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HAVA ŞEHIT~ERIMIZI DUN SAYGIYLA ANDIK 
.ADANA'DA DÜN 
YAPILAN IHTİF AL 

Hava şehitleri , ihtilali münasebetiyle dün Adauada büyük bir tö · 
ren yapılmıştır. Adana garnizonunda ki bütün subayların ve lıalkııuı
J.ın iştirak ettiği bu tören saat tam onda Atatürk parkı önüııde baş· , 
lamıştır. Bando başta olduğu halde geçit resmine bir piyadt> bölüğü, 
Jandarma ve Polis müfreıeleri, Okullar iştirak etmişlerdir. Saat on 
otuzda merasim komnıanı şehitleri ıelaluıumak iiçıı dtkkat koıııutasıuı 
vermiş ve 1örene başlanmıştır. r,Merasime iştirak edenler bir dakika 
ıelam va:tiyetinde durarak saygı susması yapmışlardır. Bu esııade lıa · 
va kurumu bayrağı ve ,difer bayraklar yarıya indirilmiş ve tekrar yu· 
karı çekilmiştir. Fabrikalar ve lokomotifler de düdüklerini çalmak su · 
retiyle törene katılmışlardır. Müteakiben bando matem marşını çalmış 
ve ihtiraıu atışından sonra askerlerimizi tewsileıı bir subay fıava ku
rumu ile partimizi teuısileıı de diğer bir :tat nutuklarını ıoöyleıııiş· 

lerdir. 

YEN/ MAHSULE 
............................................... 

Gerek 941 mahsulü ·bakiyesi,gerek 
942 hububat mahsulü satmallmyor 
l __ uzakşarkt~ 

MDBABBBILBB 
IAVADA OLUYOR 

Melburn ;. 15 ( a. 3. )- Yeni 
Britanyada hava kuvvetlerimiz Ra
bon limanına hücum etmittir. 

Kambera : 15 ( a. a. )- A
vuıtralyanın bazı bölgelerinde 
f~vk,.lide kontrol kurulmuıtur. 

Tokyo : 15 ( a. a. ) - Beş 
Mayıstanberi Japonların eline 
12,000 Amerikalı ve Filipinli geç
miştir . Muharebe meydanlarında 
da 700 ölü 11yılmııtır. 

Roma : 15 ( a. e. )- Ponol• 
d'ltaliı gaıetesi Birmanya hare
katından bahsederken bu hare
kitın sona ermek ü:ıere bulundu
iunu yazıyor ve diyor ki : • 

Müttefikler kuvvetlerinin y,a· 
tısını muharebe meydanlarında 

Ölii olarak bırakmışlardır. SıQ":ka
lantarın yüzde 70 i yarılanmıf ol
dtatundan muharebe dışı kılmış. 
tır • 

Şimdi Japonlar Hind - Bi:-
llıanya hududunu tamamen kes
lrlck için geniş kıakaç har~ketini 
teaıamlam"k üı.ere bulunurlarken 

IOf'rlal J tlncd u:.fadal 

iKiNCİ CEPHE 
MESELESi 

Ankara : 15 (RadyoOazele•l)
~llıerika ve lngiltere garpte ikin
Cı bir cephenin açılması için 
teı 1& ccpheıindeki vaıiyetin inki 
lafını beklemektedir . Yani Ang· 
1?-Sakıonlar harekatın gelişmo
sı · k 111 ve Ruıyanın durumunu dik-

...._ itle takibeylemektedir. 

J\TATÜRK KOŞUSU 
IQ Sivas : 15 ( a. a. ) - Ala· 
!:J;k koşusu bayralı Şerefi!Je kö-

rıe tıarmış ve buradan hareket ..... 
... ııttr . 

tıı İokat : 15 ( a. a.' ) - Ata· 
'>ı;k koşusu bayralı buraya gel· 
kQ 1 

"• Anlcaraya dolru yola çı· 
~ıı,,.,,,,r 

~ 

Ankara : 15 '(Radyo Oazetesl)-
1942 mahsulüne el konmasına da· 
ir mühim bir karar çıkmıştır. Ge· 
rek 1941 ve gerek 1942 mahsu
lünden olan bilGmun hububata hü-
kümetçe el konmuştur. Her za· 
maııki gibi Tohumluk ve yemlik 
bundan hariçtir. Nüfus başına ay
da 20 kilo yemeklik bırakılmakta· 
dır. · Tohumluk mikdarı müstahsilin 
istihsal kudretine göre ayrılacak-
hr. 

Tahmin tarlada, tesbit orakta 
yapılacaktır. 

Suriyede , manevralar 
Londra : 15 ( a. a. )- Tay· 

misin Suri}e muhabiriııden : Do
kuzuncu lngiliz ordusunun Suriye 
manevralarına Hür Fransız de· 
nizcilerı de iştirak etmiştir • 

Bulgaristanda af 
Sofya : 15 ( a. a. ) - Kral 

Boris yıldönümü münasebetile 210 
mahkumu affetmiştir . 

Sotıyet cephesinden intibalar: 

Bir mevzi, devrilen bir sıhh~qe 
otomobili ve mevzilerde bir tetkik 
gezisi. (Sotıyet cephesine ait hab
erler diler sütun/ardadır. ) • 

~ 

Resmimiz uzakşarkla çalışan müttefik molörlü kavvetlerini gösteriyor. (Uzakşarka ait haberler cliftr 

sülunlarımızdadır.) 

' 

Şehirde·····: l Eğitmenlere Kurs 
• ••••••• • • • t TAŞITLARIN f 

: SAYIMINA : 
f BAŞLANIYOB f . - - . • • • Şelırimizcle 25 Mayıs gıi· f 
f nünden itibaren motorlıi mo f 

1250 Eğitmenimiz 14 Bölgede 
tamamlayıcı kurs görecekler 

Ankara : 15 (Türksözü Muhabirinden) - Maarif Vekil/ili, iş ba 
şında bulunan 6 bin küsur el itmenden 1250 elitmeni lamamla_qıcı kur -
sa tcibi lulmıya karar vermiştir. Kurslar 75 ile 45 tün arasında ders 
yapacaklardır. Yurdun türlü bölgelerinde 14 kurs açılacaktır. 1 Hazi
randan lıkteşrin ·sonuna kadar beş aylık clevre içinde dersler lamam· 
lanmış olacaktır. 

f tör süz, canlı ve cansız nakil f T e e k Al k 
• vasıla/arz !JDZlmtna baş/ana. ur - man pamu 
f caktır. f 

~ ........... ! jmukavelesiimzamlandı 
Amerika • Vlti 

Martinik işinde 
- Komiserle -

3,500,000 11110 pamall vereceıız 

Anlaşma oldu mu? 
Ankara: 15 (Radyo Oazele•l
Amerika Vişiyi nazarıdikkate al· 
madan Martinik adası fevkalade 
komiseri Roberle anlaşmaya giri · 
şilmiştir. Amerika bn adadaki ge• 
mileri kiralamak istemektedir . 
Halbuki Vişi bu gemileri Japon· 
yaya kiralamıştı. Diger taraftan 
Vişinin gönderdiği söylenen nota 
Vaşingtona gelmemiştir. Gelen 
muhtelif haberlere göre, Martinik 
ıneıelesi halledilecektir . Yani 1 
Amerika Martinik komiserile an· 
laşma temin edecektir. l 

Vaşington : 15 (A.A) - Ame· ' 
rika ile Antil adaları meselesin• 1 

den ada ali komiseriyle konuşwa· 
lar devam dwektedir. Lıtvalın te · 
şebbisleriııiıı akawde utradığ'ı 
ııuıılıyor. 

