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Memleket Meseleleri Ostünde Mühim Bir Tetkik , 

iaş~ Vaziyeti~izin Bu 
Seneki Sıkıntılı DeVresi 
Sona Ermiş Sayılabilir 

•ı .. 
nrm~ bombardıman tayyarel~rin• bomba yülılem• hazır/ılı 

Bir kaç gün Adana taraflar
ında bir tetltik s~yahati yaptım. 

Bu se\•ahatta mcmll"k~timiıin .\eni 
sı-nı- ııuılısul vaıircli etrıtfıııda 
~Üıı•I lıuhr-rlrı Alılıllı. Toru:) dıı~
l ıtı ı lr Akdrııiı ıutı 'i ııırlakı Çukuı • 
ova h()lgtaınirı ıiı ai ha\wndaıı 
lıu~u .. i\•eti di~~ı l erlı~ rden bilhassa 
Oı tıt Anadııludan i!.i tıV evvel 
hububat yetlttirrne1idiı . Netrl.irn 
bu 11iin Adana çıtçilt'ri arpa mah· 
!tUlleı i ııi harman etmeye ba~la· 
rııışlıırdıı:. ~opı•k Matısülleri Ofisi 
finıdidt:rı ~üılcıce ton hububat 
almıştır: ilı&\'r:t tO ııcOıı ıonra 
hasat işlc-rl f"n har ıı t"tli faali~·et 
11tfhosırıe iİrf!Ce" Vt: İafe ltfkilltı 
orıdliıı •nnra ht:r gün biner ton 
huhubıt utııı elıbılccek bir <lu · 
rıJma gclnıit olacaktır . 

Ariana çiflçileriniıı tahmin 

Halk için ucuz 
hir kundura tipi 

ettiklerine aöre haı.iran ve tem
muz içinde toprak mahıülleri ofisi 
müatahsillerin yemekli ide ve toh · 
umluklar ktndilcri.ne bırakıldı"tan 
ıonra Çukurova bölgesinden ~n 
afatı 40 bin ton hububat alabilir 
ve bu ıurctle turfanda olarak 
alınacak mahsul iyi bir münakala 
ve tevıi ıiıtemilc ihtiyaç yerlerine , ...... " ................ .. 

t ı 

ı JIVJET CEPHESi i l ı 
ı ı 

f iki taraf da 1 
i . ~usmakta İ 
ı · Cepheden yeni ı 

l haber alın niadı J 
. 1 
A.ııkara : ı (ltadro gazeteal)
~of mubarebeıi hakkında tim · 
~ terek Almanlar ve ıerek Ruı• 
ı. r •lkıitu muhafaza ehae-ktedir 
~· lufiu bu cephf'de laiç bir 

titildik olmawuıttr . 
b6 Stokholm : 2 (a .a.) - hyum 
cı lteai mü.tuna olmak &bere 
h:ıu cephesinde yeniden ıOlı.Qn 

kOnı ııürmektedir. lıyum 'da Al· 
:''nlır, ru5ları Doneç nehrinin 
h\ı"t-. kı)ısı na atmık için dün de 

~iilt bir ray ret ıöıtermişler dir. 

Ankara : 2 (Tirlcsöıü Muha· 
lıirindeo) - Kundura fi11tlaıının 
çok pahalı olması ıebebiyle halka 
daha ucuı aya\kabı !ttmini : ü:ıe · 
rinde yapılan çatıımalar iyi ıonuç
lar vermektedir. Şimdilik yu ay
larında ııiyilmek üıre kadın ve 
erkekler için tımımen yerli mıl· 
zemedcn yapılmış ayakkabı tipleri 
meydana a-etirilmektedir. Kadınlar 
eaaserı altlıuı tahtadan yapılmıf 
türlü şekillerde ayakkabı aiymek-
tcdirler. Şimdi buların daha ucuz
ları yapılmakta ol dutu aibi er kek· 
ler için de altı mantar, üstü bez 
ayakkabı tipleri yapılmaktadır. 

' lıtanbul kunduracılar cemiyeti 
lktiaat.. Vekillif~nden aidatı emirle 
kunduracılar arııııında bir müeaba· 
h açmııtır. Betenilen tipleri ya 
pan kun<ıurıcılara mükafat veri· 
ltcektir. 

. 

aönderilditi takdirde yiyecelc nok
tasından en çok ııl&ıntrdı olan 
lıtınbul, lımir taraflarile Gaz.i· 
antep, Maraf, Hatay gibi cenup 
vilayetlerinde bu ıene mahıul 
durumu iyi olmıyan bölgeleri ku · 
rtarabilir. 

Adanac.Ja iıtih11I edilec~k hu· 
bubatı mahsul vaziyeti iyi olma· 
yan cenup vilayetlerine dağıtmak 
için demirvolu vasıtaaı yetişir. 

Fak'lt lstımbul ve lımir taraf· 
lınna sevlciyatı va1'tinde yetiştire· 
bilmek için timdiden Mersin ve 
lskenderun limanlarını birer vapur 
röndermek laıım gelir.. Ticaret 

Velcaletile Münakilet Vekaletinin 
bu mühim iti göı önüne alarak 
bu yolda bütün vasıta ve imkan· 
lardan faydalanacaldarı füpheıiı· 

m~rlal S Uneil 1&1lıMla> 

Ekmek istilıkô.kı 
.. tam · verilecek 
Macar · Romen 
ihtilafı tazelefldi 

Anhra : 2 (Radro G:-zeteal)
Macar - Romen ihtilifı yine ta· 
zeleomİf ve matbuat düellosu 
yine baılamıttrr • Hatta ıeneral 

Aotoueıko da aoo rünlerde aöy 

lediti bir nutukta Macariİtana 
hilcumlarda bulunmuıtur. Roweu 

Ankara : 2 (Türksözü Muha· 

birinden) - Buıün yarın bGtün 

memlekette ·halkımıza elemek tam 

olarak verilecektir. Ekmek istih

kakı büyükler için eskisi gibi 300 

gramdır. Atır işçilerde eskisi fİ• 

bi alacaklardır. 

radyosuna fÖre, Macarbtanıo he· 
ıap veraıe aaatı artık yaklatmıı · 

tır. 

ı··············· i C~ H~ P. Meclis Grupu 
i dün bir iç~~!.!~~~ ..... 

Mrş. Tim°'enko i ANKARA : 2 ( TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN ) - C. ·H. 

ta Şimdi Roıtof'a hücum daha P. MECLiS GRUPU RUGÜN SAAT 15 TE TOPLANMIŞ, MÜ 
ta~\'ctıi bir ihtimal halini almıştır. ı ZAKERELE.RDE. BULUNMUŞTUR . ı · 

ıuıı .. beraber daha evvel başka 1 

(Oeflaa • llactl .. ,, ... , I ••························· 

-
Sovyet cephesinde bir kasaba 

sokaklarında pusu 

llllaıl dela 
Amu1•1• 

1036 
uçakla 
hücum 
110.000 ölü 

Ankara: 2 (Radyo Gazeleal)
lnıiliıler tarafından ~!manyaya 
ıirifilen hava taar ruıları bütün 
h~diıe.l~ri gerıde bırakmıştır. Şim· 
dı 1na-ılııler Rur ve E11en üıerine 
de 1036 tayyare ile hücum etmif· 
terdir. lnıiliıler 48 ıaat arı ile 
bu harbin en büyük iki hücumu
nu yapmıılardır. Hücuma u~rayan 
Alman şehri bombardımandan 36 
aaat aonra bile hAli yanmakta 
idi Amerilcadan verilen malGmata 
röre, Almınyada bombardımın-
dın 20,000 hlü ve 50,000 yarılı 
vardır. Çörçil beyanatta buluna
ra~. bu hücumların devam edtct
Q'ini ve dütmanın ~araılacıtını bil
dirmittir. lngillerenin Vııington 
Elçiıi Hılif alcs'ta beyanatla bulu
narak bu bombardımanların ikinci 
cephe için bir ha:ıırlılc oldu~unu 
bildirmektedir. 

