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INGİL TERE İLE 
DOSTLUGUMUZ 

Nev%ad GÜVEN 

O
niki Mayıs lngiliz-Tıirk dost· 
luk ve itti/ ak arı/aşmasının yıl 
<löniimüydü. Bu münasebetle e· 

tıe/ki gün lngiliz radyo/arz hara· 
retli bir neşriyatla bıı gıinı1 kutla· 
dı. Ve 7 ürkiyenin sözüne sadaka· 
ti ve dürüst politikası karşısında 
lngilterenin duydu~u memnunluRu, 
minnet hislerini ifade etli. 

Bugıin de tereddüdsüz diyebili· 
rizki, 1939 Mayısında imza edilen 
7 ürk - lngiliz dostluk ve ittifak 
paktı ogünki ruh ve malıiyetinden 
en küçük birşey kaybetmiş değil· 
dir. Karşılıklı menfaat ve anlayış 
prensiplerine dayanan bu dostluk, 
belki bugün iki taraf için de imza
landıfı andaki ehemmiyetinden da· 
ha büyük bir değer kazanmış bu~ 
lunuyor. Milletler arasındaki bu· 
fünkü büyük mücadelenin üç yıla 
yakın bir zaman içinde gösterdiği 
inkişaf ve yayılma, iki memleketi 
böyle bir anlaşmaya sevk eden 
düşünce ve duyguların ne kadar 
doğru ve haklı olduğunu ispat el· 
miştir. 

Hiçbir saldırma ve yabancı 
topraklar üzerinde hiçbir emele 
dayanmayan bu dostluğıın biricik 
gayesi sulhun devamına yardım 
ve iki memleketin men/ aatlarını, 
toprak bütünlüklerini korumaktı. 

Türkiye bu paktı imza ettiti 
zamanki politikasına şimdiye /.:.a 
dar büyük bir sadakatla devam 
etmekle yalnız kendi men/ aatları· 
rıı korumuş olmakla kalmamış, 

flgni zamanda dostu lngiltereye de 
Yarın tarilıin daha büyük bir ehem· 
miyetle kaydtdeceti bıiyük bir lıiz· 
mette bulunmuştur. Filhakika Tür · 
kige, bugün İngilterenin düşmanı 
olan Almanya ile de dosttur. İyi 
münasebetler kurmuştur. Jngiliz 
dostlarımızın çok iyi anlad ğı bu 
Vaziyeti "garip,. bulanlar yok de
lildir. Fakat böyle düşünenler, 
Tıirkiyenin sulh politikasındaki sa-
mimi/iğe, katilile akıl erdiremi
Yenlerdir. Biz diAer memleketler· 
le yaptılımız ahidleri, sözleşmderi 
hiçbir gizli emele, taarruz maksa
dına dayamadan sadece sulhun ve 
sullıumuzun korunması gôyesini 
güderek yaptık ve yapıyoruz. Bu· 
~üne kadar bu gayretimizde mu
t1aff ak da olduk. Bu politikamız 
hiç kimseye, muharib taı aflardan 
hiç birisine bir zarar da vermiı 
def ildir. Bilakis Aurııpa ile Asya· 
nın elcle verdiği bir geçil üzerin· 
ele ve iki hasım arctsında bir sulh 
mıntıkası yapmak ve bir emniyet 
unsuru olmakla iki tarafa tla lıiz· 

met etmiş bulunuyoruz. 

Bugün lngiltere ile aramızda 
bulunan b4gük dost/ulu en hafif 
~eki/de bile sarsacak birşeg olma· 
clıAı gibi ne Almanya ve ne de ita!· 
gaile dostluk münasebetleri yürüt· 
trıemize mani olacak bir sebeb var
dır. Bu vaziyetimiz, hiçbir suretle 
egoist bir politikanın [eseri olarak 
tnüta/cia edilemez. Türkf.qenin bu· 
günki mücadele dışında kalmak 
için sarf eltili gayret sadece birşeg 
ifade eder : Sulhseverli~ini ve 
başkalarının hüriyct ve topr•/...ları 
üzerinde en küçük bir emeli bu 
lunmadıfını. 

Türkf.qenin yıllardanberi, hat· 
ta harbin kendisine en çok yaklaş· 
tı~ı en nazik safhalarda bile bü· 
Yük bir azim e1e sof ukkanlılıkla 
takibe devam cttif i bu politikayı 
arıc•k birşey bozabilir : Toprakla
rına ve milli menfaat/arına karıı 
dışarıdan gelecek en küçi!.k bir ta
arruz. 

En kati bitaı af/ık kararımıza 
raAmen harbin başlangıcındanberi 
böyle bir ihtimali de hiçbir zaman 
iÖzönünden uzak tutmuş değiliz. 
Bu taarruz ne taraftan gelirse 
gelsin topraklarımızı ve Milli şe· 
re/imizi ne kadar korkunç bir şid
detle müdafaa edeceğimize artık 
herkesin inanmıf bulundutunu da 
ZQnnedigoruz. 

Sovyet cephesinden bir görünüş 

ZİRAİ SAVAŞ 
BUTON ANADOLUDA ZiRAi 
MfJCADELE DEVAM EDiYOR 

Ankara : 13 (Türksözü Muhabirinden) - Ziraat mücadele teşki · 
latı haşerelerle mücadeleye başlamıştır. Diyarbakır, Elazığ, Mardin, 
Urfa ve llavalisinde geçen yıl zarar veren haşereleri öldürmek için 
gereken bütün tetbirler alınmıştır. Bu bölgeye geniş bir mücadele 
teşkilatı da gönderilmiş ve haşerelerin mahsule zarar vermeden öl· 
dürülmesine başlanmıştır. Kocaeli bölgesinde de elmalara dadanan el
ma kurtlariyle mücadeleye girişilmiş bulunmaktadır. 

"""""""""""""""""""""""""" : ı 

i Suikast davasına i 
İ dün devam edildi İ 
ı Müddei Umumiye Göre ı 

J Meğer Pavlof İtalyada Faşizmi devirmek J 
J ve Bulgar Kralını öldürmek için i 
ı daha evvel bir takım suikatlere ı 
J iştirak etmiş olan bir adamdır J 

""" .. """""···· 
Ankara : 13 (RadyoOazeteal)- ı 
Fon Papene karşı yapılan suikasl 
davasıııa buğün:de Ankara 

agır cezasında bakılmıştır. Pavlof 
suikastin Türkiye ile Sovyet Rus· 
ya arasındaki dostluğu bozmak 
istediğini ve bunun faillerinin 
kaçtığını söylemiş, reis mahke· 
nin siyasetle alakadar olmadığını , 

mahkemenin, hudut içinde devam 
etmesini istediiini söylemiştir. 

Müddei umumi dosyanın tet· 
kik için kendisine verilwesiııi İs· 
tQmiştır. 

Ankara : 13 (A.A) - Bomba 
muhakemesi · buııün Ankara agır 
cezasında saat 9,30 da devam etti. 
Sovyet konsoloshanesinin şoförü· 
nün tevkif edildiği ve sonradan 
bırakıldığı hakkında Pavlofun id · 
diasına ait İstanbul zabıtasının 
mektubu okundu. Bu cevapta Sov 
yet k"nsoloshanesinin şoförünün 
tevkif edilmediği bildiriliyordu. 
Bundan sonra Abdurrahmanın avu 
katı kalkarak Pavlofun kendisine 
cahillik damgasını vurduğunu ve 
binrenaley bu va7iyet tekrar eder· 

· se kendisi aleyhinde dava açaca· 
ğını söylemiştir. 

Müdtlei umumi Pavlofa sual· 
ler tevcih etmiştir, kendisinin ' 
şimdiye kadar nerelerde bulundu· 

Amerika - Vlşl 
mtıaasebetıerı 
nazik devrede 

BİR ANLAŞMAYA 

VARILABİLECEK Mİ? 
Ankara: 13 (Radyo Gazetesi)· 

Çorçll dlyorkl : 

İngiltereye gelmek 
bir arı kovanına 
girmek demektir 
Londra : 13 (a. a.) - Dün 

akşam kıtaları teftiş eden Çorçil 
kısa bir hitabede bulunarak "şim· 
di lngiltcre adasına gelmek bir 
arı kovanına girmek demektir." 
Demiş v~ 1,5 milyon silahh mu
hafızın bulunduğunu ilave etmiş· 

tir. 

ğunu sormuştur. Povlof Romada 
ve Sofyada bulunmadığını söyle· 
wişdir. 

Müddei umumiye göre, Pavlof 
1925 de Romada faşizmi devirmek 
için bir teşebbüste bulunmuş, 1929 

de de Bulgaristanda da Kral Borise 
bir ıuikast tertip eden şebeke ile 

beraber bir avukatın evinde pat· 
layan bomba ile alakadardı. 