Laval Anıerikaya lıiç Lir nota 
vermemiştir. 

Vaşington : 15 (A.A) - An · 
til wesdesinde ali komiserle un

laşma olmuştur. 

Ankara : 15 ( Türksözü mu· 
lıabirinden) - Türk - Alman 
ticaret anlaşması esaslarına uyuta· 
rak bir müddettenberi Ticaret 
Vekilliği adına, Ziraat bankasiyle, 
Fıizt Schafcr adındaki bir alman 
ticaret firması arasında } apılan 
müzakereler ıona ermif ve hazır
lanan mukavele tarafların selahi-
yctli miimesailleri tarafından im· 
zalanmıştır. 

Bu mukaveleye göre Alman
yanın bizden üç buçuk milyon 
Türk liralık 3500 ton pamuk ala· 
caktır. 

Bu miktarın % 50 ıi yerli 
birinci, Yo 25 şi yerli ikinci, '/o 
25i klevland cinsinden olacaktir. 
Almanlar bu pamuğun karşılı~ınt 

bize verecekleri emtea ile ödeye
ceklerdir. · 

Büyük Millet 
meclisimizde 

Ankara : 15 a.a. - Büyük 
millet me~lisi bugün toplandı. 

Maaddin niı.amnamesi tadilatı ile 
nahiye teşkili tayihalari müıake· 
re etlilmiştir. 

ı""""""""""""""""~""""""""ı 
J Şehrimizde bu ay içinde J 

1 Pasif korunma i 
ı ı 

i denemesi olacak i 
ı ı 

J IŞIKLAB KABABTILACAB t 
ı Aldığımız malumata göre fehrimfade bu ay it;inde ı i paaif korunma tecrübeleri yapılacaktır.Bu arada tabii i 
ı •ıık aondürme tecrübeleride olacalıtır. : 

INIJAAT onsı 
Ankara : 15 ( Türkıözü mu

habirinden ) - Kurulacak olan 
inşaat ofisi hakkındaki proje Ko
ordinasyon heyetince incelenmek 
üzere Batvekilliğe verilmiştir . 

Londra büyük 
Elçimizin Çörçil 
şerefine ziyafeti 
Londra : 15 ( a. a. )- Tür· 

kiyenin Londra Büyük Elçiıi Çör. 
çilin ıercfine bir ziyafet vermif
tir. Bu).iyafette Londradaki he
men bütün büyük siyaset adam
ları hazır bulunmuıtur. 

1 Sovyetceph~ 

Almanlar dün 
Kerçi almışlar 
Bu haber henüz 
teeyyUd etmedi 

Ballar BarlıoHa 
ııerlımellte 

Harkofta sokak 
muharebesi oluyor 

M•rmil•ri 3000 derece 
harar~t ne,reden bir 
tank•avar topundan 
bahaeılilmektedir 

Ankara: 15 (R•dyo Gazete•l)
Almanların ve Sovyetkrin Şark 
cephesindeki taarruz.tarı &ünün 
en mühim mev.ıuudur . Gürültülü 
bir vaz.iyet karşısında durum hak
kında bir şey söylemek mümkün 
değildir. Fakat İlkbahar taarruıu 
baıladı denebilir. 

Fransız Ofi ajansına göre, Al
manlar Kerç ıehrini almışlardır . 
Fakat bunu teeyyüd eden bir ha
ber henüz gelmemiştir . 

Moskova : 15 ( a. a. )- Kerç 
yarım adasında şiddetli muhare
beler devam etmiştir . Harkofta 
ileri hareketlere devam ediyor~ı. 
1500 den fazla esir aldık. Bir kı
sım Alman askerini imha ettik • 

Bertin : 15 ( a. a. )- Alman
lara göre , Kerçin düşmesi bir 
iÜn mcseleıidir. Şimdi temiılemc 
hareketlerine devam ediliyor. 

Loodra : lS (A.A} - Kcrçte 
de beı gün devam eden muhare· 
beden sonra vaziyet şimdi daha 
açık görülmektedir. Düne kadar 
Ruı hatlarında bir ıarsıntı yoktu. 
Fak.at huıünkü Sovyet teblij"ine 
j"Öre, Kızılordu kuvvetleri bira:ı 
çekilmiftir. 

Moıkova lS (A.A) - Sovyet 
kıtaları Leninırad cephesinde iler · 

iyor. Almanlar ikinci müdafaa bat· 
tında ıtır kayıplar babasına tutu· 
ouyor. Timoçenko kuvvetleri de 
Harkof bölgeıinde ıüratle iler
lemektedir. 

Berlin : IS (A.A) - Alman 
bava kuvvetleri çarpmba fiinii 
Kerçteki hedeflere kitle halinde 
hücumlar yapmıf bazı remiler 
batırılmıştır. 

Cenevre : 15 a.ı. - Londra, 
dan gelen haberlere aöre Maoc
reueater Gı:.ırdian iaıctesi rus 

<Gerial 8 Uaol •7ta4a'Y" 
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Bir Avrupa mektubu i '· HABERLER 
" - -Gizli sil&hlarln 

' 

icadı peşinde •• 

Parti Müfettişi 
Bay Halit Onaran 
Şehrimize döndü 

Şehirler halkının 
gıda ihtiyaçları 

LABBATUVABLAB FAALiYETTE 

••• 
gir müddettenheri seyhan ka· 

zalarında parti teşkilatı üzerinde 
teftişlerde bulunan parti müfetti · 
şimiz Bay Halit Onaran dün şeh· 
riınize - dönmüşler ve parti vilayet 
merkezinde :çalışmalarına başla · 
mışlardır. 

Bütün thtiyaçların ekmek gibi karne 
usulüne bağlanacağı söyleniyor 

H 
arp halinde bulunan bütün 
memleketlerde icat ve ihtira 
büroları teıis cdilmiıtir • Bu

raya bir çok adamlar müracaat 
ederler . Bunların içinde safdil , 
aptal , deli , işküzar ve hatta 
dolandırıcı da bulunur . Fakat 
bazen bu karışık simaların arasın· 
da parlak fikirlileri de vardır . 
Büronun işi başlarından atan me· 
murları bunlara pek dikkat et
mezler . Bucun en kuvvetli mi
aali bir İngiliz mühendiıinin Laşı· 
na gelen vakadır : 

Bu ariam bir ıene evvel Bah 
riye Neı.aretine bir cep denizal· 
tısının pltinlarını vermişti . Bu 
denizaltı seri halinde yapılıyor 
ve iki üç kiti ile idare ediliyor
du • Mütehauıslar planları üstün 
körü tetkik ettiler ve istinaf ve 
temyiz kabul etmiyen şu hükmü 
verdiler: cEhemmiyetsiı bir tasav
vurdan ibarettir. > 

Halbuki Pearl Harbour baı· 

kınında cep deniıaltılarının fev 
kalade ehemmiyetli bir ııilalı ol· 
duğu Japonlara temin ettiti mu
vaffakiyetle anlaşıldı. 

işte böyle ehemmiyet verme
mek devresinin avdetine mani ol
mak içindir ki lngiliz hülı.ümeti 
Sir John Anderıon'u < giı.li si
lahlar komitesi > namiyle kurulan 
bir teşekkülün başına getirmiştir. 

Bu adamın maiyetine deniz top
çulu~u mütehassısı Lord Hankey 
elektrott:knik mütehassısı Lord 
Falmonth aerodinamik mütehassı · 
sı Sir Tizard gibi büyük ilimlerin 
bulunduQ-u yedi zat verildi. 

