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Atatürk'ün Adana'ya 
ayak bastığı gün 

Bugün şehrimizde büyü~ ~?ren var .. 
Al M 19,,,2 d Adana'ga ilk son defa leftıı eiliAı adını laşıgan parka gıdı/erek 

atilrk , 15 art ~. e l k 1. l k " / '/ k " 
..J ,ı • k ba t 15 Mart ! 922 anıtına çe en · ,;onu aca · , soy ev verı ece · , şur "•ıa olarak bugun aya smıı' . o· ı· . ,... 1 • • 
}l lk . N .. ı k tlanacaktır okunacak ve nıın ayemııl eserı vummırıyetın 
A~ eırı. ~arafmdan. lıugun kt~reOn e ı~ -"Bende Onuncu Yıl marşı söylenecektir . 
~ana ıçın ne balıtıyarlıktır ı, • ogun - . d d CJ lk · d Eb d4 ş /' · 
L. k • . • • bb. - 1. emlekette Gece torenın e e na eııın e - e ı e ın 
uu "e agıln ılk lıusı teşe uşu uıı m ' - k "/ l - l k 
ı._ d • t' Bu hah· sefıdili marşlar ve tur ·u er ça ınıp soy enue · , 
vu tilzel Adana' da dolmuştur " emıı 1 • • • • l ı ı k 
t • . • b - lb il k · O' na lıakkındakı ılıtısas ar an alı aca ·fır. 
,'~a~lıla e~ııen Adana/'·, /',;,n; e7 9~/ ;' kutla- Gündılz ve ııce törenlerinin çok ııizel olması 
agı bir toren yapartı ar y husuşunda Halkevimiz her tıirlı1 hazırlıkları önce· 
gacaktır ı 

Buıü~ gündi1z töreninde • Ordusunu , önı'Inde den yapmıştır· -
ı_ Uzak şark_t_a __ I, 

R.angunun 
şimalinde 
nıuharebe 

Japonlar 
adasına 

Vayi 
çıkh 

ı ........................ ı 
• 'faal Senenin ı 
ı 8D blylk f 
ı meydan barbl ı 
ı ı 

ı Bu savaş ı 
ı ı 

1 Libyada 1 
i olacak ı 
ı ı 

Vaşington : 14 (a. a.) - Va
şingtonda sanıldığına göre, 1942 

meydan muharebelerinin en bü

yü~ü Libyada olacaktır. Çünkü 

hem mihverciler hem de müttefik· 

ler buraya büyük mikyasta kuv· 

vet ve malzeme göndermektedir. 

Ameriian tayyorell'ıinin 
Japon •emilerin• alrını 

Veyvel'in demeci 
V~nıton : 14 ( a. a. )- Fili· 

~D •d•rında Bataanda bir de· 
litildik olmamıftar • Genif milı
Y•ıta hava faaliyeti olmuıtur . 

Yukarıdaki resim son sistem İngili:t nakliye tayyareleriııden birini göstermektedir. Şimdi bu ltf· 
yareler uzaktaki lngiliz üslerine malı:eme taşımakta büyük rol oynuyor. Resimde Çörçili de bu tayykrele 
rin bulunduğu bir hava mt"ydaııında göstermektedir. 

Vatinrton : 14 ( Teblit ) -
Uııqukta muharebeler devam 
~iyor . Japonlar Rınrun f İm•· 
hndeki Taiki fehri yanında bu· 
lun1naktadıt • Şarki ve meı keıt 
Sumatradı çarpıımalar durmuf 
detildir, 

Dtın akıım Avuıtrılyıdan 
'lerilen mılOmıta re>re , bir kru· 
'ltıör ve bir sahil muhafaıa re· 
llliıi hetıtıı Gılerine dönmemiıtir. 

Vıfinıton : 24 ( ı. ı. )- u. 
ltkflrk lılerindeki Amerikan tıy· 
>'.•reteri Japon nakliye remilerine 
liddetli ıkınlu yapmaktadır · 

t.lelburn : 1'4 ( 1 . ı. ) - Port 
"tıriı açıltlırındı bu sabah Avuı· 
lrııyı tıyyıreleri muvaff ıkıyetler 
-.__!0.W 1lncıll1Ufadal 

Bulgaristanda 
ltalyan aleyhtarı 
temayüller arth 

• Moaltova : 14 ( a. a. )- Bul· 
l•ttıtandı ltalyan aleyhtarı tema
~Uer Pek faılalaımıştır · 

~~"5!55::::::::::::::::: +~ ... 

lnumz hava 
faaliyetleri 

PAIUITI ALABii 

ESSEN'E HÜCUM 

Londrı : 14 ( •· a. )- Brl· 
tenya uçakları bef Alman avcı· 
ımı düıürmOıtGr. Beş lngiliı uça

tı reri d6nmemiıtir. 
Londra : 14 ( Tcblit ) - in· 

giliı. hava kuvvetleri ycni~en düf· 
mın ıraı.isindeki hedeflerı bom· 
bardıman etmiftir . Bilhaua fİ· 
mıligırbl Almanya üzerinde faa · 

liyct renif olmuıtur. 
Dün gfindilı rarbt Avrupa 

üzerinde de uçuşlar yapılmıf v~ 
imali Franıadaki Alman Gslerı 
~ombalanmıftır · lnriliı tayyue
leri Et1en'e birbir arkasını ilç 

akın yapmıflardır. lnriliıler ~u.•· 
yaya 1ıeni§ ölçfide yardım ıçın 
bCJmbardımın plinlırını dt-~İftİr· 
mif bulunmaktadırlar. 

Pariı : 14 ( a. a. ) - Dün 
öğledtn sonra Pariıte bir alarm 

verilmiştir . 

I tlıalli.tımızın 
tek elden idaresi 
Tevzie tabi maddeler tevziden önce 

bildirilecek • 
ıaşe müsteşarlığına 

lstanbul : 14 [ Türluözü mu· 
babirindeo ] - Şehrimizde bulu· 
nan iqe MiiıtefArı, ithalat ve 
ibruat birliklerine, müıteprlıta 
bildirilmeden biç bir itbalit ef• 
yaaıntn en küçOk mikyuta dahi 
tevzi edilmemeai hakkında emir 
vermittir. 

Bu emrin, tevziatan tek mer 
kezden yapılmuı kararı ile ali· 
kadar oldutu tahmin edilmekte· 
dir. 

Diter taraftan müalefAr, dün 

Vlfl • blerllla 
ara11 koaa.-111 

Ankara: 14 (Radyo Gaz•· 
teel ) - Amerika Hariciye Nazı 
rı Vekili Velı, Vişi ile müzakere· 
lere devam edilditini ve anlat· 
ma neticeıinin bildirilecetini aöy 
lemiftir. Bu vaziyete bakilırsa Vi 
fi ile Amerika araaında ne denil· 

CGerkl 1 lactl •rlada> 

6tleden evvel iate müdGrliitünde reisi Doldor Lutfi Kırdan ziyaret 
de meğul olmuf, ötleden ıonra I ederek şehrin ia,e itleri etrafın· 
da belelliyede vali ve belediye da gÖriİfllıüıtür. 

Onaeklzlncl yıı - Sayı : 528~1 

Vilayette dünkü toplantı 1 
-

OVAMIZDA 
- 20.000 amele ile -

• 
iŞBAŞI VAR 
IAll VAZIYITINI AID KARARLAR 
Va~imiz Ba}'. Faik Üıtün'ün reisli~inde dün önemli bir toplantı 

yapan ıaşe komıayonu, marttan itibaren üç ay müddetle olmak üze. 
re hububat ve pamuk mahıülünün idrakine kadar Adana ovasında 
çalııtırılacak amele miktarı 20,000 olarak tesbit edilmiştir. 

