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AMELE iŞLERi Bügük Millet Meclisinıizde 

Çukurova ziraatinde çahştmlacak 
işçiler meselesi üzerinde konuşma 

. 

Askeri ceza kanwııECİ 
/find• bulanJuiumuz mev•İm, ÇuAurovada lıummolı bir 

zirai faaliyetin müıah•de edildlfi ııünlcrdir . Buııun i~in 
" Ziraat İffİ•İ ,, yine ela•mnıiyetle bahi• mev2uu olan me· 
1eledir. Çulıuroua mü.tahıiline zirıaat İffİ•İ temin iıleril• 
rneıııul olan amele lıomi•yonu, Çiftfiler Birliii, Ziraat Oda· 
•ı, bu m•••I• üz•rind• tedbirle,, almalc üzere dan beledi
Ytde milıtack bir topldntı yapmııtır. Bu içtimatla, yapılan 
t•ı•bbütler , alınan tedbirler fı~erinde lıonuım11lnr olmaı ve 
leararlar alınmııtır. 

ek liyihanın müzakert~ı-
Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet veya hırsızlık yapan askerveya siviller 
10 seneden aşağı olmamak Üzere hapis, müebbet ağır hapis vahim 

hallerde de ölüm cezasına çarpılacaklardır 

------------~~~~------------~------~---------•• 

Sofl!Jd ctphui har.katı 

·sovyet ceph~ 

ZARAR GOREN Sovyetler'in 
ilerlemesi 

Ankara : .30 ( Türlı:sörü mu
habirinden )- Bü} ük Millet Mec
lisi burün toplanmııtır • Me~liı 
borçların terkini maıbıtaaını Jca. 
bul etmiştir. Askeri ceza kanunu 
Gzerindc de konuımalar olmuıtur. 

Bu liyihay ı göre fevkılide 

halin, ıeferberliti11 veya harp ha
linin devamı müddetince askerf 
bir hi&met yaparken milli müda
faa vaaıtalarına veya askeri ihti
yaçları taall<lk eden taahhüt, imal, 
infı, ılım satım, teslim teaellüm, 

vet, veya lıırs ı ı.lılc suçlar ından bi
rini işl iyen kimse 10 seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis ve
ya müebbcd atır hapis ceusiyle 
birlikte 500 liradan &f l\ğı olma
mak üzere atır para cezasiyle 
ceza land ırılır. Vahim hallerde ölüm 
cczuı hükmolunur. 

TOPRAKLARDA 
Bu ıuçlanJan husule gelen za. 

rar hafıf ise cezalar yarıya, pek 
azsa üçte bire indirilir. Ayni suç
ları ifliyerf insan asker deQ'ilıe bu 

gibiler hakkındı umumi mahke· 
melerce ayni cezalar verilir. 

• 
YENIDE!v EKiM 

Alman vesikaları 
ele ıeçirildi 

Ankara: 30 (ll•dro Gaz• t•l)
Dotu cepheıinde havı kuvvetleri 
artmıı bulunuyor. Hava faaliyet 
aahaaı havaların iyi gitmeıinden 
dolayı ıenitlemif bulunuyor. 

nakil, muhafaza veya tevzi gibi 
itlerde ıimmet, ihtilas, irtikap, riiı- IGerial 3 tincli aa:rf&daı 

~~--------·..-.------~~ Bomba hadisesi 
davasına bakılıgor 

Çifçimize yeniden pamuk tohumu verildi 

ı ........................ ı 
f Ba ıeoe rarııı J 
ı ıaatıe .. alzl ı 
ı 1 ı ı ·-B R SAA T- I 
1 ileri alı•ız J 
1 Bu ıtct ıaot 24 d• •al· ı 

terinizi bir saat ileri 4/manm ı 
ı unutmayınız. ı 

ı ........................ ı 

ı ....... _u_z_ak şa~k_t_• __ ı 

Birmanya'da 
muharebeler 
8awa ıaaurett 

lngillzler Okyanusa 
çok kuvvetli bir 
fllo yolladılar 

Ankara : 30 (Radyo Gazete•l)
lki muharebe gemiıi , b~ş kruva
tör ve muhtelif küçük gemiler 
liind Okyanuıuna geçmek için 
Oınit burnundan dolaımıftır. 

Anlaşılıyor ki, lngilizler Hind 
Olty•nuıuna çok kudretli bir filo 
-.vketmiı bulunuyor . 

Vqinıton : 30 ( a . a. ) -
Birmanyı cephesinde muha

rebeler olmaktadır . Müttefikler 
biyük hava faaliyeti göatermit· 
tir. Japonlar da baı.ı kasabaları 
bombardıman etmif , yanaınlar 
Çılımııtır . 

lngiliz hücumlar1 
Londra : 30 (a. a.) - Tay

Ylrelcrimiz dün zece Norveç kıyı· 
il açıtında düşman vapurlarına 
hücum ctınşitir. --s 

ŞlllALDB Bir 
DINIZBABBI 

~kara : 30 (Radyo Gazete•l) 
'4lman tdliline gört. $İma/de .l/a 
Pılqra bir deni• muharebe.inde in· 
lllk krur1azörlerindtn biriJI bir 
lorpil almııtır. Bir Alman harp 

.!!._mi•lde llatmııtır. 

* 

Alakadar kaynaklardın aldı
tımız mallimuta göre, ıon haftı-· 
lar içindeki aotuklar ve donlar 
yüdlnden Çukurovada ekilmiı o· 
lan pamuk tohumlarının tahminen 
yüzde otuzu bozulmuıtur. Bunun 
üzerine çiftçimize derhal yeni 
tohum veri' miş ve ıotuk· 

tan bozulan Çi~itleriu yeri· 
ne ekilmeaioe başlaomıttır. Bu 
vaziyet karıısında müstahsilimiz.in 
bir kı11m topraklardaki iıtihaal 

masrafı yükselmiı olatcaktır . Bunun 
la ber'lber yeni tohum ekilmui 
gibi, rtkollenin düşmcmeıi yo!un· 
da alınan tedbirler memııuniyt'l 

veri<·idir. 

Llltra waııreu 
Ankara : 30 (R•dyo G:-zeteal)
Bingaıi ve Derncdeki hava mey· 
dınlarını lnıili&ler tiddetle bom
bardıman ctmitlerdir. Afrika ctp 
hcıindo hıva harekatı geniıle
mittir. 

Alman hava kuvvetleri Moıko
vadıki hedefleri atır ıurrtte bom
balımııtır. 

Yukarı Votıaya kadar ıiren 
Alman tayyareleri aakerl fahri· 

(Gerili ı tıaei BQfata) 

DURUŞMA YARIN ALENİ YAPILACAK 

Sooyıt cıpheıinde bir közcü 

Yeni torpidoinuza 

Ankara : 30 (Türkıözü Muha 
birinden) - Bomba hidiseıi mu· 
hakemesine çarşamba günü ağır 
cezada bqlanacıkbr. Gazetttilcr 
ve mahkemeyi takip etmek iıte · 

yenler için kartlu baıtırılmıttır, 

Salonda yerli ve ecnebi gazeteci· 
ler için 32 kifilik yer ayralmıftır. 
Ôtreoditimiz:e ıöre, bomba hidi· 
•etinden dört suçlu vardır. 