Bu suretle lngilizler ehemmi 
yetli hiç bir ktıfın kağıt sepetine 
gitmiyeceQ'ine emin idiler. 

cBir ıizli silih> hiç bir za. 
man görülmemiş bir icat değildir. 
Sazan bir muharebe tanı dahi 
olabilir . Bütün dünyaca büyük 

i bir ehemmiyet verilen gizli silah 
Adolf Hitleıin 1939 birinci teşri 

ninde verdiği nutukta telmih cy
lediQ'i ıillhtı . O z.aman herkes 
ıannediyordu ki miknatıslı torpil· 
)er kastediliyor . Fakat 1940 da 
ıngiliı askeri gaıetccisi Liddr 1-
Hort nihayet hakikati öğrendi. 

ellerine düşürünce zırhlı arabala 
ra karşı olan toplarını ona göre 
tadil ettiler . Kış harbinde Rus · 
lar bir çok motörlü ve zırhlı kı

zaklar kullandılar . Tayyare per 
vanesiyle işliyen bu aletler yedi 
kişi tarafındırn idare ediliyor . 
Mitralyöılerlc.'! alev saçan maki· 
nelerle mücehhez bulunuyor ve 
saatte 100 kilometre sürat yapı 
yorlardı . Böyle olmakla beraber 
büsbütün yeni icat edilmiş bir 
alet sayı amaı.dı . 39-40 senelc 
rinde Ruslar Finlandalılara karşı 

bu kızakları kullanmışlardı. 

"Uçan kızaklara., karşı Al· 
manlar "müteharrik istihkamlar,. 
ı icat ettiler. Bunlar zevahir itiba· 
riyle masum manzaralı izbeler, 
yahut sadece mujıkleı in saman 
lwyduklaı ı kulübeleri andırıyordu. 
Fakat üstündeki aldatıcı dekorun 
altında mitralyözleri ve ufak Ç"V· 
ta topları mu haf aıa eden bir zırh 
örtü bulunuyordu. 

Bu istihkamlar kayaldaı ın Ü · 

ıerine yerlettirerek en beklenil 
miyen rıo~talara sevkediliyorclu . 
Bu suretle süratli Rus kııakları 
fena tesadüflere maruz kalıyor

l1trdı. ltatyan gazetelerinden biri
nin Şark cephesini ziyaret eden 
bir muhabiri Almanların yaptıkla· 
rı askeri ihtiralardan bahsediyor. 

cMüzede en garip aletler gör· 
düm. Zırhlı arabalar, birçok tor
piller, diskler, büyüklü küçülıdü 
ıilindiıler, kutular. mıknatıslı bom 
balar.: müthiı alev saçıcı aletler 
bütün bir sahayı kaplıyan duman 
ıaçm" makineleri harbin başlan· 
Q-ıcından beri tckammül ettirilen 
bütün bu ihtiralar, icatlar, mucit· 
le rin deha infilakına benzer ... 

* * • 
Bir çok fikirleri hararetlendi · 

ren, bir çok ıavalh dimağları hu· 
ta eden tam gizli silah tipi şıı 

meşhur "ölüm şuası., dır. ismi, il· 
ıaktan binlerce adam öldürmesi 
bu ölümün an it sessiz olması gi · 
bi bir çok ıeyler ona yakııır. 
Bu sırrı keşfedenin muzaffer ol· 
mamasına ihtimAI yoktur. Halbuki 
"ölüm şuaı,, elli senedir mevcut
tur. Bunu keşfeden bir lngiıiz mu·· 
cudi Harry Grindell Mattews'dir. 
Mucit aletlerinin ortasında bir kalp 
sektesinden vefat ettiği halde bu
lundu. Kimbilir belki de bu da 
yaptığı için bir müca:ıatdır. On
dan evvel Frasıı. profe"örü Ars · 
onval gayet kısa dalteların bazı 
uzviyetler üzerinde büyük tesirler 

Vilayet bütçesinde 
yapılan münakele 
Diyarbakır, Tekirdağ, Bursa, 

Seyhan, Kastamoni, Kırşehir,Bolu, 
Gaziantep, Kütahya, Rize, Trab · 
zon, Ailecik, lstanbul, Aydın, 
Tokat, Denidi, Zougoldak, Hah· 
kari, Çorum vilayetleri 1941 mali 
yılı b~tçeleriode münakale yapıl · 

mış ve vilayetlere• tebliğ edil 
wiştir. 

Mersin ticaret müdürü 
Ticaret Vekilliği vilayetler 

kadrosunda açık bulunan 80 lira 
maaşlı bölge ticaret müdürlüğüne, 
70 lira maaşlı Mersin bölge tica· 
ret müdürü Sami Soysuıı tayin 
edilmiştir. 

Adana atletleri 
Mersine gittiler 
Yapılacak atletiz im birinci· 

liklerine iştirak etmek üne Adana 
I 

atldleri düu Mersine gitmişlerdir. 
Bugün öğleden sonra Mersinde 
seçmeler yapılacak ve yarın saat 
onda atletiıw müsabakalarına baş 
huıacaklır. 

Nafıada tayinler 
Sıvas nafıa müJürlü~üne mer; 

kezden B. Kamıl arslan, Amasya 
müdürü Müınt81. Çakar Kırklareli 
müdürlilğilne, Balıkesir şose ve 
köpıüler vüksek mühendisi Arif 
Pelit Çar.k ı rı müdürlii~üne, Tokat 
müdürü Nazmi Onat Amasya mü · 
dürlüğüne tayin edilm:şıerdir. . 
yaptığını biliyordu. 1929 da Es -
aü adında bir alman alimi jena, 
<la tecrübeler yapmış ve "ölüm 
şuainın., bir hayal olmadığını is · 
bat etmiştir. 

Şu iki laiton p:akın arasından 
fırlemış, o sahada bulunan sinek· 
ler derhal ve sıçanlar, farc:ler de 
bir kaç saniyade ölmuşlerdir. 

E~aünün tecrübeleri giı.l i tu
tulmadı . Bütün dünyaya yayıldı. 

Her şeyi büyük görmek 7.evkinde 
bulunan Amerikalılar, böyle fare 
ve sinek gıbi ufuk kurbanlardan 
memnun olmadılar . Daha irilerini 
tecrübe etmek istediler, Şua saha· 
sına bir köpek, bir goril bir de 
öküz koydular. En d<lyanıklısı ö · 
küz ~ıktı. Ôlmek için n saniye 
tahammül etti. 

Hıç şüphrsiz, şimdi de ölüm 
ıuaı için elan uğraşılıyor. 

.......................... 
ı : 
l SEHIRli 1 i 
ı ı 
ı Evinde yalın tuzun ı 
ı gibi , . glyeceklerlnl de ı 
ı iyi kullı.1n • Eski va ya ı 

ı mah giymek bu yıllarda : 
ı ayıp değll fazllettlr • ı 

: ı .......................... 
Orta tedrlıatıa 

lmUba• programı 
Şehrimiz orta tedrisat okulla· 

rı nın müdürleri erkek lisesinde bir 
toplantı yaparak orta tedrisat 
okulları imtihan programlar"'• tes · 
bit etmişlerdir. Teshil edilen bu 
programlar tasdilC için Maarif Ve· 
kaletine gönderilmiştir. 

iLK OKULLARIN 
. İMTİHAN İŞLERi 

Şehriıni:ı.deki bütün ilk okul· 
lara ait imtihan proğramlım lt-sbit 
edilerek maarif müdürlüğü tara · 
fuıdan okul idarelerine tebliğ edil• 
ın iştir. Mektep idareleri tmtihıuı· 

lar için hazırlığa başlamışlardır. 

