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Hükumet kadrosuna ait işler 

• 
YENi PROJE 

Bir milli Ekonomi 
Vekaleti ihdası 

üzerinde tetkikler 
ı Uzak şark~ 

Avustralya çok 
nazik durumda 
Japonların iki 
gemisi bahrıldı 

BIBMANYA'DA 
Japon başvekili 
bir nutuk v erdi 

lllttelllller 130 barp 
ıemlıl ve 990,000 

toa 11a11tetmı1 
Ankara : 12 ( R. G. ) - Ja· 

pon başvekili Tojo bir nutuk ıÖ) • 
liyerek kazanılan Japon zaferle
rini anlatmış, istila edilen yerler
deki milletlere Japon milletinin 
•e:llm ve muhabbetlerini gönder· 
nıiı, Çin milletine acıdığını ıöy
lemiı ve Avustralyayı sulh teklif 
etmiı, eğer bu teklif kabul edil
Dleıse Avuıtralyanın eıileceğini 
bildirmiı , Japon azminin değiı· 
ıniyecetini lebarüı ettirmiı ve 
Hindlilere ait bir Hindistan ku· 
rulmaaında Japonyanın arıuıunu 

ilan etmi,tir . 

Tokyo : 12 ( a. a. )- Cava 
Ve Rangunun işgalile şimdi Ja
ponlar mühim bir stratejik ka· 
ıancı maliktir • 

Bahriye nazırlığı söıcüsü yaı· 
dıtı bir makalede , Seylan ad11ı
nın lnıiliı. donanması için artık 
tehlikeli Os oldu~unu bu donan
manın Bombaya çekilmek ı.orunda 
kalacağını , Avustralyanın nazik 
bir vaıiyelte oldutunu yaımakta 
ve ıunları ilave etmektedir : 

- • Eğer Avustralya hükü· 
met adamları iyi görüşlü olsalar· 
dı Japonya ile birleşirlerdi . Ve 
hlemleketi tehlikeye koymazlardı> 

Ankara : 12 ( Türksözü mu
habirinden ) - Yakında bir Milli 
iktisat Vekaletinin kurolacağ'ı 
hakkandaki rivayetler , şehrimiz 

resmi mahfillerinde yeniden can· 
lanmııtır . Söylendiğ'ine göre ku-
rulacak Milli iktisat Vekaleti Zi
raat , iktisat ve Ticaret Vekaleti 
teıkillerini kadrosunR alacak ve 
dört müsteı~rhkla idare edi!ecck· 
tir • Bu müsteşarlıklar Ticaret , 
Ziraat , iktisat ve laıe iflerile 
mefgul olacaklardır • Ayrıca tek 
elde toplanacak olan fabrikaları

mız da bu Vekilete bağ'lı müs
takil bir umum müdürlükle idare 
,edilecektir . 

Bu husastaki tedkilderin hay
li ilerlediği ve muhte lif projeler 
hazırlandıA"ı ileri sürülmektedir. 

MEMUR MAAŞLARI 
Ankara : 12 (Türksözü Muha 

birinden) - Olaganüstü durum 
dolayısiyle memur maaşlarına ya· 
pılan zamma ait izahnamenin ha· 
zırlığı sona ermiştir. lzahname ya
kında ilrililere gönderilt-cektir. 

TABAAMIZ A GiRENLER 
Ankara: 12 (Türksözil Muha· 

birinden ) - Yabancı ülkelerden 
röçmen olarak veya iltica sure· 
tiyle yurdumuza gelmiş 472 kişi 
Türk tebahA-ına alanmı ştır. 

MAKARA IHTIY AC/MJZ 
Ankara : 1 '2 (Türksözü Muha· 

b
0

irinden) - Ôğrendifimize göre, 
memleketimize külliyetli miktarda 
makara ithal edilmiştir. Bu maka· 
ralar, vilAyetlerimizin ihtiyacı göz 
önünde bulundurulmak suretiyle 
bugünlerde dağıtılacaktar. 

Başvekilimizin 
dünkü kabulleri 

Ankara : 12 ( A. A. ) -

Baıvekil Dr. Refik Saydam bu· 

gün saat 10 da Madrid elçimiz 

Huluıi Fuad Tugay'ı kabul et· 
miştir . Başvekilimiz 11,30 da da 
Amerikanın yeni Ankara Büyük 
elçisini kabul buyurmuşlardır . 

Sıhhat V e kili m iz 
Aydın : 12 ( A. A ) - Sıh

hat Vekili Hulusi Alataı Muglaya 

gitmiı ve buraya dönmüştür . 

R sözt:r --
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Şimal deniZinde : ................................................................................ , 
f Çukurova çiftçisine i Bir Alman 

zırhllsına 
yapılan akm 

J 2,000,000 kilo i 
: Ko··mu··r ·ı· ı i verı ıyor 1 
ı ı 

Bismark'ın eşi i Bu yıl Mazot nokaanlıiı ve bir kıaım dar 2,000 ton maden kömürünün bedeli ı 
ı ~r".ldörlerin d~ ~e~nik aebeplerde~ ö~ü"? mukabilinde teminini iatemiş, bu müracaat i 

TIBPIHS TIBLIKB ı ,,ııy~mem~l~rı yuzunden Adana çıftç.ılerı, üzerine vilayet de Ziraat ve iktiıad vekci- ı 
ATLATTI ı ellerındekı çıft buhar kazanlarını tamır et· letlerine keyfiyeti bildirmi,tir. ı 

ı tirerek derin nadas işlerinde kullanmağa . ı 
Londra : 12 ( Tebliğ ) ı k · l d. ro k t b J r d L. Ziraat Vekaletinden dün vılayete gelen arar vermış er ır • .ra a u ueTa a 110· ·L .

1 
. . b • ı 

Almanyamn Tirpiks zırhlısına ı . b h • t t f . t k .1 bir ya~ıdan Adana cıTtcı erının u ıatek· ı 
İngiliz tayyareleri tarafından Şi ı mur u ranı , zıraa ımızın eme ını eı ı . • • • • . ·ı . . . . 

•d•n Le/han ;~ini aekteye ugvratmı,tır . Bu lerının hemen yerıne getırı me.ı ıçın Etı ı mal dc=nizinde bir hücum yapıl ı ~ ~ Tı T 

mıştır. Torpil tayyarelerinin hü ı huıuıta vilayete bitt dilekı;eyle müracaat Bank Umum Müdürlüğüne yazılarak 2000 ı 
cumu üzerine Tirpiks'in Norveç ı eden Adana Çiftı;iler ~irliii, çift buhar ton maden kömürünün temin edilmif oldu- ı 
sahillerıne çekildiği görülmüştür, ı kazanları için Mayıstan Eylul aonuna ka- ğu memnuniyetle anlaıılmııhr. i 
Bu gemi 40,000 tonluktur ve j : ................................................................................ .. 
Bismark'ın eşi bir gemidir. ı 

Liiya harekatına dair haberlerimiz üçüncü salıifededir. Yukarıdaki_ 
temsili resim Af rikada bir · hava akınını gösteriyor 

Mersindeki liman 
şirketinin devir 
muamelesi bitti 

••••••••• • •••••••• 
ı H e r tü rl ü den iz tahmi l v e tahliye ı 
f işlerin in kar a ~akl i yatiyl ed f 
f koordine edilmes ı ne başlan ı f 
•••• • •••••••••••••• 

Mersin : 12 (Türkıöıü muha· 
birinden ) - Başvekaletce ıehri· 
miz liman şirketinin yapmakta 
olduğu tahmil ve tahliye işlerinin 

Türkiye 
iktisadi 

-İngiltere 
vaziyeti 

ragUtere 
dairesi 

ticaret 
reisi 

nezareti 
Aakaraya 

kredi 
geldi 

1 Sovyet cephesi 1 

1 Sovyetler 
Stravss 
-Alman-

Hattını 
• 

yardılar 
Kalenin cephesinde 
yeni muvaffakıyetler 

Baııarıa ellae 
dlıen lllr 

Alman geaerau 
intihar eden s ubaylar 

Ankara : 12 ( R. G. )- Sov. 
yet cephesinde muharebeler de
vam etmektedir. Alman tebliğine 
göre, Alman kuvvetleri mütead
dit Sovyet taarruı:larmı püskürt
müı ve bazı b<>Jgcleri geri almış
tır . 