so"n hücumu yapan pilotlar 
CGerla 3 tlacil auladat 

S"""""""""""""""""""""""""ı 

1 ŞEFİN KABULÜ i 
f Ankara: 2: ( A.A) - Cumhurreiıi /ımet /n6nü ı 
ı Çan/tayada eıki Çin o"ta Elçiıini kabul buyurmuı· i 
ı /ardır. Numan Menemenciojlu bu lıabulde hazır bu- ı 
ı lanmuılardır. ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

Yerli Dokuma 
Bundan sonra bütün Kız Sanat 
Okullarında yerli dokumalar ders 
malzemesi olarak kullanılacak 

Ankara : 2 (Türsözü Muhabi· 
tinden) - Y.eniden kurulan doku
ma fabı ikalaı ımmn iiriinleri dışın-

da, yurdumuzun hirçok yerlerinde 
dokuııan, fakat türlü sebeplerle 
muhitin sınırını aşmamış Ok\n r çe· 
şitli t:I tezgahı dokumalarının, kız 
teknik ö~retim okulları ameli 
dersleı inde daha geniş bir ölçüde 
kullanılm:ık suretiyle tanınmasını 
ve yayılmasını Maarif VekilliQ'i 
birçok bakımlaıdan faydalı bul
muştur. 

Bu suretle, hıı Kihi dokuma· 
lar, kız teknik öğretim okullarına 
devam eden yirmi bine yakın ta· 
!ebenin ameli ders ve tatbikatta 
kullanmakta olduku kumaş ve 
benzeri dokumalar arasında geniş 
bir yotaltım imkanı da bulunmuş 
olacaktır. 

Maarif Vekilliği Maarif müdür· 
lülelerine yaplıtı bir tamim ile el 
tezgihlarında dokunan dokumalar· 
dan 5 - 10 santimetre kare bü· 
yüklükfinde numuneler gönderme· 
lerini istemiştir. Numuneler, kız 
enstitülerinin ve akşam kız sınat 
okullarının çalışma mevzuları ara· 
sına giren kadın kumaşları ile, 
kadın, erkek, çocuk çamaşırları, 
perde, masa örtüsü, peçete, ve 
sofra örtüsü gibi ev eşyalarında 
kullanılacak kumaş ve bezlerden 
seçilecektir. 

Numuneler g-eldikten sonra 
Ankara lsmetpaşa Kız Enstitüsü, 
bunların okullarımızın müfredat 
pr<>l'J'amına (Öre ne ribi işlerde 
kullanılabilecetini mütehassıs öt· 
retmenlere inceletecek ve bu hu· 
susta verilecek karar, diter okul· 
lanmııa dı tamim olunacaktır. 

DENiZ ZAYiATI 
Ankara : 2 ( Radyo Bazeteal) 
Almanların söylediQ-ine ıöre harb 
başmdaoberi müttefik devletler 
17.748.000 ton gemi kaybetmiş 
terdir. 

Yeni Çeltik 
Kan anamaz 
Meollıte 

Ankara : 'l ( 1i1rksözii Muha· 
birine/en) - 3039 Sayılı Çıltik e• 
kimi Kanununun $On tadil sekli 
Ziraat (le Sıhhat Veküleılui tara· 
{andan incılenmeai ikmal edilerek 
Tı1rkiyt Bü_q(Jk MJ/let meclisine stfJk 
ıdilmek üzere BaşfJekalde sunul· 
muştur. Bu .IJeni tadil şekline ıö· 
re kanunda genel sıhhat başta tu· 
tutulmuş, komisyonlara geniş sala· 
hiyetlır v11 ilmiş tıe cezai hüküm
lerin kutJtJei müeyyideleri delişme:ı 
bir esasa baf lanmıı oldulu haber 
alınmııtır. Bu $Uretle Çeltik ekimi 
$ılılıi ve fenni •s•slarla yapılacak 
ve Sıhhati Umumigegi ihlal elti· 
rccek hallere meydan verdirilme
miş olacaktır. 

Kan11nun:hu iilnlerde mecliıe 
sttVkine ça"lqddıfı oe silratla md· 
zakere edilccell söylenmektedir. 

LIBYADA 

Rommel aldandı 
Romelin muavini 
/n•ilterede eıir ! 

Ankara : 2 (Radyo Gazeteal)· 
Almanlar çarfamba aünü aqa· · 
mına kadar T obrutu almayı ümit 
etm~lerdi. Halbuki bu teeyyüd 
etmedi. Roweliu wuaviııi İngi· 
liı.ler eline esir dlfwilf buluıJ" 
maktadar . 

<Gerlal s llactl aulada) 

Kanaviçe, çuval 
ihtiyacı meselesi 

TİCARET VEALETI TETKIKLEI<INI BiTiRDi 
Ankara: 2 (Türkl\kıü nıuha· 

birinden) - Ticaret vekilli~i, tüc· 
car ve mü"ltahsilin çuval ve hna· 
viçe ihtiyaçlarını kar$ılamak için 
bir müddettenberi yapmakta ol· 
dutu incelemeleri bitirmiştir. Ve
killik yakınd:ı alıcatı bir kararla 
her valilik emrine ıerekli miktar· 
da çuval kanaviçe kontenjanı ayı· 
racaktır. Vekiller valilik hudutları 
içinde çuval ve llanaviçeye ihti} a • 
cı olan tüccar ve müstahsili ve 
ihtiyaçlarını teıbit ederek dıtıt· 
mı yapacaklardır. 

Atina rasathanesi bir 
yerdepremi kaydetti 

Atina, 2 a.a. - Atina raaat
haneıi buailn saat 6,30 a dotru 
tiddetli bir yor sarsıntısı kaydet· 

s.suu J a.~ ••ıl•6•) 
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[Olaylar ve düşünC_ele_r _, 

Har.p ve • ·······: 
r · ihtilil ! • • 
: s· · · ·h h •h. · • b" h ı f ırıncı cı an ar ı, sıyası ır arp t 
: Cliye başladı, bugünkü illtilaP-harbıni yarUı : 

••••••• •• • •••••••••• 

H er harp bir ihtilaldir, daha 
doğrusu harple ihtilal arasın· 

da sıkı bir akrabalık vardır, 

çünkü her ikisi de muvaıenr-lcrin 
sarsılmasından doğar. iki veya 
fazla milletin varlık ıartları ara· 
sındaki muvazene bozulursa harp 
kopar. ayni millete men. up r>ar· 
ti \le sınıfların varlil.: ıartları ara
sındaki muvazene sarsılırsa ihti· 
IAl çıkar. Demek ki harp ve ihti • 
lal milletler arası sahada veya 
milli varlıklarda mevcut boıuk 
muvaıenelerin düzelmesine yarı · 

yarı vasıtalardır. 

Bununla beraber tamam ile si· 
yasi, yarı siyasi, yarı ihtilalci ve 
} ahut tamam ile ihtilalci neviden 
harplere ttsadür eoilir. 1914 har· 
bi ikinci, şımdi. harp ise üçüncü 
nevldendir. 

Maksadımııı i~ah ectelim: 1914 
harbi, siyasi bir harp diye baı · 
gösterdi ve büyük üevletler ara· 
sındaki rekabetlerden do~du . Fa· 
kat 1917 den ı;onra harp, siması· 

nı değiştirerek ihtilal taraf ıntt do~
ru kaydı. Son yirmi l«"neye ait 
h~iliıelerin lcavranmaaı için bu ; 
can alacak bir noktarlır. 

