyorduk. Tren sallan 
dığı için meyvaları elmaları, muz· 
lan soyup veriyor, hatta kendisi· 
ni elimizle besliyorduk dal Tren · 
deki öteki bütün erkekler ona 
gıpta ile hasetle, hatta bazılan 
da düşman düşman bakıyorlardı. 

Yemekten sonra onu tekıcır kom 
partımana götürüyorduk. Sıra ile 
hepimiz kendisine hikayeler, ro 
manlar okuyorduk. Doğrusunu İs· 
terseniz bizim kara gözlüklü deli 
kanlı kralları ve prensleri kıskan
dıracak şekilde seyahat ediyordu. 

Lildn gelgelelinı, sıcak taham 
mül edilmiyecek bir vaziyete gel· 
miıti. Pek ziyade bunalıyorduk . 

Nihayet arkadaflarımdan biri: 
- Kowpartımanımı:ıın pe:-de· 

!erini kapatılım. Soyunup, dökü· 
nüp oturalım ... Biıi vagonun ko-

<Gerlaı 3 ünuü sa7fada) 
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Görüşler 
- ·-... •• 

Gençlik, Spor 
/. llakkı Baltacıoğ/u 

H 
ocıılaı ınız, ans h•balarıııı1., 

büyilkleriniı ve devlet adam · 
larınız, vatanın gelect~ini tt

miz ve kudretli ellerinize koymak 
için aşk ile hazırlanmanııı istiyor
lar.> 

c Aşk> fizyolojık oluşlarımıı· 
dan doğan bir olau de~ildir. Aık 
m~nevi bir olaudur. Minevi olgu· 
lar, maddi, uzvt olgulardan deQ'il, 
yine manevi olgulardan do~arlar. 
Mane\.İ hayatımızın doğuroCU!'!U, 
cemiyettir. Cemiyet ... fakat bu, 
zihni mantıki, hayali, efsanevi, 
bir varlık değildir; gerçek, olmak. 
ta olan bir varlıktır. Minevt de
ğerlerin kaynağı olan aerçek milli 
cemiyet, yani Türk milleti ..• 

Mıllet aşkını en çok tarııyan 
inıan, en büyük aşkı tafır. 

<Sizden ahlaklı, çalışkan, ümit. 
li ve kuvvetli olmaıııı.ı isteriz.> 

Bütün bu şartlar, haller, ka
rakterler, yıılnız ve ancak, milli 
şııhsiyet kazanmıf olan insanlarda 
vardır. Yalnız ıtık, yalnıı bilai, 
yalnız zıhııi yokrulum bunları lca· 
ıandıramaz. Şahsiyet, canlı bir 
feydir; M-rıcalc yine şahsiyetten 
doğabilir.• lnsarılaı ın t•hıiyetleı i 
bilgilerinden, mantıklarından de~il. 
ancak şahıiyetlerin en büyü~ü 
olan millt şahsiyetten gelebilir . 

Bizim şahsiyetimiz millf ıah
siyetiıı çocuklarıdır Bir şahıiyet 

sahibi olabilmemiz için bu ulu 
milli varlıkta hayvani bt'nliğimiıi 
eritip onun ınsani ve uhlald var
lığına katılmalıyıı . 

KOŞ Dl .. 
(B~rararı BirlDridel 

Maiazasındaki mallara istek
li çok ve bunlar her gün yüksel. 
mek istidadındadır, tehacüm kar· 
şısında gelene "Yok!,, dese veya 
yüksek bir fiat istese belki kanun 
ve nizamların darbesine ukraya· 
cak ne yapsın? Düşünmüş, mata·: 
zasını bir müddet s~b,.pli, sebep~, 
siz gayri muayytn :.camanlardı 
açıp kapamış. 

Komşuları veya çekemiyenleri 
bunun bir kurnazlık oldutunu an 
lama~a baş1amışlar. Bunun da de· 
vamlı ve istediti şekilde sökmi· 
yeceğini görünce başka bir çare· 
ye bJş vurmuş: Belediye emirle 
rine itaatsizlik! .. 

Bir gün ınaQ'llzasının önünü 
pi~ bırakmış, vermiş beı ıira ce· 
H}'I .• 

Bir gün mutad saaUan evvel 
açmış vermöş on lira cezayı .. 