1 Sovyet cephe_s_i_ı 

Sovyetler 
alb yeri 
geri aldı 
Yirmi glade 
Alman llayllı 
t .. 14.000 
ıaltaJ ıe er 

Starayussada 16 ıncı 
Alman ordusunun 

vaziyeti 
Ankara : 14 (lladJO g•z•· 

·-· ) - Cephelerdeki yeni re· 
Jifmeler hakkında yeni bir tafıi-
ıat relmemitttr. Ruurın 90 tü
menlik bir kuvvetle cenuptı ta
arruza reçtikleı i henüı teeyyüd 
etmif detildir. 

Almanları ıöre, Kırımda Rus· 
lır mühim kuvvetlerle Kerç ya
rım adasındaki Alman ve Rumen 
mevzilerine hücum etmiştir. Rus· 
lar btlyük kayıplar vermiftir. 

Moıkevı : U (ı.a.) - Sov· 
yetler cenup ccpheıinde Alman 
hatlarını yararak üç yeri geri al· 
mıtlardır. Molotof dün hür Fran· 
sıı. mftmessili Kırıroyu ziyaret 
etmittir. 

Londra : 14 (Teblit) - Sov· 
yet teblitioe ıöre, fİmali g-arbide 
Rus kuvvetleri yeniden ilerlemiş, 
altı meslcün yer Almanlardan reri 
alınmııtır. iki buçuk hıftalık dev. 
re zarfında Almınlardan 84 yer 
alınmıf ve Almanlar 14000 er ve 
subay kaybetmişlerdir. Bir çok 
mılıeme ılınmıştır • 

16 ınl'ı Alman ordusunun va
ıiycti hakkında Bertin hiç bir ma· 
lumat vermemektedir. 

CGerlal J tineü a.Qfacla' 

İran vaziyeti 

Bu 20,000 amelenin ekmeklik 
bu~day ihtiyacı 1500 ton olarak 
meı keı:dcn istenmiştir. Merkezin
de yardımı oldu2'u taktirde bu 
seneki hububat ve pamuk mah-

sulünün hiç bir sekteye u~rama 
dan toplanabileceği belir ti imek· 
tedir. 

Di~er taraftan ö~rendi~imize 
iÖre dışardan şehrimize 500,000 
kilo bu~day gelmiştir. Bunun 
30,000 kilosu peışembedeıı düne 
karlar Kozan, Osmaniye, Bahçe 
ve Karaisalı köylülerine bedeli 
mukabilinde dağıtılmııtır. Daha 
220,000 kilo buğday dağıtılacak
tır. Adana için de Adananın ek· 
mtklilc un ihtiyacını temin mak. 
Hdile Cumhuriyet fabrikasına 
250,000 kilo buğday verilmiştir. 

Awaıtraıyaaıa 
1apoara 11e •lllll 
........ dair 

PJlalar 
Japonya Hindistanı 
içten yıkmak için 

çalışıyor 
Ankara : 14 (Radyo Gaze

teal ) - Japonya Mılcrya ve 

Singapuru ittal ettikten ve Hol· 

landa Hindiıtanını taafiye ettik· 
ten aonra Hindiıtan ve Avuıt· 
ralya kapularma dayanmittır. J•· 
ponya timdiye katlar Avustural· 

yaya ıulh teklit etmiftir. Soıı 
teklif Üzerine Avustralya ile 
Japonya arasında temaslar yapıl· 
dıtı Şayiası ortaya çıkmıştır. Ve 
bugüıı Avusturalya Hariciye Na· 
zırı Amerikaya gitmiftir. 

Avuıtralyanın Japon tekli· 
fini kabul f'deceti pek ıüpheli· 
dir. Çünkü Japonya Avuatralya· 
da ycrleımek ve burasını bir Ja· 
pon kıt'ası haline getirmek isti· 
yor. 

Hindiatandaki durum da bam -
batkadır. Japonlar burayı içinden 
yıkmak istemektedir. Nitekim 
bazı ayaklanmalar grevler olmut
IDUftur. Fakat lugiliı.ler buuu ya• 
tııtırawamıttı r. 

PAPALIB VI 
IAPONYA Şehir kütüphanesine 

değerli bir hediye 
Vı d' ine ait olan ~ l&yet daimi encümeni, ken 15 verdi 

Ankara : 14 (Radyo Baza· 
teel) - lrın kabinesindeki dtQ"i· 
tiklik Füruti hükumetinin son va· 
ziyet dolayısiyle idarede muvaffak 
olamııması ve parlamentonun bu· 

, nu hissetmesinden ileri gelmiştir. 
Yeni Başvekil Süheyli genç bir 

İ: siyaset adamıdır. 

Ar.kara : 13 (Radyo Oaze· 
teal) - Japonya Papalık ile mü

nasebetlerini arttırmak jçin bura

ya bir mümessil ıöndermeyi ka
rarlaştırmıştır. 

Utüphaneyi umumi kütüphaneye . 
D V:"lô t duimi encümenı 

el" aldıflmız malumata ~öre, 1 "..e V'/(ıyet daimi 
~04 ~zel bir lıarar uermiıtir • Bana ~orelc, b. ı halde bulu 
•11c611tenine ait Olup ıimcliye kadar metrfı ır Lütüpha· 
natt • 1 J, • i encümen " 

ve oldukç• s•nwın o an oım • • h hediye "••i la l b •yük katiip aneye .~.l f• rimizde yeni açılmıı o an u • lriitüphane· 
11111 ll'Iİ t• ş· . ~ Lü • h ede encumen 

•itt •. ır. ımdı uma mı 11 tup an . ah•İ• edilmif, bu 
delcı bütün eHrlere de ayrı bır lı61e t • üneooerleri 

ltıretl. f•lair leütüphane•İ zenwinlemiıtir. Şehır m 
"•rrtına Vildyete t•relrlı0r6 6ir borç 6iliyorus • 

~-'"'~-.~?· Tarsusta bulunan 
...... ..... ~ 

Dün gece Ankara Halkevinde Konıervatuvar;talebeleri ' Fidelyo 
Operasına muvaf/akıyetle temıil etmişlerdirl· YukarıCLlki reıim 
Konservatuvar talebelerini bundan evel oynanan Antigone:teaıilinde 
ıöı~rınektedir • 

bir eski eser 
Dün aldığımız malumata göre, Tarsus şehri kenarındaki bir 

bahçede .. Roma devrine ait kıymetli bir lcitabe bulunmuştur. Bu 
eser buıunlerde şehrimiz müzesine nakledilecektir. 



Sa)'fa 2 TÜRKSOZO 

Askeri meseleler üstu_·_n_d_e ____ __ \I 

• i ·· HAB · RL 
' 

ı __ 
Norveç'e 
pl8nına 

ı rır ç 
dair Belediye kömür Adana adliy esinde 1 

A 
nglo Kaksoıılarıu Avrupa ka · 
rasuın asker çıkartmadan galip 
gelecekleri düşünülemez. Ma · 

demki harptedirler; hu nokta dni· 
ma bahis mevzuudur. Ancak Av · 
rupanın neresine asker çıkarılır 

veya çıkarılmalıdır ? Bu ıokta 
münakaşa edilebilir. 

Harp kaideleri, bu çıkartma · 
nın Manş sahillerine yapılmasını 
icap ettirir. Çünkü bu suretle 
bir taraf tan İngiltereye en yakın 
hava üsleri ele geçirilerek İngiliı 
adalarının hava emniyeti elde 
edilmiş, diğer yandan da Alınan 
yaya en yakın yoldan varılmış 
olur. 

Bilinditi üzere halen Manş 

ıahillerinin Almanlar elinde hu· 
lunmasından dolayı Almanlar İn
giltereye yaptıkları hava . saldır 
malarında bomba tayyarelerini 
korumak için, bunların yanında 

av tayyareleri gönderdikleri hal· 
de, mesafenin uzaklığından, İn· 
gilizler Almanya Üzerine gönder· 
dikleri bombardman tayyareleri· 
nin yanında av tayyareleri gön · 
dereıniyorlar. Bu sebepten de 
çok müessir olan gündüz bom· 
bardmanları yapamıyorlar. 

