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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

ÇUKUROVA'DA VE ADANA MERKEZiNDE F. P APEN 1===:::==:::::-::=::=:: 
Başvekil im izin - Balıariıtan 'Ja -

Berlin ----DEDİ Kİ: 
E içimizi kabulü 

ZİRAİ SEFERBERLİK 
PLANI TATBİKATI 

BiRKAÇ GÜN iÇiNDE OKULLARDA 26 DEKAR 
ARAZI EKiLDİ. FAALiYET HIZLA DEVAM EDiYOR 

Tlrldrı barp 
lıteaııor ve 
taral111biull 
lloraracallbr 

Anlıara : 24 ( A. A. ) - B•ıvelıil Dolıtor 
Sayd•m B•rlinden ıehrimize ı•lmiı olan B•rlin 
El~imiz Hiın•v Gerde'yi lıahal 6ayarmaılardır • 

Relilı 
Büylllı 

' 

Vi16yetimiz dahilindeki bütün okullarda okul 
lllGclGrlerinin murakabesi altında "Ekim itleri Ko · 
lllİayonu,, tetekkül etmiftir. Daha ıimdiden Köp· 
rlk6yü 6, Adalokal1 8, Güne•li 4, Kar11yaka 4, 
T Oroı ilkokulu cta 4 dekar boş araziyi tamamen 
eknıiftir. Erkek liaeıi ve ötw-etmen okulu da yaz-

lak· ekim itini birinci plinda ele almaftır. Kaza ve 
köylerdeki okullaramızda~ iıe ayni faaliyet büyük 
önemle ilerlemektedir. Her okul, talebesinin oyun 
ve teneffüs ihtiyacını kartıhyacak kadar yer ayır· 
dıktan:sonra diter boı~ yerleri tamamen ekmek· 

"ANKARA'DA BOMBA 
HADiSESiNDE BiR 
KULACIMIN ZARI 

PATLADI. TÜRKiYE 
SUÇLULARI YAKALA Dl.,, 

Sofya : 24 ( A. A. ) - Al· 
·manyanın Ankara Bilyük Elçisi 
Fon Pıpen Sof yadın ıeçerken 
Bulıar ıaıetecilerine beyanatta 
bulunarak Bulaaristana kartı en , 
iyi duyıularını bildirmiı , Berline 
ridecetini ve Filhrerle 1ör6fecetini 
söyliyerek ıunları ilAve et
mittir : 

[ Sovyetcephe~ 

Sovyetler 
Briansk 
kapısında 
Almanlara ablan 

yiyecek paketlerini 
Sovyetler topladı 

BAY& 1&VA'I , 

lilTLER STALINDEN 
Ç()K DÜŞÜNÜYOR 

Seyhan, 
suları 

tedir. 

Ceyhan 
indi . 

SOÖUKLARIN VE SELLERİN Y APTIÖI 
TAHRiBATIN BiLANÇOSUNU VERİYORUZ 

Seyhan ve Ceyhan nehirleri· 
nin tabii ıeviyelerinden birer de· 
rece y6kaeldiklerini, Seyhan neh· Dağıtma 

Ofisimiz 
·nin &lurumunda hiç bir tehlike 

rı h .. 
bulunmadıtını, ~Ceyhan ne nnın 
iıe bazı köyleri su altını aldıtmı 
dünkü sayımızda yazmııtak. 

MaUlmıtlarını inanıhr yer!er· • b d den tepladığımız haberlere ~ore, 
ış aşın a Ce han nehri ıeçen defakı sel· 

ete! ancak:t.30:santim daha faı!a 
~~karı: 24 (ll•dJO Gazeteal)- yükselmiftir. Takriben 47 bın 
Dıtıtma ofiıi yakandı faali· dekarhk bir arazi ıu altında kal· teta ıeçecektir. Bu Ofiı Ticaret mıtaa da havının birdenbire poy 

eklletine hatlıdır. Ve merkeıi· rıza çevirmesi üzerine dıtl~rd~ 
de Ankaradır. Bu Ofis her mıd· 1 · hadısesı 4le 'l kırlar donmuı ve erıme 

• e meıpl olacaktır. (aertsl 1 ael ..,,..., _ 

-..... (Gerlll 1 .... ..,..... .. .... ı .............. &"".......................... ı 

İ Londra Halkevimizde 1 
1 ilk konferans varildi 1 
1 AnAı..,a : :U (T6TWsiı MrJuıl>irin~n) - ~~~ 1 

- c Ankaradaki bomba ha 
diıeıinde ıol kulag-ımın zarı pat
ladı • Tilrk htlkQmeti suçluları 
pek çabuk yakaladı . > 

Papen bunrlın sonra sorulan 
bir ıuıle : 

- < Türkiye harp iıtemiyor 
ve Tilrkiye tarafsızlıtını kuruya· 
cıktır . > demiıtir . , ........................ .. 
ı ı 

1 Japon askeri 1 
ı Bangaya çıktl 1 

-·-Gripps Eyimser 
olduğunu söyledi 

Ankara : 24 (lladyo Gı-zet•l)
Gripps yeni Delbiye varmıı ve 
Hindistanın samimi bir doıtu ve 
hayranı olarak relditini ıöylemiı· 
tir. Gripps Parti liderleriyle . ayn 
a.yn konuşacaklar. 

Yeni Delki : 24 ( a. a. ) -
Gripps, teklifler hakkında razeteci· 
lere, tekliflerin yüzde yüz kabul 
edilecefini söylerse fazla eyimser 
olıcatını ve bütün parti ıefleriyle 
ve Gandi ile konuıacıtına söyle· 
mittir. 

Yeni Delhi : 24 (a.a.)-Gripps 
Hindistanda temaslınna baflamıı· 
tar. 

a. VDld wallrettıa ••d•la ııraaıror 
Vııin,ton : 24 (a.a.) - Kripı 

yaıdıtı bir makalede, harbin iyi 
idare edilmeditini , bunun için 
harpten sonraki d6nya için ümi
dini kaybettitini söylemektedir. 

Tulondaki 
- Faran•ıs -

deniz filosu 

Japonlann üç 
gemisi babrıldı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı ............. 1 
........ • ...... .1 

Ankara : 24 (Radyo Gazet••l)
Japonların bundan sonraki hlcum 
teıebbllılerinin Avustralya olmı· 
yıcatı ve itral edilen yerlerde 
tamirat ve tqkilAt yapaldıktan 
ıonra hedefin Havay adaları ol
dutu sanılmaktadır . 

ı.ondra : 24 ( Teblit )- Ye
niıinede Japonların ) erleımete 
muvaffak oldukları yerlere müt
tcf ıkler tiddetli hava akınları yap· 
maktadır. 

Son iki ay içinde Japonlar 
Y~niıine bölreainde 100 tayyare, 
ellı ıemi kaybetmiılerdir . Rabı
oda insan zayiatı ise 7000 dir . 
15000 tonluk fiç Japon ıemiıi de 
batmlmııhr. Morsbi limanına Ja· 
p•nlar 67 bomba atmı1lır1a da 
yaphlcları h11ır hafif olmuıtur . 
Japon avcıları da tayyare mey
danını mitralyöz ateıi ile tırala· 
mıtlardır.', Vindam'a da 30 bomba 
atılmıştır. Birmanyıda Ranronunu 
15 kilometre ıimılinde ıiddetli 
hava muharebeleri olmuştur. Hın
konı ıırbirıde Çinlilerle Japonlar 
arasında tiddetli muharebeler de-
vam etmektedir. 