Bir gün de geç kapadıtı için 
emirlere muhalif hareketleri teker
rür ettiğinden mağazasının bir kaç 
gün kapanması cezasına utramış. 

Bu kapanış karşısında yakın 
dostları meselenin farkına var· 
madan: 

- Yaı.ıkl.. 

Çekemiyenleri: 

- Oh olsun!.. muhtekir ce· 
zasını buldu!.. 

Demişler ... 
Fakat mağaza sahibi hiç isli· 

Hni bile bozmamış. Dostlarımı 
gizlice işi anlatmış ve: 

- Yazık! Demekte aldandı· 
nız. Halbuki ben şu bir kaç iÜn· 
lük kapanıştan en aşaA"ı 10-15 
bin lira kazandım!.. içeride yüzbin 
liralık malım vardı ve bendeki 
çeşitler piyasada kimsede yoktu. 

Bu kapanma müddeti içinde ben· 
deki mal çeşitleri en aşağı yüzde 
10-15 yükselmiştir. 

işin mahiyeti meydana çıkın· 
ca dostlarının "Bravo!. • ., Çehmi· 
;renlerinin "vay canına!..,, Diye 
ağızları birer karış açılmış! .. 

• • 
Bu belki bir uydurmadır, bel· 

ki bir hikayedir. Fakat ne olursa 
oliun, bu iÜnkü fiat yükseliş ko· 
şusunun tam tarifidir!... - 8. o. 
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Mersin-Tarsus ı 
Asfalt yolu 

tnşatma başladı 
Mersin : 17 (Türlcsöıü Muha· 

birinden)- Mersin ile Tarıuı ara· 
•ındaki şosenin ticari ve zir at 
ehemmiyeti haiı oldu2u malum
dür. 

Bu yolun Aıfalt olarak infuı 
takarrür etmif ve bu hayırlı itin 
letbik sahaSJna rirmeıi için yapı· 
lan haıırhklar ikmal edilmit ve 
din Mersin · Tanuı yolunun 
lllebdeinden aafalt dökillmuine 
baıtanmıftır. 

lık olarak burada 3 silindir 
İle 2 asfalt püskürtme makineıi 
faaliyete geçirilmiştir. Bu mikdar 
Y•kında üç miıline iblat edilecek 
Ve yol, üç ay ıarfında ıona er· 
dirilecek tir. 

Bir lıüçülı hilıôye 

Görmiyen adam 

-Battarafı lkincide

tidoıur.dan kimse görmez . Kon · 
diiktöre de kapıyı açmaması için 
teınbih ederiz ... Yol arkadıoımııa 
ıeTince ... Onun zaten göxleri bir 
ley görmüyor ... dedi . 

Bu fıkri ht"pimiz mükemmel 
bulduk . Biraı ıonra perdeleri 
'tatıya kadar indirilen kompar
lımenırı içi bir plaj kabineıi man
lar11ını aldı • Hepimiz dünyanın 

en haf ıf elbiıelerile dotaııyordulc:. 
kanapelerin üstüne öyle uıanı
YOrduk. Yataklı vagonda yer bu
lımadıtımıı için kompartımarıda 
"e bu kıyafette yatıp kalkıyor
duk. 

Dotrusunu iıterıen arlc:adatı 
lllııın ıöılerinin görmemeıinden 

Çok iıtifade etmittik . Ett'r böyle 
Olınuaydı, bu 11cakl;ırda hakika
ten yolcutuQull'luı pelc güçlefe
Cckti .. 

Nihayet yolculuRun ıon ııünü 
leldi . Benim pek sevclitim bir 
etıneı iQ'nem vardı . Kompartı 
lhanda onu kaybrttim . Her ta· 
tıfı ararım, ararım : Yok .. Ar
hdaıtarım da benimle beraber 
•rıııtırıyorlardı . Llkin n~ müm· 
kiln 1.. .. Acaba yanlıflıkla çan· 
tatarına mı koydum ? N düşün· 
Ctaile bütün bavullarımı birer bi· 
rer karıttırdım. Yolr, yok, yokl.. 
Nıhayet hcp biı tikte irıecetimiı 
ııtııyona ıelmittık . ltne haıır· 
landıtımıı anda arlıadaıtardan 
biri : 

- lniyoruı amma ya itne 
hende iıe . . Her halde burada 
düttil. Yazık bir daha ele ıeçmi
Yecek.. dedi. 

lıte bu sırada biıi soıı de
recede hayrete düıüren bir lıa
diıe oldu . 