Vakıa bu sebepler İngilizle 
rin ilkbaharla beraber ve Al
manların Şarkta taarruza geç 
tikleri zamanda çıkartma yapma .... 
larını icak ettirirse de bu tarihe 
kadar İngilterenin Manşta hava 
üstünlüğü temin etmeleri şüpheli 
olduğundan, böyle bir harekete 
geçmeleri beklenemez. Kaldı ki 
Manş sahilleri hayli tahkim edil· 
mit bulunduğundan, ufak tefek 
bava üstünlüklerile de burası 

zorlanamaz. Bu da olmayınca 
ikinci derecede ve nisbeten diğer 
bir yere çıkartma yapılması dü · 
tünülmek gerekmiştir. Norveçin 
akla gelmesinin birinci sebebi 
budur. 

ikinci sebep daha mühimdir. 
Bu da Sovyet Rusya ile nisheten 
en emin ve en kısa yoldan irti • 
bat tesisidir. Bu ilkbaharda Al
manların Kafkasya üzerine yapa· 
cakları saldırma muvaffak olur 
da Sovyetlerin Kafkasya petrol
lerile irtibatı kesilirse durumları 

güçleşecektir. Bu vaziyette Sov 
yetler garbe doğru değil, cenuba 
doğru cephe alacaklardır. Hatta 
Almanlar biraz daha gayret gös· 
terip Volga boyundan şimale 

doğru ilerlerse, ikmal yolları şar· 
ka doğru değil, şimale doğru ol
ması gerekecektir. 

Bu vaziyette Sovyetlerin har· 
be ve dolayısiyle İngiliz yükünü 
hafifleto.ıeğe devam edebilmeleri 
için timalden Anglo Sakson kay
naklarile irtibatta bulunmaları ve 
ikmal almaları lazımdır. Şimal 

buz denizi ve buradaki limanlar 
kafi gelemez. Bugünkü vaziyette 
bunların kasilmesi kabil olduktan 
bqka uzun zaman donmuş bu 
lunmalarından istifade imkanları 

da mahduttur. Daha emin İskan· 
dinav limanları Üzerinden, şimal· 

den Sovyetlerle irtibat tesisi ge· 
rektir. Norveç'e çıkartma mese· 
lesini ortaya koyan en ınühiın 
sebep te fikrimiıce bu olsa 

gerektir. 
Ancak Norveçe çıkartma ve 

bu vasıta ile Sovyet Rusya ile. 
irtibat tesisi de fikrimizce, ko
lay olmadıtı gibi, harbin careya· 
nı üzerinde müessir olarak de· 
recede verimli olması da çok 
fiiphelidir. 

Bir defa çıkartma yeri Nar 
vik limanından yukarıdan olamaz. 
Çünkü buradan daha şimalde Rus· 
ya ile demiryol ve hatta doğru 

dürüst yol irtibatı olmadığı gibi, 
aahillerin donma tehlikesi de her 
vakit mevcuttur. 

Narvik veya daha cenupta 
çıkartma yapınca da ortaya iıveç 

satışı yapıyor nıeraklı bir dava 
G ___ · i_: YA_ZM ____ AN -

Sırf pahalılıkla mücadele ve 

halka iyi, kuru kömür temini mak

sadi} le Belediye Buğday pa:r.arın · 
da kömüı sat ışına devam '"tmek
tedir . Kilosu 7 kuruşa satılan lıu 

kömürler lıalkımız tarafından ih· 
tiyaçlıırına yelt Ct k miktaı <la sa· 
tın alınmakta ve beğenilmektedir. 

Paıar olmasına ı ağ men satışlAra 

bugün de devam ed ilecektir. 

··· Sevdiğim kızın fiyatını babası hergün arttı
rıyordu ... 300 •.. 500 ... nihayet 1800 istedi 

meselesi ~iriyor. Yani doğrudan 
doğruya Alınan işgali altıııdaki 

memleketler üı:erinden Rusyaya 
varılamıyor. İsveç ise, bitaraftır 
ve her halde hangi taraftan ge· 
lirse gelsin, kendi memleketinin 
bitaraflığını ihlal eden bir ~are

kete karşı cephe alacaktır. 

- I Adana adliyesinde hazin ol-
•••••••••••• •• duğu kadar da meraklı bir dava-
• A f ya bakılmaktadır. Olayın özü bir 
f Yeni llaD f 1 gönül macerası ve bunun karşı-
f tarifemiz f sında Ana - Babanın affedilmez 
f f kara taassubu ve inadıdır. 
• 

Resmi ilanlar satırı 20 kuruı f 
Halkevimizin 
okuma kursu 

1 l l b k 15 L . Birinci asliye ceza mahke-
• 

cra i cin arı ü ... Yü_ ı.ra f 
ı. k 10 L mesin!ien takibettiğimiz muhake-

Bundan başka Norveç sahil
lerind1:n Rusya ile irtibat tesisi 
için 1500 kilometrelik bir deni:ı 
yolu üzerinden geniş deniz nak
liyatını yapmak, ondan sonra da 
800 - 1000 kilometre genişliğin· 
de karayı işğal ederek Norveç · 

• 
,. ,, 1<11çu ' ıra f 

Z l l 2 1 . me safahatına göre, kala'-·cı Ya-
• 

ayi i cin arı Ara f J 

D l h k şar Ateş ile Bayan Zeynep, Leyla 

Nepiyat genifletilecek 

Halkevimiz Halk dershaneleri 
taraf ırıdan dcıha önce açılan Türk· 
çe okuma yazma dershanelerinin 
erkeklere mahsus olan kısmı mu
vaffakıyetle sona ermiş ve y..ıpılan 
sınavların sonucu patlak olmuştur. 
K-ıdııılartı mahsus olan dt:r!ihane
ler de tcdrisad müddetiııi doldur· 
ınuş olduğundan bu dershaneye 
devam eden bayanların sınavlarına 
yaıından itibaren başlanacaktır. Ka· 
zanıınlaıa diblonıaları törenle ve· 
rilecek, bu arada Usulu Muhasebe 
kur unu bitirenlerin dıblomaları da 
tevzi edilccl ktir. 

• 
evam ı va ususi re ·· f 

• ıle Mecnun'a rahmet okutacak de· 
• 

ram/ar pazarlıkla yapılır. f 
recede sev işmektedirler. 

• •••••• ••••••• Günün birinde, Zeynep yükte 

İsveç - Finlandiya aral isi iiıerin· 
den Sovyetlerle birleşmek gere· 
kecektir. Bu geniş mıntakanıu 

işgalinde Sovyet ordusundan pek 
yardım beklenemez. Leningrad 
şiuıalindeki cephenin yolsuz ve 
demiryollarının kesilmiş bulun· 
ması sebeplerinde, buralarda şim· 
dikinden daha büyük bir Sovyet 
ordusu yığınağı yapılama7.. Bu 
günkü orduyu ise Almanlar ve 
Finlandiyalılar pekala tutabiliyor. 
O halde uzun bir deniz yolu ü
zerinden nakliyat yaparak Nor· 
veç sahillerine çıkmak, bu nak· 
liyatı hava ve denizaltı taarruz· 
larından devamlı surette koru· 
mak, sonra da karaya çıkmış bu 
kuvvetlerle Norveç, İsveç, Fin· 
landiya arazisinden büyük saha· 
ları h8J'ben işgal ederek Sovyet
lerle birleşmek pek te kolay gö· 
rünıııüyor. 

lngiliz ve Fransıılar harple 
daha bu kadar angaje olmadan, 
bol kuvvetlere malik iken dahi 
Norveç sderinde karşılaştıkları 

güçlükler malumdur. Deniı. kuv 
vetleriniıı ve nakliye vasıtalarının 
hayli azaldığı bir 7.amanda hun
larda büyük kayıpları göze ~l
mak da pek akıl karı d~ğildir. 
Sonra yalnız Norveç ve lsveçin 
büyük kısımlarını işğal ile de iş 

bitmiyor. Araya bir de Baltık 

~enizi meselesi giriyor. Çünkü 
lskandinavya yarımadasile Sovyet 
Rusyayı Finlandiya üzerinden 
birleştiren tek demiryolu bir ta
raftan çıkartılmış ordunun nok
sanlarını ikmale di~er taraftan da 
bu hareketin asıl maksadı olan 
Sovyct Rusyaya ikmal nakliyatı 

yapmaya kafi gelemez. O halde 
ayrıca Baltık üzeainden de mer. 
kez sevkiyatı gerektir. Halbuki 
elde ettikle"İ üsler ve üstün de· 
niz kuvvetleri dolayısiyle Alman · 
ların buna müsaade etmiyecekleri 
aşikardır. Bu noktalar göz önün 

Mayestro Hiıkkı Tar'ın idare 
sindeki "em an ve Mandolin kur
su henüz muvaffakıyetle devam 
etmektedir. 