Bulgar'lar 
Sovyetlere 
karşı harbe 
girecekler 

Almanyanın işçiye 

olan ihtiyacı B k k •td • Bulgaristan'da 

bildi~~~~~i~:J :ö:~ :· lıma~~:n~:n a g r a ç e l l Ankara ~:(=~~~:~zeteal)· 

lskenderund a törenle 

işçiye çok büyük ihtiyacı vardır. lıktnderun : 30 ( ı. a . )- lngilterede yapılmıı olan torpidoları- Bulgariıtanın Rusyaya karfı harp 
Hitler Danker'i işçi komiseri ta- mııdın Demirhiaara törenle bayrak çekildi . lskenderunda yapılan etmek kararı verditi anlafılmak · 
yin etmiştir . Danker Gör ingin bayrak töreni pek parlak olmuştur · Şükrü Kanatlı bu münaaebetıe tadır. Bulgar parlamentosu bari · 

=e=m=r=in=d=e==ç=a=hş=a=cmak=t=ır==.=-ı:ıa:ıı==-==ı-==b=ir==h=it=a=be=d=e==b~ul~u=n=m=u~ıt=u=r=·=-ıı:::===============-============~~=======:;;'~..,.;:;;'~n.~w~o~aw~r~191==~ao=:::ı====== 
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i INÖNÜ KIR KOŞULARINA ADANADA f 
f 621 KIZ- ERKEK ATLET GiRDİ i 
: BU KIR KOŞULARINA A iT T A F S iL.ATi iK iNC i S A HiFED E BULA CAKSINIZ : 

••••••••••• 1 ••••••••••• 

, ............ . 
Llltet Almaa 
••llrlne alwl 

Ankara: 30 (Radyo gazetealJ
/ngiliz hava kuvvetleri Almanla· 
rın Lühel şehrine qlır bir taarruz 
yapmıştır . Bu taarruzdan bilhassa 
sivil lıa/k büyük zarar görmilştilr. 
Alman,qaga karıı daha af ır ve 
sürekli taarruzların yapılması şim• 
diden beklenebilir . ............. 
Hindistan da 
müstakil bir 

dominyon olacak 
Krips'in 
teklifi 

Hintde askeri 
manevra var 

PE~ CAP INBILIZLElllN 
TEKLiFiNi KABUL EDiYOR 

Ankara : 30 (Rad yo Gazeteal)
Kripı'in Hindistana götürdü~il 
teklif bütün dünyayı alikadar et· 
mektedir . Bu teklife göre , yeni 
anayasayı hbul etmiyen her han· 
gi bir devlet bugünkü vaı.iyet i ni 
muhafaı.a edecektir . 

lngiltere ile Hlndiıtan araaında 
bir muahede imzalanacı~ ve in· 
giltere Hindistanı müdafaa meso· 
liyetini üzerinde tutacaktır • bu 
teklifte İngiltere bilhassa , mev· 
cud idarenin harp sonuna kadar 
devamını istemektedir. 

Hindiıtında müılümanlar ıek

ıen milyon oldu2'u halde buolar 
bir akalliyet sayılmaktadır . Son 
lngiliz teklifınde müılümınların 
hakları göz önünde tutulmuıtur • 
Hindular, Müslümanlar ve Prens· 
ler lnıiliz teklifini timdi tetkikle 
meşruldurlar. Bu teklif hakkında 
henb bir ıkiı mevcut Jekildir • 
Diter taraftan Mihver radyoları 
Hind iıtını lngiltere aleyhinde kıf· 
kırtmaktıdır • 

Alman radyosuna röre , eter 
Hindliler teklifi kabul ederse Ja· 
ponya Hind istan iıerine yiıiye· 
cektir . 

Y enidelhiden de ıelen haberle· 
re göre, Hindiıtana ait lngiliz tek· 
lı f leri nefredildi. Buna göre, Hın
distan harpten sonra müıta1dl bir 
<lomin) uıı haline gelecektir. Harp 
neticesi li çılccek bır müessiıler 
nı eclııı renı sl alüyü tanı.ime der
hal bıışlı) araktır. 

lngiltern , Hınd'dc mümldln 
olduğu h dar ç abuk l r k bir hü· 
kumct ku rma} ı Hind men faıatle· 
ı ine uygun bulmuşt ur . Hınd do· 
min) onu dahili ve hsrıct ı ıle ıındo 

tibi vaziyetinde olm ıyacaktır. 

(Gerili S lloı:I l&Jfacla) 
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31 Mart 194! TÜRKSÖZÜ 

I_ Bir sanatkarımızın yıldönUmU 
1 l i · ·· HAB 

• • .~ar Hazım Diyorki : 
~ t.,. 

ınoıı.. ~,... .im 
dönümü mu~ 
Çarşamba gürıüg~"' '81 e e 

Halk 
Okul ders 
saatlerinde 
değişiklik 

Zaferı ikinci lnönü 
gıldönümü gecesi 

de bü~_ük bir top:antı )o mesını 
tır . Toren pro~ramı!JA 

Hükumetin yurdumuzda 1 Ni · 
sandan itibaren yaz saatini _tatbi
ke karar verdiğini yazmışhk. Söy
lendiğine göre bir nisandan itiba
ren ilk ve orta tedrisat okulları 

ders saatlerinde değişiklikler ya
pılacaktır. 

YARIN YAPlLACAK BÜYÜK TÖREN 
tarı çizilmiş , hazı~· 

;~~~;~~- BPekiyi Bilir 
Y

irmi beşinci yılı büyük törenle 
kutlanacak olan Türk sanatkarı 
Hazım derin derin düşündü: 

Jlk sahneye çıktı~ım gece biri 
H. 

YAZAN 

F. ES 
si kula~ma eğilip de bana : uBir çi bırakılırdı. Perde dcliti önünde 
gün bu memlekette aktörler için 
jübile yapacaklar!...,, demiş olsay- bekliyene ara :sıra sorardık: 

dı, size yemin ederim ki karşım· - Mutasarrıf ieldi mi? .. 
dakinin çıldırdığına inanırdım ... Ak- - Mutasarrıf geldi mi?,, cüm-
töre tören, aktöre jübile ha!. .. Bu lesi "ne zaman başlıyacatız? n söz· 

Karne tevziatı 
Ekmek karnelerinin dağıtma 

müddeti bu akşam sona erecek
tir . Hemşehrilerimizin bu akşa
ma kadar Nisan ayı karnelerini 
almaları lazımdır . 

Ekmek imalatı 

.......................... 
İ SENİRLİ ! İ 
ı ı 
ı Havalar arllk bahçe- ı 

ı de çaıı,maya çok mUsa ı 
ı it bir duruma geldi. &a· ı 
ı bah ak,am bof vakıfla- ı 
ı randa bahçende toprakla ı 
ı me,gul ol • çe,1111 yiye· ı 
ı cek nebat tohumları ek! ı 
ı ı .......................... 

İkinci İr.önü ıaferinin 22 
inci yıl<lönümü yarın şehrimizde 

kutlanacaktır • Bu rrünascbetle 
Adana Hatkevi zengin programlı 
bir gec e tertip etmi~tir . < lnönü 
zaferi gecesi > yarın akşam saat 
18 de verilecektir . Bütün hem
şehrilerimiz bu törene davetli· 
dirler . 

İnini koşuları 

622 atletimizin 
iştirakiyle yapıldı 

Büyük İnönü koşusu şehrimiz· 
de pazar günü büyük bir intizam o zaman akla gelecek şey mi idi?... !erinin yerine kullanılırdı. 