Göalcri ıörmiycn genç adam 
P•rmaklarile bir kantpenin altını 

İferct ederek: 
- Belc:ınıı... Bakınız... drdi , 

itne orada .. 
EvvelA o ıao"ın arasında ifi 

kl\lrıyamadık . Kanepenin altına 
ttildik. Elmas itne hakikaten O· 

'•da duruyordu. Aldık. Fakat bu 
•nda hepimiı ıaokın ıatkın bir
birimize baktık. Yol arkadaoımmn 
IÖaleri ıörÜ} or mu idi?. Nıhayet 
ben kekeledim : 

- Fakat. .. Siıin... Gözleri • 
niı ? . 

O kulaklarının ucuna kadar lı:ı-
1•tnuı oldutu halde, gülmeQ'e ça
btarak : 

- Açıldı.. Açıldı..Birdenbire 
bir muciıe midir, nedir? Şimdi ıö 
rGyorum artık 1 • 

Biı bu palavra} a inanır mıydık 
hiç?. Arkadatlar : 

- Yalan .. Biıi aldatmata utan-
lrıadınıı mı? diye batırdılar. 

Bana gelince bu muzip çocu
Aun atımı aradım. Güldü: 

- Ben de bu iıtasyonda ine-

Cetim. Size yolda iti anlatırım. 
Dedi. 
Birlikte trenden indik . Ha· 

kilıatH bana ıunları anlattı : 
Baıı inaanlar dotuıtı mu-

TORKSOZO ~ Sayfa 

.DIŞ HABERLER 
1 ......................... : 

1 Ba Akşamdan itibaren 1 
SEYHAN PARKINDA 1 

Hindistanda 
gizli konuşma · 

, ........... .. 

Bankong, 17 (a.a) - Hindis
tan istiklal kongresinin dün yapı

lan açılış celsesinden sonra gizli 
celıeler başlamıştır. Bu celseler 
altı gün kadar sürecektir. Kongre 
aleni bir celse ile sona ert>cektir. 

Yeni mabıalln 
lbraç llyatları 
Ankara : 17 (Tılrksözü Muba· 

bi,inden) - Ticaret Vekaleti ilk 
defa olarak yeni mabsuliin ihra 
cat fiyatlarını teıbit etmeti ka 
rarlaftırmıf ve bu husuıtaki ça 
lıtll!alar aona ermistir. Aldığımız 
malGmata pre, mahsulün ihracat 
fiyatları memleketin umumi pi ya· 
ıaaına göre ayarlanacaktır. Mese· 
la eskiden oldutu gibi ihracatçı 

memleket piyasalarında 30 kurufa 
satılmakta olan bir maddeye ha 
riçte yiiz kuruf& müşteri bulduğu 
takdirde aradaki 70 kuruş'uk farkı 
dotrudan dotruya kendiıi alamı
yacaktır. Hükumet, tesbit edilen 
ihracat maddeleri fiyatlarından faz 
laaına mütter. bulan ibraçatçılara 
yalnız yilzde on bir nevi komis· 
yon verecek ve aradaki fiyat far· 
kını kendisi F lacaktır. Birikecek 
bu fiyat farklariyle dahili piyasa · 
nıo tanzimine çalıtılacaktır. 

Su sporları 
filme alınıyor 

AtaUlrk parlı ındalc:i Yüzme 
havuıunda batlamıf olan su spor 
tarı halc:em 1'urau faaliyeti yarın 
saat beıte Malbuat Umum Mü· 

. dürlüğü tarafından fılme alıııa· 
caQ'ı ötrenilmittir. 

Bir hakaret suçlusJ 
Nacaran mahallesinden Bat

dadlı Ahmet otlu Kerim Bağdad 
oteliııe giderek otel müsttciri Di
yarbakırlı Tevfık otlu Kemal 
Gündüıe aövmek ııuretile haka
rette bulundu~urıdan hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır . 