Ankara : 12 [ Türksözü mu
habirinden ] - Ünayted King 
Don namındaki İngiliz ticaret 
şirketinin umum müdürü ve İngi· 
Jiz ticaret nezareti kredi dairesi 
reisi B. Frank üç sene evvel de, 
İngiltere ile Türkiye hükumeti 
arasında bazı mali ve iktisadi 
temaslar yapıldığı zaman İngiliz 
murahhası olarak memleketimiz. · 
de bulunmufiur. Bu defa ki seya • 
bati de İngiltere • Türkiye ikti · 
sadi münasebetinin daha geniş· 
letilwesi ve memleketimizde hu· 
lunaıı İngiliz şirketinin muame· 
lalını yakından görmesi ile ala · 
kadardır. 

Madagaskar 
için şayialar 
Vişi, Japon askeri 

çıkhğını yalanlamakta 

Cenubi Afrlkanın b ir 
tecavüz niyeti y o k 

Ankara : 12 ( R. G. ) İngi • 
liz ve Amerikan matbuatı Vişi • 
niıı Amerikaya Madagaskar hak
kında teminat verdiğini ve Dar· 
lan 'ın Fransız donanmasını başka 
emellere veremiyeceğini tc:barüz 
ettirmektedirler. 

Vaşington : 12 (A.A.) -
Bay Vels, beyanatta bulunarak 
Madagaskar hakkında Amerika 
hükumetine Vişi tarafından te· 
minat verildiğini söylemiştir. Vaıington : 12 ( Tebliğ ) -

lki Japon gemisi batırılmıı, dördü 
tutuıturulmuıtur . Merkezi Birman· 
Ya cephesindeki çarpıımalara dair 
Yeni bir haber yoktur. 

Felemenk baıvekili radyoda 
Yaptıtı bir neşriyatta harbin de
vam cttitini yeni 'hatlar üzerinde 
ltatt muharebeler verileceğini ıöy-

1 lemiıtir . 

Devlet Demiryoll•rı umum mü· 
E r z urum kurtuluşu dürlüğüne devredilmesi emredil· 

HiNDİSTAN 
MESELESİ 

Londra : 12 ( Tebliğ )- Ka
lenin cephesinde !61 gayrimeskün 
mahal geri alınmıştır . Aybaıın. 
danberi Almanlar 49700 ki'i kay
betmişlerdir • Birçok malzeme 
alınmıı ve birçok malzeme tah· 
rip edilmiıtir . Almanlara karşı, 

cephenin birçok kısımlarında ta
arruzi Rus faal iyeti d evam erl i· 

Londra : 12 (A.A.) - Ce 
nubi Afrika Başvekili Cenubi 
Afrikaya karşı tehlike teşkil 
etmedikçe Madagaskara karşı bir 
tecavüz niyeti beslemediğini söy 
lem iştir. 

Yenidelhi : 12 ( a. a. )- Bir· 1 
nıanya tebliği : Merkez cephe
ıindcki muharebelere ait bir ha
ber alınamamııtır. Yalnız büyük 
hlikyaıtı hava faaliyeti olmuıtur. 

Kahire : 12 (a.a.) - Savaş 

ktıif kollırımıı faaliyette bulun
lllUf fakıtt mtlhi n bir hl\diıe ol· 
lbanıııtar. 

Tokyo : 12 (a. a.) - Bahri· 
nazın amiral Şinada Parlamento
da ıöylediti bir nutukta harbin 
baılaniıcmdan şimdiye kadar duş
'tlana verdirilen kayıplar hakkın· 
da şu rakamları vermiıtir : Japon 

(Oerlal 1 lael Nı1fa4al 

Erzurultl : 12 ( A. A. ) - miş ve dünden itibaren de deniz 
Erzurumun kurtuluşunun 25 inci tahmil ve tahliye it leri kara nak· 
yıldönümü bugün kutlanmış , liyatiyle koordine edilmek üzere 
büyük bir tören ve geçit resmi Devlet Demiryolları tarafından 
yapılmıı~ı_:_ır_. ___________ id_a_r_e_e_d_il_m_e_ğ_e _başlanmııtır. 

• 

B. Krips'in seyahati 
ve Hind gazeteleri 

Ankara : 12 ( R. G. ) - ln
gilterenin Hindistan meselesini 
hal için yaptığı teıebbüs günün 
en mühim meselesini teıkil et· 
mektedir. Bulunan formüller Müs· 
lümanlar ve Mecusiler arasında 
telifi beyni temin esaaındadır .Fa· 

kat bu formüllerin teferruatı giıli 
tutulmaktadır . Mihver basını bu 

(Gerlal 3 Uncü aayfacla) 

FON PAPIN 
Berlin : 12 (a. a.) - Fon Paptn 

Berline yap1cağı seyyahatini muh· 
temel olarak önümüzdeki hafta 
yapacaktır. 

yor . ~ 

Almanların Stravss hattı ismi
ni verdikleri hattan bazı kısım· 
)arı delinmiıtir. Yen iden bazı ge

tGerW 3 ineli aıuf&dal 

Vişi: 12 (A.A.) - Japonla 
rın madagaskara çıktığı hakkın 

daki haberleri hükumet kat' iyetle 
tGerlal 3 lineü aa:rfada) -

Açık mebusluk/ara 
namzed illlnedilecek 

Ankara : 12 (Türksözü Muhabirinden) - Alakadar maha· 
filde yaptığım tahkikata göre münhal bulunan mebusluklara 
namzet gösteril~ceklerin bu aym 14 üncü Cumartesi günü ilin 
edilecekleri tahmin edilmektedir. -



Sayfa 2 TORKSôZO 

.. 1 Günün mevzuları etrafında ı 

• • iC '· HABERL~~ER -HiNDiSTAN 
coıraıı, 
bakımdan 

lktlıadl ve 
ba bilgeyi 

içtimai 
tetkik 

Kadirli -Kozan 
çeltik sahası 

Ziraat Enstitüsü 
talebeleri geligor 

H 
indistan nüfusu, insan ırkının 
beşte birini teşkil etmektedir. 
Üç yüz seksen milyonluk bu 

muazzam kitle bugün bütün var
lıtı ile harbe atılmış bir vaziyet
tedir. Her türlü vesaitin bitmez 
tükenmez kaynakları demek olan 
Hindistan, bilhassa coğrafi duru
mu bakımından ehemmiyetlidir. 

Bir taraftan ingilterenin U
zak Şark üslerinin arasında, di
ter taraftan Mısır, Filistin ve 
dost bir devlet olan Efganistanın 
tam ortasındadır. Bu suretle in
san ve mevat itibariyle " ideal ,, 
bir mevki işğal etmektedir. Hin
diıtanın şarktaki bu mevkii, garp
ta Kanadanın İfğal ettiği mevki 
ile mukayese edilebilir. 

Hindistana, Silveyşin şarkın· 
da bulunan İngiltere ülkelerinin 
DJÜfterek menfaatlerin kaynağı· 

dır diyebilirit. Hatta bu nokta· 
dan dütünülürse, Hindistan Avus· 
turalyadan bir kademe daha yük· 
ıek görülebilir. 

