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TiCARET VEKALETlMİZDE ÇALIŞMALAR 
: ........................ : 
ı ı 

I 2.000.000 i 
ı ı 

ı Askerle i 
ı : 

ihracat muamelemiz için 
yeni kararlar alınıyor · ı : 

ı Donette ı 

STANDABTl.AŞTIRMA ·KAiDELERi TATBiKATI 

ZBBIBLI GAZ 
BULLA.NILIBSA 

N. G. 

l ntiliz. Başvekili B. Çörçil son 
nutkunda Alman_ıianın Sovyet· 
lere karşı z.ehirli gaz kullana• 

caıına dair kuflfJelli emmareler 
bulundulıınu haber verdi . Ve bir 
ihtarda bulundu : " Eter Sovgel· 
lere karşı Almanlar zehiı li gaz 
kullanırsa lngiltere bunu kendi 
sine karşı yapılmış bir hareket 
gibi sayacak şiddetle mukabelede 
bulunacaktır • lngilterecle harbin 
bu çeşidi için de lıer tarla lıazır
lık .l/apılmış ve büyük= :zehirli gaz 
depoları meydana getirilmiştir ... 

Bu 1ıarbin en biiyük kabusu 
2elıir/i gaz olmuştur . Daha lıava 
taarruzları başlamadan eV'Vel mu 
lıarebe memleketleri ilk düşündü 
l!ii şey ordu ve milletlerini zehirli 
gaza karşı teçhiz etmek olmuştu . 
lngllterede harbin ilk gıinünden 
İtibaren Kraldan araba atlarına 
kadar her kesin gaz maske•İ ta· 
şımafa ba#adıRtnı gördük. 

Ankara : 12 (Türksöyü Mu 
habirinden) - Ticaret Vekilliği, 

içinde bulunduğumuz olanğanüstü 
durumu göz önünde tutarak, ihraç 
mallarımızın standartlaştırılması 

kanunu üstündeki çalışmalara, gü 
nün şartlarına uygun, yeni bir 
düzen vermektedir. 

Normal ihracata hazırlık olmak 
üzere girişilen bu çalışmaların bir 
kısinı, daha şimdiden, iyi netice · 
vermektedir. 

Bilindiği gibi bügün standart · 
laştırma kaideleri yalnız yumurta, 
palamut, tiftik, yapağı, fındık~ve 
üzüm ihracatında tatbik olunmak· 
tadır. . 

Jncirlerimiı henüı bunlar gibi 
resmen standattlaştırılınış değil 
dir. Bir yıldanberi, Eğe'nin bu 
eşsiz mahsulü de kıymetledirilmek 1 
için Ticaret Vekilliğinin ilgili teş 
kilatı, hususi mahiyette ha:ıırlan · 1 

mış projelerin :tatbikıııa girişmiş 

ve bu arada bilhassa lngiltereye 
gönderilecek incirler için uzümler 
gibi, standart ölçülere uygun for · 
müller bulmu,tur. 

liğinin pamuk, deri, keçi kılı, 
keten, keten tohumu, kendir, 
kendir tohumu, kuş yemi, zeytin· 
yağı gibi diğer maddeler hakkın· 
da aynı şekilde hazırlıklarda bu· 
lunuJduğu öğrenilmiştir. 

ı ı 

ı Alman ı 
ı ı 

i Hücumu i 
• • ı • 
Ankara: 12 (Radyo Gazetesi)· 

Gelen bir habere göre , iki mil 

Bu' korkunç silah şimdiye ka· 
<lor kullanılmadı. Bunu, harp eden 
'11il/etlerin insani duygularına ' mı, 
'11ukabel• ıörmek endişesine mi ? 
Yoksa gaz. harbinin cephelerde 

1niiessir olabilmesi için lcizım ge
len şartların gerçekleştirilmesin· 
deki füçlüğe mi atfetmek lcizım 
dır. Bilmiyoruz. 

Haber alındığıha göre incir 
için başlanmış bulunan bu tt>crübc 
kontrollerine devam edilecek ve 
normnl ticari hayat başlayuıca, 

esasen olgun:bir hale gelmiş bu· 
lunaıı (incir ihracat ni7.amnawesi 
d~ tatbik wev kiine konulacaktır· 

Diğer taraftan Ticaret Vekil· 
Şark cepheaiude a•keri faaliyette11 bir görünüş 

Yalnız son zamanlarda bir 
kanaat hasıl olmuştu : Diğer si
lahlarla tıe devletler aras1 ka · 
nunlara uygun vasıtalarla harbi 
kazanamıyaca~ıni anlayan taraf 
son silah olarak zehirli gazı kul· 
lanacaktır. 

Almanya bö.qle bir vaziyete 
düşmüştür. Bunu zannetmiyoruz. . 
lngiltere Almanyanın aaz kulla 
nacatını ileri sürerek kendisi mi 
daha önce bu işe başlıyacaktır. Bu 
da akla gelemez . 

Ne olursa olsun , hangi taraf 
lıarıgi sebeplerle olursa olsun ha 
işe başlarsa insanlığın alfedemi· 
!Jecef i bir cinayet işlemiş olacak ve 
tarih bu millet için nefretini nesil· 
lerden nesillere nakledecektir. Çıin· 
ka, zehirli gazin harp cephelerinde 
büyük bir iş görebileceti şüphe· 
ildir. Bir takım hava şartlarına 
batlı olan. orduların bu kadar sür· 
<1.t/e hareket kabiliyetine kavuşmuş 
bulunduRu bir zamanda açık azazi 
ilzerıne atılacak zehirli gaz geniş 
Ölçüde netice verecek bir silah ol 
masa gerektir. Bilhassa bütün or· 
dular bu silaha karşı terhiz edil 

tni;tir. 
Fakat buna mukabil zehirli 

ıcız cephe gerilerinde büyük ka· 
labalıkların yaşadı~ı büyük şehir· 
lerde görülmemiş bir af at halini 
alabilir. Ru harpte ise cephe kadar, 
cephe lerisinin çökmesine de, 
ehemmiyet verilmektedir. Binaen· 
aleyh zehirli gaz kullanılmafa 
6oıtar başlamaz derhal cephelerden 
cephe gerilerine intikal •decek ve 
6o11ıca hedefini milyonlarca gü 
"alısız kadın, çocuk ve ihtiyar teş· 
lc;ı edecektir. 

Tarihin ,imdiye kadar kaydet· 
'11edif i bu barbarlıfın mesuliyet 
tıe ne{ retini kimsenin göze alamı
YGcafını ummak fazla saf dillik 
itli olur aceba!,. 

D "' Qı.t· . . 1 agıtma J ısının 

merkez kadrosu 
dün kabul edildi 
MARTİNİK 
MESELESi 

Ankara: 12 (Radyo Gazetesl)
Martinik : vaziyeti günün mühim 
bir mevıuudur. Amerika Vişiden 
ziyade martiniktek i komiserle an · 
laşmağa çalışmaktadır. Peten bu 
mesele üzeı ine bugün istirahat 
ettiği yerden Vişiye dönmüş ve 
Lava! tarafından karşılanmıştır. 

Nev}Ork : 12 a a. - Vişi ile 
Bertin arasındaki münaıebellerin 
ne şekil alacağı malüm değildir. 

r('.r.riıd 3 üncıi saYfadaı 

Ankara : 12 ( Türksözü mu

habirinden) !... Koordinasvon He· 

yeti kurulmuş bulunan Dağıtma 

Ofisinin merkez. kadrosunu kabul 

etmiştir. Ofis kadrosunQa, bir u

mum müdürlük idaresinde iki u

mum müdür muavini, bir umum 

muhasebe müdürü, 6 şube mü· 

dürü, 1 şube müdür muavini, bir 

hukuk işleri müdürü, 22 servis Şe· 

fi,' 26 büro şefi, 67 memur ve 

gerekli miktarda daktilo, 

zi ve odacı vardır. 

müvez-

Resim t:kşark 
şehirlerinden bir 

-.:_köşeyi gösteriyor. 
-u;akşarC .. harbin;-
; ~ait Jı;berlÜimiz

diğ~utunl;;(J'öd-;;, 

· ·= 

ledikleri çok iyi intibalar uyan 
dırmııtır . 
yonluk bir Alman ordusu Donet. 
tc tııarruza geçmiştir . Henüz. 
böyle bir hareketin başladığını 
bildiren bir haber gelmediğine 
göre , Nevyork Taymis gazete-

sının verdiği bu haberi ihtiyat 
kaydile telakki etmek lazımdır. 

