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SEYHAN BARAJININ iNŞA~ Ti TAMAMLANDI 
............................ 
i INANALIM MI ? BU SEFER DE i • i E O 1 R NE' Y I BULGARIST~NA ! 
i BAGIŞLAMIŞLAR ••••••••••• ı 

Yazan: Necmeddin Sadak 

Bulgar radyosu iki üç gün önce, Türkiye bakımından dikkat~ de 
ter bir haber verdi. Alman radyo-;u tarafından <.la tekraı lan an 
bu habere göre, Sovyet Ru!ya Bulgttrislana Edirne ile Midye-

Enos çiıisini bağışlayarak, bir do'itkluk ve sal<lırınllzlık anlaşması im· 
:tasını teklıf etm'ş Ra iyo, Türkiye dostluğ-urıa bafı kalnıuk isleym 
Bulgarİ!ilanın bu teklife y.ınaşmıtdıQ'ıııı da ayrıea ilave ediyoı . 

Heışeyden önce, Türkiye tıakkıııda dostça söıler söylemeyi, hır 
haber münasebetiyJe, fırııal bilmiş olan Bulgar radyosuna teşdd.:ür el· 

lftek isteriz. Asıl me.seleye gelince, açıkça söyliyt'liın ki B:.ılgaı radyo 
sunun veıdifi habere şaımamak mümkün degildir: 

Kendi hesabımıza bö} le bir 
rivayeti ilk defa itiliyoruz. Biliyo 
ruz ~ i her duymaaıtımız haberin 
muttaka ~ asdsazlıtana hükmetmek 
doiru olmadıtı gibi, her 1>öylerıcn 
feyin öehemehal olmuş bu1unma· 
il da prl detildir. Surünkü dün· 
ya ahvaı., insanlarda sürekli bir 
tüphe sıtfdillikten ve samimilikten 
uzak, d.-rin bir duraksama huyu 
y11almı4tır. Bir çok oluru olmaı 
aanmaktan ziyade, her ohnazan O• 

luılutuna inanmak, Milli meofaat 
kay~slna daha uyıun bir düşün· 
ce tar1t halini aldı. Öyle günler 
yaf1yoru1 ••i çıkar yol bulmak İ· 
çin hiç ki1Raenin kıymaktan çelıcA· 

neceti bir deter 7oktur. Bunu da 
bôyle biliyoruz. 

ikinci ltlr 
cepbe lçla 

YENi 
AKIN 

lngilizler Fransız 
sahillerine dünde 
çıkarma ~aptı 

An kare : 4 (Radyo Gazet••I) -
F nınsı1. sahillerine İngiliz hava, ka
ra ve dt"niz kuvvtlleri işlirakiylt: 
lıir ıskın yapılmıştır. 

Hu akın Bulo~ne ile l.otoıko 
arasında olınuşlur. Akın dün ~a· 
balı t:ı kendrıı olmuştur. Bu logiliı 

IGl'rlal 3 üocil l&)'fadal 

IW ribi ~~d kaf11Sttlda ikin· 
ci düıünce metodumuz proparan· 
da ile hllkikate - birinin tam 
rerçe1&11ti üla91hncaya kadar -
hüküm terazimizde- a)'fti yeri ayır
makhr. Bize bol keıedtn birçok 
~yler vermek isteyenler oldutu 
gibi, cömert bir elle bizden alıp 

Garp Ç6/iınde ln~ilizlerle birlikte •avaıan 
adtel?leri faali7~tte 

baıkalarına vermek hevesine ka
pılanlar da bulunabilecej'ini aklı 
mmJan çıkarmayız. Fakat Türkiye, 
ölmedikçe hiç kimseye, ne topra· 
tandan, ne havas,ndan, ne deni· 
ıir\d:n, maddi minevi, biç bir 
fty vermej'e niyeti olmadığı için· 
dir ki kendisine verilecek hediye
lere de kulak asmıyor. Türkiye 
sırtından, Türkiye zararına batka 
sanı doyurmak isteyenlere gelince, 
bunlann bütün marifeti, bol kese · 
den yaptıklan bu bedava cömert· 
lite in!lnıp aldanarak sonradan 
baıını kayaya çarpacak ahmaklar 
aramaktır. Bulurlarsa ne ala! ... 

Türkiye, kasarganın ortasında, 
bOtün bu karşılrkh yahut ters ha· 
va aksntılarının utratıdır. Buna 
ne şapyoruz, ne de kızıyoruz. 

Adımız dillerden düşmüyor, ve 
harbiq sonuna kadar düşmiyecek· 
tir. Obamız, iki tarafın arttırma· 
ca pnarlık mevzuudur. Yangın 

ıönünceye kadar bu böyle sürüp 
ıideçrktir. Bunun için, söylenenle
ri ıerin kanla ölçüp biçiyoruz. 
• Bulırar radyosunun haber ver 

dl)i Sovyet teklifi - eter oldu 
iae, ki inanmak için henüz elimiz· 
de vesika yoktur - her halde 
Ruıya harbinden önce olmuştur. 
Çünkü Sovyetlerin Bulraristanla 
ınl8tJ1lası ancak Almanya yolun· 
dan mümkündür. Yani Sovyet -
Bulraristan dostluj'u, Sovyel -
Almanya anlaşmasanın ya bir ne
ti ceai, yahut bir vaaıta11 olabilir. 
Almanya orada oldukça, Sovyet 
Rusya, Bulgar dostluğundan ne 
bir fayda elde edebilir, ne de sırf 
kendi kudretiyle Bulgarislana bir 
nıenfaat adayabilir. Bulıaristanın, 
tek baıına, yani Almanyasız Rus 
Ya ile anlaşması için Almanyanın 

Yenilecetine inanması lazımdır. 
Bulıariıtaaın vaziyeti hiç böyle 

~(; .......... , ... ,, ... ) 

Maarif davamızda hamle 
Elli bin kişilik 
öğretmen ekibi 

------· - 1 

ALMAN ÜSLERiNE 
1 ........ 

·Hava akmları 
devamediyor 
Bre men' e Akın 

Ankara : 4 (Radyo gazetesl)
lngiliz.lerin Almanya ve işgal al 1 
tındaki üslere hava hücum· 
ları devam ediyor. Bu hücumlar 
Almanyada derin akisler uyandır· 
maktadır Alnı ırn gazeteleri bus· 
dan Çörçilin meıul ulaca~ını kay
detmektedir. Dün gece Bremerı 

şt hride lngiliz_lıücumlarına nunuı. 
kalmıştır. mesafenin kısalığı dola· 
yısiyle lngilizlcr giindüz akınlaıını 
iıgal altındaki Fransaya, gece lıü· 
cumlarım da Almanyaya yapmak
tadırlar . Çünkü lr.ısa mesafeli 
akınlara ln2iliz avcı tayyaı eler i 
de iftirak etm~ktedir. 

