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Milli Şefimiz Izmirde çok mühim, çok • ve cız 
bir nutuk irad ettiler 

-. Büyük Şefin_ nutkundan çıkan mana şu 

Harbe girmek istemiyoruz. Fakat 
her dakika kablmış gibi hazırız 

Ekim seferberlifinde halkın davete icabetini Milli Şef öğdüler 

Sigaseti~iz ahidlerimiz gibi 
-----· 
Setin isaretleri 

Bu6ün harpten ~arar 
•611memiı memlelı.t 

~olitar • Bn~ı cleuletl-r 
harp dıııncla lıaldı 
lalıat tHiri içine/• ! 

• 
YAKIN Uf UKlARIMIZDA 

IUlUTlAR GORONMOYOR 

• ... Fakat anı' harp 

ı······ .................. ı 
! Mihverin ! 
ı ı 

ı Kıbrıs'a ı 
ı ı 

ı taarruz ı 
ı ı 

1 tasavvuru i 
i Rodo•' a •on hücum i 
ı ha:cırlılılara mani ı 
ı olmalı için yapılmı' ı 

- Yazısı üçüncü sahifede -

içinde har lhtlm•I 
uzak tutulmamall 

• Milli ftlimiz /nönü bir tetkik eınaıında 

Harbin başından beri 
ıeferber haldeyiz 

• Birbirimize itlmad 

• Bu harpte yalnız 

met lnönü lımir'de mühim bir 

nutuk ıöylemitlerrlir. Cümhurrei· 
simiı bu nutkunda L:ıymetli direk· 

· tifler ve ö~ütl~r vermiılerdir. Mil· 

hurreisi ezcümle şöyle demişler· 
dir : • 

-cBugün harpten zarar ıör· 
memit memleket yoktur. Baıı 
devletler harbin dııında kalmıf· 

1 Sovyetceph~ 
ITBAYABUllA'DA 

ALMAN BAYIPLABI 

lar, fakat tesirleri içindedirler.> 
Milli Şef, dış siyasetimizin 

açık.;a ifade edilmiş bulundutunu, 
bu siyaaetin anlaımelarımııa da 

(Soau J Unca uyl•tl•) 

orduya değil millete 
de güvenmek lazım 
geldiğini biliyoruz 

li Şef, b11 seyahatlerinden pek 
memnun olduklarını, talebenin iyi 1 
durumda yetiştirilmesi utrunda 
ötretmenlerin iyi çalıştıklarını 
kaydettikten ıonra talebe ana ve 
babalarının bu yönde yardımları· 
nı istemiıler ve ancak ahlaklı, ka· 
rakterli çocuklardan memleketin 
faydalanaca~ını söylemiıler, va
tanseverlitin, ahlAkın baıta ııele· 
cetini ifade buyurmuılar, ııerek 
devlet ııert:k halk tarafından bu 
huıuıta alının baıı tedbirleri iıah 
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...... , 
• Kuvvetimiz 

yalnız sll6h 
kuvveti degll 

karar ve 
lmen kuvveti 

buyurmuşlardır. 
Bundan ıonra aıiı Şefi n iı 

kim işlerinden de bahsederek 
;eni ekim yılı için hü~~metin 
halka olan ııeniş davctının her 

• yerde iyi karşılandl~ını tebliğ et· 

.\n~ara : 18 (Radwo G•z•t••O- mişlerdi~ : Cil . . l Harıcı duruma aeçen m 
~ıllt Şefimiı Reisicumhur 8· 

Bir Nazi 
ordusu 
kuruldu 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
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!. ...... ...... ı 
Barllol din 

ı,gal edildi mı 

ÇUKUROV A'DA ZİRAİ FAALİYET 

PAMUK EKiMi 
~----------·------------

Çllçlye yeniden yarım milyon 
kilodan lazıa tobam verildi 

Adana ovalarında başlanmış 
olan Pamuk ekimi büyük bir ha· 
raretle devam etmektedir. Tahdid 
edilen bölielerde yalınız Akala 
ve yerli pamuk ekimi yapılırken 

diQ'er bölgelerde de Klevland, yer· 
li ve diter cins pamuk ekimi hız· 
la ilerlemektedir. 

Adana Pamuk Üretme mües 
.sesesinin yetiıtirmiş oldutu saf 
klevland tohumundan Ceyhan'a 
288, Tarsus'a 100, Hatay'a 30, Bah· 
çe'ye 12, Ziraat bankası Pamuk 
Üretme Çifli~ine de daha 30 ton
verilmiş ve tohumların hemen top· 
rata atılmasına baılanmıştır. Bun· 
dan ba~ka Adana merkez köyleri 
için de tekrar 100 ton ayni to· 
humlardan da~ıtılmıştır. 

Bükreşte zelzele 
Bülcref : 18 ( a. a, ) - Dün 

ııece, merlccı.i yüı ldlometrc do 

A-uda oldu~u anlaşılan bir zelı.cle 
olmuıtur. Haııar ve ıa} i at yok· 
tur . 

Portekiz adalarına 
gönderilen takviye 
Lizbon : 18 ( a. a. ) - An

kula ve Muıandikteki Portekiı 
kıtalannı takviye için 20 subayla 
bir miktar er gönderilmiştir . 

&mırllluaa 

Dzüıarll 
-~ lılırladen 

lllr 111'8 

. 

Büyük Millet 
Meclisinde 
Anlı:ara : 18 ( A. A. ) -

Büyük Millet Meclisi bugün top
lanmış , meb'uslarımızdan vefat 
edenlerin hatıraları taziz ~dildik· 

tt"n sonra Baıvelcilet tezkeresi 
okunarak madenlerin işletilmesi 
mes'elesi görüşülmüştür • Meclis 
cuma günü tekrar toplanacaktır. 

Çaym kilosuna 
750 Kuruf 

Kahvenın ise 
300 Kuruf 

Zam yapıldı 
Ankara : li ( A. A. ) -

BaşveUletten tebliğ' edilmittir . 
1 - Koordinasyon heyetinin 300 
sayılı karariylc 19 Mart 1942 
Perıembe gününden itibaren her 
nevi çay fiyatına kiloda 750 ku-
ruş , beher nevi kahve fiyatını 
kiloda 300 kuruş ı.am yapılmıt 
tır . Bu suretle konulacak yeni 
fiyatlarla çay ve kahve satııı 19 
Mart 942 gününden ıtibaren ser
beıttir . 

1 Uzakşar~ 

Avust ralyada 
hazırol durumu 
Birmanyada savaş 
tekrar şiddetlendi 
Londra : 18 ( TebliQ' ) - Bir 

kaç a-ün süren durgunluQ-u müte· 
akip Birmanyada muharebeler şid· 
detlenmiştir. Çin kıtaları Şimali 
Şarki Birmanyr.da bir Japon ko· 
lunun bir nehri geçmesine mani 
olmuşlardır. Doru yen limanına kar· 
41 yapılan müteaddit hıwa hücum· 
!arından dolayı "ıtaat müteyakkız 
bulunmaktadır. 