Londra: 24 ( a. a. )- Japonlar 
Tunıoyu ele geçirdiklerini iddia 

(Gerlli 1 lad IQW&) 

-
lngiltere Elçimiz 
Londra'ya vardı 

laglUı mat•aıtuada 11tartı11ar ••trtrıt 
• 

Rauf Orbay 
Aokırı: 24 {Radyo 8neteal)
Tıymiı ıaıetesi , Rauf Orbayın 
cesur bir zat old11funu , lnıiliz 
ve Amerikan ıııilletlerial çok ıev• 
ditini ve kend1"'ain loriliıceyi 
pek mGkemmel bilditini yazmak
tadır • 

Londrı: 24 (8.8.C.S: 12,30)
Dfin clfleden sonra ıaıt 17 de 
TBrkiyenin l.:ondra BGyGk Elçiıi 
boraya ıelmiı ve törenle kırplın· 
mıflır • Rauf Orbay hakkında 
bütün Londra ıaıeteleri çok aa· 
mimi yazılar yazma1'ta ve sefirin 
hayatını ait malQmıt vermek· 
tedir • 

Amerikan · Çin 
mali anlaşması 

Londra : 24 (Teblit) - Çine 
500,000,000 dolarlık istikraza ait 
anlııma d(ln Vaıin,tonda imza 
edilmiıtir. 

Brezilya Hava 
kuvvetleri komutanı 

V111in1ton : 14 (a.a.) - Şi
mal Brezilya hava kuvvetleri ko· 
mutanı Vaıinrtonı gelmiftir. 
-

Bulgar milleti 
aldatıllyor mu? 

Bulgar Kralı 
Türk tehlikesi 
ileri sürerek 
seferberlik 
yapacak ve 
topladığı askeri 
Rus cephesine 
gönderecekmiş 

Ankara: 24 (RadJO G•zel••I)· 
BuJrar Kralı Boris fittikten sonra 
Bulrar Kabinesi 12 saatlik bir iç· 
tima yakmııbr. Kral Bom bir Türk 
tehlikesi ileri sürerek aef erberHk 
yapacak ve topladıtı kuvvetleri 
sovyet cephesine sürecekmif. 
~nd~a. böyle demektedir. Bulpr 
mılletı ıyi bilmcliki Türkiye bita· 
rafbr ve hiç bir suretle tecıvüzl 
niyeti yoktur. 

Ankara : 24 (a. a.) _ Tay. 
mis, Bori~in Almanyaya fidifini, 
borcunu odememiı bir kusurlu 
~rçluya benzetmektedir. Bulp· 
rıstan meşum yolu bir kere daha 
takib etmektedir. 

Moskova : 24 ( a. a. )-Prıvda 
gazetesi, bıı yaı11ında ' Ruıyaya 
yalnız başına yenmeye muktedir 
olamıyan Almanların her tarafta• 
kendilerine müttefik aradıklarına 
kaydederek : " Almanyanın ta• 
bilerinden her yeni iıteti bunlarla 
Almanyaya arasındft bir ıürü 811• 

lıımaıhkların dotm11ma sebep 
oluyor· Son zamanlardaki milli· 

(Gerisi 2 Dol laJ'fadal 

Ofisten tohumluk 
Çeltik veriliyor 

Viliyetimiıin ihtiyacı olan 
çeltik tohumluQ'unun çeltik ekici· ....... ı •• MllM 
lerine tahıiıi kararlaıbrılmıı ve • 1 ofiıe gereken emrin verilditi ha· MiHVER N 
ber ahnmı4tır. 

ORTAŞARK 
AKIN PLAN 
Bıltnı va11ret1 
- Ya.ıı.sı Üçüncüde -............. 

lsveç'te tedbirler 
Stokholm : 24 (a.a.) -

veç mahfilleri umumi aeferbe 
haberlerini yalanlamıı ve baıa i 

'a ••len hahrl•• •lire, Lontlra Hella•olınJ~l 6a~.Jir. ı 
lıonl•an• Bay Hilmi Ziya tarolıntlan o•tı ~· .ı 
Ba.Jıonleran•a 6616A Tarlı lıoloniıi v• lnsilıs .,.le nı ı 

ı. ::•tli halanmalıtaJır. .. .... 

Bern : 24 (a. a.) - Franıız 
filosu ıon tamirleri ve son h111r· 
bklan yapmak için Tulon'da top· 
lanmıı bulunmaktadır. Bo deniz 
kuvvetlerinin heekete hazır bulun· 
dutu da söyleniyor • 

tiyatların 11kerlite çıtrıld 
ıöylemiıtir. 

Bir lnıill~ _ Uçofı faaliyet halinde 

........................................ 



GONON ADAMI RL 
Stafford Gripps 

kimdir? 
Okul kitaplan Vilô.getteki gol 

Ônümüzdeki yılın kitaları 
daha fimdidcn basılıyor 

• 
ınşa faaliyeti 

Bir Lordun oğlu, iki Lordun 
Düşesin kain biraderi olan 

Kamarasının en büyük 

yeğeni ve bir 
Gripps Lordlar 
düşmanıdır 

IHGilTEREMİN EN BOYOK ZENGİNi, EN M[~HUR AVUKlT' ......... . .•.... 
f Bir gün, lngiliz Parlcimentoıunda insaları çok ~l/İ lanıyan t 
f Hki lngiliz Baiveki/i Baldvin yanında oturan bir Mebusa Briı • 
• tol'un genç Mebusu Staf/ord Grippı'i göstererek şöyle demiıti : t 
f - Şu adama igice bakın .. Politika sahasında çok ileri f 
f gidecektir. Hatta bir gün lngiltereye Baştıekil olursa lıiç lıayret t 
t etmem. t 
• Baldvin'in hükmünde aldanmadılını Gripps'in bugün lngillere f 
• de kurmata muvaffak o/dutu otorite v e vaziyetinin ehemmiyeti f 
• isbat etmiştir. lngilterenin bu eski Mos/..ova sefiri Londraya dön- f 
• dükten sonra lngiliz politikasının istikametini çevirmele ve her f 

i 
ıeyden evvel Sovyet ittifakına ehemmiyet verilmesine muvaffak t 
olmuştur denilebilir. f 

Kendisi şimdi de lnziltere için hayati bir ehemmiyıti olan t 
Hindistan işinin halline memur edilmiştir. Telgraf haberleri t 

• onun Hindistana vardıtını bildirmektedir. Gripps lngiliz - Hint t 
• ihtilafını halettili takdirde lngiliz imparatorluluna büyük bir t 

ı hi%mette daha bulunmuş ve harbin neticesi üzerinde geniş mik f 
yaıta amil olacak büyük bir iş görmüş olacaktır. • ......... . ..... . 

