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İ ÇANAKKALI f 
ı ZUIBININ ı 
İ \'ILDONGMG i 
ı ı 
ı BugUn, Çanakk•I• z•· ı 
ı ferinin 27 inci ylldtlnU· ı 
ı mUdUr. 27 aen• tine• ı 
ı TUrk Askerinin bur,.d• ı 
ı ne unutulmaz hayret ı 
ı verici k•hramanlıkl•r ı 
: ll•h•••n• bu zafer• ı 
t •rlftlllnl kUçUk, bUyUk S 
ı her TUrk bilir. Kahra· ı 
ı man ordumuzun bu ••· ı 
t nfll gUnUnU takdlale a ı 
ı narız. ı 

ı ........................ ı 

~k şarkta 1 

Amerikanın 
donanması 

- Japonlara -

taarruza hazır 
bir halde ! 
AnıtralJ•'J• 

lllJD &•ıran 
llanetıırl geldi 
Şimali A .,,,.ıralya 'ya 
Japon luıH alımları 

Ankara: 17 (Radyo Gazetesi)· 
Uzak Şarkta en mühim W~ler 
hava harekibna d•irdir' Japon 
Uçak kuvvetleri A•...tralya'ya 
•Oteaddit bQcumlar yapmı9tar · 
Gelen aon haberlere gCire Ameri
l&an hava ve kara kuvvetleri 
A•uttralya'ya ıelmitlerdir. Japon 
larıo Avustralyaya oldutu kadar 
Hindistana hücum etmeleri bekle• 
-.ebilir. Fakat gerek Avustralya 
Ve gerek Hindistan zamanla 
kuvvetlenmete müsait olan bir 
bölredir. GlSrGlüyor ki müttefik· 
lerin dayanabileceti bu iki bölge 
JaPonlar için iki büyük tehlikedir. 
Uzak dotudaki aktif harekat bir 
lbQddet için Japonlarmdar; dene· 
bilir, fakat netice ne olacak? Bu 
beaüz kestirilemez. 
Ankara : 17 (Redyo Gazetesl)
Avustralyaya Amerikan askerle· 
rinin çıktatı bugün resmen bildi· 
ril1ni1tir. 

Bu, Avıutralyah halkı üze 
rinde müsbet tesirler yapmııtar. 
Bundan bqka diter Amerikan 
kuvvetlerinin de geleceti ilave o 
lun111aktadır. 

Melburn : 17 (a. a.) - Bu· 
rada temin edilditine gCire, Ame · 
rikan donanması japGnyaya kar

(Gerill J ıaoı sut ... , 

Parti Grupunda 
Hariciye Vekili 

izahat verdi 
Ankara : 17 ( a. a. )- Cilm· 

huriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
buran aaat 15 de toplanmııtır • 
Geçen ıabıt hillıası okunduktan 
•0nrı Hariciye Vekilimiı iki saat 
•llren izahatta bulonmnı , baıı 
h~tiplerin suallerine cevap veril
d~kten ve bu iıahat tasvip edil
dıkten sonra toplantıya nihayet 
\'erilmiıtir • 

. . . . . . 
ff • • •• . .. ,. 

.. . , . 
~. • ... 

, ... 

f: Bir İngiliz!filosu tayyareler .• himayesinde hareketlhalinde 

Londra : 17 (a. a.) - Roy-: t••••••••••••f· man~tayyareleri ini7e "ço~d-

::: ~:==ir~:!en ~iR:os';~:~:r : RODOS'A ~ ~. ~!' t~~ ~=:~~ ~=P=~~ır~t~{:.~~:;~ 
olmuştur. Adanın müdafileri çok f ,f 1 Birçok yangınlar çıkarılmıştır. 
taşkın bir haldedir. f o f Berlin : 77 (a .a.) - :Rodoı 

Adada büyük yanguılar •çık· f H CUM f adasmdaki Maritsa ve Kalanti 
mıf Ye uzak mesafelerden görül· f f mevkilerinde, Kandiyadaki hedef: 
müıtür. Deniz ve hava kuvvetle- f f ler 14 - 15 Mart geceıi bom· 
rimiz bu akanda tam bir ifbirliti f f balanmııtır. Bir uçatımız kayb 
yapmııtar. Tayyarelerimiz Rodoı f /n,iliz Jeni:c f olmu9tur. Pilot kurtulmuıtur. 
üzerine evveli tenvir fitekleri •• lıuvvetl•rinin •• Londra : 17 [Teblit]-Evvel· 
atmış, sonra bombardmana baş- Je İftiralıiylc ki giln Radoıa yapılan deniz ve 
lamıflır. Düıman müdafileri şaş· •• yapılan:hücum •• hav.•. hilcumu cınası.n~a ~iç bir 
kin bl'r halde kalm••tır. DP"er ta· lngılız r- 1• v g ı a ol 

.,. 15 f çolı t.airli oldu f Uyaa e emıs z Y1 • 
raftan deniz filomuz yüzlerce o· f madan üslerine :dönmü9tür. Son· 
bilsle adanın muhtelif köşelerini ••• • •••• radan alman malumata göre, Ra• 
dlSvmÜftür. dostaki Alman askeri mevkileri 

Londra : 17 (Teblit) - Ro- doı adasına Britanya bombard· çok büyük hasar görmüflür. 

lliitlin mem/e,ette ~iraat aefnberlili hal'elıctin• ••çil· 
•Jili maldmJar. YulıarıJalıi r••İm latan6ul illıolıallarınJan 
biriainin bahçcainJe yavrularımızın çalıfmaaını •6•tnmelı· 
teJir. 

Kahvenin ve Çayın 
sabşı durduruldu 

Bo•••. Macar 
gırglallll var 
Bern : 17 (a.a.) - Romen 

ıaıeteleri ve : radyoları son gün
lerde Romen hudutlarının genif· 
lemesi lüzumundan bahıetmekte 
ve Macaristan'• kartı düımanca 
bir lisan kullanmaktadır. 

Macar halkı da Romanya 
tehlikesine kartı tedbirler alin. 
ması fikrindedir • 

Yuuııtu•a 
JIJIClll J&rdl~11 

Londra : 17 (a.a.) - Bır İs
veç vapuru Liıbon'dan ıahire 
yüklemittir. Bu vapurlar Yuna· 
nistanı ~müteveccihen yola çık-
ınııtır. 

Avustralya Hariciye 
Nazırı lngiltere'de 

içtimalarda bulunacak 
Londrı : 17 (a.ı.) - Avust

ralya Hariciye Nazırı lngilt.ere'~e 
bulundutu müddetçe kabı~~ ıç. 
timılarında ve harp meclı-cı~de 
Avustıılya'yı temsil edeceklır. 

Dünden itibaren hükumeti
miz.in bir emri ile her nevi çay 
ile çit ve kavrulmuı veya çekil
miı kahvelerin satııı iı'arıahire 
kadar durdurulmuıtur . Bu hu
susta bütün ticarethanelere tebli
gat yapılmııtır . Buna dair Fiyat 
Mürakabe Komisyonu ilAnını di- 1 
ter aahifelerimiıde bulacaksınıı. 

••••••••••••• 
Çörçil'in nutku j 

Londra : 17 ( A. A. ) -
Çörçil önümüzdeki hafta Avım 

Kamarasında bir nutuk söyliye· 
cektir • ............. 

1 Sovyetceph~ 

Har kofta 
şiddetli 
savaşlar 

KERÇ'TEKI SON 
HA VA F AALIYETI 

llABKOFDN 
DGIMlll 

BIKLINIYOB 
Arıllara: 17 (Radyo Gazeteel)
Sovyct taarruıları heraün artan 
bir şiddetle devam ediyor. limen 
cenubunda, Smolensk, Harkof ve 
Kırımda dört meydan muhare
besi devam etmektedir • Sovyet· 
ler bur•larda bol kayakçı kıta. 
lan , parııütçüler , ve {motoriıe 
kuvvetler kullanıvorlar 

J • 

Gerek Leningrad civarındaki 
Strayarussa ve gerek Smolensk 
meydan muharebelerinin Alman
lar tarafından lc:aybedilmesi , Al· 
marıya için pell feci neticeler do 
turabilccektir . Kez.a Harkoftalli 
matlubiyct 1 

Kerç'dc"i matlubiyet de ayni 
derecede Almanları sarsabilir. 