Çunking : 18 (a. a.) - Bayan: MiLAS HADiSESi 
laglllı ltl,O eıçlSllllD temlD•b 

EGER BiR y ANLIŞLIKLA MILASI 
INGILIZ TA YY ARELERI BOMBALADI 
iSE, INGIL TERE T AZMINA T VERECEK 

Ankara! 18 (R•dyo Gazetesi)· 
Sovyetlerin Harkof'u işgal ettik· 
leri , iki ieneral olmak üıere 
burada binlerce subay ve askert 

Gaz için Vekalete 
Çang-Kay-Şek Hindli'lere hitab 
ederek : "·-Bir Çinli'nin yaptıQ'ı· 

nı l'iz de yapabilirsiniz!" demiştir. 
Tuk}O : 18 ( A. A. ) - Ja· 

ponya ile Afganistan arasındaki 

Ankara : 18 ( a. a. )- Reı· 
"'' t -ı· l k 1 . . b •u 11 : nııiltere bfiyü e çısı 
t.t':lfln hariciye Vekilotine gelerek 
tl IJlın bombalanması hidiseıinde 

Yed lnııiliı. tayyarecilerinin b r 
~~~ııtıtı neticeıi vlki olmuıııa , 
d u ihtimal ilk bakışta imkin 
1ı::•nd~ .•ddedilemeı, lnıilter~ h1l· 
ıt ~etının icap eden tahkıkatı 
.:r~nlqtirmek hakin mahfuı kal· 
ıs.o.'. ll.ıere tim diden Tür~ iye hü· 

d~ •tıne derin tee11ürlerini bil· 
•rdit' · k '"'b· •nı ve yanlıtlıtın tahakku u 

lld •nde bu tee11üfe ıayan ka· 
rı •n ı.ırar &'Örenlerin ıararla· 
n"t' tııminç Amlcie olaca~ını teb· I 

•\&ittir, 

mahvettikleri bildirilmekteyse de 

bu haber henüz teeyyüd etme· 

mittir. 

<Gerlll S liDell IQf ... ) 

Bir Sovyet atır uıakinah ırupu it batın.da 

dün baş vuruldu 
Onbeş bin teneke gaza ihtiyaç var 

Amerllıa'd• 
148,000 a9all 

yapma llazırbl• 

Ruzveltin isteği 

Vaıinııton : 18 { A. A. ) -
Bay Ruıvet konııreden , 148,COO 
tayyare inta edilebilmesi için 17 
milyar tahsisat iıtiyecetirıi bildir. 
mittir . 

Ovamııda yapılan incelemede 
yalnıı. gazla itliyen elli üç trak
tör tcsbit edilrriıtir . Bu traktör
lerin haziran sonuna kadar ga1. 
ihtiyaçları ortalama hesapla 15 

bin tenekeyi bulmaktadır , lıgili 
yere keyfiyet bildirilmiş ve bu 

tenekeli gaıların taıınması için 

lskenrierun'daıı Adana'ya daimi 

olarak motorine sahrınçlı iki va. 

aonun tahsisi istenmiştir • Alına. 

tak cevabın müsbet olıcatı kuv

vetle aaııılmaktadıı , 

anlaşmaya göre , 19 Marttan iti· 
baren telefon muhaberesi yeniden 
baılıyacaktır . 

iÇERiDE •••• .. • r·····• ı 
ı İlkbahar taarruzları f 
• ea,ııkh şayanı ı 
ı dikkat makaleyi ı 
f - VE 

ı Karatepeli şehirde 
ı Sütunumu.zJalıi yazıyı 
f zevkle olıuyacalı•ını.z f 

•••••••••••• 



R R-----
TAARRUZLARI 

• • • 
Mihver ve mQttefik orduları nerelere, ve 

edebilirler hangi maksatlarla taarruz ............. ı 
Muhtemel Mihver t 

taarruz lan ı 

••••••••••••• 
llU8 Cl!PHESlllDE 

B 
Hltler 1941 yılında Rualann 
Nltkı..den plemeylnce, Al

i ... mllletlae Kazılordunun 

b••·m lal•tbdeld ilkbaharda ...... 
Hltlıuia So.,etleri imha et• 

....... enel l.,utıere hartı lr.at'I 
-llit bir ........ tte huluaamıyacata 
......,. ........... n Htka)lit· 
ler R..laıt ( ayaya daldırmayı] 

4a ·--·· Eter Almaya yeni._ turrma ,..eue Stalia 
mnm...-ur. 

Hltler a.. ......__ imha· 
..,.. ....,..... •alatelff pyeler 
sttmeldecllr. Ba lledeflenlen en 
..a. ..._.bkum!lltedlli bllu 
....ı petrola kawpaakbr. Al 
- ......_ bir 11lhk petrel 
-8pta 20 ..U,oa tonılur. Ro-
.....,. ......... Aa-JUID 
,..... ...... petrOhm mddan 
.. 12 .....,_ ......... Almaaya· 
- IWipt petroll ile- çola .zayıf
..... 1 8llW 8' ft en •IJaayet al· 
b •JI* 1.1r:.._... ıç1a J • Çinko, 
llltler hlf •1r aamaa ......... harp 
............... ka ......... . 

a. .... aailyoa toalak pet• 
...a atill Kafkuyaya dotru Wr 
Muaıa ileri lluelletlai izah eder. 
Almanlar Ro.loY'an 120 kilom~ 
.............. balaua Tqwos'a 

Kumaa MI,& •ır .......... el· 
Itri.le tatmakWarlar. Eter mim
.. oa... bir Almu tunmu 
.. noldaludaD ... layaaıkbr. 

Ceaapta .....,__ ha Al
..ıı ................ ,.Amili 
petrol lldlyaet olm..ıa beraber 
.. ........... ıldimia ..... Y• 
•• 411.- .. ellemmiy..U Wr 
~ ... r. x...aa Mart 

ayillD ddad •ir yansı tdrnaa 
a,ı. iyi bir tarihtir. Siyle ~ir 
... [ .... Hltler '°" ....,.._, 
dluelt tok lllJıf dlfmlt oliul' 
bnetleiilll W.iJ• için Rip • 
...,_ + Mtbom fimalindeki ve 
.... ......_ arasiJi teYU.,e 
...... .,......... . Xafbayada 
_ ..... oldala t.WWe, daha 
.-. Wld .. llollrova ve Le-.... ... ..,,.. ....... , .. 
r Itır ltlr ...... J •e•l11I Mtll· 
.... ~ Maı' .. .,. elinde ... 
... • - • • ...... llerle.ıeaia 
..,. ............ r. 

,. •PeA.y .... Ok 
~~ .... m.. 12 inci Şarl 
...... hula teerlllerial ,.... ... 

Mauefilclerln oe Mllawr laıooetlerinln Ulc6oluuJa malttemel ıaaruz· 
ütUuun.llırbtl fÖMerir harita. Not : T utıllı oklar m/Awrin, aigalı ole· 
Jar millle/i/clerln laıırruz hedef lerinl göıtermılcledlr. Harllt111ın 6oıın· 
dtdl lzalıatla lalelim ttılalr oardır. 

1 

.._.,,_. .. .ı.•t•bn 

HIMAlll., 
M•cmaa•ınJan 

