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.. ,.., her,_.... 8 Kuru• GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
Kurulq Tarihi : 1 Klnunusani 1'24 

On•klzlncı 111 - S.11 : a2ao 

lld ..... ... .. ,.. ... ... 
Ankara: 25 C•dro G•zeteel)-

Almanya Roman yanan bir ya· 
ruına merhem ılrmektedir . Ro· 
ınanyada çıkan bir Alman ıaze· 
teli Sovyet • Alman harbi çıktı· 
llnfianberi Romenler taraf ıadaa 
elli defa bahsedilditini fakat Ma· 
car orduıundan hiç bahsedilme
ditiai yaımııtır. 

Motkova : 25 ( a. a. ) - Ro· 
men - Macar hududunun 4otu· 
ıuada Sıfizaroda çarp11malar ol· 
du, iki taraf da aayi•t verdı • 

1 Sovyet cephesi 1 

Of uzseklz Alman 
ihtiyat fırkası 

daha harbe girdi 
Qunlann mikdarı 
400.000 kişidir ...... ....... 

111••111 tlddetll 
• • 

iLKBAHAR AKINI 
Aalsarı : 2S ~ a.z .... 1)-
0..t ve fİir\af tephelerinde 
••hırebeler ıiddetini kaybetme· 
dta devam '9tmektedir. Din do· 
h Cephemde iki taraf avcı tılo· 
a.r. .aaliWlada devamlı muharebe· 
let Öl6aqtur. Berline ı.Sre Sov· 
htler 'n •çak' kaybetmiıtir. Sav 
Yltlere ı.Sre de Almanlar 73 uçak 
ka,1tetaaı1tlr. 
lıleakova SOvyet harp ıemileri Pa· 
ltat denizinde bir Alman denizaltı 
"'9itinl babrmıttıf. 9 Marttan beri 
ı...ı"ll'llCI cepbalnde 16,000 Al· 
._ &llrllmüıtür. f 

l.oadra : ~5 (Teblit) - Hitler 
31 ibtirat farkuuH Sovyet cephe· 
.... harbe IOkaUfblr· Bunlann 
tiOrtyGz bin kifi aldafu tahmin 
~or. AllUD ordulan büyük 
~etlerle kitle hücumlanna bat· 
;..f;. Mihver orduau büyük za· 
11.t -..ıekted:r. A1malanian 100 
tap lbıumttar. Cumartesi paü 31 
~ tayyaresi 48tlrübniiftür· 
41..·nlll' Stnyaruuda sanla Alman 
16 taca onlusuaun bakiyesini kur· 
..,.... için bavadaa ficldetli hü· 
~ rapmaktachrlar. Cenupta a.. orduau Ka'eni• civanada tid· 
~~--~azi hücumunu ıeri püs· 
;::-~. Almanlann yeniden 
bir ID1lkabil taarruza ıeçmek üze· 
re Oldata anlqalmaktadır. Bir çok 
~ Alman mildafaa hatla· 
il feVfetiJmiftir. 

t.tc.kova : 2.5 (L L) - Kale· ._ .. .,._.nde pnıerce lflren tici 
.. muharebelerden IOnrA Al· 
~ birer birer mevzilerini ter· 
~tedir. Almanlar bir çok yor· 

boırundan taarruz imkAnı· 
... balamamaktıdll'. 

8erua : 25 (L L) - Alman 
~lleleri Sovyet ballan ıeriline 
~tar yaplDlf tanare meydan· 
-aaaa ve depolarda yanımlar 
'"'-nlmııbr. 

Stoldıotm : 25 (L L) - Rijev 
~. 'Doaetıı Karımda bilJÜk muha· 

<a..... ........... , 

• 
ZEYTiN VE PAMUK 
VAGiNA ELKONDU 

MEVCUTLARI OLANLAR BEYANNAME VERMEYE MECBUR 
Dan oildyele ••l•n yeni 6ir l•pal laa6erin· 

tlen ilfrentlifimi•e •fire iter çeıitl uylinyafı 
ile Pamalı yafına latilıümelçe el lıonmaıtur. 
Atlana Fiyat maPalıa6e lıomi•1ona rei•li· 
lintlen altlıfımız · maliimata •6re elinde 20 
lenelıetlen la•la ••ytinyafı oqa Pamalı ya· 

lı 6alaneran mt.telalilıler bqiin alııama 
iratlar ellettintlelıi 6a ilıi cin• yalın milıtla· 
rını hyannameyle oil•1•t• 6ilfiirecelıler· 
Jir. 

R••mi mii•telalilı mieueıeler beyan lıay· 
Jıntlan miiıte•na tatalmaılarJır. 

Bir lngiliz harp gımiılnin yandan görllnüıü 
Londra: 25 [A.A.]- Maltaya .......................... Lendra: 25 ( a. a. )- Bu haf. 

gitmekte olan. bir lngiliz gemi kaf- ı ıu~ıtız ır•tJAll ı ta Akdenizde yapılan deniz ıa-
lesine ftalyan deniz birlikleri tara• ıı ftl - il ft ıı Vafi hakkında tefairlerde bulunan 
tından bir hücum yapalmışbr. Kaf- 1 aallhiyetli Londra mahfillerine 
lemiz hiç zayiatsız yoluna devam f DEN l Si V ASI 1 ıöre, Libyadaki Mihver kuvvet-
etmit ve düımanı püskürtmüştür· ı ı teri dıtında Sicilyadaki hava teı-
Bu hususta henüz mal6mat yoksa k 'il · · k t' M ı d 

ıı ltalyanların bı·r ıı ı erının uvve ı a taya gi en da bir ltalyan safharp ıemisine deniı yolunu çok tehlikoli bir 
isabet olduğu anlaşılıyor. ı ı hale getirmiılerdir. 

Londra : 25 [ Teblit ]- hal· 
yan ıemlledle l&i• ...... , ... i -.-.._....~Bll~~: .:=;ı; ::: 
_,.... Akdeaizdi bir çaıpfF• ı •---·--- '" ciwrdalci Hrl hava olmut ve bir ltalyan llrhlıll ı.. .......... 
plllenmiftir. Buna ait &._.. bıW- •aııtaalunnll U,ba yaldaı kafi. 
IAt plmemiflir. Fakat .,nca bir S.... .. .. ı *ri •onm.k içia av açalrfan 
ltalyan krovaz6rünün de tOl'llllen- dlli ı= 'I•· blllm•wı Wte .. kalallbr. 

TiCARET VEKALETiNDE ÇALIŞMALAR 

Memlekete girecek 
ve çıkacak mallar 
için geni es l 

Ankara : 25 ( Tlrksöı.6 mu: 
habirinden ) - Ticaret Vekile~• 
dıı ticaret daireai • dll ~c~retı: 
mizia itballt ve ihracat barhlderı 
vuataaiyle tım bir inıiltat altında 
cereyanı için ıllkadar .m~la· 
ra bir ıirkller ıöndermifbr . 

Bu ıirkllerde bilbaua d11 
ticaretimizde rol almıt . blllunan 
ıerek ithalltçı rerek ıbracatç• 
firmaların içinde bulandufumaz 
ıartlır nuın 41ikkat~ ahaar~k 
tamamen birlikler camıaıı da~ı· 
Une alınacaklara ' ithıllt ve ıh· 
racat itlerinin ancak WrUlder 
vuıtuile yapılacatı • bu maba
da vaaal olmak için yeai bir ..,. 
kam birlikler kurulacatı k•Jtl• 
lunduktan aoara ıimdiye kadar 
teıekkil etmif olan blrlikleria ve 

bundan IOllra tıııUll etmlt olm 
birliklerin ve •tta• ...,.. te• 
ıekkll edecek +.•arua ~mabadı 
tetekklllala • ve ihracat 
iflerinde fiyat , taahblt 
ve her nevi te.-..ına lıtir nizam 
altına alınmaıı bala illve 
e41lilmektedir • 

Sirkllere bundan )•re bil· 
haasa ihracat için hariçle ve mem 
leketimiıe ıelecek heyetlerle te• 
mularıa ne ft'lkilde yapll_.,. 
ıikrolaamıkta ve temularla ,a. 
urbklır için yerAae merci; olarak 
birlikler umumi kltipliti ılıt.ll· 
mektedir • Bu meyanda muhtelif 
maddeler için yapılacak huall 
muameleler lirkfllerde ayrı bir 
kııım teıkil etmektedir • 

Soopl ~plııal /ıarılcitmdtın 6lr ılrilnlf • 

Aüara: 2S ( wo ...... ..,_ 
Kri)llia HindManclalıi faally.ti 
bitin cllnyanın .. uını çekiyor. 
Kripa lenpl valili ile ve ainci 

1 defa Veyvl ile ı6rtfıllttlr. 
,._.... u .. ır ..... taki ha-

miti ........ bulaaayor. Japon 
IH Hin«liatanla laıilizlerin aruını 
mçmak iıtiyor. Kripa Hindiıtanda 
çolr iyi karıllanmlfhr. Marqal 
Çaa - Kay - Şek'in de Hin· 
diatanda olup bitenleri iyi takip 
etmekte oldutu ıörllüyor. 