Bu vaziyet alakadar sefaretler· 
den sorulacaktır. Muhakeme 20 
mayıs 942 çarçamba gününt kal· 
mıştır. 

••••••••••• 
RUS C!!!!ESİNDE i 

Kerçte büyük i 
• muharebeler : • 

BÜYÜK AKININ : 
BAŞLANGICI : 

YENf SiLAH i • • ••••••• 
Kerç savaşı bitmiş 

Almanlar 40,000 
esir' almışlar • 

Ankara: 13 (Radyo Gazetesi) -
Almanlar Kerç yarım adasında 

şiddetli muharebelere girişm iştir. 

Bu vaıiyet Ruslar tarafından da 
teyid edilmiştir. Fakat orta Rus 
cephesinde taarruza geçildiği he· 
nüı teyid eclılmiş değildir. 

Görüldüğüne göre, au taarrU7.· 
lara Alman büyük taarruzu adı 

verilemez . Büyük taarruzun ~a
yasın son haftasında olacağı söy
leniyor. 

Alman Başkumandanlığı bugün 
fevkalade bir tebliğ neşretmiştir . 
Buna göre, Kerçte asıl müdafaa 
hattı yarılmıştır. Ve Sov}•et kıta
ları ricat halindedir. 

Berlin : 13 ( a. a. } - Ruslar 
Kerçte 40,000 den fazla esir ver
miştir . Birçok harp malumesi 
alınmıştır. Düşmanın Kerç istika
metinde takibine devam ediliyor. 

Moskova : 13 a.a. - Ameri
kan muhabirlerine göre Kerç } a
rım adasında büyük bir muhare
be oluyor. Hem almaıılar, hemde 
ruılar büyük kuvvl t eri ileri sür
müştür. Bu tarrruzun Kızılordu 

tarafından tardedileceği ümid e· 
dilmektedir. 

Berlin : 13 a a . - D. N. B. 
bildiriyor: Alman ve rumen teş
killerinin Kerç yarımadasınA karşı 
başladıkları geniş ölçüde hücum
la. f'l•an ordusu, şark cephesinin 
muayyen bir noktasında kış mü
dafaa vaziyetinden taarruz. vaz:i
yetine geçmiştir. Bununla beraber 
alman askeri mahfilleri, bu ilk ha
reketi, başlıyacağı bildirilen büyük 
taarruz hareketinin başlangıcı ola
rak telakki etmektedirler. Alman 

fGPrL ... ı 3 üncü sııyfadal 

•8••········· İngilizlerin iki 
yıldaki kaybı . 

183,550 kişidir 
Londra 13 a .a. - M. Atlee, 

bugün Ava.!11 kamara.sında Britan· 
ya imparatorluğu kuvvetlerinin 3 
eylül :1939 dan 2 eylül 1941 e ka
dar 183,550 kayıp vermiş olduğu · 
nu bildirmiştir. Bu sayıdan 48,974 
ü ölü 58,458 i esir ve 29,756 sı 
kayıptır. 

••••••••••••• 

Peten üıerindeJ daha müeeı· 

sir olmak için Göring Par ise gel
miş bulunuyor • Göring , eğer 

istekleri kabul edilmezse , Tu
nusla Korsikanın işgalinin ltalya 
ya bırakılacağını Vişi hükumetine 
bildirmiştir . 

<Ger.iti 1 ltnoü 1&1faclal 

Uzakşarkta yerli askerle teftiş esnasında. Uzakşarka ait haberler 

üçüncü sabifcdedir. 

FERiD CELiL OOVEN 1 
Kuruluı Tarihi : 1 KAnunusani 1924 

On..adıılncı yıl - Seyı : S310 ) -
ı · istihsal maddelerimizi ~ 

Halk dağıtma 
birlikleri işi 

Birlikleri kar•a yolaadakl karar 
icra Veklllerıncı taıdlk edildi 

Ankara : 13 ( Türhözü muhabiridden ) - Halk da~ıtma birlik· 
leri kurulması için yapılan hazırlıkları bilıfümiştik . Bu maksatla he
ıırlanan Koord inasyon kararı icra Vekilleri Heyetinin tasdıkından geç· 
miştir . Karar, yakında neşredilecektir. 

Harbin doğurduğu çeşitli ıorluldar arasında , istihsali temin olu
nan maddelerin dağıtma işleri de vardır . Normal zamanlarda dağıt

ma , bu işlerle uğraşan ve geçinen mutavassıtlar eliyle yapıiır • Ve 
bu dağıtmanın en büyfik nazımı rekabettir . Fakat istihsalin istihlake 
yetmediği , nakil işlerinde zorluk olduğu zamanlarda dağıtmanın mu
tavauıt elinde bırakılması güçlükler doğurmaktadır . Bu güçlükler 
arasında fiyat yükselişleri, istifleme hareketleri başta gelmektedir. 

işte halk dağıtma birlikleri 
bu güçlükleri önlemek maksadiy-
le kurulmaktadır . Neşredilmek 
üzere olan Koordinasyon kararı· 

nın metnine göre , halka yapıla
cak dağıtmaları kolaylaştırmak 
maksadiyle Ticaret Vekilliğince 

tesbit olunacak yerlerde c Halk 
Dağıtma Birlikleri > kurulacaktır. 

Şehirlerde h,.r (250) iki )'Üz elli 
evlik ve yahut llOOO} bin nüfus
luk bir halk kitlesi bir halk da
ğıtma birliği teşkil eder . Her 
birli~in bir reisi ve dört azadan 
müte~ekkil bir idare heyeti var
dır • Karar , birliklerin idare 
heyetlerine mühim vazifeler ver
mektedir . Bıınların başta gelen· 
lcri ~unlardır : 

1) Birliğe dahil baların bir 
defterini hazırlamak. 

Kanada'da 
Hükümet Buhranı mı? 

Lizbon : 13 (A.A) - D.N.B. 
bildiriyor: 

Deniz aşırı askerlik hakkın· 

daki projenin parlamentoya veril· 
mesi Kanndada bir hükCtmet 
b u h r a n ı n a sebep olmuş· 
tur. Nakliyet nazırı M. Cordin 
ist:fa etmiştir. Dün akşam liberal 
mebuslar bir toplantı yapmışlar· 

dır. Sözü geçen projenin kabulü· 
ne mani olmak için bir parlamcn· 
to grubunun teşkil edileceği tah · 
min olunmaktadır. Hükümetin pro· 
je üzerinde israr edip etmiyeceği 
bilinmemektedir. 

, 2) Dağıtması kart u ulüne 
bağlı maddelerin mesela ekme~in 
kartlarını dağıtmak . 

3) Hükumetçe doğrudan do2" ============= 
ruya müstehlike dağıtılması ten· 
sibedilen maddelerin dağıtılmasını 
temin etmek. 

4) Nüfus de~işmelcrini ve 
baların ihtiyaçlarını takip ve 
teibit etmek. 

5) Perakende esnaf birlikleri 
vasıtasiyle yapılacak dağıtmaların 

günlerinden ve yerlerinden aza
lan haberdar etmek ve nihayet 
buna benzer diğer bir takım işler

le hükumetin verece~i vaıifeleri 
rörmektir. 

Köy mıntakaları için her köy 
bir dağıtma birliği olarak kabul 
edilmiştir . Ve her birlikte gene 
köy muhtarının reisliği altında 

dört badan mürekkep bir idare 
heyeti bulunacaktır . Köy idare 
heyetlerinin vaz:if eleri de şehir 
idare heyetlerininkine benzemek
tedir. 

Okul, çocuk yuvası, hastane 
ve hapisane gibi istihlak yapan 
yatılı müesseseler başlı başına 
birer dağıtma birliği teşkil ede· 
ceklerdir . Tabii buralarda bulu 
nanların asıl oturdukları yerlerde 
ki kayıtları silinecek yani bir ki
şinin iki ayrı birlilden istifade et
mesine imkan verilmiyecektir. 

Birçok şehirlerimi7.de maksat 
ları balarına iyi ve ucuz: istihlak 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

Ankara : 13 (A.A) - Büyük 
Millet Meclisi bugün toplandı. 

Teşrii masuniyetı alınan bir me· 
busun tevkifi için meclisten ye· 
niden karar almağa lü:ı.um olmadığı 
hakkındaki encünıen mazbatası 
görüşülmüş ve kabul edilwiştir. 