plAnına dahildir. 
Tlrki7eye kUtı -+temel 

bir taanuaua ea açtk lıpretl 
Bulpriatancla beDrmelı:tedlr. Bu 
memlekette hakiki ltir meferberli· 
.. ~t olllJOnlz. Ve IOD •elen 
haberlere pe de Tfirk • Bulpr 
hadaduncla Sivlinrracl yalunmda 
ve Ete tleDizi •hW• .. Dedeataç
ta Alman kftalan tahpt edilmek· 
tedlr. "" f b• olu bir feJ 
vana, Iİltler bU harp eaauallda 
mlttefiMtm.,llk defa olarak mO 
him bir rol tahmil ediyor. Ro · 
manya 30l it• Mker ..ı etmit 
tir. [ Mitler ymnm milyon iate· 
mlfti. ) ............ Bulpriataa 
bu miktan mllyoaa pbrmU va· 
ziferlrle .. Wleftlrler ....... . 
tmda ....................... ,.. 
pduü .... ....Ut ..... .. 

•• ır: .. -.ı,..-. ... ,.,. -... ,.,.. . .,.. . 
WS,le Wr ..,.._ R.... U· 
............. olduia ka.lu, Bal· 
pr ................ INıfl•-11 
................ ~ .. e 
Aa.....lar Ytln Anadolaya ..... 
tan ..... reçmek niyetinde detll· 
dlrler. B. memlekette •iriclk il· 
tlll yolu tree hatlar.dır. Bu fUi· 
lar içinde ve topr.klanm mlcla
faaya lld'IJea ••et.it olu 
Tld ON... riW bir Olda hlyle 
•ır iltilAya kartı ciclclt bir eapl· 
dir. Bunclan ....... Balkan onlu
ları ..... .üllleletti..U.itllr· 
Halbald Balkan ldSylWntn ma· 
itina kallaamak bua.......taki b
•iliyetl de çok prWir. Diter ta· 
raftan Tlrk ubrhiln mlthif •a · 
llflart ela herketçe ..ıaandur. Ru
men ve Bulpr ubriyl ebu orduya 
-.... cılolanaa•. 

......,. a,., Tlrklye bittin 
tea.Hlredea uuk demek cletildir. 
Almanyu• ... Mdefi Kafkaa
Ja oW..,_. p, Hltler daima 
R. cloaan ... 1D11 heaa),a katmak 
aoraadMır. Tlrldye ı.rp dlfında 
kaWata mtkldetfe milaver devlet· 
lerl ıc....•ınl... R• donumaea· 
... ....... .lelallecek bir deniz 
luayvetl Wle topl.mllp muvaffak 
olamd. lüameDale7b lta11u do
DUDIUIDID ~ NYa kuvvet· 
lerl ,....._171• bopalara zorla· 

muı lizımdar. 

Halbuki Tlrlder bnclilerial 
bir buluna bpbrmazlaJ'la mih
ver kunetleri lçla laoiazlarclan 
reçmek pek kolay blr feY defil · 
dir. Diter taraftan ltalyaa ~ 
IDUIDID bir p ........ _.., 
den pçmlf lsaMlryetlerlnl ı.e.p 
eden Alman tabiyecileri ftalyan 
deniz lal donanmuının mttııla· 
baleaiai iatememeniu dalıa ha11dı 
olacata filulncleclirler. 
3 • BlllTANYA ADALA• ININ 

ls~LA81 

K at'I bir latllA lefeW.. muh
temel detiLUr· Falrat bayle 
bir tefebbWa 11etieeleri o ka· 

dar valaimclir ld, Brltaa;a aahil· 
lerinin ve hav ... ID kalatroHlaG 
pqetmek caniyane bir •tiyat· 
aızhk olur. Lonl Hallf.lur. Vqing· 
loaclm, Britaaya -...... hare · 
ketaia ._ Mide lala'- milyon· 
..,. ............ :re-'e..tekul 
......... anu e•enlere cevap 
oluak llJWlll ......... py; 
le demifllr : 

.. 4511!Wmeb• Wr .. hll 
Wr av111 ....... .....,... edile· ...... ,, 

._. .......... Mitlerin 
m-..ıı l..,ıllalerl ...... n ol• 
dutu kadar •eflUI ve l..,Uizle • 
rin RU1lara yanlımıa taWit et· 
mektlr. Buıln ~erin 
harp aaalzemeainin Jlzde ellili 
Britan7a aclalarmclan. plmeldedir. 
Bbaaenale1b ....... olaa-ak lngi 
il& ..W.ra ..,_ ve tabaiaen 
enda.tri merkezlerine bir Alman 
bava taarruzu •t1maliai daima 
,az&alacle liulmadarmak lbım· 
dır . 

• • LiBYA llUHAREHS• 

G 
eneral Romel'ia ıayret ve he 
defleri haldundaki flldr1er muh · 
teHftlr: ln,Ulz kwvetlerinl te .. 

bit veJalMıt ta a.kilsaten SGvey• 
pv..-aaak. 

6,le Wr ........... ki, Ge· 
neral Romel mldbtea SGveyp 
V&nlaJI bnlyorcla. Bu lmlt dev 
reai badWDln Solluma yerlefe· 
reıt: ...... rln fimal Afrillua or 
duları kumaadanlata ele aldata 
ZUDllDa ratlar. O umanclanberi 
vaziyet tok cletifmlttir ve Al 
mu Geaeralhaln ilati,..ı Ayni 
olamaz. U•1a Ç-IJGNle bareklt 
aaCak merhale merhale ya~i · 
lir • Her merhale bir tevekkuf 
devreılle keıllmefe mecburdur. 

Kürkçülerde 
gençlik grupu 

Beden Terbiyui Mtldlrü 1. 
Rıza Salıh ISaray ve iki beden 
terbiyesi atıcıbatıaı lauıln K6rk·: 
çfller köylnc aittiler. Bu köyün 
gayretli ve ileri fikirli ıeaçleri · 
nin kurdukları cKlrkçiller gençlik 
ırupu>nun faydah :ça1ı1maları in· 
celenecek. bundan sonra da genç· 
lere atıılar. ııGr~ııer, koıular yap· 
bnlacaktır • 

Kiirkç&ler köyilnln bir avuç 
çocufu • gerçekten örnek :savda· 
ca~ bir metodla talim ve terbiye 
görmekte... ıpor alanında attık· 
ları kuvvetli adımlarla terakki ve 
inkifaf yolundı herrlin biraz da· 
ha ilerlemektedir . 

EGltmen t a y ini 
Ceyhan Beden Terbiyesi Etit· 

menUtine tayin fdilen Beden ter 
biyesi Ankarm Etimes'ud kursun
dan mezun Ômer Ôztürk dün ıeh
rimize plerek Beden Terbiyemi 
müdüründen ödevine dair gerekli 
direktifter alarak fitmiıtir. 

izcilerin y e n i 
kıyafetleri 

Maarif VekiWti, tefkillbna bir 
timim yapal'lk izcilerin yeni kaya• 
letlerinln nual olacatını bildirmif· 
tir. 