B 
Stafford Gripps elli bet ya· 
ıındadır . Parlamento haya

l tına bundan on iki sene ev
vel amele partisi mebusu olarak 
batlamııtır. Bu on iki sene içinde 
kendisini lngiliı. halkına sevdir· 
meğe muvaffak olan B. Gripps'i 
kartı taraftan parlamentodaki 
muhaf aı.akftr grup, di~er taraftan 
amele partisi mebuıları iyi gözle 
aörmemekte idiler • 

Amele partisi onu partinin 
bir aıAsı oldutu halde ıahsl pren· 
ıiplerine muhalif bulduğu zaman 
partinin polıtikaaını çok tiddetli 
ve açık bir surette tenkit etmekle 
ittiham ediyorlardı. 

Muhafaı.akarlar iıe B.Gripps'in, 
ariıtokrat bir aileye menıup ve ln
ailtcrcnin en büyük servetlerinden 
birine aahip olduQ'u halde amele 
pertiıine intisap etmesini bir türlü 
affedemiyorlar ve onun yerinin 
ancak kendi arılarında olabile· 
cetini ileri sürüyorlardı . 

tilmesine memur etmi~lerdir . 

Harbi müteakip tamamiyle i~e 
sarılan Gripps çok geniş i~ ha· 
yatına rağmen siyasi düıüncele
rinden, prensiplerinden en küçük 
bir fcdttkArlık bile yapmamııtır. 

Kendisi bilhassa Lordlar Kama· 
rasının aleyhindedir ve bu mecli
sin ilgaı;ını birçok def al ar açıkça 
talep etmittir. Bir lord oğlu, iki 
lordun ye~eni ve bir düıcsin ka· 
in biraderi oldu~u halde azaları 
tevarüs sur~tiyle tayin eden bir 
meclisin avam kamarası üzerinde 
Veto hakkı olmasını hiç bir ıu · 
retle hazmedememelltedir. 

Bütiln İngiltere sabık Kral 
Sekizinci Edvard'ın Mistres Stim· 
son ile izdivacına muhalefet etti· 
~i zaman, o, Avam kamarası 

kürsüsüne çıkarak ıöyle ba~ır· 
mııtı: 

- cF.Q-cr mevzu olan kadın 

lngiliı. aristokrasisine menıup bir 
bayan olsaydı hükumet ayni ma· 
hiyette bir mes'ele karşısında 

kalmakla muhakkak ki tamamiyle 
bugünkünden baıkt türlü hareket 
ederdi.> 

••• 
Gripps tıpkı Çörıwil gibi ln

giliı. politikasının peygamberle
rinden biri olmuıtur. 1933 sene
sinden itibaren Gripps de umumi 
bir harbin yakın bir zamanda 
patlayacağını haber ver mittir. Bir 
sene sonra da .<Façizm tehlikesi· 
nin harbi tacil etmekte olduğu· 

nu> açıkça ilan etmiıtir. 
Bittabit ozaman kendisini 

kimse dinlememiş hatta aleyhin
de bile bulunulmuştu. Muhafaza-

Ankara : 24 (Türksözü mu
habirinden ) - Maarif Vekaleti, 
önümüzdeki yıl için mektep ki
hplarını baıtırmağa şimdidı"n 

başlamıştır . Kitaplar için lüzumlu 
kağıdın mühim kısmı temin olun · 
muıtur. Kız ve erkek talebelerin 
okuyacaldarı askerlik derslerine 
ait kitaplar basılm ı ştır. 

llk. ve orta okulları ~oğraf • 
yaları için açılan müsabakalar 
geç bitece~inden yalnız co~raf · 
yaların bu stne basılamıyaca~ı 

anlaı ılmalctad ır. 

İnönü okulunun 
muvakkat kabulü 
Kız San'at Enstitüsü arkasın· 

da yapılan ve inıası ikmal edilen 
ismet İnönü i!k okulunun Nafia 
Vekaleti tarafından intihap edilen 
Mersin Nafia Müdürü Hıfzı Bilik, 
Vilayetimiz Nafia Müdürü Sal im 
Somer ve fen memuru Ali Tü · 
zin'den müt e şekkil komisyon ta· 
rafından hesapları yen iden ince
lenmek ve işlt:r üzerindeki nok
sanlar tcsbit edilmek suretiyle 
muvakkat kabulü yapılmııtır. Bu 
hususta tanzim edilen rapor ve· 
kaletçe de kabül ve tasdık edil· 
dikten sonra muvakkat kabül 
muteber sayılacaktır. 

B. Necati Niron 
Yeni Orman Çevirge müdü

rümüz birinci sınıf mühendii B. 
Necati Niron vazifesine baılamıı· 

tır . Baıanlar dileriz. 

İncirlikte atış 
talimleri yapıldı 

Beden Terbiyesi atıcıbaşıları 

dün lncirlik'e giderek incirlik 
Beden Terbiyesi mükelleflerine 
atışlar yaptırarak ıehrimize geri 
dönmüılerdir. 

Ağaç bayramı 
geri bırakıldı 

Havaların f cna gitmesi dola · 
yısiyle ağaç bayı amı cumartesi 
giinüne bırakılmııtır. O gün bü· 
yük bir tören yapılacak ve yüz
lerce fidan dikilecektir. 

karlar onu harbi tahrikle ittiham 
etmişlerdi . 

Sovyet - Alman münase· 
betleri hakkında da onun ne ka· 
dar uzak görütlü olduğu bugün 
tamamiylc meydana çıkmııtır. 

Alman-Sovyet ·ademi teca· 
vüz paktı imzalandığı zaman G· 
:-ipps derhal Londra'ya hareket 
ederek Çörçil'e bu paktın hiçbir 
manası olmadığını ve ergeç bir
gün bu anlaşmanın ne kadar çü
rük olduğunun meydana çıkacağı· 
nı izah etmiıtir. 

................ 
f SEHiRll ! i 
f Nisan ayına ald ek· t 
ı mek kartları bugUnler· •. 
• de verllecek. NUlus cUz t 
t danlarım hazırla. • 

•••••••••••••• 

Osmaniye'de 
bir yangın 

Büyük bir pamuk 
deposu yandı 

Osmaniye : 24 ( Türksöı.ü 

muhabirinden )- Dün akşam saat 
18 de Osmaniyrde büyük bır yan· 
gın olmuş ve bir pamuk deposu 
tamamen yanmıştır . 

Eski mebus Bay Basri ve Bay 
Ali Şıh'a ait olan fabrikaya ait 
olan bu de-poda Nuri Sabuncu 
ve lı Bankasına ait pamuklar bu· 
lunmakta idi. Yangının fabrikanın 
bacasından depoya sıçrıyan kı· 
vılcımlardan çıktığı söyleniyor . 
Zararın 100 - 150 bin lira ara
sında olduğu tahmin edilmekte
dir. 