Londra: 4 (a.a.) - 200 ka· 
dar bomba tayyaresi işgal altın· 
daki fransaya hücumlarda bulun
muştur. Dün öğleden sonra da 
yine Fransa üzerine iki hücum 
yapılmıştır. Dört tayyaremiz ka· 
yıptır. ~sene, Ruhra da hücumlar 
yapılmış, büyük yangınlar çıkmış 

tır . 
Londra, 4 (a.a) - Stokholm · 

dan iyi bir kaynaktan ıelen habe· 
re ıöre, lngiliz hava kuvvetlerinin 
cumartesi gecesi Kolonya üzerine 

<Getlal 1 llocu ıa1fadal · 

Ankara : 4 ( Türksözü mu 
habiriuden ) - B. Millet Mecli· 
ıinde Maarif Vekilimiz fU beya 
natta bulunmuştur : 

Köy enstitüleri bugün üç ya· 
şıuda bulunuyor ve iki tene sonra 
wezunlarını vermete baflıyacak • 
Her ıene üç hin olarak beıap· 

ladıtımız takdirde verecekleri me· 
zunlarla sekiz sene 24,000 ötret· 
men elde edec~iz. Bugün elimiz · 
de mevcut olan etitmen leri de 
8,000 e çıkarmak ıuretile demek 
ki 23000 talim unıuru elde etmif 
buluııacatız. Bugün eliwi:r.de te· 
birlerde ve köylerde vilayet bu· 
susi idareleri tarafından bütçele· 
riııe konulup vazife gördürülen 
14 bin ötrctweıı için de yalunda 
huzurunuza getirecetiwiz ve Par· 
tinin bir içtimaında kabul ettiti · 
niz esaslara göre hazırlamlJ ol· 
dutumuz kanuna ıöre 15 bine 
çıkacaktır. Şu halde 24 bin , 23 
bin yuvarlak bir hesapla 50 bin· 
lik bir ilk ötretim ekibi azami 
10 sene içinde vücuda getirile· 
cektir. Bu bizim idealimizdir. Bu· 

1 nun tahakknk ettirmek için bu· 
güne kadar yaptıtımız İfler , al· 
dıtımız tedbirler , yapanlara ve 
yapılanları görenlere ümit ver · 
mektedir. Şu halde ilk 6tretiın 
divisını bir bütün olarak almış 
ve onu günden güne ve seneden 
seneye eksilt taraflannı tamam· 
lıyarak gerçekleştirmek için ül 
kümüze yürümekte bulunmuşuz· 

dur. Şimdi tasvibinize anedilen 
kanun bu adıwlardan biriıidir, 

Muvakkat ka.bul mukavelesi 
dün şantiyede. imzalandı 

.. 

la ı,ıerl Umam Mldlrlaaa BelıUllDdekl bir fen 
beyetı dl• ltaraıı telli• aldı 

Yurtta büyük İŞIC"r boş.ıran 
Cumhuriyet Hükumetınin bilhassa 
üzerinde durarak kuvvetli bir 
aıimle } ürüttü~ü en mühim ~!er
den birisi ele -ıu meıelesi olmuştur 

Yurtta su işleri <faı.lıt su, ve •az 
su> olmak O:ue iki mühim mevzu 
ıt•ıelnıektcdiı. Bu iki urhanın dı 
ikti:.ıdi, ı.irııl ve sıhhi varlıjtımııı 

kemirf'n uyısu uıatlaı 1111 gördük. 
işte hük umetİm İZİll IU işleri 

h4kilitı bu engelleri ortadan kıl· 

dırmak içiu yıllardatıberi acııiş bir 
prüğramın tatbikaliyle mrşguldür. 
Bu büyülı. p:u~ramın ilk mah~ulü 
Tarsus rt"a-ülatör ü ve kanalları, 

ikinci bü}ük eseri de Seyhan ba
rajı olmuıtur. 

Çukurova çiftçisin~ buaün ııe· 
vinçle müjdeleyelim lci, Seyhan re· 
gülAıörünün inıaatı tamamlanmış 

ve bu nıuenanı tesisi dün au İf· 

lcri Umum Müdürmüz Bay Sda
hittin Bügenin reiıliQ'ind<', Su İf· 
lf'ri Milciürü Hıkmet Turat ve şan· 
ti} e fefi Celalın ittir ak elti~i he
yet Hohtif ş i" r k c t i n d e ıı 

devrılm ııtır. Muvakkat la bul mu· 
kaveleei de dün ôfleye dotru tan· 
tiyede İIP2.A edilmiftir. 

Şimdi ~ytlan barajının Çuku· 
rova topr.aklarına fa dalı olabil
meıi iç'trı bir tek c"aik hlmııtır: ......................... 

Kapaklar. 
Büyük demir kapakların te

mini meselesi ü:ceıincic f'lıemmİ· 
yelle durulmaktadır. Bu lc:apakların 
imali ve montajı işide süratle elt· 
siltmeye lwnacaktu. Bu kapaklar 
yerine takıldıktan sonra artılt 
ovada ıulu 1.iraat devri başlamış 

olacalr, müstahsilin, çiftçinin iıtilı· 
aalleri emniyet altırıa alınar alt on· 
ları ı cfah ve servete 1'avuıtuı nıak 
gayeıi taahakku1' etaıif buluna· 
caktır. 

Dün, Tarsus. Silifke ve Aııa
rnur tctki\.;atı dolftyisile şehrimiı

c\en apılan su işleri umum mü-

ı 

i Orta Tedrisatta 
i yaptlan terfiler 
ı 

Adanada terfi eden ö~retmenler ı 
ı 
ı 
ı ......................... : 
i Ankara : 4 ( Türksözü muhabirinden ) - ôtretmen ter·~ i 
ı fi listesinin ikinci kısmı şudur: 
ı 50 liraya terfi edenler : Mübahat Gürsel Adana, Halis ı 
ı Koyutürk Adana, Rasim Baf(ÖZ Adana, Semahat Baygın Anka· l 
ı ra, Selahittin Debrez Ankara, Numan eken Ankara, Mazhar ı 
ı Etilmez Antalya, Tayyar Anakök Antalya, Niyazi A4ıcı Balıke· ı 
ı sir, Hamit Altay Balıkesir, Mihriban Sander lstanbul, Kazim Bay· ı 
ı kal Diyarbakır, Talha Tekinalp Elazıt, Fatma Nahide Omar Is· ı 
ı tanbul, Muslihittin Pikotlu lstanbul, Esat Mahmut Karakurl fs. ı 
ı tanbul, lbrahim Saffer lstaııbul. ı 
ı 40 liraya terfi edenler : Rasim Göknel Adana, Latif Ruhi ı 
ı Boyraz Adana, Mediha Onat Ankara, Münevver Çilesiz Ankara, ı 
ı Azime ipek Ankara, Hıfzı Muddoğan Ankara, Nadire Erksal ı 
ı Ankara, Tekin Aray Ankara, M!şuk Aksu Ankara, Şazi Kösemi• ı 
ı hal Ankara, Turgut SereAıül Antalya, Hazım Berge Antalya, ı 
ı Rf'şat O~z Antalya, Niyazi Görgün Balıkesir, Mahir Dilmaç ı 
ı Balıkesir. ı 
ı 35 liraya terfi edenler : Fatma Şerbetcio~lu Adana, Mc- ı 
ı sut Erginsav Af )'On, Sabahatttin Ôı Af yon, Emine Boran An· ı 
ı kara, Mürüvvet Ôzerkan Ankara. ı 
ı ı 
""""""" .. """"""" ................ """ 
YURDDA ZELZELE 
ÇelloııovallJada 
lllam kararları 

Ankara: 4 (Radyo Gazetesl)

Çekoslovakyada bir kaç güo ev 
vel suikaste utrayan Alman po · 
lis şeflerinden Haydrih ölmüştür. 
Bu :ut Himlerden sonra büyük 
bir nüfuza aahiptir • 

Bu suikaıt üzerine Çekoalo · 
vakyada içlerinde kadın da olmak 
üzere bir . çok kimseler idam o 
luuuıuftur . 

1 

Ankara : 4 (Türkııözü Muha· 
biri bildiriyor) - Dün gece yarı· 
sı Denizlide şiddetli yer sarsıntı· 
lan olmuştur. Bazı binaların du
varları çatlamış ve toprakta ya· 
rıklar hasıl olmuştur. 

Evvelki gün Genç kausında 
3 saniye süren şiddetli Lir yer 
depremi olmuştur. H .sar ve zayi· 
at yoktur. 

/nzilt«reJe yeni bir nazırlık 
Ankara : 4 (8•dyo Gazetesi)· 
İogilterede yeni bir nazırlık ku· 
rulmuftur. lfo, yakacalıtlar ve ay 
dınlatma naıırlı.lıdır , 

dürü Bay Selahittin Bügeden edin
di~ımiı. maliimata göre, S!!ylııııı 

barıiı etrııfında daha bir çok te-
sisler vücuda getirilecek, Yüre~ir 
ovası kanalları inşaatı da bugün-
lerde ihale eclilecelc, Ceyhan ııelıı i 
ı;etlcri inşasına başl·.uı4caktıı. Yü-

reğir ovası lı:anallaı ı içiıı evvelce 
de .) u.dıJıwız aibı beş milyon lira 
lıarcaııncaltt ır. 