Ankara: 12 (Radyo Oazetesl
Kuybişef'den bildirildiğine göre , 
Almanların Rusyaya zehirli gaz 
kullanması R&linde lngilterenin 
de Almanyaya karşı mukebelede 
bulunacağı hakkında Çörçilin söy· 

<Gerisi 3 üncü aayfadal 

DİKKATLER 

Sırayı Tecavüz 
Sözleri iti~ade değer bir 

hemşehrimiz dün gazetemize ge · 
lerek anlattı: 

"- İstasyondaki kişeden in · 
tizamla bilet alınması, girişi çı 

kışı temin etmesi için buraya bir 
belediye zabıta memuru konmuş· 
tur. , 

Dün bu kişeden sıram gelince 
bilet almaya teşebbüs ettiğim sı 
rada, orada intizamı temine me· 
mur belediye zabıta memuru elin· 
de para ile kişeye uzandı ve baş· 
ka birisi için bilet almaya kal· 
kıştı. Kendisine sıranın bende ol
duğunu hatırlatınca kızdı ve: 

Ehh, dedi, haydı bas oradan! 
Bu uygunsuz muameleden do · 

layı kendisini merciine şikayet 
edeceğimi söylediğim zaman da 

1 
hiddeti arttı: 

- Başını istediğin taşa vur! 
Mukabelesinde bulundu. ,, 

Her hangi bir vatandaşın bile 
bu gibi yerlerce sıraya riayetsiz 

liğini esd verici görürken, va
tandaşları bu vazifeye davet için 

tavzif edilen bir memurun böyle 
bir hareketini cidden üzücü bulu· • ı 
yoru:t. 

•• Sahip ve Başmuharriri ' 

f'ERID CELAL 00VEN 1 

1 
Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 19.24 

Onaeklzlncl yıl - Sayı : S3~9 1 
-

SU BAŞiı,AR 
TEŞKİLATA AİT KARAR 
DÜN VÜRÜRLOGE GİRDi 

Ankara : 12 ( Türksözü mu· 
habirinden )- Her muhtarlık mer
kezinde subaşı ve muhtarlığın hu· 
dutları içinde bulunan köy par. 
çası, çiftlik ve mahallelerde de 
subaşı yaıdımcısJ teşkilatı kurul· 
masına dair olan karar Kc,ordi· 
nasyon heyetince kabul edilmiş

tir . Dünden itibaren yürürlüğe 

girmiş bulunan bu kararı aynen 
yazıyoruz : 

1- Her muhtarlık merke1.i n
de Milli Korunma Kanununa mu· 
adde! 6 ncı maddesinin 2 nci ve 
4 üncü fıkraları hükümlerine da 
}' anılarak, istihsal yolile elde edi
len ve ayrıca hükumetçe tesbit 
edilecek maddelerin ve istihsal 
~abalarının dokru mevcutlarının , 
talimata uygun olarak tahmin ve 
tesbiti va:ıifesile mükellef olmak 
ü:ıere Subaşı ve Muhtarlı~ın hu
dutları içinde hulunan köy par
çası, çiflik ve mahallelerde Su
başı teşki18tı yardımcısı kurmaya 
Ticaret Vekaleti meı.undur. 

Nüfusu 1500 den f sıla olan 
muhtarlıkta her 1500 e kadar faz
la nüfus için bir Subıışı yardım· 
cısı tayin olunur. 

Vilayet ve kazıı merkezlerinde 
otun•n mutasarrıflara ait olup o 
merkezin idare hudutları içinde 
bulunan v~ muhtarlıklara bağlı 
olmıyan istihsal sahalarını tahmin 
ve t~sbit işi ziraat teşkilitı ve bu 
teşkilatın bulunmadı~ı yerlerde 
Ticaret Vekaleti teşkilatı mcmur-
1'ırı tamından yapılır . Bu gibi 
,Yerlerde tahmin ve tesbit işinin 
vasatına göre her 1500 müstahsil 
nüfus için bir Subaşı veya yar
dımcısı bu memurların refakatine 
aşağıdski esaslar dahilinde tayin 
olunurlar . 

2- Subaşı ve yardımcıları . 
Her köyün ameli olarak yetişmiş 
en iyi çiftçileri arasından , kaza
larda ziraat memurlarının ınhası 
ile kazıı lcaymakamları ve vilayet 
rrıerkezlerinde ziraat müdürlerinin 
inhası: ile valiler tarafindan tayin 
olunurlar. 

Ziraat müdürleri ve memuru· 
nun bulunmadığı vilayet ve kaza
larda tayin işi re'sen kaymakam
lar ve valiler tarafından yapılır . 
Valiler kazaların tayin ettikleri 
Subaşlarını ve yardımcılarını teb
dile ve bunların yerine yenilerini 
re 'sen tayine ~elAhiyettardırlar. 

Lavalın görüşmesi 
Vişi : 12 ( A. A. ) - La

va! dün Japon büyük elçisi ile 
uzun müddet ğörüşmüştür. 

, ·', ~ ~~;,.~,iilJ' ~~~~

İNGİL TEREDE 
TOPLANAN 
KUVVETLER 

Nevyorlc : 12 ~a.a. - lnglliz 
büyük elçisi Lord Halifaks, rad
yoda hollandalılara hitflben söyle· 
diği bir nutukta, kendilerini kurar· 
malc için İngiliz adalarında bü
.} ük bir taarruz kuvvetinin top
lanmakta olduğunu bildirmişt,ir. 

• 

Yunanistandan 
Almanyaya 
işçi gidiyor 

Ankara : 12 (RedyoOazeteal)
Atina çevresinden de bundan 
ıooro Almanyaya işçi gönderile· 
cektir. 16 Mayıata ilk kafile ha
reket edecektir . Görülüyor ki , 
Almanya askere gidenlerin yerirıe 
ecnebi işçi ikame etmektedir. 

Bulgaristanda 
Yahudilere karşı 

yeni tahditler 
Ankara: 12 (Radyo Gezeteal)
Bulgaristanda Y ahudilcre karşı 

konulan kayitler artırılmıştır. Bun· 
dan sonra Yahudiler hiç bir yere 
gidemiyeccktir 

YINI UÇAK 
GBllllEBI 

Vaşington : 12 a.a. - Ame· 
rikada onüç tayyare gemisi tez
gahlarda inşa edilmektedir. Su 
inşaatın bir an evvel bitirilmesi 
için azami gayret gösterilmekte· 
dir. 

Parti Grupunda 
Ankara : 12 ( a. a. )- Parti 

Grupu Umumi Heyeti bugün top· 
landı. Hariciye Vekilimiz son haf. 
talar içinde bizi uzaktan , yakın· 
dan alakadar eden harici mese· 
leler hakkında izahat vermif ve 
bu beyanat Umumi Heyetçe tas· 
vip edilmiştir. 

Hava muharebeleri her cephede ıiddetle devam ediyor. 
Buna dair haberleri diğer •Ütunlarda bulacak•ınız. 

: .................................... " ............ : 
ı 11 Ebedi Şeften Milli Şefe ., ı 

: ı 

İ Bayrak Erzincanda ! 
i Ankara : 12 (Türksözü muhabiPinden ) - Ebedi 1 
ı ıef ten Milli ıef~,, ya%ıtını tafıyan bayrak gençliğin ı 
ı elinde Er~urumdan Tercana ve oradan Er%incana ı 
ı geldi. Yarın iki1'ci kolda sam•undan hareket ede- ı 
ı cektir. ı 
ı .................................................. ı 
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Şundan bnndan 

GUNUN iZL E Ri Bahtiyarsınız J , HAB ..... RLER 
Japonyaya dair 

JAPONY ANIN EN 
BÜYÜK DÜŞMANI 

I 
ATEŞ 

Yirmi ya,ın,7da olduiiu
n .. zdan dolayı Bahtlyarsımz 
çUnkU: 

Ônünür.de her şey açıktır . 

... -
Adana- Ankara 

Ve diğer hatlardaki 

hava seferleri 
Beş Japon ailesi 

Hayat , ve aşk , .sevinç ve gö1. 
yaşları. Saadet ve keder, muvaf 
fakıyet ve mağlübiyet . lhtimalki 
şimdiye kadar kati bır hattıhare

ket almadını1. bile . Belki de ta
şıyacağınız roplarınız üzerinde bir 
karar almamış bulunuyorsunuz . 