Çeltik mütehassısı 
Bölge Çeltik mütehassısı Bay 

Harun Onuk Çeltik sahalarında 

tetkikat yapmak üzere lılihiyeye 
rıtm iştir . 

Posta Telgraf zamları 
tatbikatına başlandı 

Posta Telgraf idaresi bütün 
memlekette olduğu gibi dün şeh
rimiı.de de zamlı tarifeyi dünden 
itiboren tatbika başlamıştır. 

At koşuları 
Vilayetimize yapılan tebli~ata 

göre, 24 Mayıs paı.ar günü Sor
gun kaı.asında Arap ve yerli at
ların iştirakile büyük bir koşu ya
pılacaktır. Bu koşuya her bölge· 
den atlar ıştirak edebilecektir . 

Mahalle mümessilleri 
dün toplandı 

Dün şehrimiı. mahalle mü
messilleri öğleden ev,vel Beden 
Tt.:rbiyesi Seyhan bölgesinde bir 
toplantı yapmışlardır . Mümessil· 
ler, Beden Terbiyesi mükellefleri 
işlerile ·19 Mayıs Gençlik bayra
mı hazırlıkları üzerinde konuşma
larda bulunmuşlardır . 

< Führerin sırrını keşfetmeğe 
~alııtık . Bunun içi• safdil halk 
ribi bir takım fevkalide ıeyler 
tasavvur ettik . Halbuki meselenin 
halli herkesin gözünün önünde 
duruyordu . Bu netice , Polonya 
muharebe meydanlarında yatıyor 
du • Fakat biz körler gibi ne 
ıördük , ne de anladık . Yeni 
Alman ıilihının tarihi ehemmi- ,-

UZAKLARDAN • •yetini anlamak için inhiıam li~ 
zımdı : 

- Bu silAh stukalarla tayya 
re ve tanlı.tarın müşteı ek faaliyet
leri idi. 

••• 
Tam manasiyle pek az cgiıli 

ıilah> vardır . Hemen hemen en 
f aıla sürpriz tanınmış silahların 
inkiıaf ve tekamülünden ileri ge 
lir . Mesela Libyada mihverin 1 
muvaffakiyeti büyük topla müceh· I 
hez ıırhlı otomobiller sayesinde 
olmuştur. Bu iıe bir tekamüldür . 
icat ve ihtira sayılmaz • Yeni 
Sovyet zırhlı arabaları da öyle· 
dir . Harp meydanında görüldü· 
Q'ü zaman en fiddetli top ateşine 
dayanabilmesi ile hayret uyan . 
dırdı. 

Mesele yalnız zır hın kuvve
tinde detildi . Zaviyelerin ken
disine tevcih edilen top mermi· 
!erini sektirmek huıusundaki mO· 
kemmeliyetinde idi . Bunun hiç 
birisi yoktu . Almanlar P. 34 
q~nilen bu arabalardan bir kaçanı 

Devin derisi -Gaz maskeleri - insan ruhu 
• 

A
lman sözcüsü Generel Dietmarlı, Berlin rad· 

yosunda: 
- Haritaya bakan herkes, hat~ 1941 de· 

ki muvaffakiyetli seferimizde bile Rus devı .. ın an· 
cak derisini dele bildiğimizi görür, demiş. 

Ben bir gün elimi fena halde kapıya sıkıştır· 
dım. Elimin bir kısmında deri olduğ{J gibi sıyrıldı 
ve koptu. Bununla beraber biraz ihtimamla kısa 
bir zaman sonra, kopan derinin yerine yeııbi gel
di. Ben dev olmadığım halde böyle olursa, bir de 
vin delinen derisinin de yenileşmesi ihtimali var

dır. 

Alman generalinin sözlerinden anlaşılıyor ki 
Şark cephesinde çok şiddetli muharebeler bekle· 
mck lazımdır. 

••• 
Ortalıkta iaz sözleri dolaşmıtğa başladı : Ôn· 

ce Ruslar, Almanların Kırımda zehirli gaz kullandı· 
tını ortaya attılar. Çörçil son nutkunda Almanya 
ia7. kullanırsa biz daha daniskasını kullanacağız 

dedi. lngilterede herkesin gaz maskesini yanında 
taşıması ve günde hiç olmazsa bir defa başına ge· 
çirip tecrübe etmesi tavsiye olundu. Nevyorkta ise 
yedi milyon kişiye gaz maskesi datıtılıyormuş. 

Geçen günlerde harp için gazyağı harbi diyor· 
!ardı. Şimdi de gelecek günlerin zehirli gaz harbi 
olması ihtimaline karşı tedbirler alınıyor. 

insanlığın nedir, şu gaz elinden çektiği: 

"' * • 
Maltanın istif ı eden eski kumandanının söyle· 

diğiııe göre, Maltada hemen hemen yıkılmamış ve
ya hasara uğramamış bina kalmamış, Böyle olma· 
sı da gt-rektir. Çünkü Malta bu harpte en fazla 
bombalanan bir yerdir. 

Böyle olmakla beraber, Malta düşman uçakla
rının hücumlarına dayanmakta ve her gün bunlar
dan bir kaçını düşürmektedir. 

Demek ki insan ruhu taş binalardan da sat· 
lam. N :! olsa Allah yapısiyle kul yapısı arasında 

elbet böyle bir fark olacak! 

8ize verilen haberlere göre , 
Ticaret Vekaleti , iaşe işleri üze· 
rinde bazı yeni ve ehemmiyetli 
kararlar daha vermiftir ki , yağ' , 
pirinç ve kumaş gibi tedarikinde 
halkın güçlük Çf'ktiği gıda mad
deleri ile eşyaların kolaylıkla te
darikini temin edebilecek olan 
fışler de bu arada bulunmaktadır. 

Ôğnndiğ'imize göre , bu f ş 
lerde ekmek kartları gibi ufak 
kuponlar bulunacak ve her kupon 
yağ, pirinç, kumaş gibi şeylerin 

alınmasına mahsus olııcaktır . Bu 
fişler , dağıtma birlikleri eli} le 
halka tevzi edilecektir . 

Maliye teşkilat 
ve vazifeleri 

Maliye Vekilliği teşkilAt ve 
vazif eteri hakkındaki kanuna ek 
kanun projesi dün Büyük millet 
mediıine sunulmuıtur. 

Bu proje ile kanuna eldene
cek maddeler şurılard ır: 

"Maliye vekilliği teıkilatına 

dahil bilümüm maaşlı ve ücretli 
memuıla .. r ·maliye hizmetlerinilen 
ayrıldıkları tarihten itibaren beı 
ıeııe ı.arfında vergi ve sair mali 
mevzulara ait takip ve vekillik İf· 

!erini doğruda .• doğruya veya bi· 
liştirak deruhte edemiyecelderdir. 

Bu hükmt: avkırı hareket e· 
denler üç aydan üç seneye kadar 
hapis cezası ve .rüı liradan 
beş yüz liraya kadar ağır paıa 

cezııs=y!e ce:talıınrlıı ıl;ıc;,klardı.,, 

Tek tip zabıta 

sıhhat nizamnamesi 
Sıhhat ve içtimai muave-

net vekilliği belediyelerin türlü 
türlü nizamnameler yaparak sıh • 
hi zapıta işlerini ha1' kiyle başara· 
madıklarını göz i nüne alarak tek 
tip bir sıhhi zabıta nizamnamesi 
hazırlamıya başlamıştır. 