Sıhhat şurası 

bugün toplandı 
Ankara : 13 ( a. a. ) - Yük

sek Sıhhat Şurası yarın sııat 

14,30 da toplanacak , adli , idari 
ve fenni meseleleri müzakere edc
celıtlir . 

maddeleri temin etmek olan istih
lak kooperatifleri mevcuttur. Ye 
ni dağıtma planında bunlardan da 
istifade olunacaktır . Karara gö
re istihlak kooperatifleri kendi 
statülerine güre çah:malanna de
vam etmekle beraber dağıtma 
birliklerine verilen vaıif eleri de 
görecekler ve hükumet tarafından 
verilen veyfl kendilerinde bulunan 
maddeleri tebliğ olunacak direk· 
tifler dairesin<ie tesbit olunan fi 
yat ve şartlarla dağıtacaklardır. 

Nakil vasıtaları Ticaret 
Vekaleti emrine verildi 

A ,,Jıara : 13 (Radyo gazel.si) - Memleketteki Nakil 
vatılaları Ticaret Vekaleti •mrine verilmiıtir. Ticaret Ve· 
kal.ti bu huıu.ıa bir ıalimatname hazırlamı,tır. Memle· 
lcettelıi nakil oaııtaları memleket ihtiyacına göre teıkilatlan· 
dırılacaktır. icabında bu nakil oaııtalarına kabiliyetleri da· 
hilinde İf verilecek ve ücretleri t•diye olunacaktır. Ticaret 
Velıalcti bilhaHa iaı• maddeleri naklinde bu vaııtalarJan 
iatifad•Y• baı vuracaktır. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Anglo - Sakson kuvvetlerinin i 
• • • • i AVRUPAYI ISTil~ASI ! 
• • • • • • • •• • • • 
! MUMKUN MUDUR ? i • • 
• h b" - - - - - k- . - k- •• f B u ar ın yuruyuşu mum un ve gayrı mum un Yazan 
f hakkındaki telakkilerimizi alt üst etmiştir. Me- f 
f sela; askeri mütehassısların yüzde doksan do· p p f 
f kuzu Rus taarruzunun imkansız olduğu kanaatinde • • f 
f idi. Fakat, bu taarruz yapıldı. Daha çok az zaman • 
f evvele gelinceye kadar garp veya cenup Avrupa- + 
f sının istilaıı tasavvur bile edilmiyordu • Şimdi ise yeti olan bir üs o la rak görülmekte id i . Kırımda • 
f günün en mühim meselesi budur . Ortada sadece Almanlar 200 kilometre uzunlu ~undald bir sahili f 
f Fransanın, ispanya, İtalya, Belçika , Hollanda , ls- müdafaa edemed:ler. Ellerinin altında büyük mik- • 
f kandina"·ya ve Balkanların mukadderatı bahis mev- tarda ihtiyat kuvvetleri de hanr bu lunu} ordu . f 
f z~u değil , a}ni zamand~ ve dahıı Z~}ade ikinci Hıılbu ki garp Avrupasında ve Akdeniz. kıyıların- • 
f bır cephe açmak meseleııı vardır . Yanı Almanyayı da bu kadar büyük kuvvetler tahşi t t:tmeleriııe • 
f kuşatmak gayesi. Kızılordu Şarktan hareket ede- imkan yoktur. Diğer taraftan e:ğer müttefikle me- f 
f rek Almanyanın işgali altında bulunan garbi Av- sela hpanya veya i şgal altında bulunmayan Fran . + 
f rupayı karadan istila edebilir. Fakat Anglo • Sak- sız topraklarına bir çıkarma hareketi }aparlıılsa f 
f son milletleri bu işi yapabilmek için mutlaka ka- Alman kumandanlığı bir takım taii zorluklarla da + 
f raya aııker çılcarmak mecburiyetindedirler. karşılaşacaktır. Çünkü, evvela bu toprakları ışgal f 
f ASKER ÇIKARMA için ayrıca kuvvetler ayırmağa ve buralarda da f 
f işgal kuvvetleri bırakmuğa mecbur olacaktır. Fran. + 
f Halbuki , umumiyetle karaya aııker çıkarma sa ve İspanyada maruz kalacağı mukavemet ve f 
f en güç askeri bir hareket sayılır . Sahillerin mu - sabotaj [ Baltalama J hareketleri de ayrıca ehem f 
f hafazaaı nisbeten kolay bir i$tir. Müdafılerın elinde mi} etlı bir takını maniler olacaktır . Cephede ol- f 
f sahillere istedıklNİ kadar ihtiyat kuvvet sevketmek duğu k"dar cephe geri sinde de harp etrneğe mec- f 
f gibi bir avantaj vardır. Sahil bataryaları, harp ge- bur kalacaktır. f 
f milerinin toplarından daha tesirlidir. Taarruz ellen f 
f taraf mühimmat, yiyecek ve diğer malzemeyi de- KARŞILIKLI KUVVETLER • 

f niz aşırı temine mecburdur . Bu işin arzettiği bü- Hıç şüphe yoktur k i, Avrupaya bir çıkarma f 
f yük güçlüğe misal olmak üzere daima 1915 Ça- hareketi ıçin müttefıkleriiı büyük kara , deniz ve f 
f nakkale taarruzu gösterilir . hava kuvvetleri huırlaması lıhımdır . Fakat ne f 
f Almanların Norveçte muvaffak olmaları da Akdenızde ltalyan donanması , ne de Avrupanın f 
f Norveçlilerin hazırlıksız ve çok zayıf bir mü<la- şimal sularında bulunan Alman donanması istila f 
• faaya sahip olmalarından ilerı gelmiştir k · · h k • · + _ _ • . · uvvetlerının sa ıllcre ya !aşmasına manı olacak 
f Bununla beraber , buturı bu amıller meseleye bir kudrettedir. Alman hava kuvveti · R . c p f 
• k - ·ı b k k .. ı b' b erı us e + 

im !nsız gozı e a ma ıçın ırı:r ~e. ep tt"ş~il hesınde meşguldur. lngiliz hava kuvvetleri şimdi · f 
f edemezler. Almanya , Avrupa sahıllerını Narvık- den Avrupanın parbııı<le ve ş ı malindc Almaıı ha-
f ten, Atinaya kadar müdafısa zorundadır . Bu uzun- v kuvv tle · ka ş u·· t- 1-k k b · f . . . . • a e rıne r ı s unu · azanmışa enz.ı. + 
f lukta bır hattı tahkım ıse ımkaıısııdır . Şunu da yor. Amerikan muaz:ı.am harp ha~ıılıkları ve ima· 
f unutmamak lazımdır ki , 1tetyanııı bır kısmından r. _ _ _ _ _ _ •• f 
• b k kd 

· h"ll · d h h t hk lalı meııfaatlere bu ustunluğu nıunakaşıı gotur mez f af a A enız sa ı erın e emen emen a ı- . . • . . . 

• b
. kt Ex- A 1 S k bır şekılde kaı.andırmağa kafı gelebılır . Almanya • 

mat namına ır şey yo ur. 0 er ng o - a 'IO ll· •• . . 

• 
şarkta duıı~nberı başl ı} aıı bu y crıı ta arru1uııda f 

tar Akdenize ve fİmal Afrika ü:1lerine hakim Ol· da süratle muvaffak olup Sovyet ordusunu tıısfıye 
f salardı ~ütün cenup Avrupası sahilleri tamami!e edemeıse uzun sürecek bir harpte gıttıkçe aşına · + 
f tehditlerı altında bulunurdu . Filhakıka Avrupanııı . . . f 
• · ı Ati t•ı. h"ll · d h · · t 1 k" 1.1 crık ve lngı ltt"renın elıııde bulunan ve gıtt ıkçe ar- f 

şınıa ve an ı" sa ı erı a a ıyı a 1 ım el ı • . 
• · t' F ı. t b" · t·ı- · 1 h k,,f 1 k tan kara kuvvetlen de Alman ordusu karşısına f 

mış ır. a"a ır 11 ı aya manı o ma5 a d ı ge ece . . . _ . 
• d d d 

x. · ı çok tehlıkelı bır duşman olarak çıkabılecck bir • 
ercce e e5 ı . f kuvvet olacaktır. f 