Aktör!.. O vakitler bu söz bir ya· Aktörler makiyajlarını yapmış-
n küfür gibi kullanılırdı ... Ve biri· lar, giyinmişler, can sıkıntısı için· 
.sine kızdıkları zaman söverlerdi : de, sahnede oraya buraya otur· 
"Aktör herih .•• " .... mu,lar bekliyorlar ... Her şey, her· 

Size bu memleket sahne tel!k- kes hazır ... 
kisinin nasıl büyük bir değişikliğe Fakat mutasarrıf yok .. insan· 
uğradığını göstermek için meraklı da oyun oynamak zevki kaçar, 
bir vaka anlatayım: heyecanı söner, hatt! hazan uy· 

Bir kaç gündenberi ıchrimiz 

furunlarında beyaz ekmek de çı
k.trılmakta olduğu malumdur . 
Dün çıkarılan ekmeklere muayyen 
bir nisbet dahilinde Mısır unu da 
karıştırılmıştır • Bu ckmekl~r bir 
kaç gün sonra çıkmıyacak ve es . 
kisi gibi bütün furunlarda yalnız 

bir çeoid ekmek satışına devam 
edilecektir . 

Aktör oldu~um ve sahneye kusç bile gelir de hala mutasarrıf yatronun ııelmesini dört gözle 
adımımı attığım ilk sene komşula beyfendi gelmez ... Çünkü beklen- bekliyor. Ve bizi, istasyondan, 
rı zavallı anama adeta boykot yap- di~i bilinen mutasarrıf ekseriya dünyanın en güler yüzü ile, en 
mışlardı. bekletmesini de çok bilirdi. sıcak konukseverliğiyle karşılıyor. 

- Çocuğ'u oyuncu olmuş!.. Temsil bitti mi.. Ya gene jan- Bir fchre gidince beledivesi ayrı, 
Diyorlar ve ondan kaçıyorlardı. darına kordonu altında otele fİ· vilayeti ayn. Partisi ayrı, Halkevi 

Çocuğu oyuncu olmuş!. Rab- derdik.. yahut tozlu sahnenin üs- ayrı yardımımıza koıuyur. Herkes 

Kok Kömürü 
Şehrimizde son. zamanlarda 

Kok kömürü bulunmadığı malum · 
dur. Kok kömürü kullanmakta o 
lan bır kısım demir sanayii erba
bı kömürsüzlükten çok sıkıntı 
çeldiklerini ve ifliyemediklcrini 
söylemekte ve alakadarların ken· 
dilcrine kömür temin etmelerini 
dilemektedirler. 

Adana istasyonunda 
Bulundurulacak 
yataklı vagon 

. ve baıarı ile yapıldı . Tam 621 
atletin girdi~i bu önemli koşuyu 

onbinc yakın bir halk kütlesi il· 
gi , hayranlık ve takdirle takip 
etti . Bu 621 atletin 148 i k11.dı, 

erkekler 3000 , kızlar 1000 met· 
re koştular . Nefesi tıkanan, ba· 
caklarının ve göisünün takalı 
kesilen , turu yarım bırakan bir 
tek koşucu dahi olmadı • lnönü 
koıusu muhvemet ve cnerii ko
şusu demekti . Bunu çok iyi bi· 
len gençlerimiz 3000 metrelik 
mesafe üzerinde sanki kuş gibi 
uçuyorlardl . Keşulan yollarda 

bim düşmanının başına verme.sin!.. tünde örtülere sarılıp, aca}'İp bi- istiyor ki tiyatroya bir iyiliği do-
Ve bu yüzden, zavallı kadınca· rer dolma şeklini alarak ve soğuk· kunsun. 

ğız bu işi bilmiyenlerden uzun za- tan titreye titreye uyurduk. Kar- Artık mefhur " mutasarrıf 
man benim aktör oldutumu sakla- nımızı doyurmak için kuru kcsta- geldi mi?ı' cümlesi tarihe karış· 
mışh. ne yerdik. Beş dakika evvel ayni mıştır ve aktör artık u marifetli 

Ayni şey benim de başıma gel- sahne üzerinde imparatorluk taslı- bir dalkavuk değildir. 
di. Mesela bazı kimselerle ahbap yan adamın mum ıfığı altına, hs-

k ı. Bizim memleket gülmesini pek oluyordum. Bana iltifat üstüne il- lılara sırıtmış, kuru estan~ "e· 
tifat yaidırıyorlardı. Mesleiimi sor• mirmesi tuhaf bir şey de~il mi ?. iyi bilir 
dukları ve ben de: Bizi bu kadar bekleten muta· - Vatandaşlarm asık suratla 

- Aktörüm!.. Dediğim andan sarrıf a veya belediye reisine bir gezdiklerinden şikayet eder ve 
sonra artık sel4m sabah arama... yardım iı.;in müracaat etıek koA-ul- iki de bir "gülünüz.. gülmek en 

Neeeee? Aktör öyle mi? ... Ak· mak tehlikesi yüzde yü:ıdü. Nete- iyi şeydir .. " deriz, Acaba hakika-
töre selam mı verilir?.. kim Bursa,da Belediye reisı ken· ten az mı gülüyoru:ı.? Siz ki, gül-

Hcle 0 25 yıl evvelki turneler .. · disine ricacı gönderdiğimiz en kıy- mek ve güldürmek İfine kedinizi 
Hele onlar!.. metli iki a:-kadaşımızı kotmuştu.. vermişsiniz, ne dersiuiz? 

25 yıl evvelki Anadolu turnelui Aktör - marifetli dalkavuk - Ben katiyen bizim halkın 
Bakınız size .. aktörlerin 25 yıl Sonra tam temsili ilim etmi- tabiide a:r. güldüğüne kani deği-

A · b' k l t d lı"m. Bir. gülmesini çok iyi bilen evvelki Anadolu turnelerinin pek şiz. ynı gece ır a an or an 
h b insanlarız .. Lakin iyi şeye güleriz. meraklı olan hikAyesini anlatayım... a er : Zaten mesele de buradadır ya .•. 

Bir Anadolu turnesindesiniz. Bir "Oyuncularını alsınlar' gelıio· 
Olur olmaz. fcye halkın gülmesini otele indiniz. Gece tiyatroya gidı· ter ... '' Aman yahu!... Temsilimiz 
istemek pek tuhaf olur. oeksiniz ... Çok zaman otelin kapı· var .. kim dinler? Çünkü ağam 

sından tiyatroya kadar ellerindeki kona~ında göbetini hoplata hop- İyi şeye güldü~ümüz için öte· 
meşalelcrle iki sıra jandarma kor· lata ııütmek istiyf>r... Kim mani deoberi kurulu düzen giden bir 
donu altında yürümcte mecbursu· olabilir buna?... 11Türk esprisi" vardır. Yeryüzünde 
nuz... O zamanlar için sahne aktö- "esprisi var" dcdeğimiz memle· 

Dayak yememek ·ve hakarete rü bir takım hofça marifetler ya- ketler ve milletler de sayılıdır. 
uğramamak için bundan başka ça· zan bir dalkavuk gibi telikki edi- Bunların arasında Nasrettin ho· 

lyi bir kaynaktan aldığımız 

malumata göre , Devlet Demir
yolları idaresi bundan böyle Ada· 
na istasyonunda her· zaman bir 
yataklı vagon bulunduracak ve 
bu vagon lstanbuldan gelen ve 
lstanbula giden Toros surat kR· 
tarlarına ta1'ılacaktır . Bu suretle 
Adanadan her iki tarafa seyahat 
edecek yolcular istedikleri uman 
yataklı yer bulabileceklerdir . 

23 Nisan pulları 
Çoouk Esirgeme Kurumu 

Genci merkezi tarafından tabct
tirilen 23 Nisan seri pullarının 

Çoculı: haftası münasebetiyle önü· 
müıdeki 23 Nisan gününden iti· 
baren tedavüle çıkarılacağı haber 
ahnmıştır . Beher seri 62,5 ku 
ruıtur • 

Gardiyanlara elbise 
Dahiliye VckAleti , ceza ev

leri gardiyanlarına Devletçe elbi
se verilmesi hakkında bir kanun 
IAyih.ası hazırlanmıştır . 

re yoktu. Netekim acne temsilden lirdi. f.blendiricil.. cası ve birçok tanınmış ıimaları, b 0 6 
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- Geldi mi? GÜNÜN MEŞHURLARI ;:: 
- Daha gelmedi! .. 
- Geç kaldı!.. 
- Gelmeyince de başlıyama· 

}'lZ ki ... 