Şimdilik en önemli meydan 
muharebesi Harkofta cereyan et
mektedir. Harkoftaki Alman mü
dafaasının yarıldıtı haberleri he-

caen.a ı llDell .,, ... , 

Amerika harekatı 
Kahire: 17 (a. a.) - Sirena· 

yikada av ve bomba uç.aklarıoıız 
faaliyetine devam etmiftar. 

Şarlı ceplaıainJc lııaaUarla nalıliyat 

01111adutunu ttildinniıtir. 1 ll•n " ıona•rurnırıu • 

Maarif Vekaletinin yeni kararlan 

Proğramlarda 
yeni dersler 

!Talebeye iktisat ve ziraat dersi de verilecek 
ilkokullarda halen tatbik edil· 

mekte olan müfredat pro~ramı 
beş yıl sonunda gözden ıeçirile· 
rek üzerinde icap eden deR"işme· 
ler yapılac•ktı . Vekalet bu P· 
rotramı lalim terbiye heyetine 
tetkik ettirmiıtir. Muhtelif Vila. 
yetlerde tatbikinden alınan neti
celere ait raporlar ıöı.den geçiril 
dikten sonı a lüıum ıörülen kı· 
sımlar tadil edilecektir. 

Ôfrendifimiıe göre; müfre
dat proA"ramına illve edilmesi is
tenen dersler, z.iraat, iktisat ders· 
!eridir. 

Bu derslere aid müfredat ha· 
ıırlanarak pretrama eklenecek 

y_e 942 - 943 den yılı .batından 
itibaren okutulmata bllflanacaktır 

Almanyanın 
1 - Romanyadan 
2 - Macaristandan 
3 - balyadan 

yardım talebi 
Londra : 17 (a. a.) - Alman 

ya Romanya'dan 300.000, Macar· 
iıtandan 300.000 ve ltalyadın 
250.000 asker iıtemiı ve buna 
mukabil bu memleketlerden her· 
birine balkanlarda daha fazla top
rak vaad ve teklif etmittir. 

Sıhhat Vekili 
lımir : 17 ( A. A. ) - Sıh· 

hat Vekilimiı şehrimizde tetkik
ler yaptıktan sonra Manisaya 
gitmiıtir . 

NEVYORK'TA 

Lord Balllüı 
YI 8. Lltvlaol 

llıraaatta 11aıaa•• 

fAMüttefilcler yalıınJa 
ıe,ebbüaü muhalılıalı 

e/e alacalclartlır • 
Ankara: 17 (Radyo gaz•· 

tul) - Nevyerkta iktisat Ku. 
lübünde Müttefikler şerefine ve
rilen ziyafette söylenen noktalar 
rünün en mühim mevzularıdır • 
lnıiliı büyük elçisi Müttefiklerin 
pek yakında teıebbüsü ele ala
caldarmı söyledikten sonra 1918 
in acı hatıralarından bahset· 
miıtir . 

Sovyet büyük elçisi de bir 
nutuk söyliyerek Sovyetlerin bd· 
yük bir harbe girdiA"ini , dokuz 
ıydınberi lnıiltere ve Amerlktyı 
kayıp vermeden hazırlık yıpa-

9ilmek fırsatını verdiQ'ini izah 
etmiş ve zımni bııı serıenitlerde 
bulunmuıtur . iki bilyük rlçinin 
Nevyorkta ıöylenen 9u nutukları 

hakkında hen6x lktlin ve Roma· 
dan akisler relmemlıtir . 

lsveç'te onalb 
gazete toplabldı 
Stokholm : 17 ( A. A. ) -

lsveç adliye naıırı sekiz. yevmi 
ıaıete ile ıekiı mecmuayı top· 
lama emri vermiıtir • 811 ıazete· 
lerin lsveç 'in taraf ııılık politik•· 
sını ihlll ettitinden toplanmaaına 
lüıum görülmfiıtür 

ARA SIRA: - - - - -----::-:------ • - - - - -- -

ÇOK BIUYOBUZ 1 •• 

O 
aha ekim sef erberlill haşlamadan çok önce bir arkadaı ıöyle sög• 
lemiıti : - Yahu, siz Adanalılara şaşıyorum. Hepinizin bafı, 6ala
çesi, arsası oldufa halde afak tefek görünen sebzeleri para ile ••· 

tın alıyorsunuz. Topraklarınızı boş bırakıyorsunuz ! .. 
Bu baş kakıncı dofru idi.Hakikaten hemen hepimizin topralcla uMk 

yakın, az çok alcikaıı vardır. Geniş ve verimli oı•amızda ziraat ılde• 
mimiz, düne ıöre çok def işmişse de boı kalan topraklarımız çoktur • 
Şehir qakınlarındaki bal ve bahçelerimize nihayet sayuı ve cinai 6tlli 
mahsulleri ekeriz. Ufak tefek zannedilen sebzelere ra~bet ıöstermeglz. 

Bu konuşmadan üç dört ay sonra Ba1ı1ekilimiz radyoda yeni elclm 
seferber/ilini ilcin etti. O günden6eri yurdumuzun her köşesinde /altı 
ekmek, çeşitli mahsul almak. boş yer bırakmamak için ıeniş , inlGIHI 
ıevinç aıılıyan bir çal11ma başladı. Kö~erimizdı, tarla vaziyeti agfUll 
olan çifçilerlmiz, Devletin verdifi tohumları toprafa saçmakla meııal •• 
Bu genlı ölçilde ziraat ıagretinden ba,ka, şehirlerimizde halı ,· 6alı,nl 
ve!Ja arsası olanlarımız da topraklarında bir karıı boı yer bırakmamalc 
için seferber olmuıtar. 

Şimdi nereye ıitseniz, kiminle lconuııanız ilk sual cn1a6 ıuJur : 
- Nı ektin, ne elclgorsun ? .. 
- Fasulga, sof an, Jarı, mercimek, .• Ne buldumsa • •• 

• • 
Geçen gün ıöylı 6ögle iki , ıiç dönüm arsası , iki evi olan 61r 

dostumla evlerin ıilzel çiçek tarhları arasında dolaıırlcın bekçisine ver 
dili ıu direktif hoıuma gitti : 

- O,lum, şu 6oı yerleri hemen belle. Sana patates , solan , ka· 
bale , turp, tere •• tohumu verecefim, bunları giln kagbelmeden eh• 
ceksin. Sın de yersin ben de ! .. 

Bu korıuşmalar, ne gilzel oe ne hilyük bir ekim propafandasıdır. J •• 
Hep bir6irlmlzl aydınlatıyoruz, birbirimizi yarına hazırlıgoru% • Yı 
ekim se/erberlifl, bir ag ıonra yurdun ue yurddaşın yibünü tamcunM 
def iştirecektir • Ovalarımızda yıllarca boş ve verimsiz kalan genli tıv• 
lalar, küçük toprak parçaları renk def l,tirecek , gımgıJil olacak w 
bize yaşamamız için ön planda ıelen yeyintiler hazırlıyacak. Yurtltliıı. 
bu her zamankinden /azla çalışmasının müka/atını ıörerek sevinecıi • 
Bu sevinç 6ilyiJk ve ölçüsüzdür . Çünkü o böylece yeni bir inkı/4p 
emrini yerine ıellrml~.yenl milli bir davcigı kazanmıı olacaktır. -8. 