Osmaniyede yangın otomo· 
bili istenmif fakat bu otomobil 
gelinciye kadar dokuz on saat 
bir çalııma neticesi yanımın di
ğer binalara sirayetine meydan 
verilmemiş ve ~uabanın bir ma· 
halle si tehlikeden kurtarılmıştır . 
Yangını söndürmek için, jandarma 
ve Osmaniye askerlik şubesi eratı, 
ve baıta kaymakam , ıube reisi , 
belediye reisi oldu~u halde bin· 
!erce halk su taıımak suretile ça
lıımış\ardır . Osmaniye adliye ve 
zabıtası yangın hakkında tahkikat 
yapmaktadır . 

Bu esef verici yangın hadisesi 
de anlatmaktadır ki, her kaza· 
mıza muhakkak surette motorlu 
bir yangın söndürme vasıtası li· 
ıımdır. 

B. Ihsan Ak hun 
Ziraat Vekaleti Zootekni şu

besi müdürü B. lhsan Akhun 
bölgemiıdeki haralarda yaptık· 
lan incelemeleri bitirerek dün 
ıehrimize dönmüş ve Ankara'ya 
hareket etmiştir. 

Tutulan kumarcılar 
Mehmet Gerçek ve Şaban 

Sandıkçı mahalle arasında kumar 
oynarlarken yakalanmışlardır. 

B. Grippı bugün ailesinin po· 
litika yapan biricik aı.isıdır. Dört 
kard<f kendisini bu yolda takip 
etmeyi daima reddetmiılerdir . Ve 
11ten kardeıleri politika hayatına 
atılmıı olsalardı , her halde mu
hafazakarlar arasında yer alacak· 
11trına da ıüphe edilemezdi. Çün
kü, en lı.üçükleri olan Grıpps'i 
tercih ettiti yol dolayısile daima 
tenkit etmekte ve ailenin yüı. ka
rası olduğunu söylemeldcdirler. 
fakat buna rağmen kardeılerinin 
hitabet kudretine de hayrandır· 
lar. Onun parlamentoda konuıa
catı gün dinleyiciler arasında ve 
ön sırada yer almayı da hiçbir 
aaman ihmal etmedıkleri görül
mtıtür. Nebatat aleminde 

Stıfford Gripps lngilterenin 
en maruf avukatı ve en büyük 
hukukçularından birisidir • Mos· 
kova ıefirliA-inc tayininden evvel 
ıeçen bet yıl içinde 250 bin in· 
ıiliz lira11 para kaı.anmııtır. Ken· 
diıinin bir amele mebusu olma
sına ra~men - Politika yapan 
birçok avukatların baıına geldiği 
aibi - müıterilerinden hiç biri. 
ıini kaybetmemit; bitakiı lngilte
renin en büyük müesseseleri, ıir · 
ketleri ve aileleri onu avukat tut
mayı bilyük bir ıeref saymıılar
dır. 

Umumi harpte Gripps Fran
sız cephe1irıde toför olarak aı· 
kert biz.metini yapmııtır • Fakat 
çok ııeçmeden çok gen iı ilmi bir 
hamule ile ytıkU1 olduğunu gören 
81kerl tefleri onu cepheden ala
r ık lnailtereye iade ve büyük 
bir patlayıcı maddeler fabrikaaı
DID ltfkilitlandırılm11ını ve ifle. 

Ağlıyan ağaçlara dair entersan bir tetkik 
Park ve bahçelerin en muhteıem aR-açları , 

< ağlıyan a~aç > denilen plörör a~açlarıdır . Bun 
!arın içinde memleketimizde en çok sevilen sal
lum söğütle dalları ve yaprakları sarkık çam cins· 
leridir . Son senelerin modası olan bu gibi sarkık 
dallı ve yapraklı ağaçların kıymeti ve hususiyeti 
getirdikleri bedii manıar a pek büyüktür . Dalları 

ve yaprakları sarkık olarak yaıamağa alıımış olan 
ağaçların içinde meyva veren bir kaç cins dahi 
bulunmaktadır. 

Ağlıyan erik , ıeftali , dut ve elma ağacı gi-
bi . Fakat ~n estetik bir cinı Hyılan ağlıyan ağaç

lar ıunlardır : 
Yedi veren , Amerikan ve Çin güllerinden 

muhtelif çeıitler , çam sınıfı ağaçlarından cedrus, 
epicea , abies cinılerinden muhtelif tipler , ıal 
kımsöiüt ııibi havuı. ve ilk kenarlarını ıfialiyen 

kurdele aibi ince yapraklı aQ'aç ; akuyı 1 eiıbu-

dak gibi orman ağaçları , çiçekli jispirea ve so· 
fora en makbul ağlıyan a~açlardandır . 

Ağlıyan ağaçların hepsi tek tek ve birbirle· 
rindcn hiç olmazsa - boylarına ve büyükleri za. 
man alacakları şekil hesap edilerek - aralarında 
6-10 m• tre aralık bırakılarak dikilmesi !hım ge-
lir • Bilhassa çimenlik , yol kenarı , havuz ve lak 
kenarları , büyük parterlerin ortalarına , çimen 
halıların kenarlarına dikilecek olurlarsa gösterişi , 
rengi , biçimi itibarile çok cazip ve göı. alıcı 

olurlar . 
Bu ağaçların arasında çiçek açanlarının muh· 

telif çeşitleri vardır . Çiçeklerinin renklerine gö
re , bunlardım ayrı ayrı kcnarlıklar yapılırsa bir 
bahçeyi fevkalade güzel ve süslü gösterir . Ağ· 

lıyan ağaçlardan memleketimiı.dc pek aı. vardır . 
Bunlar da vaktile getirtilerek ielifigilı.el ıuraya 
buraya dıkilmif oldukları için o kadar iyi bir 
mevki tutmamıılardır . Halbuki bu ağaçların her 
biri ayrı ayrı birer aGıellik nQmuneıidir , 
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sona ermek üzeredir. 

Bölge Çeltik 
Mütehassısı 

Elazığ me rkeı. kaıasi le Palu 
ve Maden kaza l arında zirai se· 
berlik mevıuu hakkında C .H.P. 
genci sekreterli~i tarafından kon· 
feranslar vcrmcğe memur erl ilcn 
Bölgemiz Çeltik mütehassısı Bay 
Harun Onuk konferanslarını ve· 
rerek dün şehrimize avdet et. 
miştir. 

Elazığ halkı konferansları 

dildcat ve alaka ile takip etmiıtir. 

Seyhan Ceyhan 
nehirleri ladl 

(B~tararı Birincide) 

durmuı olduiundan Ceyhan neh· 
ri de süratle düşmeğe başlamış 

ve 3 metre 90 santime inmiıtir. 
Zarar azdır .Yalnız, soğuğun dün ge· 
ce sıfırın altında altıya kadar düş· 
müı olması erken ekilip ı.lllenmiı 
olan bir kısım çiğitleri az, çok 
tahrip etmittir. 

Umum ovRya nazaran bu 
tahribatın % 5 ile % 10 arasında 
olduğu sanılmaktadır. Tahribat 
daha ziyade turfanda sebze üıe 
rinde olmuştur. Bu tahribat % 50 
yi geçmektedir. Bilhaasa kabak, 
domates , fasulya, hıyar çok za
rar görmüştür. 

Meyve ağaçlarına gelince : 
Erik ıerde az, ka} sılarda ise % 25 
e kadar hasar oldutu anlatılmak· 
tadır. 