lıci oymatı kurulan okullarda 
bulunan eski izci tefkilleri kaldınl 
mlfbr. Yeni oymaklarm yq kayda· 
na balulmakaızaa izci olmak iali
yen talebe ahnacakbr • 

ÇiokG, Wyle bir durma esnum· 
da hareket eclell onla prillyle 
aiyle lrtlbatmı t temin et.ete ve 
muvualuını kunetleaclinmie 
llliclNrclar. Bfn11nale1' le· 
rlliz ınukavemetlni ve ._au · ........... .. ... 
kabD••ls . ·'91. Romel ip. Nil 
'Yadiaine kadar varabilmek için 
muhtelif merbalelH:.\apmak mec
buriyeti variır. ı'Ulü Main 
Romel bizzat m.waa vaziyetin
de ofdutu gibi mGblmmat ve Jİ · 
yeeeti Cle Çok mlfkilltla plmek
tedir. Yakmda baflıyaaık olan 
ııeaklarla bıWI bir 8-ebtıaizllk 
b.tlıyaeak ve Libya .. ildaci ile
..-- .............. pecek· 
tir • 

aca .... on AmKVE 
MAL TAYA TAARRUZ 

H 
itlerin baflıca rlyalaranclua W. 
"8i de Cebellttanip aptet
meldir Blyle Wr fDallattq 

aluaacak netice ikinei derecede 
ehe1D1Diyeti haizdir. ÇGnkl mlt
tefllderl• '*alftl Olplliauyoau 
blyle Wr aetlee .. • fC»k az mi· 
teeuir olacak pkildedir . 

Fllb•ldlra B. ~ .. nut· 
kun&la.atlaftlımlwhh 'ıln b• 
J1k bir loam1Dın Kap yolu ile 
yapılmakta oldutunu açıkça ıaly· 
lemiftir. 

Mıaaaflh Cebellttankin lhl • 

kutu mtlttefilder icin blytlk bir 
dut. oı..ktaa ela uuk detil· 
cllr. Çlnldl •u auretle aonnclan 
AlidcDlzde yaptlacak mltteftk 
taarruzları bir hayli slçllp ut· 
nya ••· 

Celtellttlrdwa milaver kuv · 
vetlerl .....,....... ele pçirilmeai 
hUIUIUnda bilhula llauoliai g · 
rar etmektMlr. Maaolal, Cebe-
IGttank Alman kuvvetleri elMe 
.......... SicUJaya bir in· 
gilia -tMrruaua• u• mlddet 
tehir etllleeetinl ........... kWlr. 
Hitler lçla ile Cebellttuakm 
zapb pall Afrika ve .Dalrara 
yaPdaciak kat1 bir hareketa. .... 
lanpı olmak dolqarlle •e•m'· 
yeU UWr. 

CeWlttanlra ,.,..._. Wr 
turna ..... ...... llaltaya .... 
da a,.ı ....... .. bıariula 
berHer ...... ....... Ba 
ildael t.rnama Wefl de l..,w. 
d-•-.•ı orta AW...
kovmübr • 

Fakat .._ c.laellttmk, .._ 
Malfl~I ........... 
ılDl bileffldittlk'. 

- So•u var -

Yerli M·alla~ 
dağıtılma 

Yeni bir 

U 
ı.un bir lıııt ve llrekU 1at· 
morlardan bir tiri& ık mçıp 
da tehre ine•iyen Karatepeli 

nihayet dün Y ıldıı kabve1inin 
cuae•ıaı arkaııad• 16rtndl. Bir 
haylı v.kıttanberi oaaa baıretini 
çeken da.tlan etr•fını 11rm11tı • 
Kııın batlanf1Ctnd9alteri birtok 
ifler ollnut , konutulacalc Wf90k 
mevzular yıtılmıth • Karatepeli 
o kadar meıguldu ve o kadar 
çok konatuyorda •ı, çok eevdili 
çubatunu •tı.ına g6tlrmefe bile 
va•at bul••ıyorda. Gaıinoaan lı:a· 
p111nı ittim ve ·~ıiı.ce ben de 
onan etr•fını -çeviren kalabalıta 
karıttım • F•t Karalepeli beni ,._itti . At1eA bir te~eutlmle 
1ell91adı. loerlye rlrdflim zaman 
koaofalan mena, ilalD en son 
--ve blıl ee çOk .aabclar eden 
hldiH idi • 

- Ne dedin Kantepeli • ~ 
bi&i• .................. ?. 

- Dolnata içim Jladı ota•· 
Clrlll•lf• • ....... iyea hM 
..... derler. Slt•• ~ ..... 1 ' 
harp edea iki tarafta .. biç .... . 
verili ol•ıyu ıavaltJcıldann 611· 
mi, ltirçOk;yarddqın darap du
rurken eveiı b9•111 kal• ylrek· 
ler acıaı dofruıa • • 

- .... ki-. ,..... .,., 
Karatepeli ? 

- Kim yapar11 yapsın, ister 
yınhıhlla olıun • iıter malmu 
yapıl11a blytk:bır 1Uçtar • Ya· 
hıhlda yaptılaraa bir chıba pde· 
riııi d6rt açıp muldm in•nların 

kanına:ıirmemete ııyret etme
leri IA&ımdar • Yok eter mahlaı 
yapbl•rA [ ki, bundan kud biti 
korkutmaUan -baıka bifıey ola· 
maı ] Tlrkotlanun 6yle bombl, 
top ılrtllttlılne pabuç barı•••· 
yıclfını bilmeleri llıımdı • Bey· 
bade birkaç io•nı,. canına kıy· 
mıt oldalar. 

- Karatepeli ben ba iftp 
mahaaı yepaldafını .... mtyona• • 
Biıim hiçbir niyetimi& , hiçbir 
maksadımıı yok ki blıl bunlardan 
vaııeçmefe ıorlımak iıtetinler. 
86yle bir niyetimiz olia bile bla 
bir iki bomba ile buadn Vlllfe• 
çecei bir •ilet •1,t& ••" • • 
Bu ol.. olıa yine bir y•nhıhktfr. 

- Ben de ıenin fibl dlfl· 
nlyorum otul • Galiba birkaç 
tay,...eci puılaaını tatırmıı olıa 
gerek •• Her ne hal 11.e. ile.re 
Allah rahmet eylelia V't ...._t 
ıat ol1Un. Devlet elbette yıpa
cafl iti biıdea iyi blllr • 81Jlk 
bir ya....- ort111nb m ...... 
insanların lıtl• afak tefek kı· 
valcımlar 11çnyaWllr • MevlA yan· 
ıını bin balaet•rm- . Saer• 
bu iti• biru da fay-. olmacb 
detU • Belki , ır1mııda blıe l;ır· 
ıey olm•a , bir tarı"'9 fe1Miı11k 
ıelmea diye uyapklaf• kapaln· 
lar varde. Bu iflen IODra oal•ran 
da pi dlrt •vdır. Devletin ne 
ye tana buna ıam yiptafını, tunı 
u yeyln, ba• aı kalanın diye 
batbll bafırdpı daha iyi •· 
larlar • 

Ankara ı 18 

B 

Bola, °"1am, \Jrt., Karla•O· 
Ela, latabut, Siva, Tobt, Ordu 
ve Erkltal* •ıllllklltl 1941 m.U ,.... ~ ,..,.. ..... , 