•Hayat \'e o nun binbir. ız.tırabı si· 
z.i düşündürmüyor. Onun haHın
da en uzak bir hükmünüz. }Ok • 
Siıi pek yakından alakadar eden 
bir yığın meseleler size henüz 
meçhuldur. ihtima lli henüz aikı 
tatmadınız . 

PROGl<AM~A DEGİŞİKLİKLER OLACAK 
Bize gelen malümata göre, 

Devlet hava yolları lstanbul, An
kara, fzmir ve Adana arasındaki 
hava seferlerinin yeni bir şekilde 
tanzimi için tetkikler yapmaktadır. 
Bilhassa Ankaradan lstanbula tay
yarelerin daha geç hareket etme· 
si ve bu suretle Istanbuldan sabah 
tayyaresiyle Ankaraya gidip ak· 
şam dönmek istiyenlere Ankara· 
daki işlerini takip için daha geniş
ce bir zaman bırakılmış olması 

S 
ulh zamanında Japonyanın 
baılıca düşmanı zelzele , on
dan sonra da ateştir • 

Mikadonun üzerinde hüküm 
sürdüğü adalar Okyanosün derin· 
liklerinden meydana çıkmıştır . 
.Tarihten önceki devirlerde bazı 

Volkanik aarsıntı lar denizin yüzü 
ne dağ halinde lavlar atmış ve 
bu lavların soğumaaiyle Japon 
adaları teşekkül etmiştir , Fakat 
bu adaların varlıklarını borçlu 
oldukları dt:niultı volkanlar hala 
mevcutturlar ve ekseriya onları 

temellerinden saı san hareketlerde 
bulunurlar . Japonyada her yıl 
vasati olarak 516 yer deprenmesi 
aayılırki her gün bir buçuk dep 
rcnme oluyor demektir . Fakat 
bu d~prenmelerin _büyuk bir kıs
mı ancak çolc: hassas aletler ta · 
rafından hissedilir. 

1893 da şiddetli bir zelzele 
ve onu takibedcn müthiş bir de 
niz. hücumu 50.000 kişinin haya· 
tına kıymıştı . 1923 de ise Tokyo 
tamamıyle harap olmuş 100.000 
insan ölmüş ve 10 milyar Yen 
değerındc zaru ve ıi) an kaycle 
dilmi~ti . 

japonyanın bu jeolojık vazi 
yeti şehirlerinin inşası üz.erinde 
çok mühim bir amil olmuştur . 
Evler ve diğer binalar tuğla , 
taş veya beton yapıların binlerce 
insanı yıkıntısı altında öldürmesi 
imka n ı daima göz.önünde tutula· 
rak tahta veya kartondan yapıl

mıştır . Bu vaziyetin Japon en· 
düstriyi üzerinde d~ büyük tc.-· 
siri olmuştur . Nisbeten mahdud 
bir saha üzerine kurulmuş olan 
Japonya ıaııayi nııntakaları hemen 
daima büyük şehirlerin yakınında 
bulunur . 

Söylendi~ine göre büyük şe 
birler yer deprenmelerinin tesir· 
lerine nisbeten daha az maruz 
bulunuyormuş . Her endüstri 
mıntaka11 nihayet onbeş , yirmi 
kilometre kare üzerinde olup fab 
rikalar üstüste yıkılmış bir vazi
yettedir . Bu şekilde kurulmuş 

ve tahta binalardan ibaret olan 
bu fabrikftların bombardıman 

tayyareleri ve yangın bombaları 

ıçın ne kadar güzel bir hedef 
teşkil edeceği aşikardır . 

lşte bunun içindir ki , Ja· 
pon}'a düşman tayyarelerini sa
hillerinden mümkün olduğu kadar 
uzağa atmağa mecburdur. Japon. 
yanın geni$1emc! ve saldırma po· 
litikası da bu noktadan doğmak
tadır . Ve .>ine bur.un içindir ki, 
Japonya Rusyaya taarruıdan çe 
kinmektedir . Çünkü Viladivos
tokla Tokyoyu birbirinden ayıran 
675 kilometrelik mesafe ( Uçan 
Kale ) ler tarafından nihayet iki 
saat içinde katdeciilebilir . Bir 
kaç yüz yangın bombası bütün 
Japon harp sanayiini bir kaç gün 
içinde bir kül } ığını haline getir· 
meğe kafidir . 

Tokyonun altı buçuk milyon 
nüfusu vardır. Dünyada Londra 
ve Nevyorktan sonra en kalabalık 
bir şehirdir. 

Japonlar endüstrilerinin rand
ınanı üzerinde büyük bir ketumi · 
yet muhafaza etmektedirler. Fakat 
bu endüstri s&halarının nerelerde 
bulundukları pek ala bilinmek
tedir. 

Şurasını da unutmamalıdır ki. 
1923 felaketinden sonrn yıkılan 

fabrikaların yeniden inşttsı için 
Amerikan mütehassısları çağrıl

mış ve işi onlar görmüştü . Bina. 
cnaleyh bu mütahasısların Japon 

Yazal"I 

P.P. 
fabrikalarının nerelerrlc olduğunu 
ve en küçüle dete} larına kadar 
bilmeleri !.:adar tabii bir şey ol· 
madığı gib i bu malümatın çoktan 
Amerıkan harbi.ve nezaretine ve
rilm ış olduğuna da şüphe yoktur. 

Beı Ail'-
* * * 

Japo n içtimai si!!temi, ı.on 
devrelerde görülen Lahiri teka· 
müle rağmen, derebeylık karak 
terini daima muhafaza etmektedir 
işte Japon sosyal bünyesindeki . 
bu derebeylik karakteridir ki har· 
bi J,,pon milleti için kaçınılttmaz 

bir hale solcmuştur . 

Bir nevi mebuslar meclisi olan 
Diyet aıiiları bir kaç kişiden iba
ret olan askeri ve iktisadi dikta
törün emri altındadır . Bugün Ja
ponyada müreffeh bir orta tabaka 
olmadığı_ g b i sağlam bir köylü 
sınıfı <la yoktur. 

Memlekette her i~ adamı bir 
çok imtiyazları ellerinde tutan bü
} ük ailelerden birisinin · kontrolü 
ve tahakkümü altındadır . 

Bu harpten evvel Fransız ma
liye ve endüstrisi meşhur (20U 

aile) tl\rafındırn idare cdıldiği gabi 
Japonya da bt'Ş büyük ailenin elin-

de bulunuyor. Dı:nilebilir ki bu 
beş aile hütün Japonyanın her 
türlü ık tisadi ve mali ha re ketle 
rinin nazımıdır. 

Yamda. Okura, Mitsui, Su. 
mitomo ve Mıhubishi adındaki bu 
beş aile japonranın bütün serma
ye. ihracat, idhalat. ilk madde, 

hariçi, dahili polıtikasını idare et
mektedirler. 

Toprakları kiraya ve köyluye 
ıermaye veren küçük arazi sahip· 
leri ve seı mayedarların yüzıJe 

yctmişı bu b('Ş ailenin a}lıklı mc· 
murlarıdırlar. 

Bu beş ailenin faaliyet saha· 
Jarı çok mebzul ve birbirinden 
ayrıdır. Mitsui kömür madenlerini, 

şömendüferleri, şeker kamışı 1er· 
iyatını, Hidro-Elektrik tesisatlarını 
ve ihracatı idare eder. 

Menşeleri banger olan Mitsu
bishi ailesi bir çok iktisadi faali. 
yetlerden başka ve bilhassa mun
tıız.am bir deniz nakliyatı kumpan
yasının sahibidirler. 

Diğer taraften bu aileler ga 
yet mahirane yapılmış bir kombi
nezonla ve- bir takım a1'rabalık 

bağlariyle birbirlerile anlıışmışlar
dır. f.Mesela Mitsui. Mitsubishi, 
Sumitomo, aileleri Japonyada hiç 
bir kuvvetin yıkamıyacağı bir cep
hP. teşkil ecierler. 

En bÜ} ük bir hata işlemiş ise· 
niz. ne ehemmiyeti var ? istik
balde daha tecrübeli olacaksınız. 
Saadetin nerede olduğundı:ın ha
beriniz yolc. O ister aile hayatın
da ister o nun haricinde olsun onu 
bugün aramıyor sunuz. bile. 