Ayrıca haber aldı~ımıı.a göre 
tohum olarak kullanılmak üzere 
10 ton Akdarının Hatay dan Ada· 
na'ya sevkine Vekaletçe müsadc 
edilmiştir. 

Dağıtma ofisi işe 
başladı 

(Baştarafı Birincide) 

Bu Ofisin 10 milyon serma· 
yesi hükumetin karariyle arttıri· 

labileccktir. 

Sovyet cephesi 
( ıpı/~H J3U! l ı$ı:g ) 

F.ıasen Ruı çeteleri uı.un ıa
mandanberi burada faaliyette idi. 
Son on günde 12,000 Alman öl
dürülmüştür . Rus cephelerinde 
birçok Amerikan tayyareleri çar
pıımaktadır. Son hııbcrlerc göre, 
Rus kuvvetleri Briansk ' ın dıı ma
hallelerine girmiştir. 

Londra : 24 ( Tebliğ )- Mos 
kova radyosunun harbe dair ver· 
diği malumata göre ilerlemeler 
devam etmckteJir . Almanların 
mahsur kuvvetleri beslemek üı.ere 
attıkları yiyecek paketleri Rus 
kuvvetleri tarafından toplanmıı· 

tır. 

Strayarussadaki Alman 1'uv· 
vetlerinin vaziyeti çok fenadır . 
Moskova cephesinde Ruslar yine 
bazı yt-rleri geri aJmıılardır . Pa
zar günü Almanlar 2ö uçak kıy· 
betmiıtir. Sovyet zayiatı 15 dir. 
Almanlar 2800 zabit ve nefer 
zayiat vermiştir. 

Donctı. bölgesinde Ruslar tank 
kuvvetlerile hücumlara devam et· 
mektcdirler . Şiddetli Rus hamle
leri karşısında Almanların çekil· 
mesine Bc.rlin çok güç sebep bu· 
la bilmektedir. 

Moskova : 24 (a. a.) - Cep· 
hede ehemmiyetli hiç bir detitik 
lik olmadı. Leninırad, Kalenin ve 

Tetkik •• 
Macaristan 

Ajans telzra/ları , Ro· 
manya' da Macaristan aleyhi· 
ne bir ülkım sözler •öylendi
tini , ya2ılar yazıldıtını ha· 
her veriyorlar . Bu münan· 
betle hugan , Macaristan hak· 
kında biraz malumat tıermeyi 

f a11dalı huluyoru:ı : 

M acaristan , orta Avıupada 
Karpat da~lariyle Alp 

da~ları arasında ve Tuna havza 
sında bulunan hir mı"mlt:kf.ttir . 
Yüz ölçümü 35,911 mil murab· p 

baıdır • 

Nüfusu da 1930 ıevımına 1rö· 
re 8,688,319 dur . Tabil bu ra· 
kama Transılvanyanın nüfusu da 
hi! deQ'ı ld i r . Bu· nOfusun } üzde 
92, 1 i Macar , yüzde 5,5 i Al 
man , yüz:de 1,2 si Slovak , di· 
~er ırklar da yilı.de 1,2 dir. 

Mezhep ve din bakımından 
dR halk şu durumdadır : 

Yüı.de 64,9 u Roma katoliti, 
yüzde 2,3 ü Yunan kotoli~i. yüz· 
de 27 si protestan , yüzde 5,1 i 
Yahudidir . Yahudil..:rin ıon ı.a· 

manlarda faı.la tahditlere tabi tu
tulması üzerine Yahudi nüfusu 
niıbetinin azalmış olması tahmin 
olunabilir . 

Alman azınlığı memleket 
içinde toplu bir halde dctildir . 
Budapeftcye , memleketin batı 

sınırına , Bakoni uzmanına ve 
Tuna Oraya a\:ısına da§'ılmıılar· 

dır . Slovaklar da Budape-şteye , 
Bekea bölgesine küçük gruplar 
halinde datılmışlardır ki bu de· 
di~imiz bölge , memleketin cenup 
doğu hudut kısmındadır • 

Macaristan belli batlı ziraat 
memlekt-tlerinden biridir . 1927 
senesinde yapılan bir istatiııtite 

röre bu memleketin yıllık ı.iraat 

ürünleri kental olarak tu rakam· 
larla ifade olunabilir 

Buiday 
Darı : 
Arpa : 
Yulaf : 
Mısır : 
Patates : 
Şeker pancarı 

Ziraat memleketi 

20,639.315 
5,732,785 
5,076,992 

3,152,292 

17,602,402 

18,072,151 
~2.840,849 
olan Maca· 

rlstanın endüstrisi de daha ıiya· 
de ı.iraat endüstrisidir . Detir· 
mencilik bunların batında ielir. 

Budapcıtede 100 tane buhar· 
la itler , modern detirmen var· 
dır . Ôteki Macar ıehirlerinde 
de bir çok detirmenlcr bu• 
Junur • 

Macaristanda 13 tane teker 
fabrikası vardır ve teker de harp 
ten önceki Macaristanın baıtıca 

ihracat maddeleri araımda yer 
almıı bulunuyordu . 

Memlekette makine endüst· 
risi ve dokumacılık endüstrisi de 
vardır • 200 dokuma f abrika1ında 
35.000 iıçi çılıtır 

Balgar milleti aldatıl
ıyor ma 7 

(Baştarafı Birincide) 

katlar bunu isbat eder • 
Zaten müttefiklerin hcrbidoe 

ötekilerin ı.ararına olarak yaptatı 
vaadlerle bu ihtilafların bilyilme• 
sine biı.zat Almanya hiımet edi• 
yor. Tabiler arasındaki bu mO· 
cadele Hitler ordusunun geriıin· 

deki kararsıılı~a i4arettir .> 

Merkezde şiddetli savaşlar oluyor. 
Lenin1rrat cephesinde 30 blokbavı 
~le geçirilmiş 1800 Alman 61· 
dürülmüştür. 

Kaleninde Almanlar iki mevki 
den çıkarılmıştır. Önemli yerleri 
reri almak için yapılan iki Alman 
akını püskürtüldil. Bu hafta AknaJI" 
lar 249 uçak kaybetti. Bizim zayi· 
atımız 71 uçaktır. 



Seyhan Kadastro Md: 1 
HGrriyet mahallesinde Hatibe 

sokatında 3 kapı No. lu kamıı Ev ı 
ve avlu Numan lbrahimin senetsiz 
ve kayıtsız mab iken vef ati le ev· 
latlan Miyase ve Fatma ve Emine 

1

. 
ve Şerife ve Lütfiye ve Mehmedi 
ve Mehmet ve Miyasenin de be· 
klr olarak vefatlarile yukarıda ad· 
lan yazılı kardeılerini terk eyle· 
dikleri verese beyinde yapılan if • 
raz vı taksimde iıbu mahal Fat· 
maya isabet ederek bu suretle 
Kadastroca 30 Ada 3 Parsel No.ıı 
tahbnda Numan lbrahim kızı Fat· 
ma namına teıbit edilen işbu 
ıayrimenkulde mülkiyet veya mül· 
kiyetin gayrı ayni hak iddiasında 
bulunanların iki ay zarfında ve· 
saikleri ile birlikte Kadastro Mü· 
dürlütflne müracaatları 2613 sayılı 
kadasvo kanununun 24 üncü mad· 
desi mucibince tıkdimen ilAn 
olunur. 14005 

Kayıp aranıyor 

ASRI SiNEMADA 
SUflare Suwuı 
a 45 Ba All11m • 8.45 

iki emsalsiz şaheser birden 
-t-

Büyiik artist .. Lione Barrimor MesleA"inde zafer kaza· 
ndıran ve kü9ült artist .. Bob Vatsonla yarattıkları 

ÖLÜMAGACI 
Saaclet nerecle baılar? .. Hayal .• Ari •• hayahn hi•l•ri. 