1917 senesine kadar devletler 
rejimlerine göre üeğil, men 
nfaatlerine göre ikh·e bölünÜ}'Or· 
du. 'l'Cr10. ihll\ etnpcı) tt\İat emel 

ler harp meydanlarında lı:arşılaşı · 
yor ve çarpışıyorla r dı . Hıç bir 
bO} Qk millet tamir J.:abul dmu 
bir bozğ'una u}ramamıf ve dahi· 
li bir buhran neticesinde 9arsıl · 

mamıştı . Karşılıldı fedaldirlıldarla 

bir beraberlik karfısına v ımtması 

mümkün görünüyor ve vakit ha · 
tırden geçiriliyordu. Hatta 1916 
ıenesinde avusturya imparatoru 
Kari, ayrı bir barışa varma1' mak· 
sadiyle ve Prens Bourbon P rme 
vuıtasiyle temaslara airmiıti . 

Tam bu 11raôa Rus ihtilali 
koptu ve harbin manasını tama. 
mile değiftirdi. Hllrp; rejimler a· 
rasında bir çarpııma, yani bir ih · 
titAl harbi 4elr.line ~irdi. Opdan 
sonra müttefik aevler, demolirasi 
davaaı' için, }ani Prusya askeri 
istibdadının yılulması ve mılletıe · 1 

rin kurtulması için dö~üş\Üklerini . 
ilin ettiler . Amerıka1 devfet reisi 1 

Vilson, 2 niHn 1917 tarihınde 
Amerika '.Küngtesinde ~öyledi~i 
bir nutukta cRusyada cereyan e· 
den yaman ve hof hadiseleri .> 
memnuniyetle ıel mtadıktan <>onı a 

1Amerika milletini har be ~üı ükle· 
di. 

Amerilia devlet reisinin. ko · 
müoiLim ihtilüline karşı gosterdi· 
ği bu iltifat, ilk c ihan lıı:trbiııe 
}'eni hir iıtikaınet verdi. Amed · 
!.:anın harbe girebilmtı!i için bir 
ıebeb liitımdı. Mdttefık devletle · 
rin arasında bulunan Rusya, ibtib· 
dal rtiiminin en şiddetli ~eklini 
temsil ederken, Prusya istibdadın· 1 

1789 Fransız ihtil!linin devamı 
gibi bir şekil aldı. Bir takım taht· 
tarı yıkmaı.., yabanc ı hanedanlar 
tarafından esir tutulan milletleri 
kurtarmak ve Avrupada eski reji
mi tamamiyle tasriye etmek iddi
asile döğüşüldü. 

1918 de merkezi ôevletler 
çökünce her tarafta ihtilat hadise· 
leri, grevler, i~yanlar, hükumet 
darbeleri başgö:.trrd i. Bu hadi~e · 
ler kısmen 1917 de doğan kurlu· 
luş ruhunun neticd eri kısmen de 
Rus işçi ihtilalinin serpintileri idi. 
Harbin, siyasi ve içtimai çöküntü· 
ler için müsait bir zemin yarattı~ı 
memleketlerde bu mayalardan iki· 
si de elbette işliyebilecekti. 

Tarihi bakımdan Rus ihtılalin 
den ~onra en büyük ehemmiyeti 
olan ihtilal faşizm hareketi oldu. 
Bu hareket, siyasi gay,.lerini ve 
kurulu düzeni bozmak hususunda· 
ki azmini derhal belirtti. Mussolini 
16 sontcşrin 1922 de ltalyan par· 
lamentosunda söylediği nutukta 

' müşahadele!İn muvakkat şeyler ol· 
duğunu söyledi, faşizm , eski İtal
yan askerlerinin, Versay barışından 
ve zarerin ltatya hesabına \"erdiği 
neticelerden dolayı yeise düşerek 
giriştikleri bir hareketti ki, başlıca 
saiki, İtalyanın maru1. kaldığı zille
tin irıliknrnını almaktı . Şuna şüphe 
yoktur ki faıist örnegi, Hiller ih· 

tila linin hamlamarnışs:ı bile bunun 
için ilham kaynağı olmuştur. ifa · 
beş harbi lngilizlerle Fransızların 
zaarıııı belli edince Almanya cesa
ret bulmuş ve onbr-ş sene evvel 
binat Mussolini tarafından haıır· 
!anan programa göre harekete 
geçmiştir. 

Muc;solini 1922 lkincikanunun· 
da yazdığı bir makalede demişti 
ki: ''Avrupada sulh muahedelerini 
yıkmak harekeli Almanyada baş · 
Jıyacaktır. Viyana, Pragla birleş· 

mışta . Çünkü karşısına Mrs Smit· 
her ile Mrs Solman kazık gibi 
dikilmi,lerdi • 

Mrs Smitherı yüıünü ekşi· 
terek öze bqlada : 

- Böyle bir şey yapaca~ınız 
asla aklamdan geçmezdi. Yabanca 
bir erkekle bir evde oturmak . • 
Bu haberin dotru olup olauaJı 
fcma biı .L&t ôtreuwelı: isteaiw . 
Çücıkü kulaklarıuua inanafüıuuış· 

tun. ikiniz Lurada yapa yuln11 
e \iaşl>aşa .. f.vl~natcd •n • • Zu 

dan bahsetmek, kanattl verici bir 
ıebcp olam111.dı. Çarlığın vıkılma· 
sıı demokrasi adına harbe atılmak 1 

imkAnını Vilıona verdi. 

- Rica ederim Anue , ri~u 
ederim arhk pansiyonuına ayak 
basmayın. Yarın sabah eşyaları· 

nızı gönderirim • Ne hicap ya· 
rabbi ! Ne hic-ap • • Haydi Mrı; 
Smithers gidelim • Gözlerim gör· 
mesin •.. ~rlık } ılulmadan evvel me· 

iela Lchistana istiklal vermekten 
bahsedilemezdi. Habsbur~ hane · 
daniylc ayrı bir barıfa girişmek 
ihtimali üıerinde d~rulduğu mud · 
detçe de Çek vatansoverlerine 
himaye göstermek mümkün değ-il
di . .. 

Amerikanın harbe ~rdiği ve 
müttefik milletler 1789 ihtilal pren· 
sipleri için döguştüklerlni iddia 
etmek imkanını buldukları dakika
da Avusturyanın ayrı barış teklifi 
reddedildi. Harp bundan ıonril 

iki ihtiyar kadan burunları lıa · 
vada mağrur bir eda ile kapıdan 
çıkıp gittiler. 

Tonny arkalaruıdan bağırdı : 
- Bu hadiseyi şelıre yayar· 

ken dedikodunuza nişanlandığı · 
ğamızı ilive etmeyi de unutma· 
yın . Yakında da evleneceğiz 1 

Anne heyecanlı ve biraz da 
şaşkan ruaraldaııda : 

- Bunu ciddi olarak ıöyle ·: 
miyorıunuz defil mi ? 

- Çok ciddi ıöylüyoruw 

TORKSOZO 

'~k .: ..•. ~. HABERL 
.Subaşıların 
teftişi işi 

Ziraat Müdürü Roy Nuri Avcı, 
Ticuret Vekaleti nıüf ettişlerindeıı 
Bey Seliiheıtin ile birlikte su ba· 
şılaı ııı faaliyetini tetkik etmek 
üue ova köylerine hareket etmiş · 

leıdir. 

İthalatçıların 
nisbi aidatları 

Bazı ithalatçı bi ı!iklerinde oıa

daıı tahsil olunan niı.bi aidatın it. 
halat enası maliyet heaeplarına 
ilave edilmekte olduğu halbuki 
birliklerin para masrafı karşılığı 

olen ve temamiyle mensupları ta · 
rafındl\n yapılması icabeden tedi. 
yeterin maliyetleri ilave olunarak 
müstehtike intikal ettirilmesinde 
isabet görülmediği ticaret vekille · 
tinden vilayete bildirilmiştir. 