Bütçe müzakeresi 
Ankara : 15 ( Türksözü mu 

habirin<len ) - Bütçe rncümeni 
çalışmalarını tamamlamak ü:tere
dir. Encümenin maı.batası hafta 
sonunda bütçe projesi ile birlikte 
mebuslara da~ıtılacaktır . Meclis, 
ayın yirmi ikisinde bütçeyi mü
ıakereye başlıyacık, otuz mayısa 
kadar tamamlıyacaktır . Haziran 
ayı sonlarında yaz tatili devre
sine girecek olan mccliı o tarihe 
kadar acele bütün iıleri netice
lendirecektir. Meclis yaz devre· 
sinde ayda devamlı o1ara1' bir 
hafta toplanacaktır. 

Fuar hazırlıkları 
lzmir 15 ( Türksözü muhabi 

rinden ) - Türkiye Ticaret Oda
ları paviyonu ıçın ehemmiyetli 
hazırlıklar yapılmaktadır . 

lzmir Ticaret ve Sanayi Oda 
sı paviyonunun , bu yıl geniıte

tilerek Türkiye Ticaret ve Sar.eyi 
odaları paviyonuna tahsıs edıl· 

m esi kararlaştırılmıştır . 
Fuara Almanlar da iştirak 

edecekleri için ıimdiden teşeb
büslerde bulunmuıtardır . lngi
lizlere ait Sergi sarayındaki pa
viyon için de alikadarlıuın muh
temel müracaatları beklenmek· 
tedir . 

Nlllatçl acına 

MUSTAf A Rif AT ECZAHANESİ 
1 

Ka:e Kapı•1nda -....--------------

Tarih Coğrafya 

MaJtız,ar 
M :ı.ll:ı nJasa aylarılnnberi geceli 

gUnıltızltı hu·A htıcumlarıııa 

ı uğruyor. I l:ırhin iptidaı.andan• 
lıı:ı·i ıığradıgı hucnmlar hini ıeç · 

mişlir. Fakat İngiltere lıurada çok 
i_yi hazır lanmış olduğundan bu 
ıııuthiş htıcumlar nıenılekdi pek 
o;ar'inı:ınıış{ır · 

19!15 sene-;inde 1 labcşistana 
ait ihtilaftan dolayı loJiltere ile: 
İtalya arasında bi çarpışma ihti · 
m:ıli meydana geldigı gUodenberi 
İngilizler burasının tnbkimini kuv· 
vetlendirmeğe ba1lamışlıırdı. Ada· 
da çok miktarda erzak ve muhim• 
mat istif edilmiştir. Çocuklardan 
bi ço6u da harice gönderilmiştir . 

Maltada yeni sığınakların 

yapılmasına pek )uzum kalmamış · 

tır. Çuoku 'Şövelyeler zamaıunda 
kayaların içinde bir çok sıgınacıık 
mahaller yaptarılmı~tı . 

Malta Avrupanın bir parçuı 
sayılmakta ise de halkı busbutun 
yabancıdır. Bunların konuştkları 

dil Avrupa <lillc.ıinden ziyade 
Arapça.ra yak ıodır. Bir Maltızın 
lisanı Ronıada anlaşılma:ı:. Fakat 
Tunuo;ta her arap tarafından an· 
laşılır. Otobıtslırin durak nıahal· 
leleriıiio isimleri ma{rıfa \'e ~c:lı· 

heg gibi Arapçaıh., 

Hatta Maltızlar hıriıtiyan ol· 
dukları halde ıstavroıı: çıkarırken 

Tanrıya Araplar gibi Allah der· 
ler. Bütün tarih Maltızların mün • 
ferit ve müstakil bir kavım ol· 
duklarını isbat ediyor . Tarihin 
kaydettiki zamandan evvelki de· 
virleıe ait abideler Maltıılarm 

lturaya Fınikelilerdeıı bile evvel 
gelılıklerini isbat ediyor. 

Ecnebi müstevliler civardaki 
Tunusun ve Sicilyanın ıengin tar· 
lalarına göz diktıklerindcn Malta 
adalarının kısır ve çıplak 11rtla· 
rına ehemmiyet verm~miılerdir . 
Bu suretle Maltızlar daima hür· 
riyetlerini ve ırklarını muhafazaya 
imkin bulmuılardır . 

lngilizler buruını Akdeniz do· 
nanmaııı için üs ve ter~arıe haline 
getirmişler ve bu suretle pek çok 
para dökmüılerdir ~ Bu paıalıır 

gayet fakir olan Maltanın yerli 
ahaliıinin imdadına yetişmittir . 
lngiltere Maltaya bir nevi idari 
muhtariyet vermiştir . Yalnız. yir· 
mi sene evvel Maltızlar iıtiklal 

istediklerinden muhtariyc::t kaldı· 
ı ılmıf ve adanın idaresini lngiliı 
valiıi deruhte etmiıtir, 

Maltada eskiden kalmıı bir 
çok kilise ve abideler vardır . 
Hava akınları '!eticesinde bunlar· 
dan büyfik bir kısmı ve ıehirde 

ekser binalar harap olmuftur . 
Halk timdi kayalar arasındaki ~s· 
ki ıamandan kalma mataralarda 
yılıp kalkmaktadır • 

lttl~••ıa-·. - -
TÜRKiYE Rady°'u 

ANKARA RaJ.yoso 

Cumartesi - 16.5.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.::S3 Müı.ik : Karışık Pro1ıralll 

( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleı i 

8.00/ 
8.30 Müzik : Senfonik pro1ırılll 

( Pi ) 
13.30 

13.33 
13.45 
14.00 

Program 'e ,..leket sa•• 
Ayarı 

Müzik : 
Ajanı Haberleri 
Müıik : Riyaseti COmhuf 
bandosu 

14.30/ 

' • 

14.40 Ankara ilkbahar at koıı.ı 

15.30 
18.00 

18.03 

lırının tahminleri 
Müzik: 
Program ve Memleket sı•1 

Ayarı 

Müzik : Radyo danı 0' 
keıtraıının Her Telden pr" 
ramı 

18.45 Radyo çocuk kulübü 

19.30 Memleket Saat Ayarı ~ 
Ajanı Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakik• 
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16 Mayıs I 942 

Sovyet cephesi 
( Bası ı iaci say/ada ) 

' kıtalarının hareketı hakkında bir 
rapor neşretm i ştir. Raporda de · 
niliyo r ki : 

Alman taarruzunun ilerdeki 
gelişmeleri orduların ma~ide doğu 

cepheıinde gördükleri iş ler bakı· 

larak kolayca tahmin edilebilir. 
Hiç kimse alman aslcerlerinin ve 
harp malzemt'linin fevkalade ev· 
ıafı hakkında şüphe}e düşemez. 

Alman kıtalarının bir misal olarak 
alınabilecek iaşe lrşkilatı ve al· 
man kumanda heyeti için de &)'· 

ni hükmü ) ürütehiliriz. Ruslar 
bütün kaışı hücumlarına rağmen, 

almanların ileri hart'ketleri esna· 
sında kazandıkları muvaffakiyeet· 
lere benzer en küçük bir muvaf · 
ki yeti bile t-lde edememişlerdir. 

Ruslar Leningra<iı ve} a Kırı. 

mı kurtaramadıkları gibi Dineper 
hattını<la ele geçirememişlerdir. 

Bunun akıi olarak almanlaı kış 

hatlarınıu en büyük bir kısmını 
ve bilhhaua Smolenık, Briansk, 
Orel, Harkof ve Tahanrog g ı bi 

büyük ıehirleri muhafna etmiye 
nıuvaffa.k olmuşlardır. Almanlar 
buralarını gelecek taarruzları için 
birer harekit üuü olarak kulla
nabilirler. 

