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Gençlik bayramı bütün yurtta hararetle kutlandı 

Milli ŞEFiN NUTKU 
ADANA GENÇLERi JİMNASTİK HAREKETLERİNDE ÇOK 

MUVAFFAK OLDULAR; SIK SIK ALKIŞLANDILAR 

AMERİKA 
VE HARP 

A 
merika'mn gittikçe hızlanmak
ta olan harp gayretleri hak
kındaki haberler gazete sü

tunlarında her gün daha çok yer 
iıgal etmiye başlamıştır. Amerika
lıların, bu haberleı i kendilerine 
mahsus bir veriş tarzları vardır. 
Geçen sene Amerika her iki sa· 
atte bir tayyare imal ederken, bu 
sene sekiz buçuk dakikada bir 
tayyare imal etmektedir. Her 
ticaret vapurunun inşası için tayin 
edilen müddet, şu kadar gün kı· 
saltılmıştır. Saatte bir tank, daki
kada bir top ... Amerikalı memle
ketinin harp ıı-ayretleri hakkında 
ki malumatı, böyle derhal " Ka
fasına dank diyecek .. şekilde a:C
mayı tercih eder. Onun içindir ki 
dünyaya da ayni şekilde verir. 

Birleşik Amerika halkı için 
harbin hiç beklenmedik bir sürp
riz teşkil ettiğine şüphe yoktur. · 
Amerika devlet :ve politika adam· 
ları, memleketlerinin bu harbe 
karışacaklarını hesaba katmakta 
idiler. Fakat Amerika halkı, çok 
kuvvetli olan memleketlerine karşı 
hiç bir devletin harp açmıya ce
saret edeceğine ihtimal verme· 
miıti. Pearl Harbour baskını 
Amerikalıların yüzlerine indirilmiş 
bir tokat oldu. Bu tokadın acısı 
altında, Amerika halkı, hükümet
ten, derhal, japooya'ya karşı ta
arruza :geçilmesini istedi. Pearl 
Harbour baskını intikamının, an
cak Japon donanmasının yokedil· 
mesi ve Japon adalarının yakıl· 

maslyle alınabileceti söylendi ve 
yazıldı. Hükumet ve Genelkurıı:ıay 
halkın istetine tabi olacak değil
di. Fakat bu arzuya mukavemet 
etmek de kolay olmadı. Çünkü 
Amerika halkı faal ve girişken 
ruhlu insanlardır. Müdafaada kal
mak onlar için bir işkencedir. 
General Mac Arthur, Avustrural
Ya'ya K"elip de teıebbüs halinde 
bulunan hava kuvvetlerinin başına 
geçinciye kadar Amerikalıların 

ruhlanndaki bu sıkıntı devam 
etti. 

Aradan ıeçen aylar ı.arfındı 

Amerikalılar yavaf yavaf harbin 
ıtratejiıini daha İ} i anlamıya baf
lamıflardır . Ve anladıkça da bu 
harp içinde kendilerine düfen va
ıifeyi daha büyük dikkat ve itina 
ile yapmıya koyulmuşlardır. 

· Bet ay iibi kısa bir :.r.aman 
içinde ıulh vaaiyetinden harp va 
ıiyetine ieçmeleri, Amerikalıların 
bcr.if gibi kendilerine yükletilen 
bu harp işini de ciddi olarak ele 
alıp baıarmak istediklerini anlat
maktadır . 

Amerika bir taraftan kendiıi 
ailihlanırken :ve milyonlarca va· 
tandaıını harp için hazırlarken , 
diQ'er taraftan kiralama ve ödünç 
verme kanunile muhtelif devlet-

lere yardımdı devam etmektedir. 
Reiı Ruı.velt bir kaç gün evvel 
ıaıetecilere bu meıhur kanunun 
tatbiki hakkında malumat vermiş
tir. Hatırlardadır ki, kanunun tat
biluna mart 1941 ayında baılan· 
mııh. Ruıvelte aöre , 0 ay ıar
fında yapılan yardım , ancak 18 
milyon delar iken, bu rakam ay
dın aya artmıf ve bir ıeoe sonra 
Yani 1942 ıeneıi martında 588 
milyon doları , teçen ay da 677 
milyon doları bulmuıtur. Bu hale 

(Gerlst. llDcd .,, ... , 

Milli Şefimizin son resimlPrinden biri 

ı l 9 MvHıs Gençlik ve Spor Bayramı memleketin her larafındaı 
ı oldufu gibi Adanamtzda da bllgük tezahürat içinde kutlanmış· : 
: tır. Bayram günii Ankara 7 9 Mayıs staclında Milli Şefimiz Reisi· ı 
ı cumhur ismet lnönii gençliAe olan sevgi ve iiimadını izhar eden ı 
ı çok özlıi bir nutuk söylemişlerdir. Keza Maarif Vekili adına ı 
ı Parti Genel Sekreterimiz Memduh Şevket Esendalın vudiği ı 
ı sögleııcle raclyomuzla Mtün memlekete yayılmıştır. ı 

i O gün saat !7 de Ebedi Şef Ataiürkıin anıtına parlak bir ı 
: törenle çelenk konulduktan sonra stad da toplanılmış ve Adana : 
ı gençliği sehir stadında yap tığı hareketlerde çok muvaffak olarak ! 
ı stadı dolduran on binlerc,.,e halk tarafından sık sık alkışlanmıştır. i 
ı Stad da Valimiz Faik Ustün bir nutuk vermiş ve bunu gençlik ı 
ı 11amtna eenç hatiplerin söylevleri takip etmiştir. ı 