Bundan hakkiyle istifade edi
lebilmek için Avusturalya, Yeni 
Zelanda, Afrika, Seylan, Birman· 
ya, Uzak Şark Nazırları Yeni 
Delbiye davet edilmi,ler ve ora· 
da harp leyazımı bahsinde bir
birlerine kifayet etmek cihetini 
bir konferansta müzakere etmiş· 
lerdir. 

Bu büyük mesuliyel düfü
nülürse, İngiltere lmperatorlutu· 
nun üçte ikisinden fazlası bunun
la alakadar eluyor demektir. Tay· 
yarecilitin müthiı surette terak· 
ki etmesi, büyük sevkülceyşi ta· 
mamcn değiftirmiıtir. Zaman ve 
meıafe mefhumu gerilmiş ve 
Hindistanın ukeri hudutları şark· 
ta Singapura, garpta da Süveyş 

kanalına kadar uzanmıştır. 
Bundan dolayı muhasamat 

baflamadan evvel Mısıra, Adene 
ve Singapura Hintli ve lngiliz 
kuvvetleri gönderilmek lüzumu 
huıJ olmuftur. 

Harp ilin edilince Hindistan 
hükumeti, memleketin müsellah 
kuvvetlerini inkifif ettirmek pli· 
nını tatbike bqladı. Bütün h·alk 
g6nüllü olarak orduya yazılmıya 

Hşladı. Bu suretle Hindistan, 
yarım milyon asker çıkarmak '.va
ziyetindedir. 1914 de olduğu gi
bi, bütün prensler ve saltanat 
ıilren tefler para, can ve mal 
bakımından neleri varsa hükume· 
tin emrine vermişlerdir. 

Hindistan bahriyesi de son 
terakkilerle alakalı bir surette 
ilerliyor. Denizaltılarına, mikna· 
tıslı torpillere karfı muvaffaki· 
yelle mukabele ve müdafaa edi· 
liyor. 

Bu inkişafh hareketler için 
alınan tedbirler onbin fen mü· 
tehassııına lüzum gödermiştir. 

Düşman tayyareleri ancak 
(Aden) ve (Bahreyn) e kadar ge
lebiliyorlar. Bunun için de vila
yet ahalisi ile bir teşkilat yapı· 

larak lizımgdcn tedbirler alın· 
uılflır. Tetkilita kadınlar dahi iş. 
tirak etmektedirler. 

••• 

B 
u ülke~in harp bakımından 
coğrafi ehemmiyeti kadar :ik
tisadi ehemmiyeti de büyük-

tar. Harp sanayiinde kullanılan 

yatların istihsal edildiği nebatlar 
Hindistanın servetini teşkil eder. 
Keten cinsi ve pamuk ıınaatı 

çok ileridedir. Kauçuk, mika ve 
ayrıca demir, ve krom madenleri 
vardır. 

Hindistanın bu mümtaz var• 
lttı yalnız kendi ihtiyacını dctil. 
hatti Orta Şarka, Kenya'ya, U
pnda'ya bile yanlım eylemif· 
tir • 

Hindi.tan, kendi harp mal· 
&eme ihtiyacının yiizde dok.tanı• 

nı temin ediyor. 152 m. m. top· 
lardan üniformalara varıncaya 

kadar denizaşırı yerlerden veri· 
len siparişleri hazırlıyor. Bu si· 
parişler arasında ufak silahlı yüz 
milyon fişek de dahildir. 

lngilterede harp tahsisatı pek 
şümullü bir şekil almıştır. Hal
buki pek büyük ekseriyeti son 
derece fakir ve zarurette bulunan 
Hindistanın y a p t ı ğ ı gay
ret, hayret edilecek derecededir. 

Bundan evvelki harpte, 1917-
1918 istikrazına Hindistan 750 
milyon İngiliz lirasile iştirak et
miştir. Bu harbin ilanından son· 
ra nakit ve eşya olarak yapılan 

teberrular o kadar yüksek bir 
yekun tuttu ki, Hindistan umumi 
valisi bunun için ayrı bir hazine 
tesis etmiştir. 

Bugün bu hususi vezinede 
nakit olarak bir buçuk milyon 
lngiliz lirası vardır; ve bu adet 
hiç bir taraftan talep vuku bul· 
madıtı halde, mütemadiyen gün· 
den güne artmaktadır. 

Hindistanın muaveneti yal· 
nız vermekle kalmamıştır. Hin 
distan Kızılhaç cemiyeti, Sen • 
Con : yaralı bakımları, Londra 
şehremininin yardımları ve daha 
bunun gibi bir çok muavenetler 
yapılmıştır. 

Hindistan harp için yapılan 

masraflara iştirak eylemiş ve 
müttefik Hindiya müdafaa istik· 
razına kırk milyon İngiliz lirası 
kaydedilmiştir. Burada da Pren• 
ler, Rajputlar, Müslümanlar, Sih· 
ler bedenen ve malen büyük yar· 
dımlarda bulunmuşlardır. 

H 
aydarabat Nizami avc.' tayyare 
filosu için yüz bin lngiıiz li· 
rası vermiş. Yine bu filouun 

masarifine karşılık olarak ayrıca 

elli bin İngiliz lirası vermiftir • 
" Haydarabat filosu ,, Ağustos 
ortalarındaki muharebelerde mev · 
cuduna yirmi dört düşman tay 
yaresi daha ilave etmiştir. 

Haydarabat hükumeti ahalisi 
tayyare yardımı olmak üzere 
100,000 lngiliz lirası vermişler· 
dir • 

Üç harp gören Bikaner Mih· 
racesi, bir tek otlu ile altı ta· 
bur piyade, kendi ha1Sa alayı o· 
lan Hecin ıOvarilerini ve mühimmat 
imali için bir çok iptidai mevad 
vermiştir. 

Müteahhidlere 
verilecek bezler 

Mukavelelerinde beıleri Sü 
merbanktan verileceği yazılı ol· 
mıyan müteahhitlere Yerli Mal
lar Pazarlarınca hiçbir suretle 
bez verilmemeRini kararlaşhr· 

mıştır . 

Sulama projeleri 
Kadirli ve Kozan çelfk alan

larını sulayacak ana kanalların p. 
rojesi çeltik mütehassısı B. Ha
run Onuk ve nafia müdürü Bay 
Selim Somer tarafından yapıl· 
mıştır. Bu projeye göre her ka· 
nala enaz iki kapak, yol güzer· 
gahlarına da sağlam ve mütead· 
dit köprü ve menfezler yaptırıl

maktadır. 

Çeltik ekicileri kanallarını 

projedeki nivelmanlara göre aç
mağa ve düzeltmeğe başlamışlar· 
dır. Denilebilir ki Kadirli ve Ko· 
zanda bu yıl yapılacak çeltik e· 
kimi yurdun diğer bölgeleıine na
zaran en güıel bir öı nele teşkil 

edecektir. 

Sıcak iklimler 
nebatları mütehassısı 

Antalya sıcak i"lim nebatları 
ıslah istasyonu müdürü Bay Fuat 
Kurşuncu C. H . P. Genel Sekre· 
terliği tarafından lçel Viliyeti 
merkezinde, Tarsus , Silifke ve 
Anamur kazalarında ikişer kon
ferans vermek üzere dün Anka
radan şehrimize gelmiftir. Bay 
Fuad Kurfuncu Parti Müfettiş:miı. 
Bay Halid Onaran ile görüştük· 

ten sonra Mersine hareket etmiş· 
tir. 