1 Gripa buıün konrre resile rörüte· 
cektir. Konıre reisi buıün Delhiye 
hareket etmittir. 

jam.)'o : 25 ( a. a. ) - Kat· 
mir mibraceıi din fU beyanatta 
bulunmuftur : Kripa'e tevdi edi-
len teklifler Aindlilerin menfaat· 
lerine tamamile aykırı del11ıe , 
ki böyle olmıaı imUn11zdır. 

co.w 1 llOI ~) 

-----------------------••••••••••••• • amta ..... 
NahasPqadUn 
Mihver aleyhinde 
bir nutuk söyledi 

Anbra : 25 (....,. ._ ..... )
Maalrda yeni aeçlm baflaauttar • 

Seçimin aonu beW olmamak
la INraber ilk rey tasnifine ı&e 
Veft JNrtlsi kaıumakta41ar • 

Nabu P• &tir nutak a6yli· 
yerek Mihver beltlınclan nefretle 
ltahletmiftir • Şimdiye kadar hiç 
bir Mı11r hlhOmet refli iMi kadar 
ıidcletıi bir nutuk aöyleme· 
mittir • 

Nisan 
Kartı 

Ekmek 
Tevzii 

AGIR iŞÇi KARTLARI AYIN 27 SiNDE, 
DIGERLERIDE 28 MARTTA DAGITILACAK 

DGn telahiyıttarlardan aldıtımıı mal6mata göre, Nisan ayı ek· 
mele karUarınan tevziiae ayın yirmi sekizinci günü başlanacaktır. Kart 
datıtma iti biiUln furunlarda yapılacaktır. 

Her tehirli nlfuı tezkereıini, 
nfifus tezkereıi yoksa müracaat 
Utadını ibraı etmek mecburiye
tindedir. Nüfuı c6ıdanı veya nü
fuı mlracaat kltıtlan olmayan· 
lar kart alamayacaklardır. Atır 
iıçi kartları belediyedeki daimi 
birodan verilecektir. 

Atır itçiler, men1up oldukları 
iıyerlerinden aldlkları cetvelleri 
iktisat [mlldürlltftne t11tik ettir· 
dıkten 10nra: belediyeye milrıca
caatla ekmık karnelerini alacak· 
lardır. 

Bulgar radyosunda 

Almanyanm 
yeni emelleri 
Almanlar lsveç 

deniz filosunu 

almak istiyor. 
lsveç kimseye 

boyun eOmiyecek 

18we9te ıelerltırllll 
Sovyet aleyhtarlığı imla dıY.. etllro• 

Ankara: 25 (ll•dJO Gazeteel)- Ankara : 25 (R•dyo G•zateal)-
Bulı•.r rady~u Sovyet Rusya Baıı ıazeıeler Almanya 'nan lıveçe 
aleyhın~e nefrıyatına devam et- taarruza hazırlandıklarını bil41ı· 
mektedır. 

1111· .... ......... 
Ankara: 25 (Radyo G•zeteal)
Çinin Ankara elçisi Bıfdattan 
ıonra lranla da bir mukavele im
ıalamıı ve Çinin lrınlı da mi· 
naıebatta bulanacatını bildir
miftir 

riyor. 
Almanyanın lsveç filosunu elereçir 

mek istediti söyleniyor. lsv,.ç aöı· 
cüsü lsveçin hiç bir tazyik karpıımda 
boyun etmiyecetini söylemiıtir 
Son seferberlikte bunu rösterir. 
Bütün lsveçte seferberlik hızla 
devam etmektedir. lsveç filosunda 
üç Zlrhh ve mükemmel bir Tay• 

Hemen Mr cep/aede ıiflü şehirlere hava alınları oluyor. Reım,,,.,. 
6lr ,.JılNe .,k""a /carp açÜlua 6araj aieıini göat1rnt1/ctedlr • • 

iki vurguncu dün 
mahkUm oldu 

16 kuruta aatılması llzımre· 
len llmba tifesini 25 kuruıa sal· 
tıklanndan ihtikar yapmaktan 
aaçlu olarak ikinci aıliye ceza 
mahkemesine verilen BiJIQriveci 
Ali Onal ve Tuhefiyeci Mu~tafa 
Karakaya onar lira para cezama 
aynca dlkklalarının da enar sin 
kapatılmuına mahkGm edllmit· 
lerdir • 

Yugoslavya' da 
gerilla harbi 

Londra : 25 ( A. A. ) -
Miballoviç ordusiyle kanlı ça'P119 
malara devam etmekte ve At
maaların Yuıoılav milletine yap.. 
lafı ı.llumun intikamını almakt .. 
chr • Bet a.ilıar fırkası Mihail•• 
kuvvetleriyle çarpıtmaktadır • 

Beledige kömür 
satışına başladı 

Ş.lariınia Beletli,ui, ıon .. nlerJe haoaların tela• 
famuı 6.urine laallıımı•ın lı6mtir ilatiyacını tein-ar e 
ntİy•ll• ele Ulf oe •etirtmiı oltlaja lı6miirl•in ıa 
yenitlen ..,,.,,..,1ı,. S.leJi:yenin lı6m6r •alıı yeri ,,.ı. 
p•••111tl•tlır. Ve ltileıu ;,etli lıuraıl•n .. ıı1m.ıaı.Jır. 



!6 Mart 1942 TURKSÖZÜ 

GONON MESELELERi ~
. ·-;,,;.·ı:tf-"" "' "~ ·-~ -~ ":. ,, :) 't; 

. ·-.:.ı · -.R <'.7· , . . .... , ~ 

. . . . . .- . ... , .. - . 
: ·.· .. •, . . -

Avustralyanın 
istil8sı 

İnönü kir 
koşuları 

-
El konan maddelere 
fiyat tesbiti meselesi 

A 
vustralyanın Japc>nlar tarafın
dan istilisı günün en ehem-

miyetli meselelerinden biri 
olmakta devam ediyo r. Filhakika 
Avustralyayı ele geçirmek Japon
ların başlıca emellerinden biri ol
duğu da şüphesizdir . 

İngiltere ve Amerikan donan
masına karşı yaptıkları baskın ve 
bu iki donanmaya verdirdikleri 
mühim zarardarı ve lngilizlerin 
Singapuru kayıplarından sonra 
Japonlar şarki Pasifilde hakimi
yetlerini tesis etmişlerdir . Eğer 
tali kendilerine, taarruzlarının bi
rinci ıafhasında olduğu gibi , yar 
olmağa devam edecek olursa Ja· 
ponların Amerikan - İngiliz mu
kabil deniz taarruzu esnasında 
stratejik bakımdan çok kuvvetli 
bulunacakları da şüphe götürmi
yen bir hakikattir. 