Denizcilik bahisleri iC , HABERL~ER -
ZIRHLI VE KRU- SıhhatVekaıeti 

anket açtı •• 
VAZORLER 

Şehrimizde dün 
yapılan koşular 

Goıtre haata/ığına 

ait malumat iateniyor 
Atletlerimiz Dl1arltallıra gldlJOf 

lea zamaaıarda aa1a1ddı ld , zırbb 
ve Bravazlrler çolı ıı 1ır1,or 

Yurdumuzun bazı yerlerinde 
andt":mik bir halde bulunduğu 

anlaşılan Goıtre hastalığının ma· 
hiyet ve fümulüı . ü tesbit ederek 
bu hususta gerekli profılaksi 

tedbirlerini tatbik edebilmek için 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti bir anket açarak buna 
ait fışleri vilayete göndermiştir . 
Bu fıılerin cevabı , andemik bir 
halde vilayetimiz dahilinde Go
ıtr~ hastalığı bu 'u ıarı bülgclerde 
sıhhat müdürleri veya hükumet 
tabipleri t1traf ından haı.ırlanacak

tır . Bu hususta toprakların jco 
lojık vasıfları ve lüzumlu meteo· 
rolojık malümııt için de fenni 
tcıeHüllerden istifade edile
cektir . 

.............. , • • • • 
: SEHIRU ! : ı Zırhlı mı , kruvazör mü ? .. . 

Bu mesele 30 ıcnedenberi birçok 
memleketlerde, bilhassa lngiltere
de fİddetli münakaıalara sebrp 
olmuıtur. Bir kısım amiraller bü
yOk zırhlının aleyhindedirler.Bun
ler diyorlar ki , .. 1900 ıencsin
denberi torpido silAhı çok terak
•i etmiıtir. Torpido muharıpleri, 
deniıaltılar bu ıillhı kullanarak 
bOyOk bir zırhlıyı birkaç dakıka 
içinde batırabilirler . Bu tchlıke 
i:arıısında 30 bin tonluk , 40 bin 
tonluk ıırhhlar yapacak yerde 
daha çok miktarda 8 - 10 bin 
tonluk zırhlı lı:, uvaıörler inıa et
mek muvafıktır . " 

Son seneler ıaı f ında tayya
relerin çok teraHi etmesi üze
rine büyük zırhlı deımanları f aa
liyetlerini arthrmıılardır. Halbuki 
blyik bir çokluk b6yük zırhlı

lara taraftar bulunuyor . Bunlar 
denizlerde kati ro ü ancak zırh· 

laların oynıyabilecetini ileri sürü
yorlar ve m6mlı:ün oldutu kadar 
atar ıillhlı, büyük zırhlılar yapıl· 
•uını istiyorlar . 

Yeni dinya harbinin b111lan
ııcındanberi denizlerdeki valı:alar 
blyilk zırhlıya taraftar olanlara 
hak verdirmiıti . lngiliz zırhlıları 
Şimal denizinde , Norveç sahille· 
rinde, bilhaua Akdenizde büyük 
faaliyet ıöıterdikleri halde ıemi 
kaybetmemiflerdi . Zırhlılardan bir 
çOta haaara utramıf , fakat bu 
baıarlar çabuk tamir edilmifti . 
Difer taraftan Almanyanın Scharn 
borat ve Gneisenau zırhlıları da 
Atlantilı:te uzunca aeferler yap. 
takları halde pek az zararla lı.ur

talmuflardır . 

Bir kaç aydan beri vaıi} et 
defiıti. Prince of Wales ve Re
pulae zırhlılarının lnsa bir zaman· 
dl batması yrniden hu· meselenin 
ortaya çıkmasına aebcp oldu. 
Klçik remi taraftarları diyorlar 
ki : cBu ıemilerin bir tanesi ye
rfne 3 - 4 urhb Lkruvaıör yap
mak ~kabildir. Bu kruvazörlerin 
bepai birden batemaı. Büyük bir 
aırhlı batırıcı 3 - 4 ıemi lı:ay
bedilmiı demektir.> 

Şimdi iki taraf arasında ye
niden milnakafalır beklenr.bilir. 

••• 
Kruvazörler ilti sınıfa ayrılır: 

Atar ve bafıf ... Bu aynbf sathidir. 
Çlnldl ikili de ayni rolil oynar 
ve ıilahlannın kalibresi bir tara. 
la barakıhrsa, ayni evaafı haizdir: 
ince, uzundurlar, makineleri lı:uv
.. ui, liratleri fazladır, buna mu
•abil zırhları , korunma vasıta• 
lan &1yı'tir. Atır kruvaz6rlerde 
~qbca teplar 203, hafiflerde 1S2 
llitimetredir. 

Almanyının 4 af u lcruvazör6 
v1rdır. Bunlar, timdiye kadar harp 
kabiliyetlerini tamamile göslermıt 
olmemaila beraber, atır kruva
a6rlerin en mikemmelleri aayıl· 
maktadır. Alman atır huvazör
leri Prinı Euıen aınıfıdır. Hacim
leri 10 b'n ton, .Oretleri 32 mil, 
lilthlan 8 tane 20,, 12 tane 105 
milimetrelik , bir çok uçaksavar 
topu vardır. Bu ıemilerin mG
lemmeliyetleri korunma nokta
andadar. Bu ıiıtem bir betinci 
knaHı6r yapalmaktadır. Alman
~anın bundan baıka 4 hafif kru
v116rD vardır. 

ltalya harbe ıirditi zaman 
7 atır kruvaz6rD vardı. Oça Ma
tabın muharebesinde battıtından, 
pdi 4 kruvazör& vardır. (Denit 
Ciler 3 kruvaıöriln batıtını teknik 
81Urdın ıiyad.e çek ıtır bir ıt-

ratdık hataya atfediyorlar. ) ltal. 
yan a~ır kruvazörleri 10 bin ton . 
luktur. 

Her geminin 8 tane 203, 12 
tane 100 milimetrelık , bir çok 
uçahavar topu vardır. Bundan 
baıka ltalyanın 14 küçük kı\Jva . 
ı.örQ mevcuttur. 

Japonyanın 12 tane ağır kı u
vaıörü vardır. Bunlardan sekizi 
on bin veya dokuz bin küsür 
tonluktur ve her birinde 10 tane 
203. 8 iane 120 milimetrelik tıp 
vardır. Dördü rlaha küçük, yedi 
bir küsür tonluktur. Bunlarda 6 
tane, 103, 4 tane 120 milimetre
lik top vardır. Bundan baıka 25 
tane hafif kruvazörü bulun rıak
tadır. Bir çok kruvazörlerde yapı
h} Or. 
• Demokrat devletlere gelince; 
lngilterenin timdi 14 ağır kruva
zörü vardır. Fakat içlerinden on 
ikiıi muhtelif yerlerde, Dunker 
que, Yuuaniıtan Girit muharebe · 
lerinde batmııtır. 

İngiltere yeni infAat ile bun· 
ların yerlerini doldurmuıtur. , İn 
giliz ağır kruvazörleri 10 bin ve
ya dokuz bin küıur tonluktur. 
Sillhları 8 tane 102 lik toptur. 
Yalnız Elueter'de 6 tane 203 lük 
top vardar. İngilizlerin 28 tane 
de hafif kruvazCSrO bulunmakta · 
dır . 

Bundan bqka Japonların 16 
eski kruva:dSrilne mukabil 23 eı· 
ki kruvaıCSrO mevcuttur. Bu aene 
otuz hafif kruvazör yapılmakta· 
dır · 

Anket cevapları Arıdemik 

Goıtre bulunan yerl~r ıçın ayrı 

ayrı ha1.ırlanacak ve bu cevaplar 
en geç 1942 yılı sonuna kadar 
Vekalete gönderilmiş olacııktır 

Osmaniye'deki 
ahş müsabakaları 
Osmaniye'ye gittıklerini bildir

difimiz Beden Terbiyesi atıcıbaşı 
lan dün fehrimize dönmüşlerdir. 
Atıcıbaşılar Osmaniyc'de 102 Be
den terbiyesi mükellefine önce na
zari, ıonra da ameli atış dersleri 
göstererek 50 metre mesafeden ya
tarak destekli atışlar yaptırmışlar
dır. Gençler ilk defa yaptıkları bu 
atışlarda gerçekten çok iyi netice· 
ler almışlardır. 

Osmaniye'den Bahçe kazasına 
ıeçen atıcıbaşılar, bu kazada da 
52 mükellefe atış yaptırmı,lardır. 
Atıcıbaşılar Kürkçüler ve incirlik 

köylerine, Kozan ve Feke kazala
rına da gideceklerdir. 