Su işlerinıiıiıı csaıılı meılıale· 
»İııi, az. su işini ı.irat ve iktisadi 
varlığımııın icablarıııa güı e düzen· 

\cmeUen başka, faı.ln su mt"sclcsiııi. 
IOPriAI 3 Uncıı aayfadal 

Yeisin nutku 
Harp ıoaa 

Adil dlnya 
Ankara : 4 [ Radyo Gazetesi] 
Amerika hariciye müsteşarı Velı 
bir nutuk söylemiştir . Vels bu 
nutkunda bir çok gençlerin " Son 
harp " diye canlarını feda etti· 
{tini, halbuki harbin lıali bitme · 
ditini, Amerikanın ilk vazifeainio 
harbi kazanmak oldutunu anlat· 
mış , harpten sonraki idil , na· 
muılu suUıtan bahsetmiştir. 

AFBIKA'DA 

Almanlar 
tehlikeli 
bir halde 

Ankara : 4 [ Radyo Gazetesi] 
Afrika muharebesi devam ediyor. 
Rommel tehlihli durumdan he
ııü~ kendisini kurtaramamııtır. 

Londra : 4 (A.A) - Libya'<la 
tekrar harel<ete geçmiş olan Rom· 
mel şimdi lngiliz kara mayırı sa
halarında açmış olduğu geçitleri 
genişletmiye çalışmaktadır. 

Bu hareket f'ıınasında Almaıı. 

lar açmış oldukları iki geçit ara· 
ıında mevı.ileşmiş baı.ı logiliz bir· 
tiklerini geri atmıya muvaffak ol-

IGPrid S üacö ıufada ı 

Parti G. Sekreteri 
lstanbul : 4 (Silrkııözü Muha

birinden) - Parti Genel s~krcter i 
Memduh Şevket Esendal, dün Sil·; 

bah Ankaradan şehrimize g,.lmiş· 
tir. Burada kaldığı müddetçe 
muhtelif parti işleriyle ve billıa ssa 
talebe yurdu mesele-1iyle nıt"şgul 

olacaktır. 
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Edebiyat konusu üstünde 

Romanda 
Türke Doğru 

beden terbiyesi 
Yeni faaliyet 
proğramı 

EKMEK ÇEŞNİSİ 
DÜZELTİLİYOR 

1 

O 
ün Yunus Kazım Köni ile bö· 
yle görüşüp a} rıldık . Şimdi 

.. Romanda tüıke do~ıÜ > nedir 
düşünüyorum. Bence roman tek· 
nikleştirilmiş bir hayattan başka 
bir şey değildir. Bu tekniğin Av. 
rupai olması Türk olması için ye- 1 

tici değildir. Çünkü teknik sırf 1 
z.ihni, ve milletler ara~ı bir şerdir: 

romana milliyetini veremeL . 
Türk romanı Türk hayatınırı 

romanı elemektir. Bu lıayatııı türk 
nevi kendine mahsu!lu sui generis 
olması nered c." n geliyor? hte: her 
millet başkasına benıemiyen bir 
oluş sahilidir. 

Bu ohışu, kısaca <milli zih· 
niyrh diye söyliyebiliriz. Her 
milletin kendine göre bir iyilik 
doğruluk ve güzellik anlayışı var· 
dır. Bu anlayış milletten millete 
mutlaka değişir. Bu oluşu milleti 
tiplerinde bulabileceğimiz gibi 
bu tiplerin karnaşarak, çarp şarak 
yareltığı vakalar<la, dramda da 
bulabileceksiniz. Hayatta hi~ ke· 
ıiklik ve eksiklık yoktur. Bu ard
sız arasız sürme haline sürer (dur· 
ee) diyebiliriz. Romanın milli ol
ması için bu milli süreyi de taşı: 

ması gerektir. 

Yazarı 

i. H. BAlTACIOGlU 

Kavuklu, Nasrettin Hoca, Bekri 
Mustafa, lncilli çavuş .. . hep sensirı; 
Türk ed ipi l D inmez, tükenmez 
kayneldarına kaı şı küfrdıne . 

Tarla başına git, bostan do · 
labının kıyısına otur. Balıkçı kıt· 

yı~ın:ı bin, enginlt:re açıl, çıkma1. 

sokaklara g ir, Tüı klerin sesini 
işiıl Sonra hıkaye yaz, şiir yaz, 
nesir yaz: o\ıuyanlaıın kendi seı
leriııi işitır gibi ol'>unlar; halk se 
sinin hak SPsi o:<luğu anlaşılsın. 

Türk durmP, yarat! yepyeni 
bir Tiirk edebiyatı yarat 1 Türk 
kendine dön 1 

Gedikli subaylarda 
iaşe edilecekler 
Milli Müdafaa Vekilli~i hazır· 

ladığı }'Cni bir kanun projesiyle 
Gedikli subaylara birer er tayını 

verilmesine dair bulunan kanun 
hükümlerini kaldırmakta, bunun 
yerine Gedikli subayların da Ge-

di\ı.li er başlar gibi iaşe ve il bas 
edilmelerini teklif eylemektedir. 

Şimdi masanın üz.erinde tek· 
rar tekrar okuduğum üç roman 
var: Yakup Kadrinin Yaban. Ha 
lide Edip'ın Sinekli Bakkal ve 
Turgeni'fin Babalar ve Çocuklar. Dörtyol Belediyesinin 
Bunlar aşağı yukarı romantik soy güzel çalışmaları 
dan eserler. Turgeni'fin kahra 
manian hep Rus ve Hüseyin Rah· Dörtyol : 4 (Türksöıü Muha· 

Maarif VeHleti, Beden Ter · 
biyesi Umum Müdürlügünden 
geçen seneki çalışma pro~ramile 

önümüıdeki Sl'nenin proğıamını 

en yakın bir znmarıda V-:klilete 
bildirmesini istemi~tir. 

Bu programlaı esaslı bir şekil· 
de tetkik edildikten sonra Beden 
Terbiyesi İdaresi için yeni bir ça· 
lışına tarzı tesbit edılec~ktir. 

Maarif Vekaleti bu işi, en 
mühim vaıif elerı meyanında 

addt:lmek tedir. 

Atış polltoau 
halka açıldı. 

Beden Terbiyesi Seyhan böl· 
ge i açık atış Poliğonunda 22 
çap kurşunla atış müsabakaları 

tekrar başlamış olup bu günden 
itibaren halka açık bulundurıılııca 
ğını memrı uniyetle haber aldık. 

Yerli mallar 
pazarları ve ofis 
Sümer Bank'a bağlı Yerli 

Mallar pazarları, dağıtma ofisi 
çalışmağa başladıktan sonı a ofıse 

bağlanacaktır. Bu suretle paı.ar · 
lar, ofisin ilk müesseseleri olacak 
lır. 

26 vilayette yNIİ mallar pıt· 

zarları vardır. Pazarların lcadtola· 
rı yeni ihtiyaçlara göre taııLiın 

edilecektir. 

in'in kahramanlaıı hep Tüık; fa - birinden) - Diirtyol Belediyesi HUSUSi idare 
kat Yaban ile Sinek'li Bakkalın hararetle çalışmaktadır. ŞP.hir da· 

tiplerinde •şüphem var Yaban'daki 

1 

h ilindeki .bütün sular ınecralarn btltçeler1Dil8 
köylüler biz.im mı'ı' Sinekli Bak· alınmıştıı. Dörtyol Belediye bütçe· Dalıiliye V"killi~i valilik hu · 
kal'daki hafız kız, kanbur. Mevlt - si 22lol liradır. Bunun büyük bir susi lJare bütçelerinde fa"llaıdan 
vi bizim mi? Bunlara karşı Müreb kısmı kasabanın imanna sarfolun· fasıllara yapılan nakil ile temin 
biye'deki Amca bey, Ddıri Efen · maktadır. Kosaba ile istasyon a· edilen tahsisattan yapılan yardım 
di biz.imdir, d k' ı · d N f ' larııı vaıı·ı·ık bu-tçeler"ırıe ııe surette ı r.ısın a ·ı yo un ınşnsıua a a ıa 

Roman gerçek ve onun değiş tarafından başlanmıştır. Bu yol kayıt ve s Hfedileceğini valilikle . / 
ikliği karşısında Yalan kumaşın· yakında tamamlanacaktır. ı re bildirmiştı~ . 