Halkevi 
temsil salonu 

C. H. P. Genel SekreterliQ'i· 
nin 30300 liraya ihale ettiği Ada· 
na Halkevi temsil salonunun kol· 
tuk inşaatı ile vestiyer gişeleri in
şaatı ikmal edilmiş ve kütüphane 
inşaatının da büyük bir kısmı bi· 
tirilmiştir. Salona ve balkona kara 
ağaçtan mamul 792 koltuk kon· 
muştur. Ressam ve mobilya muta· 
hassısı irfan Benhard'ın planına 
göre yapılan bu inşaat tamamen 
ikmal edilerek montajı yapılmış 
olduğundan faaliyete geçebilmek 
için sahne teknik inşaatının da bir 
an önce son bulmasına intizar 
edilmektedir. Vestiyer gişeleri üç 
parçadır ve bin kişiliktir. 

Bu işler cidden bir san'at ese 
ri olmuştur. Kütüphane ise yepye
ni bir tarzda yapılmaktadır. Ada· 
na Halkevi temsil salonunun ve 
sahnesinin yurdumuzda diQ'er Halk· 
evlerine örnek olacak derecede 
bir güzellik ve mükemmeliyet ifa· 
de ettiği söylenmektedir. 

Tutulan hırsız 

Mustafa Tuğay adında biri 
Mazhar Tuğay'ın kömür deposun 
dan keser ve de.teresini, Davud 
Alıverin de ~bir mikdar yemişile 

camekanını çaldığından yakalana. 
rak Adliyeye verilmiştir. 

UZAKLARDAN HABER 

•••••••••••••• 
: Yeni illa : 
• tarllemlz • 
: Resmi ilanlar satırı 20 kuruş t 
f icra ilcinları b~y~k 15 L~ra • 
• ,. ,. kuçuk 10 lıra • 
f Zagi ilanları 2 Lira f 
f Devamlı va hususi rek· f 
f ramlar pazarlık/~ yapılır. • ............... 
Ziraat aletleri 
tamiri meselesi 

Şehirde açılan 

mükemmel atölye 
Sadece Adana'nın değil bü· 

tün Çukurova bölgesinin her cins 
makine yedek parçaları ihtiyacını 
karfılıyabilecek durumda cDemir 
ip atölyesi ıehrimizde eskiistas· 
yon semtinde açılmıf ve çalış· 

mağa başlRmıştır. Rumanya, Rus · 
y11, Almanya'da uzun seneler 
kalmış ve yıllarca devlet hizme. 
tinde bulunarak hava kuvvrtleri 
başmakinistliği yapmış, topçu ve 
motörcü ustası olarak muvaffakı· 
yetler kazanmıı olan Saim Yal· 
c.;ıner'in 200,000 :liratian fazla bir 
para ile meydana getirdiği bu 
komplıke, atölye dip~biliriı ki yur 

dumuzda benzeri iki tane lstanbul
da bulunan en büyük demir iıle· 
ri atölyesidir. 

Ru mükemmel eseri dün gö
ren muhabirimiz dökümhane, de· 
mirhane ve makine dairesi ola
rak üçe bölünen; makine daire
sinde 15 den fazla makinesi bu· 
lunan atölyeden takdir ve 
hayranlık hisleri duyarak ayrıl· 

mıştır. Makine dairesindeki bazı 
makinelerin Türkiye'de başka hiç 
bir atölye ve fabrikada dahi bu· 
lunmaması, bu güzel eseri mey
dana getirirken ne büyük f8Y· 
retler sarfedildiğini anlatmağa ka 
fi gelir kanaatindeyiz. Bu atöl· 
yede, ne cins . makine olursa ol· 
snn, fabrika imalatı derecesinde 
yedek parçası yapılmaktıbır. 

Demiş lı atölyesinde yapılan 
tamirat, insana parmak ısırtacak 
kadar mükemmeliyetin ifadesidir. 
Bundan sonra yedek parça bulu
namaması yüzünden makineleri· 
mi1.in bir köşede çürüyüp hurda 
olmıyaca~ı muhakkaktır. Bu Türk 
müessesesine büyük bafırılar di
leriz. 

Milyoner bir dilençinin şayanı dikkat macerası 
Evet, nihayet Fred Aster'e münasip bir iş bu· 

tundu. Bu yüzden Holivuttaki sinemacılar büyük 
bir sevinç içindedirler. 

Fred Aster, evvela kız kardeşi Adelle danset

ti. Adel, Aster'i terkederek bir lngiliz Dükiyle ev
lendi. Bundan sonra Cinger Rogers'le işe başladı. 
Bir müddet de E.leanor Povel ve Polet Modar'la 
tecrübeler yapıldı. Elde edilen neticeler pek parlak 
olmadı. Kazanç mütemadiyen eksiliyordu. Nihayet 
Rita Hayvork'la bir tecrübe yapıldı. 

Bu sefer tam manisiyle bir muvaffakıyet ka· 

zanılmıştı. Halk bu çifti betenmişti. Netice olarak 
da kazanç yolu bulunmuştu. 

Rita Hayvork'un asıl ismi, Karmen Mara-arita 
Konsinodur. Kendisi a-ı.yet cana yakın bir lspanyol. 
dur. Güzel siyah saçlara miliktir. Dudaklarını koyu 
kırmızı rujla boyar. 

Vaktiyle dansı hiç de ıevmezdi. Babası profeı· 

yonel dansör olduğ•J için kızına zorla dansı ötret· 
mişti. Kocası, ıayet zengin bir iş adamıydı. Böyle· 
ce kendisine şöhret vermek yolunda büyük ilanat 
şirketlerine birçok paralır sarfctti. 

Saçlarını sarıya boyadı. Elbise, mücevherat 

seçmesini ötrendi. Günün her saatinde de lavan· 

termekte gecikmedi; yeni bir yıldız baş göstermiş · 

ti. Fvveli sekiz yüz dolar haftalık aldı. Şimdi Fred 
Aster, Şarl Bovaye, Tirone Pover'le film çevire
cek .. Haftalıtı da 2000 dolara çıkarılmıştır. 

Rita'nın her ne kadar kıyafeti deQ'işmişse de 

hissiyatı değişmemiştir. Gene dansı sevmiyor. Boş 

vakitlerinde daima hareketsizdir. Lakin bir de sah· 

neye çıkınca döşemelerden kıvılcımlar çıkartıyor. 

Fred Aster'le çevirditi film'in ismi; •Kat'iyen 

zenain olmıyacaksınız"dır. Bu film pek büyük bir 

ratbet rörmüıtür. 

Yüksek Ziraat enstitü•Ü Zi· 
raat Fakültesi stajjer talebeleri 
nin pratik bilgilerini artırmak mak 
sadiyle bu talebelerin Mart ayı 

içinde yurdumuzun muhtelif böl
gelerindeki çiftliklere dağıtılması 
tekerrür etmiıtir. 

Ôğrendi~imize göre Yüksek 
Zıraat enstitüsü Ziraat Fakültesi 
stajyerlerinden bir kısmı da A
danaya :iönderilecektir. Tarlalar
da bilfiil çalışmak için gelecek 
talebelerimizin her hususta fay
dalanmalarını ve istirahatlarının 

temini hususlarında ilgililere ge
rekli buyruklar verilmiş, hazırlık· 

lar yapılmışhr. 

Yardım sevenler 
balosu hazırlığı 
Cumartesi akşamı Halkevi sa-

lonlarında verilecek olan yardım 
sevenler cemiyeti Balosuna ait ha
zırlıklar tamamlanmıştır. Balonun 
piyankosu yardım sevenler cemi· 
yetine mensup sayın bayanların 

el işleriyle fevkalade zengin bir 
mahiyet almıştır. 

Balonun ihtişamı için her şey· 
yapılmış ve davetlilerin çok güzel 
bir gece geçirmeleri sebebleri ha
zırlanmıştır. 

Balonun Büfesini, yardım se· 
ven bayanların kendi evlerinde 
hazırladıkları yiytcekler süsliye
cektir. Bu Balonun olagan üstü 
bir ilgi uyandıracağı muhakkaktır. 