Amerikanın 18 atır, 19 hafif 

1 
kruva:dSrll vardır. Bundan bqka 
daha küçük 8 kruvazörü bulun· . ------------
maktadır. 

Ruıyanın 4 yeni kruvazörü 
mevcuttur. Umumiyetle atır kru 
vaz6rlerin ıOr'ati 32,33, hafif 
kruvaz6rlerin 33-35 mildir. 

lngiltere ~ve Amerikanın 32 
atır kruvaz6rü vardır. Mihverin 
ağır kruvazörleri 20 dir. 942 ıo 
nunda Anglo Saksonların 131, 
Mihverin SS hafif kruvazörü bu
lunacaktır. 

••• 
Son zamanlarda Japonyada 

bugOnkü ağır kruyaz6rlerden da· 
ha kuvvetli remiler yapılmakta. 

dır. 1940 ıeneıinde denize indi· 
rilen bu gemiler 4 tanedir. Ha
cimleri 14 bin ton, silahları 6 
tane 30S liktir. Buna mukabil 
ıüratları bir parça az, 30 mildir. 
8 tane 10 bin, 4 tane ae 7,100 
tonluk kruvazCSr yapılıyor. Bun· 
larclan birinciıinin 10, ikincisinin 
6 tane 203 ilk topu bulunacak 

tır. 

Buna mukabil Amerika 6 ta· 
ne 2S bin tonluk k~uvazör yap· 
mata ba,lamıftır. Bu kruvazör 
lerin 6 tane 30S lik topu bulu· 
nacaktır. Fakat bu gemiler ancak 
1943 te denize indirilebilecektir. 
Amerilıada lS tane 10 bin tonluk 
kruvazör yapılıyor. 

Görülüyor ki her tarafta kru· 
vazör inşaıına hız verilmiıtir. 

Mamafih büyük zırhlılardan vaz · 
geçilmemiıtir. BOtün devletler 
timdi 40 bin tonluk, hatta daha 
büyük zırhhlar yapıyorlar. 

Deniz hakimiyeti için büyük 
zırhlılara malik olmak şarttır. Fa· 
kat bir kere bu hikimiye.ti temin 
edildikten sonra en mühim rol 
kruvazörlere düşmektedir. Nite · 
kim Japonlar Pasifikte hakimiyet 
temin ettikten sonra bütün ihraç 
hareketlerinde kruvazörlerden iı· 
tifade etmitlerdir. 

UZAKLARDAN HABER 

•
f KlylU ·ıarlada lfbafı ff 

yaptl • Sen d• bahçen-
: de kazmaya sarıl. Fak•t ff 

bu sene ekeceOln ••Y 
f sus nebatı olmasın. YI· f 
ff yecek ••rlerln tohumu· ff 

nu eki 
•••••••••••••• 

ldhal edilen 
eşya tekrar 

kaçı nllyormus 
lstanbul : 17 ( Türksözü mu 

habirinden ) - Bazı idhalat f ı 
yamııın memlekete getirildikten 
bir müddet sonra tekı ar harice 
çıkarıldıA'ı vaki ihbardan aola
şılmııtır . ldhalat cıyamııın 
kaçırılmasına mini olmak için 
icaberltn tedbirler alınmııtır . 
En fazla makara kaçırıldıA-ı , 
mukabilinde de itne gctirildiA"i 
anlatılmaktadır . 

Bilge baraıarıada 
ıapılaa tetlllllat 
Çıfteler ve Konya haralarını 

tctldk eden Z. V. Zootekni ıube
si müdüril B. Ihsan Akhun dün 
şehrimize gelmittir. B. l. Akhun, 
burada da Çukurova haralarını 
tetkik edecektir. 

Okullar oblrgla 
tatil oıaror 

Her yıl oldutu gibi, bu yıl
da şehrimi~dcki liseler , ortaokul 
lar ve öfretmen okulu, ikinci ya 
zıh sınavlardan sonra sömestr da
tılımı yapacaklanlır. Liseler ve 
orta okullar 20 mart cuma ıünü 
sabahından 26 mart pcrfembe 
günü sabahına kadar, ökretmen 
0kulu da 1 Nisandan 7 Nisana 
kadar sömestr da~ılımı yapacak
tır. 

Bir gece hırsızı 
Sabıkalı takımından Mehmet 

o~lu Ahmet Turan ıeceleyin Ak
mehmed mahallesinde Nuri Uslu
nun evine duvardan atlamak ıu · 
retiyle girmiş, fakat ev sahibinin 
haberdar olmasiyle kaçınken ya
kalanmıştır. Suçlu adliyeye veril· 
miştir. 

Hırsızlan yakalatan alet -Bir kolleksiyoncu 
Çekyada posta pullan kolleksiyonculutu çok 

artmıştır. Bu sebeple postıshanelcrde koleksiyoncu· 
lar için hususi pul satıı yerleri açılmışhr. Bu satış 
bürolarında 60 memur çalııtmlmaktadır. Meptupla 
pul sipari$i yapanlar günde SOOO ü geçmektedir. 
Bu suretle posta idaresi ıünde yirmi bin kron ka· 
zanç temin ediyor. 

Alman işgalindenberi Sırbistanda da pul kolek
siyonculutu son derece ilerlemiştir. Koleksiyoncular 
muhtelif Yugoslav pullan için 50 milyon dinar öde
miıler. 

Pul, nebatat, haıerat ve saire gibi muhtelif ko
leksiyonlar yananda yabancı ga7.eleler, son zaman· 
)arda fimdiye kadar görülmemiş olan şu garip kol
leksiyon h&disesinden bahsediyorlar : Kopenhaı 
adliyHi, bu ıarip koleksiyonculuktan dolayı birin 
mahkum etmiıtir. 

Bu adam at kuyruklarını kimse görmeden atlar· 
dan maharetle keserek topluyormuş. Nihayet ken
disinin yakalaomasiyle beraber evinde muhtelif renk· 
lerde sıralanmıı 136 at kuyrutu bulunmuştur. 

• •• 
ispanyada, Grenada şehrinde tanınmış La Kar

tuya rasathanesinde, en hafif hava hareketlerini 
teıbit eden ıayet hassas bir ilet yapılmııtır. Bu 
alet, binanın içinde en hafif hava hareket ve cere
yanlarını kaydediyor. Bu sebeple bu ilet, banka 
kasa ve hazineleri muhaf aıasmda çok işe yaraya
caktır. Alet bıtnka dahilinde bir kimsenin bulundu· 
A'unu ve kasaya yaklaşmakta oldutunu kolayca bil
dirmektedir. Hırsızın ufak bir hareketiyle mucip ol
duQ'uA en hafif hava hareketi, alette kaydedilmekte· 
dir. Aletin yapılışı basittir. Bundan her bankaya 
konmuıtur. 

Pazar günü yapılan koıular· 
dan ıonra dün de saat 11,30 da 
bir koıu daha tertip edilerek 22 
Mart Pazar gilnü Diyarbakır'da 
yapılacak olan TQrkiye kır ko
şuları grup birinciliklerine gire· 
cek Adana kotucuları belli ol· 
muftur. Beden Terbiyesi MOdür 

liltünden aldığımız malumata ıö · 
re; atletizm ajanı Bay Abti Ata· 

mer'in ._Batkanhtında Diyarbakı· 
ra Adana Gençlik Klübünden 
Hakkı Şendinç, Malatya Menıu· 
cat Gençlik Kulübünden Hüseyin 
Yücel, İncirlik köyO Gençlik gru· 
pundao da Halil Atalay ve Ha· 

mid Kara gidecektir. Kafile Per· 
fembe günü hareket edecektir. 

Diyarbakır koıularına Adana, 
Mersin, Hatay, Elizıt ve Malat· 
ya bölgelerinin iftirik ettiti öt· 
renilmiştir. 