Eğer bugün kalbiniz ölmüş 

bir buhran geçirm işse o yarın 

mutlaka iyi olocak . • 
Hangi kı}afetten olursan olun 

güzelsin. Uzun siyah ve sade bir 
elbise seni yirmi beş yaşından 

fazla gösteremez . Kısa bir etek· 
lik , kıvrık saçlarınırı üıerine ko. 
yacağın bir kordela seni on. yedi 
yaşına basmadığını ilan eder. Bu
günkü hayatın mektep sıralarında 
temsil ettiğin hayattan ihtimalki 
çok başkadır. Bu yolda her gün 
bir parça daha ilerliyeceksin. 

Samimi bir buseyi bir vazife 
busesini, ve nih;vet se~i memnun 
edecek bu buseyi tam~ bu yaşta 
anlayacaksın . · 

Otuz yafmızda olduju 
nuzdan dolayı bahtlyarsımz 
çUnkU: 

Muvazent nizi tamamen bul
dunuz. Hayattan ne beklediğinizi 
biliyorıunuz . Belki de evlisiniı: • 

. belki de çocuklarınız var.Hayattan 
neşe elde etmek sırrını } avaş yavaş 
elde ediyorsunuz. lhtımalki bekar-
sınız. ve hayata atılmış bu lunu
yorsunuz. Elbiseleriniz. ve etvar 
ve hareketiniz hayat telkininizin 
sağlam riya<ııt bir ifadeJ;idir. Dost
larınıtı daha iyi tanıyor ve daha 
iyi seviyorsunuz. Başkalarına fay
dalı olmak hissi •izi neşe ile dol
durmaktadır . Eğer henüz genç 
bir kız iseniz her gördüğünüz er
keği muhtemel bir koca olarak 
telakki etmeyiniz . 

Kırk ya,mızda olduAu 
nuzdan dolayı bahtlyarsmız 
çUnkU : 

Bu yaşta kadınlaı ın boğma 

hayatlarının ortasına geldilderin~ 
kanidirler . Bu tevakkuf zamanı 

ve geriye bakma vaktıdır . Ço
cuklarınız. büyümüşlerdir. Aşkınız 

birinci günün aşkı kadar tazedir. 
Eger evli .değilseniz. arzunun }Ok 
olduğu bir zamana gelmiş bulu· 
nuyorsunuı ... Hayatta artık bir de
ğişiklık istemiyorsunuz . Y alıllZ· 
lığınıza ilaç olmak üz.ere cemiye· 
tin işlerilc yı:ıkından alakadar 
olursunuz. . Ve bunda hudutsuz 
zevkler bulu} orsunuı . 

Altmıf~yafmn.da olduOu 
nuzdan:dolayı bahtlyarsınız 
çOnkU : 

Evli ve yahut bekarsanız, ha
yalın iyi veya ft'nasını tamamen 
anlamıs bulunU}'Orsunuz . Güzel 

düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, ,Ankara-Ela 
zığ tayyare postalarında mevsimin 
ilerlemiş olması dolayısiyle yeni 
tarifenin tatbikin.! başlanmıştır. Bu 
tarife ile Salı Perşembe Cuma 
günleri tayyareler E.lazık-Ankara-

dan tayyareler 14,25 de kalkacak 
Elazığa 17,40 da varacaktır. Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma gün· 
leri tayyareler Elazıktan sabah 7,30 
da hareket ,.decek ve Anlcaraya 
saat 10,45 de varacaktır. Bu şe· 

kilde gerek J\nkaradan Elaz.ığa 

gerekse Elazıktan Ankaraya gide· 
cekler işlerini görerek ertesi günü 
tayyare ile dönmek imkanını bu· 
la bileceklerdir. 

Hava scf erlerine rağbet bu 
sene geçen senelere nazaran çok 
fazladır. Bunun için icabettikçe 
lstanbul - Ankara seferlerinin i· 
kişer tayyare ile yapılması muka·r· 
rerdir. 

Kız Lisesinde 

hayırlı bir cemiyet 
Şehrimiz Kız Lisesinde öteden · 

beri bir yoksul talebeye mürukün 
olan yardımın yapılması için her 
türlü tedbire ba, vurulduğunu 

duy makta lidik. Haber l' aldığımıza 
göre bu defa bu ; yardım işinin 

daha ziyade genitletilmesi düşü. 

nülmüş ve (Kız Lisesi yoksul tale
beye yardım .. cemiyeti) adında çok 
hayırlı.bir cemiyet meydane geti · 

rilmiştir. Sadece kızlarımızın ve 
ailelerinin yardım ve şafkat duy· 
ğularına dayanacak olan bu 

cemiyetin diğer bütün mekteple
rimize de örnek olecatını umarız. 

düşünüyor ve güz.el konuşuyo:-· 

sunuı. Çoculclarınız.a da bu terbi· 
yeyi vermek isti}-orsunuz. Onların 
yaptıklarından, düşündüklerinden, 

söylediklerinden: alakadar oluyor
sunuz.. Ha} atın penbe olmadığını 
anlamış bulunuyorsunuz. . İyisini 
alacak kabiliyetini almış müdrik
siniz. Merak ve tecessüsünüze açıl· 
mış geniş bir saha var .Bütün me
suliyetlerinizi kavramış ve tartmış 
bulunuyorsunuz.. Tartmak, muka· 
yese ctmf.k nihayet kabul veya 
reddetmek hükmü size aittir. Bu 
salahiyet ve hürriyeti size veren 
yaşınıza hürmet ~dıniz ve onu 
bir sürü te~rübe ve bir yığın 
ders olarak kabul ediniz 

UZAKLARDAN HABER=::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::.::::::==:::::::::::::::::::::::::::=:= • 
Dünyanın doyuracağı insan - Aç katan hayvanlar 

Profesör Penk, iklim şeraitini ve arzın verim 
imkanlarını tetkik ederek, dünyanın 8 milyar in 
sanı besliyebileceti kanaatine varmıştır. Bugün 
dünyamızda iki mil1ar insan yaşamaktadır. 

Tanınmış profesörlerden Pubner de, Avrupa 
ile Asyanın 640 milyon insanı barındırabilecetini 

heıabetmiştir. Şimdi nüfusu 126 milyonolan afrikanın 
2milyarkişi doyurabilecetini tesbit etmiştir. 9 milyon 

nüfusuolan Avulitralya 471 milyon insan besliyebilecek 
tir. Amerika Birleşik devletlerinin ~raziai 958 milyoo 
ve cenubi vmcrika daba 1 milyar 937 milyon ki-

'i barındırabilir. 
• * 
* !Ju sene şiddetli ve uzun süren kış yüzünden 

Kopenhag şehrinin büyük parkında karacalar aç 
kalmışlar, donmuşlar ve bu sebeple ölmek derece· 
sine gelmişlerdir. Bu havadis üzerine bütün Ko· 
penhag halkı sefetber halde toplanarak ellerinde 
büyük paketlerle ormana yiyecek götürerek, ka · 

racaları beslemete başlamıflardır. Bu bal, hayvan 
ların kendi kendilerini doyurabilecekleri yaz za· 
manına kadar devam edecektir .. 

·····~~······· ı ~fHIRll 1 ı 
f Yine tekrarllyoruz : t 
• Bu yll kllerln için kuru t 
•. sebze hazırlamayı ihmal t 

atma I t 
•••••••••••••• 

••Yeni Adana,, aın 
mabktmlyetı 

Davacı hakkından 
vaz geçti 

Osmaniye umumi meclis az.a
sından Bay Dede Gürsel hakkın 
da Yeni Adana Gazetesiyle ya . 
pılan neşriyat ile hakaret yapıl· 
dı~ı iddiasilc Osmaniye Asliye 
Ceza mahkemesine açılan ve gı· 
yaben cereyan eden muhakeme 
sonunda Yeni Adana Gazetesi 
sahip ve ha$ muharriı i Ahmet 
Remıi Yüregir ile neşriyat müdü 
rü Mahmut Barlas haklarında 
b irer sene mahkumiyet cez.asiyle 
iki}üzer lira ağır para eczası ve 
üçyüz. ti a manevi zarar için hü
küm verilmifli . 

Haber alındıkına göre davacı 
Dede Gürsel Türk Ceza Kanunu
nun 489 uncu maddesine dayana
rak mahkeme reisliğine resmen 
müracaat ederek bu davasır.dan 
vaz geçtiA"ini bildirmi$ ve dosya
sına meşhruat verdirmiştir . 