Moslwva • ıs a a . - Lt>niıı
graatan alınan husL ~i bir tt-lgraf· 

ta şöyle denitmektedir: 
Almanlar, kızılordunıın lıücu · 

nıuna mukavemet için yaptıkları 

Ümitsiı teşebbüslerde uker ve 
malzeme bakımından ağır kayıp 

lara uğruyorlar. Sovyet topçu· 
sunun tiddetli ateıi ve ruı bom
ba uçaklarının akınları piyadeye 
Yol açmakla ve düım•n• •tır k• · 
Yıplar verdirmektedir. Havalarda 
'1ıtünlüğü elinde bulunduran hava 

kuvvetlerimiz düıman münak&le 
hetıarını geceli gündüzlü bomba· 
hyarak alman takviye kuvvetleri· 
nın hareketini zorlaştırmaktadır. 

Üç gün süren harekatta, kıt· 
•\arımız yüzlerce alman askeri 
6ldürmüı, ungin bir ganimet ele 
lrçirmişlerdir. Tayyarelerimiz bir 
düşman koluna hücum ederek 
On tank tahribetmiflerdir. Sovyet 
ltıtalan ilerlemelerine dev.m edi· 
Yorlar. Almanlar bunu önlem eğe 
Çalıııyorlarıa da çekilmek ıorun· 
da kalıyorlar. 

Londrı : 15 ( A. A. ) -
Ofi ajanıından : Alman kaynak
larından gelen bltiln haberler 
Kerç muharebesi haltlunda ne ka· 
dar e~imse ise Sovyet kaynakla 
rından Harkofa karşı yapılan ta 
•rru:r. hakkındaki haberler de o 
derece etimıe görünüyor. 

Alman kaynaklarına aöre , 
ktrçin d~mesi şimdi bir gün me 
•clesi olmuştur . Kafkasyanın 

\epısı sayılan bu yerin zaptı ar 
tık bir ukeri mese:e olmaktan 
Çıkmıştır • Sovyet menbalarından 
tclen bazı haberlere göre Harkof 
ta sokak muharebeleri daha tim 
diden başlamıştır . Ayni kaynak 
l'irnoçenko kuvvetlerinin Alman 
tabiyesini tatbik ederek birinci 
Alman müdafaa hattını iki nokta 
fian yardıklarını bildiriyor. Yeni 
•illhlara gelince: Mermileri üç bin 
derecelik hararet nefreden bir 
tank savar topundan bahsedili . 
liyor • Diğer yeni silihlardan 
biri de tazyik edilmiş hava ve 
belki de mayi ile dolu bir mer 
lhidir . 

19.55 Müıik: Fasıl heyeti 
~.15 Radyo Gazetesi 
2o.4S Müzik : Şarkı ve Tür-

küler 
21.00 Konuşma 
~l.15 Müzik : Dinleyici istekleri 
~l.45 Konuı-na 
2'2.oo Müzik : Radyo Salon Or· 

keıtrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

l'ı.30 Memleket Saat Ayarı ajanı 
Haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2'ı.so Yarınki Proiram 

Kapanı o 
ve 

............. 
lngilterede 
yeni parti 

Berlin : 15 ( A. A . ) - Lond 
rada yeni bir partinin te•ekkülü 
Berlinde alaka uyandırmıştır . 
Bu partinin şefi Bravn'dır . ._. ........ .. 

Mlttellklerden 
113,000 tonluk 
21 ge•I batmı, 
Malta 15 a.a. - Dün malta 

üzerinde yapılan akınlar esnasın

da İngiliz hava kuvvetlerine men· 
sup av uçakltırı düşmanın fki 
bomba uça~ı ile bir av uçağını 

muhtemel olarak tahrip etmişler· 

dir. Üç bomba ·uçıtğı ile dört av 
uçağını da hasara uğratmışlardır. 

Berlin 15 a .a. - Bugiin~ü 
reıımi tebliie göre Maltada al· 
man Stuka uçakları Ufak mey
danları ile uçaksavar batar} alan 
mevıilerini bombalıyarak birçok 
tam isabet kaydetmişlerdir. 

llaıkl alman denizaltıları A. 
marika ıularnıda ceman 82,000 
ton tutarında 12 büyük ticaret 
gemisi ile bir karakol g~miıi bo· 
tırmışlardır. 

Papanın sulh demeci 
ve Berlin mahfilleri 

Berlin : 15 ( a. a. ) - Yarı 
reımi bir kaynaktan bildiriliyor : 

Berlindeki ıiyaıi mahfiller Pa
panın radyoda söyled iği nutku 
hıristiyanlık akides ine dayanan 

ve katol ik kilısesi ~c fi tarafından 

yapİlmı~ bir demeç olarak telakki 
ediyorlar. Bu sebeple, Bertin matı · 
filleri , bu gibi hallerde daima 
olduğu gibi, ıiyasi bir vaziyet al· 
maktan çekinmektedirler . 

Habeşistan hariciye 
müsteşarı Mısırda 
Kahire : 15 ( a. a . )- Habe· 

fiıtanın hariciye naıırlıQı müıte

ıarı M. Taafi Tohmani bugün 
Kahireye gelmiştir. Müsteıar, lm· 
parator Haile Selasiyeden kral 
Faruk'a bir mektup getirmiştir . 

M. Tohmani Habeıistanla Mı· 
sır aruında ıiyasi .münasebetlerin 
yeniden kurulması meselesini mü

zakere edecektir. 

Amerika ve Mihver 
politika adamlarının 
değişimi meselesi 
Liıboıt : 15 ( A. A. ) -

ltalyadaki Amerikan diplomatla· 
riyle ailelerini taşıyan üçüncü hu 
s\;si tren ~ugün buraya gelmiştir. 
Üç trenle buraya gelen diplomat 
larl" aaeteri Amerikadaki mihver 
diplomatlarını Li:r.bona getirecek 
olan beı geminin varmasını bek 
livorlar . Üçü Brezilya , biri 
Portekiz , hiri de ı~veç bandıralı 
olan bu bf'f vapur 20 mayısta 
buraya gelecektir . 

Japon başvekilinin 
dünkü demeci 

Tokyo : 15 ( A . A. ) -
Japon başvekili demeçte buluna 
rak kabinede asi! detiş•klik yap
mıyaca~ını ıöyleRliştir . 

Zart Karneler 
Ceyhan Belediyesinden aldı· 

tım 45, 2331, 2332, 2333. 2334 
. numaralı 942/Mayıs "e Haziran 
aylarına ait benim ve çocuklarımın 
ekmek karneleri zayi oldutundan 
yenilerini alacatımdan hükümleri 
olmadıtını ilin ederim. 

Ceyhanın Bota mahallesinden 
lbrahim kııı Sultan 

Uzak şarkta 
<Başlarah Birlnridel 

Hin<listanda da geniş bır Japon 
hücumuna karşı en,Jişeler başla
mıştır . Japonların bu hücumu ya
kın ve muhakkak görülmektedir • 
Hind gazetelerinin aıkeri yazaı -
ları yalnız Japonların hücumlarını 
ilk olarak hangi şehre karşı yö
netecekleri hakkında mütereddit 
bulunuyorlar . 

Askeri yazarların çoğu, hücu 
mun Beylaada Colomboya yöne
tileceği f ikrindedirler. Popolo d ' f. 
talia guetesine göre , Japonların 
deniz ve hava hakimiyetini elle
rinde bulundurmaları kendilerine 
hedeflerini seçmek imkanını ver
mektedir. Gazete, lngiliılerin hile 
başlıca ve en ehemmiyetli hedef 
olarak ColombO}'U göstermelerini 
hayretle karıılamak icap f'ttiğini 
ilave etmektedir . 