kale ve ...... ~·•t ylkeek 

taıtlktın çıkmıftar. -------•llflll 



Tetkik ••• 

MiLAS 
B 

ir kaç gün evvel üç . ya · 
hancı ta} yarenin Mıllsa 
bombalar attıtını Ana'4o· 

lu Ajtn»ı telııraf ına atfen bi.ldir· 
IDİftik . Bu münu~betle MılAsa 
ait küçük bir tetkik yaıııını aşa· 

tıya alıyoruz : . 
Miliı , Mutlanın 55 kılomel· 

re ıimal batısında , Mutl~ya 
batlı bir kaza merkezidir · Mıli 
aın yfi& ölçüıü 1950 kilometre 
kıre , nüfusu 33.392 dir · Nüfuı 
keaafeti 17 dir . 

Milis topraklarının yımsından 
Çotu datlarla kaplıdır • Orman· 
ların genişliğ'i 350 kilometre ka: 
reden daha çoktur . Koyun keçı 
beslenen meralarının genitli~i de 
200 kilometre karedir • 

MilAstı çok ıilıel meyva ve 
her çeıit hububat yetiıir • Or· 
manlarından kereste çıkarılır • 
Maden kömürü , mermer damar· 
ları ve tuzlaları baılıca tabii zen• 
ıinliklerini teşkil eder . MilAs ka· 
l.lsının kıyıları çok girin!ili ~e 
çıluntılıdır . Milis Küllük hmanıy 
le birlikte tabıi bir liman duru· 
mundadır . • 

Miliı , tabiat zena-inlilderı 
kadar , tarih ı.enginlikleriylc de 
doludur • Hemen kaunın her 
kötı'llinde doterli bina yıkılarına, 
heykellere r11tlanır. 

Mili11n tarihteki Hki adı 
Myla11a idi • Karyı devleti B~d
rum 'u ele ıeçirmeıfen önce MılA· 
il kendine merkez edinmifti · O 
zamanlar ıehrin 300 bine yakın 
inıan b · slediti sanılmaktadır · 
Millı 4 bin yıl önce Fenikelilerin 
de eline ge-çmişli · 2 bin yıl Ön· 
ce iyonlar ge-lmiılerdi · Daha 
ıonra!arı Keyhusrev • Milisı aldı 
ve şehir uıun zaman Kıya~)·ın 
ıillAlesinin elinde kaldı · BuyO.k 
lıkenderin dofuıundı burası da 
Makedonyalıların eline geçti • 

Bundan sonra Karyı valisinin 
otlu Kaaan burada hü~üm sürdü. 
Suriye hükümdarı , Antiyohus 
da ıehri aldı . Bir aralık Berga
ma kralı Liıimıhos Mi!ba ıeldi. 
Bundan 1900 yıl önce Torlar Mi
lba yerleftiler . Şehri büyük bir 
duvarla ikiye ayırdılar · Duvarın 
bir tarafını kendileri • bir tara· 
fına da iyonlar yerlr~ti~er. Sonra 
Roma impıratorlutu ıkıye a_vrıl· 
dı • Buralara dotu Romıda kal· 
dı • Batı Roma impıratorlu~u~un 
datılması üzerine Cenevızlıler 
burada yerlcıtiler · * 

Bizansın idaresinde uıun mud 
det ıGren bir beylik kurdular · 
Dört bin yıldın f aılı sü~en bi~ 
medeniyetin büyiik eaerlerı hila 
Y•tamaktadır . 

Selçuk otulları zımı~ında 
M,nteı ofulları ile de Mılaıtı 
ilk islim eserlerine rastlanır • 
Menteı otullın buı ada uzun ıa· 
aıan hükilm sürdükten sonra 
Yalclırım Bayaıit Milas tara~larına 
Oananıı yurduna kattı ve Tımur· 
dan ıonrı ikinci Murat tekrar 
lauraları eline ıeçirdi · 

Mihverin Kıbrısa 
taarruz tasavvuru 

Londra : 18 (a. a) - Rodo· 
sun bombardımanı çok mühimdir. 
Hitlerin Kıbnsı 11lmak arzusuna 
karşı her tüılü tedbirler ahnmııtır. 
Roctoıun bombardımanı, bilhassa 
Kıbrasa hücum için yapılan hazır· 
bklan baltalamak içindir. 

Kalenin'in nutku 
Moıkova : 18 (a.a.) - Sov· 

Yeller birlitı meclisi reisi Kaleni.n 
birçok partizanları niıanla taltıf 
etmit ve onları : 

-<Siı.i Kızılordunun en kıy· 
illetli muavinleri olarak telekki 
ediyorum . Çete muhuebesi düf 
rnan ıerisini bozmak bakımından 
6nemlidir.> demiıtir. 

Babnlan Alman 
torpido botları 

Loodra : 18 ( Teblit ) -
loımı tayyareleri ıon hafta için· 
de Almanların altı torpidobotunu 
liıtıı mııtır , 

.Dl$ HABERLER 
Amerikanın 
Türkiye'ye 

malzeme sevki 
veıılD beyanatı 
Vaşington : 18 (a. ~}-: ~.Ür· 

kiyenin Vaşington elçısı odunç 
verme ve Kiralama kanununun tat 
biki olarak Türkiyeye harp malze· 
mesi gönderilmesi :hakkında Vels 
ile g-örüşmüıtür. 

Vaşington : 18 (S. 8,25) -
Vels dün gazetecilere ~eyan"at~a 
bulunarak, birleşik Amerıka huk\.i · 
metinin, Türkiyenin muht~ç. ?ldu· 
tu harp levazımının nakh ıçın e· 
tinden gelen ıuhuleti yapmakta 
oldutunu söylemiıtir. 

B•dıpııte•de 
181 telllllıeıı 

Budapeşte : 18 (a. a.) ·- Hü
kumt:t buz akını dolayısiyle Buda· 
peşte'nin nehir kıyısında bulunan 
mahallelerinin boşaltılmasını emret· 

miştir. 

Maltaya hücum 
Londra : 18 (,Tebliğ) - Al· 

manlır dün gece Maltaya yine 
hücumlar yapmııtır. Sivil halktan 
bir çoğunun evi harap olmuı ve 
bir kaç kişi ölmüştür. 

MUU ıeıımızıa 
mllllm ••takları 

(Bqtar:ıfı Birlncicltl 

yanan ahitlerimiz esuları ol~u 
tunu ve kalbi bulunduiun~, Cu~· 
huriyet Hükumetinin bu sıyasetı 
bütün devletlere karşı iyi niyetle 
ve ciddiyetle takip etti~ini söy
ledikten sonra ezcümle şöyle de· 
vam buyurmuıtardır : 

-<Biıi çıtıımıya götftrecek 
mes'eleler yoktur. Yakın ufukla· 
rımızda bulutlar ıc5rftnmüyor. Fa· 
kat bu harp içinde her ihtimalin 
uza tutulmaması liıımdır. > 

Milli Şef yine devamla : 
-cHer türlü tedbirleri aldık. 