-2-

UMDMI ABIU OZDUll 
SHIRLEY TEMPLE nin 

Bu fÜne kadar yarattıtı filimlerin en kıymetliai 

MAVi KUŞ 
TAMAMEN RENKLi 

• la ııa glalllı aaatlaada 
.A- /ı ı· t' Jır Yulcarıdalci rtsim bir Amerikan limanındaki 
·~rUcacla büyük mikyasla Jtnl% nalcllgt aa ıgı 1 oar • 

Bundan onattı sene evvel ika· 
m~gihını terkle diy.an ahere 
giden Babam Hasan otlu Musta• 
fanın sıbhatta olup olmadıtı bilin· 
meditinden ölümüne dair mahke· 
meden ilim ahnacatından mer· 
kumun adresini bilenlerin ve
yahut hayab hakkında mılumab 

olanlann adresime bildirmeleri ilin 

f MAVi 1118 - MOTO ClNkER lDlSINDl 
re/ak.at ıtmilerini ıöıtırigor. 

llRERClllRIH 
IRTlSlRI PLlHI 
lon_ctrı : 24 (a ı.) - G111e· 

kı hakim kanaat, Mihverin 
tab •ndan ve adalar denizin· 

• r11e ve Suriyeye taarruı 
Yolandadır. Mibfer ıu 

dotu Akdenizde bir hare· 
ı."'r Ve Kıbrıaı ele geçirir· 
~ıı filosunun vaziyeti ıGç· 
. ~ kıbrııtın Mısıra taarruz 
ır. Fakat Mihverin b811ıca 

lia Suriye olması muhte· 
· Çlaldl lran petrollerine 

lll lidilir. •. , ......... 
•-•r•fllltı 

-......ıı Birincide) 

lar. Mandalay yolu uıerin<ıe 
'l'Ok devanı etmektedir. 

Yo. : 24 ( a. a. )- Japon 
leri Şanıtang kıyıaına çık· 

l'oİtyo : 24 ( 1 • a. )- Japon 
111'h endazları 10 marttı 

'1 ldı11nı çıkmıılardır • 
-10 : 24 ( A. A. ) -
ltuaıd• jıponların karıya 

kavvetlerle MGttefik 
' liddetle çarpıımak· 

~ : 24 ( A. A. ) -
9e Cinliler Mandılay yu 

ı..... ~ hattı tatmak tadarlar. 
.ı-aara : 24 ( a. a. ) - Bir· 

L._ld- Japon kuvvetleri ile 
~ttler, ıra11ada cama 
1•Pllan ÇArpıımalar çok 
~ 0 1aaattur. Çinliler kaı•n· 

ekeli yıparak Japonlara 
kayıptır verdirmiıler ve 
••lzenıe ele ıeçirmiıler· 

~rı : 24 (a .a .) - lnıiliz 
k.r.otll!MID_•. 16re Japonlar kısa 

&_ için iıı•l altındaki 
wf\illtla menul ola· 

Ve inzibat kuvvetlerini tak 
~e fillere mılıeme .toku 

IOnra yeni b8ylk bir 
lae letebbllı edeceklerdir: 

ilen bütln cephelerdekı 
•evıii bir ıekildedir. 

.!'aa Kadastro Md: 
rriyet mahallesinde Hqibe 

,._ 1 kapa No. hı kerpiç 
tf •vlu senetsiz ve kayıtsız 
~e lhlıan lbrahimin malı ol· 

,_..,.._ __ vefatile evlatlan Miyase 
'Ve Şerife ve Mehmede 

-..";linde de vefatile yuka· 
Yazıla kardefleriae in· 

~~. aralannda haricen 
N llkııaı edilerek iıbu ma· 
~ lbrahim kı11 Emine 
~ Ada 20 Parsel Nu. sı 
lesbit edilmiıtir. Bu gayri 

,... •iUkiyet veya mülkiye· 
1 •Ynı hak iddia11nda bu· 
te Yeatiki tasarrufiyeleıi 

kaclutro Müdürlütüne 
11 2613 aayab kanunun 

illa ._..il aıuclblnce takdl· 
olunur. 14004 

••••••••••••• 
Akdenizde 

On İtalyan 
gemisi bahrıldı 

Londra : 24 (a. a.) - Akde· 
nizde lngiliz denizalblan 2 l_ta.lyan 
denizalhsını, iki küçük gemıyı ve 
aynca alb ltalyan nakliye ıemisi· 
ni batırmııtır. 

••••••••••••• 
Mahkum olan 

Dögolcular 
Viti : 24 (a.a.) - Klarmenfe· 

ran mahkemesi 70 Dö&olcü Fran· 
llZ hakkında aıyabi muhtelif CCI• 

zalar vermiftir. 

TORKIYE Radyom 

ANKARA Radyo• 

Çarpmba - 25.3. 1942 

7.30 Proıram ve memleket saat 
ayan 

7 .33 Mlzik : Hıfif Parçılır 
( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Mlzik : Hafif parç(Pa:)ar 

proaramının devamı 

a.15/ 
8.30 Evio ıaatı 

12.30 Prorram ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Mlıik : Fasıl ıazı 
12,45 Ajanı Haberleri 

13.CO/ t 
13.30 Milzik : Faııl aaıı pı o rı· 

mının devamı 

00 Prnaram ve Memleket saat 18. .... 
Ayara 

18.03 Milzik : Radyo Danı Or· 
keatrası 

18.45 Ziraat takvimi l't'k 
ıs.ss Konuım• : ( D11 Po 1 ' a 

hidiıeleri ) . 
19.10 MGıik : Hicu ve KOrdilı 

hica&klrdan ıarkılar 
19.30 Memleket Saat. Ayarı ve 

Ajanı Haberlerı . 
19.45 Orduya ve harbe daır 

vecizeler 
19.SO Mflz~ : Karııık Ulrkiler 

20.15 Radyo Gaıeteıi Öıl> nı· 
Müzik : Bir Mırı .re • 20.45 
yoruz d'l 

21.00 Konuıma : ( Ordulnun) ı 
inkılibındaki bapn ar 

21. 15 Müzik : Bahar 11rkıları 
21.45 Mflıtik : Riyaseti Cfbahur 

Bandosu 
Memleket Saet Ayan ajanı 

22.30 B 1 Haberleri ve orıa ar 

22 . .fSI 
22.50 Yannki Pr•rr•m " 