Köy enstitülerinin 
çıkardığı mahsül 
Yotılı köy Eııstitüleriııin istıh-

sal etmekte oldukları hububata el 
koyma muamelesi hakkında vilıi 

yete ticaret vekületi iaşe müskşar
lığındun şıı şekılde bir tamim gel
mıştir: 

c Köy Enstitüsü insan, hayvan 

mevcudu ile önümüzd~ki istihsal 

yılı kinde ne 1'aaar s'aha, ne cins 

hububat ekecr-ği tıpkı köylerde 

olduğu gibi te bit olunacak ve 
enstitü için bir köy ıhtıyaç ve da. 

~ıtma defteri haıırlanaca"ktır . > 

Enst itünün senelik yemt>llik vr. 

d meldilc ilıtira<·ıııdan foılbına el 
koneca ltır . 

rnek harekcllnden vazgeçerek Ber· 
linin arka ına katılacaktır. Dünya · 
nın en manasız bük:hmctlerinden 
biri olan Çekoslovakya ya teba 
diye verilen öört milyon Alman, 
Alınanyaya l<a\luŞacak ve Avrupa · 
nın göbeğindeki Alman kütlesi 
seksen milyonu bulacaktır . ., 

Mussolininin bu kehanetı ar
f i harfine doğru Çıkmış ve "yle 
yeni bir harbe yol açmıştır ki bu · 
nun asıl kax.nağı ilk cihan harbin· 
den do~an cihan ihli alidir. 

Ja:ıtl •• 

Her vatandaş bir 
nü~fus cüzdanına 
ah· b bulunacak 
ÇOK MÜHİM BiR TEBLİGAT 

:·········· .. ············: ! SEHIRU i İ 
! Yai'jını, Tuzunu, elb' ı i seni, ayakkabını çOk iyi f 
ı kullan yamala giy. Bir ı 

çeflt ye, BugUn hiçbir ı i tasarruf tedbiri ay•p de· ı 
ı g'll ı 
: ........................ : 
. Bir yardım 
B. Hasan Atılın 
Maarif severliği 

Şehrimiz fabrikatörlerinden Bay 
Hasan Atıl 300 lira.sa Kadıköy 
okulu talebesine ve 800 lirası da 
Türk Maarif Cemiyetine olmak 
üzere Maarifimize 1100 lira ba· 
ğışlamışhr. Bundıan evvel de Bay 

Hwıan Atıl Kadıköy Diliiş ve 
Biçki kursu talebeleri için ba · 

taşta bulunmuştu. Maarif namına 
Hasan Atıla çok teşekkür eder, 

bu örnek cöwertliti hayranlaklı. 
karşılarız. 

Spor ajanlarına 

ınükafat verilecek 
Eyli)! ayı içinde şelirimiz .)'ÜL· 

me havuıun<la yapılacak Türluye 

yilıme birinciliklerinde üç bölge 

su sporları ajanına, 2österecelderi 

faaliyet -Ve başarı öerece~inr: göre 

merasimle birer mükafat verile<'e· 

~i genel direktörlükten şehrimiı. 

bölge beden terbiyesi mli<lürlü· 

ğüne bildirilmiftir. 

• 

Hükümetimiı. nüfus cüıdaıılaıa 
hakkında çok mühim hir karar 
vermiştir. Adana askerlik şübesin· 

den gelen bu tebliğatı aynen 
aşağıya alıyoruı : . 

A- iki ay zarfında her erkek 
vatandaş nüfus hüviyet cüırtaııı 

tedarik etmif olacaktır . 
B - Bu müddet ı.arfında nü . 

fus hüviyet cüzdanı tedarik ede· 
miyenler mahalli hükumetten mu
vakkat bir vesika alacaklardır . 
Bununla beraber eıaa nüfus cüz· 
danlarının en kısa bir zamanda 
ellerine verilmesinin alakadarca 
temin edilmesi ehemmiyetle takip 
olunacaktır . 

C - Nüfus cüıdanlanrıda as 
kerlik muameleleri kayıtlı olmıyan 
mükellefler iUlrı tarihinden itiba
ren askerlik şubelerine şah&an 

müracaat edecr-lder ve nüfus cüı· 
danlarına askerlik şubelerinde ya· 
ıılı askerlik muamelelerini kayıt 

ve teaqil ettireceklerdir. 
D - Nüfus cüzdanı olma· 

yanlar mahalli hükumetten ala
cakları ve•ikalaı ı ve varsa asker· 
lik ettiklerine dair ellerindeki ve· 
sika veya terhiı tt zkerelerini as· 
kerlıL: şubelerine gösterecekler . 
Ve nüfus hüviyet cüzdanı yerine 
hükumetten atöıkları vesikaların 

altına aalierlik: muamelelerini yu.
dıracaklar clır . 

E - ~ul>eıniı. halkıııdan olup 
aher şube mıntakas ıııda bulunan
lar oranın askerlik şubesine mü
racaat ederek ellerindeki nüfus 
cüzdanlarını veya hükumetten a· 
lacakları veaıkaların altına yine 
askerlik muamelelerini kaydetti· 
receklerdir. Şuliemiı mıntakasın

da olup ( Hariç şube halkından 

olanlar da ayni şekilde şubemize 
müracaat ederek yukarıda ı.ikre· 

dilt:n ukeri işini oubemiıe yap-

(Gerlsl 3 üncü 1ayfadat 

i~~~~~~~~~~~~~§} ı zaman Jeffle, onunla beraber ol· ~~s~~;"E;f'l'F~~iS~~: ·~• dutu zaman duydutu heyecana 
ve li.endinden geçişi duyoıamaıtı. 

Jeff ! Evet Tonny'e ondan 
bahsetmeli idi .. Ona karşı hiç de 
dürüst hareket etmemişti. Er geç 
bu hakikati Öğrenecek değil wi 
iai .. O :ıanıan hulıtlunda n~ dü · 
ş ııecekti ? 

- ~arın ona lıt.r Şt'yİ ıoılıa 

tuc:11ğıuı .. 

Çeuiren 4 - . . . . 

Anne 1 Bu l<aCiar ciddi olarak 
ıarıu ettiğim hiç bir şey qlw11 · 
ıuıştır. Fılhakiku .şimdiye liadu 
lıiç evlenıut"yİ düşüuıııeıııiş ve 

istememiştim . KnJıaılardan rıt<f • 
ret ettiğim de doğrudur . Fokut 
fikrimi deği~tirdiıu . Zıth~ıı garip 
olanı da b:ıJur • 

Biı Jenbire çehresinin rt":ngi 
değişti : 

- Ah 1 Sizin Jeffle uişunlı 
olduğunuıu unutuyorum • 

Sesi heyecandan titriyordu . 
- Fakat Jeff artık mevcut 

değildir ... Size rast geldiğim gün · 
denberi benim için böyle bir a · 
dam mevcut dt"ğildir .. Siz onun 

hatırlarına kafamdan sildiniz Ar · 
tık şimdi buna tamamile eminim . 

Tonny mesııtlu . Onu kolları 
arasında sıkarak : 

- Ben de öyle düşündüm • ' 
Bu nişanla bir masaldan başka 

bir '.Şey değildi . Ona hiç bir defa 
ya:ı;uıadınıL. Ondan bir güıı bile 

Anne yatatının üstüne u.ıaıı· 
mış. yeni vniyetini Clilşünüyordu . 
Hakikaten bu garip adama işak 
ma idi ? ilk defa ondan nefret 
ettiğ"iuı ı11nayordu . F"aliat hiç \iir (De 

• 

na,andtlrecek 
bir badlıe I 

Tilrksözii yiı mi dört saatte biı 

elinize ulaşıyor. Bununlı:t bera · 
her Türk süziiııün hamlanma ı 

aşai'ı yiılrnrı on iki aut Çinde 
OIU)'.Or, 

Aıııerikada büyiAk bir batak· 
lık üıerirıe Ford'un kıııdıı~·u yeni 
bir uçak fabrilLası gece gündü .. 
Çalış:ırak her saatte bir tayyare 
çıkarmağa baJlamı,. 