Bu tedbirlerin başındı müdafaa 
a daima hazır olmak lazımdır. 

~arbin baıındanberi seferber h~I 
de bulunuyoruz. Vatandatlar ~o· 
betlcımek vaıiyetindedi:-. Va~ıfe· 
sini bitiren iıine gücüne donü· 

ve yerine diter vatandaştır yor, d . 
ıeliyor. Bu durumumuzu ctıf· 
tirmiyoruz... . . . 

Daha sonra Cümhurreısımız 
·çmı ve aeyinme bakımın-yeme, ı • k 

dan diter milletlere nazaran ~o 
i i bir durumda oldutumuzu soy
ı!miıter ve endüstri malları bak~· 
mından daha sıkı günlere tesa~uf 
debilecetimize iıaret ederek şım· 

~iden vatandaşlarımızı ika~ buyur 
muşlardır. Bundan sonra, yı~e to~· 
yekun çalıımaya ve topyekun .d~· 
" temas eden Ônderımız 
şun meye 
demişlerdir ki : . . . . H 

-"Temel şart elbırlıtıdır. " ~r-

k . birbi ı ine itimadı ve huk~· 
asın " d ıelır mele güvenmeleri en on. e. . • 

B - her türlü tetbirlerımızı al· 
upn I · · · · de 

mıf bulunuyoruz. lerısı ıç~n k 
tetbirlerimizi aldık. Harbe gnme 
istemiyoruz ve harpten kaçına_ca· 
tız. Eter, harpten kaçınmak ım· 
kinmı bulamazsak yapacatımız 
şey vatan ve şerefimizi korumak· 

tır.'f.rm Şef sözlerine ezcümle şu 
tlı devam buyurdular: 

sure e d ya de· -"Harpte yalınız or u 
* ek lizımi'el• 

til, millete de pve_nm . halka 
. . . biliyoruz ; ıdarenın • 

dıtmı d h"kumete itimadı lizım 
halkın a u . * * • • duy-
d Temel taşı, iyı goruf: .ıyı 

ır. Bunlardan bahsedışım va· 
gudur. . . . örüşlerimden· 
tandaşlanmdakı ıyı g r t k' 
d" Ankara'ya gidince mec ıs e ı 

ır. ma bunu anlatacatım. 
arkadaıları 1 'lih kuvveti 
Kuvvetimiz ya ınız. sı vveli· 
detildir: Kırar ve ımın ku 

dir . ., 

IBAN'DA 

Olağanüstü bir 
durum yoktur 
Kahire : 18 ( a. a. ) - Kra-

liçe Fevziye bugün Tahrana ha
reket edecek ve Kahireden ay
rılmış olacaktır. Kraliçe Kahireye 
ziyaret mahadile gelmişti . Tah· 
ran )lükumetinin teblığinden de 
anlaşıldığını göre, Şah memleketi 
terketmiş değ-ildir • Ve itte Kra· 
liçe de memleketine dönmektedir. 
Keza Tahren hükümeti Sovyet 
Rusyadan bir protuto da almıı 
de~ildir. 

Fransız Fasında 
lngiliz tebaası 

1 
Göz hapsine alınıyor 

Londra : 18 ( A. A. ) -
Tancadan gelen bir habere röre, 
Frınıız Fasındaki makamlar ıa· 
hilde oturan bir çok lngiliılerin 
göz hapıine alınmalarını emret· 
miştir . Bu lnıilir. tebıeaının ek
serisi Kazablınkı ve Rahatta 
oturmaktadır ve bunlar ticaretle 
meşğul bulunmıktadıı tar • 

soıyet ceplleıı 
( Başı ı inci sıylıdı ) 

• Londra : 18 ( Tebliğ )- Rus 
ctphesinin muhtelıf bölgelerinde 
Alman taarruzları ağır ıayiıtla 
püıküıtülmüıtür. Leningrad Ct-_?· 
hcsinde 2u00 ı.abit ve nefer ol
m\iştilr . Almanlar için vazi} et 
ıittikçe vehımet keıbetmektedir. 

Son hafta zarfında 90 Alman 
tayyareai dilflrülmüf ve . bi~ ~U· 
kavemet yuvaaı i11al edılmııtır . 
Almanların Strayarussada sarılı 
bulunan kuvvetlere havadan } ar· 
dım teşebbüılcri akim bırakılmak· 
tadır. 

lerlin : 18 ( a. ı. ) - Ode· 
sada Alman poliıi binaların dth· 
tizlerinde birçok Bolıevik yaka· 
lıyarak kurşuna diı~if~ir. Bunla· 
rın aylarca insan etı yıyerek ya· 
ıadıtı anlaşılmıştır . 

Bcrlin : 18 ( a. ı. )- Alman· 
tar Şark cepheıinde Sov~etl~ri 
ıeri atarak 133 top ele geçırmıı· 
lerdir. 

Helıinki : 18 ( ı. ı. ) - Ka
reli berzahında düşman bir hü· 
cum yapmıştır . Bir düşman müf • 
rezeıi imha edilmittir. Cerıup kıs· 
mında tayyarelerimiz nakliye kol· 
larına hücumlar yapmıştır. 

Berlin : 18 ( ı. a. ) - Dotu 
ccpheainin orta bölıeıindc büyük 
dfiımın teıkilleri yok edilmiıtir . 
Sıfır altı 45 dereceyi bulan so· 
tuktı düşmanın iki piyade kolu 
mahvedilmiftir . Düıman 10,000 
ölü vermiştir. 

Kırımda havalar pek fenadır • 
Kardan atlar bile kımıldanamı 

yor • Almarı sözcüsü , Rusların 

henüz lngiliı ve Amerikan tank· 
ları görillmedifini bildiriyor . 

Bern : 18 ( ı. a. )- Alman· 
yada on tümenlik hususi bir Nazi 
orduıu kuruldu . Bu ordu ilk defcl 
Berlinde bir törende görülmüş
tür. Bu ordu bir müddet evvel 
kurulmuı olmakla beraber şimdi 
malumat verilmektedir. Bu ordu· 
dan biıçok efrat diğer orduların 

arasına aalınmılda ve bunlar ora· 
dıki vaziyeti Nazi şeflerine bil· 
dirmektedir ki , bu teıkilita bir 
nevi " Ordugeataposu > denebilir. 

Bern : 18 (A. A.) - Kopen· 
hagdan bildirilditine göre Ruı

yadın Danimarkaya hergün Al · 
mın yarılılaır ıetiyor. 

Afrikadaki 
son vaziyet 
Roma : 18 (a. a) - · Mekili 

Cenubunda mihver kuvvetleri in· 
giliz kuvvetlerini basarak esirler 
almış ve bazı esleha ele geçirmiş· 
tir. Üç düşman tayyaresi yere dü· 
ıerek parçalanmıştır. Bingaziye 
yapılan hücumlarda da bir kaç 
lngiliz tayyaresi düşmüştür. 

TORKIYE RacJ.11osu 
ANKARA Racl_yosu 

Perşrmbe - 19.3.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Pıoııram 