Bağlar otobüs 
tarifesi yapıldı 

Yapılan müracaat üz.erine 
Başvekalet Adana şehriyle bağ. 
lar arasında <lhıbüs seferlerine 
müsaade etmiş ve dünden itiba 
ren seferlere başlanmıştır . Bu 
hatta otobüsler saat beştrn 19.30 
a kadar çalışmaktadır . Şehirden 
bağ köprüsüne kadar 20, Tellinin 
deresine kadar 25 kuruş üzerinden 
bir tarife tesbit edilmiştir . 

Ders llltapları 
Geçen seneye karlar maliyet 

fiyatınddn aşağı bir fiyatla satıl

makta olan ilk • orta ö~retim va 
lise kitaplariyle teknik öğretim 

kitapları önümüzdeki ders sene
sinden itibaren takriben yqzde 
10 ile yüzde 30 arasında bir zam 
yapılmak suretiyle satışa çıkarı :a 

caktır . 
Vekalet ders kitaplarının vak

tinde yetiştirilmesi için şimdiden 

kitapların tabına başlanmasını il 
gi lılere bildirmiş ve faaliyete ge 
çilmiştir . Bu maksatla vekalete 
ait d iğ~r neşriyatın tabı işi daha 
sonraya bırakılmaktadır. 

Bay Faik Ülkünün 
yenf vazifesi 

Memnuniyetle haber aldıtımıza 
göre eski Adana Belediye reis 
muavini ve kanara müdürü Bay 
Faik Ülkü Ankara Halkevi mu· 
hasip ye büro şefliğine tayin edil
miştir. Adanada bulunduğu müd 
detçe dürüstlüğü ve çalışkanlığa 
ile kendisini çok sevdirmiş olan 
Bay Faik Ülküye yeni vazifesinde 
ba,arılar dileriz. 

Mersinde gaz 
tevzii başladı 

Mersin : 12 lTürbözü muba · 
birinden) - Dünden itibaren e · 
lektrikıiz evlere gaz tevziatına 
başlanmıştır. · Bn tevziat; Beledi 
ye tarafından yeni yaptırılan üç 
aylık~ karnelerle yapılmaktadır. 

Karneler tamamen numaralı 

olduğundan datıtma işinin intizam 
dahilinde olduğu görülmektedir. 

ftölgede yol 
inşa faaliyeti 
Bölıemizde yol inşa faaliye 

yetine devam olunmaktadır. Ko · 
zan • lmaınotlu şosesi:bağlanmıf 
bulunmaktadır. lmamoğluodan ioce 
dereye kadar 2,5 kilometrelik fO · 
sede ha~irana kadar bitirilmiş ola· 
caktır. ince dere köprüsünün be
ton kısmı inşaatına da batlan· 
mlfhr. 

Kozan ve Kadirlide 
Çeltip ekim hazırlığı 

Heyet dün geldi 

Kadirli ve Koz.an kazalarında 

bu yıl yapılacak çelt.k ziraatı ha
zırlıklarını vilayet komisyonu adı· 

1 na memur editerek mezkür kaza
lara gitti~ini yazdıA-ımız Sıhhat, 
Nafıa müdürleriyle Çeltik mütehas· 
sısından ibaret fen hey'eti yapılan 
ihzaratı mahallen görmüş ve tet
kikatını ikmal ederek dün şehrimi
ze avdet etmiştir. Hey'et Raporu· 
nu vilayet makamına ver-ecektır. 

Haber aldığımıza göre her iki 
kazada Çeltik ekicilerinin yaptık 
lan hazırlıklar şayanl memnuniyet 
bir şekildedir. 

Köy yollarına bir çok ı;ağ-lam 
köprüler ve kanalları fenni kapak· 
lar yaptınlmıştır. 

Hey'etin vereceji bu rapor 
bu günlerde Ziraat Vekaletine gön· 
derilecektir. 

B. Naw lloru 
Beden Terbiyesi Umum mü· 

dürlüğü atletizm fedarasyonu at· 
letizm mütehassısı Bay Naili Mo
ran dün Ankara EK:ispresiyle şeh· 
ı imize gelmiştir. 

Bugün .A:dana stadında yapı· 
lacak seçmelerde Bay Naili Mo· 
ran da bulunacak ve atletlerimizin 
Çalışmalarını yakından takip ede
cektir. 

Bugün seçilecek atlet takımı 

bölgemizi temsilen Mc::ısinde yapı
lacak atletizm grup birinciliklerine 
i'tirak edecektir. 

Çok çocuklu 
ailelere yardım 
Aldı~ımız malamata göre, 

şeker istihlaki rüsumundan elde 
edilecek be~ milyon liranın üç bu. 
çuk milyonunun parasıı şeker da
ğ'ıtılmasına, geri kalan birbuçuk 
milyon liraaının da çok çocuklu 
ailelere yardım f ulına ayrılmasına 
karar verilmiştir. Parasız şeker 
dağıtmanın hangi esaslarla yapı· 
lacağı hakkında bir talimatname 
hazırlanmaktadır .,Kanun önüaıiz· 
deki günlerdctmeclis) umumi he· 
yetinde müzakere edilFrelc, hazi. 
ranın ilk günlerinde yürürlüğe gi
receği ve şeker dağ'ıtılması ifine 
de ayni tarihlerde başlanacagı ü. 
mit edilmektedir. 

Diğer taraftan altı ve altıdan 
faı.la çocuk sahibi olan 46,000 
aileye yardım edilmesi hakkında 

evvelce ayrılan tahsisat miktarı 

yetmif beş bin liradan bir buçuk 
milyon liraya çıkarılmıı bulunmak· 
tadır. Bu suretle 1935 yılındanbe
ri senelik istihkakı olan otuz lira· 
yı, tahsisat olmadığından dolayı 
alamayan çok çocuklu ailelerin bp 
ayrılmıf olan bir buçuk milyon 
lira ile bütün alacaklaı ını hep bir· 
den almaları mümkün olacaktır. 

yapılan istatistiklerden anlafıldı · 
~ına göre çok çocuklu aileleriP 
yüzde Bo ni köylü teşkil etmekte· 
dir. 

ZA Yl - Adana askerlik ıu· 
besinden almıı olduium as .. erlik 
vesikasını kaybettiki•den hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Adananın yarımca köyünden 
Mustafa oğlu Celil yorulmaı 

318 dokumlu. 
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Sofya. mektubu 

rı. } • l 
<-~u g~ns an.ıa 

sigara meselesi 

Sofyada Ticaret Naz rı N. Zaha 
riev'in n~rettirdiği bir emre 
göre, Bulgaristanda . kağıttan ta· 

sarruf yapılttcaktır. Resmi ve hu· 
susi dairelerde dosya için zarflar 
kullanılması yasak edilmiştir. Bir 
tarafı kafi gelmezse açık mektup 
ların arıca tarafına da yazılmasına 
tnüsaade ediliyor. Gene kağıt ta· 
sarrufu maksadile, muhtelit cemi
yetler ve teşkilatlar ve hu~usi eş
has tarafından yeni takvim bastı· 
tıılması da yasak edilmiştir . 

Tıtkvim, yalmz Ticaret Neza
retinin iınile çıkarılacaktır. Sinama 
ve tiyatroların renkli ilanların yan 
yarıya küçültülecektir. Resmi ve 
tayri resmi cemiyetler, teşkilat 

veya hususi şahıslar tarafından 

halk arasında ilin maksadile da· 
tıtılacak matbu kağıtların basıl 
nıası için Dahiliye Nezaretinin 
nıüsa desi alınacaktır. Bakkallarda 
olur olmaz, ufaldcf ek şeylerin ma· 
tazalarda sabunların, diş macun· 
!arının, pudra ve traş ı;abunlarının 
ve diter tuvalet levazımının kutu· 
lara konulması da yasakhr. Bun· 
ların içerilerine reklam lı:ağıdı kon· 
ınası da memnudur. 

Büskivi, Lokum, Şeker, Helva 
gibi tatlı yiyecekler ancak bir 
kilodan yukarı olunca kutulara 
konulabilecektir. 

Bulgaristanda bütün tütün fab
rikalS\rı, boş sigara kutularını top· 
latmak için seferber edilmektedir. 

1 mayıs 1942 tarihinden itiba· 
ren, boİ sitara kutusu gösteren 
siiara satın alabilecektir. içilen 
sigara kutularının atılması, ziyan 
edilmesi yasaktır. Bu kanuna riayet 
ctmiyenler şiddetle cezalandırılacak· 
tır. 