Meı•ad bir Nlllü 
Gazetemiz tertip kısmı arka

daşlanndan B. Mehmet Şenadam'la 
Osmaniye Tüccırlanndan Bay 
Mustafa Çiftçiotlu'nun kerimesi 

Bayan Ümmügülsüm Çiftçiotlu'· 
nun nikah törenleri evvelki ıün 
Osmaniye Nikih memurlutu salo· 
nunda kalababk bir davetli huzu
riyle yapılmıftır. 

Gençlere saadetler dileriz. 

l·N.:rı•ıu• ı 
T0RKIYE Rat/.1101a 

ANKARA Radgo1U 

Çarıımba - 18.3. ı 942 
7 .30 Proıram ve memleket saat 

ayan 
7.33 Müzik : Hafif Parçalar 

(Pi) 

7.45 Ajanı Haberleı i 

8.00 Müzik : Hafif Parçalar 

( Pi ) 
8.15/ 
8 30 Ev:n saah 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : 

12.45 Ajanı Haberleri 
13.00/ 

13 3C Müzik : Şarkı ve tilrlı:iller 

proırımının devamı 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Milzik : Radyo Danı Or-
kestrası 

18.45 Ziraat takvimi 

18.55 Konuıma 

19.10 Müzik : Hilzıam makamın· 

dan ıarkılar 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Serbest 5 dakika 
19.5S Milzik : Fasal heyeti 

20. 15 Radyo Gazeteai 
20.45 Müzik : 
21.00 Konuıma 

21.15 Müzik : Karııık farkı ve 
türküler 

21.45 Milıik : Riyaıdi Cümhur 
Bandosu 

22.30 Memleket Saet Ayan ajanı 
Haberleri ve Borıılar 

22 4S/ 
22.50 Yannki f'roıram ve 

Kapanıı 

ZA YI - Adana erkek liıe
ıinin 9 uncu sınıfından almıf ol· 
dutum: tasdiknamemi yit irdim . 
Yeniıini alacafımdan eakiıinin 
h6kmü olmıyacatını ilin eylerim. 

409 numaralı 
Suat Yalçın 

TETKiK 

DIMO .. All 

Her rün razett lerde ve radyo 
larda demokrasi sözü geçiyor. 
Bu anlam inıanlann kalasında, 

ilk defa olarak Yunaniıtanda ve 
ıu suretle teıekkül etmiıtir : 

lranhlara karşı riritilen harp· 
)erden evvel Atinamn hakiki hem· 
şehrilcri -- Solon tarafından vaz' • 
olunan kanunlara röre - Üç ... 
nıftan mürekkepti. Ancak bunlar 
vatandaşhk haklarına sahiptiler. 
Tel ( Thete) denen dördüncü 
sınıf, orduda hizmet alamaz, hiçbir 
resmr vazifeye airemezdi. 

lranlılıra kartı harp edilditi 
sırada, Tet'ler harp ıemilerinde 
tayfalık ettiler ve vatan utrunda 
çarpııtalar. Bu suretle dördüncü 
sınıfı da, diter üç sınıf derecesine 
yükseltmek ilam reldi. Ariıtid, 
Atinablara bu husuıta yeni bir ka· 
nun kabul ettirdi. 

Fakat harp esnasında asiller· 
den mürekkep Areopaj da büyük 
hizmetlerde bulunmuıtu. Bunun a· 
zası her vatandaıın ıemiye bine• 
bilecek hale gelmesini temin için 
adım başına sekiz drahmi f;~daklr• 
lıkta bulunmuıtu. 

Bu sebeple A'eopaj pek kuv· 
vetlendi. O derece ki, Atina, es• 
ki ailelerin a.il uzuvları tarafından 
idareye baılandı. Simon Atinanın 
en mühim ıahsiyeti halindeydi. 

Muhalif fırkanın ıefi ise Efiall'• 
ti. Bu zat, siyasette Simon'u yen· 
mete ve Areopaj'ı iktidardan dü· 
ıürmete muvaffak oldu. 

O tarihten itibaren her sene • 
seçilen on askeri şef (stratej) hü• 
kumeti idareye baıladı. Bunlar 
yalmz askeri işlerle utraımıyorlar, 
ayni umanda diter kavimlerin el· 
çilerini kabul ediyorlar, siyaseti 
de çeviriyorlardı. 

Demokrat fırkanın tefi, phıl 
dilımanları tarafından öldlrtllln· 
ce onun yerine Periltlea ıeçti • 
Bu zenıin ve aıll bir ailenin ço· 
cutuydu . HIUİn lilrdltl devir 
zarfında Yunaoiıtın J beter ta• 
rihinin unutamadıtı bir ıelifmeye 
erifmittir . 

Meclis , bitin vatandqlar· 
dan mflrekkepti ve heılnia rey 
hakkı 1r61aviydi • Kimse hakkını 
kullanmaktan ıeri kalmuıa diye, 
devlet Amme itinde çıhıtmlın 
her ferde kaybettiti zamaH te
kabill etıin diye k&çik bir ücret 
verirdi • 

itte , demGkraai rejimi, Yu
naniıtanda , ilk defa blyle ka
rulmuıtu . ( Halk hilkGmeti de· 
mektir ) • idareyi birkaç utli• 
eline bırakan eıki repmlere ise 
ariıtokraıi denirdi • ( En iyilerin 
hlkGmeti ) • Yahut da oUrı• fİ 
( aılıtın htlkümeti ) . 

Diter Yunan ıehirlerind• 
mal , miilk sahibi olmıyanler 

h6~ümet itine iftirAk etmedikleri 
için , bu demokrHi bid'at aayı• 

lırdı . 
Filozoflardan Ariıto : c iyi 

ttıkil edilmif bir devlet zenaat• 
Urları vatandaf saymaı > de• 
mit tir • 

Bununla beraber , Atinıda 
da her insan vatandqlık ha1'kıaı 

haiz delildi . Zira , halkın ekse• 
riyetini hizm~t ıören , almlf 
ocaklaranda madencilik eden • 
ıemilerde kllrek çe\en eıirlet 
teıkil ederdi • Ecnel;i ana babe
Jaran evıauan , velev Atiaıda 
dotaalar , velev neıillerdenberl 
burada yerleımif bulunıa&ar 
c metek > yani c beraber yap• 
yan • Hyıhrlar ; ıerçi eair ıd• 
dedilmezler , ticaret yapabilira.t 
f alı:rat Ati nada mllk satan alamaJ• 
lar , Atinah bir kadanta evlear 
mezler , meclise ve mahkeme,.
iflirlk edemezlerdi • 

............ 
f Ul T ECZAHAIESI 

Yeni Poatan• Yanında 



~lrai bahisler: • 

ÇiM YERiNE 
BAŞKA NEBAT 

1 nfiliz çimi, memleketimizd~ 
çok kullanılan ve çimenlikler 
için aarfedilen bir tohumdur. 

811 Çim tohumu piyHada' kalma· 
•iftar. Bunun yerine batka ne· 
hatlara kullanmak . lizımgelirse, 
en kolayı kuru ot yıtılmıf an· 
barlarda kendi kendine bu otlar• 
ll~n d~ldllea toplatarak ekmeli· 
dır. Bu tohulnları yerli bir çim 
tohumu olarak kabul • edebiliriz. 
Ş.yet buna imkln b~lunamazsa, 
0 Z&DlaJı • çayırhldarın en ıık ot· 
111 yerlerinden tabaka halinde ve 
topratiyle beraber çıkarılacak 
çl-.en plildarıaı ~ yanyana ıırab· 
Yarak çimenlik yapmak kabil· 
dir . 

iklimi ılık ve ııcak olan yer
ler için ele çim yerine libya to· 
lıı11111u veya fidanı kullanabilir · 
Bu da bulunmazsa ya karanfil 
Çi ... i, yahut da konvolarya dik· 
••lidir . Adalar için ıazanialar 
eQ makbul fidancıklardır . Bunla· 
rı11 her dalı bir fidan aibi diki· 
l' • 
ırae kolayhlda köklenerek bir 

lene içinde etrafı örter. Gene ıı· 
cak yerler için kazayata denilen 
etli fidanlar kullanılabilir. Bu fi· 
danlar yazın fazla ıulanmata da 
•uhtaç detillerclir. Konvolarya· 
ların ıevdikleri yerde ı<ilıe olma 
hdır. Çok pnefli yerlerde ve 
bele adalarda gölıeaiz yerde ya• 
flY•111azlar. 
• , A.lalar gibi 11cak muhitler 
~ bir de Arapsaçı val1lır. Bu 
fidanlar çok au istemezler. Fakat 
luttan korktukları için, bunlara 
~ relmeden kasalara nakledile. 
relc sotuktan muhafaza etmek 
llz11111elir. Bu oldukça kOlfetli 
bir i.t: -,ur. 