Bugün Japonlar gıda, ilk mad
de ve petrol bakımından çok 
zengin toprakları elde etmiştir

ler. Fakat bütün mesele , Japon
ların Gine ve civar adaları işga

linden maksatları Avustralyaya 
bir istila teşebbüsünde bulunm"'lı 
mı, yoksa Amerikan üs lerini Nötr 
bir vaziyete sokmak mı istedik
lerini bılmemektedir . Bunun ce
vabını Japon vasıta ve imkanla 
rında, bilhAssa ticaret donanma 
ıının vaziyetinde aramak lazım . 

dır. 

1939 yılında Japon-• anın de
niz ticaret donanması 5,630,00.., 
ton hacminde 2337 gemiden iba· 
retti. Fukat japonyanın deniz in· 
ıaatı imkanlarının hudutsuz oldu· 
ğunu düşünmek de doğ'ru değil

dir. 
Bu hususta amele ve malzeme 

gibi ikı mühim unsuru daima göz 
önünde tutmak lizımdır . 1939 
yılı Japon ticaretinin insana ve 
gemiye çok mühtaç oldu~u bir 
ıene idi. 

O sıralarda Kora , Çin ve 
cenubuşarkt Asyasında işgal et
tiğı mttmlcketlerle iktisadi müba
deleye büyük bir ehemmiyet ver
mek mecburiyetinde idi. Bilhassa 
anavatan haricinde bulunan or
duları beslemek, ikmallerini yap
mak gibi mühim bir mesele ile 
karşı karşıya bulunuyordu. 

Hiç tereddüt etmeden deni
lebilir ki, bugün Japon deniz ti
caret donanması çok ağır bir va· 
zife ile mülcelleftir. Bugüne kadar 
ciddt , zayiata uğramıı bulunan 
bu donanmanın katedeceği me· 
safeler muaızamdır. Yiyecek, mü
himmat ve asker taşıyacak Japo4n 
gemıleri ~000 mil yol yapmağa 

mecburdur. 

Avustralyanın istilası için Ja
ponların çok büyük bır ordu ve 
mühim hava kuvvetleri tahsis et
meleri !Azımdır. 

Avustralyanm cenup kısmına 
çıkacak büyük bir Japon ordusu 
çok mühim tabit güçlüklerle kar-

:ıılaşacaktır . Sonsuz, stepler geç
meğe mecbur olan bu ordu yolu 
üzerinde yok denilebilecek dere
cede az gıda maddesi ve su bu
labilecektir . 

Fakat diğer taraftan da Ame
rikadan Avustralyaya gönderile
cek yardım da çok uzun mesafe
ler katetmete mecburdur. Mesela 
San-Fransisko'dan lı:alkan bir ge· 
mi Sidneye kadar gelebilmek ıçın 
6000 millik bir yol geçmek zo
rundadır . 

Bu yol üzerinde çok büyük 
ehemmiyet kazanabilecek bir ta
kım adalar vardır . Samoa , Fici 
ve Hür Fransızlara iltihak eden 
Yeni-Kaledonya · adaları gibi. 

Bunlar gibi daha birçok müt
tefik üılerinin kuvvetli bir surette 
tahkim eJilmif olması muhakkak 
ıibidir. Japonların ilk baskınla· 
rındıki vo daha ıonraki muvıf. 

Yazan 

P. P. 
fakıyetlerine rağmen Japonların 

Avustralyaya karşı yapacakları 

bir taarruıu tehlikeli bir macera 
gibi telakki etmek her halde doğ· 
ru olur. Diğer taraftan Japonla
rın Torres boğazındaki Mardi 
adası ve Avustralyanın şimal u. 
cunda bulunan Darvin gibi ik: 
üs ele geçirmeğe çalışacakları da
ha çok muhtemel görülmektedir. 
Bu iki stratejik noktanın ele ge
çirilmesi Japon den iz kuvvetleri
nin Darvin ile Tımor adası ara• 

sından ve Timor denizinden Hind 
okyanusu yoluna çıkmalarını ko
laylaştıracaHır. 

Mamafih, ne olursa olsun A
vustralyayı tehdit eden tehlike 
ciddi ve ağır olmakta devam et-

mektedir. Yalnız tehlikenin bü 
yük üğünü söylerken mukavemet 
şansını da küçültmemek )Azım 

dır. Filhakika Avustralyanın nü 
fusu topratının genişli2-ine naza. 
ran çok azdır . Fakat Avustral 
yalıların ne kadar cesur ve iyi 
döğüşen a"kerler olduğunu da 
unutmamak icap eder. Avustralya 
Japonlar tarnf ından işgal edilse 
bile bu ganimetin Japonyaya çok 
ağırca mal olacağı şüphesizdir. 

Dağcılarımız 
geziden döndüler 
Bölıemiz Beden Terbiyesi 

da~cılık ve kayak sporları ajanı 

Bayan Fehamet Taçkın'ın başkan· 
lı~ında Toroslara çıkan dokuz 
kişilik kayakçı kafilesi döı t gün 
devam eden dağ gezilerinden 
dönmüştür. 

Beden Terbiyesi müdürfi B. 
Rıza Salih Saray'm da iştirak et
tiği bu dağ gezisinde sporcular 
hergün vasati 30 kilometre yürü· 
yerek Pozantı nahiyesiyle Bürü· 
cek yaylası istikametlerinde ve 
Şıhh köyü civarında dağcılık, 

Topak Ardıç mevkiinde de deniz 
sathından 2400 metre yüksekler
de kayakçılık } apmışlardır. 

Sporcularımız ayni zamanda 
köy delikanlılarına da kayakçılık 

Öğretmişle:-, aynca her konakta 
köylüleri de yanlarına alarak atı· 

cıl1k müsabakaları tertip etmişler
dir. Bu atışlarda köylillerimizin 
çoğu üç mermile en mükemmel 
vuruş olan 36 puvan elde ederek 
güzel sonuçlara varmış 1 ardır. Ge· 
zi çok istifadeli ve muvaffakıyet· 
li olmuştur. 

Çuval ve kanaviçe 
Çuval ve kanaviçe tcvzıatının 

bundan sonra tıcart't vekaletin. 
ce yapılacağ"ı ve kt-yfıyetin ilgili 
dairelere bildırileceği öğrenilmiş· 

tir. 

Bütün Türkiye'<le ayni gün 
ve ayni saatte olmllk üzere pa
zar günü şehrimizde de: <İnönü> 
kır koşusu yapılacaktır. 3000 met 
reden az 6000 metreden ço k ol
mamak şartiyle tert iplenen bu 
önemli koşu saat 11 de 1-Ialkevi 
önünden baş1ıyacak ve bütün ko· 
şu cular iştirak edecektir. 

Bu hususta Beden Terbiyesi 
müdürlüğünce gerekli tetbirler 
alınmış, kulüblere ve maarif mü
dürlüğü kanaliyie bütün okullara 
yayın yapılmıştır. 

Parti Müfettişinin 
İçel teftişleri 

Mersin : 25 ( Türksözü mu
habirinden ) - Bölgemiz Cümhu· 
riyet Halk Partisi Müfettişi Bay 
Halid Onaran şehrimize gelmiş· 

tir . Mumaileyh parti işlerile meş
gul olmakla beraber evvelki gün 
Tömüğ'e ve dün de Tarsusa git. 
miştir . 

Piyasadaki kalaylar 
Mersin : 25 ( Türksözü mu 

habirinden ) - Piyasamızda mev

cut kalaylar İstanbul ofisi tara
fından mubayaa edilmektedir . 

Sözü geçen ofis mümessili 
şehrimizde bulunmakta ve bu İŞ· 

terle meşgul olmaktadıı • 

Hazine alacakları 
Akitten doğan ve tahsili em

val , icra ve iflas kanunlarına 
göre takip ve tahsili gereken ha
zine alacaklarından tahsiline im
kan olmıyanların terkini tarafına 

gidilmesi Maliye Vekilliğince il
gililere bildirilmiştır . 

Hazine binaları 
tesbit ediliyor 

1942 mali yılı içinde tamiri 
gerekli mülkiyeti hazineye ait bi
nalar sayısı Maliye Vekilliğince 

tesbit edilmektedir. 