Yarinki Türksözü elinize ıe · 
çeceği zamana kadar bu fabrika 
24 yeni uçak yapmış olacak. 

insanı derin derin üşüncfüre· 
cek bir olay detil mi? 

GÖRÜNEN KÖY 

ltalya Hariciye nazırı ltalyan·
Fransız münasebetleri için, <Al· 
man - Fransız müna41ebetlerinde 
görülen ahengin taşıdıiJ vasıfları 
hai7.dir> diyor. 

Bundan ltalyan - Fransız 
münasebetlerinin de pek ahenkli 
olmadığı anlaşılıyor. Görünen köy 
klavuı istemez. 

ELBET ÖÖRENllllZ 

iki tarahn söyledi1'lerioden an· 
laşıldığına göre Harkof meydan 
muharebesi bitmiştir. ihtilaflı nok· 
ta, bu büyük muharebede hangi 
tarafın bittiğidir. Fakat cyaşıyan 

görür> sözü boşuna söylenmemiş· 
tir. Yaşarsak elbet ıünün birinde 
onu da öğreniriz: Geçen sene o· 
!aylarından bir ço~unun gerçe~ini 
bu sene öğrendiğimiz gibi ... 

Şeker kar haddi 
Ticaret Vekileti fıat müralLıbe 

müdürlü~ü feler kir hadleri hık· 
kında vilayeti izden malumat tı· 
lep etmıştir. crlieı ve knalard• 
totltan veya pera ente şeker sa· 
tıfı yapmakta olan eanıfın yilı.dc 
kaç ti Arla ç alıştı2ı, harbe tek ad · 
dbm eden ğOnlerle t>ui{in ~ kirırı 
ne olduğu fiat mürakabe müdür· 
tütüne bildirilecektir. 

TORKIYE Radyoıu 

XNKARA Railyoıu 

Çarşamba -3.6.1942 

7.30 
ayarı 

7 .33 Müzik : Raayo Salon Or· 

kestrası. ( Vıolonisl Necip 

Aıkın). 

7.45 Ajanı Haberleri 

8.00 Müzik : Radyo Salon Or· 
kearası Programın devamı. 

8 15/ 
8.30 Evin ıaati 

12 30 Pmıranı ve Memleket saat 

Ayarı 

12.3'i Müzik : l'ck ve bua'ber 

Şarkılar. 

12.45 Ajan• HıtlJerloı i. 
13.00 
13.30/ Mihik : Ş:ırkıl r pı oğramı· 

rıııı öe amı. 

18.00 Program ve M~mleket saat 

Ayarı 

18 01 Müzik : Radyo Dons Or· 

kestıası. 

18 45 Müzik : Faıııl ht-) eti 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Serbest 10 dııkih. 
19.55 Müıik : Fim Şarkıları . 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Bir Marş ötreni· 

yoruz. Haftanın Marşı. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : Saz E~erlcri. 
21.30 Konuşma ( Av ve Spor' 

Dair). 
21.45 Müzik : RiyascticumhıJ' 

Bandosu. ( Şef : lhs•fl 
Künçer). 

22.30 Memleket Saat '~)· arı ı;e 
Ajctnı haberleri 

22.45/ 
22.50 Yannki 

Kap.anıt 



t 
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telsiz vermek 
Müteveffa Maı·koni'nin asistanı 

profesör Şnayder , Rap:ılo'd:ı Mar
koni'niıı rudyo teknik laboratuv:ı· 
rında kc~fetliii bir aletle elektrik 
cereyanını telsiı olarak nakledc· 
bilmiştir. Bu mesele üıerirıde 
muhtelif memleketlerde birçok fi· 
ı.i~çilcr de utraşmaktadır. Bir 
miiddct evvel Amerikan gazetele· 
rinin y~zdıklanna göre, Amerika 
8ırlcşik devletlerinde yaşıyan Hır
vat mühendis Nlkola Tcsla da Mi· 
çirın sahillerinde elektrik trenini, 

telsiz olarak, yani havadan ecre· 
yan vermekle işletmiştir, 

Profesör Şnaydcr elektrik ce
reyaııını telsiz olarak naklettirdiği 
mesafenin uzunluğunu bildirmemek· 
tecfü. Bu sebeple, yeni keşfin he· 
nüz laboratuvar tecrübeleri sahasın 
dan çıkıp çıkmadıiı bilinmemek· 
tedir. Bunun için, bunun pratik 
sahaya da ne 1.iman çıkanlacağı 
henüz belli dttlldir. 

Pırlanta İ•tihaali 

Şimdiki harb en zı)' ac _,pır· 
l~mta istihsal ve işlenmesi iiini mü
teessir etmiştir. Bunun sebebi pır
lantanın ham olarak çıktıiı Cenu 
bi Afrika ve 1Cenubi fAmerika ile 
pırlantaların işlendiR'i Garbi Avru· • 
pa memlekelleı i arasında her tür
lü münakalenin kesilmiş olmasıdlr. 

Harbdeo evvel bütün dünya 
pırlantalarımn yüz ~ ye mişi Bel· 
çikada AnvcBe ş rinde ve kala· 
nı Ho landa ile ftt. m nyada tıraş 
edilip işleniY,ordu. 

Ne lngilterede, ne Amerikada 
J>ırlanta tıraşı sanatı teessüs et· 
mcmiştir. Ham pırlantanın istihsa-
li lnıilizl~rle Amerikalıların inhi· 
sarı altın aClır. Fal<at pırlantaların 
itlenmcsi inhisarı Avrupa.. kara ı· 
mn iarp kısmı ınem~1<.etıen e 
mah~ustur. 

Bu yüzden harb bailadığın
dan bui ham pırlanta stoku sene· 
d~n seneye artmıştır. Ayni ıaman· 
damadenlerin istihsali de artmış· 
• 

tır. 

1938 senesinde 11,600,000 kı
rat pırlanta çıkarıldıtı halde 1940 
senesinde bu miktar_ 14,140,000 ve 
19ll aeneıin\te 16,000,000 ~ırata 
balit olmuştur. Bu seneki istihsal 
miktarının yirmi milyon kırattan 
•iatı olmıyacaQ'ı tahmin ediliyor. 

Ham pırlanta tıraf edildikten 

sonra iki türlü kullanılmaktadır. 
Biri bilezik, werdanlak, küpe ve 
saat ıibi teıyinıtta, diteri fenni 
alt.tlerde. Pırlanta a-ayet sert oldu
tundan madeni aletleri ~mekte 
pek lüzumludur. 

En sur çrlilt aletler ancak 8, 
yahut 9 derece sertlikteki maden 
çubuk ve lavhasını kestiti halde, 
pırlanta 10 derece sertlikteki ma· 
denleri de kesmektedir. 

Her vatandaş bir 
nüfus cüzdanına 
allib bulunacak 

- tBaıtaratı i"iııcide) -

tırecaktır ) 
F - Köy muhtarı ve mahal

le mün~cuilliii bu ilanı yınında 
mu af au ederek mündcrecatına 

~öre ır~~et edecek vt köyünde 
ve mahalleıinde asll:erlik işini } u · 
karıda iikredildiai veçhile yap· 
tırmadık \(ılm )'ıcall ır . Ve bu 
İfe çok ehemmiyet verilecektir . 
Köyünde ve mahallesinde yuka· 
rıda ıikrcdilen askeri muamele
sini yaplırmamış olan fahıiyet
lere tesadüf editirıe köy muhtarı 
ve mahalle mümessili bu şahsı 
ıiılemiı telakki edilerek o muh
tar ve mümesıil hallkında aslccrf 
ceıa kanununun ı 63 ) üncü mad
deıi hükmüne tabi tutulma" şar
tile hak:kın<lı takit:iatı kanuniye 
> apıl•caktır. 