(Pi) 

7.45 Ajanı Haberleıi 

8.00 Müzik : Hafıf programın 

Jevamı tpl) 
8.15/ 
8 30 E.vin saatı 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : 
12.45 Ajanı Haberleri 
13.00/ 
13.3C Müzik : 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti 

18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Müzik : 
19.30 Memleket Saat Ayım ve 

Ajans Haberleri 
19.45 Müzik : 

20.15 Radyo Gıızdr~i 

20.45 Müıik : 
21.00 Konuşma 

21.15 Müzik : 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik : Radyo Senfoni 
Orkestra11 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajanı 
Haberleri ve Borıalar 

22 45/ 
22.50 Yannki Program ve 

Kapanış 

CEBELiBEREKET SULH HU
KUK MAHKEMESiNDEN : 

Davacı Fakı aşatı köyünden 
Halil o~'lu Hacı Ôkkaı tarafından 
müddeialeyh Ceyhanın Hamdilli 
köyftnden olup yeri belli olmayan 
Aydınlı aşirteinden Baliç Oımın· 
dan senetli 100 lira alacağının 

tahsili için dava ikame ederek 
Cebelibereket sulh hukuk mah · 
kemesinde cereyan eden duı uş· 
mada : Davacı iddia'4ını isbattan 
izhari acizla dava olunan Osma· 
nıt yemin davetiyesi tebligına 

20 - 2 - 942 tarihinde karar 
vcrilmif ve bu yemin davetiyesi 
alenen tebliğ' edilmiş olduğ'tJndan 
ııyabında ydpılan muhakeme so· 
nunda : meblağı mü<ldabihin mas
raf tahsiline 13 - 3 - 942 la· 
rihinde karar verilmif olup gaze
te ilan tarihinden itibaren yedi 
gün zarfında yemin e<lecetini 
bir istida ile beyan etmediti tak
dirde hüküm krsbi katiyet ede 
ceti ilan olnnur. 13890 

CEBElBEREK ASUYE HU
KUK MAHKEMESiNDEN : 

Davacı Cumhuriyet mahalle· 
ıind~n Kadı otlu Hasan Yargıcı 
tarafından Oımaniye'nin Devri· 
şiyc köyünün Taflıhftyük mevki· 
inde dotusu l11isceli lbrahim vı· 
risleri tarlası batısı Halil Fıtıı 
tarlası ıüneyi hamus suyu kuze
}'i Mamureden Fevzipaıa şoseıine 
fiden yol ile çevri~ 40 dönüm 
miktarındaki tarlayı müddei taı · 

lık ve çalılıktan imar ve ihya 

.~ ................... . 

ı • • • • • • • • • i 
i • 

ASRİ SiNEMADA 
SutJarf' Sutıare 

a,4s Ba Ak,am 8.45 

Altın serisinden bir şaheser 
SON YA HENNIE-RICH.4.RC GREENE 

'flafından yaratılan 

KUTUP YILDIZI 
Göz kamaştırıcı dekorlar içinde aşk ... Neşe... Muzik 

... Buz üzerimde Patinaj gibi en kıymetli sporlarla süslen· 
miş büyük revüler ... 

İlaveten : Umumi arzu üzerine 
TYRONE POVER - MIRNALOY'un 

Sekizinci Barlkaıı 
• •• i HiNT RUYAS/ 

ı ~agl~ glndlz matınada 

ı HiNT RUYASl-CANAYAR ADAM • ı• 
ı• 

li 
Pek Yakında ! .. Pek Yakında !. .. 

Vaterlo Köprüsü 
I• Baaeaıa la llaazzam Eıerı ıı 

ı• -................ --.-•.•.... 
•••••••••••••••••••••••• ! ... 

1 Bllamam ÇUçl ve Makine Sablplel'llle 
1 MGJDEI ••• 

1 DEMİR İŞ AÇILDI 
• Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak İş· 
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
1 ADRES: Eılıi lataı)'o karoAolu lıarııaınd Demir lı 

1 Telwral A Jr.ai : A Jaa Demir ı, ......................... 

""[]!!~ :~![~~: M~!~~~![ ]"" 
Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! 

ipek ve Yal çoraplarınızdan kaçen seplerı 
Fransa'dan henüz g~tirtmif olduğ'um Vitos Otomatık 
çorap makiııasiyle çekmekte.> iz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski haliM koyarak teslim ederiz. . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı Lıize 
getirin , kullanılabilr.cek bir halde size iade edelim • ··---------------··-··--., 
\ Mod! ~!~ate[ ~~~a!ı[ ~eni iş i ··---··---------------·· Tuhafiye Mağazasında 

Sipariş kabul Olunur 
10- 15 

.......................... 
i Meraklı Bayanlara Müjde! .. , 
ı Kumaıınızı mutlaka iyi bir terziye biçtiriniz ve dikt i riniı 

yokH yazık olur. 

ı ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu • • Karşısında Göı Diıpanseri sokağoında Terzi 
5 - 7 MAKBULE Nil 13i99 ........................ 

ettitinden namına teıcil edılmesi 1 cd:lmcsine karar verildiğ'inden a 
için ikame ettiti davanın Cebeli- :ıakalı bulunanların:dur uımayı 
bereket Asliye Hukuk mahkeme· :> in edilen 18 - 4 - 942 tarı 
sinde icra kılınan muhakemesinde: den evvel bir itirazları varaa C.. 

Yukarıda mevıuubah( tarla. belibereket Ası: ye hukuk mahke 
nın _h~li era.zi olup olmadıiını ve muine 117 Sıt) ıh dosyayı 
aahıbı ah~rın olup olmadığının nulmak için müracaatları ilAn 
A4ana Tüı ksözü aaıet(• si ite ilan luııur. 1319 



........................................ 
1 : 1 •• •• •• 1 
1 TURKSOZU 1 

CUKUROVA KAMYONCU
iAR BiRUGiNDEN : 

• 1 
Gazete ve Matbaası : 

Adanada Acem hanın
da bulunan Çukurova kam
yoncular birliğine ait olan 
beş kamyonun dört adedi 
halı hazır lastikli ve yeni 
tamir edilmiş çalıştırılmak
tadır. Diker biri do F ede