Ka,aml 

Amerika 
Vişi vaziyeti 
Vişinin Amerikayı 

temin ettiği söyleniyor 
Londra : 24 (a. a.) - Viıi 

ile Amerika ara11nda bir anlaşma 
oldutu ve Viı'niıı Amerikayı 

temin ettiti hakkında haberler var . 
Fakat bu haberler diter kaynak· 
lardan henüz : teyid edilmiş detil· 
dir. 

olunur. 14006 
Ceyhanın Akdam köyünden 
Kayıp Mustafa Kızı Emine 

ZA YI - Bir dosya zarfı içe· 
risinde hatama ait tapu ifraz ev· 
rakları ile birlikte 3 adet tapu 
senedini dün kayıp ettim. Bulan• 
lar aptıdaki adresime getirdikleri 
takdirde memnun edilecekleklerini 
ilin ederim. BulunmadıA-• takdirde 
yeniden alatacımdan hükümleri 
yoktur. 14007 

Kuyumcu Abidin Albnbüken 
kalfası K11ım Sevilgen 

Emlak ve arazi satılıktır 
Mersinde, Belediye Dairesi lcarşısmdaki, 
1 - Otel , Mataza ve Yazıhaneleri havi büyük çimentelu 

binanın yirmidört biuede iki hisse. 
2 - Tan ta Berdan Fabrika11 denilmekle miruf çırçır, 

Preıe ve Buz Fabrikuınm yanaı. 
3 - Adananın Köprüköyünde altı parçada 324 dönüm. 

" 4 - Abdiotlu köyünde üç parçada 171 dönüm. 
S - Sakızlı köyünde 103 dönüm arazi sablılcbr • lıtekli 

olanlann Adanada Salih Bosna Fabrikasında Verese Müme11il· 
lerine müracaat etmeleri • 1-3 14003 

Sablık Çam, Adana çeıidi, Lata ve Travers 
kerestesi 

DEVlll ORMAN lllETMESI POS REViR lMIRlllllDEH : 
1 - Devlet Orman lıletmeıi Poı Revirine ait Adana son 

deposunda (232) metre küp ve ( l 23) desimetre küpe denk (214 7) 
adet kereste açık arttırma ile satılıta çıkarılmıştır. 

Parti No. Hacam Adet Muhammen Kıymet Teminat 
M/3 Ds 3 Ura Kuruı Lira Kurut 

1 98 830 922 40 00 296 49 
il 133 293 1225 40 00 399 88 

YEK ON 232 123 2147 .fO 00 696 37 

2 - Arhrma: 9/41942 tarihine raslayan Perıembe günü 
saat ( 14) de Adana Poı Revir Amirliği binasında toplanacak 
olan komisyon huzurunda olacaktır. 

3 - Buna ait parti muhteviyatlannı, kereste nevi ve çapla· 
nm gösterir liste, şartname ve mukavele; Ankara Orman Umum 
Müdürlütünde, Mersin Orman Çevirge Müdürlütüle Adana Pos 
Revir Amirlitinde mevcut satış doıyuındadır. 

4 - Kerestf!nin muhammen (40) lira üzerinden '/• 7,S dan 
teminat miktan (696) lira (37) kuruıtur. 

5 - isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılı ara· 
nılan şartlar dahilinde ihale gününde Pos Revir Amirlitine mu· 
racaat etmeleri ilin olunur. 25-28-1-5 14002 

Kumqınııı mutlaka iyi bir teniye biçtiriniz ve diktiriniı 
yokla yazık olur. 

ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu 
Kartııında Göz Dipnaeri aokatında Terzi 

7- 7 MAK8UL• NiL 13899 .. .. . 
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Pek Yakında !.. Pek Yakında ! ... 

01111 lllr ap 111rı ... 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Vaterlo Köprüsü 

iLA N 
Devlet Demiryolları 6 ıncı lıletme A · E 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 2500 lira tutan 24, 26, 30 mim lik 5 ton 
yuvarlak demir şartnamesi veçhile 30 - 3 - 942 pazartesi 
günü saat 10. da açık eksiltme usulile Adana'da 6 ıncı lılet· 
me Müdürlüğü binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 187.SO liralık muvakkat temi
nat akçalan ve kanuni vesikalarile birlikte müracaatlan la· 
zımdır . 

Şartnameler komisyon tarafından bedelaiz olarak verilmek· 
tedir. Taliplerin muayyen gün ve saatte işletme komisyonuna 
müracaatlan lüzumu ilin olunur. 15 - 20 25 - 29 

1Ll1 
Seyhan P. T. T. MüdürlOOünden • 

1 - idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasımn Patlıcanbk 
ormanından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve 
SeyhJn nehri üzerind•n Adanaya oalcil ve Adana istasyonunda 
gösterilecek mahalde teılim ve prtname mucibince istif edil
mek şartiyle 770 adet 6 metrelik,710 adet 7 metrelik,1340 adet 
8 metrelik, 170 adet 9 metrelik ki ceman 2990 adet çıralı çam 
teltraf direti;mübaya edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuttur. 

2 - Direklerin muhammen bedeli beheri (4) liradan (11960) 
lira ve muvakkat teminatı (897) liradır. 

3 - Eksiltme 614/942 Pazartesi günü saat I 1 de Seyhan 
P.T.T. Müdürlüğü binasındaki arthrma eksiltll)e komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - Bu baptaki şartname bedelsiz olarak her gün (Mesai 
dahilinde) müdürlük kalem şefliğine müracaatla alınabilir. 

5 - Talipler muvakkat teminat makbuz veya Banka mek· 
tuplannı ve Ticaret odalanndan alınmış bu seneye ait vesika-
lariyle 2490 No lu arttu ma eksiltme ve ihale kanununa uygun 
olarak &anzim edecekleri teklif mektuplarinı havi kapalı zafla· 
nnı 3 üncü maddede yazalı ihale günü saat 10 kadar eksiltme 
komisyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeden me· 
ıuliyet kabul edilmez. 21-lŞ-29-3 11993 

1Ll1 
Devlet Demiryollan Adana 6. ıncı işletme 
Müdürlüğü A.E. Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 2880 lira olan 800 M/3 inşaat moloz 
tap lskenderun istasyonu ve limanı dahilinde ihzar ve teslim· 
edilmek üzere tartnamesi veçhile 31/31942 Salı günü saat 10 
da açık eksiltme usuliyle Adanada 6. ınOI lıletme Müdürlütü 
binasında sabn alınacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 216 liralık muvakkat taminat 
akçalariyle 942 yılı Ticaret Odası vesikası ve nüfuı cüzdanla· 
riyle birlikte müraca tlan linmdır. 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilmek· 
t"dir. Taliplerin muayyen gün ve saatte lşletme Komisyonuna 
müraçaatlan lizumu ilin elunur. 14-11-24-28 1 l...ı•ı&· 
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1 TÜRKSÖZÜ 1 
x 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

25. 3 • 1941 

1 • 
İ Gazete ve Matbaası 1 

Koza 1 00,00 00,00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,00 00,00 
Klevland il 00,00 I 00,CO 