~dan yapılmış bir sanllt, yani yap· l .iıiıiilıiiiiil•iiilııııiiiiilıliıııılliiiııiiılıiııiıiıiıı _ ____ _ 
ma eseıidir. Fıtkat <yalan > başka 

cyanlı'> başkadır. Romanı öldüren l 
yanlıştır, yanlışlar: krnekler yanlış· I 
laı ı, psikoloji yanlışları, uluş ve 
süre yanlışlanl Roman milli ger· 
çeği, kendine uygun oldn hayal 
ve yalan elamanlariyle, fakat hep 
doğru olarak, anlattığı zaman 
milli olur. 

- Siz bir yalancısınız Mat· 
mazel ! Zaten bütün kadınlar ya· 
lancıdır. Şu meşhur Jeff hikayesi 
doğrusıı çok mükemmeldi . Mü 
hay yel bir şahsiyet ha ? .. 

: ........................ : 
İ SEHIRU i İ 
ı KöylUmUz glb• bu •• ı i na sende Ziraat savaşı· i 
ı na katti. Senin tarlan ı 
ı evinin bahçesidir. ı 

ı ........................ ı 

Kadm çorapları 
Lüks eşya imali ve istimalinin 

rııen'i hakkında bazı tetkikler ya 
pılmakta olduğu kaydedilmekte· 
dir. 

Son günlerde büyük fiyat 
yübelişleri gösteren ve buna rağ· 
men çürüklük vaziyetini kaybet· 
miyen kadın çoraplarının yeni tip· 
1.!re ay ıılarak bu fiyat yükselişle· 
rini önleyecek şekilde imalatın ye· 
ni esaslara bağlanması, bu tetkik· 
lerin başlıca mevıuunu teşkil et
mektedir. 

Diğer lüks eşya sayılan mad 

deler hakkında da öuna benzer 
kararlar alınac<ığını ve bu gibi eş· 

yaları imal edenlerden mürekkep 
bir heyet yakında Ankaraya çağ· 
rılarak onlarla da temaslarda bu· 
lunduklan sonra bu kararların tat
l>ik nıevkiine konulacağı söylen 
mektedir. 

Veteriner Faaliyeti 
Sıfat iş\rri için Kozıın ve Ka. 

tJirlire giden Veteriner fen memu 
ru Ali Hıza Taşkın oradaki işleıi-
111 bitiı erek şehrimize dönmüştür. 

Kozan Kurtuluşu 
Koıan : 4 (Tüı ksözü Muhabi· 

rinden) - Kozan Kurtuluş bayra· 
mı büyük bir törenle kutlanmıştır. 

Roman hayırdan, şerden balıs- , 
setiği uman da millidir; elverir ki 
bu hayır ve şer milli a<lamlarirı li 
olsun. 1 

Mamafih şunu da :;Öyliyeyim 
ki , kendinizi onun tuzaklarına 
kaptırdığınJZ için de bir budala· 
sınız 1 Onun hakkında walılınat 
aldım. Anladığıma göre, o benim . 
büyük amcalarımdan birisinin to · 
runu imiş .. Horace amcanın mı

rası işini o da biliyor .. 
Çeviren -6- Büyük bir 

lngiliz hikôyeJi - Hangi miras ? Milli gerçeğin en zengin haz. 1 

nesi halktır. Türk romanının yaratıcı ' 
cevheri de bu halkta olacaktır . 1 

Tonny uzun uzun onun göı.• 

lcrinin içine baktıktan sonra : 

.Nevzad Güven 
..::.:.:-=-----------------------------~ 

Şu halde cRomanda Türke 
doğru> düsturu <Romanda halka 
doğru > ile daha açık olarak an· 
latılmış olur. Mılli Romanın bil
mek zor unda olduğu gerçek Türk 
insanıdır. 1 

Bu insan en a~il ruhun, ölmez 
karekterlerim, oluşunu ilk defa 
olarak milli milletlerde, masallar
da, kahramanlarda, menkıbelerde 
vermiştir. 

Milli roman k&hramanları geç · 
mişte yaşanış olduğu gibi bu gün 
ku Türki} e'nin kahramanlarının 
ataları köy kasaba ve şehirlerde 

dola~maktadır. Bu kolleklıf ger
çeği romanriının görmesi gerektir. 

Türk edtbiyatta kendine 
dönl Türk Kurt efıanesini can · 
landır an sensin; Peri kızlar 1111 ya· 
şat an sensin; .Keloğlan 'ı ' ülküden 
ülküye koşturan senıirı; Kerem'e 
saz çaldıran sensin; Arap üıengi' 
yi dp~ü;türen sen,in; Nasrettin 
Hoca 'yı konuştur an sensin; 

Ata söz.ferini söyleten s_ns"n; 
Maniler; türküler, destanlar, cenlc
nameler, bektaşi nefesleri, saı. 
edebiyatı hek seniu eı;erindir; Yu
nuı ka}kusuz, Karacaoğlan, Deıtli, 
A~ı~ Ômeı hep "enııiıı; Karaaöı, 1 

- Bana hakikati söyleyiniz 1 
Hakikate Horace amcanın mira· 
sından · bahsedildiğini duymadınız 

mı? 
Anne omuzlarını silkti Tonny 

ısrarla onun çehresini tetkik edi 
yordu. Acaba o ne cins bir ka · 
dındı ? 

- Her 'eye rağmen sizin 
yalan söylemediniz kanaatinde · 
yim .. Fakat Karanfilli köşke sa· 
bip olmak için neden bu kadar 
ısrar ettiniz ? 

Anne gözlerini silerek 
- Çünkü bu evi çok sevmiş· 

tim Bir ev sahip olmak, bir . • 
Hıçkırıklar ağzını tıkamıştı •. 

Tonny izah etti : 
- Horace amcanın büyük bir 

serveti vardı. Ölümünden bir kaç 
ay sonra meydana çıkan vasiyet· 
namesinde bu serveti evlerinde 
birine madeni bir kulu içinde 
sakladığını söylüyordu . Garip a · 
dam , anlıyorsunuz ya l Yalnız 

maalesef bu evleri satmıştık . O· 
nun biricik varisi olduğum için 
bu serveti araınajcl koyuldum . 
Horace amcanın iki evi vardı • 
Birisi burıı.da diğeri de Portevil· 
led~ .. Heıı ... ' 

Bu sözlerden sonra tekrar An 
ne'in çehresini tetkike başladı : 

- Bütün bunlardan haberdar 
deiilsiniz değilmi ? Halbuki, ben 
sizin. de bu parayı ele geçirmeğe 
çalıştığınızı sanmıştım .. 

- Hayır 1 Hiç bir şey bil 
miyoruın . . Ve artık bir şey de 
bilmek istemiyorum . Siz rastgel · 
di(rim insanların en kötüsüsünüz .. 
Hakiki hüviyetinizi zamanında 

keşfettiğim için çok mesudum • 
Demek ki bütün hedefiniz, arzu · 
nuz amcanızın bıraktığı paraya 
sahip olmaktı .. Onu bulur bulmaz 
size teslim edeceğim • 

İkisi de dalgındı gayrıiradi 
adamlar ikisini de Karanfilli köş· 
kün önüne sürüklemişti 

Burada söze Tonny 
- Münakaşamıza 

devam etsek ? 

başladı: 

yukarıda 

Yavaş yavaş ve beraberce 
merdivenleri çıktılar . Anne bo 
ğa:ıının kuruduğunu hissediyordu. 
Bu evi Tonny ile oturmak düşün · 

cesi ve zevki ile döşemiş ve lıa · 
zırlamıştı • Artık ondan başkası 
uın bu evde dolaşmasına, kalma· 
ııına tahammülü yoktu • 

O aııJa Toııııy'uin k~udiıii 

ıçın ne olduğunu, onun seva-isinin 
hayatında ne büyük bir yer iş· 

ğal ettiğini bir kere daha anla· 
yordu: 

Tonny, dedi. Evi size terke· 
diyorum . Artık benim için bir 
değeri kalmamıştır. 