SOYYET CEPIESI 
.... &anh BlrlaM•). 

hlı diter kaynaklar tarafından 
teyid edilmemittir . 

Londra : 17 ( a . a. )- Har· 
kofun dıt mıhalteleriode muha · 
rebeıer olmaktadır . Şehrin düt· 
lheai beklenmektedir • 

t.ioakova : 17 ( a . a. )- Har. 
kof dolaylannda·büyOk muhare· 
beler olmaktadır: Rua kuvvetleri· 
nln Alman hatlarında açtıklara 
ltdikler geniılotilmektedir . Bir 
Ruı kııı bir Alman ıubayını öl· 
dGrrnfitUlr . 

Berlin : 17 ( a . a. · )- 21 Şu
battanberi Ruılar 457 tank kay
betmitlerdir. Kerç yarımadıaında 
So,yetıer beyhude yere inaan 
~il\\elerini mahvetmektedir . Tek· 
rır fİddetli ıotuklar baılamııtır · 

Berlin : 17 ( a. a. )- Lenin· 
ırıd muhasara r.epheıinde Alman 
toPları Kronıtada ıitmek iıtiyen 
Sovyet kollarmı bombardıman et· 
laittir. Alman av tayyareleri Kerç 
Y•r1•1da11nda Sovyet tayyare 
:1,•Ytlanlarım bombardıman etmiş· 

t kiytf : 17 ( a. a. ) - Kiyef 
tıaatııanacta 25 vapur tamir 

tdil-· 'd t -•ı . 23 taneei do yenı en 
eııtba konmuıtur • 

r . Helsinki : ı 7 ( a. a. ) - Ka
t elı~e. hhara utrayan binaların 
1t'flljrı için dokuı milyar Fın mar· 
•na ihtiy1Ç vardır. 

Lonrlra : 17 ( a. a. )- Sov· 
~et teblitine ıöre, dün rece ıar· 
'."~a. Ruı cephesinde hiçbir de· 

:lfildık olmamııtır . Birkaç mes· 
1. O.o Ytr ıeri ahnmııtır . Sovyct 
uıyaya lnıiliı yardımları ıittikçe 

•rtnıaktadır. 
~I Moakova : 17 (a.a.) - iki 
ltG lhtn alayının kartı hucumu pGı· 

rtGldii. Baıı yerler ıeri alandı. 
Berlin : 17 ( a. a. ) - Dotu 

c~P~ıindeki muharebeler ııfır 
~ t~ 36 dereceye ratmen tidde· 

na kaybetmemiıtir. 
a. Moıkova 17 (a .a.) - Alman et' Harkofta 12.000 kifiyi idam 
b.mek &zeredir. Strayaruua'nın 
a.'' Yenilaiye utra1ıfı bildiriliyor. 
.:~ar Alman mukavemet mer· 

111
1 ı°lan «N> köyiinü aldılar. Al· 
n •r 500 ölü verdiler. 

lır M0tkevı : 17 (a.a.) - Ruı· 
tarafındın 85 top, 254 kamyon 

D15 HABERLER 
Askeri Görüşler Uzalı ıarllta 

Avustralyaya dün 
gelen Amerikalılar 

( B•ıı 1 inci s•7l•d• ) 

fi hilcuma ıeçmete hazır bir ha
le getirilmiftir. 

Vatington: 17 (a. a.) - Har 
biye Nazırı, : külliyetli miktarda 
kara ve hava kuvvetlerinin Avus· 
tralyaya ayak baıtıtıau bildir· 
mittir. Avustralyayı k11rıı pek ya· 

kında taarruı:bekleniyor. · Dün ge 
len haberlere göre Japonlar Ye
ni Gine ile Avustralya arasındaki 
Torres boğızında Thursday ada 
ama asker çıkarmıılardır. Bu ada 
Avussralyanın bir parçaaıdır . 
Avustralya topraklarile ara11 an· 
cak 40-15 kilometredir. Burası 
Avustralyaya karşı hareket için 
bir atlama taıı vazifesini görebi 
lcceti gibi Japonların Torreı bo· 
tuını kontrol etmelerini de te· 
mio eyliyeccktir. 

Dün ıelen haberler Jıponla· 
rın Yeni Zdandaya karşı taarruz· 
lan ihtimalinden de bahsediyor · 
Yeni Zelanda Avustralyanın ce
nubunda, yani bugünkü harp sah 
nelerinden çok uzaktadır. Bunun 
için buraya kartı geniş mikyasta 
bir hareket pek kolay detildir · 
Maamafih Japonların buralarda 
ı,811 üıler ele reçirerek Avustral
yayı cenuptan da muhasara altına 
almata ve Amerika yırdımmı kes 
mete kalkıtmaları ihtimali vardır. 

Japonlar Yeni Ginede hareket 
lerini genitletmiş!erdir. Cıva adı 
sından bir kı11m kuvvetlerin bu· 
raya tatındıtı ve yakında adanın 
cenubundaki Moresby limanına 
kartı bir taarruz yapılması muhte 
mel oldutu bildiriliyor . 

Müttefikler Avustralyanın mü 
dafauı için tedbir alıyorlar. 

Amerikadan Avuıtralyaya as 
ker yüklü bir çok gemiler gelm iş 
lir . Maamafıh Avustrılyanm bu 
yardımı kifi görmediti , daha 
esaıh mibaheret istediti anlıfıl· 
maktadır • 

Avuıtralya, adının timalinde 
baıı yerlerin bofaltılm11ma karar 
vermittir. Birmanyada Japon kuv· 
vetleri Sittanı ve lravady vadi 
terini takip ederek ileri hareketine 
devam ediyorlar . Eaas kuvvetler 
Rı*nıona lCO kilometre mesafe· 
dedir. Fakat zıı hh kuvvetlerin çok 
deha ıimale ıittikleri haber v~ri-
liyor . 

Lord Hal ifaks iki 

nutuk söyliyecek 
Vatinfion : 17 (a. a.) --:- in· 

'liz BOyiik Elçili Lord Halıfaka 
:riai bu akfam diteri birkaç gün 
sonra olmak Ozere iki nutuk ı<iy· 
liyecek, lnıilterin harp gayretle· 

rini anlatacakhr. 

BerllDe ıın 
ıowıet Baıııma ,.... ·•••· 

te'81tlllll•rl 
Berlin : 17 (a. a.)- O.N_.B. : 

lranda Rumye gölü istikametm~e 
Sovyet kıtalar• Revendi yolu tle 
Cenup babya dotru Tür~ budu· 
du boyunca ilerlemektedır. ~ov: 
yellerin Muıul çevresine .~~vazı 
olan sınıra vardıkları bildırılıyor. 
Santldıtına göre kermenpha kı· 
dar bütün dotu bölpıini itıal 
etmek istemektedir· 

44 otomobil, 6 traktör, 5 ıeyyar 
hastane, 21 motosiklet, 105 pet 
rol depoıu, üç hafif tank, 90 p•· 

fÜt 1 uçak vardır. ra , p· 
Stokholm: 17 (a.a.) - ay~ · 

rr. cephesinde Ruı kıtalan Va 
. 17 kilometre dotusun· 

yaımanın 8 ın Pi· 
da bir yeri aldılar. uran 
yavkoı olma11 muhtemeldir. ~tr•· 

'da mıhıur kuvvetlerı Le· 
yaruısa 1 Al 
tonyatlan takviye için o an • 
man tetebbBsleri akim kaldı. Do· 

nette Almanlar flstOstı ailnde 

lOOO kiti kıybedi>or. 