1 1 i Türksözü OKUYUCUlARINA DONYANIN HER TARA- : 
: flNOl vuıu BUlAN HlDİSElERI GONO GD- 1 

M. Parlağl 00.00 I 00,00 I 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapımalı 
Y. Çi~di 6' 00,00 
K. Çiitidi ,~~ 
Susam 0,00 
Buğday yerli 00,0 0,00 
Arpa 0,00 0,00 

! Gazetesi NONEVERIR. TORKSOZONO TAKIP EDİNiZ. 1 
: 1 

YUiaf -o:OO ,oo 
L_ _ l 

seri>~· Daviz KUrları 
DOLAR 

• Kitap, mecmua, çalı, llllat, an,, • . 
: plla, 11arıta, 11oamam matllaa Türksözü 1 

Alış 

Sahş 
STERLiN 

129.20 
132.20 

lihal6t bedelleri ( mal ~ e- 776 

• lflarlal Tlrlllyada mevcut mat- • 
1 11aaıara rellabet eder derecede Matbaası : 

deli ) primli satıı 

Türklyeden g6nderll•n nav- 74'9 
lun bedelleri 
ihraç edılen mal bed•llerl 728 

: tall ve ılraoe elden çılıarır. : 

• • 
olarak gelen D6vialerln alıı 
kuru 

Yardım ve seyyahlara ve• 728 
saire içi., gelen d&vlalerln : . 

: Türksözü Cilt Kısmı : 
olıı kuru 
Primsiz ıat•ı ( Tahıll moı- 524' 
rotla" vesaire ) 

• • • • 
Pr \mslz af., Kuru 520 

: SAGLAM, TEMiZ, ZARif Clll iSlERINIZI ANCAK TORKSOZO 1 
: MOCELLITHANESİNOE YAPTIRABillRSINIZ f 

Nllletçl eczane 

: 1 ........................................ 
YEMİ ECZAHAHE 
Beledlye Ye· ı 

--··•••vn•wxzsns:z:z:s.z~::z.. ! N E Z L E ! 
R Kırıklık,Baş, il 

: Diş ve ade\e = 
: ağrıları ~ 
R En seri ve en kati şe· JI 
R kilde yalnız kaıe il 

: GRIPIN: 
R M 
: ile geçer = 
R Havaların serınlediıti bu 1 
: ıünlerde alacağınız ilk il 
w •• n tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundun4ak olmalıdır. 

M 1'1\~i bozmadan, mide ve böbrekleri M 
" d.nd. · e 1 yormadan ıstırapları ı ırır. M 
R l.dzumund~ ilinde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve il 
= her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ 

·---~~--·-·········-······· 
.................... 

.. l J~!~ = Ç~f:~,l = ~BJ~~~!t .~ .... 
Baraaıaruaızm Naıırı Dllılıatlna ı 

ipek ve Yel çoraplarınızdan kaçan sapları 
frınaa'dan henilz g~tirtmiı olduğum Vitoı Otomatik 
çorap rİııkiuasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halin" koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara atbtınız çorabınızı bize 
ıetirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . 
•••••n•••"""""""""~-, 

HOSNO ER60YEN 
Moda Tuhafiye Pazan yeni iş 

Talaaliye Maia2aaıntla 

Siparl• kabul Olunur 
11~15 13934 

----------
• 

T. I ş Bankası 
&tlçtlll taaarral llesapıan 

1942 lkramı1e plim 
KFŞIDELER : a Şubat, 4 Mayı•, 3 Aflı•to•, 

2 llıinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllramlreıarı 
1 Adet 2000 Lirahk - 2,000 Lira 
3 

" 1000 .. -. 3,000 " 2 
" 750 " = 1,500 .. 

3 ,, 500 " 
= 1,500 •• 

10 .. 250 " = 2,500 " 
40 •• 100 ,, = 4,000 .. 
50 ,, 50 .. - 2,500 ., 

200 .. 25 .. - 5,000 •• 
200 .. ıc. •• - 2,000 " 

TUrklye ı, Bankasın• pare yatırmakla yalnız 
par• blrl ktlrmlf ve faiz almıf olmaz, •rnı 
zamanda talllnlzl de denemlf aluraunuz 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi ı 1888 

S...mayui : !00.000.000 Ttırlı Liraı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelcer 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

•tatı<lald plina srör.: ikramiye dat1'Jacaktır. 

4 Adet 1000 Uralık 4000 Ura 
4 • 500 • '2000 " 

' " 250 .. 1000 " 
40 " 100 " 4000 " 100 .. so " sooo " 

120 " 40 " 4800 " 160 " 20 " 3200 " 
DIKKA T : Heıaplanndald paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 clefa, 11 - EylQ~ 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 ı t-laziraıı tari"ıleriııde çitlle::,'<tir. 

·----------------lllllllİ---------..------------
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1 En Büyük Hakikat 
" DR 

1 

A 
D 
y 
o 

• L 
a . 

i 1 
" N R oıs MACUNUNUN YARATTlll SIHHAT. 
~ CAZİBE YE GOZELlllTIR 1 

1 
''Radyolin., harikullde mües- de ~ ırlak neticeler 

sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin., sizi terkibi m .... 
temayüz etmiş ve onbinler.ce ve birkaç milli pahah ecnelııl 

~ 
kişinin tercih ettiti yealne diş • t h 1 ...1 d - tat • mu• a zar ann•ıan a mu~ • 
macunu halinı> ıeJmıştır. Dış . 
.. f - .,, kıl .nıstır R ••• zıs!'ııhhasıııda vp ıruze lıtın 

• R 

" R 
A 

• 
RADY LIN 

-~·•nwww~~~zvc~~•·•3EW! 

:················ .. •••••• •Bilumum Çllçl we Maktaı Saldplerblı 
' MGIDBI ••• 

! DEMiR iŞ AÇILDI 
: Her nevi alib ziraiye imal ve tamiri, 1 bütün makinelere yedek parça, pik v• 
• kızıl döküm, , souk ve sıcak demir işleri, 
e her nevi elektrik ve oksijenle kaynak if• 
: leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
• ADRES: Ealıi l•taıyon lıaralıola lıerıı•ınll D.mir Jı 

l
e Telwral Aılre•i: Atlana Demir lı 
...................... 1.-t• 

NEVROZI 
Bitin atnıarua puzeldrllllr 

Beyhude ıstırap çekmeyini 
8111 Tlll KAP 

!l NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ ıtnlr 
ını ıüratle izaleye klfidir. R~ 
natizma evcaı, ıinir mafsal ff 
idele ıstırapları NEVROzlN' .. 

teda\i edilir, Mleuir ilAç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVRQZiNi TERCiH lDllg 

il Aboaa va DAa .......... 
Sene/il J • • • 1400 Kr. 
I '11,,. . 125 • 

ı ı ,.-r için idareye 
mlil-9•-• elll'l•lldlr .. 

TÜHKSoZtl 
GON~LIK GAD11! • AOANA 

sa1ı4, cıe Bapnalıarrlrl 
fl!RID Cl!LAL 80YEN 

Umumi Neırtıaı MIAldrf 
MACiD 80ÇL0 