- Şiiit 1 Dur ! Yukarıda bi · 
risi var 1. 

Yavaş yavaş ve sessizce merdi· 
venleri çıktılar. Tonny birdenbire 
yatak odasının kapısını açtı. İçe 
rideki Jeff'di ve şömineyi araş· 
tarıyordu • 

Anne birdenbire hatırladı : 
- Ah ! Demek hazinenizi 

yakarım korkusile bir gün burada 
yaktığım ateşi söndürmüştünüz 

Mösyö Tonny 1 
Jeff o kadar büyük bir hay 

ret içinde kalmış ve korkmuştu 

ki, ellerinin arasından büyücek 

ınadeııi bir kutu yere düşmüştü • 
Demek mirası keşfetmişti .. 
- Sizi başkasının evine ha· 

l 

bersizce girmiş olmakla ittiham 

ederek şimdi polise haber vere· 
bilirim Mösyö Jeff . . 

Jeff soğukkanhlıQ"ına tekrar 
kavuşmuştu • Küstah bir tavırlıt 

cevaı> verdi : 

• 

Ekmek istihkakının her gün 

tam olarak verilmesine baılanmış . 

tar. Bugünlerde şehrimize külliyet· 

li miktarda buğdAy gelmektedir. 
Bu itibarla pek yakında ekmek· 
teki arpa miktarı yüı<le ona indi· 
rilecektir. 

Mersinde manifatura 
tevziatı yapıldı 

Mersin : 4 (Türksözü Muha· 
birinden) - Dün şehrimiz ve ka· 
zalarımız manifaturacılarına İdha
latçı ve İhracatçı Birliği tarafın· 
dan manifat · ıra tevziatı yapılmış

tır. Öğrendiğimize göre içinde 
bulundu~umuz ayda manifaıuı a 
tevziatı yeni c:aaslar dahilinde ya
pılacaktır. Tevziat pla ·ı lc;ta:ıbul 
Bir ikleri umumi katipli~ince ha11r· 
lanmış ve Ticaret Vekaletinin tas
vibine arzolunmuştur. 

Tevziat, her maddeden vila· 
yellerin istifade etmesi esasına is
tinaden yapılacaktır. 

Dağıtma işleri, h~r ay tekrar· 
!anmak suretiyle icra olunacaktır. 

Camiden ayakkabı 
Çalan bir bırıız 
Mehmet o~lu Mustafa Sakı 

adında biri Ulu camiden bir çift 
ayakkabı çalarak kaçarken yaka · 
lanmış ve hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Avrupaya giden 
Türk heyeti 

Ankara : 4 (Türkııöıü Muha· 
birinden) - .Sümerbaıık Umum 
Müdür Müavini Cabirin Reisli~i 

altında bir heyet banka nemına 
mübayaatta bulunmak üue Ru
manya, Macaristan ve Almarıyaya 
müteveccihen buradan hareht et
miştir. 

- Beyhud~ hir eruek olur 
aziz kardeşim 1 Evinin auahta· 

rıııı bana Anne verdi . Ve bu 
araştırrnayı yapmama müsaade 
etti .• 

- Yalancı 1 •• Anııe'iıı bu 
paranm mevcudiyetinden bile ha· 

beri yoktu. Bugün haber aldığıma 
göre, sen onu evlenmenizden iki 

hafta evvel terkederek Porteoille 
deki e"Vde bu mirası araştırmak 
üzere ortadan kaybolınuşsun .• 

Bu sözleri ikmal ederken Jef· 

fio suratına şiddetli bir yumruk 
indirmeyi de ihmal etmemişti . 

Sonra Anneye dönerek: 
- Amcamın Portevilledeki evi 

ni satın alan kadına kur yapı· 

yormuş. Evde daha kolayca araş· 
tırma yapabilmek için , bunu da 
bugün Öğ"rendim • Böyle bir he· 
rifin beraber yaşamayı düşünecek 

kadar aptallık yapmazsınız değ"il 
mi Anne ? O size layik bir er· 
kek olmaktan çok uzaktır .• 

- Ben sizin zannettitinizden 
daha aptalım. Çünkü , iciode bir 

servet bulacağınt umarak benimle 
bir evi takıim etmeyi kabul eden 
Tonny Randel adındaki adamı 

hali seviyorum ., 
O sırada Jeff birdenbire yı 

kıldığ"ı yerden kalk arak ve elinde 
sımsıkı tuttuğ"u madeni kutuyu 
işaret ederek : 

- O nu ben buldum .. Ben .. 
Bana aittir 1 

Tonny nefretle ona baldı : 
- Senin olsun . . Sana terke· 

diyorum Ben ondan daha deterli 
bir ha7.İne keşfettim .. 

Diyerek heyecan ve saade· 

tinden titreyen Anne'i kolları 

arasına alarak odadan çıktı • 

- SO N --

Sayfa 2 

Görüşler •••• 
Güzel ve ölmez 
değerler alemi 

Vedad Nedim TÖR 

O 
aha geçen yıl fabrikadan çı· 

kan otomobil ve radyo, bu yı· 
lın moddelleri yanında eskimiı 

gorunuyor vr. gözden düfÜ}'Or. 
Son ıavaş içinde, her &ün 

yeni tip uçakların göklerde do
laıtıklarını. yeni tip tankların yer
lerde tokuştuldarını duyuyoruı. 

Tt'knik, gittikçe azan bir hıı· 
la kendini aııyor. Bu kararsız.tık 

bu durmadan de~ifme, bu bir te
viye yenileşme, bu sürekli yıkılış 

ve o:uş, bu daima daha verimli
ye, daha elverişliye detru atılış, 
ileri teknik çağımııın alınyaz.asıdır. 

Bu nefes tıkayıcı hareket cüm
büşü oıta-ıında ve bu göı karar
tıci tempo içinde insanın ıinir ı>a~

lı~ını koruyıtrak biraz da kendi 
için yaşadığını, biraz da yaşamak 
İçin yaşadığını, duyabilmesi, ancal 
güz.el sanatlar aleminin ölmez. de
ğwleriııi tattığı ııisbette mümkün 
olabiliyor. 

Güzel sanatlar Aleminde, tek· 
ııik al t miıı vdasızlığı ve kararsız.· 
lığı yoktur. Orada değerlerin kıy· 

meti biıinir. Orada ölümsüz.lüğün 

ve sonsuduğun büyü!ı.Ü tüter: 
Sofokles,e kimin demode de· 

meğe Rğıı vaıır'? 

Mıkelanj'ın tazeliğini inkir e
den var mı? 

Kim, Yunuı Emre'ııin bayat· 
ladığını itldia edebilir? 

B.ıch, nez.aman ihtiyarhyaca~? 
ltıt, her zaman yeni de~il 

mı? 
Şekspir, buıtün df! dipdiri ya· 

ıamıyor mu? 
• Sinan 'dan ne zaman bıkaca

ğıı'? 

Bu ölümlü dünyada, her var
lığı leb ebi gibi ezip öğüten "z.a
maıı " a karfı, ölmezlik bayrağını 
çagların ve nesillerin üstünden 
sonsuz yarınlara doQ'ru sürüp llÖ· 
türen tek gerçek değer, "~üzel,. 

diı. 

TON KIY E Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cuma - 4.6.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

7 ,33 Müzik : K:ııışık Pı ogram 
(Pi.) 