Kasaplık sığırlar 
için değişen karar 

Koordinasyon Heyeti, ~ift ve 
koşum sıtır ve mandalariyle da· 
ınıılık dişi sıgır ve mandaların ka· 
••plık olarak alım, 11atım \le keıil· 

l'Qeleri yasatı hakkındaki kararı 
detiştirmiştir. Yeni değişikliğe gÖ· 
tc, beş yaşına kadar (beş yaş da· 
hil) dişi ve erkek sı~ır ve manda· 
lınn kasaplık olarak alım, satım 
ve kesilmeleri yasaktır. Mezbaha 
Ve kesim yerlerinde kesilecek sı· 
tır ve mandaların yukarıdaki yaş· 
lar dışında oldukları veteriner ra
poriyle tetkiki gerektir. Hayvan 
satlık zabıtası nizamnamesinin 469 
uncu maddesinin A., B., C. parag
raflarında gösterilen mecburi ke· 
simler bu yaş hadleri içinde bulu· 
nan, çift, koşum ve damızlık vaı· 
fını haiz olmıyan veya bu hizmet· 
leri iÖraiye ena-el kusurları bulu· 
•ıan erkek ve dişi sıQu ve man· 
daların alım, salim ve kesimleri 
Yaş haddi kaydı dışında bırakıl· 

tnıştır. Veteriner bulunmıyan yer· 
lerde bu işler, belediye, muhtarlık 
Ve askeri birlik veterinerleri tara-

• fından yapılacaktır. 

l ·;Lh-1•~·· 
TrJRKIYE Racl_yosu 

ANKARA Radyosu 
Çarşamba - 13.5.1942 
7.~o Program ve memleket saat 

7,33 
ayarı 

Müıik : Radyo Salon er-

kestraaı ( Violoniıt Necip 

7.45 
Aılrın ) 
Ajanı Haberleı i 

8.0Q • 
Müzik : Radyo Salon Or· 
kestraaı Programının De-

va mı 
8.151 
l.30 Evin saati 

12.30 Proiram ve Memleket saat 

12.33 
Ayarı 

Müzik : Fasıl heyeti 
lı.45 Ajanı Haberleri 
13.ooı 
13.30 Müıik : Fasıl proıramının 

devamı 
18.oo Program ve Memleket saat 

18.03 
Ayarı 

Müıik : Radyo Dans Or 
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.D15 HABERLER •• • 1 İ Nazarı dikkate ! 
• • • Ceyllaa lktliadı Milli Teavla Alim ve• 

2 milyon askerle 
donette Alman 

hücumu 
(~taralı Birlntide> 

Stokholm : 12 ( A. A. ) -
İki milyonluk bir Alman ordusu 
Do~et çevresinde hücuma geC· 
miştir . Leningrad kesiminde ye
ni Rus taarruz. hazırhklan vardır. 
Almanların pek yakında orta 
cephesinde muaı.um bir taarruza 
kalkacakları bildirilmektedir. 

Bertin : 12 ( A. A. ) -
Kerç yarım adasında kuvvetli 
hava teşkilleri himayesinde ha· 
rekct eden Alman ve Rumen 
kuvvetleri 8 mayıstan beri hücum 
halindrdir . Harp şiddetle devam 
ediyor . Hava kuvvetlerimiz 5000 
tonilatoluk iki taşıt gemisi ve 
bir çok gemi batırmıştır . Başka 

bir ticaret gemiıi de hasara uğ 
ratılmıştır . Diğ'er kısımlarda 

münferit Rus akınları muvaffaki
yetlizliğe uğramıştır . 

Londra : 12 ( A. A. ) -
Analistin mütalaaları : Almanlar 
ya hazırlıklarını itina ile sakla· 
mağa muvaffak olmuşlardır veya 
hut hazırlıklarını göze çarpıscak 
kadar geniş bir ölçüde yapama· 
mıılardır . Kış seferinde bulunan 
kıtalar uıtm bir. istirahata ihtiyaç 
duyacak kadar yorgundur. 

Moakova : 12 (A.A) - Sov· 

yet teblifıinc ek: Şimal hah cep· 
besinde kanla muharebeler olu 
yor. Almanların insan ve mal · 

zeme kaybı ağırdır. Bir Rus bir· 

lij'i bir günde 1600 düfman öl
dürmüş veya yaralamıştır. Aynı 
birlik alb tank ve bol malzeme 
ele ieçirmiştir. 9 may11ta aona 
eren hafta içinde Almanlar 171 
uçak kaybetmişlerdir. Biı. aynı 
müddet zarfında 86 tayyare kay
bettik. 

Nevyork : 12 ( a. a. )- Nev
york Taymis gazetesine göre, iki 
milyonluk bir Alman ordusu Do 
net cephesinde taaaruı.a başla
mıştır . Bu gazetenin Bern muha 
biri diyor ki: .. Moskovadan ge
len yarı resmi haberler Alman· 
lamı şimalde O:nyeper Petrovsk· 
tan cenupta Kerç yarım adasına 
kadar uıanan 490 kilometrelık 
cephe üzerinde 24 zırhlı tümen , 
2000 uçak ve çok yüksek sayıda 
piyade kuvvetleri kullandık.tarını 
bildirmektedir. Muhabir, a)'ni ıa· 
manda Leningrad kesiminde yeni 
Rus taarruz hareketlerınden ve 
Smolenıkte Alm Rn lutalarının ö 
nemli faaliyetinden bahsediyor · 
Almanların pek yaltında orta cep· 
hede büyük ölçüde bir hücuma 
kalkacakları bildiriliyor. 

Malta üstünde 
Malta : 12 (a. a.) - Düşma· 

nın dün Malta üzerindeki faaliyeti 
çok hafif olmuştur. 

kestrası 

18.45 Müzi1' : Fasıl heyeti 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Müıi1' : 
20.15 Radyo Gar.etesi 
20.45 Müzik : Bir halk türküs6 

ötreniyoruz 

21.00 Ziraat takvimi 

21.10 Müzik : 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik : Riyaseti Cümhur 
bandoıu 

19.00 Müzik : 
22.30 Memleket Saet Ayarı ajans 

Haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve 

Kapanı~ 

••••••••••••• . 
Almanya'ya 
hava akın' 

Londra : 12 !(a. a.) - Kil, 
Rur ve diğer Alman üslerinde bü· 
yük tahribat yapılmıştır. lngiliz ha· 
va bombardıman filoları bombala· 
ma hareketlerine devam etmekte· 
dir. Bir çok tezgahlara tam isa
betler olmuş, bir fabrika tamamen ' 
mahvolmuştur. 

• •••••••••••• 
Martlalk meıeıeıı 

( Başı 1 inci s11yl11d11 ) 

Bunun için Martinik hakkında Vi · 
şi ile Amerika arasında görüşme
ler oluyor. Amerikalılar bu ada· 
nın fı ansa hesabına himaye edil· 
meıini istemektedir. 

Amerikanı.. Martinik mesele-
sini :ortaya atması Vışiyi çok 
müşkül bir vaziyete sokmuştur. 

Berne : 12 a.a. - Buradaki 
intibaa göre Vaşingtonun Marti · 
nik hakkında aldığı tedbiı M. La
vali çok güç bir duruma sokmuş· 
tur. 

Basler Nachrichten gazetesi· 
nin Vichy muhabiri, frdnsız -
amerikan münasebetlerinde hafif 
bir düzelme haııl olduğunu ve 
bunun Madagaıkar adasının işga· 
linc Amerikanın doğrudan dGğ· 
ruya iştirakEetmemiş olduğundan 
i:eri geldifini ya7.ıyor ve şunu 1 

illve ediyor: 
Vichy siyasi mahfillerinin zan· 

netliğine göre ne Vichy ne de 
Amerika, münasebetlerin kesilme
sini ~erçekten arzu etmiyorlar. 

Londra : 12 a.a. - Martinik 
radyosu dün sabah erken aşağı· 
daki tebliği neşretmiştir. 

Amiral Robertle Amerikan 
amiralı Hoover arasında dün bat· 
hyan görüşmeler hakkında yaban· 
cı radyolarda tafsilatlı tefsirler 
neşredilmektedir. Yüksek komiser 
amiral Roobert tefsirlerin mevsim· 
siz olduğunu bildirmek arzusunda· 
dır. Ve dinleyicilere bu haberler
den bir netice ı;ıkarmamalarını 

tavsiye etmektedir. 
Nevyork : 12 a.ft. - Fransız 

mehafiline görC', Martinik iili ko· 
miserlyle deniz bölgesi komutanı 
Huber arasındaki müzakereler 
memnuniyet verecek şekilde dr
vam ediyQr. 