f ALMAN - SOVYET HARBiNiN Tf.S RI Bü~ün bu_nı~rd_a~ hir ne~ice çıkarm~k la11m- f 
f Almanyanın bir Avrupa istilasına karşı müda- dır : Boyle bır ıst.ıla h_arek_etın~Je Anıc~ ık?n _ka: a • 
f faa kudreti Alman - Sovyet harbine bajllıdır. v~ hava k~vvetlerı net ıce uzerınde ~atı ~ır amıl- f 
f Alman orduıonun başlıca kuvvetleri bugün dır. Amerıkanın kara nrdul~rı altı mıl}on,'.an aşa . f 
f Sovyet cephesine bağlanmıştır. Bu kuvvetlerin şark il'. _oı_mı~ac~ktır · . Eğer Amerıka bu ~u vve_tın bt"~te f 
f cephesinde vaziyetleri ııe kadar güç bir duruma bır~nı ş_ımalı A!r~ka _ve Avr~yaya _ gon~erır~e mut- • 
f düşerse Avrupa sahillerinin müdafaası da 0 kadar tefıklerın sayı ıtıbarıle de U!>lÖnluklerı munakaşa f 
f ıayıflamıf olur. Almanlar Rus cephesinde vasati edilmez bır şekle girer. f 
f olarak ayda beş, altı yüz bin asker kaybetmekte- 40 VEYA 60 FIRKA f 
f dir. Almanyanın Avrupada tutmağa mecbur ol· f 
f duğu munzam istila ordusu düşünülürse bu } üz- Atman ordularının Rus ce ph~sinde mütemadi. + 
f den ıark cepheıinde ne kadar U}lf düştüğü me}. yen aşındığı göz !)nünde tutulacak olursa bir • 
t dana çıkar , Anglo • Salcson istilasının mu'Jaffakıyeti için kırk f 
f Avrupanın şimal ve garbinde istila altındfl veya altmış fırka bol bol kafi gelebilir . Bu kuv- f 
f bulunan topraklarda kilometre Karede ancak bır vetler Amerikanın harp zamanı ordusunun tama- f 
f veya iki Alman ukeri vardır. Bu, Avrupanın garp mile tekamülünü beklemeden çok zaman evvel f 
f sahillerini müdafaaya ayrılan Alman ihtiyat kuv- tahşidi mümkündür. Amerika Cümhurreisi B. Ruz- f 
f vetlerinin gittikçe azaldığını göaterir . velt Amerikan kara, deniz ve hava kuvvetlerinin f 
f Dığer bir nokta da ehemmiyetle göz önünde lngiliz adalarına gönuerildiğini söyledi. Bınaenaleyhf 
f tutulmalıdır : Sovyet ordularının Kırım yarım ada- lngıliz adaları müttefik kuvvetlerin stratt"jik anah- f 
f ıına inif hareketlerinin muvaffakıyeti.. Bu belki de tarı haline sokulmaktadır . f 
f garpte daha geniş ölçüde yapılacak bir harekete Harp Avrupa kıtası üzerine nakltdildiği tak · f 
f örnektir. Kerç'te TeodcJsya"da , Ôpatorya'da Al- dirde Almanya birisi garpte , rligeri Afrıkanın şi - f 
f mantar Sovyet inişini men'e muvaffak olamamış- malinde olmak üzere ıki müttefık kıskacı arasında f 
f tardır. Halbu ki, Kırım Alman gırnel kurmayı ta- ka!acak ve mütlefıkler darbeyi vurmak için en f 
f rafından Kafkasyaya yapılacak taarruz ve Kara- münasip yeri ve en münasip zamanı seçmek gibi f 
f deniz muharebele:-i için birinci derecede ehemmi- büyük bir avantaj elde etmiş olacaklardır . f • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nevyork Mektubu 

Nevyork 
Dünyanın moda 

merkezi oldu 
Parisin sukutundan sonra 

Nevyork dünyanın moda merkezi 
oldu . Sergiler sayısız denecek 
kadar çoğaldı . Moda alayları 

kadınlık atemin in nazarlarına tür
lü şeyler seriyor . Moda toplan
tılarına lüks kayıtsız şartsız gi?i-

yor , Büyük bir lokantada birden 
bir boru çalar ve bir saniyede 

karşımızda çeşitli elbiseli güzel 
mankenlerin dolaştığını gorur~u 

nüz . Zaman zaman spiker izahat 
verir : 

- c Dansa gıtmek için gü 
ze~ bir tuvalet ... 

Birkaç dakika sonra güzel 
elbiseli şirin kızlar ortadan kay· 
bolur , yep yeni çeşitler ve mak· 
yaj larla dönerler. 

Memnuniyetle bu Lüyük mo

da sergacri evvela matbuat men· 
suplarına tahsis edilen bir parti 
ile baş la r . Moda sanatkarlarının 

öğütleri bütün memlekete neşre· 
dilir . Bu , hem kadın arı haber 
dar etmek , hemde diğer moda 
evleri arasında inzibat temin ey
lemek içindir . 

Moda seıgileriııi açmak ıçın 
ressamlar , modacılar tam altı 

ay evvel faaliyete geçerler . Ka
taloglar basılır , kumaş fabrika-

larına s iparişler verilir . Her yeni 
elbisenin bir icattan değil • b ir 

tekamülden <loğmasına bilhassa 
dıkkat edilir . Bütün modelleri 

ressamlar yaparlar . Fakat bun
ları tasdik eden yegane selahiyet 
sahıbi kadındır . 

Kndırıın geymeğe ra:ıı okluğu 

rob , umumi arzuların ve her 
h aııgi bir temayülün do~ur<luğu 

Şekildir . Kadın Amerikada mo· 

danın mutlak eııiridir . Fakat 
modada sihir kar kuvvetini gü1el 
csiresinden almaktadır . Bugün 

bu kuvvet dalgası yeni kıtaya 

do~ru yer değiştiriyor . Amerika 
kadını onu kucaklamak istiyor . 

Amerikalı kadın daima zerafet 
ve ıevk nümunesi olarak yaşayan 
Paı is lir. in zevk ve zerafetini ka. 
zannıak ıçın hiç birşeyi ihmal 
etmiyor . Her fedakarlı ğa razı 

oluyo r . Fakat denizin öbür 
tarafında kalan çok ince Parisli-

yi , büyük rakibini unutturacak 
ıllı "? onu bize zaman göstere 
cektir • 

Polislere • 
sıgara 

Şimdiye kadar asker sigarası 
verilen polislere bundan böyle 
köylü sigarası verilmesi inhisarlar 
umum müdürlüğünd~n alakadar· 
lara bildirilmiştir. 

Posta, telgraf zamları 
yarın tatbik ediliyor 

İcra Vekilleri Heyetince tas· 
vip olunan bir kararname ile 
posta telgraf ve telefon tarifeler· 
ine bir miktar zam yapılması 

kabul edilmişti. P. T. T. umum 
müdüt lüğü yeni tarife Üzerindeki 
hazırlıklarını bitirmek üzeredir . 

Koli dışında kalan posta mua · 
mele\erile telgraf ve telefon Üc· ' 
retlerine yapılacak zamlar bu ay· 
ın 15 İnci günü sabahından itiba· 
ren talbik olunacaktır • 

------~~--~~~-------------------~~~~~~~~~-----------------~--
Otobüs tarifesi 

Dün belediyeden aldığımız. 

malumata göre , hatlara İfleyen 

otobüsler tarifesinin son şekli 

şudur : 
Şehirden köprüye 15 kuruş , 

tehirden Tellinin Dere5ine 20 ku
ruf , istasyondan bağlara 10 ku 
ruf ve bağlardan istasyona 10 
kuruş. 

P. T. T. terfileri 
Posta Telğrıf ve Telefon u

mum müdürlüğü memurlarının 

terfi liıtelerini hazırlamağa bafla· 
mıftır. 

UZAKL.ARDAN HABE;R ~============= • 
Fransaya atılan kafesler-Amerikada kahve ve çay 

lngiliz tayyarecileri, Fransa 
üzerine yaptıkları akınlarda para
şütlerle içi güvercin dolu kafesler 
atmışlar. ilk bakışta, bu hareketin 
Fransada mevcut olması lazım ge
len yiyecek buhranını hariflelmek 
için yapılmış olduğu sanılabilir. 
Halbuki iş böyle değildir. Atılan 
ku~lar posla güvercinleridir. Ve 
Fransızların Alman kuvvetleri hak-

kında İngilizlere haber uçurabil

meleri için atılmışlır. 

Güvercin barış remzidir. Fakat 
buradaki güvercinlerin hazırlanan 
ilerideki muharebelere işaret oldu
ğu anlafılıyor. 

* • * 
Amerikada, çay .ve Kahve sa 

tışları tahdit edilmiş, Çay için bir 

şey diyemem, çünkü hemen tama· 
mı Pasifik ve Hint denizinden ge· 
lir. Fcıkat dünyada eıı fazla kahve 
yetiştiren memleket Brezilyadır; 

Brezilya Amerika kıtasındadır ve 
Brezilyada fazlasını yakmamak için 

I 
kahvelerden lavanta çıkarılmağa 

çalışılmak tadır. 

Bazı şeyler vardır ki çabuk 
ve kolay akıl erdirilmez. 

Sayfa 2 

Ova tar/arlarında 
çalışacak amele 
Diğer vilayetlerimizden amele 

gelmesi ıçın tamim yapıldı 
Bölgemizde pamuk •apası i. 

ç in ameleye haftada dört lira ça
pa ücreti tesbit edilmiştir. Bu ka
rar aJakadarlar tarafından bütün 
cenubi şarki vilfiyetlerim ize bilrti
rilm i ştir. Buradaki amelelerden 
Çukur o va tarlalarında çalışmak 

arzusunda o!anlar Adanaya gön
derileceklerdir. 