r al lastiksizlik yüzünden 
çalışdırılmamaktadır. Model
leler i: 2 aded 37 Ford bir 
aded 38 Şavroie, bir adet 
38 Opel diğeri de mazotla 
çalışır Federaldır.Talibi var
sa 20 Mart Cumarteii iü
nü satılacaktır. 

• 1 

1 
1 

Türksözü 
• • 

OKUYUCUlARINA DUNYANIH HER TARA- 1 

Gazetesi 
flNDA VUKU BUlAN HAOismni GÜNÜ 60- 1 
NÜNE VERİR. TÜRKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNİZ. 1 

7-7 13962 

Kitap, mecmua, çek, bllet, au,, 
plia, barlta, llUamam matbaa 
1'1erlal TlrklJede mevcut mat
ltaalara rekabet eder derecede 

Türksözü 
Matbaası 1 talt ve ılratıı eldıa çıkarır. 

ı Türksözü Cilt Kısmı 
• 

• 1 • • 1 
1 • • • • 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i 
i C B p i i • • i 
i Kayalıbağ Ocağı i 
i çıkarına i i i 
i 20 Mart O;;;azaı• gUnU ! 
i •••t 14 de Ad~na kofu i 
i alanmda i 

1 
1 SAGLAM, TEMİZ, ZlRlf CİLT iSLERiNiZi ANCAK TORKSÖZO İ 
1 MOCnLITHAHESINDE YAPTIRABİllRSIHIZ 1 

; YAYA, BISIKlET VE i 
1 MUH Ullf AT KOSULARI i . . 
! Bu lıı•fUda /ııa%anan• ! i /ara bol iluamiye veril•· ı 
i cektir. Tavıil•t el ilala· i 
i l'lndadır. i 

...................................... .! • s. c. 9-10 13g13 • . . 
• • • t ... ~ • ..,, • ._.,•'9'•ıım.·.-.·~·~·.-.· ~ • ..,,,. 
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M N 
! N E Z L E ; 
& Kırıklık,Baş, " 
= Diş ve adele ~ 
= ağrıları ~ 
R En seri ve en kati şe it 
R kilde yalnız kaşe il 

: GRIPIN: 
R R 

: ile geçer : 
M Havaların serinlediği bu M 
H iÜnlerde alacağınız ilk A 
M M M tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıı1ak olmalıdır. q 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
yormadan ıstırapları dindirir. N 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ 
• her yerde pullu kutularını osrarla isteyiniz. ~ 
•a:asz~szxzıc:zıc:zıcsszx:~:z::ıur• 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 
ı TABELA - KRiSTAL ·LASTİK MÜHÜR f 
1 p 1 
ı ı 

1 p AK 1 
ı : 
ı K ı ı : 
i 1 ş - i 
f Dlllllat : . . ı 
ı Uzun zamandan berı lstanbul - Ankara - lzmır ~e ı 
ı çalışmış olan değerli sanatkar "Faik Gillenay,, atelyemız- ı 

i 
de işe başladığını bildiririz. ı 

Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 i 
"yrıca : Taşradan da siparişler kabul olunur. ı 

t S-5 Telvol: Pakif Atelyeıi 13978 ı 
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. TORKiYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Scrmayeai : .'00.000.000 Türle Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclcl~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşa~ıdaki plana Q"Ölıc: ikrıınıiye daA-ıtılacakbr. 

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

" 
1000 .. 

40 .. 100 4000 
" 100 .. 50 5000 
" 120 .. 40 4800 .. 

l60 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 11 H l!İr.ı ı tariiılerin:!e çekilecektir. 

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

NEVROZIN 
Blttla atrılarıa paaıeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAii 

NEVROZiN 
8u muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZİN'le 

teda-.i edilir. Müeuir ilaç : 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDİHIZ 
icabında günde 3 kaıe alınabiliJ 

• 
T. l ş Banka•ı 
aıoı11 taıarr.ı lleapıan 

1141 111r ... ,. ,ıbı 
KF~IDELER : a Şu6at, 4 Ma111, 3 Ala•I••, 

2 /Jtincİlefrİn ltaihlerinJe )'Ol'ılır 

1142 111r..ırııır1 
1 Adet lOOO Lir ılık - 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. 3,000 " 
2 

" 
750 •• = ı.~ •• 

3 500 = 1,SOO .. 
" " 

10 .. 2SO " 
...,, ~.soo " 

40 100 " = 4,000 
" •• 

50 .. 50 ,, - 2.500 ., 
200 •• 25 •• = s.ooo .. 
200 •• ıc •• 2,000 

" 

TUrklye it Bankaaına 11•ra yatırmakla yalnız 
para blrlktlrml• va faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda telllnlzl de deneml• oluraunuz 

\-~~:aaeiıl~~iiD:i~~~SiiCiiCIE~m-......:K~-"AJJV\ 

I
·~---·'' BE AAAAWAWAAWD* 

DOKTOR 

=Muza// er Lokman 
Bergin baıtaıarau maareaılla· 

aeılade llallal eder. 

• İLAN 
C. H. P. Seyhan Vilayet İdare Heye'eti 
Reisliğinden : 

Bina inşaatından artan bir miktar inşaat malzemesi bir 
emaye: termisifon bany• ispanyölet kolu Demirlerile beraber 
ve ispanyölet üstübeci ve bir miktar kıtık ve daha birtakım 
malzemenin 19 - 3 - 942 perşembe günü saat ondörtte 
Parti binasında satılacağı ilin olunur. 17 - 19 

!~"""""" .... --""_" __ " 
ı Aboae ve Ub TÜR KSÖZÜ 
ı ...-oarı GONOUIK ~! - ADANA 

ı Salıi1l ue Baımuharriri 

ıı S•n•lill · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aylıfı . . . 125 • -

1 
- Umumf N•ıriyal MidıJrıJ 

lllnlar için idareye MACiD G0ÇL0 
ı mUracaat etmelldlr Bo11ldı01 yer: TORKSOZO Matbaa11 .. -- ---- - - ----- -