Halkevimiz tarafından hergün 
saat 16 dan 19,30 a kadar yapı
lan Müzik yayıııı cidden istifadeli 

olmaktadır. Çift hoparlörle yapı· 

lan bu radyo ve plak yayını ya· 
kında Ataıürk parkıyle diğer iki 

yere daha konacak hoparlörlerle 
genişletilecektir. 

Bugün 
Kır 

yapılacak 
koşusu 

Grup birinciliklerine girmek 
üzere yakında Diyarbakıra gide 
cek olan Adana ko~ucuları bugün 
seçilecektir. Bu srçimin layıki ile 
yapılabilme!ii için de 7500 metre 
üzerine bir kır koşusu tertip edil· 
mişlir. Bugün yapılacak olan bu 
büyük koşuya bütün koşuculllrın 

gireceği öğı enilmiştir. En iyi neti· 
ce alacak atletler Diyarbakır ko
şularına iştirak ettirilecektir. 

Müze müdürünün 
yaphğı tedkikler 
Şehrimiz müzesi müclurü B. 

Naci Kum bir kaç gündür Tarsus 
içinde ve dışındaki <ski es..:r yer· 
lei'ini ve bilh1tssa mağara meıar· 

Jıklarını tdkık ederek şehrimize 

dönmüıtür. de tutulunca Norveç'e şaşırtmak 

ve kuvvetlerini dağıtmak için 
tevessül edilmiş bir manevra gi · ' 

Vaktiyle buralardan müzeye 
·getirilen toprak lahitlerden dalıa 
bir lcıAmının mevcut olduğu ve 

' buralarda ilk fırsatta sondajlara 
lıaşlanaca~ı bildirilmektedir. 

bi görünüyor. Bu gibi mant:vra· 
lar ise ancak tatbik kabiliyetleri 
nisbetinde iş görebilirler. 

UZAKLARDAN HABER 

Şilt maçları 
bugün başlıyor 

Bölgemiz futbol ajanı Bay 
Mahmut Has'ın reisliğinde dün 
toplanan kulüb delegelerinin ver
dikleri k11rar gereğince stadyom
da bugün saat 13,30 da Şilt maç
larına başlanaca1'tır. Karşılaşma

lar Adana gençlık ile Malatya 
Mensucat Gençlik kulübü ve böl· 
ge şampiyonu Milli mensucatla 
Adana altıncı işletme Demirspor 

takımı arasında olacaktır. Şilt maç
larının büyük bir ilgi göreceği 

sanı maktadır. 

Haber aldığımıza göre De
mirspor takımı sıkı antrenmanlar· 
la Şılt maçlaı ına iyi hamlanmış· 
tır. Takımın for hattı Muharrem 
Gülergin ve Selami Asyalı ile 
takviye edilmiştir. Averaj farkıy
le şampiyoıılu~u kaçıran bu gü · 
ıide hkımı teşkil eden eleman
lar bugün iyi netice alacaklarını 

ummaktadırlar. 

Ankara'dan henüz gelen A
dana altıncı i~letme mü 1Ür mua· 
vini Necip Maçkan, Demirspor 
kulübünün terakki ve tralisi için 
faaliyeti ele alarak çalışmalara 

bir kat daha hız ve iinem vermiş· 
tir. 

ALTI HAYDUT 

Ceyhanda bir 
kadına tecavüz 

Ceyhan : 14 ( Türksöıü mu
habirinden )- Ceyhanın Veysiye 
~Ö}Ürıden Mısırlı çiftliğine git
mekte olan çiftlik aşçıbaşısı Fat
ma, yolda öııüne çıkan altı kişi 

tarafında tecavüze uğramıştır . 
Kadının müracaatı üzerine zabıta 
derhAI faaliyete geçmiş ve Vey
siye köyünden Ömer Çakır, Ah
met Ceylan, Ömer Altıntaş, Saip 
Atar, Şaban ve Vahap adındaki 
suçluları yakalamııtır . 

Bizimle harp halinde kalmış tek memleket 
Son günlerde muhari µ devletler arasına yeni 

bir hükümet katılmıştır. Bu hük-Cmet San Marino 
Cürnhuriyetidir. San Marino, ltalyanın ortasında kü· 
çük bir memlekettir. Umumi harpte ltalya ve müt
tefiklerinin yanında yer almıştı. Bu harpte de hal· 
ya ile birlikte çarpışmağa karar vermiş ve ltalya 
harbe girince, lngiltereye karşı harp ilan etmiştir. 
ş:mdi de Amerika ile İtalya arasında mLharebe 
başlayınca Amerikaya kaışı harp ilan etmeğe karar 
vermiş ve bu kararını geçen hafta Amerikaya bil
dirmiştir. 

San Marino, lıalyanın Şark sahilinde, Adriyatik 
denizine bakan 750 metre yüksekliğinde bir tepe· 
nin üzerindedir. Mesahası 61 kilometre kare, nüfu
su 12,500 dür. Bir kilometre murabbaına 204 ııüfus 
düştüğünden burası Avrupanın en kalabalık yeridir. 

San Marino, Avrupada en eski Cünıhuriyettir. 

Burası 1600 senedenberi müstakil yaşıyor. 
San Marino hükümeti, Dalmaçyadan kaçan Ma

rino adında bir taşçı tarafından kurulmuştur. 

Umumi meclis altı ayda bir toplanarak 60 kişi· 
tik bir meclis seçer. Meclis de kendi arasından 2 
naip ve 12 aza intihap eder. Bunlar altı ay müd· 
detle hükümeti idare ederler ve meclise hesap ve
rirler. 

San Marino, hukukan Türkiye ile ilan harp ha 
!indedir. 1936 da ltalyada nebatat okuyan bir Türk 
talebe bazı nebatlar hakkında tedkiklerde bulun
mak üzere bu memlekete girince, düşman tebaası 
diye San Marino hududu dışına çıkarılmıştı. O za· 
man bütün dünya gaz;teleri bu hadiseden bahset· 
mişti. San Marino şimdi yeni harp ilan ettiği mÜt· 
tefikler zümresinden başka fsveç, Türkiye ve Bul· 
g-aristan'la elan harp halinde bulunuyor. 

hafıf bahada ağır nesi var • nesi 
yoksa toplıyarak Yaşar Ateşe ka
çıyor ve yapıcı Turan Çelik'in 
evinde bir gece bir gündüz ka
lıyorlar. Zeynebin gaybubetini ha
ber aları Ana ve Babası , Turan 
Çelik'ın evini basarak Zeynebi 
alıp götürüyorlar. iş karakola ve 
daha sonra da Müddeiumumili~e 
düşüyor. Müddeiumumilikçe Zey
nep Ana ve Babasına teslim edi· 
liyor. Fakat Zeynt:p : 

- c Benim anam babam }'Ok· 
tur Bay Müddeiumumi •.. Ben 
Yaıar Ateıi isterim " diyorsa da 
para etmiyor. Zl!ynC"bin mutaas
sıp ve biraı da para canlısı ba · 
bası, kızı, Yaıar Attfin inadına 

henüz silah altında bulunan bi· 
risine gıyaben nişanlıyor • hatta 
nişan şerbeti de içiliyor. Bununla 
iktifa etmiyen kız babası , Yaşar 