Bafld Rıza 
temımerı 

Asri Sinema'da bir haftadan· 
beri muvaffakıyetli temsiller ve
ren Raıid Rııa tiyatrosu dün ak· 
şam da Mahmut Yesarinin <Sür
tük> adlı eserini oynamıftır. Tem
sil gerçekten büyük bir başarı 

kazanmış, san'atkarları seyircile
rin takdir ve hayranlıklarını top· 
lamııtır. 

Raşid Rıza tiyatrosu bugün 
şehrimizden Tarsusa hareket ede
cektir. H ~yete uğurlu yolculuklar 
ve iyi itler t~menni ederiz. 

Bölge çeltik 
mütehassısı 

Ziraat Vekaleti ve C. H. P. 
genel sekreterliğinin çağrısı üze 
rine Ankara'ya giden bölgemiz 
çeltik mütehassısı B. Harun Onuk 
dün şehrimize gelmiıtir. Mumai
leyh Elazığ ve Elazığ kazalarından 
Palo ve madende C. H. P. adı· 
na zirai seferberlik, yazlık ekim, 
nadas ve makine konuları üzerin· 
de konferanslar vermek üıere dün 
Elazığa gitm iftir. 

Bu konferanslar bütiin yurd. 
da otuz vilayette ve her villyetin 
üç kazasında verilmektedir. Mü 
tehasaıs konferansçıla:- seçildikleri 
vilayetler hakkında Parti genel 
sekreterliğine ve zirnt vekAleti· 
ne raporlar vererek viliyetlerin 
zirai durumlarını ve ihtiyaçlarını 
bildireceklerdir. 

Tekaüd kanununa 

eklenen madde 
Milli Müdafaa Vekilliği aske

ri ve mülki te~aüt kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesine 
dair bir kanun projesi hıtıırlamıf 
tır . Bu projeye göre Milli Mü
dafaa Vekillitinden ayrılarak si· 
vil bir dairerie if almıf olan su
bay ve askeıt memurlardan te
kailtlükleri icra olunmuf bulunan
lar diQ'er sivil itlerine dt1vam ede
rek tekaüt maaılarını almamıı 
bulunuyorlaı aa askerr ve mülki 
tekaüt kanununun yedinci mad
deıinden istifade ettirihniyccek· 
lerdir . Bunların tekaütlilk müd
detleri yeni bqtao heaap edile· 
~ektir • 
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---· PORTRE 

lllBAILOVIÇ 

Yugoslavya'daki 
Revalt Komutanı 

Yugoslavga'da Milıvlf 
kut1vetlerine karşı aycıklanan 
kuvvetlerin r başına ıeçen ~ 
geçtili zaman albay iken ı•· 
çın/erde londra' da bulunon 
Kral Petro tarafından gene· 
rallile yülcseltilen , bir kaç 
gün önce de geni Yugoslafl 
kabinesinde .'ıarbiye nazırlılı• 
na getirilen Mihailoviç hak· 
kında geçenlerde Londra rad· 
yosu , biraz malumat fıtr· 

miştir . 

V 
erilen malumatı göre ıe• 
neral Mihailoviç kırk bet 
yaşlarında genç ve ener• 

jik bir askerdir . Sırp tarihind• 
Kara Yorgi gibi millt bir kahr•· 
man olacağı ıöylenen bu adıaı • 
beş çocuk babasıdır . 

Vaktiyle bu zat da , Yuıo,. 
lav ordusunun makinelileştirilmetİ 
fikrini ortaya atmış , fakat 161 
ıeçirememifli . 

Yuıoılav ordusu , Alm" 
istilası karfısında sillh bırak••' 
zorunda kllıoca , MihailoviÇ • 
vatanı kurtarmata andiçmif ır• 
kadaşlariyle beraber dilıma .. 
teslim olmamıf , data çıkmııtı. 

Ondan sonra bu mukavemet 
kuvveti gittik\:e artmıf , binlere• 
subay , köylü , talebe , profe
sör kendisine iltihak etmiı , b' 
suretle Yugoslav milli kuvvetleri 
100.000 kitilik muazzam bir ord• 
halini almıftır • 

Bu kuvvetler , dOşman kulf• 
vetlerini pusuya diiıürerek yok 
etmete , iaıe ve ikmal kolların• 
vurmağ'a utraımıktadır • 

Ôyle bir zaman olmuıtur ki 
Mihailoviç kuvvetleri Belıradı• 
yakınlanna kadar retmiş ve ön
)İ yollara hikim olmuşlardır • 

Bu hareket yüzünden Alın .. 
lar dotu cepheıinden Yuıo.ıı.,• 
yaya üç tümen asker ıetirm~ 
zorunda kalmışlardır • 

Rivayet edildiiine ıöre iftal 
kuvvetleri , Mıhailoviç'e mütare• 
ke teklifinde bulunmuılar ; ,asi 
batlı Alman ı.abitleri millt hart" 
ketin dat batında kararıAhı ol .. 
bir eve getirilmiı , fakat orıd• 
Mihailoviç , kendilerine düımaO 
bilt6n memleketten .çekilinciY' 
kadar mücadeleye devam edece" 
Q'i cevabını vermiıtir • 

Mihailoviç'in emrinde post' 
servisi , radyo istasyonları , tıY• 
yare meydanları oldutu ıöylr 
niyor • 

Mıhailoviç için ıarkılar u'r 
durulmuf , destanlar · dilıiUınilt' • 
tür ve bunlar halk ıraıında ıt,.ı• 
lenmektedir • 

Şimdi generalin hareiye ol' 
zırhğına tayin edilmiı olm ... 

:mevkiini:kuvvetlendirmiıtir • 

lf:l41•;JO•. 
TORKIYE Radyosu 

ANKARA RaJgol'I 

Cuma - 13.3. 1942 
7 .30 Program ve memleket ı1' 

ayan 

7 .33 Millik : Hafif Parçalı' 

(Pi) 
7.45 Ajanı Haberleri 

8.00 Müzik ·: Senfonik parti' 

lar (Pi) 

8.15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket Jffl 
Ayarı 

12.33 Müzik : Muhtelif ıarkı \il 
türküler 

12.45 Ajanı Haberleri 

13.00/ 

13.30 

18.00 

18.03 

Mftıik : prkı ve tırkll" 
proa-ramının devamı 

Program ve Memleket ,fJ 
Ayarı 

Milıik : Fasıl heyeti 

18.45 Ziraat takvimi 

18.55 MGıik 
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TETKiK: 

ÖLMENiN 
BİR . ÇEŞiDi 

Hara - Kiri kelimesi Japon· 
cı iki sözden mürükkeptir. Hara 
Japonca karın, Kiri de kesmek 
demektir. 

Eskiden Japonların derebcy· 
lik zamanında asillere müsaade 
cdilmiyen bu kendini öldürme • 
daha sonradan milli ve şerefli 
bir ölüm olarak Japonlar tarafın· 
dan itibar görmüştür. Buna şim· 
di Jap0nya'da daha modern bir 
tabir olarak Seppuku denilen Ha 
ra - Kiri, orta ça~larda, düşman 
eline düımek iatemiyen askerler 
arasında pek ziyade yayılmıştı. 

On dördüncü asrın sonunda 
bu suretle ölebilmek muayyen 
bir :,;ınıfa verilmiş bir imtiyaz 
haline gclmiıti . Bu garip ve ge· 
ri adet de iki kısma ayrılmııtır. 
Birisi mecburi, ikincisi ihtiyari · 
Birincisi çek e-ıkidir. Sadakatsız· 
lık gösterdi~i ve yahut kanunu 
Çifnecfiti için Mikadodan bir me· 
•aj alan her hangi memur veya 
ıstı , kendini ölmek zorunda fÖ · 
riirtlü. 