Mersinde et fiyab 
Mersin : 25 ( Türksözü mu

habiı inden ) - Mersin belerliye 
encümeni koyun etine 75 , geçi 
etine 40 , sığır etine 30 kuruş 

narh vermiş idi . 

Kasaplar bu fiyatların da 
idare etmedigini ileri sürerek 
belediyeye müracaat ettiklerinden 
yeniden incelemelerde bulunmak
tadır . 

Kasapların iddiası doğru çı 

karsa et fiyatlarına bir miktar 
zam yapılaca~ı sanılmaktadır • 

Tutulan kumarcılar 
ismet İşlek, Kemal işlek, İs· 

mail Kavuncubaşı ve Cemal Kurd 
adında dört k i şi veni fabrika ar· 
ka sokağında kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. 

UZAKLARDAN HABER 

.................... 
i SEHiRli ! ! 
f Sende, köylü gibi bu f 
•. yıl toprakla meşgul ol· •• 1 

• 
mantn bir mllll vazife f 

t olduğunu unutma! t 

•••••••••••••• 

Soğukların 
şiddeti geçti 

Bölgemizde hüküm sü,en so 

ğuklar dün gece sıfırın altında 4 

olarak tesbit edilmiştir. Buna 
rağmen don olmamıştır. 

Seyhan bilhassa Ceyhan neh 

rinin yükselm iş olan sulan müte· 

madiyen inmektedir. 

Poligonda yapılacak 
atış müsabakaları 

Adana Beden Terbiyesi mü
kdleflerine cumartesi ve pazar 

günü Poligon'cla atışlar yaptırıla· 

caktır. Şimdiden hazırlıklara baş· 

lanmış, mahalle mümessi !erine 

gerekli emirler verilmiştir. 

AT YARIŞLARI 
C. H. P. Kayalıbağ ocağı 

çıkarına pazar günü hipodromda 
büyük at yarışları ve müsabaka· 
lar sapılacaktır. Bu arada saat 
14 de 1000 metrelik yaya ve 
1500 metrelik bisiklet koşusu da 
yapılacağı memnuniyetle öğrenil· 
m iştir. 

Bir kaçakçı 
yakalandı 

Gümrük kaçakçılığından 6025 
lira para cezasına mahküm edi· 
lip aczi tahakkuk ettiğinden mah· 
kı1miyet kararının üç sene müd· 
detle hepsen infazı için uzun za· 
mandır aranmakta olan Elbistanlı 
Yusuf oğlu Ali Şeref dün yaka· 
!anar ak cezaevine konmuştur. 

Yapılacak çikolatalar 
Bugünkü durum yüzüden 

kakao tozu , kabo yağı ithali 

güçleşmiş bulunmaktadır . Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Vekilliği bu 

ya~ yerine çikolatalara idrijen 

nebati yağlar kullanılmasına mü· 
saade etmiştir • 

Bu yağlarla yapılan çikolata· 

ların ambalajlarına görünür şe

kilde kullanılan yağ yazılmış bu· 

unacaktır . 

• 
Kemanm bir tarihçesi -Et maddesi ve ses 

Musiki aletleri, harp cephelerinde askerleri eğ· 
lendirmek için işe yarıyor. Alman halkı, şark cep· 
hesindeki Alman askerlerine hediye olarak di~er 
eşyalar arasında binlerce musiki aletleri de gönder
miştir. Bunların arasında birçok keman da vardır. 

Bu münasebetle kemanın menşei hakkında şu 
malümatı verelim : ilk keman, lsa doğmazdan 3--4 
bin yıl evvel Hindistanda yapılmı~lır. Bir yarım 
Hindistan cevizi üzerine iki tel gerilmiş ve bu tel
lerin titremesiyle ses çıkartacak bir yay da kullanıl· 
mıştır. Bundan sonra bildiğimiz. keman bugünkü 
şeklini almıştır. 

* * * 
İngiliz ilimlerinden biri, et yemenin sese zarar 

verdiğini iddia ediyor. Alime göre, et, sesi veren 
et nesiçlerine tesir etmektedir. Yeryüzünde en çok 

et yiyen milletlerden biri İngilizlerdir. Bu sebepten 
dolayı lngilterede iyi tenor ve mugannyeler gayet 
nadir yetişmektedir. 

ltalyanlar ise daha az et yemekle ve başlıca 
gıdalarını hububat ile sebzeler teşkil etmektedir. 
Bu sebepten dolayt en iyi tenorlar ve primadonna
lar ltalyada yetişiyorlar. 

lngiliz alimi bu iddiasını teyid etmek için, iyi 
sesli kuşları misal olarak gösteriyor. iyi şakıyan 
kuşların hepsi hububat ile besleniyorlar. Karga, 
çaylak, şahin, kartal, akbaba gibi et yeyici kuşla· 
rın sesleri gayet çirkindir. 

Alimin bu iddiasını yazan İngiliz mecmuası, so
nunda şu mütalaada bulunur : Alimin unuttuğu bir 
hayvan vardır : Eşek. Eşek, münhasıran ot yediği 
halde, sesi pek kaim ve çirkindir. -

Hükfım etçe el konulan mad
delerin satın alınmasında artırma, 
eksiltme kanunu hükümleri içinde 
muamele yapılm ıyacaktır. Bunla
rın fiyatları fiyat mürakabe ko
misyonunun tesbit ettiği fiyat o· 
lacak ve bu fiyat üzerinden satın 
alma muamelesi tekemmül ettiri
lecektir. 

Manifatura eşyası 

tevziab yapılıyor 
Mersin : 25 (Türksözü muha· 

birinden ) - Haber aldığıma gö 
re bu günlerde şehrimize isken· 
deriyeden muhtelif cins manifa· 
tura eşyas ı gelmiştir. 

Bunlar birlik karariyle ihti
yacı olan vilayetlere tevzi edil
mektedir. 

Vilayetler bu malları gönder
dik!eri mutemetlerle tesellüm et· 
mekte ve mahallerinde mürakabe 
komisyonlarının nezareti altında 

tevziat yapılmaktadır. 

Halihımrda muhtelif vilayet· 
!erin mutemetleri şehrimizde bu
lunmakta ve vilayetlerine ayrılan 
malları teslim almaktadırlar. 

Mersin Belediye 
Reis Vekilliği 

Mersin : 25 (Türksöıü muha· 
birinden ) - Dün saat 16 da be· 
lediye azaları olaganüstü bir top· 
Jantı yapmıştır. Bu toplantıda be· 
Jediye reis vekili bay Şefik Er
gündüz'ün vatani vazifesini yap
mak üzere şehrimizden ayrılması 

neticesi boş kalan reis vekilliği se· 
çimi yapılacaktı. 

Bayan Zekiye Olgaçay'ın ri 
yaset ettiği bu toplantıda mev· 
cut azalardan 14 zat hazır bu· 
lunduğu yapılan yoklama netice
sinden anlaşılmış ve reis vekili 
seçimi yapılmak üzere B. Bahri 
Ok ve bay Hilmi katipliklere se
çilmiştir. 

Gizli rey le yapılan seçim so
nunda B. Yusuf Kılıncın 13 rey 
ve B. Mehmet Kanunun da 1 rey 
aldığı anlaşılmış ve bu suretle 
B. Yusuf Kılınç reis vekili srı;il
miştir. 

Badem çağlası 
Şehrimizde iki gündenberi ma

navlar badem çağlası satmağa 

başlamışlardır. 

Sadeyağ darlığı 
liirkaç gündenberi piyasada 

sadeyağ darlığı vardır . Halit sa
deyağ ihtiyacını güçlükle temin 
etmekte ve kilosunu 210 ve hatta 
220 karuştan almaktadır. 

Hindistan çab,mları 
(Baştaratı Birlnride) 

Hmd devletlerinin ve Hindis· 
tanın di~er bolgelerini anlaşma· 

malan için hiçbir sebep yoktur . 
Prensler meclisirıde Krips'e mu
zaheret edeceğim • Fakat Hind 
devletlerinin lngiliz delegesine 
ken<ii durumlaııııı anlatrıwk lıuk · 

kına dokunm ı~ acaktır . 