Türk -· İngiliz 
deklarasyonu 
yıldönümü 

Ankara: 12 (Radyo Gazetesi) 
İngiltere ile imzaladığımız dekla
rasyonun bugün yıldönümüdür . 
O zaman Avrupa sulhu - Yani 
üç sene evvel - Ciddi bir teh 
dit altında görülüyordu . Türkiye 
o umandan bu ıamana kadar 
lngiltereye kara gün dostu oldu
ğunu isbat:etmiştir. Ve bu dost· 
luk böylece devam edecektir . 
Londra radyoau bu münasebetle 
bugün çok harardli neşriyat yap
mıştır . 

Norveçte kararlar 
Londra . 12 a·a. - Norveç 

teki Ktıisling hükumeti olduğu 
bir 1'ararla lngiliz tayyarelerinin 
Norveç üzerindeki faaliyetinin ga 
zetc>lerde bahsedilmesi yasak e· 
dilmiştir. 

Zehirli gaz meselesi 
Londra : 12 ( A. A. ) -

Taymis gazetesi , Almanların 
bundan ıonra yılolan kendi yu
valarına ağ'lıyacağını , eğer Al
manlar zehirli gaı harbine kal
karlarsa lngilterenin de derhal 
buna müracaat edeceğini yazmak 
tadır . Almanyımın buna hesaba 
katarak gaz kullanmaktan vaz 
geçtiği de sanılıyor . 

' 

Mühim 
olaylara 
intizar! 

Stokholm : 12 ( A. A. ) -
Göring'in Fransada bulundu~una 

dair şayialar dolaşıvor . Pirene 
sahilleri açıklarında İngi iz donan 
masının faaliyette bulunduğu hak 
kındaki şayialar heyecanı arttır

maktadır . 
Alman 1'aynaklarından gelen 

haberlere göre alınanlar Madagas
karın itgalinden beri tam bir iş 

birliti temin etmek hususunda 
Fransa üzerinde şiddetli bir bas-

'" yapıyorlar . 

1 Uzakşarkta __ 

Blrmaayada 
ıoa vaziyet 

Londra : 12 (a. a) - Salo
mon adalarında müttefik tayyare· 
leri hücumlarda bulunmuştur. Bir 
kaç Japon nakliye gemisine isa· 
betler olmuştur. 

Bangkok : 12 (a. a.) - Bir· 
manya'dan gelen haberlere göre 
müttefik kuvvetleri takibeden Ja
pon kıtaları Hint Birmanya hudu
dundaki ehemmiyetli mevzileri iş

gal ettikten sonra general Alexan
der'in kılalarını çevirmeğe muvaf • 
fak olmuşlardır. 

Londra : 12 (a. a.) ·- Sala
hiyetli kaynaklardan bildirildiğine 
göre karışık durum aydınlanma

dıtı cihetle Birmanya'dan sarih 
haberler alınamamaktadır. Fakat 
zannedildiğine göre Britanya kıta
lan Şindirn vadisini takibederek 
geri çekilmeğe devam etmektedir. 
Muhtelif tuzaklardan ve çevirme 
hareketlerinden bahsedilmesine ra~
men ordunun tecrit edildiğini zan· 
nettirecek bir sebep yoktur. 

Haberler biribirini takibetmek
le beraber Taungyi'de bulunan 
Çinlilerin irili ufaklı çeteler halin· 
de dağ'ıldığı ve şimale doğ'ru iler· 
!emeğe çalıştığı muhtemeldır. Şim· 

di Mandılay'daki Japon kıtaları• 
nın oldukça ehemmiyetli bulun
dukları da kuvvetle sanılmaktadır. 

Tokyo : 12 (a. a .) - Koray 
, harbinde Amerikanın iki tayyare· 

gemisiyle bir zırhlısı, iki torpido 
muhribi batırılmıştır. Jngilizlcrin· 
de bir 1ırhlısı 1 iki torpido muhribi 
hasara uğratılmıştır. Japon kaybı 
bir uçak gemisi ve 36 uçaktır. 

Afrika vaziyeti 
Roma : 12 a.a. - Şimal Af· 

rikada ve akdenizde şiddetli ha . 
va faaliyeti oldu. 

Kahire : 12 a.a. - Dün düş· 
man devriyesiyle az ehemmiyet-
te çarpışmalar oldu. Mer kt:z ke· 
siminde bir dütman devriyesi 
susturuldu. 

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

H AlK EYİ R(İSll~iHOEH : 
Kütüphane ve yayın komi· 

temizde açık bulunan bir aza· 
lık için seçim yapılacağından 
bu şubeye kaydlı olanların 
20/51942 nci Çarşamba günü 
saat ( 17 ,:iO) da Halkevinde ha· 
zır bulunmaları. 14137 

Kızılay reisliğinden : 
Oyun kağıtları Adana Kı· 

zılay merkezinde satılmaktadır. 
Yalnız kendi işlerinde sarf ede· 
ceklrrini merkezimize temin 
edenlere aylık ihtiyaÇlarını geç-
memek şartiyle arzu ettikleri 
mikdar verilecektir. C. 

KİRAUK EY 
itfaiye sokaj'mda "125,, numa · 

ralı hane içerisinde müstakil elekt· 
rikli, tulu.hah üç oda kiraya ve· 
rilecektir. 

İsteyenlerin idarehanemize 
müracaatları. 

lsatım Ortakblı Booperatll Şlrketladeal • • 1 S~nelerdenberi faaliyetini durdurmuş • 
olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 

e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· • 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamışhr. Her ı 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve I 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 
: kar mukabilinde 'pe_rakende olarak satışa• 
e başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa- I 
•ı hş mağazasına uğramaları kendi menfaat· : 

leri icabıdır. 12-26 14082 e • . ........................ . 
ilan 

Devlet Demiryolları ~dana 6. ıncı İşletme 
Arttırma, Eksitme Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 5700 lira tutan 300 ton meşe odunu 22/ 
Mayısj942 Cuma günü saat 16. da kapah zarf usuliyle Adana· 
da 6. ıncı işletme Mzdürlüğü binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 427.50 liralık muvakkat teminat 
akçaları ve}a teminat mektupları, kanuni ikametgah vesikaları. 
nüfus cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalariyle yukarda tayin 
edilen günde 2490 No.lu kanunun emrettiği şekilde hazırlamış 
oldukları telclif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
Adanada Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme Müdürlüğü bina
sında toplanan Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi 
etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyona müracaatla görüle· 
bilir. 6-8-13-16 14117 

ZİRAAT MEKTEBİ MODORLOGONOEN 
Muhammen 

behermetre Tutan ilk teminat 
Cinsi Miktarı fiatı Lira kuruş km uş 

D. 90Yatak yüzü 2500 met. 40 Kr. 1000 00 7500 
1. 25 eninde ya· 
tak çarşafı 1000 ,, 
Elbiselik kol astarı 145 .. 

• • cep astarı 196 ,, 

150 ., 
40 " 
40 ,, 

1500 
58 
78 

00 
00 
40 

l 12,50 
435 
588 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı pamuklu bezler 
yerli malı olaeakhr. 

2 - ihale 20 - 5 - 942 Çarşamba günü saat 1 S de 
Vilayet ziraat müdurlüğünde yapılacaktır. 

3 -istekliler şartname ve nümunesini görmek için hergün 
mektep idaresine muracaat edebilirler. 

4 - Talipler ihale gün~nde teminat makb~zlariyle kanuni 
vesikalarını alarak muayyen saatta toplanacak mektep satmal-
ma komisyonuna müracaat etmeleri. 5 • 9 - 13 - 17 

İ l l N 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Arthrma, eksiltme komisyonu Reisliğinden: 
inşaatı ikmal edilen Toprakkale istasyonu büfesi bir yn müd

detle kiraya verilmek üzere pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlık 
16 Mayıs 942 cumartesi günü saat 11 de Adanada tşletme 
Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli ~40 lira ve muvakkat teminat 18 liradır. 
İsteklilerin 942 yılı Ticaret Odası vesikası, nüfus cüzdanı, iyi 
huy kağtdı vesikalarile birli~te tayin edilen gün de komisyon 
Reisliğine müracal?tları lazımdır. Bu işe ait şartname ve muka
veleler komisyona müracaatla bedelsiz olarak görülür-

i . ._. .............. .., ..... ·~·..-. .......... ~·---i 

i Kiralık bag~ i i i 
i K · l 1 .. 'd i i araısa ı yo u uzerın e i 
i iki odalı muntazam bir bağ i 
i kiralıktır. ~ i 
! ihtiyacı olanların Antaı.! 
• b .. ti • i ya an arına m uracaa arı i 
i ilan olunur. C. i . . 
! . ._.,... . .-........ .-...... ._. . .., ...... ~ . ._.' 
ı ........................ ı 

i KiRAUK EV ARANIYOR i 
ı 6 - 7 Odalı ve her türlü ı 
ı konforu havi . derhal otu· ı 
ı rulabilecek bir ev aranı- ı 
ı yor. Toros fabrikasına mü- i i racaat edilmesi. l -3 14 \33: 

: ........................ : 

30-5-9-14- 14101 
------ ---

Satlık Arsa 

Reşatbey mahallesinde 
Ada 494, parsel 4, metre 

320 arsa sadıktır . Ebe 

Hayriye hanıma müracaat 

olunması . 