............. 
Hindi standa 

Prensler Mec
lisi Komitesi 

kuruldu 
Kı ip• 16rii1meai hazırl•i• 

Yenidelhi : 17 ( a. a. ) -
Kripı ile yapılacak müzakereler 

için Prensler Meclisinde bir 1'0-
mite kurulmuftur . Bu komitedeki 
konuşmalar bilahare Prensler Mcc-

liıine arı.edilecektir . 

Yenidelhi : 17 ( a. a. ) - • 
Hindistan umumi valiıi ile Vilki 
arasında mesaj alınıp verilmiştir . 
Vilki ufer için kendilerine temi
nat verdığini bildirmiştir . 

............. 
Vels'in beyanatı 

Vatingfon: 17 ( S. 7,25 ) -

Vels Hitlerin nutkunu, baıtan 

başa .lcviaa yalanlarla dolu bir 

nutuk olarak tefsir etmektedir. 

Londra : 17 (a. a.) - Japon 
deniz kumandanlıtı. Yeni Zelan · 
daya kadar olan biltün küçilk 
adaları ittal etmek uiyetiııde• 
dir. 

Londra : 17 (T cblit) - İlk 
Amerikan kıtaları Avuatralyaya 
ayak basmıf bulunmaktadır. 

Dün Japonlar timali Avus · 
tralya limanı üzerine bir hava 
hücumu yapmıtlardır. 

Avustralya bombardman tay
yareleri Gıyor adaıının japonla· 
ra ait olan kısmını bombardman 
etmiflerdir. 

Londra : 17 (T eblit) - Ja
ponlar Rangun bölgesini temizle-

mek ve tahkim etmek için biraz 

durmuı bulunmaktadırlar. Bu du · 
ruf müttefik kuvvetlere büyük 
bir fırsat vermittir. 

Şimdiye kadar 150 Japon ge· 
miıi batırılmıftır. 

Tokyo : 17 (a. a.) - Cavada 
esir edilen Amerikan askerlerinin 

11yıaı 500 dür. 
Londra : 17 ( A. A. ) -

Avustralya harbiye naı.m beya
natla bulunarak • Avustralya ha· 
va kuvvetlerinin bir çotunun Ca 
va ve Sumatra'dan avdet ettiti· 
ini , bunl11rın cesaret ve tecrübe· 
erinin çok üstün oldutunu ıöy· 
!emiştir . 

S[YHAH VilAYETİ flll MORAKABE KOMiSYONU 

REiSliGIHDEH : 
1 - Koordinuyon heyetinin 99 sayılı kararma müsteniden 17 

Mart 1942 Sah günü sabahtan itibaren her nevi çayla çiy. kavrulmuı 
veya dötiilmuı kahvelerin sabıınan iı'an ihere kadar menedilditi ala• 
kadarlara teblit olunacaktır. 

2 - Ticaretle iftiıal eden bütün hakiki ve hükmi ıahıslarla Ti· 
caret maksadiyle ellerinde çay ve kahve bulunduranlar 
ve çay ve kahveyi imal ettikleri maddelerde 
kullanan bilumum hakiki ve hükmi ıahıslar 17 Mart 1942 Sah saba· 
hı ticarethane mataza dükkAn depor anbar fabrika ve imalathanele· 
rinde •ube komisyoncu ve acenteleri nezdinde ve sair yerlerde mev· 
cud çayla kahvelerinin cins ve mıkdarlannı ve bulundukları yerleri 
gösterecek bir beyannameyi 18 Mart Çarıamba günü akşamına ka· 
dar bulundukları yerin de büyük mülkiye memuruna makbuz muka· 
bilinde vereceklerdir. Lokanta, Otel, Kıraathane, Çayhane, Gazino 
ıibi umumi yerlerde ellerinde bulunan mıkdarlardan 5 kilo kahve ve 
ı kilo çaydan fazlasına yukarıdaki şekilde beyan etmete mecburdur
lar. Bu mahallerde beyana tabi tutulmayan kısımlardan pişmiş çay ve 

kahve satılması serbesttir. 
3 - 17/3/1942 Sala sabahır.dan evvtl aahlmış olup da henüz müş· 

tc:rilere teslim veya gösterdikleri yerlere sevkedilmiyerek satıcı elin· 
de kalmış olan çay çekirdek ve çekilmiş kahveler satıcı taraftndan 
sevk olunmıyarak verilecek beyannameye dercedilir. 

4 - 1713/942 Salı sabahından evvel satılmış ve müşterisine teı· 
lim edilmek üzere yola çıkarılmış yani satıcının elinden çıkmış ve 
fakat müşteri eline varmamış olan çay ve kahveler müıteriye verditi 
günü takip eden günün akşamına kadar ikinci maddede yazılı şekil· 
de ayrı bir beyanname ile bildirilir. 

5 - Ticaret Ofisinin elinde bulunan kahveler beyana tabi de· 

fildir. 
6 - Bu teblitatı ılmamzı müteakip Vıl.lyet:niz dahilindeki za. 

bata Maliye ve Belediye memurlan beyannameye taLi bulunanları 
tebligattan haberdar ederek beyannamelerin verilmesini temine me· 
mur edilectk 19 Mart perfembe gfinil akfamma kadar da yine bu 
memurlar tarafından beyannameler münderecatı mahallen kontrol 
edileceklerdir. 

7 - Beyanname vermeleri lazım gelditi halde beyanname ve· 
medikleri veya beyanname verip de mevcudlarmı noksan gösterdik· 
l•ri anlatılanların icabeden yerleriede milli korunma kanununun (4156) 
sayıh kanunla maddel 65 inci maddesi mucibince Vali ve Kayma· 
kamlara verilen selahiyet daireıinde arama yapılarak çay ve kahve 
miktarları tesbit ve laıım relen ıabıtlar tanzim olunacaktır. 

8 - 6. ıncı madde mucibince yapılan kontrolün btttiti ve tes· 
bit olunan çay ve kahve mikdarı derhal BatveUlete tellenecektir 

9 - Alınan beyannamelerle tanzim olunan zabıt varakaları yeni 
bir iş'ara kadar maha lin en büyük mülkiye memurl11rında muhıfa · 
ıa edilecektir. 

10 - Keyfiyetin mülhakat• ve alakalılara derhal tebliti ve biı 
11t bu itle mrşaul olunarak neticenin miadında temini lazımdır. 

11 - Çay ve kahvenin satışına ne vakit milsaade olunacatt 
bilihere bildirilecektir. 

12 - Koordinasyon bürosu 
yılıdır. 

19/Marı 1942 tarih ve 1/383 sa· 
IAŞVEKIL 

Dr. Refilı Saydam 

.... * ................. . 
ASRI SiNEMADA 

Suuare Suuare ! 8,45 •• üt•• 8,45 

t SONYA HENNl:-RICHARC GREENE f Altın 1s0e,,r0ilısıni:0dneynarabt111°0rnşaheser 

1 ~ ~!~.!:r İçr ~ş~. ~.~.~u~ik i 
f Buz üzerimde Patinaj gibi en kıymetli sporlarla süslen· 
ı miş büyük revüler ... 

t ilaveten : Umumi arzu üzerine 

•
ı TYRONE POVER - MIRNALOY'un 

Selllzlacl Barlkaıı 

1 
ı • • • • • • • • 

HİNT RÜYASI 
Baglla gladlz mauaada 

HiNT ROYASl-CAHAVAR ADAM 
\ 

Pek Yakında!.. Pek Yakında!. .. 

Vaterlo Köprüsü 

ı 

• • ı • • 
i Ba leaeala b llauzaa ııerı iı 
·ı~IJE~~~~~~·~~~~jE·~·~·~·~~~~~~~ 
--~--~~--------~--~--.~~--~------~--------........................ .._ 1 BUaaam Çllçl ve llalllae Sablplerlae I 

1 DEMiRiŞ
1

AÇILDI 1 
• Her nevi aJ.ab 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: E.lıi l•ta•yo lıarolıola lıarıı11nJ Demir lı 
Telpal A JrHİ: AJaa Demir lı .......................... 