HALKEVİ REiSLiGiNOEN: 
17;5ı942 pazar günü saat 

(21) de Evimiz salonunda "" Mo
zartm ,. ~serlerinden ve bazı 
ğarp musikisinden bazı parçalar 
çalınmak suretile güzd sanat· 
lar komitemiz tarafından bir 
konser verilecekti. 

Giriş kartı Halkevi Bürosun· 
darı tevzi edilmekt«-dir. 

Dealıdea altla 
çılıırılıyor 

Tok.\ o : 15 • ( A. A . ) -
Singapurun doğu salıill~rinde ve 
Japoıı askeı i makamlarının ııeı. o 

reli altında denizde taharrivalla 
bulunan Mıtlez~· alı dalgıçlar, lngi 
liıler tarafından burada denize 
dökülen altınları çıkarmıya baş · 

lamışlardır . 

Japon lı uvvetleri Sirigapura 
çıktığı zam an kalenin müdafaa 
edilemiyeceğini gören lngitiz ma
kamları 2 milyon dolar kıymetin
de bir meblağı sahile yakın bu· 
lunan eski postdneden 200 metre 
kadar uzakta denize dökmüşlerdi . 
Singapurlular dalgıçların faaliyc· 
tini büyük bar merakl.ı seyretmek 
tedir. 

l l l N 
Osmaniyenin Hacı Osmanlı ma 

hallesinden Mehmet oğlu Ahmet 

Kayanın Toprak Kaled~n Kamil 

genç can baştan almış oldu~u 

.95. erkek kıl geçinin 16;M94'l 

tarih ve ·27830- numaralı nakil 

tezkiresi Çobanbahçcnin çotlu kö· 
yünden Beşir Ômerin kardeşi 
Hüseyin tarafından kaçırılmış oı : 

duğundan bahsile müracaatta bu 
!unmuş olmakla dilekçe sahibine 
yeniden nakil tezkiresi verileceğin 
den eskisinin hiikmü olmadığı il · 
an olunur. 

Seyhan Valiliğinden : 
2015/942 Çarşamba günü saat dörtten itibaren Adana ka7asında 

mevcut bılcüınle motorlu ve motorsuz' canlı ve cansız nakil vasıtala· 
rının yazımına başlanacaktır. 

· Şehir hududu dahilindeki mahallelerle şehre 10 kilometre meı1afe · 
deki köylerin nakil vasıtaları cetvelde gösterilen mahalle ve köyler 
sırclsı ile aşaQ-ıda yazılı saatte ba"ılam.ık üzere eski istasyon polis ka· 
rakolunda toplanacak "~ tahrir hey'c:ti tarafından yazılacaktır. 

Köylere a it nakil vasıtaları ayrıca tertip edilmiş tahrir heyetleri 

tarafından mahallinde yazılacağından bu sebeple yaılm "ün hangi 
köylerin nakil, vasıtaları hanai g J n ve saatte nerel~rde toplanacakla· 
rı gereken yerlere tebliQ- edilmiştir. 

Yaıım yerine getirilecek nakil vasıtalarında iÖL önünde bulundu-

rulacak hususat : 
A - Motorlu, Motorsuz nakil vasıtaları mevcut tekmil yedek ede-

vatları ile birlikte yazım merkezine getirilecektir. 
B - Canlı nakil vasıtaları keza tekmil teçhizatları ile yazım mer-

kezine getirilecektir. , 
Yazımı yapılan nakil vasıtaları saatlerine tahrir heyeti tarafından 

birer vesika v~rileceğinden, vesik!SI olın11yan nakil vasıtaları k:tçak 
addedilecektir. Tayin edilen gi:in ve saatte nakil vasıtalarını yazım he· 
yetine getirmeyenler hakkında kanuni takibat yap ılacaktır. 

Şehirdeki mahallelerle şehre 10 kilometre 
mesafede bulunan köylerin yazım 

günleri 11İ gösterir cetveldir 
Tahririn yapılacağı Hangi gün ve saatle Hılngi mahalle ve köylerin 

Merkez Yazılacağı ' Yazımı yapılacatı 

Eski istasyon 
polis karakolu 

.. .. 

" " il 

20/5 942 Çarşamba Döşeme, Hanedan : lstiklil 
günü saat 8 de K uruköprü, Kurtuluş, Reşat-

bey, Cemalpaşa, Çınarlı ma
halleleri. 

21 /5/942 Perşembe Kayalıbağ, Tepeba~. Uluca · 
günü sııat 8 de mi, TürkocatJ, Karasoku, 

22/5 942 Cuma 
günü saat 8 de 

Hüriyet, mahallelerile t< ireç· 
ocakı, ve Karslı köyleri. 
Alide'de, Mestanzade, Sarı
yakup, Sucuıade, . Köprülü, 
Ko~vezir, Mahalleler ve ka · 
ralarbucatı köyü 

• 23/5/942 Cumarteıi Seyhan, Kar~ıyaka, Cumhu· 
ıaat 8 de riyet mıhalleleriye incirli, 

.. " 

Madama , Havutlubuc1ğı 
köyleri ve Durdu çiftliği. 

.. • .. 24-5-942 Pazar 1rünü Kurttepe, Akkapı, Mirza · 
saat 8 de çelebi, Sultansokatı, Çan· 

dır, Adasokağı, Mıdık, Ha· 
dırh, mahalle ve _köyler. 

Motorlü nakil vastalarının yazımı Mayıs ayının 20 ve 'll inci gün· 
!eri karşıyalcada köprü ile Memleket hastanesi arasındaki meydanlıkta 
yapılacatından Binek otomobili, kamyon, kamyonet, otobüs, motosik· 
let, ve traktörlerin yukarıda ı1öylenilen meydanlığa götürülmesi lizını · 
dır. 14149 

DENİZ HARP OKUlU VE lİSESİ KOMUTAHUGINDAN: 
1- Deniz Lisesi 9 ve 10 cu sınıflarile Deniz Gedikli Erbaş 

Orta okulu 6,7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 
1/Haziran/942 de başlanarak 20tAğustos/94.2 de son verilecektir. 

2- İsteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 
okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatları 14 t 49 ! 

16- 19-23- 26- 30-2- 6- 9 1 

Seyhan Valiliğinden 1 
1 

iç inde bulundut umuz 912 ıen esi m :ı} ıs ayırıda pduif koı u n mıt 
Qenemeleri yapılacaktır. 

Denemenin int izamla beryaııı için evvelce her e ve demirba ş o la . 
rak dail'ıtılaıı (Halk için hava taarruılarında korunma b ilg isi an lı) Ri
salenin her şahıs tar arınd an yeniden okunması ve } ine g eçen sene 
yapılan passif korunma tatbik11tındaki şekil ve hareketlerin g Q ı ön ün-
de bulundurulması. ı 

Işıkları karartma için evelce halk tararından hazırlanan kara rtma 
malzemesinin gereken ynlere ıimd iden tert ip lenmesi. 

Bu defa yapı l acak denemede koı unma siperlerinden d e istifarlc edi· : 
lec~~ine göre bu siperlerinde hemen tamir ve temizlenm esi lazımd ır . 

Halkın ko runma sıras ıAdaki hareket tarz l arın d a gayet hassıııı ve 
ciddi bulunmalarını ve ışıkla rı karartmada en ufak bir ziyan ın harice 
sızmaması için aıami takayyüdatıa bu l unmaların ı ve bu hu§ustaki 
talimat ve tenbihata uygun hareket etmiyenler hakkınd a kanun i ta· 
k ı bat yapılacağın ı SB} ın hal1'ım•za bildiri ri m. 