Badul •aldllllllar 
Kayseri bez fabrikaııında çal· 

ıımak üıere diQ'er cezaevlerinden 
gönderilen mahkGmltrin ekseriya 
iıtenilen aaglık eartıarını haiz ol
madıtı ve bunların aıamt yao 
hadleri de dikkate alındıiı için 
bu ııibilerin hem faaliyetinden 
istifade edihuediği, hemde tekrar 
geri gönderilmelcri suretiyle bir 
takım masraf ve külfetlere sebe· 
biyel verdiği yapılan muamt'leden 
anla~ılmııtır. Buna meydan veril· 
memek üıere, bundan böyle bez 
fabrikaaında çalıotırılmak üı.ere 
gönderilecelc: kadın mahlıilmlerin 
ıılc:ı bir muayeneye tabi tutulması 
ve vukubulacak yolıuzluklara seb· 
ebiyet verenlerin nıeıul tutulacağı 
ilQ'ililere bildirilmiıtir . 

ıiptirler. Ben de böyleyim itte . 
Sonra çöl mıntakaaında insan da
ha sere serpe oturma le: ister. Hal 
buki yanınıı.da gözleri gören bir 
adam otıa rahat ed~miyeccktiniı. 
Rahat rahat istediğiniz gibi otur
manıı için kompartıman ar"ada
ıınızın kör o!maıı lbımdı . Ben 
de bunu ıiı.e temin ettim . Zaten 
çölden geçerken htp böyle ya
parım. Ve bu mıntalc:ada sık sık 
ıeyahat ederim. Bir kör gibi ıe
yahat haki"8ten hof oluyor . Bu 
hususta arkadaıımla antaımışım

dır. O benim lc:o!uma girer , ica· 
bında lc:ompartımana sokar. " Bi 
çare görmez» diye iı.ahat verir , 

çıkar gider. 
Sonradan ötrendim lc:i, bu genç 

adamın tikabı ( Açılc:aöz ) imiı .. 
Hakikaten dünyada ne muı.ip in
sanlar var. 

HiKMET FERiDUN AS 

Siberyanın 

istilasma karşı 
Çunklng, t7 (e.a.)-Roy. 

ter: Çin k:-blnesl, Slberya
nm Japonlar tarafından 

lstlll•ı tehllk••lnl tetkik et 
mek Uzer• bugUn bir top
lantı yepmıftır. Bu lstlllnın 
yakın olduAu, Mançurl'ye 
glttlrçe erten mlkterda Ja
pon kuvvetleri yılılmakt• 
bulunduAu blldlrllmektedlr. ............. 

Mlbvere gire 
(Bqtarafı Birlncidel 

ticaret vapurlarının torpillenme 
tehlike~i karşısında olmadıkları 
hakkında Arjantine teminat ver
diği bildiriliyor. Bu haber hakkın
da selahiyetli kaynaklardan malu
mat istihsali mümkün olmamıştır. 

ABDE~IZDI 
(Başı 1 inci sa7/ad•) 

deniz kuvvetlerinin himayesinde 
lskenderiyeden gelmekte olan baş
ka bir büyük gemi kafilesi de im
ha edilmiştir. 13 hazirandan 15 
hazirana kadar, alman hava \'e 
deniz kuvyetleri topyt>kün 56 bin 

tonilatoluk dört kruvazör, 4 dest
royer 2 karakol gemisi ve 6 tica
ret gemisi batırmışlardır. Başkaca 
bir destroyer ve 8 ticaret gemisi 
de torpille ve yahut yangu.la ka
yıp telakki olunacak derecede 
ciddi hasara uğramışhr, Aynca 
6 harp ve 6. ticaret gemisine de 
bomba ve torpille isabetler kay· 
dedilmiştir. Kafileyi himaye eden 
düşman av uçaklarından 33 ü 
düşürülmüştür. 10 alman uça~ı 
kayıptır. Kafilenin geri kalan kıs· 
mı geri dönmek zorunda kalmış· 

tır. 

Maltaya hücum 
Malta : 17 ( a. a. ) - Son 

24 saatta Malta üıerinde 19 Mih
ver töyyaresi tahrip edilmiştir. 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA RaJ.qosu 

Perşembe - 18.6.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

7.33 

7.45 
8.00 

8.15/ 
8.30 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00/ 
13.30 
18.00 

18 03 
19.00 

19.15 
19.30 

19.45 

20.15 
20.45 
21.00 
21.10 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45/ 

ayarı 

Müzik : Karıfık Program 
(Pi.) 
Aianı l lısberleı i 
Müzik : Karışık Pragra· 
mının Devamı (Pi.) 

Evin saati 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : 1 lünam Makamın· 
dan Şarkılar. 
Aianıı Haberleri. 