Vilayetfn bütün dıireainde 
mevcut memurlaı dan mükellef 
hiımetini aörenlerin ayni mua· 
P-Aelcyc tabi olduıtu ilin oluııur. 

Sovyet cephesi 1-==--
Hava akını ( B:ışı 1 inci say/ada ) 

ha rekdlere giı işilaıt"llİ de ınüm
kündür. Filhakika dün gece suvyd 
kaynaklarından gelen haberler 
dikkıtti kalinin kesmine çekmek
tedir. Almıınlar bu kesimde tank, 
piyade ve hava kuvvetleri ile arka 
arkaya üç hücumda bulunmuılar
dır. Kalenin :ehri 6 şubattanberi 
ruılar tarafından kuşatılmış bulun
ma1'tadır. Ruslar şubattanheri şeh 
re karşı hücuma geçm~mişler, 

etraftaki mevıilerini sağlam laşlır· 

makla iktifa etmişlerdir . 

Son günlerdeki alman hücum 
!arının gayt-si Rije'vcieki kıtnları 
kurtarmak olsa gerektir . 

~tô1'fıo m Tiıiııingen gai etc.siniu 
muhabiri, Harkof muharebe saha 
a.ını ıe1. ·l';ten sonra rus silahları 

:haU nrta tazı malümat vermekte 
ve Alman başaıılarının, rus mu
kavetinin kırılmamış olduğunu 

unutturmaması aerekti~irıi yazmak· 
tadır. Ruılar Harkof muhareb~aine 
pek bü}ilk kuvvetler sokmu.şlardır, 
Almanlar bu sayı üstünlilğüne 

ancak tAbıye _yüksekli~i ile karıı 

koyabilmiflerdir. Ruılar 25 • 50 
tonluk tanklar kullan'Jlıılardır. Ko 

y de}inıniyen bu tanklarda top 
rdır. Ruslar bu muharebede 

!~iliz ve Amerikan tankları da 
\Cullanmıılardır. Rusların 122 ve 
172 millimetrelik mükemmel top 
tarı vardır. Buna mukabil uçaksa · 
var topları kalite bakımından tat· 
ınin :-edici bir derecede detildir. 

Alınan silahlarına ıeliııce al
manla ~n en iyi silahları sahra ve 
uçaksavar toplarıdır. Fakat her 
şeyden ziyade alınan askerinin 
Jerdi üstünlüQü ııözc çarpmaUa 

ri ır. 

Stokholm : 2 (A.A) - lı.yum 
bölacsi miistcann olmak üue do~u 
cephesinde hareketsiı.lik vardır. 
Almanlar Kaleninde faaliyeti ar
tırmıılardır. 

Berlin : 2 ( a. a. ) - Askeri 
lıı:aynaklardın bildirildiğine göre, 
din ehemmiyetli hıva teşkilleriue 
dotu cepbeıinin cenup kesiminde 
Sovyet sahra ve topçl.l m :ı:ile· 
rini bombalamak vazifesi verll
miftir. 

Alman birlikleri cephe geJj· 
lerinde demiryollanna ve muva 
ıali merkezlerine bir çok bOcum· 
larda bulunmutlar ve tesirli ne · 
tkt!ler almatlardar. Sivutopol ka· 
lesi de dün tesirli bir surette 
bombalanmıştır. Rıhtımda ve an -
trepolarda hedeflere bir çok iııa· 
betler olmuştur. Alman hafif sa · 
vq uçakları SivastoP,OI etrafın
daki fabrikaları ho111blllırnu•lıw 
dır. Bir çok yangıular çıktığı wü· 
falaede edilwi4tir. 

Dotu c•phcsiıılıı merkn kesi· 
minde pike uçakları dün bilhassa 
kara lıı:uvvctlerinin harekatına yar 
dım etmişlerdir • Bundan başka 
cephe hattı gerisinde Sovyet kıta 
topluluklarına , dewiryollarına , 
istasyonlara tesirli hücumlarda bu· 
lunmuşlardır. Bir dewiryolu hattı 
elıewmiyetli bir kıaç noktadan 
lieaıilw i'ti r . 

Vaşington : 2 (A .A) - Agır 
honıl>a tayy:ıı~lerimiı Birmoııyıı ll ıı 
ki Japon ;it&keır bölgelerine şid . 
detli hücumlar yapmııtır. 

Tokyo : 2 (A.A) - Japon 
muntazam birlikleri ileri hareketle
rine devam etmekte ve Çinlilere 
büyük u yiat verdirmektedir. 

Melborn : 2 (A .A) - Avu&t
ral ya şimal indeki adalarda Japon
lar mütemadiyen toplanmaktadır. 
Müttefiklerde büyük hazırlıklar 
yapmaktadır. 

Hava kuvvetlerimiz Raböl <lok
laı ına hücumlarda bulunmuştur . 

Bitler Vl,lyl 
tehdit etti 

Ankara : 2 [ Radyo Gazetesi) 
Şimdi gerek Mihvercilcr , gerek 
demokratlar Vişiyi kendi haline 
bırakmış görünüyorlar • Mesela , 
Amerika Martinik weııeleııin<le 
ileri gitmeıiıiştir. 

İtalya hariciye naıırı da ge · 
çenlerde slSylediti nutukta Vişlye 
hücum etmemiş, " Alman - Vişi 
poliiikası ne ise Roma - Vişi 
politikası da odur " demekle ik · 
tifa etmiştir . Şimdilik Vişi hal(· 
kında mühim bir karar verilm~ -
mif görünllyor. 

Bern : 2 ( a. a. ) - Gelen 
haberlere göre, ltalya ile anlaş· 
ması için Almanya Vişl hilku • 
metine milhlet vermiştir • Bu an -
ıa,ma Nis , Tunus ve Korsikayı 
istihdaf etmektedir . 

ıaıncı defa Abnaa
yaya ı G 38 açalila 

blcam 
• (Bqtar:ırı Birlnridt) 

arasınoa, Kanadalılar, lngiliıler, 
Rode~alılar, Avuıtralyalılar ve 
diğer bütün dominyon tebalatı 

vardı. 

Bir lsviçre i&ıeteıi ise, Kolon
yaya yapılan hQcuınua 110,000 
Alman ölmüştür. 

L<Jndra : 2 (A.A) - ikinci 
de a olar~k bin lnıiliz tayyaıesi 
Alman üslerini ve bilha111a . Rur 
lıavzaıını tiddetle bombardıman 

ctmiftir. E.sscn'deşiddetlc bomba· 
lanmıştır. 

Kolon}ada 20,000 kiti ölmüş 
ve 50,000 kiti yaralanmıştır Son 
hava akınında 35 lngiliı uçağı 
geri dönmemiftir. 