Att:ş'i dava ediyor. Şimdi hakimle 
beraber Yaşar Ateş'i dinliyoruz: 

- " Bay hakim, Zeynep için 
babasına 300 lira başlık verdım 
kızı vermedi ... 500 lira verdim 
yine vermedi. 1115. 800 dedi dur
du . » 

Yaşar Attf mahkeme önün· 
deld ihdesine devam ediyor : 

- < Sayın hakimim l .. Zey
nebin fiyatı bu defa da 1800 lira
ya çıkmış .. Bu parayı veremi· 
yecek durumdayım . Eğer bu pa
rayı vermeden Zeynebi kendime 
eş yapmağa teşebbüs edersem , 
babası, bu kızcağızı parça parça 
edip nehre atacakmış . Bu kor
kunç ve o nisbette de iğrenç i:a
assup ve inat karşısında kanunla
rımııın şefkatli kucağına sığını

yorum . » 

Olayın enteresan oları cliğer 

yönü de, Zeynebin, Yaşar Ateşe 
yazdığı son meHuptur . Bu mek
tubun bazı kısım tarını aynen .alı· 
yoruz : 

< Y aşarcığım ; 

Senden ayrılalı tam onbef 
gün oltlu . Anam babam gcl'e 
gündüı beni döğ'üyorlar. Ne olur, 
hiç olmazsa penceremizin önün
den saat 12 de bir defa olsun 
gelip geç. Beni başkasına nişan· 

lı}'orlar ... O da asker • Ben 
değil nişanlanmak, on çocuk ana· 
sı dahi olsam seniJ:unutmıyaca
ğım . Ben senin yatağına lcadar 
geldim, sen benim kadar da ce· 
ıaret gösteremedin.Madem ki pen
ceremi~n önünden geçerek kadar 
cesur olamıyorsun , bari mektu
buma cevap ver. Yaşar, mahke
mede seni iıtiyecek olursam , 
babam , beni geceleyin asacak • 
Biz }arın hamama gideceğiz, bir 
araba ile gel , ben sana tekrar 
kaçarım. Bu defa da Müddeiumu
miye gitmeyiz, başka bir memle· 
kete gideriz veya Valiye çıkarız. 
Vali bizi birbirimizden ayırmaz 
sanırım. Bu da olmazsa ben ııçan 
otu bulur içerim. O zaman acaba 
meıarıma da gelmez misin ? .. 
Korkma Yaşar , cesur ol . Mek
tubunu bekliyorum. - Zeynep > 

Mahkeme Zeynebin de din
lenmesine lüzum iÖrerck 13 Ni
t1na kal m ııtır . 

15 Mart 1942 

Köpek derilerini 
Bulgaristanda köpek derile· 

tinden istifade edilmesi için bir 
toplantı yapılmıştır . Toplantıda 
Ticaret Neıareti ve deri sanayii 
mümessilleri bulunmuştur . 

Toplantılarda , serseri köptk• 
terin toplatılması ve satılık kÖ· 
peklerin satın alınması kararlaf· 
tırılm·ştır . Bulgaristanda üç bu· 
çuk mi!yon köpek vardır . BU 
köpekler , ihtiyaçtan fazladır • 
Tıcaret Nı-ıareti ve deri sanayii 
müdürlüğü erkanı , köpek deri· 
teri f ıatını , köpek sahiplerine 
ilan ed~ceklerdir • 

Köpeklerin öldürülmesi t'~ 
limatnamesi de baytarlık daire51 

tarafından hazırlanıyor . Utro 
gazetesi bu münasebetle di· 
yor ki : 

c Lüzumsuz köpeklere rrıtl· 
ıaheret etmek doğru ve yerinde 
değildir . Bilhasu bir ekmel 
ufağının tasarruf edilece~i bu ı•• 
manlarda . Köpeklerin öldürül• 
mesile , deri elde edilmesi eheıtl 
miyctli surette artacaktır , > 

Köpek derileri fiatı teabi1 

edildiğinde , lilzumsuz köpekl,. 
rin satın atınma11na baılan•· 

caktır . 

Bir silah fabrikası 
Danimarkada Kebe'nin ce• 

nubunda bir şose yapılırken yer 
altında Skandinavya memleketi•' 
rinin hış devrinden kalma en eı• 
lci bir silah f abrilcası bulur 
muıtur . 

O zamanın silih fabrik,,. 
olan bu }'eraltı galerilerinde ınef 
ter , oklar ve satırlar gibi ke .. i11 

çakmalc taşı mamül&tından pe• 
\:ok taı devri ailihları buluP' 
muıtur . 

Tahmin edildi~ine aöre , o 
ıamanları küçüle silahlar , piy•· 
sada alışveriıte para yerine 61 
mübadele ediliyormuı . Büll' 
bunlardan , taı devrinde de ti• 
lih aanayiinin mevcud oldur 
anlafılmııtır . Bulunan taş def~ 
ıitah fabrikasından , bütün fİOI 
memleketlerine silah ihraç ed•~ 
diği de zannolunmaktadır . --:! 
l·;Lk'I•~·· 

TORKIYE Rad11osu 
ANİ< ARA Radyos' 

Pazar -15 3.1942 r 
8.30 Program ve memleket 5' 

ayarı 

8.33 Müzik Hafif Proır•-
(PI) 

8.45 Ajans Haberleı i -4 
9.00 Müzik : Hafıf Parçalar 

marşlar (Pi) 
9.15/ 
9.30 Evin saatı r 

12.30 Program ve Memleket s11 
Ayarı 

12.33 Müzik : Saz e!lerleri 

12.45 Ajans Haberleri 

13.CO Müıik şarkı ve ti 

13.30/ 

143C 

18.00 

18.03 

18.45 
18.55 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 

20.30 

21.15 
22.05 
22.30 

22 45/ 

küler 

Müıik : Radyo Salon <1 
kestrası ( Violoniıt NJI 
Atkın ) 

Program ve Memleket 1 
Ayarı 

Müzik : Radyo Danı (} 
lceıtraıı 

Konuıma 
Müzik : Fasıl heyeti 

"' Memleket Saat Ayarı 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 dakika 
Müzik : 
Konuşma 

Müxik : Karııık ıark1 

türküler 
Temsil 
Müzik : Danı milıifİ ,J., 
Memleket Saat Ayarı,,.. i 
Haberleri 

22.50 Yarınki Proıram 
K.apanıı 
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TORKSôZO 

Dl5 HABERLER 
Nevyorkta tevkif eClilen 

bir İtalyan aktörü 
Boenos Ayres : 14 (a. a) -

Nevyorkta meşh,..ır bir ltalyan ak · 
törü şüpheli göriilerek tevkif edil 
miştir. 

lomanya•da 
llarp eıırıerl 
zirai ı,ıerde 
çaıı,tırılıyor 

, ........... .. Panama Kanalının 
müdaf aa~ı ınükemmel 

Macar başvekili 

Bükreş : 14 (a .a.) - Romen 
Genel Kurmayı bazı eyaletlerde 
ziraat amelesinin azlığı dolayısiy· 
le 18.000 harp esirinin ziraatte 
kullanılmasına müsaade vermiştir· 

Uzakşarkta 
(Ba1tarafı Birincide) 

göstermiştir. 
Gelen malumata göre, Japon 

lar Vayi adasına çıkmışlardır · 
Tokyo : 14 ( a. a. ) - Japon 

basını Sumatranın merkeıi Men· 
danın işgalini sitayişkar. bir lisanla 
nıevıuu bahis etmekte devam 
ediyor. 

Londra : 14 ( a. a. ) - Avus
tralya baıvekili rad) oda bir nu· 
tuk ıöyliyerek , Avustralyalıların 
dijtmanı denize dökünceye kadar 
Çarpışacağını söylemiştir . 