- Allah etmesin ... Ama halk, 
halk da sabırsızlanıyor .. 

- Geldi galiba ... 
- Geldi, geldi ... 
- Haydi çocuklar ... Tamam ... 

perde!... 
Böyle "geldi mi, gelm.edi mi,. 

diye kendisinden bahsedilen adam 
mesela bulunduA-umuz yerin "mu· 
tasarrıf 'ı idi. 

Hele "mutasarrıf beyefendi,, 
gelmeden başla... hele!.. Bunun 
için 25 sene evvelki bir Anadolu 
turnesinde bir piyesin başlaması 
için ışıktan dekorden, eserden. ak· 
tarden, süflörden ve seyirciden 
lüzumlu bir şey vardı... Mutasar
rıfm ielmesil. Bunun için perde 
deliti aralıtına bir, kapıya bir, 
.sokafın heıına da bir kiti nöbet· 

Mak Artur'un hay atma . aid notlar 
Müttefiklerin Pasifik bölgesindeki bütün kuvvet

lerine kumanda eden general Mak Artür asker O· 

larak doğmuş bir insandır. Asker olarak doğmuş 
demekle hiç de mübalağa etmiyoruz. Zira gen~r~~ 
Mak Artiir 1880 yılı lkincikanununun 26 ncı iunu . 
Litil Rok civarında baba.sının kumanda ettiğ'i bir 
askeri karargahta do~du. Asker borularını dinleye 
dinleye büyüdi1, generalin hatırladığı ilk vaka kızıl 
derili Amerika vahıilerinin babasının karara-Ahına 
oklarla yaptığı bir hücumdur. 

Bu hücumda karargiha kadar giren yerlilerin 
oklarından minimini Mak Artft.rle annesini fedakar 
bir çavuş vücudünü siper ederek korumuştur. Nin· 
ni yerine boru sesi, masal yerine babasının harp 
hikayelerini dinleyen ıeneral bu askeri dekor orta· 
sındı büyüdü. 

Generatin babası Artü Mak Artürk 24 üncü Vis 
konscn piyade alayının komutanı idi. Esaretin lağvı 

muharebelerine iştirak etmiş, dört deta yaralanmış 

bir albay, Albay Artür Mak Artür 1898 - 1901 

yılları arasında Filipin adalarında yapılan askeri ha· 

reketlere iştirak etti 1900 da tümen komutanı oldu. 

Mak Artür de babası gibi asker olmağa karar 

verdi. Harbiyeye girdi. 1903 ve Vest Poen harp 
akademisini birincilikle bitirdi ve istihkam asteğ'me· 
ni olarak çıktı. Mektepte Mıık Artür, 25 yıldanberi 
hiç bir subaya nasip olmayan dolgun numaralar 
alarak sınıflarını geçmi~tir. Fakat bu coşkun çalış
ma onun başka bir çeşit rekor kırmasına da mani 
olamadı. Mak Artür akademiyi bitirirken sekiz kıza 
birden nişanlı bulunuyordu. Mak Artür bugün bu 
macerayı inkir ediyor ve "Hiç bir vakit bu şayi· 
atar kadar kuvvetli bir dü,man hücumuna maruz 
kalmadım.,, diyerek dedikodunun en korkunç düş
manı oldu~unu anlatmak istiyor. 

tedbirler alınmıştı . Bütün yol 
boyunca kaldırımlardan caddele 
re taşan Adanalılar gençleri bir 
zevk içinde alkışladı . Gerçek 
kızlar arasında Kız Liııesinden 

Aysel Köscoğlu birinci , Saba
hat Türközü ikinci , Kı:r. Sanat 
Enstitüsünden Nazmiye Atlas 
üçüncü , Erkekler -arasında Ma-
latya Mensucat Gençlik Gurubun 
dan Hüseyin Yücel birinci , Hak 
kı Şendinç ikinci , Milli Mensu· 
cat Gençlik Kulübünden Mehmet 
lkigül üçürcü sldu . Koşuları 
adım adım takip eden Va\imiı. 
Bay Faik Üstün kazananlara kıy
metli hediyeler ve en iyi dere-ce 
alan Kız ve Erkek Lisesine do 
İnönü a<iını taşıyan birer bayrak 
verdi . Liseliler bu bayragı Okul 
Müzesine koydular . 

Parti Müfettişimiz 
Tarsus : 30 (Türksö:r.ü muha· 

birinden).-C. H. P. lçel bölge 
müfcttşi B. Ha it Onaran kazamı. 
za gelerek Parti ve Halkcvini tef· 
tiş etmişlerdir. Sayın müfettiş hal
kla ve belediye ıle de temas ede· 
rek bir çok vatandaşın dileği ne 
alAka göstermişler ve iki mcnsu . 
cat fabrikasını da ziyaret ettikten 
sonra Mersine avdet etmişlerdir. 

Cumartesi , günü halkevinde 
toplanacak olan öğretmenlerle ko
nuşmak üzere tekrar Tarıusa ge
leceklerdir. 

Atış Poligonunda 
gençlerimiz çalışıyor 

Bu pazar günü Adana Atış 

Poligonunda Adana Gençlik ku· 
lübü mükellefleri arasında atıı 

talımleri yapılmıştır . Bu pazar 
günü büyük lnönü koşuıuna iiren 
Beden Terbiyesi mükell fleri ilC· 
lccek peıar günü atış . mihabaka 
larına devam edilecr ktir . 

Deri ihracatı 
Hükumet aUiklld&rlera verdiği bir 
emirle küçük baş hayvan derileri· 
nin serbest dövizle ihracını dur· 
durmuştur. Bundan sonra bu gibi 
derilerin ihracı için hususi takas 
prensipi kabul edilecek ve mem
lekete mübrem ihtiyaç zümresin
den olan efya ithal edilmedikçe 
deri lisansı verilmiyecektir. 

Adliyedeki nakiller 
Adliye Vekilli~i, hakim ve 

müddeiumumiler arasında dcğiıik-

ı lik yapılması hakkında yeni bir 
kaı arname projesi -haıtrlıma~ı 

baıtamııtır . 

Sayfa 2 

Tarih, Cografya 

Seylan Adası 
S 

eylan adası Uıakşark mu· 
harebelerinde adı çok 
geçen bir yer· olmu4tur • 

Buruı Hint Okyanosunda ve Hin· 
distan yarım adasının ıark cenu
bunda biiyük bir adadır . Buna 
S!rendip adası da derler . 

Hindistandan Palkbokazı ile 
ayfllır . Bo~azın ortaıı Adamköp 
tüsü denen mercan :döküntüleri 
ve kum sağlıkları ile dolu oldu· 
ğundan gemiler buradan geçemez. 
Adanın yüz ölçüsü :L 65 bin kare 
kilometredir . Belçika ile Hollan
danın bir aradaki meaahaları ka
dardır . Nufusu 5 milyon 300 
bini geçer . Ahalinin çoğu Sin· 
gale'dir . Adanın en eski ahalisi 
olan Veddalar:daha azdır • Av· 
rupalılar es"i devirlerde iki bini 
geçmezdi . 