S"""""""""""""""""""""""""ı 
İ TABELA · KRIST AL - LASTiK MÜHÜR ı 
ı p 1 
1 ~ i 
İ p AK İ 
ı K ı 
ı ı 
ı 1 ş ı 
f Dlllllat : . 1 
ı Uzun zamandan berı lstanbul Ankara - lzmir de ı 
ı çalışmış olan değerli sanatkar '·Faik Gülenay,, atelyemiz- ı 
S de işe başladığını bildiririz. 1 i Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 ı 
ı \ ynca : Taşradan da siparişler kabul olunur. 1 
ı 4-5 Telwral: Paleiı Atelye•i 13971 ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

1 LAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı işletme 
Müdürlüğü A.E. Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 2~ lira olan 800 M/3 inşaat moloz 
taşı lskenderun istasyonu ve limanı dahilinde ihzar ve teslim· 
edilmek üz~re şartnamesi veçhile 31/3/942 Salı günü saat JO 
da açık eksiltme usuliyle Adamıda 6. ınc-1 işletme Müdürlüğü 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 216 liralık muvakkat taminat 
akçalariyle 942 yılı Ticaret Odası vesikası ve nüfus cüzdanla. 
riyle birlikte müracadlan lazımdır . 

.Şartn~mcl~r komisyon tarafından bedelsiz olarak verilmek· 
t,.dır. Talıplerın muayyen iÜn ve saatte işletme Komisyon a 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 14-li- 24- 28 13;;1 



........................................ • • • • • •• •• •• • 
İ TURKSOZU 1 

1 sı 

çuKun,v~JAMYONcu- ! En Büyük Ha ki kat 
lAR ernUGINDEN : ~ 

• • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCUlARINA DÜNYANIN HER TARA- : ! flNDA VUKU BUlAN HADİS[l[ffİ GONO GÜ- İ 
: Gazetesi NÜHEYERİR. TÜRKSÖZÜHÜ TAKİP EDİNİZ. : • • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bUet, alış, 1 
: plAn, barıta, bilumum matbaa Türksözü 1 
• ı,ıerlal Tlrklyede mevcut mat- • 
ı baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve ılratle elden çıkarır. : 

1 ••• : Türksözü Cilt Kısmı : 
• • 
İ SAGUM, TEMİZ, ZARif CİLT iSLlRİNİZİ ANCAK TÜRKSÖZO : 

I MÜCELLİTHANESINDE YAPTIRABILIRSINIZ İ 
• 1 : ...................................... . 
~z:::Bz::::::::::::z:::::::~ 

Adanada Acem hanın· 
da bulunan Çukurova kam· 
yoııcular 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· 
leleri: 2 aded 37 Ford bir 
aded 38 ŞaHole, bir adet 
38 Opel diğeri de mazotla 
çalışır Federaldır.Talibi var· 
sa 20 Mart Cumartesi gÜ· 
uü satılacaktır. 

7-7 13962 

f-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

! C. B. P ! 
• • ! Kayalıbağ Ocağı ! 
i çıkarına : . - . ! 29 Mart 942 Pazar gUnU ı 
i saat 14 de Ad.!llna kofu i 
i alantnda i 

i YAYA, BiSiKLET VE ; 
! MUH mır AT KOSUlARI ı 
f Bu koıuda kazanan· i 
? /ara bol ikramiye oeril1t· i 
i cektir. Tavsi/6.t el ildla· i 
i 1'1ndadır. i 
j s. c. 9- 10 13913 ! 
• • ~,._ ..... ._. ................................... ~ 

= N E Z L E U N . N 
it Kırıklık,Baş, tf " ~ 11 Diş ve adele N 

TORKf Y( CUMHURİY(Tİ 

Ziraat Bankası 
: ağrıları : 
A En seri ve en kati şe fı 

R kilde yalnız kaşe R 

: GRIPIN: 
R H 

: ile geçer : 
H Havaların serinlediği bu R 
A günlerde alacağınız ilk A 
A M 
R tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıııak olmalıdır. _ . q 

= Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri = 
il yormadan ıstırapları dindirir. : 
= Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınıntı ve M 
M her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ~ 
R 
•:s::z:::::::::s21t~z:::::~s• 

ı .... · ıpek = çora·p· = MerakiıSi · .... ı 
ı ~ .. = :. :: :: ;. :. o;. .. •• :. : :. = :: :. :. : i 
i Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! : 
ı l1;1ek ve Yal çoraplarmızdan kaçan sapları ı 
1 fransa'dan henüz g.::tirlm i ş olduğum Vitos Otomatılc i 
ı çorap makiııasiyle çekmekteyiı. A1~ bir üc~ctle çoraplarınııı ı 
1 tamamen eski halinP. koyarak tcs.ım edcrıı. . . ı 
ı Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bıze ı i getirin , kultanılabilt>cek bir halde size iade edelim . ı 
1 Hüsnü Ergüven i 
ı Modt'l Tuhafiye Pazarı ve l'eni lı i f Tuhafiye Mağazasında ı 
ı Sipariş kabul Olunur ı 
ı 9-15 13934 ı 
'""""""""""""""""""""""""": 

Kurulu• tarıhı : 1888 

Sermaye.i : .100.000.000 Türk lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.80:> lira ikramiye veriyor 

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

aşa~ıdaki plana göı t: ikr.:>.miye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 
" 250 " 1000 il 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 

" 50 " 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 

" 160 .. 20 .. 3200 .. 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 \ H Hİra.1 tarilılerinie çekilecektir. 

------------------------------------~---

NEVROZIN 
1: Bitin atrdarın panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
rını süratle iıaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adete ıstırapları NEVROZIN'le 

teda"i edilir, Müessir ilaç : 

N F.. V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDİNİZ 
icabında ~ünde 3 kaıe alınabilir 

i = R 
ıı A 
lo 
it 

~y 
il o 
iL 
= i ~ 1 - . 
~ N DIS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHll, 
~ CAZİBE VE GOZELllKTİR ! 

"Radyolin,. harikulade mües- de F ulak neticeler veren 
sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin,. sizi terkibi meçhul 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

1 • c • ~ • il 

= 

kişinin tercih ctti~i yegane diş müstahzarlarından da uı6stat· ı 
macunu haline gelmiştir. Dit 

ni kılmıştır. 
M:hıf:ı.ıssıhhasında ve güzclli2in· 

1 RADYOLİN 1 
lt«tt AAW*##WA**** i*W,AW *A **I* MM* 

• 
T. I ş Bankasi 
&l9li taıarral beıaplan 

1942 ikramiye plbı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Alullo•, 

2 /kincit•ırin tarihl•rind• yapılır 

1941 lllramlyııırı 
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 •• 1 (. •• 2,000 

" 

TUrklye ı, Bankaeına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıt olmaz, •ynl 
zamanda talllnlzl de denemlf olur•unuz 

1:::&21CXS*AAA#AAAA#Afifi# 

H DOKTOB 

~ aM uza/fer Lokman 
Bergin baıtaıanaı maayıaıllı· 

nesinde kaltal eder. 

OEVlET DEMİRYOLLARINOAH : 
Deniz tahmil tahliye işleri ile kara nakliy~sini koordifl' 

etmek maksadile Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğürıe' 
Mersin liman Şirketi umurunun tedvir edilmesi Yüksek Bal~ 
kaletçe emir buyrulmuş olduğundan Devlet Demiryolları 
mum Müdürlüğü 11131942 tarihinden itibaren Şirket muattl 
latını tedvire başlamıştı. 12 - 15 - 18 - 21 , ..... """"""" .... """"" 
ı Aboae ve Ola 1"'ÜHKSÖZ0 1 ,aroarı GOND!LIK ~! • AOı.NA 

i 
Sah~' oe Baımulıarriri 

Senelifi · · · 1400 Kr · FERiD CELAL GÜVEN 
I Aglıfı . . . 125 • 

ı 
ıı lıınıar için idareye 
ı müracaat etmelldlr ........ .. 

Umumi Ne1riyat MldrJrrJ 
MACiD GÜÇLÜ 

BasıldıOı yer : TCRKSOZC Matbao• 