7.45 Ajanı Haberleıi 

8.00 Müıik : Senfonik Pıuçılar 
(Pi.) 

8. 15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saal 
Ayarı 

12.'33 Müzik : Karışık Makamlar-
dan Şarkılar. 

12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 
13.30/ Müzik : Şarkılar p. ogramı· 

nan devamı. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl Heyeti. 
18.40 Müzik : Hafif Parçalar (Pi.) 

19.00 Konuşma (Kitapsevenler sa· 
ali). 

19. 15 Müzik Hafif Program 
(Pi.) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Müzik : Klasik Türk Mü· 
ziği Programı. ( Şef : Me
sud Cemil). 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Şarkılar. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 TEMSİL 

22.00 Müz.ik : "Radyo Salon Or· 
kestrası. ( Violonist Necip 
Aşkın). 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans haberleri 

22.45/ 

22.50 Yarınki Proa-ram ve 
Kapanı~ 

s 
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inanalım mı ? Bu sefer 
de Edirne'yi Bulgaris

tana bağışlamışlar 
(Bası ı inci nyfada) 

detildir. 
Askeri ve siyasi durumun ge

rcktirditi şt-kil bu olunca, Sovyet· 
lcrin, böyle bir anlaşmayı yalnız 

Bulgaristana teklif etmiş olmaları 

akla yakın gdmez. Sovyetlerin, 
Bulgaristanın imzalamak istt-dikleri 
anlaşma, Almanya-Sovyct anlaş
masının, bir kısmı olabilir. Alman 
işrali altında bulunan Bulgaristan
la, Almanyasız anlaşmak nasıl 

mümkündür? 
Sovyetlerin bu teklifi, ht-nüz 

Almanya Balkanlara, yahut Bulga
ristana inmeden önce, Bulgaristan 
Yugoslavya ile birlikte Almanya· 
ya gelsin diye yapılmışsa o zaman 
iıin ıekli büsbütün detişir. 

Almanyanın gcçitine silahla 
karşı koyması için, o zamanlar 
Bulgaristan üzerinde hem sovyet 
hem lngiliz tazyiki görülmüştü. 
Bulgaristana, Almanyaya karşı 

harbe girmesi için o vakit Türk 
' Trakyası verilmek istenmiş se bu 
da, Rusya ile birlikte hareket eden 
lngilterenin malümatile olmak la
zım gelirdi. Çünkü, Rusyanan har· 
bi kazanıp Edirneyi Bulgaristana 
htdiye etmesi için lngiltcrenin za
fere ermesi ilk şarttır. Herşeye 
ihtimal verilebilir, fakat lngiltere
nin, Trakyanın müttefiki Türkler
den ahnıp Bulgaristana verilmesine 
razı olacatını kuşlaıın bile havsa· 
lası almaz· 

Bir lngiliz - Sovyet zaferine 
batla oJan bu tartın gerçekleşme· 
sine asla imkan olamıyacağını pe
klli bilen Bulgaristana Edirne 
nasıl adanır? Bunun içindir ki biz, 
böyle bir ihtimali olağan bulmu· 
yoruz. Eter Bulgar radyosunun 
ileri sürdütü haber doğru ise, bu 
ancak, Almanyanın Rusya harbin
den önce reddettiği söylenen Sov
yet anlaşma teklifleri çerçevesi i· 
çinde ıeçmiş olabilir. 

Sovyet Rusyarıın memleketimiz 
hakkında ortaya çıkarılan bu gibi ni· 
yelleri yeni ve bir değildir. Daha 
başkaları da açıQ"a vurulmuş, Mos
kovade ısrarla tekzip edilmişti. 
8u türlü haber veya propaganda· 
lar karşısanda sinirimizi bozmuyo
ruz, heyecana kapılmıyoruz, tultu
Q'umuz dürüst yoldan aynlmıyo· 

ruz. Fakat bilinmt-lidir ki politika· 
da, namus ve samimiyetin her za
man karşı'ık mükitatı olduğuna 

inananlardan olmadığımız, ve bu
nu asla beklemediğimiz için şere
fimizi, istiklalimizi, hürriyetimizi 
sadece, herkese karşı güttüğümüz 
dOrGst bitaraflık politikasının sihir 
ve kerametine emanet etmiş deği • 
liı. Hiç kimse bizi bu kadar saf di 
san masan. 

Hiç tüphe yok ki, ortaya ab · 
lan bu yeni habtrin biıce dtfrri 
çok büyüktür. Bunların yalanı da, 
dotrusu da nasıl olsa meydana 
çakacakbr. Bir taraftan inandmcı 
delilleı i, öbür taraftan, alışık oldu· 
tumuz, tekzipleri bekliyoruz. Biz 
açık sözlü mert bir milietiz. Kar· 
ıımızda da açık yüz ve dotru söz 
bekleriz. 

NccmeJJin SaJalr 

Seyhan barajının 
in şatı tamamlandı 

(Bqtarafı Biriacille) 

de halletmek ve afetlerin önüne 
ıeçmtk lctlı.il ediyor. Bü}Ük ve
rim kabiliyetinde olan ıoprakları
auzı geniı sulama ıebekel~riyle 
cihazlamak, dere, çay, ırmak ve 
taehirlerde yağıflı mevsimlerde ar· 
tan ııuları barajlar da dtpo ederek 
"urak meavimlere saklamak için 
'cabeden bütün lt knik inf8ları ba
farmak, tamamlamak yo:unda bü
Yük bir gayret aarfedilmektedir. 

Şimdi Adanada 140,000 de· 
karlık bir sahaya su vermt"k ka· 
biliyetini haiz olan te111atın esasla 
temelleri yapılmış bulunuyor. Bu 
•ayede, kıymetli 1iral mahaülleri· 
lhiıi yetiıtiren Adana ovasının 
Verimi bugüne nazaran kat kat 
artmıı olacaktır. Tarsus ile Mer
ıin araaında da 16,000 helltarlık 
bir topı ak sulanacaktır. 

TORKSOZO 

_[)iŞ HABERLER 
Türkiye -Avrupa 

tren seferleri 
Sovyet ceph~ 

Rus Alman 
tebliğleri 

Ankara : 4 tTürksöıü Muha · 
birinden) - Pity<ın • l•vilengrad 
köprüsüııün inşa1'tı ve tamiratı sona 
ermiş bulunmaktadır. Bu köprü
nün, bu ayın onuna doğru işlet· 
mt-ye açılacağı haber verilmekte
dir. 

Bir sene<len f aıla bir ıaman 
danberi Avrupa ile memleketmiı 
arasında inkitaa uğrayan münakala 
yeniden tesis edilmiş olacaktır. 

Bu hususta verilen mütemmim 
malümata göre memleketimizde 
azlığı hissolunan buı mamul mad· 
delerin derhal getirilmesi ve Av
rupaya da o nisbeıte mal gönde· 
rilmesi mümkün olacaktır. 

Yunanistan 
aç halde! 

İzmirden Elenlere 
gidecek yiyecekler 

Milletler ara•ı Kısılhaç 

reİ•İnİn demeci 
Ankara : 4 (Radyo gazetesi) -
Milletler arası kızılhaç delrgesi 
Rt>jno Anadolu Aj;ınsı muhabirine 
beyanatta bulunarak, çok aç olan 
Yunan adalarındaki halka 660 ton 
gıda maddelrri 500 ton un veri 
lecetini ve nakliyatın lzmir lima· 
nıııdan yapılacağını söylemiştir. 

Alman üslerine hava 
akınları devam ediyor 

( ... tararı Birluide> 

yapmış olduklara akandanberi, bu 
şehirden Berlin'c hiçbir ekspı es 
katan relmemiştir. 

Seyri adi ve marıandiz tren
leri Kolonya bölgesinden gelmiş 
ise de salı günü ötleye kadar 
daha henüz hiçbir Kolonya gaze
tesini getirmtmişlir. Bu gazetelerin 
çıkmamış olması da muhtemeldir. 