Ankara Vali muavini 
Vilayetimiz İdare heyeti aza. 

lığından Ankara vali muavinl iğine 

tayin ed ilen B. O rhan Sami Gü
venç dünkü ekspresle memuriyet 
mahalline hareket etm i ştir. De
ğerli arkadaşımıza iyi yolculuklar 
ve yeni vazifesinde · başarılar di 
leriz . 

BlyOk lnönl kır 
110,asa Adanada 

yapdacak 
Beden terbiyesi umum müdür

lüğü atletizm fedarnsyonu onü
müzcleki sene yapılacak Bü}ük 
lnönü kır koşusunun Adanada 
yapılmasına karar vermiştir. Bu 
uğurda gereken programın teknik 
kısımlarını hazırlamak ve koşu 

parkurunu tespit etmek üzere at
letizm mütehassısı ve milli atlet 
takımı antranörü Bay Naili Moran 
şehrım ize gelmişti r. Bay Naili 
Moran; Bölgemiz bedan terbıyesi 

başkanı Valimiz Sayın Bay Faik 
iistünü ziyaret ederek gerekir ta· 
limat ve d irektifler aldıktan sonra 
Beden terbiyesi Seyhan bölgesin
de ve şehrin koşuya müsaid yer· 
le rinde tetkikat yapmışlardır. Böl
gemiz beden terbiyesi müdürü 
ve atletizm ajanı ile bölgemi:ı an· 
trenorü ile mutabık kalan Bay 
Naili Morarı Büyük lnönü kır ko· 

şusu parkurunu tesbit etmislerdir. 

Bu suretle Adana önemli ve 
heyecanlı bir kır koşusu görecek· 
tir. Büyük lnönü kır koşuna, 6~ 
vilayeten en az dörder kişilik at· 
let lakınunın iştirakiyle yapılacak· 

tır. 

Türkiyenin en seçkin atletlerini 
görmemize vesile olacak bu bü
yik kır koşusunun Adanada ya· 
pılmasına karar veren Beden ter· 
biyesi umum müdürlüğüne teşek · 
kür eder, bülün atletlere başarı· 

lar dileriz. 

Dün atletizm 
seçmeleri yapıldı 

Beden terbiyesi umum müdür· 
lıığü atletiı.m mütehassısı B. Naili 
Moranın nezareti vr: Bölgemiz at
letizm ajanı B. Abdi Atamerin 
idaresinde dün Adana Stadın· 

da )'Üz.den fazla atletin iştirakile 

atletizm seçme müsabakaları ya· 
pılmıştır . 16 ve 17 Mayıs günleri 
Mersinde yapılacak atletizm mü 
sabakalarında Bölgemizi temsil 
edecek yirmi atlet seçilm i şt i r. 

Kiraz çıktı 

Bölgemiıde yaz meyvelerinin 
çrşidi her hafta artmaktadır. Dün 
de piyasaya Kiraz getirilmiş ve 
kilosu 100 kuruştan satılmıştır. 

Sularımızdan 

elektrik istihsali 
Antaya : 13 ( Türksözü mu

habirinden) - Elektrik etüd ida
resinin Anlcaradan gönderbiği mü
hendis. defne ~elalelerinin elek
trik istihsal kudretini tetkik et
mektedir. Yakında Arıkaraya bir 
rapor gün der ilecektir. 

Yeni sanayi 
kanunumuz 

Sanayiciler birer 
cüzdan alacaklar 

-

Yeni Sanayi Kanun Projesi 
ila ruuafiyetler kaldırılmakta ve 
bazı prensip ve ceza hükümleri 
konulmaktadır. Sanayiciler, İktisad 
velaaletinden birer cü:ıdan alacak· 
lardır. Fabrikalarda meslek kurs· 
lan açılacak, tamamen Türk vatan 
daşı işçi, memur kullanılacak. 

teknik elamanlar muvakkaten ec · 
nebi alabileceklerdir. Fabrikaların 
yurdun iç taraflarında açılması içiıı 
tertibat alınacaktır. Müesseseler 
bu fabrikalardan mal satın alacak 
ve başka fabrikalardan wübayaat 
y apam ıyacaklardır· 

Payas belediye 
kadrosuna dair 

Yeni kurulan Pay as belediye
sinin kadrosu ile Bursa ve Çerkeş 
belediye kadro larına yapılan ila· 
veler lcra vekilleri heyetince ka· 
bul edilmiştir. 

1:1~··~·· 
TÜRKiYE Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 

Perşembe - H.5.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Karışık Prograrn 
( Pi ) 

7.45 Ajans Haberleıi 
8.00 Müzik : Karışık Programın 

devamı {PJ) 
8 .15/ 
8.30 E.vin saati 

l'.l .30 ProgrC'lm ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Şarkı ve Tiir· 
küler 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00/ 
13.30 Müzik : Şarkı ve türküler 

programının devamı / 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Çifte fasıl 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik : 
19.30 Memleket Saat Ayarı 11e 

Ajans Haberleri 
19.45 Müzik : 
20.15 Radyo Ga,.etcsi 
20 45 Müzik : H-caz makamın"' 

dan şarkılar 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik : 
21 30 Konuşma 

21.45 Müzik : 
22.30 Memleket Saet Ayarı ajaıı' 

Haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
22.50 Yarınki Program 

Kaoanıs 
==-~~"':==~~~~~~~~~ 

ZAYİ VESİKALAR: 
Ceyhan Maliyesinden aldığılll 

27376 No. 27/41942 tarihli hay\''' 
nakil tezkiresi ile 870136 No. \'e 

21ı 41942 tarihli makbuzu zari 
ettim. Yenilerini alacağımdall 

zayi olanların hükmü yoktur • 
Ceyhanın Kaltaki mahal· 
lesinden Hacı oğlu Hasa11 

Kırmızı " _.,/ 
ZAYİ - Askerlik terhis kİ 

ğıdımı gaybettim yenisini alac'' 
ğımdan eskisin hükmü olmadıt1111 

ilan ederim. 
Adananın Kızılkaş köyünde" 

Ömer oğlu Yusuf Gökçe 
328 doğumlu 



13 Mayıs 1942 

Toprak konusu 

Erguvan çiçekli 
Magnolya 

K 
ııın yapraldarını döken mag
nolyaların bugünlerde çiçc)cle
ri bitmek üzeredir. Bu cins 

magnol}'alar bazı seneler şubatta 
ve çok soğuk geçerı kışlarda ni
ıanda çiçek açaı lar. Ru sene de 
böyle olmuş ve magnolyalar geç 
çiçek açmışlardır. Bu aA-acın her 
ıene sonbaharda yapraldarı dö
külür. Çiçeklerini açtıktan sonra 
da yaveş yavaş yapraklarını açar. 
Magnalyaların çoğaltılması daha 
ziyade daldırma ile yapılır. Fakat 
en ziyade pratik olan yaprakları 

magnolyalarda yapıldığı gibi, ~al
lar üz.erine tenekeden külah geçi
rerek dalın henüz. anasının üzerin· 
de iken beslenmesini ve ayni za · 
manda köklenmesini temin etmek· 
tedir. Bu usule teneke daldırması 
derler. Bunun mevsimi de haziran 
ve temmuz aylarıdır. 

Yalnız dallar üzerine ğeçirile
cek teneke külahın içine koyula 
cak toprağın haftada hiç olmaz· 
aa bir defa sulanması lazımdır. 

Toprak mutlaka kumlu yaprak 
çüıütü ile karışık bahçe toprağı 
olacaktır. Köklenmiş dallar ertesi 
aene kışın anasından kesilerek ay 
rılacak ve istenilen ) ere dikılccek · 
tir. Kııın ve yağmurlu zamanlar· 
da külahla.rın içini sulamığa lü· 
zum yoktur. 

Leylaklar açarken 
Leylak •taçları çiçeklenmit· 

)erdir, Bu ataçlarao her sene bol 
çiçek vermeleri için dallarının 
rellfifiizel keıilmemeıi lazımdır. 
Halbuki, leylildar, çiçekleri vazo 
lara konmak için, uzun dallarile 
kesilmektedir. Bu yüzden leylak 
ataçlarının hem şekilleri bozul· 
aaakta, hem de ataç kartlapuf, 
fibi, dallara aeyreklenmektedir. 