11-16-19-22 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Tiırkıö.zü otM. 
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Sayfa 4 TÜRKSOZO 

........................................ 
BORSA • • • • • •• •• •• • I TU S ZU i 
PAMUK - HUBUBAT 

12 - 5 - 1941 

KiLO FlATl 
CiNSi En az En çok 

1 
K. S. K. S. • • • • • • : Gazete ve Matbaası : 

Koza ı 00.00 00,00 
~levland Ç_:_ ---00.ÖO-
Klevland 1 00,0f• 00,00 
Klevland 11 -OÖ,OÖ 00,00 

• • • • - M. Parla~ı oo.oo j_Qo.oo 
P. Temizı 00,00 00,00 

• • • • Kapım ah 

: Türksözü OKUYUCUlARINA DÜNYANIN HER TARA- : 

! flNDA VUKU BULAN HADISElrni GONO 60- • 
: Gaz et esi NÜNE VERiR. TORKSOZONO TAKIP EDiNİZ. : 

Y. Çi~idi ~.oo 
K. Çiğidi 0,00 
Susam -- -0.-00 

Buğday yerli ~o.o 10,üol 
Arpa 0,00 -0,001 
Yulaf -o.ooj o,oo 

• • • • 
Ser b~s Döviz Kurları 

DOLAR 

; Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, : 
: plAn, barıta, bilumum matbaa TürksözÜ • 
: işlerini Tllrklyede mevcut '1&t· 1 

Alış 

Satış . 
STERLiN 

129.20 
132.20 

lihalôf bedelleri ( mal Le· 776 
dcll.) primli satış 

• baaıara rekabet eder derecede Mat b. aasz : 
• tab ve sflratıe elden çıkarır. • 

Türklyeden gönderilen nav· 749 
lun bedelleri 
ihraç adilen mal bedelleri 728 
olarak gelen Dövlzledn alıı 
kuru 

• • • • 
Ycrdım ve seyyahlara ve· 728 
saire içi" gelen dlivlzlerin 

• • : TürkSözü Cilt Kısmı : 
olıJ Luru 
Primsiz salış ( Tahsil mas· 524 
rotları vesaire ) 

• • • • 
Primsiz alış Kuru ' 520 

: SAGlAM. TEMiZ, ZARlf CllT l~lERINIZI ANCAK TORKSÖZÜ i 
: MOCELLİTHANESİNDE YAPTIRABillRSiNiZ 1 

Nöbetçi eczane 

• • f UAT ECZAHANESİ 

......._,..~ 

• 
T. iş Bankası 
&üçflk tasarruf hesapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 ı\tlayıs, 3 Ağustoa, 

2 /hincite,rin tarihlerinde y >pılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Lir alık 2,000 Lira 
3 .. 1000 3,0110 
2 7lo 1,500 
3 " 

500 1,500 
10 250 

" 
2,500 

40 .. 100 
" 

4,000 
50 . .. 50 •• 2,500 . . 

200 .. 25 
" 

5,000 
200 H. .. 2,000 

" 

· TUrklya ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrml• ve faiz clmıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurutua ta ri hı : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lira"' 

Şubr" ve aıan ıı adedı : 265 

Liral ve ticari her nevı haııko muamele:~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiy~ v~riyor 

Ziraaı Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar ruf hcsaı:lar.na en 
n 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilc·cek kıır'ı:ı ilf" 

ı.ısa~ıdaki plana göı ı: ikr:; miye dağıtıl:ıc:ık tı r . 

Adeı ıouo 

500 
Liralık .ıooo 

2000 
·l 250 IOUD 

'40 " 100 .. '40110 . 

Ura 

"V 

• •••••• 
yeni postane yam 

..... .. :;::ıım ................. _ 

~:::::::::::u:::::::zc:::::::::R 

" ı : .: :: :: .: :: - - .. .. .: .. :. :. :: :: .: :. :: :: : 

--l~~~ .. Ç~~~.~ ... ~.e_r~~!~~~. _ --
eayanıarımızın Nazarı Dikkatine ! 

ipek ve . Yal çoraplarmızdan kaçan sapları 

Fransa 'dan henüz g'!tirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap ınakiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 

~ 
tamamen eski halin~ koyarak tes!im ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ··---------...... -.... ··-··-· ! H o s N Ü E R G ÜVE N I~ 
, Moda Tuhafiye Pazarı yenı ış 

i ··---~·---------------· Tuhafiye Mağazasında 

Sipariş kabul Olunur 
15-15 13934 

~=:=u::zcc:u:::ıc::::x=::u=u~:~ 

•:=::::::::::::u::::::::u:::.. 

~ N E Z L E A 
" " "• - Kırıklık, Baş, H 
t Diş ve adele = 
~ ağrılan N 

" " ft En seri ve e n kati şe· " 

" kilde yalnız kaşe H 

~ G R I P · ı N = 
n ~ 
~ iJe geçer ~ 
tf Havaların serinled iği bu H 
~ günlerde alacağınız ilk lfl 

13 Mayıs 1942 

İLAN 
SEYHAN P.T.T. MOOORlOGONDEN · 

1 - Jdııremiz ihtıyacı için Kozan 1'azasının Sumaklıtepe Or
manından kestirilip 110 ad,di Kozan ve 570 adedi Misis istaayonun
da teslim edilmek şartile 680 adet reçineli çam telgraf dire~i 

· 5-5-942 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Beher direğin mu ham men bedeli 11 lira 50 kuruş olup 
temamı 7820 lira , muvakkat teminatı da 586 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltme ..:1-5-942 perşembe günü · saat 16 da Seyhan 
P.T.T. Müdürlü~ü binaıındaki Eksiltme Komisyonunda yapılacaHır. 

4 - Bu baptaki şartname bedelıiz. olarak her gün -mesai 
dahilinde- müdürlük kalem şefliğine müracaatla görülebilir. 

S - Talipler , nıuvaHat makbuz veya Banka teminat mektup
larını ve Ticaret Odalarından alınmış bu seneye ait vesikalarile 
2490 No. lu arttırma , eksiltme kanunun.ıt U}'gun olarak tanzim 
edecekleri telıclif mektuplarını havi kapalı zarflarını 3 ncü madde-le 
yazılı eksiltme günü .saat 15 e kadar Eksiltme Komisyonuna tevcO 
edece1'lerdir . 

Postada vaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez . 

6-10-14-17 14116 

NEVROZIN 
BfltOn ajrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

l BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
~u m uannid BAŞ ve DJŞ a~rıla
r ını süratle izaleye kafidir. Ro
natizma evceı, sinir mafııal ve 
dele ıstırapları NEVROZlN'le 

leda"i edilir, Müessir ilaç : 

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

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

"::ır: :::zcı:r:c.: :ı === * u u * u u u u:::rr::a:: 

ıoo so ~ooo 

120 40 '4801 
160 \ 20 3~0/1 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiye nlert" ikramiyt" ç ı ktığı takdirde yüzde 
20 fazlasi]e verilecektir. 

~ DOKTOR 

~ ı·;~ı~:";::::k:~~=~-:~:;"::··'~kö~;;'~;:.i ! !Muza/fer Lokman 
yormadan ıstırapları dindirir. " " 

Kuralar senede 4 defa. 11 - E y lül, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 l Ha ziran t ari11brin J .. c~'<:il~..::'!'<tir . 
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= Luzumunc!cs günde 3 adet alın ır. Taklitlerinden sakınınız ~ " Bergin hastalarını maayeneba· 
~ her yerde pullu kutularmı ısrarla ;steyinız. = ~ nesinde kabul eder. 
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