O uman bu ölümün yerine 
ittirilmesi için büyük törenler de 
hazırlanırdı. Bu tören olup bit
tikten sonra ucu kanlanmış kama, 
emrin yerirıe getirildikinin bir is 
batı olmak üzere alınır, Mikado· 
Ya götür illdrdü. 

ihtiyari Hıra - Kiri hu.su~i 
durumları elveriısiz ve ümıbıı 
bir hale relen Japonların baıvur 
duldarı bir çaredir. 

Eski ça~lardanber i kalan bu 
anane ve adet hala Jakonya'da 
devam etmektedir. Yapılan bir 
istatisti~e ıöre, ç~u ihtiyari ne· 
viden olmak üıert, Japonya 'da 
bir senede Hara - Kiri yapan· 
ların Hyısı 1500 kişiyi bulmakta· 
dır . 

Mecburi Hara - Kiri 1868 
••ne.sinde çıkarılan biı· kararna· 
me ile kaldırılmıştır. 

Temyizin kararı 
Temyiz mahkemesi umumi 

heyeti hafifletici sebeplerden do· 
layı hapiı cezalarında asgari had 
den aıatı tenzil yapılmıyacatına 
tevhidi içtihat suretiyle karar 
vermiıtir. 

Okullarda ceza 
Maarif Velıilliti, sınıf ve de· 

rece indirme cezasının her maaş 
dercceıindcki ö2'retmenler hak· 
kında tatbik edilebilecetine ka· 
'•r vermiştir. 

Misis gençlerine 
ahcılık dersi 

Beden terbiyesi müdürü Bay 
Rıza Salih Saray, atıcılık ajanı 
doktor Nihad Güran, atıcıbaşı 
Halid Denli ve lsmail Ak Misis'e 
aitnıiılerdir. Misiste Misis ıençlik 
l.ulObü mükelleflerine atııtar yap· 
tıracak, bilıhire geri dönillecek· 
tir. 

Okullarda 
yemek listesi 

Talebeye verilen yemek lis· 
leleri tatbika geçilmeden önce 
Maarif Vckillitine gönderiliyordu. 
Yiyecek maddelerinin istenilen 
ailnde bulunmaması göz önüne 
•hnarık bu liıtelerin ay sonların
da aönderilmesi kırarlaştırılmıı· 
tır . 

l9.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

l9.45 MGıik : Kliıik Türk mü-
ıiti programı 

20. ıs Radyo Gaıeteıi 
20.45 MGzik : 
21.00 Konuıma 
21.ts Temıil 
22.oo Miizik : Radyo Salon Or· 

keıtrası ( Violoniıt Necip 
Atkın ) 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 

22 Haberleri ve Boraalar 
.45/ 

22.50 Yannki 
Kapanıı 

Prorram ve 

TORKSôZO 

.Dl$ HABERLE,R 
Yagoııavyadakl 
ııyan bareketı 
Berlin : 12 ( A. A. ) -

Yugoslavya'daki isyan hareke~İ· 
nin takibine devam edilme.~te_dır. 
441 komünist öldürülmuştu~ . 
Devlet kuvvetleri 34 ölü vermıı· 
tir . Rusing bölgesinde de 33 
komünist öldürülmüştür • 

Hindistan meselesi 
(Ba~larafı Birincide) 

işte yine bir hile olduğunu an· 
)atmaktadır . . 

ltalyan radyosu ~! lngılter~· 
. burada ötedenberı halkı zulum 

nın . ,. H' 
içinde yaşattığını ve Krıps ın !.n· 
distarıı yine oyalıyaca~ını ve Çor
çil ile Krips arasın~aki anlaşmaz· 
lığı ve Krips'in lngıltered.en uzak· 
laştırıldığını bildirmektedır · . . 

Bombay: 12 ( a. a. )- Krıp.sın 
Hindiıtana gelmesini büMin Hınd 
matbuatı çok iyi karşılamakta ve 
" Hindistana sulh getiren adam » 

başlığı altında yazılar yazılmak· 
tadır . 

Krips'in vazifesinde muvaffak 
olacağı sanılmaktadır . Hind l.i 
derleri de bu zi}areti memnunı

yetle kaı.şılaclıklarını iıhar etmiş. 
tir . 

Bombay : 12 (a.a.) - Çörçi· 
lin tekliflerini miizakere için Hind 
konııresi toplanacaktır. Gandi bu 
gongrede hazır bulunacaktır. 

Uzak Şark 
( Başı 1 inci sayfada ) 

donanması yedi safıharp gemisi, 
3 tayyare gemi.;i, 1 'l kruvagör, 22 
torpido muhribi, 42 denizaltı ve 
42 başka gemi olmak üzere düş 
manın 130 harp gemisini batırmış· 
tır. 4 Safıharp gemisi ve 72 kru· 
vazör ve torpido muhribi olmak 
üz re 76 düşman gemiside hasara 
uAratilmıştır. Topyekun 680 000 
tonilatoluk 128 şilep batırılmış ve 
300.000 tonilatoluk 92 vapur atır 
hasara utratılmııtır. 10.000 tonila· 
toluk taşıtta ele geçirilmiştir. 1554 
düşman tayyareside ya düşürülmüş 
ve yahud yerde tahrip edilmiştir. 
Japon kayıpları 4 torpido, muhri· 
bi, dört denizaltr, beş mayin gc
mısi, 27 deniz taşıtıdır. Japonların 
122 tayyaresi kayb olmuştur. 

Saltık vaziyeti 
Bern : 12 ( a. a. ) - Baltık 

devletlerinin müst1akbel vaziyeti 
daha şimdiden Berlin, Moskova 
ve Londrada konuşulmaktadır. 

lngiliz filosuna akın 
Berlin : 12 ( a. a. ) - Doğu 

Akdenizde bir lngiliz filosu ağır 
kayıplar vermiştir. 18 lngiliz tica· 
rc:t ıremisi batırıldı. 

lngiltere'nin 
tayyare mevcudu 

Londra : 12 ( a. 8 · ) - Ha· 
va nazırı Sinkler Avam Kam~· 
rasında beyanatta bulunaralı.' Brı· 
tanya meydan muha.rebesın~en 

da devamlı bır faalıyet sonra . 
gösterecek kadar av tayy~r~sı 
mevcut oldu~unu beyan etmııtır. 

Olaylara bakarken 

............. 
Libyada basılan 
Alman karakolu 

Kahire : 12 ( a. a. )- Llb· 
ya cephesinde dUn ak••m 
HUr Fransızl~r Temasrada 
bir Alman karakolunu ba· 
sarak dUfmana alt veslka
lar elde etmı,ıerdlr • 

............. 
Sovıet cephesi 

(Bastaratı Birlnride) 
çitler zorlanmaktadır. Almanların 
baıı münakale hatları kesilmiştir. 
Almanların birçok hücumları püs
kürtülmüştür.: Geçen paıar günü 
83 Alman tayyaresi tahrip edil· 
miştir . Salı günü de 19 Alman 
tayyaresi düıürülmüıtilr . Straya
russada 16 ncı Alman ordusunun 
imhası devam ediyor. Alman ge· 
nerali Buş Sovyctlerin eline düş
müştür. Baıı yük!lck Alman su
bayları intihar:etmişlerdir. 

Berlin : 12 ( a. a. )- Alman 
tayyareleri Sivastopol ve Kerçde 
Sovyet üslerini bombardıman et· 
mişlerdir . 

Moskova· : 12 (a.a.) - 257inci 
Alman piyade tümeninin bir alayı 
cenup cephesinde bozguna uğra· 
tılmıştır. Asgeri 400 Alman öldü· 
rülmüş, bir çok ganaim alınmış· 

tır . 
Moskova : 12 (a.a) - 5 şu

battan sekiı. marta kadar 78 tank 
172 top, 209 bomba makinesi, 
568 otomotik silah, 1177 kamyon, 
30 telsiz, 7000 el bombası, mü· 
himmat dolu bir tren Almanlardan 
alınmıştır. 11 mart günü kıtalan· 
mız taarruz muharebeleri vermek
te devam etmiştir. 9 martta Sov· 
yeller 83 Alman tayyaresi tahrip 
etmişlerdir. 