Memleket meseleleri 
üstünde mühim tetkik 

TORKSOZO 

LiBYA DA 
(tlaştararı Birlnridt') 

Libyadaki lıart>lıetlerin 1(t"Iİ!I · 
wesi şüphesiı. ki, Vişi üuriaıde 
büyük tesirler yapacaktır -

Tobruğun cenup do~uıunda • 
biiyük tank nıulıarıebesi devam 
etmekle beraber cephede yeni 
bir değişiklik olmu~ ddildi~ . Al
man ve İtalyan resmi tebliğleri 
\'e kay nakları bazı lneiliı kuvvet
lerini imha ettiklerini, 3000 eıir 
aldıklarını ve bu eıirkr meyanın
da bir lngiliı generalinin de mev
cut bu\uııdu~unu kaydetmekte · 

dirler. 
Bütün hunlara rağmen şu söy

lenebilir ki . bugüne kadar Romel, 
umduğu neticeyi :istihsal edeme· 
mittir. Tobruk hala İngilizler elin
de bulunmaktadır. Romel bundan 
sonra yeni inkişaflar temin ederse 
belki umduğu tahakkuk edebilir. 
Faliat Romelin batıya doğru çekil
diği rivayetleri de vardır. Bu tak· 
dirde Romel büyük bir zaraı la 
plançosunu kapayabilir. 

Kehire : 2 (A.A) - Romelin 
hücumu lnııiliz mukavemetini kı· 
ramamıştır. lngiliz. hava "uvvet
leri mihver iaşe kollarına amansıı 
hücumlar yapmaktadır. 

Atina rasatuanesi bir 
yer depremi kaydetti 

(Battarah Birlacide) 

miştir . lık dephr( meler evvela 
Doriada,da hissedilmiştir. Birinci 
şiddetli Barsıntı Hat 11 i 12 daki -
ka ve 19 saniye grçe kaydedil
miştir. Sarsıntının merkexi Atina . 
nın 160 kilometre batııinda tah· 

min edilmektedir. 
Şimdiye kadar alınan h!lber· 

lere gorc aıııraınlı Amfiaa, Galaksi, 
GoJoı, Lırisa ve Livadvo'da his
sedilmiştir . 

ACELE Sllll' EV 
Kayahbağ mahallesinde Kur· 

tuluş ilkokulu civarında 9 o· 
dali geniş avlu ve su kuyu· 
sunu şamil bir ev acele sat· 
lıktar • Milli emlak memuru 
Kadri Dermana müracaat edil-
mesi ilan olunur. C. 

HALKEVİ REiSLiGIMOEH : 
Köycülük Komitemizde a· 

çık bulunan bir azahk için 9-

6 - 942 inci salı günü saat 
18 de HalkevinJe seçim ya-

pılacağından bu şubeye ka· 

yıtlı bulunan azaların o gün 
Halkevinde hazır bulunmaları: 

Wllletçl eczane 

TOROS ECZAff AIESi 
Yeni Cami yanmd• 

, ......................... 1 
SEYHAN PARKINDA ı• 

.BU GIE<elEe 

•• 
REVU i 

1 
TERTiP EDEN : 1 

SADİ TEK 1 
Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ • 

saat 22 de~E~Q başlar. 8-26~e . ..................... .. 
ı········ .. ·· .. ···· .. ···•·········· .. ······ .. ·· .. ··ı ! Ambalaj çuvalı alınacak i 
ı Tütk çimentosu ve kireci A. Şirketinden : i 
ı ş· k . . . ı ı ır etımız çımento ambalajına salih ebad ve evsafta çuval 
ı satın alr~ak . arzusun~adır. Alikadarlann Galatede Ag opyan ha- ı 
ı n~~da Şırket merkezıne çuvalların abadı , ne çuva lı olduğu, ye- ı 
ı n_ılık veya kullanılmışlık derecesi ile fiatı hakkında tahriren veya lı 
ı ~ıfahen teklif göndermeleri rica olunur. ı 
ı 1- 3 14208 ı 

:"" .. " .............. " ........ " .. " .. "" .. " .. ' 
ı············ ...................................... , 
i Bilgeni• en ııhbl içme ıaya i 
i ACI DERE ! 
ı : 
ı Bu yıl yeni müstecir elinde ı 

f AÇILDI · 1 
i YATAKLI, fEMEKLI TEMİZ YERLER, MunniL TARİfE ı 
ı ı 

i Acı <Iere İ 
ı • ı 

f içmesine gidiniz f 
f Çok memnan kalacakıınız i 
ı 9-10 14173 • 
ı~ ................................................ i 

ilan 
ADANA OOGUM Y[ ÇOCUK BAKtMf Yi BAS TABiBliGiHOEH: 

Müessesemiz yiyecek ihtiyacı ile kok kömürü ihtiyacına 

istekli çıkmamıştır~ 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi hü· 
kümlerine göre... bu ihtiyacın pazarlıkla satın alıriacağl ve pazar. 
hğın 5/6,942 cuma günü Sıhhat Müdürlüğünde yapılacağı bir 
kt-re daha ilan olunur. 14204 

i LA N 
BELEDiYE RIYASETIMDEN : 

1- Temizlik işleri hayvanatının Lir yıllık nal ve kayar ihti· 
yacı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Beher ayak müceddet nalın muhammen bt"del i 60 ve 
beher ayak kayarın 25 kuruştur. 

3- Muhammen bedeli 1J3 liradır. 
4 - ihalesi haziranın 12 inci Cuma günü saat on beşte be· 

lediye encümeninde yapılacaktır · 
Şimdiye kıu\ar alınan haberlere 

iÖre, dün Dom~b. bölgesi ü:t.erin -
·de cereyan e<len hava muhare· 
belerintle 13 Sovyet uçağı düşü· 

(Başı 1 inci sıyfıdı) 

cl ir. Şu halde memleketimizde 
iaşe vazi~·etinin bu seneki sıkıntılı 
<levre:si urtık sona ermiş sayıla
bi!ir . Bundan sonra aııl düşünüle
cek mesele gelecek ıene iaıe İf· 
leriııi geçirmiş olduQ'umuz tccrü· 
belere ııöre düzeltmek için piları· 
laştır~akhr . Son zamanlarda 
memlekctiıı bir çok yerleritte ya· 
ğan f aydah Y:twmurlar umumi 
surette yeni mahsul haHıncJaki 
ümitleri kuvvetlendirmiş oldujun
dan bu pilinl•şma i~indc hülti't· 
metin muvaff akiyetiııe yardım 
edecektir . - Asını Us 

.... ,-. ..................... .. 5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. lstiyeııler orada 

Brükselles' de büyük 

bir yangın çıktı 
Brüxellcs, 2 (a.a.) Bruxel-

ilan 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 

Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 
4 - Haziranda satışını bildirdiğimiz aşağıda cins ve mik-

tarı yazılı mallar J 9. Haziran. 942 gününe tehir edilmiştir. 

1 - Mahzen tozu 5200 Kilo Tahminen 
2 - Yağlı kir i meydan 298 2 ,. ,, 
4 - Hurda öalya bezi 9100 ,, H 

görebilirler. 
6- ihale günü muayyen saatte taliplc::rin 

makbu:ılarıle birlikte belediye encümniııe müracaatları 
olunur. 26- 30-3-7 14178 

DENİZ HARP OKULU YE LİSESİ KOMUTANLIGINOAN: 
1- Deniz Lisesi 9 ve 10 cu sımflarile Deniz Gedikli Erbaş 

Orta okulu 6,7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 

les'teki büyuk Primtemps mağa· 
zaları yanmıştır. Yangın o kadar 
şiddetli olmuştur ki itfaiye kıtaları 
biitün gayretlerini civardaki evleri 
kurtarmıya hasretmek zorunda 
kalmıştır. Zarar büyüktür. Yalnız 
yanan eşya bedeli 11 milyon frank 
tahmin edilmektedir. 