Nüfusun üç milyon kadarı 
Buda dinini , bir milyon lcadarı 
Brahma dinini tanırlar . Ü\: yüz 
bin kadarı müslüman , dört yüz 
altmış bin kadar da hristiyan 
vardır . 

Arazi dağlıktık ve en yük· 
sek yeri 2260 metre yükseklikte· 
ki Adem tepesidir . Başlıca pi· 
rinç , çay , hindistancevizi ye· 
tifir . Çay adanın başlıca zengin· 
li~ini trşkil eder . Son yıllardı 
kauçuk istihsali çok iler!emişti . 

Seylan lngiltcrenin bir müs· 
temlckesidir . Bir umumi vali ta· 
rafından idare olunur . 

Portekizliler 1505 te Scylı· 
nın kıyılarına yerleşmi§lerdi . 
Ada on yedinci asırda Hollanda· 
lıların , 1796 da İngilizlerin eline 
geçmiştir • 

Asker paketleri 
ve P. T. T. idaresi 
Hazırlanan yeni bir kanun 

llyihasına göre , mülhak ve htı· 
sual bütçelerle muvaıcnei umu· 
miye ve belediyelerce postaya 
verilen her cins eıya ile hat.erde 
ve fevkalade anlarda yardım gö· 
ren asker ailelerinden Cerata yol· 
lanacak ( Bir buçuk lı:iloya ka· 
dar ) paketler için üçte bir ücret 
alınacaktır. 

Seferde asker ailelerinin erat• 
yollıyacakları paketler parasıJ 

sevkolunacaktır • 

TORKIYE Radyo•u 

ANKARA Radyosu 

Salı - 31.3.1942 

7.38 Program ve memleket sa•1 

ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Proiraıl' 
( Pi ) 

7.45 Ajans Haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik parçal•' 

( Pi ) 
8.15/ 
8.30 

12.30 

12.33 
12.4) 
13.CO/ 
13.30 

18.00 

18.03 

18.45 
18.55 
19.30 

19.45 
19.55 
20.15 
2045 
21.15 
21.30 

21.45 

Evin Saati 
1 

Program ve Memleket sıı' 
Ayarı 

Müzik: 
Ajans Haberleri 

Müzik : Türkçe pUlil' 
proııramının devamı 

Program ve Memleket s•6 

Ayarı r 
M<iıik : Radyo Salon O 
kestraaı ( Violonist Neaı 
Atkın ) 
Ziraat takvimi 
Müıik : Fasıl heyeti 
Memleket Saat Ayarı 
Ajanı Haberleri 
Konuama 
Müı.ik : 
Radyo gazetcıi 
Müzik : 
Konuşma : 
Müzik : muhtelif J<I!§ 
parçalar ( Pi ) 
Müzik : Klasik Türk ııı 
ziti programı · 

22.30 Memleket Saat Ayarı af' 
Haberleri ve Ba>r aalar 

22 1,5/ 
22.50 Y ımnki 

- Kıpınıo 
Prorram 

l 
t 
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~nkara'dan 

Dağıtma ofisi 
-Yarın -

işe başlıyor 
b• .Ankara : 30 (Tü,.k.aözü Muha
ıtınden) - Halk ve Milli Müda-

~ ihtiyaçlan i~in hükumet t.~r~: 
"dan teabit edılecek her turlu 

111•ddderi, tayin edilecek usullar 
~t Va11talarla tedarik etmek Üzere 
~rulnıası kararlaştırılmış olan 

tıtnıa ofisi umum müdürlüğü· 
~~n nıerkez tefkilitı için ş-eniı 
ır kadro hazırlanmaktadır. iki üç 
~~e kadar tamawlanarak Başve· 

llıte arzedilecek olan bu kad· 
tonun kabulünden sonra dağıtma 
ofiıi unıum müdürü tayin edile· 
tek ve umum müdür de ofisin 
lafra teşkilatı kadrosu hazırlana· 
t•ktır. 

ihtiyaç maddeleriain dağıtıl· 
~ı bakımından önemli olan da
iıtına ofisi umum müdürlüifinün 
il' ~ 11ln bqında çalışmıya başlaması 

llvvetle muhtemeldtr' 

Yağ fiatlarının 
artacağı asılsız 

Ankara : 30 (Türluözü Mu· 
lıabirinden( - Zeytinyağı ve pa· 
ı.ıuıc. yatı mevcutlarının beyana 
libi tutulması bu maddelerin fi· 
Yatına hükumetçe bük.yük zamlar 
Yapılacağı hakkında bazı şayialara 
Yol açmışlır. Fakat salahiyetli 
ı.ıakamlar nez.dinde yaptığımız te 
-.,lardan b-. JAyiaların katiyen 
'-1lıız olduğu ve kötü maksatlarla 
hyıldıtı görülmüştür. 

Hükümetçe bu maddelere fi· 
~l zammı yapılması huıusunda 

ç bir tuavvur yoktur. Zeytin· 
htı ve pamukyağı mevcutların 
~Yana tibi tutulması ve toptan 
lltlfların muvakkaten durdurul· 
ı.ıası son haftalarda kiyasada his · 
ledilen spekülatif hareketleri ve 
fiyatların sebepsiz ve lüzumsuz 
YGlcletitini pnlemek için alınmış 
bir tedbirden ibarettir. 

Beyannamelerle istenil~n malii · 
llıabn tamamlanmasıylc beraber 
l~ytinyatı ve pamukyatı ticare
tınin dotru eseslar dahilinde yü · 
~tsi ve halkın ihtiyacını taz · 
Yilta mahal bırakılmaması için ge · 
teken tamamlayıcı kararlar alına· 
taktır. 

Sovyet cephesi 
( Barı 1 inci sı1lıdı ) 

k•lerı ıiddetle bombalamıştır . 
~hnenlara göre , buralarda bü
Ylk yanaınlar çıkmııtır . 

Alman ve Fin hava kuvvet• 
~ti ıamon zaman taarruzlarını 
"" böıııeye yöneltmektedir . Al· 
llaırııara göre, 28 Martta 27 Sov
Yet uça~ı düıilrülmüştür . 

Bertin : 30 ( a. a. )- Donet 
böıaeıinde düımanın kuvvetli ta
•rruzıarı püskürtülmilı ve dolıuı 
ltnk tahrip edilmiıtir. Almau top· 
~Uıu Leninıırad Konştad 'da as· 
tri hedefleri döjtmüştür . 

Sovyet cephesinin bir çok böl
ltlcrin<le muharebeler devam et· 
lllit ve Moskovaya göre, Sovyet
l~r bııı yerler daha işgal etmiı
tır. Ruı kuvvetleri Alman hatla· 
'1rıda bir gedik açmıflardır. 

Bertin tebliR"inc göre, Donet· 
ltlıi Ruı taarruıu püskürtülmüş
tiir. 29 Mart ttCCliİ Romen kuv
\retıeri düıman mevzilerine gir
lllit, iki top almıılardır. Bir Sov
Yet tebliA"inde de, Rus kuvvetleri 
bir Alman karakolunu basarak 
~1Ylnetli vesikalar ele ıeçirmİf · 
lerdiT, Bir çok Alman subay ve 
tri de öldürülmüştür . 

Moskova : 30 (a. a.)-Lenini· 
tld çevresinde çeteler sekiz ayda 
l6Q75 Alman askeri, 7.000 Alman 
labiti öldürmüş ve 300 kadar Al
lbın esiri almış ve 700 kadar va· 
ton tahrib etmiıtir. 

Bertin : 30 (a. a.)-Harkof do
~U•unda kuvvetli Rus akını şiddet· 
~-•~vaşlarla püıkürtülmfi~tür. Diğer 
111.C&arnterdeki akınlar gen kalmış 
v~ dütmana pek bahahya mal e
dilrniıt;r. Martın ıon haftasında 
2S9 Ruı tayyaresi tıhrib edildi. 