:·················· .. ·····: 
İ Nazarı dikkate İ 
• • 1 C:eyllan lllttıadl MWI Tea•ln Abm ve • 
elatım Ortallblı Kooperauı 'lrkettadeal 

i Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş ı• 
olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 ~rtaklığı Kooperatif Şir~eti bu kere ye-

• nıd~n Ce~handa faaliyet~ başlamıştır. Her 1 
: nevı manıfatura ve kantariye mallarını ve 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
: kar mukabilinde perakende olarak satışa • 1 başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa-1 

1 
tış mağazasına uğramaları kendi menfaat-i 
leri icabıdır. 14- 26 14082 

•••••••••••••••••••••••••• 
ilan 

ADANA HUSUSİ MUHAS[8[ M000Rl0~0NO(N 
1 - Merkez kazası 1151 Lira bedeli ;Sabıldı Taş ve emsa· 

li ocaklar rüsumu açık arthrmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma 4161912 Perşembe günü saat 10 da yapıla· 

cakdır. 
3 - lstekli olanlarm (87) lira muvakkat teminat makbuziy· 

le muayyen vakıtta Daimi encümene gdmeleri. 
16-20-24-27 14147 

• 
ilan 

AOAHA HUSUSl MUHASEBE M0D0Rl060HDEN . 
1 - Ceyhan kazası dahilinde (349) lira bedeli sabıklı Taş 

ve emsali ocaklar rüsumu açık artbrmaya konulmuşdur. 
2 - Arttırma 4/61942 Perşembe günü saat 10,30 da yapı

lacaktır. 
3 - istekli olanların 2 7 lira mu•akkat teminatiyle muay

yen vakitta Daimi Encümene gelmeleri. 
16-20-24-27 14148 

i LA N 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden 

1 - İnhisarlar Adana Başmüdürlütünün eski ve yeni istas· 
yonlarla. idarehane, gazhıme. 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. çuvalh ve çuval· 
~ız tuzlar ve sandıkh tuz ile bunların boş mahfazaları ve sair bil· 
cümle eşyanın nakil işi (idarede mevcut şartnamesi mucibince) 
mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber 
olmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29151942 tarihine rastlayan cuma günü saat 
16 da İnhisarlar Başmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon 
huzurunda yapılacakhr. · 

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

4 - Eksiltmeye iştirak edecekl,..rin beher tonun muhammen 
bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranm ~ 0 7,5 güven pa
rası olan 675 lirayı ihaleden evvel makbuz mukabilinde Başmü
düriyet veznesine yatırmaları ilan olunur. 

1 ()..18-28 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıleılıtı yer : Türkıözü Matba•ıı 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • 

• • • • • • • Gazete ve Matbaası • : 1 : . 
! Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- 1 ! flNDA VUKU BUlAN HADİSEURİ GÜNÜ 60- ·İ 
: Gazetesi NÜNEVERİR. TORKSöZONO TAKİP EDİNİZ. : • • • • • • e Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, • 
• Tu .. rkso··zu·· • • plAa, harita, bllamam matbaa • 
: ı,ıerlnl Tflrklyede mevcut mat- 1 
• baaıara rekabet eder derecede Matbaası • 1 tab ve ıOratıe elden çıkarır. 1 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! • • ! SAGlAM, UMİZ, ZARİf CİlT 1$URİNİZİ ANCAK TORKSöZO İ 
İ MOCEllİTHANESIHDE YAPTIRABİlİRSİHİZ İ 
• • ........................................ 

il AN 1 
Cebelibereket sulh 

hukuk mahkemesin• 
den: 

Davacı Erzinin Mustafalı 
mahallesinden Karga oğlu Hacı 
Osman tarafından dava olunan 
Osınaniyenin Sayhüyüğü kö
yünden olup Mersinin Eşen 
Türk köyünde oturan Abdul
lah oğlu Mehmet ve 30 arka
daşı aleyhlerine ikame eyledi
ği taksim davasının ceryan 
eden duruşmasında Müddeia
leyh Mehmet namına çıkarılan 
davetiye varakasına ikamet
gahının belli olmadığından bila 
tebliğ iade] kılınmış ve gazete 
ile ilanın tebliğal İcrasına 
mahkemece karar verilmiş ol
duğundan müddeialeyhin du
ruşma günü olan 27/5/942 ta· 
rihine müsadif çarşamba günü 
mahkemede hazır bulunmadığı 
veya bir v6kille kendisini tem
sil etmediği takdirde duruş
manın gıyabında ceryan ede
ceği ilan olunur. 14146 

Satlık Arsa 

Reşatbey mahallesinde 
Ada 494, parsel 4. metre 

320 arsa satlıktır . Ebe 

Hayriye hanıma müracaat 
1 

olunması . 
13-16-19-22 
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.... ~J!~~ .. ç~~~~- .. ~-~f ~~t1~t ..... 
• r. iş Bankası 

Blçlk tasarral hesapları 
1942 ikramiye planı 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağİııto•, 
2 lkincite,rin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
l Adet 2000 Lir alık 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. 3,000 •• • 
2 .. 150 .. 1,500 •• 
3 .. 500 .. 1,500 .. 

10 .. 250 
" 

2,500 
" 

40 
" 

100 
" 

= 4,000 .. 
50 .. 50 .. 2,500 .. 

200 .. 25 .. 5,000 .. 
200 

" 
ıc .. 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasma para yatırmakla yaln1z 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denamlf olursunuz 

-------------------------------------------
TORKİYE CUMHURiYETi 

Zira~t Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

s.,.mayHi: 100.000.000 Türk lira•• 

Şube ve ajanı aded1 : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelc:r 

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 

aşatıdaki plana göre: ikramiye da~ıl!lacaktır. 

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

" 1000 il 

40 .. 100 il 4000 .. 
100 " 

50 .. 5000 .. 
120 

" 
40 .. 4800 .. 

160 
" 

20 ., 3200 il 

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

' Kuralar senede 4 defa~ 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir • _ { 

Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ı 
ipek ve Yal çoraplarmızdan ka~an sapları 

Fransa'dan henüı g~tirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. A~:bir üc~etle çoraplarınızı 
tamamen eski halini! koyarak teslım ederız . 

Artık giy\lmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . 

r---ü ö s N u M E e GM uv ·ı ·N ··-·~ı 
\ Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş · l 

1 
h--- •• ·~·T~h~·,;;e•• M:ğ:;~.:~da•• ----~ 

Sipariş kabul Olunur 
15-15 13934 
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N 
R 
R 

" 
tedbir evinizde birka('. GRlP.N bulundumıak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. R , 

" H Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

R her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. M 

~2:1CZ:::a::z::zczsz::1L2ra:::ıar:X::ICllCKKS::llCll:~tl 
1 

16 Mayıs 1942 

ilan 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı işletme 

Arttırma, Eksitme Komisyonu Reisliğinden: 
Muhammen bedeli 5700 lira tutan 300 ton meşe odunu 22/ 

Mayıs/942 Cuma günü saat l 6. da kapalı 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 teklif 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 

.NEVROZIN 
BltOn aırııarın panzehiridir 

....... 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

· NEVRCZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, ıinir mafsal ve 
ıdcle 11tırapları NEVROZIN'le 

teda .. i edilir, Müe11ir ilaç : 

N E V R O Z I N' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDİNİZ 
icabında gün.le 3 ka'e alınabilir 

7 
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DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
Bergin baıtaıarıaı maayeaella· ı 

~ nesinde kabul eder. 
"'ZC'l'Z##U::ZCA#U:AAAAA#ZZ'ZC'l'•x•v~ 