Müzik : Şarkı ve Türküler. 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Çifte Fasıl. 
Konuşma (Dıı Politika ic

mali). 
Müzik : Dans Müziği (Pi.) 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 
Müzilc: : Oda MüziQ'- Yay
h Sazlar Kuarteti. 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Saı Eserleri. 
Ziraat Takvimi. 
Müzik : Karışık Şarkı ve 
Türkül.-r. 
Konuşma (Kahramanlar sa · 

ati). 
Müıik : Radyo Senfoni 
Orkestrası. (Şef : Dr. Pra· 
etorlus). 
Memleket Saıt Ayarı ve 
Ajanı haberleri 

22.50 Yarmki ve 

Kapanış 

Sovyet cephesi IF evkilede yenilikleri 
• Y~~sek oku!ucu Hikmet Karagözlü i 

ve mukemmel ınce saz heyeti meşhur Ma·e 
car duo Marland varyetesi memleketimi- • 
zirı en çok sevilen komedi san'atkarı Meh·ı· 

( Başı 1 iaci sa7l•d• ) 

ter ajansının huswsi muhabiri bil· 
diriyor : Sıvastopol muharebesi 
tarihte bir eşi görülmemiş şiddeti 
bulmuştur. Almanlar burasını al-

mak için son bir gayret sarfedi
yorlar. Eğer muvaffak olurlarsa, 
bu muvaffakiyet onlara pahalıya 
oturacaktır. Eter muvarf ak olamaz· 
larsa acı bir mağlübiyete uğramış 
olacaklardır. 

l
e met Ali ve arkadaşı Hakkı Ruşen idaresin

de Modern Kukla tiyatrosu her akşaın yenil 
komedi operet ve piyesler yakında : : 

Almanlar bilhaasa muharebe· 
ye devamlı olarak taze kuvvetler 
sokabilmek gibi üstün durumda 
oldukları halde yalnız deniz muva· 
salaları olan Ruslar bunu ayni de· 
recede yapamıyorlar. Almanlar, 
Sovyet topçusunun Alman safla
rında açtığı boşlukları doldurmak 
için yeni yeni ihtiyatlar getiriyor· 
lar. 

i Büyük sünnet düğünü 1 
• Ayrıca Malatyalı mefhur kalender, Antepli Ha· ı 

Sovyet Hava kuvvetleri ve 
donanması, kara üslerinden kalkan 
tayyarelerin sayıca azlığını ufak 
ölçüde telafi için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Karadeniz Sovyet do· 
nanmasına mensup kruvazörler ve 
diğer birlikler Sıvastopol müdafa· 
acılarına yardım etmekte ve düş· 
manı gece gündü7. sık sık bom
bardıman etmelc:tedir. 

Libya Cepbeıı 
(Bqtarafı Birlncidel 

mııtardır. 
Hava kuvvetlerimiz dün faali

yetlerine devam ederek düıman 
topluluklarını ve bir miktar düf
man tank ve taııtını tahrip et
miolerdir . 

Kahire : 17 ( a. a. ) - Orta. 
fark tebli~ine ektir : Dün Etidem 
elraf ındaki mevzilerimiıe kartı 

yapılan üç şiddetli hücum düş
mana a~ır hyıplar verdirileıek 
püııkürtülmüıtilr. 

Londra : 17 ( a. a. )- Lib 
yadalıi vaıiyetin ıon hafta içinde 
fenataıtığı münakaıa götürmez 
bir lıakilc attir. 

Meydan mulıareheıirıin ilk aaf 
h111ında Auclıinlcck tarafından 
Çörçile gönderilen mesaj · Lon· 
drada büyüle: bir eyimserlik uyan· 
dırmıı ve çok ağır kayıplara ut· 

:ratılmıı olan Almanlar gene eıki 
mevı.ilerine çekilmclc: zorunda ka· 
lacalc:ları ümidi hasıl olmuıtu 

Son zelzelenin 
yaptığı zararlar 

(Bqlar:ıh Birlnt'idel 

ta uruba sürcı lcerı yere düımüt 
ve arabanın altında kalım aya~ı 

kırılmıştır . 
Küçükpllıar'da bir ardiyenin 

lc:iremitlerini aktarmalc:ta olan 
Mr:hmet adında bir İfÇi 15 metre 
yükıelc:liktcn so"8ğa düfmÜf ve 

ifade veremiyecek tekilde yara· 
!anarak hastaneye kaldırılmııtır . 