ı .................... H ............ H ............ Hı 

Milli şefin nutkunun tam metni 
Cumhurreisi Milli Şef ismet 

lnönü 19 Mayıs Stadyomunda 
Gençlik ve Spor bayramı törenin· 
de Türk gençli~ine aşağıdaki hi· 
lapta bulunmuşlardır : Türk genç
leri : Sevgili ve değerli varlı~ımız 
olan sizlerin Gençlik ve spor bay
ramınızı kutlamak için aranızda 

• bulunuyoruz. Sizin iyi yetişmenize 
ne kadar dikkatle baktığımızı fark 
ediyor musunuz'? Hocalarınıza ana 
babalarınız, büyüklerirıiz ve dev· 
let adamlarınız; Vatanın ıceleceği
ni temiz ve kudretli ellerinize koy
mak için aşk ile hazırlanmanızı is
tiyorlar. iyi yetişmenizi kolaylat
mak için size her vasıtayı tedarik 
etmeye çalışıyoruz. Sizin hayatını
zın sıhhatlı ve neşeli geçmesi için 
bizim çok göreceğimiz fedakarlık 
yoktur. Si1.den ahlaklı çalışkan 
ümitli ve kuvvetli olmanızı isteriz. 
Kainat içinde bir zerre olan bu 
yer yüzünde tabiatın en mükem
mel nümuncsi olan insanlar bugün 
birbirlerini öldürmekle mcşguldur· 
lar. lnsanlı~a hayret veren bu man
zara karşısında gelecek nesilleri
mizin daha kudretli ve hazırlıklı 
yetişmesi başlıca düşüncemiz ol
malıdır. 

Size her zaman iyi ahlaklı ol
mayı insan meziyetlerinin başında 

' 

gösterdim. harp facialarının millet· 
terin ahlaki üzerinde acıklı yıkın 

tılarını hergün artırdığını görüyo
ru:r_ Harp belalarından olan dar· 
lık ve pahalılık vucutler üzerinde 
olduğundan ziyade ahlak üzerinde 
sarsıntılarını hissettiriyor. Ümidi
niz ve neşeniıle büyüklerin hırs· 

larına dura-unluk ve ınuhakemele· 
rine kuvvet vereceksiniz. Şaşıran
ların türlü ahlak hezeyanlarına 

kartı coşarak ı:ıkan bir çağlıyan 
gibi temiz ve şeffaf kalınız. Vata
nın geniş zamanlarını "e dar ze
manlarını yalnız kendi haksız zen· 
iİnlikleri için marifet fırıalı bilen 
soysuzlara nefretle, iğrenme ile 
bakınız muhakkak bilinizki kötii 
fırsat düşkiinletinin ve kötü ahlak 
örneklerinin yalancı mumları um· 
duklarından çok kısa . bir zaman 
tütebilecektir. 

Vatan müdafaası için t itreyen 
vatana hizmet için hazırlanan 

Tüı k milletin in neşesinde saadet 
ve !.:ederinde felaket bulan temiz 
ıportmen ahllkı Türk cemiyetinin 
bugününde ve yarınında muzaffer 
kalacaktır. Bütün insanlığı saran 
belilar içinde fedakarlık kararı 
ile karakterli ve karakterleri ve 
sportmen durumu ile heı yerden 

<Gerloıl 3 üncü a&>f•dal 

14,000 tonluk bir 
parti buğday geldi 

/•/cenderurt : 20 ( Türlısözü Muhabirinden ) -· Bir haf· 
taJanb•rİ 6elmesi bekle11en 14 bin ton buğday ve un ev
vellci 6İın /.Jumderuna gelmif ve bunltırın fılcarılma•ına 
baflanmı,tır. 

Gelen buitloy ve unların bir kısmı vilayetimizin ekmek
lilt ihtiyacını lıarıılamak Ü.zere vilayetimize tah•i• edilecek 
V• artan lıı•mı da diğer vilayetlere yollanacolctır. 

: ......................... : TOPRAK İŞLERi ORGANİZE FAALiYETİ 
ı . . ı 
i RUS CEPHESi i z· tV k.)~ . 
ı H k f 1 ıraa e ı ının 
i ar o ta ı Ad t tk•k if onbokun f ana e 1 atı 
: ı 1 

!.mukabil 1 
-ı ı 

i taarruzu i 
ı ı 
ı - ı 
ı İki tarafın da ı 
ı ı 
ı şayanı dikkat ı 

f iddiaları var i 
ı ı 

Ankara : 20 (Radyo G:-zetesl)
Londnıya göre , Almanlar Rus 
ileri hareketini durdurabilmek için 
Harkof bölgesine mütemadiyen 

takviyeler göndermektedir. 