Berlin : 25 ( A. A. ) - Bir 
gazete diyor ki : 

- c Gripps'in Hindistan se
yahatı vaadlarla ve iyi niyet gös. 
terileriyle Hindlileri bir kerre da
ha aldatmak için yapılan bir te· 
şebbüstür . Şu cihet açıkhr ki , 
Gripps yola çıkarken İngilizleri 
Hind milletlerine karşı edilecek 
fedakarlıklar hakkında sarih bi' 
şey söylememiştir . lrıgiliz dele
gesi Delhi'ye varınca bu hususta 
hiç malumat vermemiştir . Grip· 
pı'in hedefi Hindistan,ı İngilte. 
re'nin arzularına uyar bir hale 
ıokmaktır. > 

1 Karatepeli Şehirde 

- Merhaba Karatepeli! Ne 
dedin bu soğuklara? 

- Ne diyeyim oğul kışın gitti 
gittiside, paşanın geldi geldisine 
döndü. Soğuk elini bir türlü ya
kamızdan çekmek istemiyor. Her 
şeyde bir hayır vardır, derler. Bu 
soğukların da ufak tefek ziyanları 
oldu ama her halde hayırlı taraf· 
lan da vardır ... 

Sen anlat bakalım ortalıkta 
yine bir sürü laflar dolaşıp duru· 
yor. Bulgar Padişahını Alman rei
si çağırmış. Ankaradaki adamları· 
nı da çağırmışlar. Bu işin bize do
kunur tarafı da var diyorlar mış? 

- Bu dediklerin doğru Kara· 
tepeli! Bulgar Kralı da Alman el· 
çisi de Almanyaya gitti. Bazıları 

Almanların Moskof cephesinde 
döğ"üşlilrınek için asker istediğini, 

Bulgarların da vermek niyetinde 
olmadı~nı bahane olarak da Türk
lerin kendilerine hücum edip et· 
miyeceklerinden emin olmadıkla

rını ileri sürdüklerini söylüyorlar. 
Almanların da Ankaradaki elçile· 
rını çağırarak Bulgar kralına 

Türklerin böyle bir niyette olma· 
dıklarım inandırmağa çalışacakla· 

nnı iddia ediyorlar. Bazı kimse · 
ler de Almanların Türkiye hakkın· 
da kötü niyette olduğunu ve ha· 
zırlıkla uğraştıklarını ileri sürüyor· 
lar. 

- Doirusu bu ya benim 
bunlara pek aklım ermiyor o~ul. 
Eier Bulgarlar şimdiye kadar bi· 
zim ne niyette, ne gratta adamlar 
olduğ"umuzu öğrenmemişlerse yazık 
onlara. Kaç defa, kimseye karşı 

kötü niyetimiz olmadığını basbas 
bağırdık. Daha lnönü'müz bunu 
bir kaç gün evvel tekrarlama· 
dı mı? Eğer Moskofa karşı dö· 
ğüşmı!k istemiyorlar da Almanlara 
asker vermek niyetinde deiillerse 
bizi bahane etmeleri ayıptır. Heın 
Almanlar böyle bir bahaneyi yu· 
tarlar mı? 

- Peki Karatepeli ya bize 
karşı bir şey hazırlıyorlar sa? 

- Evlat dünya öyle oldu ki, 
kimseye güven olmaz. Bize hiç 
bir ta aftan kötülük gelmez diye 
kendimizi avutacak zamanda ya· 
şamıyoruz. Ama Almanların bize 
hücumu için şimdilik ortada hiÇ 
bir sebep yok gibi. Kendilerile 
aramız çok iyi, kimsenin tarafıo1 

tutmadı~ımızı, kimseye hizmet et· 
miyeceğimizi çok iyi biliyorlar· 
Kimse ile paylaşamadığımız bif 
mal da yok ki bir gün fırsattaıı 
faydalanarak bir tarafa hücum e· 
diverelim. Sonra kendileri dahli 
çok zaman Moskof'la didişmeye 
mecburdurlar. 

Bir de bi:ıim gibi şakaya gel· 
mez, iÖzünü daldan hudakdan e• 
sirgemez bir millete çatmak onıııt 
için çok karlı bir iş olmasa gere1'' 
tir. 

- Demek ki Karatepeli sen bİ' 
zim için hiç korkulacak bir şef 
yok diyorsun. '( 

- Yook! haşa oğul! böyle b1 

şey demedim. Su uyur düşınan ıJ' 
yumaz derler. Şimdilik ortada ıJ'/' 
kumuzu kaçıracak bir düşt11811 

Yok diyorum. Olsa bile uykumuııl 
ı' niye kaçıralım? Kapumuzu bac. 

mızı iyice kapamış yatıyoruz. B1~ 
uykuda bastıramazlar. kapularııfl ,.,. 
zı bekleyen arslan bir ordu V 1'' 
Bu ordu sınırlarımızda nöbet be . 

I' 
!erken rahat rahat uyumak ve 11 
şimizle gücümüzle uğraşmaı.:tı 
başka dotru bir şey olmaz. 

Şehir u~ 

Afrika cephesinde/ 
Kahire : 25 ( A. A. ) ıı 

Dün bütün cephe boyunca ,oret' 
k1:1m fırtınası faaliyeti tahdit e 
mi9tir .. 



IRMANYA 

B 
ırmanya Şimalinde çetin 
savaılar oluyor • Geçen· 
lerde bu memleketin cat 

rıfja durumundan kıaaca bahset· 
•istik • Burtn de rakamlarla 
Birnıanyad1D t·ıhsedecetiı. • 

Memleketin yflzölçlml 261. 
000 mil murabbaı 1936 yılında 
Y•,ılan bir sayıma ıöre de Bir· 
•'°ya'nm nlfaıu 15.600.000 ki· 
fidir • 

Bıflıca tehirleri , 400.415 
nilfuılu Ranroon , 147 .932 nü
fuaıu Maadalay , 6S.506 nüfuslu 
Maımayin'dir ki bu ıonuncu te· 
hir Japonlar tarafından ifııl edil· 
•it bulunmaktadır • 

Birmaaya'da Birmanya dili 
konutular • Ahabnin yüzde sek· 
s• dördü Budist dinine mensup· 
tu.r • 19S7 istatistilder1ne ıöre 
lllemleketın iıtihsal eltili madde· 
ler de ıanlardır : 

Pirinç 6.937.400 ton , yer 
f 11tntı 203.200 ton , susam 52. 
IOO toa , pamuk 71.900 ton , 
ham petrol 1.076.000 ton , ıi· 
•it 192 ton , tltln 46.700 to.o, 
•111r 46. 700 ton • 

A8fıltlan•ıt yol 5.127 mil , 
..,............. yol S.880 mil , 
~..,ol 2.060 mil , memleket 
iffn4eki ıu yollan ( lrravada 
ırehri ) 900 mil . 

Memleket içindeki okullar : 
25.804 tane , okullar sayısı : 
743.785 • 

Bundan baıka Rınaoon 'da 
bir üniversite ve Mındalay'da bir 
-.ıej vardır • 

ltllJU leall .... , ......... .............. 
Budapeıte : 25 [A.A.J;- ltal· 

Jan Genel kurmay bqkanı, Macar 
.J.tillt Müdafaa nazmnın daveti 
•zerine Budapeıteye gitmektedir. 
General bir kıç fiin kalacaktır. 
ab'p, Ziraat nazm da şimdi Bu· 
~ede bulunmaktadır. 

.. urr••••r• .......... 
londra : 2S [ A. A. ] - Dün 

lndiz Ta1yareleri fimall Fraasa· 
.el• JCarnia elektrik unbrabna ve 
~fer hedeflere hücumlar yap
)Difbr. 