Dallar seyreldCfİnce vereceti 
çiçekler dahi gittikçe azalmakta
dır. Leylik •taçları tabiatta 4 • 5 
aıetre kadar yükseldiği halde, sırf 
bu yiizden büyümemekte v~ bol 
çiçek veremekte4ir • 

Leylikla eıki dallarm uçları· 
nda yeni sürgün baılansrıcı üzer · 
inde çiçek verirler. Eaki bir dala 
çiçekle birlikte kesmek demek 
2 • 3 senelik bir dalı yoketmek 
demektir. Bunun için çiçekleri 
aıilmlr.üa mertebe kıaa bir dal 
parçuile koparmalıdır ki, kopan 
dahn üzerinde kalacak tomurcuk· 
lardan yeni dalcıklar sürebilsin. 
Bahçelerde iae, leylak •taçlarını 
biç bozmamalı, çiçeklerin atacı 
üzerinde açılmasına ~e orada k<>p· 
•rılmadan kurumasını beklemeli· . . 
dir. Çiçekler kuruduktan sonra 
yalnız çiçek kesilir ve •taç bu 
suretle pklini muhafaza ederek 
bGyGmeta devam eder • 

Amerika Vişi münase· 
betleri nazik devrede 

(Bqtaralı Birlnride> 

Nevyork : 13 (a. a .)- Vaşing· 

ton'da Vichy ile Bertin arasındaki 
münasebetlerin göstereceği şüphe· 
aiz olan inkişaf dolayısiyİe Birleşik 
devletler tarafından Martinik ada
ıiyle yapılmata başlanan müzake· 
relere, Amerika - Laval münase
beUerınin çok kritık bir devreye 
Yaklaşmakta oldutu manası veril· 
nıektedir. Resmi mahfillerde temin 
edildiğine göre Vaşington hüku
meti, hem kendisinin hem de di
tcr Amerika devletlerinin emniyet· 
leri bakımından Fransız müstemle· 
kelcrinin müttefiklere karşı bir teh· 
dit ve Mihver için bir yardım teş
kil etmesine meydan vermete az· 
Dl etmiştir. 

Ayni mahfillerle Lival'in, Mih
\rere yardım huııusunda, elinden 
ıeten herşeyi yapacatı kabul edi· 
lerek lbım gelen bütün tedbirin 
ittihaz. edildiA-ini ilave etmektedir· 
ler. Amiral Robert'e yapılan tek
lif, bu mahfillerin işaret ettikleri 
libi, müstemlekelerin Fransa na
tnına muhafazası için şerefli bir 
"a&ıta arzetmektedir. 

Vaıington : 13 (a. a .) - Mar· 
tlnik'ten alınan hususi haberlere 

1 

Rus cephesinde 
( Batı 1 iaci say/ada ) 

generalleri, daha ziyadr, Kerç 

yarımadasında yapılan hareketin 
mahdut gayesi yalnız gelecek bü · 
yük harekatı hazırlamak olfJn 
kısmi bir hareket teşkil ettiğini 
bildirmektedirler. 

Bununla beraber, büyük ölçü· 
deki bu ilk hücumun, umumi ha· 
rekat çerçevesi içinc1e oldukça 
mühim bir rolü vardır. Çünki bir· 
leşmiş Avrupa kıtalarının Kerç'te 
bir zaferi, Sovyetlerin Kırım'ı ge· 
ri almak üzere büyük harekat için 
uzun zamındanberi inceden ince
ye hazırladıkları bir basamağı 

kaybetmesi demek olacağı ve bu 
basamaktan harek etle alınacak 
hız, o zaman bin.at Sovyctleı in 
aleyhine gelişecektir. 1940 ve 1941 
de b1.tna benzer askt'ı i hareketle· 
rin verdiği neticeler hatırlanırıa 

bunun manası daha kolayca anla, 
şılır. 

Askeri mahfiller, "basamak,, 
kelimesinden fU manayı anlamak· 
tadırlar; düşman, niıbeten ufak 
olan Kuç yanmada•ında çok iyi 
tahkimat yapmıf, büyük hava teş
killeri için mükemmel kara tesis
leri kurmuştur. Dihman,bu alanda 
yalnız adetçe dah~ alman ve ru ' 
men lutılarındaa çok üstündür. 
Herhalde pek' yakında gelecek o
lan tafsilit sayılar arasındaki nis· 
beti gösterecek ve bundan da 
hücumun müess: rli~i ve het şey
den evvel alman ve rumen kıta
larının sarsılmaz azmi anlaşılar.alc· 
tır. Bu işe. hadiseleri dikkatle ta· 
kıbedcn müşahitlere, müst"kbel 
harekit halılcıoda bir fıkir vere
cektir. 

Selihiyetli mahfillerin f ıkrin· 
cc, Avrupada bu yıl bu ilk aske· 
rt te1.ahürüncle kendisini gösteren 
en enteresan keyfiyet, alman ve 
rumen kıtalarının kullandıld&rı ~c· 
ni silahların kazandıtı kati muvaf · 
f akiyettir. Sel~hiyetli atman mah
fillerinden bugün Öğrenildiğine 
göre, teknik tafıilati heniz tabi· 
aliyle gizli tutulan bu ıilihlar, · 
bolşevik tümenlerini şaşırmıştır. 

Kıı müdafaa tef eri esnasında bü· 
tin Avrupa fabrikalarında, mevcut 
ıilih modelleri, 1939 - 1941 se· 
ferlerindeki tecrübelere dayanıla
rak tekimül ettirilmekte katma· 
mıf, fakat ayni zamanda eıaılaı ı 

ekseriyetle çarpışmalarda teıbit 

olunan yeni icatlar yapılmııtır. 

1939 -:t940 ve 1940 - 1941 kış· 

lan esnasında tecrübelerini mu· 
vaffıkiyetle geçirmiş olan uzun 
hazırlıklar bu sefer de aynen tat
bik edilmiştir. Böylece alman kı· 
talarıiıın gelecek taarruzda kulla
nacakları savaı vdııtaları gerek 
ktmmiyet ve gerek keyfiyet bakı· 
mandan öyle bir mahiyet arzede· 
cektir ki Kerç yarımadasındaki 
bu muvaffakiyetten sonra bunu 
takibedccek muvaffıtki}'et ğaranti 
edilmiş bulunacaktır. Bu silahlara 
malı.emenin müessirliği, almanların 

Maginot hattına karşı hücumda 
kullandıkları silahların müessirliği 
gibi kendisini gösterecektir. 

Berlin : 13 (A.A) - Kerç 
yarma muharebesi sona er mittir. 
Muharebe düımanan imh1aıiyle ne· 
ticelenmiştir. 

İngiliz kampından 
kaçan İtalyanlar 

Londra : 13 ( a. a. ) - Bir 
İ n g i 1 i ı. kampından 10 ltaı. 
yan esiri kaçmış , ve. bunlar ya
kalanmııtır • 

göre, ada makamlariylc Amerikan 
makamları arasında pek yakında 
bir anlaşma aktedilecektir. Fransız 
Antilleri Umumi valisi amiral Ro
berl'in, Vicby'nin tasvibini isteme· 
si için hiç bir sebep yoktur. Çün- 1 
kü amiral Rot>ert umumi vali ta- 1 
yin olundutu zaman, Mareşal Pe· \ 

tain kendisini Fra~sır. ~~nf ~a~lcri· 1 
nin lehine olarak ıstedıti gıbı ha· 1 

reket için ıerbeıt bırakmııtu., 1 

1 Uzakşarkta 
'~---- ------
Birmanyada 
hava faaliyeti 1 

1 

Veyvel teftişten döndü 1 
Yenidelhi : 13 (A.A) - İn· 

giliz hava : kuvvetleri Birmanya 
şimalinde taarruz mahiyetinde ke- · 

'if uçuıları yapmıştır· 
Veyvel ile şark ordusu ku· 

mandam teftiş seyahatından dön
mütlerdir. 

Yenidelhi : 13 (A.A) - Bir-
manya tebliği: 

Düşmanao Şveginde evvelce 
bildirilmiş olan harekata on ma · 
yasta bütün gün Ferry dolayla· 
randa devam etmiştir. Ağır ma · 
kineli tüfenklerden başka en aşağı 
bır topa malik bulunan üçyüz ki 
şilik bir dJıman milfrezeıi, 0 gün 
takviye almıştır. Bizim kuvvetle
rimiz, öğleden sonra karşı hücuma 
geçmit ve dütmanı cenuba doğru 
püıkürtmiye muvaffak olaıuftur. 
Düımanla temas akıama dotru: 
kesilmiştir. Düşman kuvYetlerinin 
bir çok motörle nehirden ilerle. 

mit oldutu anlatılmıttır. 
• Cephenin diğer kıaımlarıoda, 
harekit plin gereğince devam 

etmiştir. 