Ren havalisinin ve Ruhr şe· 
hirlerinin halkı akın halinde kaç
makta olduğuna dair Berlin'de şa
yialar dolaşmak tadır. 

Londra: 4 (a.a.) - Büyiik bir 
lngiliz bomba uçatı teşkili, yeni
den Esaen'e ve Ruhr'daki diter 
hedeflere hücum etmiştir. Harekat,• 
evvelki geceki harekat büyüklüğün 
de olmamıştır. Duman ve sis mü
şahedeyi güçleştirmiştir. Fakat 
hava güzeldi, neticeler, sanıldığına 
göre memnuniyet vuici olmuştur. 
Bu akından 14 bomba uçağı dön
memiştir. 

Uçaklar kıyıyı gün doğmadan 
bir saatten fazla süren dalgalar 
halinde aşmağa başlamışlardır. Mo· 
tör gürültüsü büyük bir bomba 
filosunun gittiğini göstermekte 
idi. 

ACELE SATLI' EV 
Kayahbağ mahallesinde Kur

tuluş ilkokulu civarında 9 o

dali geniş avlu ve su kuyu· 
sunu şamil bir ev acele sat-

. lıktır • Milli emlak memuru 
Kadri Dermana müracaat edil
mesi ilin olunur. e. 

Acele Satlık Ev 
Kuruköprü mahallesi yenica· 

mi sokak karşısanda 32 nci sokak· 
ta 24 No .lu üç odah ve metbah1 
şamil elektrik ve su kuyusu mev
cut müstakil b'.r ev acele satılık
tır. Görmek isteyenlerin her gün 
saat 17 den sonra içindekilere 

ınüracaatlaıı. C. 

Amerika'nın 
harcadığı para 

Vaşington: 4 (a.a.) - Ameri
kanın mayıs ayındaki harp mas
rafları 3.552.676.087 dolara yük· 
selmiştir. Bu rakkam nisan ayın 
dakinden 300 Milyon fazladır. ' Bu 
suretle mali yılın 11 ayı içindeki 
bütün masraf 22.130.946.353 do
lara yükselmiştir. 

Geçen dünya harbinde, Birle· 
şik Amerika yılda 18.500.000.000 
dolardan fazla hiçbir zaman sar
fetmemiş, bunu da en masraflı 

yılda sarf etmişti. 
Mayıs ayı içinde ordu için 

1.496.000.000, donanma için 1.228-
000.000, kiralama ve ödünç verme 
için 626 000.000 sarfetmiştir. Hü 
kı1metin doğrudan doğruya harp
le ilgiıi masrafları 400.()(J0.000 do· 
lar olmuştur. 

Ayna müddet içinde vergi ve 
başka kayoaklardan hasıl olan ge· 
lir. 306 802.877 dolardır. Açık 17 
milyar 653 milyondur. 

Mayıs sonundaki borçlar 74 
milyar doları geçmektedir. 

Afrikada 
( Başı I iaci sa7/ada ) 

muılarıa de, bunun ensrel durum· 
ları Ozerine faydalı bir teair ede· 
bileceği 4üpheli<lir. Ancak daha 
geniş bir manevra ıshsııı ve "8lan 
hirlilderi tanzim etmek imklmnt 
kaıanmışlardır. 

Almanlar lngiliı hatlarının de
"·amllhfını boımıya muvaffak ol
muılaraa da fimal ve cenupta bu
lunan kuvvetli istıhUmlann tehdi· 
dinden kurtulamamıılardır . Bu 
istihkamların do~uıunda, lngili:ı 
zırhlı kuvvetltri aavaıa lıaıır bir 
duıumda beklemeklcdlr. 

Bu suretle Alman kuvvetleri
nin en büyük kısmı y11 ım çenıber 
içine alınmış bulunmaktadır. Bu 
anda lnııiliı kuvvetlerinin harekete 
ıeçoıiş olmaları muhtemeldir. 

Şimdiye kadar ııiı.li tutulan iki 
yeni silih Almanları çok ıııırt· 
tı. Biri lngiliılerin yeni tank kartı 
koyma atır toplar, öteki de 28 
.tonluk Amr.rikın ·General Granb 
tanlııdır. 

Moskova : 4 ( a. a. )- Mos· 
kova radyosunun bildirditine glS· 
re, cephenin şimal batı blSlgesin
de Sovyet kuvvetleri Almanları 
limen glSIG yakınlarında geri at· 
maktadır. 

Cepheden gelen bir habere 
glSre, Ruslar Almanları muhtelif 
mnıtahkem mevkilerdeo atmak 
tadar. 

Berlin : 4 ( a. a . )- Alman 
orduları Bqkumandanhğınan teb
liti : 

Dotu cepheıinde , merkez 
balgesindeki mevzii taarruzları· 
mız neticesinde kuşablmıt olan 
dGşman grupları yokedilmiıtir . 
Bu muharebede d6fman 150 ölü, 
20()0 eıir, 54 top , 287 maynatar 
ve mitralyöz, 3 tank ve 4 tay· 
yare kaybetmiftir. 

Bir tGmeııimizin cephesinde 
dBtmanın ini olarak yaptığı bir 
taarruz d1lşman için atar kayıp 
larla akim kalmıştır • Muharebe 
meydan anda 400 den f ula dütman 
lSlüıü kaim ıthr. 

Berlin : 4 ( a. a. ) - D. N. 
8. ajan11 bildiriyor : 

Askeri bir kaynaktan cJtre· 
nilditine röre ' 70 inci Sovyet 
aüvari tümeninin bakiyeleri ile 
birlikte esir edilen çavuı Andrei 
goptlu , Timoçenkonun Harkof 
mubarebeıinde yaralandıtını ıöy · 
lem ittir. 

ikinci bir cephe için ,.....,..,. ......... , 
kuvvetleri burada malumat aldık· 
tan sonra geri dönmüşlerdir. Bu, 
şimdiye kadar dördüncü çıkarma 

hareketidir. Bu hareketler, lngilizlerin 
"Komando,. ismi vcı ilen kıtalar 

tarafından yapılmıthr. 

Tınk hrtılama a~ır topu Al
man tanklarının en kalın ı.arhlarını 

delebilen altı librelik mermi at
maktadır. •General Grant .. tank· 
!arının zırhları çok kuvvetlidir. B•· 
zıları savaı esnaeında 20 isabet 
ıldıkları halde vaıiftlerine devam 
edebil mitlerdir. 

MGhim sayıda bulunan bu 
tankların bulundutu bilmeditin
den, Rommel, lngiliı ~uvvetleri 
hıkkında yanlıf tahminler yilrüt
müı olabilir. 

Savaıın alacati durum, bir de-
receye le.adar, tamirde bulunan ln
giliı tanklarının süratle lı.ullanılacak 
bir hale ııetirilmuine ba~lıdır. 

i L 1 H 

BElEDİYE RİYASETiNDEN : 
1-Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık nal ve kayar ihti

yacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Beher ayak müceddet nalan muhamm~n bedeli 60 ve 

beher ayak kayarm 25 kuruştur. 
3- Muhammen bedeli 113 liradır. 
4- ihalesi haziranın 12 inci Cuma günü saat on beşte be

lediye encümeninde yapılacaktır · 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada 

görebilirler. 
6- ihale günü muayyen saatte taliplerin muvakkat teminat 

makbuzlanle birlikte belediye encümniue müracaatları ilin 
olunur. 26-30-3-7 14178 

: .............. " .................................. * 
i Ambalaj çuvalı alınacak I 
J Tütk çimentosu ve kireci A. Şirketinden: ı i Şirketimiz çimento ambalajına salih ebad ve evsafta çuval ! 
ı satın almak arzusundadır. Alakadarların GJlatıda Aıopyan ha· ı 
ı nında Şirket merkezine çuvalların abadı, ne çuvalı oldufu, ye· ı 
ı nilik veya kullanılmııhk derecesi ile fiah haklunda tahriren veya ı 
ı ıifahen teklif göndermeleri rica olunur. ı 
ı 3- 3 14208 ı 

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

Sayfa ~ 

:+ ........................ . 
• A A s· , ı • srı ınema nın i 

YAZLIK BAHÇESi 

9,30 Bu Akşam SUVARE 

9,30 

Mııırua leldlar Yıldızı 

i G il il G a G L s G il' ıa 
+ Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Harunu Reşidin.~~ 
Gözdesi 

Tarihin Kaydettiti En Büyük ve En Kanlı Aşk Macarası 

Şark Saraylannın Kanlı ihtirasları ... Yüzlerce Rakkase ve 

ı Muganniyenin Bayram Etlenceleri ... Kanlı ihtilaller .. 