Bazı binaların duvarları çat · 
lamış, bu arada Saraçhaıı"! civa-

rında Taımerdivcn mescidi mine· 
resinin sıvaları dökülmilştilr . 

Ceyhan Cumhuriyet 

M uddeiumumiliğinden: 
Sayı : 128 

Milli Korunma kanununa mu ha· 
lif hareketle 400 kilo butday ' 
1360 kilo arpa 1000 kilo yulaf ve 
300 kilo unu saklamaktan suçlu 
Ceyhanın muradiye mahalleıinden 
Mehmet oğlu Mustafa Konukıever 
hakkında Ceyhan Aıliye Ceza 
mahkemeıince yapılan duruıma 
ıonunda aabit olan fi;ilinden do
layı milli korunma kanununun 55. 
ci maddesinin birinci bendinin 
son fıkrası mucibince kırk lira 
ağır para ceı.aıile mahkümiyetine 
karar verilmiş ve bu lc:arar 'l9/4/ 
942 tarihinde keıbi "8tiyet ctmif 
olduQundan ilin olunur. 14268 

l 
•an Hüaeyin ve arkadaılarından mürekkep Anadolu 
10% heyeti 18-26 • .......................... 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-j • • i ADANA BİÇKİ YURDU ; 
! BBftKA TGMEBKAN i • • ! 14 Ha_ziran ~a~ l 9 Hazirana kadar devam edf'cek j 
! olan senelık sergımız Halkevinde herkese açıkdır. i 
! Saat 9 dan 12 ye ve 14 den 18 ze kadar ! 
; 13-14-16-17-18 14240 i 
• • 
a . ....... ._.'\._. .... , ................... ,.. • .., ....................................... ~ ........ . ! 

Çlltçl BlrUllDdeD : 
Çuval ve Harar yapmak için Kanaviçeye ihtiyacı olan 

Çiftçiler'in bir listesi tanzim edilecğinden Çiftçiıniz"in Birliği-

ğimize müracaatları ehmmiyetle rica olunur. 1-3 

Adana Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifinden ; 

(Toplantıya Davet). 
Kooperatifimizin 1941142 ikinci hesap yılına ait nomal 

Genel kurul toplantısı : l/Temmuz 1942 çarşamba günü 

saat l 4 de Adana Halkevinde yapılacağından işbu ilan tari -

binde Kooperatifimizde kayıth bulunan Sayın ortaklarımızın 
mezkur gün ve saatte toplantı yerinde behemhal hazır bulun· 

malannı ehemmiyetle rica ederiz • 

RUZNAME 
1 - Yönetim ve Kontrol Kurulları raporlarının okunması 

ve kabulü. 

2- Bilanço ve fiat farkı hesabının kabul ve tasdiki ile 

Yöne tim ve kontrol kurulları Üyelerinin ibrası • 
. 3- Yönetim k·urulu üyelerinden müddetleri biten iki 

üyenin yerine yeniden iki üye ve Anamukavelenamenin 27 inci 

maddesi mucibince ayrıca iki yedek üye seçilmesi • 

4- Ana Mukavelenamenin 39 uncu maddesi mucibine~ 
iki kotnrol seçilmesi. 

5- Eksperleri seçmek, işten el çektirmek, Yönetim ve 

kontrol kurulları üyelerine verilecek ücret, Hakkı Huzur ve 
Kooperatifimiz Bütçe ve kadrolarının tanzimi ve Yüksek tica· 

ret Vekaletinin tasvibinden geçirildikten sonra tatbiki husu· 

sunda Yönetim kuruluna selahiyet verilmesi • 

6- Yeni sene iş Siyasasının kanun, Ana mnkavclename 

ve teşekkül maksatlarına uygun olarak hazırlanmasının Yöne· 

tim kuruluna tevdii. 