·-------- - ---- - - ----- ----- --------~ 

_Dl5 HABERLER 
jCEPHE VAZiYETiNi TETKiK 1 

Birmanya'daki 
Japon baskısı 

Birmanyada başlayan yrni 
Japon taarruzu gelişmektedir . 
Japonlar Tungo'da mühim Çin 
kuvvetlerini çevirmiıler ve ıimale 
doğru yollarına devam ctmiı· 
terdir . 

Tungoyu çeviren Japon 1'uv 
vetleri buradaki Çin müdafaasını 
kırmağa çalışmaktadır . Bu hava· 
lide Japon baskısının arttığını ln
giliz tebliği bildiriyor . 

Avustralya etrafındaki hare· 
ketlere gelince , Japonlar Salo· 
mon adalarile Yen! Hebrid ara
sındaki geçidi kapayan Sllnta 
Cruz ve Tucopia takımadalarına 

asker çıkarmışlardır . 
Japonlar Avustralya ile Ame· 

rika aruındaki yolu kesmek için 
Avustralyanın ıarkındaki adaları 

ele geçirmeğe karar verdikleri 
gittikçe daha iyi bir surette an· 
Jaıılmaktadır . Yakında Yeni 
Hebrid adalarına karşı da taarruz 
beklenebilir . 

Filipin adalarınrla Japon tay· 
yareleri Amerikalıların iıtihkim
larını yeniden bombardıman et
miştir . Amerikalılar bu bombar
dımanın tesirli o'madığını söylü
yorlar • 

AMERIKADAKI 
HAYAT PAHALILIGI 

Vaıingl<;>n : 30 ( A. A. ) -
Fiyat Mürakabe Komisyonu güç
lükler karıısındadır . Piyasaya az 
mal çıkarılıyor ve gizli satılan 

mallara yüksek fiyat isteniliyor 
Esnaf sık sık fiyat yükselterek 
hayatın bahalılaımasına sebeb 
oluyor . 

Amerllla'dakl 
barp ıa1retlal 
arttırma 1oıaada 

Vaşington ~ 30 .( Tebliğ ) -
Amerika mılletinin harp gayret
lerini artırmak için hayatı yeni 
şartl11ra uydurmak mecburiyetinde 

MUBABIPLIBIN 
YIYICBll DABLIİI 

Ankara: 30 (Radyo Gazetesi)· 
Almanya ve lngillere de son 

aylarda yiyecek mikdarlarında 
çok azaltma yaptı. Her iki taraf 
banun zafare ulaşmak için yapıl 
dıtını söylüyor. Muhtelif kaynak· 
lardan gelen haberler Avrupada 
iktisadi durumun fena bir vazi · 
yette oldutunu anlatıyor. Alman 
yada patates ve bira tahdit edil· 
miş ve eitmek tayini 200 grama 
iodirilmiftir. İtalya ve İspanyada 
vaziyet Almanyadan daha fenadır. 
Bilhassa istiliya utramıf memle 
ketlerde iktisadi darlık daha fid · 
dctle kendini göstermektedir. Bil 
hassa cephelerdedir. 

Mussolini'nin 
dünkü nutku 

Roma : 30 (A· A) - ltalyan 
hava ordusunun on dokuzuncu yıl 
dönümü münasebetiyle Musaoli'ni 
kahramanlık ve qkerlik madalya· 
)arını elile bu askerlerin ailelerine 
ve kendilerine vermiftirr. 49 al· 
tın madalya dağıtılmlflır. Muaso· 

li'ni bu münasebetle mücadelenin va 
ziyetinden ve ehemmiyetinden bab · 
sederek, zaferi krzandıracak me 
ziyetleri anlatmıştır . Ve Mus · 
soli'ni nutkunu şöyle bitirmiştir: 

- "ltalya evladlarına minnet· 
dardır! ,, 

Peten Laval 
konuşmaları 

Londra : 30 (A.A) - Peten 
ile Laval arasında bir müzakere 
nin vukubulması, Almanların Vi 
tiden yeni bir proje tatbikini is 
tediti hissini vermektedir Tay mi 
sin siyasi muhabiri bu hususta 
mütalialarını yazmaktadır. 

Londra : 30 (a. a.) ·- İsviçre 
mahfillerine göre, bir Peten-La· 
val tertibi imkinsııdır. Eter Laval· 
kabineye girerse Petenin iktidar· 

kılmıştır. Bilhana iktisat mevzu- d k'l · ·c b eder .h. d . ·ı .. ._1 1 •~ an çe ı mesı ı a • 
unda mu ım etışı.lı" er oma"- • 
tadır . 'Hindistanda mustail hır 

Hükumet kontrolü azami ge- • l k 
nişletilmiıtir. Şimdi bütün "sanayi domınyou o aca 
ıubel~ri hükumet emrinde ve harp (B•ıı ı inci sa1l•d•) 

için çahımaktadır . Yükaek bir Kripı bryanatta bulunarak, 
ıahsiyet, • Hükumet harp içinde İngiliz tekliflerinin uasını Hind 
Totaliter olmata mecburdur. Haıp milletine bu alıfam ıadyoda iıah 
sonunda tekrar eski niıama av· edecetini söylemiştir . 
det edileceği muhakkaktır 1 " de- Lahur : 30 (A.A) - Pencap 
miştir . Baıvekili son İngiliz tekliflerinin 

reddedilecetini söylemiftir. Ôandi 
teklifleri, vadeli bir çek olarak 
tavsif etmektedir. Pencapta büyük 
mikyasta manevralar yapılmasına 
baılanmıftır. Bu manevralar oıı 
bef nisana kadar sürecektir. 

Bulgarlar Sovyetlere 
karşı harbe girecek 

(BaıJtarafı Birincide> 
ciye encümeni reisi bir makale 
nefrederek, mihver devletleriaıin 
her yerde galip gelditini, ve şim
dide Anglo-Sakıon deni:&lerini it· 
ple batladıtın ve Bulgaristamn 
Almanyaya yardım etmesi lüzu 
munu beyan etmiftir. 

Londradan gelen haberlere 
göre, Bulgar radyasunuıı mihver 
lehinde nt-şriy:ıtına rağmen Bulgar 
milletinin Sovyel Rusya leLinde 
derin bir sempati ile meşbu ol· 
dutu anlaşılmaktadır. lngiliz rad· 
yosu Bulgarca nefriyatinda halkı 
hükümet ve kral aleyhin e tefvik 

eylemektedir. 
Londra : 30 ( A. A. ~ ) 

Bulııar matbuatı Bulrar efkirıumu
miyesini harbe hazırlamakla mcş
guldur . Çünkü Kral Boriı Hit 
terle mülakatında mühim kararlar 
vermiıtir . 

Londra : 30 ( A. A. ) - Bo· 
ris-Hitler aörOtmeleri neticesi 
hakkındı birıey bilinmemekte 
beraber Sofya radyosunun Sov· 
yet aleyhtarı hiasiyat uyandırma-
11 dikkati çekmektedir • 

Bertin : 30 (A.A) - Hindis
tana verilen vaidlerin ve yapılan 
tekliflerin harp sonunda tatbik 
edilmiyecek olan şeyler oldutu 
görülmektedir' 

Tokyo : 30 (A.A) - Kripa'iu 
Hindihtana yaptıtı vaidlerin harp 
sonuııda a;uya dilşeceti muhak· 
kaktır. Zeki olan Hintlilerin buna 
inanmayacatı sanılıyor. 