'1141•0·• 
'1ffRKIYE Ratlgo• 

ANKARA R"'1J019 
......... - a6.3.19.42 
ı..3p Propam ve memı.ket aat 

a1an 
M~ : 1-itfif Prorr•m 
( Pi ) 
~Haberleri 

8.QO Mbik : Hafif proırımın 

~'51 
dow"" (Pi) 

8.30 Eyi• 1Utı 
12,30 i"roıram ve Memleket saat 

Ayarı 
12,33 Millik 1 

12.15 A.Jaol Haberleri tY.w 
l3Sc) Mliik : 
-~ ~asram ve Memleket saat 

Ayın 
18.03 Midir :- Fa11I ıaıı 
ıa.45 Zi....ı tnvi•i 
18,55 Mlaik : 
lllp Memlek• Saat Ayan ve 

Alam Hlberleri 
19,45 Mlıik : Hılkevleri. Folk· 

lor aaab 
te 15- Redyo Gıuteai 
20.e MGzik : 

kanatma : ( -ONia •• 
Sğtık ) 

21.u -.. J Tlrkller prear•· 
manan ikincl k11mı 
Koa11f1118: 
lıf4aik: Radyo Seafoai or· 
keatraaa 
't.t•leket .sut Ayan ajana 

~....,Haberleri ve BerNlar 

'.(ı Pr.,,. w 
ıc.,.111 

ı Uzakşar~ 

Hava savaşı 
devam ediyor 

MakArtur Avustralya 
üslerini tahkim ediyor 

,.,.aıana 111,a11 
tanare 11arı1tıan 
Tungu cephesinde 
vaziyet çok ciddi 

Ankara : 25 (Radyo Gazeteal)
Son abnao haberlere göre, J•· 
ponlar Filipinlerde tekrar hare• 
kete ıeçmiılerdir. Şiddetli muha 
rebeler oldutu bildiriliyor. Japon· 
lana Seyllil adasına karşı hücu • 
ma ıeçmeleri ihtimali de vardır. 
Japonlar Mıykam adasına da hü
cumlar yapmtftar. Amerikan ha
va kuvvetleri iki uçak kaybet· 
miştir. 

Londra: 25 [ A.A.]- General 
Mak Artur Avustralya üslerini 
takviye ediyor. Japonlara büyük 
hava hücumlarına şimdiden baş· 
lanımıbr. Mak Artur düşman üs· 
lerini tahrip etmekle bir istilanın 
önüne geçmek istemektedir. 

Londra : 25 [Tebliğ] - Uzak 
şarkta muharebeler devam ediyor. 
Harekihn en mühimi havada ol· 
maktadır. Amerikan tayyareleri 
40 Japon tayyaresi tahrip etmiş· 
terdir. Birmanyadaki kara hareki· 
bna gelince : Stanz nehri civa
rında muharebeler karma karışık 
şekilde devam ediyor. Yeni Gine· 
de de hava savaşları olmaktadır. 

Avustralya Başvekili, Japon· 
tarın cenuba yapbklan sur'atlı 
alanlan arbk tekrar edemiyece· 
tini ve buadan IODnki Japon 
hareklbnın hezimete dotru ıkle
cepi ıöylemittir. 

Loadra: 25 (A.A.] - J~· 
lar Bukayı ittal etmiı buluau)'OI'. 
Bu adanın mevkkii mühimdi. 

Tokyo : 25 ( A. A. ) - Ja· 
poo umumi karargibının buın 
dairesinde binbaıa Savahaka tara 
fıodao ••eri dunam hakkında ve· 
rilen tafıillta sGre Ran,uo 'un Ja 
ponlara teslim ol•uı herine dflı 
man için Birmanya ile Hindiıtan 
aruında muvasalanın temini çok 
,eçletmiıtir, Binbııı, Bataan ya· 
nm ada111daki durumdan da bah 
sederek demiftir ki: 

_ c Burada ikt dlpıan ti· 
meni midafaadan Aciz bir halde 
kafese sirmiı kllf sibi çevrilmiı· 
tir. Eter Jıponlır isterlerse bu 
çevrilmiı Amerikalıları her an y~k 
edei.ilirler. Fakat bunların kendı 
yatlariyle kavrulmalırı daha el· 
veriıli ıörlllyer • > 

Yenidelhi : 25 (ı.a .) - Bir· 
mıoya tebliti : Tunıu cephesin· 
deki durum cldditlir. Din a~a
ma dotru binlerce Japon pıya • 
dui Çin kuvvetleriui Nrarık Tun· 
faDUa ıimaliode bıva meydanını 
ele feÇlrmiflerdir. Bunları çıkar~· 
md lçin ba ubalp çok erken ~ın 
kuvvetleri ıönderllmiftir • '-: e. f~~
detli bir ıavıt yapıldalı bıldırılı· 
yor. Din sivil kıyafette Japon 
aıkerleriyle •varilerclen mlrek
kep karııık bir teıkll Tuap-Man 
dalay yolunu keımi~lr. Banlar 
bitlhare imha edilmiftlr. • 

Dlımanm es ı kuvvetlera 
Taıonun 30 kilometre ceau~n. 
da bulunuyor. Çinlilerde mevıale· 
riai mubıf an edtyorlar • 

Yeni zelanda vaziyeti 
Vqlqton : 2S [A.A.] - Va: 

tiaıtanda söylendil'iJle göıe, Yem 
ZelAndamn roli fulatqtınla~ 
ve v.ı. Zelladqa bul mea uU· 

titr verilecektir. Rawltle bu 
:.... dün prGpntı.r yapıl· 
mafbi'. 

ASRI SiNEMADA 
Suoare - -

••••••••• 
1Sovyet cephesi ( Bap l inci sqlada ) 

Snare 
8,45 

iki 
•• Allı•• 8.45 

emsalsiz şaheser birden 

Vişide buhran 
Almanlar Adliye ve 
Dahiliye nazırlannın 
uzaklaşbnlmasını 

talep etmekte 
Londra : 25 [A.A.] - Taymis 

gazetesinden : Alman zimamdar· 
larının Vişiye karşı derin emniyet· 
sizlğ'i Vişide şiddetli bir buhran 
doturmuştur. Berlin Dögolcu ola· 
rak tanınan Adliye Nazırı ve Da
hiliye nazmnın hükumetten uzak
laşbrılmasını istemektedir. 

••••••••••••• 
BIUer Borlı . ........ ,. 

Berlin : 25 ( A. A. ) -
Führer Bulgar kralını umumi ka· 
rargihında kabul etti • Führer 
kendiıi ile uıun bır görüımede 
bulunaıuıtur • Kral Boriı bundan 
sonra Göring'in misafiri olmustur. 

Berlin : 25 ( a. a. ) - Füh
rerin umumi kararglhındın teblit 
ediliyor: Filhrer 24 Martta umu
mi karargihında Bulgar kralı Bo
risi kabul etmiı , kendiıile uıun 
ve samimi bir görüşmede bulun
muştur. 

Görüşme son büyük harpte 
Alman>·• ve Bulgaristan arasında 
teessüs eden ıilih arkadaşh~ı ve 
dostluk ıihniyeti içinde cereyan 
etmiştir. 

Boris, Ribbentropun da misa
firi olmuştur. 

Arap aıemlade 
biri• .. • arzaı• 

Emir Abdullah ile 
lbnissuud banşb 

Ankara: 2S (......,_ g•zel9ef>
Verilen malOmata röre,lbniauud, 
Emir Abdullah ile barıımııtır • 
lbnismud Arap memleketleri ara· 
11nda itbirliti llıumunu ileri lilr· 
mektedir. Bu vaziyet lngilterede 
bflytık memnuniyet uyandırm11· 

tır • 
lnıiliı rıı.eteleri lbnissuudun 

imam Yahya &zerinde de teıir 
yapacatını ümit etmektedir • 

Gelen diter bir habere göre, 
Irak kralı Abdalilah yakında Emir 
Abdullabı ziyaret edecektir.:. Kral 
naibine Bqvekil Nuri }>qanan re· 
fakat edeceti ıöylenmektedir. 

Yunan Başvekili 
Berline gitti 

Ankara : 25 (Radyo Gazeteal)
Yunan Baıvckili Çolakotlu Ber· 
line ritmifti • Haber abndıtına 
aöre , Mıhver i11al masraflarını 
azaltmııtır • 

lran Başvekili 
bir nutuk verdi 

Ankara : 25 (R811JO 8aeteal)
Yeni lran Bqvekili beyanatta bu· 
lunırak, eter bir tecavüıe utra· 
yacak olurN lranın harekete p
çecetini, lnriltere ve Sovyet Ru· 
yanan lrana yardım edecetini aöy· 
lemiıtir. 