Sovyetler mühim bir köyü de 
geri almışlardır. Almanlar kaçar · 
!arken !6 top bırakmışlar ve Sov 
yeller bunları yine Almanlara kar 
ft kullanmışlardır. 

Moskova : 12 (a.a.) - Dün 
ıı-cce Ruslar bütün kesimlerde ta· 
arruza devam etmi7tir . 

Moskova : 12 ( a. a. )- Ka· 
radenizde Otaga tayyarelerimiz 
Alman tayyare meydanlarına kar· 
ıı yaptıldarı son akınlarda 11.s 
Alman.tayyaresini tahrip ctmıı 
ve mühim hasarlar yapmıttır . 

Timoçenko ordusu Harkof ve 
Donet kesimlerinde birçok köy· 
leri geri almııtır . Almanlar 650 
ölü vermişler ve içlerinde 11 
sahra topu olmak üzere birçok 
malzeme kaybetmişlerdir. 

Blba'da aıkırllk 
Vaı 'ngtcın : 12 ( a. a. ) -

Küba Cumhurreisi,. 18 - 50 ya
ıırıdaki erkeklerin askeri hizmete 
tabi tutulmaları hakkında bir ka· 
rarname imzalamıştır . 

• 
Anglo - Saksonlar_ 

culdarı istilicıların iki asır muca· 
deleden sonra elde ettikleri mu· 
vaffakiyeti asli hazmedemediler. 

Anglo _ Sakso~lar muazzam 
bir savatın içinde bulunuyor. Ruz· 
velt'le Çörçilin mülAkatını, Anglo· 

· d harp ve sulh Sakson ilemın en . . 
zamanında elele vermeaı ıuretınde 
telakki ediyorlar. . . 

Anılo - Sakson sözü, betıncı 
asırda logiıtereyi - Romanın ~r· 
kinden ıonra - istila eden a· 
vimlere verilmitlir. Bunlar . Ang· 
lar, Sakson'lar ve jute'lerdır ... ln: 
gilterede hcptarıi denen reıımı 