Lavaı Glrlag 
din 11oaaıtaıar 
Londra : 13 a.a. - Royterin 

fransız hududundan ögrenditine 
göre. Laval, Moulinı'de G ring 
ile, Franaanın işgal aıtı .• da ve i ş

gal dışındaki bölgeleri arasında 

hudut hattı meselesi hakkında bir 
görüşmede bulunmuştur. Baş\ta 
haberlere göre, Parisi ziyaret et
mekte olan Göring, Vichyden iı· 
tenccek büyük ıümullü alman ta· 
Jeplerini hamil bulunmaktadır. 
Söylenditlne göre, Göring, La
vali eA-er Vichcy alman talepleri
ne muvafakat etmnse alınanların 
ltaiyıya Tunus ve Korsikayı iHa · 
le müsaade vereceklerini bildir
mekle tehdit etmiştir. 

Amerika' daki 
yardımcı kıtalar 
Vaşington : 13 ( A. A. ) -

Ayan Meclisi dün havı kuvvetle 
ri içfo yardımcı kıtalar hakkında· 
ki kanun layihuını tetkik et
miştir . 

İngiliz Kralının karde• 
şiTahranda beyanatta 

bulundu 
Tahrah : 19 ( a. a. ) - İngiliz 

Kralının kardefi Tahranda beya
natta bulunarak, müttefiklerin za. 
feri kazanacaA-ını söylemiştir . 

Benıtl• •atlla 
Londra : 13 ( A. A. ) -

Beneş söylediği bir nutukta 26 
devletin lüzumlu toprakları işgal 

etmeleri lüzumundan bahıetmif 

ve ancak bundan sonradırki yeni 
bir Milletler Cemiyeti proj~si 

hazırlanabilecetini ilave etmiştir. 

ilan 
ADANA ASKERi ŞUBESllDlN: 

Şubemizde kayıtlı bulunan re· 
rek malUI subay ve gerekse malUI 
erat ve şehit yetimlerhe ana ve 
ailelerinin şimdiye kadar şubeye 

gelmiş olmayıpta yoklamalarını 

yaptıranlarla henuz yoklamalarına 
yaptırmayanlaran ellerinde nüfuz 
cüzdanları ve mühürleriyle birlik· 
te bir hafta zarfında şubeye mü· 
racaat etmeleri bu müddet içeri· 
sinde gelmeyenlere 942 tütün ik· 
ramiyesinin verılemeyeceti ilin 
olunur. 14139 

TORKSôZO 

1 .......................... . • • 
AmerUıa•aıa barp 
ııtlbıalltı artıyor. 

Vaşington : 13 (A.A) - Is. 
tihsalat dairesi reisi M, Donald 
Nelson, Royter ajanımm bir mu· 
babiriyle bir konuşmada, lngilterc 
tarafından Amerikan harp istih · 
salah için yapılan yardımları ve 
gösterilen iş birliğini ötmüş 

ve demiştir ki: 
Amerika'nın, lngilterenin ve 

Sovyetler Birliği 'nin tiaıdiki is · 
tihsalitı mihverinkini reçmiştir, 
Bununla beraber mihverin elinde 
ıenclerdenberi toplanmıf ryedek 
malzeme bulunduğunu hatırlatmak 

isterim. 
M. Nelıon Amerikan iıtihıa-

litınm cesaret verici bir safhaya 
girdiğini ilave etmit ve büt~n 
Amerikan !.ı.aynaklarmı n henuz 
kullanılmadığına ve bunların jl,~. 
ride kullanılacak bir ihtiyat teşkil 
ettiklerine ifaret eylemittir, 

M. Nelıon karşılaşılan zorluk· 
lardan da söz açarak bu zorluk· 
ların en ehemmiyetlisinin iıtihıa · 
littaki kartıhğı teşkil ettitiri ve 
bunun da izalesine çalışmakta ol· 
dutunu söylemiştir. 

M. Nelıon, tank meselesini 
tetkik ed~n İngiliz heyetinin tet· 
kiklerinden de bahıetmit ve bu 
tetkikler neticesinde Amerikan ve 
İngiliz tank iıtihaalitında ıtandar · 
dizaayooun ve ahengin temini aa· 
yesinde yüzde on ili on bef bir 
artıt elde edildifini bildirmiflir. 

M. Nelaon ıözler!ne şöyle de · 

vam etmittir. 
Amerika timdi uçak istibaa · 

Jitında yeni teknik usullerden is
tifade etmektedir. 8Gti1n harp 
malzemesi lıtihaalih fimdi tabii 
cereyanlardır. Fakat verimi artar· 
malı çarelerinin bulunması lb.ım• 

dır. 

M. Nelson sözlerini bitirirken 
itçi meaeleıini tanzim eden ko · 
misyonun şimdi mükemmel surette 
ç•lıttıtaoı ve bazı fabrikalardan 
gelen raporlara gcSre iıtih1&litın 
bazı hallerde yüzde 26 kadar art · 
tıtını bildirmiştir• 

aaz barbl 
wı Berna 

Berlin: 13 (a.a.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: M. Çör· 
çil son nutkunda, bir Sovyet ha· 
berine dayanarak gaz. harbi konu· 
suna dokundu. Halbuki bu haber 
daha cumartesi günü Alman ordu· 
tarı başkumandanlığı tarafından 
yalanlanmıştı . • 

Salahiyetli Alman mahfilleri, 
İngiiiz başvekilinin bu gibi tel
mihlerinin ehemmiyetini tamamiyle 
müdriktir. lngilizlerin tatbik etme
yi gizlice tasarladıkları bir düşün: 
ceyi karşı tarafa atfetmek herke sın 
bilditi bir teşebbüstür . Gaz har· 
bi işini de bu teşebbüsler arasına 
koymak gerektir. • 

lngiltere ve Rusya , İran'a 
taarruz ettikleri vakit , sözde bir 
Alman beşinci kamiyetini tama
miyle müdriktir . İngilizler Suri· 
yeye yerleştikleri zaman Alman 
paraşütçülerinin bu memleke!e 
indiğini ileri sürmüşlerdi . İngıl· 
terenin Yunan işlerine karışmasın· 
da da ani Alman istila tehlikesi 
bulundutu bahane edilmişti • 
Madagaskar tcıarruzuna gelince, 
M. Çörçil ja~onyanın buraya hü 
cum etmeyi tasarladıtanı söyle· 
miştir • Bütün hareketlerini M. 
Çörçil nasıl mazur göstermek is· 
tediti misallerini daha çok arttı· 
rabiliri7. • 

Salahiyetli Alman kaynakla 
rında şöyle denilmektedir: 

Alman silahları İngiliz silah 
!arından daha iyidir . Erer M. 
Çörçil , dediği gibi Almanyaya 
karşı gaz. harbine başlarsa bunun 
neticelerinden kimin daha ziyade 
ıstırap çekeceği görülecektir. Al· 
manya , M: Çörçil'in demecini 
kaydetmiıtir • 

İ Nazarı dikkate 1 
• C11baa lkttıadı MWI Tınla Abm va ı 
lıatı• Ortallbl• Koaperauı Şlrlletladea 

1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 
olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım •ı 

e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 
1 niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 1 
1 nevi manifatura ve kantariye malların'ı ve• 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
• kar mukabilinde perakende olarak satışa • 
: başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa-1 
• hş mağazasına uğramaları kendi menfaat· • i leri icabıdır. 13-26 14082 e 
.......................... : 

1 L l H 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı işletme 
Arttırma, eksiltme komisyonu Reisliğinden: 
inşaatı ikmal edilen Toprakkale istasyonu büfesi bir yıı müd· 

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

Muhammen bedeli 240 lira ve muvakkat teminat 18 liradır. 
isteklilerin 942 Yılı Ticaret Odası vesikası, nüfus cüzdanı, iyi 
huy kağıdı vesikalarile birlikte tayin edilen gün de komisyon 
Reisliğine müracaetları lazımdır. Bu işe ait şartname ve muka • 
veleler komisyona müracaatla bedelsiz olarak görülür· 

30.5-9·14- 14101 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 

OSMAHIYE KASlBASllDA YAPILACAK ELEKTRİK TESİSATl
Ml AiT KAPlll ZARf USUllLE EKSİLTME 

t - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak istediği su ve 
elektrik tesisatı dolayısiyle gf'rekli bakır tel, fincan, sigorta, siperi 
saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce mübayaa suretile hazırlan· 
mış ve bugüne kadar ayniyat anbarında muhafaza edilmiş olup bu 
kerre su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyen kı
sınılannın tenvirine kafi gelecek takatta tesisat vücude getirilmesi için 
bir tadilat projesi ve keşfi yaptlnlmış ve bu proje ve keşifnameler 

de nafia VekAletinin J6/ J/ 942 tarihli tastikana iktiran etmiştir. 
2 - Motör, ve hava, tüpü, lskenderun belediyesinden devir ah· 

nacak ve mevcut gazhane binasına islah edilerek elektirik fabrikaıına 
çevrileceklir. Dinamo tevzi tablosu ve teferıüatı gibi malzeme ile ahşap 
direklerin tedariki ve alil · ve makinelrrin İskenderundan Osmaniyeye 
nakliyesi ve montajı müteah~ide ait. olma~ üzere yapılacak tesisat 
işlerinin keşif tutan 14806 !ıradan ıbaretıır. 