Belçika Başkumandanı 
Londra : 25 [ A.A.]- Belçika 

kuvvetleri Baıkumandanı cenubi 
Amerikaya i tlmtk üzere yo'a 
çakmııtar. 

Yunan Kralı Filistinde 
Londra: 25 [teblit)- Yunan 

~ı düo filistine muvualet et· 
mittir. Kral valinin misafiridir. 
Buradaki Yunan Ol\luau Jorj tara
,.. ..... edileoektlr. 

rebeler olmuştur. Umumi intiba 
ilkbahar taarru7.lannın yaklaştığını 
röstermektedir. 

Berlin : 25 (a. a.) - Resmi 
tebliğ : Kerçte Rusların mühim 
kuvvetlerle yapılan akınlara püs· 
kürtüldü. Doneçte devam eden 
akınlar Alman Romen kıtalannın 
müdafaasiyle kırıldı. Almanlar Har· 
kof dotusunda düımana insan ve 
malzeme bakımında atır kayıplar 
verdirmiştir. Düşman yapılan mti· 
dafaa harekatiyle geri atılmış ve 
karşı akınlarla püskürtülmüıtür. 
Hava teşkillerimiz büyük faaliyet 
göstermiştir. 

Moskova : 25 (a. a.) - Dün 
receki Sovyet tebliği : 24 Mart 
günü cephede ehemmiyetli hiç bir 
değ'işiklik olmamıştır. 23 Martta 
31 Alman uçatı tahrip edilmiştir. 
Bizim kaybımız 15 tayyaredir. 

Moskova: 25 (a. a.) - Krez· 
naya Ziveıta muhabirinin Kalenin 
cephesinden bildirditine göre, bir 
Sovyet teşkilinin tuttuğtı kesimde 
günlerce süren çarpıımalar olmuı· 
tur. Almanlar birer birer mevzile· 
rini terketmektedir. Ağır kayıpla· 
rının yerini doldurmak üzere düş· 
man yedeklerine muracaat etmiş 
ve savaş meydanına bir tümen 
piyade ve elliden fazla tank sür• 
müştür. 

Yaaaalıtaaa 
rtrıcıll rardı•• 

Londra : 25 (a.a .) - Avamdı 
Yunanistana ilAç ve yiyecek gön· 
derilmesi meselesine dair şöyle 
denilmiştir : 

- 7()1)() ton butdıy yüklü bir 
vapur Pireye varmıştır. Diğer bir 

vapur da Lizbondan 5500 ton huğ 
day alacaktır. 

Ayrıca ilaç dolu bir vapur 
Amerikadan hareket etmektedir. 
Bunlar Türkiyeden gönderilenler· 
den hariçtir. Mısırdanda yeniden 
iliç ve yiyecek ıönderilecektir. 

ZA YI - Jorj Zablitten aldı· 
tam 471 kilo muotun makbuzunu 
dün saat ikide cüzdanımla birlikte 
kaybettim. Y eaisiai alacaflmdan 
hükmü olmadıtım ilin ederim. 

Ceyhamn Oçdut köyünden 
14010 Huan Oçdut 

ZA YI - Gazi paşa okulundan 
1939 senesinde almış oldupm 
şadetname ~yıp olmuştur. Yenisi· 
ni alacatımdan dolayı eski•inin 
kıymeti kalmamıtbr. 1400'l 

Mahmut Ôztekin 

illi 

i -t-

Büyük artist.. Lione Barrimor Mesleğinde zafer kaza

ı ndıran ve küçük artist •• Bob Vatsonla yarattıklan 

• ÖLÜMAGACI 

ı 

• 

Saaclet ner•cle b•ılar? •. Hayal •• Aı'·· hayatın hi•leri• 

-2-

UMDMI ABIU lllBIKI 
SHIRLEY TEMPLE nin 

Bu güne kadar yarattığı filimlerin en kıymetliıi 

MAVi KUŞ 
TAMAMEN RENKLi 

Pek Yakında !.. Pek Yakında ! ... 

01111 bir •111 ........ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Vaterlo Köprüsü 

•••• ... .......... ~ 
rM~he;;~;~Müid;!.~ i Ucuz kamOf terzi elinde logmetbti çok yülcnltir. 

• ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu 
f · Karşısında Göz Diıpanseri soka.tında Terıi 
f 1- 7 MAKBULE NiL 13899 J ......................... 

Emlak ve arazi satıllktır 
Mersinde, Belediye Dairesi karpudaki, 
t - Otel , Mataza ve Y azıba.neleri havi biyük ~ 

binanın yirmidört hissede iki hisse. 
2 - Tarı ta Berdan Fabrikası denilmekle maruf Ç1rÇ11' 

Preae ve Buz Fahrikuınm yansı • 
5 - Adananın Köprüköyüncle altt parçada 324 dpnüm. 
4 - Abdiotlu köyünde iiç parçada J 71 dönüm. 
S - Sakızlı köyünde 103 dönüm arazi sabhktar • lat 

olanlann Adanada Salih Bosna Fabrikasında Verese Müme ... 
lerine müracaat etmeleri • 2-3 14003 

ilan 
CEIElllEIEIET C. MllEIU•Mlllm . 

Cebelibereket Osmaniye Ceza evinha 800 liralık 
Bahçe Asliye Hukuk görülen yerlerinin lnta ve tamiri dairede mevcut IU'tl-d 
mahkemesinden : mucibince 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Bahçe kazasından İslam ma· isteklilerin bu gibi iJleri yapbğına dair elindeki veai.KaJı9MI 
halleıinden Yusuf otlu Hasan birlikte ihale rünü olan 6-4-942 tarihinde Cebeliber 
Çanta tarafından pazarcık hü· Müdeiumumilitindeki komisyona müracaatlan lüzumu ilin 
kumet konağı müteahhidi Os- # nur. 16-28 31-2 14009 
man lıci aleyhine ikame edi- ~~~~~~~=~~~==~~~=~~~~~ 

len ve keresteden mütevellit f IAT MORAllB( IOMISJOIU REISUAllU. 
362 lira 40 kuruş alacak di· il 
vasının yapılan duruşmasında 1- Her vasıta ile ilin edilmek üzere her -;eşit zeytin 
müddeialeyhin mahkemeye ıel· ve Pamukyağı sabşlan bu şifrenin vuruclu ile bf..raber ve 
mesi için namına çıkanlan da· bir teblit alınıncıya kadar yuak edilmit ve atatıdeld 
vetiyelerin mumaileyhin bulu· dahilinde beyane tabi tutulmuştur. " ocak perake!Ddt!CiltJI 
namadıtı meşruhatiyle iade azami bet kiloyu geçmemek üzere müsteblildere yapac:Qlll 
edilmiş oldujıır.dan Hukuk mu- şabşlan serbesttir • 
hakeateleri usulü kanununun 2- Elin4e Yef8 emrinde (yirmi) tenekeden voya 
141 inci maddesint. tevfikan tekabül eden mikdardan fazla her çeşit Zeytinyata ve p 
müddeialeyh Osman ltci na· yağı bqluadur• müateblikl4"" (Tağsirhaneler ve fabrikalv) 
mına ilanen teblijat ifasına kendeci yeri, toptancı veya toptancı tacirlerle. kolllİlyo 
malakemece karar verilditin- ve depocular, bakkallar ve rehin allDIDIŞ olan tabular ve m • 
den müddeialeyh Osman ltci· seJer ellerincle bulunan zeytinyajı ve Pamukyatlannı ilaa 
nin duruşma günü olan 614/942 hinden itibaren Belediye laudutlan dahilinde olanlar ilim 
tarihinde Bahçe Aaliye Hukuk eden güniinfi mına War, :Belediye hud• tlan 
mablcemelİllde saat 11 de ha- , olanlar da nihayet Üç gb alrfıada bir ~anname ile idire 
zır buluam&11 veyabot tarafın- lerine bildireceklerdir. 
dan muaatdak vekiletnameyi S- Bu beyannamelerde bey.an edı1en 
haiz bir vekil ,öndermesi ve mukyatlannın cins ve nevileri, mikdarlan nerede IMlliliacıbl 
abi takdirde dunqmanın ıa- kime aid olduklan, kaplannın cinsi ayn :yn göıteriltec.!ldl 
yaben devam edeceti ilin olu· J 4-Reımi müstehlik müeaaeselcr •be,..;bydındaa 
..... 14008 ........ 