Baıvekil müdafaadan zi.>·arle 
hücum yapmak lüzumunu izhar 
etrniıtir. Avustralya haririye na
ıırı Amerikaya gidecek ve Ame· 
r\kadan süratli yardım talebinde 
bulunacaktır . 

Yeni Delhi : 14 (A.A.) -
General Veyvel demeçte buluna 
rak, her türlü ğayretin sarfedile 
cctini, Hindistan . müdafaasın~n 
Gç aerviai arasında <f üşünülen me 
•ele oldutunu, japonyanın büyük 
fiiçlükler kar,ıaında bulunduğun~, 
Gslerdcn çok uzak kaldığını, in 
giltercnin Uzyk Şark harbine ha 
:z.ırlanmamıt olduğunu söylemiş, 
d6fmı8nın ha!nane tekilde daha 
Önce hazırlandığını tebarüz ettir 
IDiftir. 

Sidney : :4 (a. a.) - Menzis 
demiştirki : kaynaklara son had· 
dine kadar bir çıkmaza saplanmış 
bulunan ve en aşatı üç crphede 
dötüşcn japonyanın muhariplik 
Vasıflan bütün dünyaca tanınmıf 

7 milyon nüfuslu bir memleketi 
fethetmete kalkışması fikrini ka· 
buledemem.,, 

Veliniton : 14 (a. a.) - B:ış
Yekil, dün akşamki kabine toplan 
tısında demiştirki : Avustralya ile 
aramızda eskiler~ nispetler çok 
•atlam anlaşma oldu. Londra ve 
Vatingtona da müşterek bir rapor 
Yollandı. Bu raporda yeni zelanda 
ve Avustralya müdafaasına ait me· 
•eleler detil ileride Japonyaya 
karşı yapılacak taarruzda her ild 
memleketin üs olarak kullanılma
llda incelenmektedir. 

SOYYET CEPHESİ 
{Baştarııfı Birlncidt) 

Kıııl Yıldız gaıeteıinin bir 
muhabiri kullanılan Alman ihti-

' Yatlarının geçen yaz mevcudun· 
dan çok 87. ,,lduğu hilclirilmekte
dir 

0

Berlin : 14 ( A. A. ) -
Kırımda düıman uzun durtun· 
hıktan sonra tank ve tayyare· 
lerden yardım gören mühim 
kuvvetlerle Kerçteki Alman-Ro 
lhen mevzilerine alon etmiş • 
Çolc tiddetli çarpıtmalar olmuş 
Sovyetıer a~ır ka} ıplar \'ermiş· 
tir . Ruslar 46 tank zayi etmiş· 
tir . Diter cephelerde Ruılar 
teıirsiı hücumlara devam etmiş· 
tir . Ruslar 6 Marttan 12 Marta 
kadar 209 tayyare kaybetmiıtir · 
Bu milddet içinde bizim kaybı· 
mız 9 tayyaredir . 

Vlıt • Amerllla 
araıı lloaaıma11 

( Başı 1 inci sayl•d• ) 

diti gibi bir kinlilik ve ne de bir 
•nlaıma mevcut ketildir. 

Vatington: 14 (a.a.) - Velı 
l•ıctecilere, Fransa ile müıake· 
relere devam edildiğini ve bir 
•.nıaıınayı varılınca bunun bildi 
fllecetini ıöylcmiftir. 

Rio dö Janeyro'da 
Mihver aleyhinde 
yeni nümayişler 

Rlyo dö janeyro: t4 (a.a.)
Blrkaç grup, dUn de Mihver 
tlcarethaneıerl önUnde Mlh· 
ver aleyhtarı nUmayı,ıer 
yapm•• ve pollsln tavsiyesi 
Uzerlne da611mışlardır. 

............ ,, 
/ talga 
Seltıniği 

Vaşington: 14 : (A.A.) - Har 
biye Nazırı Simpsoıı Panama Ka 
nalı bölgesinden dönmüş ve der 
hal Beyaz-_Saraya giderek kabine 
toplantılarına iştirak etmiştir. 

Simpson demiştir ki : Panama 
kanalının müdafaası iyileşmiştir. 

daha da iyileşecektir. 

Amerika' da mahkum 
olan casuslar 

Vaşir.gton : 14 (a .a .) - - A
merikada altı casus muhtelif ha-
pis cezalarına mahkum olmuş

tur. Bunların içinde bir de kadın 
vardır. 

P ariste yedi kişi 
kurşuna dizildi . t .. 

ıs ly or P.ıris: 14 ( a. a .) - Pariste 
yedi kişi kurşuna dizilmiştir. 

neden istifa etti? 
Londra : 14 ( a. a . ) - Mııcar 

Başvekili Bardnssi bir kahine iç
timaınrla harbiye nazırının ve eli· 
ğer bazı nazır tarın löylüııün ve 
yardım giiçlü~ü gösterd iği hak
kındaki mütalealar ü1.eriııe istifa 
etmiştir . 

ZA Yl - Terhis kağıdım ile, 
karşı yakada kiremit ocağının 

beş ıenelik ruhsatip·sini dün cüz 
danımla birlikte kaybettim. Yeni· 
lerini alacağımdan hükumleri ol 
madığını ilan eder ve bulanların 
Karşıyaka karalwluna teslim et· 
melerini insaniyet namına rica e
der, ayı ıca on lira mükafat vere
ceğimi de vadedcrim . 

Baıkıl L-aıaıından Nedir 
uşağı Kadir oğlu Ahmet 
Kalender 318 doğumlu 

k
. . 1 

Almanya da Porte ızın Cebelibereket Saib 
işbirliğini istemekte 1 bakak mabkemeıl 

HAlK(Vİ REiSUGiNOEN : ' 
(Atatürk günü) 

1513194 ı..> günü saat 15 de 
ve akşamı 20,30 da Atatürk 
günü tes'it erii'ecektir. 

Ankara : 14 (Radyo JGazete· S&tl ' memarl&l&n• 
si ) - Almanya Vişi vasıtasile 
İspanyanın ve ispanya vasıtasile dan : 
de Portekizin işbirliğini istemek
tedir. Vişi • Madrid · Lizbon yo· 
luyla bir işbirliğine dahil olduğu 
gibi mihvere katılmış addedilecek 
tir. Fakat İtalyan matbuatına ba· 
kılırsa' Roma bu vaziyetten mem 
nun d;ğ'ildir. İtalya Doğuda Se· 
laniği istemekte ve Batıda da di 
!eklerinden vazgeçmemektedir. 

Yahudiler artık 
Norveçe giremiyecek 

Qı;lo : 14 ( a. a. )- Norveç 
aneya'lasında değiş klik yapılmış 
ve Yahudilerin Norveçe girmesi 
yasalı edilm iştir. 

Sıhhat Vekili İzmirde 
lımir : 14 ( a. a. ) - Sıhhat 

Vekili l:ımire gelmiı ve tetkikler
de bulunmuştur . 

Kareli'ye dönmek 
istiyen Finliler 

Helsinki : 14 (a. a) - 110,000 
Finli Kareliye dönmek arzusunu 
göstermiştir. 