3 - ihale 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine te,.fikan kapa· 
tı zarf usuluna tabi olup 8/6/942 pazartesi günü saat 14 de Osmani· 
ye Belediye salonunda daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile 1110 lira 45 
kuruştan ibarettir. 

5 - isteklilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı olmaları, ve 
İhaleden sekiz gün ence bulunduktan yerin valiliklerine pıüracaatla 
bu eksiltmemize iştirak ebebileceklerine dair müteahhitlik vesikasa is· 
tihıal etmiş ol malan ve bu işin fenni mesuliyetini üstüne alacak mü· 
hendis göslermel~ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplannın kanunôn 32 inci maddesine uypn su· 
rette hazırlanması ve ihaleden bir saat önce makbuz mukabilinde be· 
lediye encümen riyasetine tevdi olunması lazımdır. 

7 - Postada v11ku bulacak gecikmeler ı:ıazan itibara alınmaz. 
8 - Müracaat edilditi takdirde keşif ve projelerinin birer rıus· 

hası parasız olacak posta ile isteklilerin adresine gönderilecektir. 
9-Keşif ve projeleri ve mevcut malzemeyi görmek isteyenler her 

gün mesai saab içerisinde Osmaniye Belediyesi muhasebe kalemine 
ve garojen motörünü görmek isteyenlerinde İskenderun belediyesi 
riyesetine müracaat etmeleri 2-6 -10-15 14107 

\-
inhisarlar Adana Ba_şmüdürlüğünden 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni istas· 
yonlarla, idarehane, gazh3ne, barut deposu, imlahane, yaprak 
tütün depolariyle mezbaha arasında naklolunacak tahminen 6 
milyon kilo balya halinde yaprak tütün, sandık içinde mamul 
tütün, müskirat, barut ve patlayıcı maddeler, çuvallı ve çu,val· 
sız tuzlar ve sandıklı tuz ile bunların boş mahfazaları ve ıair bil· 
cümle eşyamn nakil işi (idarede mevcut şartnamesi mucibince) 
mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber 
olmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29/5/942 tarihine rastlayan cuma günü saat 
16 da inhisarlar Başmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 
satış şubesine müracaat etmelidir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekl~rin beher tonun muhammen 
bedeli olan 150 kuruştan tutara 9 bin liranın % 7 ,5 ıüven pa
rası olan 675 lirayı ihaleden evvel malcbuz mukabilinde Baımü· 
düriyet veznesine yatırmaları ilin olunur. 

10-18-28 



Sayfa 4 TORKSôZO 

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

Seyhan Vilayeti Daimi ı 
Encümeninden : 

1 TÜRKSÖZÜ 1 
Memleket Hastanesinin bir 

senelik yiyecek ve yakacak ih· 
tiyacı Yirmi gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 21 Mayıs 942 Per
şembe günü saat 1 O da Dai 
mi Encümenimizde yapılacak
tır. İsteklilerin o gün ve saatta 
Encümene Şartnameyi .görmek 

ve tafsilat almak üzere <le her 
gün hastaneye müracaatları. 

• • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • 6-9-14-18 14102 • • : Türksözü OKUYUCUlARIHA OONYANIN HER TARA- : 
I flNOA VUKU BUlAN HAOISUERI GONÜ GO- İ 
İ Gazetesi HONEYERIR. TORKSÖZOHO TAKİP EDİNİZ. İ 

: ........................ : 
i KİRAUK EV ARANIYOR İ 

• • • • : Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, 1 

: 6-7 Odalı ve her türlü ı 
ı konforu havi . derhal otu- ı 
ı rulabilecek Öir · ev aranı- i 
: yor. Toros fabrikasına mü- ı 

• plAn, barlta, llllamum matbaa TürksÖzÜ • 1 işlerini Tilrklyede mevcnt mat- 1 
• baalara rekabet eder derecede Matbaası • 1 tab ve sıraue elden çıkarll'. 1 

i racaat edilmesi.3-3 14133: 

: ........................ : 
--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i • • 
• • ! Kiralık bağ i • • 

• • • • • • 
i K ·ı ı·· .dt • araısa ı yo u uzerın e i ! iki odalı muntazam bir bağ i 

: Türksözü Cilt Kısmı : • • • • 

i kiralıktır. i 
. i 
! ihtiyacı olanların Antal-. 
• b .. tl • i ya an arına muracaa arı i 
i ilan olunur. C. ! 

1 

: SAGlAM, TEMİZ, ZARİf CİlT İ$lERİHİZİ ANCAK TORKSÖZO : 
İ MÜCElliTHANESİHOE YAPTIRABillRSİHİZ I 

• • !-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~-

Umumi Neşriyat Müdürü: 

1 : ........................................ 
MAC/TGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Tflrlıaözü Mbt . 

• 
T. iş Bankası 
&içik tasarral hesapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 3,000 .. 
2 

" 
jf,O .. 1,500 

" 
3 " 

500 .. 1,500 
" 

10 250 
" - 2,500 

40 ,, 100 .. 4,000 
" 

50 •ı 50 .. == 2,500 ., 
200 25 •• - 5,000 ,, 
200 .. ıc 

" 
2,000 " 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrml• ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : !00.000.000 TÜTk lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari ber 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 

aşağıdaki plana gör.: ikr:.ımiye dağıtılacaktır. 

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

-tO .. 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. 5000 

" 
120 •• 40 .. 4800 .. 
160 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil. 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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" Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! 
tt İpek ve. Yal çoraplarmızdan kaçan sapları 
"i Fransıf dan henüz getirtmiş olduğum Vitos Otomatik 

çorap makirıasiyle çekmekteyiz. A~ bir üc~etle çoraplarınızı 
tamamen eski halin~ koyarak teslım edem: . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

Jt getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . 

n r-·· ·· ü ö s HUERG-oY E 'H'·-··~ı • 
~ \ Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş l 

1 
··---··------ .... -------- .... · Tuhafiye Mağazasında 

· · Sipariş kabul Olunur 
15-15 . 13934 

~:n:uuu:n:=:=-:n:::a::::n:::u=-::u=:n::::n:zz:n:~ 

•:n::n::n:::n::::::n::n::::n:::n:::n:::n::n::~=~ 

~ NEZLE . i 
: Kırıklık, Baş, M 
~- . 
it Diş ve adele · N 
}1 ağrıları : 
: En seri ve en kati şe· N 
M kilde yalnız kaşe H 

= GRIPIN: 
A ~ 

D ile geçer = 
N _ Havaların serinlediği bu 

1
A 

R \ = - günlerde alacağınız ilk A 

N M R tedbir evinizde birkaç. CRıP.N bulundurıııak olmalıdır. 1f 
A Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri it 

" yormadan ıstırapları dindirir. n 
= Luzumuncla günde 3 adet alımr. Taklitlerinden sakının" H 
N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinı:r;. N 
a N 

·------------------------------------------ --- :n:z:n::n::z-,ınr:n::uz::z=:z~zzz~ 

İLAN 
SEYHAN P .T.T. MOOORlOGONOEN : 

14 Mayıs 1942 

1 - İdllremiz ihtiyacı için Kozan hzasının Sumaklıtepe Or
manından kestirilip 110 adt>di Kozan ve 570 adedi Misis istasyonun-
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 d ireğin muhammen bedeli 11 lira 50 kuru.ş 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. Müdürlüğü binaııındaki Eksiltme K_?misyonunda yapılacalctır .• 

4 - Bu baptaki şartname bedclsıı olarak her gun -mesaı 
dahilinde- müdürlük kalem şefli~ine müracaatla görülebilir. 

5 - Talipler , muvakkat makbuz veya Banka teminat mektup
larını ve Ticaret Odalarından alınmış bu seneye ait vesikelarile 
2490 No. lu arttırma , eksiltme kanununıt uygun olarak tanıim 
edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 3 ncü maddede 
yazılı eksiltme günü saat 15 e kadar Eksiltme Komisyonuna tevdi 
edeceklerdir . 

Postada vaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez . 

6-10---14--17 14116 
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NEVROZI 
Bitin atrılarıa panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TEK KAŞE 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ akrıla
{tnı süratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele ıstırapları NEVROZIN'le 

tcda"i edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDiNiZ 
icabında günıle 3 lı.afe alınabilir 

de ç ırlak neticeler veren 

"Radyolin., sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müsta~

ni kılmışbr. 

Bergin baıtalarıaı 

neslnllı kallal eder. 
•.. ,, ...... 