........................................ • • • • • •• •• •• • 
İ T·URKSOZU İ • • : 1 
: Gazete ve Matbaası 1 • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIH HER TARA- : ! flHDA VUKU BULAK HADİSELERİ GOHO GÜ- 1 
: Gazetesi NONEYERİR. TORKSöZOHO TAKİP EDİHİZ. 1 • • • • 1 Bitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 1 
1 plin, barıta, bilumum matbaa TürksözÜ 1 
• ıııerını Tlrklyede mevcut mat- • 
l 1taaıara rekabet eder derecede Matbaası 1 
: tab ve slratıe elden çıkarır. : 

• • • • 
İ Türksözü Cilt Kısmı i 
• • 
: SAGLAM, TEMİZ, ZARİf CiLT - ı~LERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO : 

I MOCELlİTHANESİNDE YAPTIRABİLİRSİNİZ İ 
: . 1 ........................................ 
•aıca:::za:::u::::az:::zczıı::x::xx:x:::a::z::::az::z::az::x:::az::x:x:::zıac2Dı. 

• 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

25 - 3 - 1941 

KiLO FIATl 
CiNSi En az ı En çok ı 

·~======-==K=·~S.~K~·~S·~ı 
Koza 1 00,00 00,00 
Klevland Ç. .. 

1 
00,00 

Klevland l 00,0ü 00,00 
Klevlandll 00,00 1 00,00 
M. Parlağ'I 00,00 ı 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 00,00 1 
K. Çiğidi - 0,00 

) Susam O,OÖ-

·
"Büğday yerli 00,0 ,~ 
Arpa 0,00 ~ 
Yulaf -o]Oj 0,00 

l=-Serhris Döviz Kurlart 

1 

Alış 
Satış 

DOLAR 

STERLiN 

129.20 
132.20 

lihalôt bedeller! ( mal le- 176 
deli ) primli satıı 
Türklyeden gönderilen nav· 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedelleri 728 
olarak gelen Dövi:ılerln alış 
kuru 

Yardım ve seyyahlara ve• 728 
saire için gelen dövlzlerln 

, alış kuru 

Primsiz: salış ( T ohsil mas· ~2-4 
rotları vesaire ) 

Pr \msiz alı~ Kuru 520 
5Tr - i'PFJ7-....... 

Nlbetçı eczane 

fUAT ECZAHANESİ 
Veni Postahane Yanı 

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

1 N E Z L E D . " R Kırıklık, Baş, R 
A H 

T. l ş Bankası 
~ Diş ve adete n 
: ağrııarı = 
R En seri ve en kati şe · R 
R kilde yalnız kaşe H 
H R 

: GRIPIN: 
R R 
: ile geçer : 
ff 
R 
R 
ff 

Havalann serinledi~i bu il 
2'iinlerde alaca~mız ilk M 

tedbir evinizde birkat GR1P.N bulundurıaak olmalıdır. " M I 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
R yormadan ıstırapları dindirir. M 
R R 
M La.zumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve R 
il her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. A 
H N 
5a:s:x:::az::x::a::x::::az::z:~u=x::az::::az:::::::=:z~a 

a==uuu:::x:a:::::ıcıı::z:u::uz-.ı=~ : :: :: :: :: :: :. ·: .. ---: . :: :: :. :: :: :: -:: :: : l ~ 

""" ipek Çorap Meraklısı .... = u : = ;: :: ·: :: :; :: :: ot :. ·:: .. = = :: :: :: :: :: : " 
R Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! N 

ipek ve. Yal çoraplarmızdan kaçan sapları n 
Fransa'dan henüz. g~tirtmi$ olduğum Vitos Otomatik M 
çorap makiııesiyle Çt "mtkteyiz. Az bir ücretle çorııplarınııı ~ 
tamamen eski halinP. koyarak teslim ederiz . ı 

Artık giyilmez diye bir kenara athğınız çorabınızı bize 

ıı;etirin , kullanılabil•cek bir halde size iade edelim • ~ r ... ·H ·ö s H r E e· s· o· vü·~~ı n 
i. .. r:!?.~~ .:~~.a.?:.~. :.:z~~! .!~~: !? .. J n 

Tuhafiye Maiazasıncla M 
Sipariş kabul Olunur H 1 

z~iaczaxsza»a::21:a:a~:3~z:•\ 

Klçlk tasarruf besapları 
1942 ikramiye. pliaı 

Kf'ŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağaato•, 
2 lkincite,rin tarihlerinde y11pılır 

19411 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 " 1000 .. 3,000 ,, 
2 

" 
750 •• 1,500 .. 

3 
" 500 .. 1,500 .. 

10 .. 250 .. 2,500 " 
40 

" 100 " 
4,000 .. 

50 .. 50 .. = 2,500 ., 
200 

" 25 .. 5,000 
" 200 

" ıc " 2,000 .. 
TUrklye iş Bankasına para yatırmakla yalnız '\ 

para blrlktlrmlf ve faiz c:lmıf olmaz, ayni ~ 
~ zamanda talllnlzl de denernlf olursunuz ) 
\~~~~~ 

TÜRKİYl CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samaye•i : !00.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağtdaki plana gÖt~ ikr.ı,.miye dağıblacakhr 

t 

4 

~ 

40 
100 
120 
160 

A.deı 

" .. 
.. 

1000 
l()(J 

2511 

100 
50 
40 
20 

Lırahk 

" 

~000 

2000 
ırıoo 

4000 
~000 

4800 
320Cl 

" .. 
" 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkb§'ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilec~lctir. 

........... -----------------------...---... ----..... 

• 
RADYOLIN 

... 
il 
il 

" R 

" .. 
-~ ... Mi ıll 

••••••••••••••••••••••••••• • • • Bilumum Çllçl wı Maklaı Salllplerıaı ı 
i MGIDEI ••• 

İ DEMİR İŞ AÇILDI • 
• Her nevi alab ziraiye imal ve tamiri, 1 1 bütün makinelere yedek parça, pik ve e 1 kızıl döküm, souk ve sıcak demir · işleri, • 
e her nevi elektrik ve oksijenle kaynak İf· I 
: leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. S 
e ADRES: Eaki l•tGıyon karakola korıııınJ D•mir lı • 
: Telgraf Aclre•i: Adana Demir J, 1 
••••••••••••••••••••••••••• 

NEVROZIN 
Bitin atrııırın pıaıelllrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK BAŞB 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ atrıl•· 
~m süratle izaleye kAfidir. Ro. 
natiıma evcaı, sinfr mafsal ve 
'dele ıstırapları NEVROZlN'Je 

teda\.i edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N' d ir. 

NEVROZiNi TERCİH EDİNiZ 
icabında günde 3 kafe alınabilir 

...................................... ttttffff!!'_f!1·· 

il Abone ve DAD TÜRJK§ÖZÜ ı~ 
ı şarOarı GONDEl.IK ~E • AD•NA 

ıı Sahip (le Btı1muhorriri 
Sene/ili · · · I 400 Kr. fERID CELAL 80YEN 

ı 1 Aylı~ı . . 125 • 
ı Umumi Ne~riyat MıJdtlriJ 

MACiD 00ÇL0 :

1 

ııınıar için idareye i ~racaat etmalldlr BosıldıQı yer: TORKSOZO Motboosı 

~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~·~·~ .. ~·~•B .. ~ .. !B!!i .. iilliliiiiijiiiiliii~iiiiiiliBl!ml ~ 
' 