- -Kayın validesini 
döğen damad 

iplik fitili yüzünden oniki gün· 
de iyi olabilecek derecede Meh· 
med Cihan'• muşta ile döverek 
başını yaralıyan Ahmed Ôzbulduk 
ile Süleyman Oruç yakalanmışl:ır-

dır. . . d 
Niyazi Kirpi adında bırı e 

kaynanası Atike'yi döverek muh· 
telıf yerlerinden yaralamı~tır. Suç· 
ıu Adliyeye verilmiştir. . 

osmaniyedekı 
atış müsabakaları 

Reden Terbiyesi alıcıbaşıları 

d.. Osmaniye'ye gitmiştir. Orada 
un T b' . 

iki ıün kalarak s.~den er ıyesı 
mükelleflerine mumarese atışl,arı 
yaptıracaklar, bilahare Bahçe Y,e 
geçeceklerdir. Atıcıbaşıla~ ~a~çe · 
deki faaliyc:tlerini de bıtırdıkten 
sonra yine şehrimize dönerek, bu· 
radan Kozan ve Feke kaıalarına 
çıkacaklardır. Kozan'a Reden Te~
biyesi müdüıümüz Bay Rız:ı S~lıh 
S • n da aitmesi muhtemeldır. 
arayı • 

B. Relik Kara/tan 

lçel Mebu-4U B. Refik IK~r,~1· 
M 

. den cehrimiu ge mış ır. tan ersın ., 

Dört yankesici 
Ali Taş, Şahin Ke~eci, Ya-

Salih adında dort yanke· 
!~r. vOe smaniye'li Ahmet Duru
sıcı, . rfade 
can •ın serhoıluğuqdan ıs ı 
ederek cebinden 402 lir asını aı~r· 
mıtlardır. Suçlulardan Ali Tat ıl~ 
Ş hin Keçeci yakalanmış ve aş . 

a ı· eydana nlan paranın 318 ırası m . 
çıkarılmııtır · iki ·~~I~ Adlıyey~ 
verilmittir. Diter ıkııı de aran 

maktadır. 

No : 140 

Osmaniy· de eıki mahkeme 
Başkatipleriııden Rııa Yüksel ka
nsı Sebiha vekili Ahmed Hamdi 
müvekili Sebihanın müddeialeyh 
Amasyada hususi muhasebesinde 
daktilo M~dıha topçuoğlu yanın· 

da Rııa kızı Tahire ve 8ahire 
Yüksel ve Oımaniy ede eıki nü 
fus müdürü Tevfık Aybar yanın 
da Fahriye çocuklarile müş~cre· 
ken murisleri Rızadan intikal edc:n 
13 - 4-939 tarih ve 41) numrolu 
tapuda yazılı sağı camii şeıif 
havlusu kapusu , solu Bağdat ar· 
sası , arkası cami havlusu , cep· 
hesi çarfı caddesi ile mahdut
dükkan ile yine ayni tarihli ve 
41 numrolu sat tarafı mektep 
caddesi , solu vakla ait dükkin 
iken sahibi senet Rıza Yüksele 
if raı.en temlik olunan dükkan , 
arkası cami havlusu , önü yeni 
cadde ile mahdut dükkan ile sa· 
hibi senet Rııaya ifrazen temlik 
olunan dükkan solu vakfa ait dük· 
kan arkası cami havluıu , önü 
yeni cadde ile mahdut birer
den iki bap dükkan ile 19-R -
929 tarih ve 4 null'rolu tapa ıe· 
neclinde yazılı malümül hudut bin 
beıyüı zirağ bahçe il..: içerisinde 
tahtani iki oda bir mutbah ihti
va eden bir bap hanenin 13-2-
912 tarihli keşif raporunda yaıılı 
hududu haıırası veçhile şuyun 

izalesi suretile faş ığıdak i şartlar 

dairesinde açık artırma ile satı· 

lacalı tır . 
ı - lık ıatıt 20-3-942 

cuma gunu saat 10 dan 12 ye 
lıach1r ve ikinci satış (28- 3 -942 

Bütün vatandaşların bu tÖ· 

rene katılmaları. 
2-2 I 13979 

cumartesi günü saat 10 dan 12 
ye kadar Osmani} ede en kalaba
lık yer olan Kürt Ahmedin kah
vesi önünde yapılacaUır . 

2 - Satış peşin iledir del· 
la!iye ve tapu harcı müşteriye 

aittir. Satıt fartnamesi 5-3-942 
tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için açıktır . 

3 - Arttırmaya iştirak ede
cekler gayı i menkulun mu ham. 
men kıymetinin }'Üıdc yedi bu· 
çuğu uisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu tevdi edec<"ktir . 

4 - Hissedarlarda müşteri-
ler gibi aatııa iştirak edebi-
lirler . 

S - Ta~· in edilen günde i' 
bu gayri menkulun üç defa ba
ğırtıldıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir , ancak artırma mu
hammen kıymeti bulmazaa en 
çok artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma 28-3-942 
tarihine temdit ve o gün en çok 
artıranın üzerinde bırakılır . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinrle pRrayı vt r
meue ıhale fesholunur ve icra 
ve iflas kanunun 133 cü ına<l

desi hükmü tatbik olunur . 
Yulcarıda yazılı şartlar dai

resinde almak istiyenler Osmani
ye mahkeme kaleminde satış me
murluğuna müracaat rtmeleri ilan 
olunur 5 :L942 

OEVlET OEM İRYOllARINOAN : 
Deniz tahmil tahliye işleri ile kara nakliy~sini 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· 
latmı tedvire başlamıştı. l 2 - 15 - 18 - 21 

iLA N 
Devlet Demiryolları 6 ıncı 
Komisyonu Reisliğinden : 

işletme A · E 

Muhammen bedeli 2500 lira tutan 24, 26, 30 mim lik 5 ton 
yuvarlak demir şartnamesi veçhile 30 - 3 - 942 pazartesi 
günü saat ıo. da açık eksiltme usulile Adana"da 6 ıncı işlet· 
me Müdürlüğü binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 187.SO liralık muvakkat temi
nat akçaları ve kanuni vesikalarile birlikte müracaatları la· 

zımdır . 
Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilmek

tedir. Taliplerin muayyen gün ve saatte işletme komisyonuna 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 15 - 20 25 - 29 
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Suvare Suvart 
la Ak,am 8.45 8,45 

Dünya sinamacılığının şaheseri 

Sekizinci Barika 

TYRONE POVER - MİRALOY'un 
İbdagerdesi 

HİNT RÜYASI 1 
lnanılmıyacak derecde müthiş ve muazzam sahneler f 

içerisinde nefis bir aşk macerası. Milyonlar sarfile vücu- f 
da gelen muazzam eser.. Akıllara hayret verecek bir t 
harika .. 

Ba gtln gllndflz iki otuzda 

:ı HİNT ROYASI - CANAVAR ADAM 
~ . 
~ •• 
:ıı Pek Yakında!.. Pek Yakında!... • 

ı•ı la Senenin Bn Maaızam Eıerl • 

!f ! V aterlo Köprüsü i ,.. - ı 
1 .1 
••• • .. _,_.---.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·-······~~· 

:······················· .. ı • lllamam Çllçl ve Mailine Sablplerlae 
1 MCI DEI ••• 

İ DEMİR İŞ AÇILDI 
• Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 

1 
bütün makinelere yedek parça, pik ve 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 
her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş

e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
1 .ADRES: Eılti lataıyo karakolu lıarfı"nd Demir J, 
1 Telgraf A dreıi: Adaa Demir lı ......................... 
Tarıaı Baılmbey Fabrlllaıı KollelltU 

lııetme Şirketi Mldlrllllnden : 
1 - lşletınemiz ihtiyacı için aşa~ıda yazılı gıda maddeleri birden 

veya iki üç derada tesUm edilmek şartiyle ve pazarlıkla sahn alına• 
cakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalemler için yapılması şart dcQ'ildir. Her 
madde için yapılacak a)·rı teklifler kabul edilir. 

3 -~ Mal bedeli teslimini mütakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika Müdürlüğüne bizzat ve· 

ya yaıiyle mürncalları. 