7 - Kapital taahhütlerinin diğer kooperatiflerle yeknasak

liği temin ve taahhütlerini tezyit maksadile her ne cinsten 

olursa olsun 100 kilo Mahliç pamuk için bir pay taahhüt edil· 

mesi. 
8- Taşıtsız mal almak ve yaptırmak için Yönetim kuru· 

luna selihiyet verilmesi • 

9- 9421943 yılı için Birlik genel kuruluna iştirak edecek 

mümessillerin seçilmesi • 

10- Ana mukavelenamenin 65 inci maddesi mucibince 

üç hakem seçilmesi. 16-17-18 14263 

Cebelibereket Asliye 
hukuk mahkemesin

den: 
Sayı : 283 
Osmaniyenin Riıaiye mahal

leıinden Hacı Bicik otlu ölü 
Ôlc:kif Bici~in küçük kızı Onsar 
Bici~in kanuni veliııi ve manıup 

vuıai olmadığı ihpar edilmesi 

üz.erine yapılan muhakeme sonun· 

da dayısı Ôkkaş Kırıkkanat o~'lu 
lsmail Kırıkkanat vasi tayin edil· 

diğinden ve bu karara itiraz. ve 

itiıra edeceklerin ilan tarihinden 

itibaren 15 srün zarfında sulh 
hukuk hakimliğine müracaat et-

meleri ilan olunur • 14267 
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Sayfa 4 TÜRKSôZO 

........................................ • • • • • •• •• •• • • • ! TURKSOZU i 
• • • • : Gazete ve Matbaası 1 
• • • • 

-- - -
B o R SA 

li PAMUK - HUBUBAT 
17 . 5 . 1941 

KiLO FIATi 
CiNS/ Tn--az-En çok 

K. S . . K. _ S. - -
-K~za ı 00 00 ~ 00,00 
Klevland Ç. --~ 00,00 

Klevland l ~00,0<ı ' 00,00 ı 
Klcvland 11 00,00 00,00 
M. 1Parlağı 00,00 00,00 

-P. Temizi 00,00 00,00 

• • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIH HER TARA- : 

i flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- İ 
: Gazetesi NÜNE VERİR. TÜRKSOZONO TAKİP EDİNİZ. : 
• • • • 
: Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
• ru··rkso··zu·· • • plAn, barfta, bllamum matbaa • 
• işlerini TD.rklyede mevcut mat- • 
•• • b••••r• rekabet eder derecede Matbaası .: 
• tab ve sllratıe elden çıkarır. • 

• • • • 

Kapımalı 

-Y. Çi~idi 00,00 

K. Çiğ-idi 0,00 ; _____ 
-0,00 Susam 

DÜ~da~_Yerli 00,0 0,90 
Arpa 0,00 0,00 

· Yular -:-o.oo 0,00 - ı' 
1 
- ··- -

Serb~s Döviz Ku .. ları 
DOLAR 

129.20 : Alış 

Satış 132.20 
il STERLiN 
ı ı 

1 liholôt bedelleri ( mol ~ e- 776 

.1 deli ) primli salı~ 
T uı~lyeden gönderilıın nov· 749 
lun bedelleri 
lhroç edilen mol bedelleri 728 
olorok gelen Dövizlerin olıı 
kuru ' 
Yardım ve seyyohloro ve· 728 . 

soire i~in oel n dZ>vlıl~rln 

alı, ~uru 

! Türksözü Cilt Kısmı ! · 
S24 i Pr11l , ,İ r SC.f·$ ( T >lh,,J mm· 

ı ı 
rrıtlorı V• \ olre ) 

1 l' ı l tn ıit olıı K~ru 5~0 1 

' 
- '-- --- .. ---~t - . i SAGUM. TEMiZ, ZARlf CiLT İ~lERlNİll ANCAK TORKSfiZO İ 

: MOClllİTHAHESİNOl YAPTIRABiliRSİNIZ : 
Umumi Nt'şriyat Müdür Ü: 

• • MACIT GÜÇLÜ 

• • ........................................ Basıldığı Y n: Türhıöı.ü Mtb . 

• 
T. iş Bankası 
KClçlk tasarral hesapları 

1942 ikramiye plinı 
KJ"Ş/DELER : 2 Şubat, 4 !.foyu, 3 Ağustos. 

2 /kincitefrİ'I tarihler inde y -.pılır 

3 
'2 
3 
10 

4ll 
50 

200 
'..100 

194~ ikramiyeleri 
Acld 2000 Liralık 

.. 
" 

.. 

1000 
750 

50U 
'25U 
100 
50 
25 
1( 

ı• 

.. 
.. 
.. 
.. 