kurmuılardır · 
Kelt ve Romalı akınından 

sonra adaya Anglo Kelt'le~ _gel· 
. t' Anglo-Sakıon 11tıliıı 

~~~t
1 

• müdafaaaını yendi. . Fakat 
Kymris'lcr, yani memleketın ÇG• 

Anglo-Saksonlar, rekabetler 
yüzünden tefrikaya utradılar • 
Onun için onuncu aaırda Dani· 
markalılar ve Norveçliler kolay· 
lıkla İngiltereyi iıti la ettiler ve 
on birinci asır başlangıcında bu· 
raya hükmettiler . , 

winchester lngilterenin mer
keziydi . 

Anglo-Sılcaon krallıtı lngil· 
tereyi Normanların iıtiliıından 
sonra sukut etti. Fakat Anglo
Sakaen denen milletler bugün hi· . ., . 
li dünyanın en ıengın en ı.erı 

millctleridir . 

Hollanda' ya 
hava akını 
Lahey : 12 ( A. A. ) -

Selahiyetli kaynaklara göre İn
giliz tayyareleri bu gece Hollan· 
da arazisi üstünde uçmuştur . 
Gelişi güzel atılan ba1.1 infilak 
bombaları batıda bir şehirde 

bir çok evi tahrip etmiş veya 
hasara uğratmıştır . Sivillerden 
3 ölü ' rn yaralı vardır . 

Dona11111aıarın 
ıon vazııetı 

Fransız gemileri 
Ankara : 12 ( R. G. ) -

Fransız harp gemilninden Rişliyö 
şimdi Dakardadır . Yambard ge
misi ise hazırlıklarının tamamlan
ma11 için Kazablankadadır . ftu 
vaziyet gösteriyorki deniz kuv. 
vetleri yaz için bir hazırlık ola 
rak taksim edilmiştir . Bu vazi
yet karşısında lngiliz donanması 
da dağınık yerlere her ihtimale 
karşı deniz kuvveti ayırmak za
ruretinde kalacaktır . 

Mamafih bugünkü vaziyetten 
anlafıldıtına göre Fransız donan
ması önümüzdeki hadiselerde 
tamamen pasif bir durum ola· 
caktır . 

İngilterede iaşe 
vaziyeti 

Londra : 12 ( a. a. ) - ln
gilt~rede beyaz ekmek ve pasta 
yapılınıyacak ve tekerli maddele· 
rin istihlaki kısaltılacaktır. 

Madagasgar için şayi· 

al ar 
(Bqt:ırarı Birlnrid~) 

yalanlamaktadır. 
Vaıington: ı2 (A.A.) - Fran 

sız Büyük Elçisi Dün Velı'i ziya 
yaret ederek, Madagukann hiç 
kimseye iU olarak verilmiyeceti 
hakkında teminat vermiştir. 

iki Brezilya 
vapuru battı 

Vatington: 12 (A.A.) - İki 
Brezilya ticaret vapuru daha de 
nizaltı gemileri tarafından batırıl 
mıştır. Brezilya gazeteleri mlhve 
re karşı ateş püşkürmektedir. 

Kıskançlık yüzünden 
Kıskançlık yüzünden Ali kızı 

Hayriye Gündüı'ü bıçaklıyan Ab 
durrahman otlu Cumali önemle 
aranmaktadır. 

Devlet daireleri 
hakkında malumat 

Devlet dairesi olarıık kullanıl· 
mak üzere kiralanan binalar ile 
kira miktarları bütün valiliklerden 
sorulmuştur. 

SEYHAN OEf TEROARUGINOAN: 
Memur alınacahr 
Vilayet tahsilat şefljği kad

rosunda 1 O lira maaşlı bir tah
silat katipliği münhaldir. Me· 
murin kanununun 4 üncü mad
desinde yazıh evsafı haiz olup 
askerliğini yapmış bulunanlar 
arasında 20/31942 tarihinde ic
ra edilecek imtihana girmek 
üzere evraleı müsbiteleriyle 
birlikte müracaat etmeleri ilin 
olunur. 13976 

Zayi tapu senedi 
Annem Şefika kerimeleri Adi

le ve Nuriye adlarına yazılı yılan· 
lı mevkiinde bir tarlaya ait tapu 

senedini dün kasaplar içinde dü· 
şürdüm. Bulan Meto zadelerin ve
kili Bay Halit Berdanın yazıhane· 
sine teslimini insaniyet namına ri· 
ca ederim. 13977 Adile 
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ASRI SİNEMADA 
Suvare 

8,45 
Sul!i!'e 

8,45 

Dünya sinamacılığının şaheseri 

Sekizinci Barllla 

TYRONE POVER - MIRALOY'un 

1 bdagerdesi 

• •• 
HiNT RUYAS/ 

lnanılmıyacak derecde müthiş ve muazzam sahneler 

içerisinde nefis bir aşk macerası. Milyonlar sarfile vücu

da gelen muazzam eser.. Akıllara hayret verecek bir 
harika .. 

Pek Yakında ! .. Pek Yakında !. .. 

Ba lenınla la Muazzam lıerl 

Vaterlo Köprüsü 
-

:······················· 
1 BUamam ÇUçl ve Mailine Sablplerıaı 

MG.JDEI ••• 

1 DEMİR İŞ AÇILDI • Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 
bütün makinelere yedek parça, pik ve 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 
her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iı-

• leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
1 ADRES: Eaki lıtaıyon karakolaJkarıııınJ Demir lı 
1 Telwral Aılreıi: Adana Demir lı . ..................... .. 
Tarıaı Baılmber rabrlllaıı BollelltU 

lııetme IJlrlletı Mldlrllllndea : 
1 - işletmemiz ihtiyacı için aşdıda yazılı gıda maddeleri birden 

veya iki üç defada teslim edilmek şartiyle ve pazarlıkla satın ahl)a• 
cakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalemler için yapılması şart deQ'ildir. Her 
madde için yapılacak ayn teklifler kabul edilir. 

3 -· Mal bedeli teslimini mütakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika MüdürlüQ'üne bizzat ve-

ya yaıiyle müracalları. 
5 Ton Kuru f asulya 
5 " " Nohut 
5 ., Pirinç 

10 ., Bulgur 
3 ., Mercimek 

1000 Kğ'. Sade Yat 
1000 • Zeytin Yat 8-10 13948 

ı"""""""""""""""""""""""""S J TABELA - KRIST AL . AFiŞ 
ı Resmi ve Hususi müesseseler için 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

LAITIB Mllda §§§§§§§ 

p 
PAK 

K 

ı Adres : Doğruluk Fabrikası civan No: 59 1 "yrıca : Taşradan da siparişler kabul olunur. 1 
ı 8-8 . Telgraf: Pakiı Atelyeai ı 

:"""~"""""""""""""""""""""' 

• 
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1 TÜRKSÖZÜ 1 
! 1 ! Gazete ve Matbaası i 
• • • • • • : Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIH HER TARA- : 
İ flHDA VUKU BULAN HADİSELERİ GOHO GÜ- 1 
: Gazetesi HÜHEYERİR. TORKSÖZOHO TAKİP EDİNİZ. 1 • • • • 
•.• Kitap, mecmua, çek, bllet, aıı,, ,, ı• 
•. plan, barıta, ı.uumum matbaa TürksÖzÜ I 

ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat-
•.• baaıara rekabet eder derecede Matbaası ı• 
• tab ve ıflratıe elden çıkarır. • 

• • • • 
İ Türksözü Cilt Kısmı İ 
: SAGLAM, TEMİZ, ZARİF CİLT iSLERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO I 
İ MOCELLiTHAHESİNDE YAPTIRABILIRSiNIZ İ . : : ...................................... . 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ • • • • i C. B. P ! 
! Kayalıbağ Ocaiı 1 
i çıkarına ! 
. - ! i 29 Mart 942 ptazaı• gUnU ! 
i saat 14 de Ad~na kofu ! 
i alan1nda ! 
• • 
; YAYA, BiSIKlET YE i 
i MUH TELİF AT KO$ULARI ! 
• • • • i Bu ko,uda kazanan· ! 
i lara bol ikr11miye verile· i 
i celıtir. Tavıilat el ilcila· i 
i rındadır. i 
• s. c. 7-·10 13913 i 
i . 
• • ..... ._,..~ ..................................... ... 

CUKUROVA KAMYONCU
iAR BiRliGiNDEN ·: 

Adanada Acem hanın· 
da bulunan Çukurova kam· 
yoncular birliğine ait olan 
beş kamyonun dört adedi 
halı hazır lastikli ve yeni 
tamir edilmiş çalıştırılmak· 
tadır. Diğer biri de Fede· 
ral lastiksizlik yüzünden 
çalışdırılmamaktadır. Model
leler i: 2 aded 37 F ord bir 
aded 38 Şavrole. bir adet 
38 Opel diğeri de mazotla 
çalışır Federaldır.Talibi var
sa 20 Mart Cumartesi gü
nü satılacaktır. 

5-7 13962 

------------------------------------------~s::::::::z::::::::::::=::zn 

= N E Z L E P M M 
il Kırıklık,Baş, M 
M N 
R Diş ve adele N 

: ağrıları = 
A En seri ve en kati şe· M 
R kilde yalnız kaşe R 

: GRIPIN: 
R A 

: ile geçer : 
R Havaların serinlediği bu M 
R günlerde alacağmız ilk A 
A M 

tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundumıak olmalıdır. _ q 

~ Kalbi bozmadan, mide ve b~brekleri ~ 
il yormadan ıstırapları dindirir. N 
= Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ 
M her yerde puııu kutuıarını ısrarla isteyiniz. U 
R - " •sssssssss:s:zz:=xxuuu=:ss• 

* .... ==ıpek =çorap:: Mera kil Si· .... ı 
ı ., :....:::...- :: :: :: :: = :: = :: :: = = :: :: :: = x: = : ı ! Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! ı 
ı ipek ve Yal çoraplarmızdan kaçan sapları ı 
ı Franıa'dan henüz getirtmif olduğum Vitos Otomatik i 
ı çorap makiııasiyle çekmekteyiz. A~ bir üc~etle çoraplarınızı ı 
ı tamamen eski halin-: koyarak tcslım ederız . . ı 1 Artık giyilmez diye . bir ken~ra attığı~ız ~orabınızı. bıze ı 
ı getirin , kullanılabılt"cek bır halde sıze ıade edelım . ı 

i Hüsnü Ergüven i 
ı Moda Tuhafiye Pazarı ve l'ıeni lı i 
ı Tuhafiye Mağazaaında ı 

f Sipari~ kabul Olunur ı 
ı 7-15 13934 ı 
ı"""""""""""""""""""""""""ı 

TORKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i : UJ0.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaA"ıdaki plana göre ikramiye dağdılacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 " 
4 .. 250 .. 1000 .. 

-tO .. 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 " 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Hıziran tarihlerin:b çekilecektir. 

·-----------------------------------------

NEVROZIN 
Bitin atrıların paazıblrldlr 

!
Beyhude ıstıra~ç!k~yiniz 

~ - BIB TIK BAIB 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafıal ve 
adcle ıstırapları NEVROZlN'le 

tcda .. i edilir, Müeasir ilAç : 

N E V R O Z l N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lOIHIZ 
icabında pnde 3 kaıe alınabilir 

13 Mart 

• 
T. I ş Bankası 
&içik taıarral bııaplan 

1942 lllramlrı plbı 
KFŞIDELER : a Şubat, 4 Mayı•, 3 Afa.to•, 

a llcincit•ırin tarihlerinde ya11ılır 

1142 lkramlrııırı 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 •• 1000 " 

...... 3,000 •• 
2 .. 750 

" - 1,500 " 3 
" 

500 
" 

= 1,500 •• 
10 " 250 " - 2,500 " 
40 

" 
100 

" 
- 4,000 .. 

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

" 
2,000 

" 

TUrklye. lf Bankaeına para yatıl"makla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaE, •Ynl 
zamanda talllnlzl de denemlf olureunuz 

D O K· T O B 

Muza/ fer Lokman 
Bergin llaıtaıarw •••r•••ll•· 

nıılndı llaltal eder. 
~ 

DEVlET DEMİRYOllARINDAN : 
Deniz tahmil tahliye işleri ile kara nakliy~ıini koordine 

etmek maksadile Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünce 
Mersin liman Şirketi umurunun tedvir edilmesi Yüksek Başve• 
kaletçe emir buyrulmuş olduğundan Devlet Demiryolları U· 
mum Müdürlüğü 11/31942 tarihinden itibaren Şirket muame· 
latını tedvire başlamıştı. 12 - 1 S - 18 - 21 

...... """"-- --- ""···· 
il Allone ve Db '1""ÜHKSôZ() 

,artları GÜNDELiK ~!·ADANA 

Sahijl oe 841mulaarriri 

i Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GOVKN 
1 Aglıfı . . . 125 • -

Umumi Neıriyat MUl.nJ 

hınıar için idareye MACiD GOÇLO i mUracaat etmelidir Bosıldıtı yer : TORKSOZO Matboa11 .. " .. -