5 Ton Kuru fasulya 
5 
5 

10 
3 

1000 
1000 

" " 
Nohut 

,, Pirinç 
,, Rıılgıır 

,, Mercimek 
Kğ. Sade Yağ 

• Zeytin Yağ 10-10 13948 

ı"""""""""""""~"""""""""""ı 
İ TABELA -KRİSTAL - LASTiK MÜHÜR f 
i p i 
1 PAK 1 
ı K ı ı ı 

ııı 1 =-== iŞ-

Dlllllat : i Uzun zamandan beri lstanbul - Ankara - lzmir de i 
ı çalışmış olan değerli sanatkar '·Faik Gülenay,, atelyemiz· S 
ı de işe başladığını bildiririz. ı 1 Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 1 
ı ayrıca : Taşradan da siparişler kabul olunur. 1 
ı 2-5 Tel~raf: Palıiı Atelyeai 13978 ı 

ıffHH••HH .. H••H••HHHH••HH•••••••••• .. Hı 



Sayfa 4 TORKSôZO 

, ...................................... ! 
• •• •• •• • .1 TURKSOZU 1 
! 1 
• Gazete ve Matbaası • 1 • • : Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIN HER TARA- 1 
I FINOA VUKU BULAN HADiSELERi GONO GO- 1 1 Gazetesi HONEYERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. 1 
:. ı. Kitap, macmaa, çall, ltUat, a11,, 
• pıaa, bartta, 11uamam matltaa Türksözü ı 1 ltlarllll Tlrldrada mawcat mat-

Mahallesi 

Kurtul uf 
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Karaaoku 
Mihmandar köyü 

Seyhan 
Mevkii 

Yeni istasyon 
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Eski çarşı 
Köy içi 

15 M 1942 

Defterdarllğından 1 
1 

Verfi kaydana pn 
Cinsi Ada Parsel Mesaha Kıymeti HiMI 

M.2 Lira K. Milduı 

Arsa 545 7 625 12S, 00 Temamı 

> 548 1 1420 284, 00 > 
> 547 3 390 78, 00 > 
> 553 10 185 ss. 50 > 
> 553 9 300 '°· 00 

> 
> 553 8 250 75, ()() > 

) 551 6 170 51, 00 > 
> SS3 2 200 60, ()() > 

> 544 14 190 57, 00 • 
> 545 4 95 19, 00 • 
> 545 5 70 14, 00 ) 

> 553 7 240 72, 00 > 
> 551 10 420 126, 00 Yarı11 
> 562 2 125 62, so Temamı 
> 561 s 195 85, 50 > 
> 562 6 65 19, so • 
> 554 9 150 45, 00 > 
> 554 8 225 67, 50 • 
• 554 6 365 109, so • 
• 562 7 90 27, 00 • 
• 195 11 75 75, 00 • 

Tarla ı:apu Tarihi 2720 31, 08 • 
2 nci KAnun 

• 942, Tapu 
Numarası 17 1 •aa1ar• r•Tlt•b•• •d•r d•rec•d• Matbaası 1 i talt we ılraoe eldea çdıanr. ! 

1 Türksözü Cilt Kismı İ 

Evsafı yukarıda yaZllı rayri menkullerin mülkiyetleri 2490 sayıb kanun hükümlerine tevfıkan açık 
arttırma ve peşin para ile on beş rün müddetle satışa çıkanlmıfbr. ihaleleri 16/31942 tarihine müsadlf 

Pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkla müteşekkil komisyonda icra edileceklir. Taliplerin 'fı 7,S temi· 
natlariyle mezkur gün ve saatte hazır bulunmalan ve izahat almak isteyenlerin de her ıün Milll IMDWt 

dairesine müracaattan ill~ olunur. 3-6-12-JS 13944 

1 SAGLAM, TEMiZ, ZARlf CiLT iSLERiNiZi ANCAK TORKSOZO 1 
İ MOCELLITHANESINOE Y APTIRABILIRSİNIZ İ 

Nlbetçl acıaaa 

TOROS ECZAHAHESI 

i ..................................... .I Yeni Cami Yanında 

~--a:sazaxx•-a::saazaa:zazzs.. 

: N E Z L E P 
1 - Kırıklık,Baş, ft 
= Diş ve adele ~ 
1 ağrıları = 
il En seri ve en kati ıe · M 
: kilde yalnız k•tc : 

! GRIPIN: 
R H 
: ile geçer : 
N Havaların serinlediti bu A 
il ııünlerde alacatınaz ilk A 
ı R 
il tedbir evinizde birkac;- GRıP.N buhındurıaıak olmalıdır. 'I 

M Klllbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
il 
il yormadan ıstırapları dindirir. 
= Lüzumuncb:t pnde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 
il her yerde pullu kutulanm ısrarla isteyiniz. 

l""fj!~: Ç!~i~: ~e!!~~!t Jr"I ı aaıuıarımı11a rf aıarı Dllıkatlna ! ı 
ı ipek ve Yal çoraplarınızdan kaçan sapları . ı 
1 Franaa·dan herıüı gdirtm'f olduQ'um Vitos Otomatık i 
S çorap maki1ıasiyle çckmekteyiı. A~ bir üc~~tle çoraplarınııı ı 
1 tam•m~n Chki haliM koyarak tealım ederıı . . ı 1 Artık giyilmez diye bir kenara attığı~ız ~orabınızı. bıze ı 

1 
getirin , kullanılabil~cek bir halde ııze ıade edehm • ı 

1 Hüsnü Ergüver:ı 1 
1 

Motln Talaaliy• Pa11arı o• Y•nı lı 1 
Talaaliy• Majosa•ıntlo ı 

1 
Sipariş kabul Olunur ı 

8-15 13934 ı 
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TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl ı t888 

S-mayai : !00.000.000 Türle Lira., 

Şube ve ajana adedi : 26' 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşaQıdaki pllna fÖtc ikrıuııiye daQdılacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık .000 Ura 
4 • 500 • 2000 " 

" .. 250 .. 1000 
40 .. 100 " 4000 

" 100 .. so " 5000 " 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 " 

3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çdcbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikinun, 
Mart v~ 11 Huir11 tari~lerirıJ~ çekilecektir. -

NEVROZIN 
Bitin aırııana paaıablrldlr 

,Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ aQ'rıla
rını ıüratle iıaleye kilidir. Ro
matizma evcaı, ıinir mafaal ve 
adcle 11tırapları NEVROZIN'le 

teda~i edilir. MileHir ilAç : 

N E V R O Z I N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH HINIZ 
icabında pntl• 3 lıaı• alınabilir 

r························ 
ı Meraklı Hayanlara Müjde! ... 
ı Kumaıınııı mutlakı iyi bir terıiye biçtiriniı ve diktlrinlı 
ı yokla yaıık olur. 

f ADRES ı Aı•t Sinema Caddesi, Cumhuriyet Oltulu 

t Karf111ndı G6ı Difpanıeri aokatında Terzi 
t 4 - 7 MAKBULE NiL 19899 .......................... 

• 
T. l ş Bankası 
&lçlll ............... , ... 

iMi 111r ... ,, 'll•ı 
KFŞIDELER : 2 .Şu6at, 4 Ma71•, 3 Aflrdu, 

2 /lcinciteırin tarila/erinJe yapılır 

1841 111r ... , ..... 
1 Adet 2000 Liralık == 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. ~ 3,000 ,. 
2 .. 750 .. .,,., 1,500 , . 
3 

" 500 
" """ 1,500 .. 

10 .. 2'0 .. ,_ 2,500 il 

40 .. 100 .. - 4,000 .. 
50 .. 50 .. - 2,500 • • 

200 .. 25 •• = S,000 ., 
200 " ıc. " 

:::a 2,000 il 

TUrklye ı, Bankaaına par• r•tlrmallla yalnm 
par• blrlldtrmlf ve faiz •lmıt olmaz, •rnl 
zamanda talllnlzl de denemlf olur•unuz 
~"-" 

.. ... - . ' 

DOBTOB 

Muza/ J er Lokman 
Bırgla ba~taıaruu ••r•••ll•· 

aallada llabal eder. 

IA';u. 
Senellfi . • . 14()() Kr. 
1 Aglıfı . . • 125 • 

llAnlar için ldaraı• 
ı mOracaat etm•lldlr 

= -

Salal,'" Bapnuluurlrl 
l'ERID CELAL GOYaN 

Umumi Neırigat M..,, 
MAclD 80ÇL0 

a-Wıtı ,. : TORnozo .. ...._. 