2.000 Lira 
3,000 .. 
1,500 " 
1,500 
'2,500 •• 
4,000 .. 
2,500 ., 
5,00(1 
1,000 .. 

• 

Türkiye ı, Bankasına para yahrmakla yalnız 
para blrhtlrmlf ve faiz c:lmı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

TÜRKİY( CUMHURİY(Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

s~rmayHİ : '00.000.000 Türk Liraın 

Şube ve ajanı adedi : '265 

Zırıtl 1.c tıcarl lı~r nevi ban"a muamelcte.ı 

Para biriktir~nlı•rf" 28.800 lira ikramiye- v~riyoı 

Zııaaı füıııkasırıda kumbaralı ve ihbars12. tasarruf ht:saplar,na en 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 dda çekilt>cek kur'tı ılf' 

a~a~ıdaki plSna göıı: ikr:.:nıiyc da~ılıl:!caktır 

.ı 

' 40 
100 

Adeı 

il 

1000 
500 
25U 
100 

50 

Ur alık 

.. 
120 40 " 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
•800 

160 20 320•1 

Lircı 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile veril~cf"ktir. 

1 

l 
1 
1 

Kuralar senede 4 defa. 11 - EylUI, 1 l Birincikanun, 
Mart""' J ı H1~in1 t,ıri 11leri1J~ c~',ilec,,.'<tir. 

~ 

---------------------------------------

- -~-------

:·························ı 
İ z dikkate İ 
• Ceyhan lktlsadı MlW Teavtln Abm ve • 
:satım Ortakbğı Kooperatif Şlrketladeal 
1 S~nelerdenberi faaliyetini durdurmuş i 
1 olan iktisadı Milli T cavün Alım ve Satıın e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- e 
: niden Ceyhan da faaliyete başlamıştır. Her 1 
• nevi ınanif alura ve kantariye mallarını ve 1 
: eşyalannı devletin tayin ey)ediği ınuayyen e 
• kar ınukabilinde perakende olarak sahşa • 
: başlaınışhr. Sayın halknnızın Şirketin Sa- S 
: tış ınağazasına uğraınaları kendi menfaat- : 
e leri icabıdır. 26 - 26 14082 e 
• • ........................... 

....... "..... F1' , p=;; j 

NEVROZIN 
1 Blttla atrııarıa paazeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
l BiR TEK KAIJE 

· NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
nn ı süratlc izaleye kfıfidir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafsal ve 
dele ıstırapları NEVROZIN'le 

teria .. i edilir, Müessir il!ç : 

N F. V R O Z l N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDİNiZ 
icabında günde 3 ka'e alınabilir 

18 Haziran 1942 

XZ***AA#*#######AXZZXA&, 

1 En Büyük Hakikat İ 
a 

,N R 
M 

!A 
!D ;v 
~o 
N 

:L .. 
M • 

: 1 
" ~N 
M 

" 
DiS MACUNUNUN YARATTJGI SIHHAT, 

CAZİB[ V[ GÜZELLİKTİR l a 
M "Radyolin,. harikulade mües· 1 de ~ ırlak nc!iceler veren M 
fi sir ter~ibi, ~aima taze!iği ile ''Radyalin., sizi terkibi meçhul lf 
R temayuz ctmış ve orıbmlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi• M 

n 
kişinin t -rcih ettihi yc.-aan~ diş l il 

6 & rnÜstahzurl<Hırıdao dı:ı rnii~tağ· r i 
macunu haline gclnıiştır. Di~ " 

M 1 ni kıl•rııştır . .. n hıFzı'lsıhhasında ve ~liıet ;iğ in ıl ft 

n • ~ 

! RADYOLIN ! 
~z:z:1C11Cz:xzx~::::.cac:z::~~=•-

M M tedbir evinizde birka(' GRıP.N bulundurı.ıak oknalıdır. 

~ K;tlbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
e yormadan ıstırapları dindirir. 
M L1..1ıumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 
~ her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

1 •21C:K'21C~:K21C'KZZSXS'X.._21CZ&SZ.._••A-

Nsz:saxx:aausxxuuuuuu•xszzs 

= D O K T O B 

" :Muza/fer Lokman 
" ~ Bergin baıtalarıaı maa1eaella· 

t=~~~~,,,. ........... ,.J 

i 1 an 
Ceyhan Belediye Reisliğinden : 

Şimdilik ayda 50 lira ücretli Ceyhan belediyesinin itfaiye 
makinestliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanların evraki 
müsbitelerile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan Belediye riya• 
setine müracaatları ilin olunur . 16-18- 21 14264 