Y unanistana yardım 
Bern : 30 (a. a.) - Yardım 

Komitesi Yunanistanı yeniden iliç, 
iki hekim ve hastabakıca gönder· 
miştir. Yunan hükümeti Faskalye 
münasebetiyle fakir halka75.000.000 
drahmi datıtacakhr. 

B . millet meclisinde 
(Bqtarafı Birincide) 

Ayların adlarının detiştiril· 
meıi hakkındaki teklif şimdilik 
kabul edilmemiştir. 

Bilyiik Millet Mtcliıi Çarşamba 
ailnil toplınacıktır : 

• 

Sen-Nazar 
harekatı 

Londra : 30 ( a. a. ) - Tay. 
mis, Scnnuara yapılan lngiliz ih· 
raç hareketinin mahdut bir gaye 
ile oldu~unu, burada Almanların 

panilı:e uğradığını ve bü} ük tah 
ribat yapıldığını yazmaktadır. 

Hava Kurumu merkez 
heyeti dün totlandı 

Adkara : 30 (Radyo B,.zeteal)· 
Türk Hava Kurumu merkez he · 
yeti toplanmış umumi bütçeyi ted 
kik ve kabul etmiş ve faaliyet 
raporunu ikleyerek tasvip etmiştir. 
Merkez htyeti 8 Mayısta umumi 
heyeti toplamak karllriyle ve mc 
saisini bitirerek dağılmııtır. 

Adana Sulh mahke
mesi satış memurluğun
dan: 

Şükrü veresesi Hacı Öz çadır· 
cı ile mÜftereklerinin mutasarrıf 

bulundukları Adananın yılanlı mezr• 
uında kiin tapunnn Nisan 929 
tarih ve 79/2 numrosunda kayıtlı 
şarkan kara Salim ve biraderleri 
Ali iken preseci Mehmet veresesi 
Du;an ve Ali Rıza, Garben saka· 
Ilı Artin iken if bankası tahsildarı 
Mehmet timalen diyap otlu Ali 
iken polis memuru Bedri ve kıs• 
men saraç Mustafa cenuben prt · 
seci Ali ile mahdut batın beher 
dönümü 60 Lira değerinde ve 
tapunun 419 da ve 14 parsel 
numrosunda kayıtlı şarkan parsel 
on dinkçi Ziya Garben parsel 
13 Çolak Ahmet cenuben parsel 
12 mazman hacı, hafız haneleri 
şimalen yol ile mahdut Re19t bey 
mahallesinde bir bap hane müş• 
temilatınm 500 Lira değerinden 
bulunduğu ve bu iki gayri men
kulun şuyuunun izalesi suretiyle 
belediye mezat r.alonunda arttırma 
ile 21 Nisan 942 tarihine müsadif 
eden Salı günü saat 9 ela başlıya

rak 12 d~ kat'i ihalesi icra kılına
caktır. 

Muhammen fiyatının yüzde 
yetmit betini doldurdutu takdirde 
en fazla arttıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere on gün temdit edile· 
rek 4 Mayıs 942 Pazartesi günü 
saat 9 da baflıyarak 12 de ihaleyi 
kat'iyesi icra kılınacağından talip 
olanların mezkur gün ve aaatde 
belediye mezat salonunda hazır 
bulnnmaları ilin olunur. 14023 

ZAYİ - Adanı askerlik ıu
besinden almış oldu~um askerlik 
terhiı vesikaoıı kaybettim . Yeni-
sini alacatımdan eskisinin hükmü 
olmarlıtını ilan ederim. 14024 

Adananın Tuzla nahiyesinin 
Narkulak köyünden 

Mustafa oğlu Mehmet 
324 dotumlu 

! ... ._,.~·~·.-·~·~·.ıe·~· .- ·~·~· ... 
• • · Satlık Bağ ! 

• Yılanlı mevkiinde Mersin i 
tertibi iki oda ve üzerinde yaz i 
hk çardak, 12 metre yüksekli· i 
ğ'inde iki kat taht, istirahat i i 
çin büyük bir kameriye ile su i 

i tulumbası, üzüm ve bir çok i 
i meyve a~açlarını havi bat sa· i 
i tıhktır. Görmek ve daha fazla i 
i tafsilat almak için Ulucami ci· i 
i varında tekerci Ahmet Durana i 
i müracaat edilmesi. i 
i 1-10 14026 i 
i i 
~ ~.,.., .... .., .<ıe·~·._, .... ~ .... 91ı• 9' •· .......................... 
ı ı i latıbll ltal J 
ı Yılanlı mezraasında 6 ı i dönüm bir yerde ve bir f 
ı çardağı havi bir bağ satı- ı 
ı hktır . lstiyenlerin Yenibe- ı 
ı destende manifaturacı Ab- ı 
ı dullah Akdenize müraca- ı 
ı atları . 14025 1-S G. ı 
ı ı .......................... 

......................... ~ 
ASRİ SiNEMADA !J 

ı s~~;;e la Allıam s~~=~e •ıı 
1914 de ba~lar 1938 de hitam bu!ur iki büyük cihan harbini 

f en müthiş ıtahnelerle biribirine bağlayan ilahi bir gönlıl macerası f j 

: TGBBÇE S6ZLG ıı 

i VATERLO !-11 • • 
i KÔPRü!fECI • f YARATANLAR: .. 

: ROBERT TA YLOR - VİEN LEİGH r l _ 
f Sevişen iki kalp ... Çılgın bir macera... Ulvi bir aşk Genç f 
f bir kızın hayalı t • • • 25 Senede bir tane çıkan film f • • f Di1'kat: Bu filmin birinci, ikinci ve üçüncü akşamları için f 
f mahdut localar kalmıştır, istical ediniz . f 

• • 
•f Pek Yakında ... Pek Yakında... ff 
it BIJllı ArUıt SPENCEB TBACY f 
~ . 
11ı: KARA GÜNEŞ : 
ıı Şaheserinde •ı 
!ı! - ıi ....................... "'-• ...::;...-=-~·~• 

........................... .- . . 
1 Eski istasyon civarında 1 
• 1 
1 Büyük Furunda • 1 KARNE iLE 1 
i 600 Gram Ekmek 1 
i 10 BDBD'A IATILIYOB 

L.Büyük Furun sahibi Kemal Çelik • . ...................... . 
İSKENDERUN ElEKTRİK İDARESiNDEN : 
(Elektrikçi montör alınacaktır.) 

isi.enderun Elektrik idaresinde ça'ıştırmak üzere 4 elektrik
çi montör alınacaktır. Talip olanların idareye evrakı müspiteleri-
le birlikte müracaat etmeleri ilin olunur. 2-3 
-~ 

ilan 
CEBEllBEREKET C. MÜDDEİUMUMiliGiNDEN · 

Cebeliber~ket Osmaniye Ceza evinin 800 liralık lüzumlu 
görülen yerlerinin inşa ve tamiri dairede mevcut şartnamesi 
mucibince 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin bu gibi işleri yaptığma dair elind~ki vesikalarla 
birlikte ihale iÜnÜ olan 6- 4-942 tarihinde Cebelibereket 
Müdeiumumiliğindeki komisyona müracaatları lüzumu ilin olu-
nur. 16-28 - 3 ı - 2 ı 4009 

i L A N 
Devlet Demiryolları 6 ncı İşletme A · E 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 3000 lira tutan 24, 26. 30 m/m lik 5 ton 
yuvarlak demire talip zuhur etmediğinden açık eksiltme 1 O gün 
temdit edilmiştir. 