ı San'at ve Kıskançlık Tarihi ve Hakiki Vak'alar 

!!~!:+!!~~~!!' 
......................... 1 

SEVHA(\j PARKINDA 1 

1 ·sUAEz· 
VE 

A YETE 
Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ 
saat 22 de VARYETE başlar. 9-26 • ............................ es 

ı .................................................. ı 
i ıoııeala ea ılllbl içme ıara i 
1 ACI DERE 1 
ı ı 1 Bu yıl yeni müstecir elinde J 
1 AÇILDI 1 
ı ı 

İ YATAILI, YEMElll TEMiZ YERLER, MUTEDiL TARlfE İ 
1 Acı dere 1 
ı • ı ! içmesine gidiniz 1 
J Çoll memau 11aıacü11aız 1 
ı 10-10 14173 ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

11 an 
BElEOIYE REISLIGIHOEH : 

(Memur Alınacak) 

J - Kanarada münbal 55 şer lira aylık ücretli gazozhane 
memurluğu ile Daktiloluk için iki memur alınacaktır . 

2- Memurluğa talip olacakların en aşağı orta mektep me· 
zunu olmalara ve Daktiloluğa talip olacakların da iyi derecede 
daktilografi bilmeleri ve 788 sayılı memurin kanununun S inci 
maddesinde yazılı vasıfları haiz bulunmaları şarttır. 

3 - Bu vazifelere talip olacakların müsabaka imtihanları 
8/61942 tarihine müsadif pazartesi günü saat onda yapılacağın· 
dan mezkur gün ve saate kadar bir dilekçe ile reislite milraca· 
atla•ı, 14214 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

....................................... : 
• • • • • •• •• •• • § TURKSOZU 1 
• • • • • 
: Gazete ve Matbaası 1 
: 1 • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- 1 
! flHOA VUKU BULAN HAOiSElERİ GONO 60- 1 
: Gazetesi NONEYERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. 1 
• • • • • • • Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, . e 
: plAn, barıta, 11umnam matbaa T ürksözü 1 
• · ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat· ~ 

: baaıara rekabet eder derecede Matbaası ı 1 tab ve ıllratıe etilen çıkarır. 1 
: 1 
ı Türksözü Cilt Kısmı : 
i 1 
: . SAGLAM, TEMiZ, ZARlf CİLT ımnİNİZI ANCAK TÜRKSÖZO : 

: MOCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiLIRSİNİZ I 
: 1 ........................................ 

• 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

2 • 5 • 1941 

CiNSi 
KIWFIATII 

En az En çok 
K. S. K. S. 

Koza ı 00.00 1 00,00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland -, 00,0C• 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 

1 
00,00 1 

1 

Kapamalı '--· 
y. Çiğidi 1 00,00 
K. Çiğidi -! 0,00 

. -Susam~· - ~ 

Buğday yerli 00,0 I~ 
Arpa 0,00 0,00 

Yulaf - - o:OOj 0,00 

Ser bP.s Döviz Kurları 
DOLAR 

Alış 

Satış 

STERLiN 

129.20 
132.20 

llholôl bede lleri { mal 1 e• 776 

delı ) primli ~oh~ 
T urltiycıdrn gönde ril .. n nav· '/49 

lun b"d~ ll eri 
ihraç ed il~n ma l btıdP. lleıl 728 
olarak ge len Dövizloııln nlıı 
!.uru 

'(ot dun ve ~evyolıluro ve · 728 
solreı içlrı grlrn d~vlzlerlıı 

alı~ kuru 
Primsiz solıJ ( T oh\ll mas · ~24 

ratlan vesolre ) 

Pr lm!J:ı alıJ Kuru 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Y ~r: Türk•i>~ü Mtb. 

T. l ş Bankası • ........................ 91 
1 azarı dikka e : aaçlk tasarruf ıaeıapıarı 

1942 ikramiye pllnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ağuıtoı, 

2 /kinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 llıramıyelerı 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 1000 - 3,000 .. .. •• 
2 

" 
7SO .. ,.,,. 1,500 .. 

3 .. 500 .. 1,500 .. 
10 .. 250 .. ~.500 •• 
40 ,. 100 

" 
4,000 •• 

50 •• 50 .. - 2,500 .. 
200 .. 25 .. = 5,000 .. 
200 .. 1( .. 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz elmıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• oluraun~z 

TORKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai : .100.000.000 Türk lira1ı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede <I defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki pllna gör1: ikmmiye datıtılacakhr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 .. 
' .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 
" 4000 .. 

100 
" 50 .. 5000 .. 

120 
" 

40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa: 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• • • Ceyban iktisadı MUll Teavln Abm ve ı 
:satım Ortakblı Booperatll Şirketinden 
1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş i 
1 olan İktisadı Milli ffeavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 1 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Here 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve e 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
: kar mukabilinde perakende olarak sahşa 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 
: tış mağazasına uğramaları kendi menfaat· 1 leri icabıdır. 24-26 14082 1 
........................... 

.NEVROZIN 
Bitin atrııarın panıeldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TIK BAIE 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
,ını ıüratle inleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, ıinir mefaal ve 
ıdele ııtırapları NEVROZIN'le 

tedni edilir, Müeaair ilaç : 

N E V R O Z 1 N • dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDİNİZ 
icabında ~ünde 3 kaıe alınabilir 

·----------------------------------.....----

3 Haziran 1942 
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i En Büyük Hakikat 
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a N oıs MACUNUNUN YARATTIGI sıHHAT. 
ft CAZiBE VE GOZELlİKTİR ! 
fi "Radyolirı ., harikul~ Je mües- de p ırlak neticeler v .: ren 
M sir terkibi, daim.ı ta; eliti ile "Radyolin,, sizi terkibi mc ;hul 

R temayüz ctmil ve orıl inlerce ve birkaç misli pahalı cc 1ebi 

A kişinin tercih ettiği ye~ane diş müatahıarlarından da ınüs 1at-
M macunu haline gelmişl r. Diş ni kılmıştır. 
N tufzıssıhhasında ve g-ıhelliğin 

" . 
; RADYOLIN ! 
:sssu••~:::::::::::z:ss' 

n·------~E·z=~~:·=-=-·! 
= Kınklık,Baş, " 
~ Diş ve adele : 
H ağrıları : 
= En seri ve en kati şe · N 
M kilde yalnız ka~c . = 
: GRIPIN ~ 
A M 
= ile geçer M 
ft ia vaların serinlrdiii bu : 
it günlerde alacağınız ilk R 

N 

" 
= 

tedbir evinizde birkaç- GRıP.N bulundurıı1ak olmalıdır. 

Kalbi buzmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Luzumunda g-ünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. 

bcır:::1ıcıııt21cm::a::a:u.-.:a:21::21::21:21::21::21:::zn::s·~:cac• 

DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
1 BergAn bastaıarını maayeneba· J 
~ aeılade kabaı eder. 
zxsszzzzu::::~u•ua#:ıur; 

S[YHAH YilAYETi DAİMİ ENCOMENİNOEN : 
Memleket Hastanesinin ihtiyacı olan (176 7) Lira. (50) kuruf 

Muhammen bedelli Pamuk saf ve gaz saf eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltme 11161942 Perşembe günü saat 10,.30 da En"' 
cümendr. yapılacaktır, Şartnamenin her gün Hastane idaresİn"' 
de aörülebileceği ilan olunur. 28-2-6 14_190 