Açık arttırma suretiyle 19. Haziran. 942 g,ünü s;ıat 16 da 
ıartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada satılacak- j 
hr. 4- 8-11 15-17 14210 

1 /Haziran/942 de başlanarak 20/ Ağustos;942 de son verilecektir. 
2- isteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 

okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatları 14149 
16- 19- 23- 26- 30-2- 6- 9 
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. Gazete ve Matbaası 

·Türksözü 
• OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- 1 

flHOA VUKU BUlAH HAOİSElERİ GÜNÜ 60-
NONE VERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. Gazetesi 

Bitap, mıcmaa, çell, bilet, au,, 
plia, llarıta, llllamam matbaa 
ıtaırıaı Tlrlllyede mevcut mat
baalara rellallet eder de, ecede 
tall we ılrıtıe eldea çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 

• 1 
1 • • • • • 

PAMUK - HUBUBAT 
2 • 5 • 1941 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S. ı 

Koza 00.00 1 00,00 
1 00,00 Klevland Ç. 

Klevland 1-
Klevland il 
M. Parlatı 

---00,0<ı ' 00,00 

P. Temizi 
Kapı malı 

00,00 00,00 
00.00 00,00 
00,00 00,00 

Y. Çiğ'idi c 00,00 
.!<· Çiğidi -------l 0,00 j 
Susam 0,00 
Bu~day yerli O<f,ö-, 0,00 
Arpa o.oo ı 0,00 

-Yülaf - o-;oo 0,00 

1 

- Ser bes DöYiz Kurları 
DOLAR 

Alış 

Sahş 

STERLiN 

129.20 . 
132.20 

liholöt bed .-.11 ri ( mol 'f!• 776 
d ttll ) prlmlı M>i•) 

Tuı ~ İy.- J .. ıı ı,ıunJ .. ,il .rı . rınv· 'J ;j 'I 

l .. n LA de li " ' ı 
l f.ı o ._ .. J. ı .,,. m .. t tod~ll•ıo ı:'i8 

olııro~ ' gEl .. n l>r.1111 .. .ın nlıJ 
•.urıı 

Yc.ıJıı ıl ve lEVyuMvı u Vfo• 'J ') l:J 

~olra lı;l• ı Q F- l c111 do.lzl,.rı.ı J 

c. lıt luru 
Primıı , atıl•t ( Tol. ıll mıu· !>'.14 

r .. tlaıı vooh • ) 
P rimsi z lllı• Kuru 

İ SAGLAM, TEMiZ, ZARiF CiLT iSLERiNiZi ~NCAK TORKSOZ~ 
1 MOCELUTHANESINOE YAPTIRABILIRSINIZ 

• ıs .. . 

Umumi N~şriyat Müdürü: 

1 ..................................... .1 
MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı '(er: Türlrıözü Mıh. 

~~~.~ -~ .~~ .. ~, . ,~~ I 

T. lş -Ba~kası ...................... ..._ 
&içik taıarral lleıapları 

1142 lllramlJ• pıaaı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 May11, 3 A;uıtoı, 

2 /ltinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllramlyeıerı 
1 Adet 2000 Ltrılık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 3,000 ,, 
2 

" 
1~ •• = 1,500 

" 3 .. 500 .. ;- 1,500 .. 
10 .. 250 .. 2,500 .. 
40 

" 
100 

" 
4,000 .. 

50 " 50 ., .....,, 2,500 ., 
200 .. 25 •• = 5,000 

" 200 .. 1 (. .. 2,000 il 

Türkiye ı, Banka•ına para yatarmakla yalnız 
para blrlktlrmlf va faiz almtf olmaz, •ynt 
zamanda talllnlzl de denemlf olur•unuz 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu' tarihi : 1888 

S•rmay••İ : UJ0.000.000 Tarlı Lfra•• 

Şube ve a)ana adedi : 26~ 

Zirai ve ticart her nevi ban"8 muamelelı!t 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
u ~O liras. bulunanlara senede 'f defa çekilecek kur'a ile 

. aşatıdalci plina rör.: •bf.tmiye daQ'ılılacakhr. 

4 Adet 1000 Ur alık 4000 Uu 
4 • MXJ • 2000 

" 
' .. 2SO .. 1000 

" 40 .. 100 
" 4000 

" 100 
" so .. sooo .. 

120 .. 40 .. 4800 .. .. 
160 .. 20 .. 3200 ,. 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar uir sene içinde 50 
liradan &şatı düşmiyenlere ikramiye çılctıtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kur&ı.ar senede 4 defa! 11 - Eyhil, ·ı 1 Birincilcinun. 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

.... '!!!!!!!!!!!!!!~~~-------------------- ---

Nazarı· dikkate 1 
• Ceyban iktisadı MWI TeaY;la Alım we 1 
:satım Ortallblı Kooperatif 'lrlledadıa 

1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 
olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 

: Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 

i 
niden Ceyhanda faaliyete başlamış!ır. Her 
nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 

: kar mukabilinde perakende olarak sahşa 

1 başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 

1 
tış mağazasına uğramaları kendi menfaat· 
leri icabıdır. 24- 26 14082 

.......................... 

NEVROZIN 
Bltla atrııana puze111r~~ 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
818 TIK KAŞE 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
tmı aüratle izaleye "alidir. Ro
natiıma evcaı, ıinir mafsal ve 
·dt-le 11tırapları NEVROZIN'le 

teda"i eı.füir, MüeHir i14ç : 

N E V R O Z I N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
. icabında ründe 3 

3 Haziran l 942 

! En Büyük Hakikat 
, ı R 
IA 
ID 
=v 
lo 
~L 
il " . 
= 1 
iN 
~ 

Dl~ MACUNUHUH YlRlTTlm SIHH\l 
C~ ZIBE VE GOZELLIKTIR ! 

• 

M M "~adyolin ,. h:u ilrnltde mües- de p ırlak neticeler veren 

il '>ir terU~i. daim.ı ıazeliji ile "Radyolin,. sizi terkibi m«:çhul 
Jt ı~mayüı etmiş ve c nblnlerce ve birkaç misli pahab ecnebi 

1 kişinin tercih ctti~i yı ılne dit müatahurlanndan da P11stat· 
ıı1acunu lıaline )!eım·ştir. Diı nl lılmııtır. 
hıf 11 <:'iılıha-.ınd:ı vr. glıellltln· 

R • • 

, 

1 
il 

i RADYOLIN 
·------~-----------------· 

r21CKKXSKZ . ..,.. . ~. .. ... . .. ... . . . . ... 
a ,. N 

" :~ 
1( ... !lıı!!! " ---
" M 

Kırıklık,Baş, 1 
Diş ve adele i 

ağrılara 
En seri ve e'n kati şe· 

kilde yalnız kaşe il 

EZLE 

,. 
" il .. 
" 

GRIPIN 1 
n~~== ile geçer İ 

1 iavaların serinledili bu 1 
ifinlerde alacatmız ilk ijj .. 

M M tedbir evinizde birkaç CRıP.N bulundurıtıak olınalıJır. 

il Kit1bi bo2madan, mide ve böbrekleri 
M 

i 
yorınadan ıstırapları dindi~ir. 

l.uıumuoda ıtünd~ ~ adt:t alınır. Taklitlerinden sakımnıı 

her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 

!._. ••• .-zsa::mcKS•_.m .. :SJ11:m:t1 

XK&:IUEK#WW•axswwwx•-.-•&&• 

n DOKTOR . 

Muza/fer Lokman 
~ Bergin baıtalanaı •ur•••lla· 
~ aeılade llab•I eder. . 

--------~----------------~ -----------
SEYHAN VilAYETI DAiMi ENCOMENllOEN : 

Memleket Hastanesinin ihtiyacı olan ( 1767) Lira, (!SO) kuruı 
Muhammen bedelli Pamuk saf ve gaz saf eksiltmeye konu)· 
muştur. Eksiltme l 116/942 Perşembe günü saat 10,30 da En· 
c:ümend~ yapılacaktır. Şartnamenin her gün Haıtane idareıin • 
de görült:bil~ceii ilin olunur. 28 - 2 - 6 14190 