Eksiltme 914/942 Perşembe günü saat 10 da Adanada 
işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat 
akçaları ve kanuni vesikalarile birlikte müracaatları lazımdır. 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz. olarak verilmek
tedir. Taliplerin muayyen gün Vf'; saatte işletme komisyonuna 
müracaatları lüzumu ilin olunw. 14022 



BOR SA 
PAMUK - HUBUBAT 

30. 3 • 1941 

KİLO FIATt 
CiNSi En az ' En çok 

K. S. 1 K. s. 
Koza 1 0000 1 00,00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,0<• 00,00 
Klevland fi 00,00 00,00 
M. Parlağı oo.cc J 00,00 
P. Temizı 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. ÇiQ'idi - 00.00
1 K. Çitidi 0,00 

Susam 
- _,, 

0,00 
Buğday yerli 00,0 0,00 • , ___ -

-0,00 Arpa 0,00 " 
Yulaf - 0,00 o:oo-

Subr.s Oöv°b. Kurları -= 

DOLAR 
Alış 129.20 ! 
Satış 132.20 1 

Klta,, ••c•aa, çell, llDet; allı, 
,ıu, llarlta, 110.... matllaa 
1t1erllll TlrldJ•de mevcat mat
Halara rellıllet eder derecede 
talt ve ılraO• •idea çdlanr. 

Türksözü 
Matbaası 

STERLiN 
lihol61 bedelleri (mal ' e· 
deli ) primli sotıı 
Türklyeden gönderll•n nav• 
lun bedelleri 
ihraç edölen mal bedelleri 
olarak ıelen D6vizlerln alıı 
kuru 

776 

749 

728 

Vardım ve seyyahlara ve· 728 
1cıire içi., gelen dlvlılerln 
alıı kuru 

İ Türksözü Cilt Kısmı 
Primsiz 1cıfıt ( T ahtil maa· 524 1 
rotlan vesaire ) 

Primsiz aLı Kuru 520 

İ SAGLAM, TEMiZ, ZARlf CiLT l$LERIHIZI ANCAK TORISÖZO : 
: MOCELLITHINESINOE Y APTIRABILIRSINIZ I 

rtlltetçl ecıaae 

i. .................................... .I 
TOROS ECZAHANESI 

Yeni C•m Y•"• ...................... 

·················--------~ 1 
= N E Z L E · ~ 
1 M 
il . Kırıklık, Baş, 1 
: • Diş ve adele = 
1 ağrıları N 
: En seri ve en katt şe JI 
R kilde yalnız kaşe R 
• il 

= GRIPIN: 
R il 
: De ıeçe~ : 

1 Havaların ıerinlediti bu •
11 M aiinlerde alacatınız ilk " 

il tedbir evinizde birkaç GRIP.N bulundunııak olmalıdır. R 

"ı KAlbi bozmadan, mide ve böbrekleri ftM 
yormadan ıstırapları dindirir. 

il Laumund11 ründe 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ~ 
her yerde pullu kutulanm ısrarla iıtoyinız. il 

M . .,. ........... ~ma:~~---~--~· 
................ ~. 

-[ J!!~: ç~[i~: M~r~~!ı![ ]--
•a, .... nau ... Nazarı Dlllllatla• ı 

ipek ve Yal çoraplarınızd•n k•ç•n ••pları 
franH 'dan heniz r.-:tirtmif oldutum Vitoı Otomatik 
çorap mıkiııasiyle çtkmtlteyiı. Az bir ficrelle çoraplarınızı 
tamamen eıki haliM koyarak teıli_m ederiı . 

Artık giyilmez diye bir kenara attıtınız çorabınızı bize 

ıetirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . 

r .. ~:!füaC~[~::~~-·ı 
... ---··---------------·· Talaaliy• Mala•a•ınlla 

Slpari9 kabul Olunur 

•.• ::: ... ! 13-15 

• 
T. I ş Bankası 
aıon tasamı 11eupıan 

1141 lllramıre pıaaı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Afudo•, 

2 //cinciteırin tarihl•rinJe yapılrr 

1941 lllramlreıerı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. -: 3,000 .. 
2 .. 7SO .. = 1,500 .. 
3 .. 500 .. 1,500 .. 

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

200 .. 25 .. = 5,000 • • 
200 ,, 1(. .. - 2,000 " 

Tlrklye ı, B•nka•ın• P•r• yatırm•kl• J•lnız 
para blrldlrml• ve faiz •lmıt olmaz, •Jnl 
z•m•nd• t•lllnlzl de deneml• oluraunuz 

-----------------------------------------
TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t 888 

Sarmayui : J(XJ.000.000 Tlırlc Lira• 

Şube ve afanı adedi : 26~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel"r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aeatıdaki plana röı ~ ikr"miye dağdılacakttr 

4 Adet 1000 Lırahk «>00 Llra 
4 • 500 '2000 
4 .. 250 .. 1000 

" 40 
" 100 4000 

" 100 
" 

50 500.1 
120 .. 40 " 

4800 
l60 

" 20 3200 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir ıene içinde SO 
liradan qatı düşmiyenlere ikramiye çıkbtı takdirde yüzde 
20 f azlaaile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 l - Eylül, l 1 Birincikinun. 
Mart ve l l Hazira11 tarihlerinh ~, ·cil~~,,·ctir. ...J 

. . 

il 

1 En Büyük Hakika .. 
!R 
• A 
lo 
il 

!Y ao 
!L 
a . 
1 1 - ~-. 
= N 01$ MACUHUNUM YARATTl81 SllAT, 
1 CAZİBE VE GOZEllllTIR 1 

"Radyolin., harikulide mües· 
sir terkibi, dama tazeliti ile 
temayüz etmiş ve onbinleree 

kişinin tercih ettiti yefAne dit 
macunu haline relmiıtir. Dit 

91:hıfııssıhhuında ve rlzellitin· 

de F ırlak neticeler verd 

"Radyolin,. sizi terkibi metbll 
ve birkaç misli pahalı ecnebt 
müıtahzarlanndan da 1r&la..,. 

ni kalmıttar. 

• • 
n 
" RADYOLIN 
a _____ zszszs:..~:..:.s:-.=--:-. 
........................ 
• 1 

e BDa•am Çll9I ve Maldae laldplerla• 
1 MfJ.JDBI ••• 

İ DEMiR iŞ AÇILDI 
• Her nevi alah ziraiye imal ve tamiri. 

l
e bütün makinelere yedek parça, pik ve 

kızıl döküm, souk ve sıcak demir işle • 
1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak İf 
: leri ~aktinde teminatlı olarak yapılır. 
• .ADRES : E•ki lataayon lıaralaola lıarıı•ın,/ O.mir 1 Te~al AJre•i: AJana O.mir lı Telefon 363 ....................... , ... 

L2 : 'L 

NEVROZI 
Bltla alnJUm paneldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyini 
Bla TBll KAii 

NEVROZiN 
iu muannid BAŞ ve DIŞ atrılr 
'-'nı ıür•tle izaleye kAfidir. Rr 
natiıma evcaı, ıinir mafıal .,t 
dele ıstırapları NEVROZIN'll 

te lni edilir. Mie11ir illç : 

N E V R O Z l N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDIHIZ 
/co6ında gü de ) lcaı• alına6ilir 

.._M_ ........................................ .. 

fi Alloae ve Db 'l~ü R,KS(>Z() 
ı ••rOarı Gü~OEL: K ~E • AO_N .. 

! Salıip oe Başmuluurirı 
•, S"nellfi 1400 Kr . FERiD CELAL CSUVKN 

I Aylıf ı 125 • 
ı -!/ lllnlar için ld•reye 
İ mUr•c••t •lmelldlr .................. 

Umumi Neşriyat MadtJrd 
MACiD aOçLO 