Mareıal Fon Bokun Harlof 
cenubunda mukabil hir taarruza 

geçtiti bildiriliyor . Londra rad
yoıu tarafından verilen bu ha· 

berler Alman redyosu tarafından 

da kıam~n teyid edilmektedir. 

Asıl Almaıı taarruzu Hazira
nın iptidasında başlavacaktır. Ber· 

linJ~n verilen hab~rlere göre , 
Kerç yarım adası bugün tama
mile İfgal edilmiştir . Ve 4 Rus 
orduıu tamamen imha edilmiş , 
149,000 esir alınmııtır. 

Moskova : 20 ( a . a. )-- Rus 
kıtaları bir istasyonu İfgal etmiş

lerdir . Harkoftıı layyarclerimiz 
15 tank tahrip etmişt i r. Bir günde 
Almanların 50 tankı , 48 tayya
resi mahvedilmiştir . Almanlar 
kütle halinde insan ve malı.eme 

l.:ullanfT'aktadır . 

Meskova : 20 ( a. a. )- Kı-

talarımıı. Harkof isti\cametinde 
taarruı.larına devam etmişlerdir. 

Kerçte muharebeler olmak
taalır. Harkof cephesindeki taarruz 
muvaffakıyetle devam ' ediyor. Al
manla:- bir yerde büyük mikyasta 
tank ileri sürmüş, bunlardan 546 
tanesi tahrip edılmiştir. 

Roma : 20 ( a. a. ) - Har
kof bölgeıinde Sovyetlcrin Timo
çenko ordusu fena halde ıarsıl· 

mıştır . Rus, aakerlerinin kullan· 
dıkları Amerikan ve lngiliz tank
larından bir ço~u imha edilmif· 
tir . 

Moıkova : 20 (A.A) - Al· 
manlar hatlarını takviye etmekte 
ve kartı taarruzlarda bulunmakta· 
dır. Bir çok mevziler ve mevkiler 
alınmıştır. Alman planlarına şid · 
detti darbeler indirilmekt~ir.Rus• 
lar Harhof cephesinde 40Ö mes· 
kiio yeri geri almışlarılır. Rus top· 
çusunuo ateşi çok wüeıııir olmak• 
tadır. 

Londra : 20 (A.A) Rusların 

şark cephesinde yegane gayesi Al · 
wan taarru7unu daha başlamadan 
boğmaktır. Büyük wuharebeler 
hala devam ediyor. 

Londra : 20 (A.A) - Ruslar 
Harkof demiryolunu9 büyük bir 
kısmını ·kontrolüne almışlardır. 

Yeni Rus ta~rruzu Harkofun 50 
kilometre açığmda yapılmaktadır. 

Ruslar Harkofun 20 kilometre 
kadar y akinlerine gclmitlerdir. 

Muazzam tant muharebeleri 
devam etmektedir. , 
Baıyanıa Tollyo 

eıçııı dellıU 
Kuyhitef : 20 (A.A) - Sov· 

yet Rusya Topyo büyük elçisini 

ıletiıtirmeyi kararlaştırmıştır. Bu 
vaziyet Kuybiıefte'lı:i siyasi mah · 
fillerıie alilı:a uyandırmııtır. 

Veklllmlı , Baraıı , Ziraat okal ve 
teııııerırıe tarlalarımızı tetkik etti 

.... 

Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkmen 
Ziraat Vekilimiz Bay Muhlis 

E.rkmen evvelki gün yanlamıda 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Profe· 
sörlerinden Mithat Ali Tolunay, 
Vamık Tone ve Şarl mıntıskası 
Ziraat Müşaviri Hüıe_yin Avni , 
Kalemimahıus Müdürü Rakıp 

Adısanlı ve difer üç zat oldu~u 
halde saat 11,15 de tayyare ile 
şehrimize relmişlerdir. Ziraat Ve-
kilimiz tayyare nıeydarıında başta 

Valimiz Bay Faik Üstün olmak 
üzere Belediye Reisi, Ziraat Mü
dürü , Emniyet Müdürü , Çiftçi 
Birliği ve Ziraat Odası Reisleri 
ve diğt:r büyük Çiftçilerimiz. ta· 
rafından karşılanmışlardır . 

Oradan reıüUitöre gid i lmiş ve 
inşaat tetkik edilmiştir . Bundan 
sonra Yeniotelde şereflerine ve
rilen ziyafette bulunduktan sonra 
doQ'ruca Ziraat mrktebinc gitmiş 

terdir . Mektepte talebenin ihti
yaçlarını, iateklerini tetkik eden 
Ziraat Vekilimiz. mektep ihtiyaca
tını Müdür Bw Ekremdcn sora
rak mektebin ink işafı i~in pek 
çok yardımlar yap~cağrnı vadet
mişlerdir . 

Bundan sonra Pamuk deneme 
ve Islah istasyonunu ve bir lcısım 

Çukurova mıntakasını gezm işler , 
mahsulatın gelişimini çok İ) i bul
muşlardır . Ziraat Müdürü Bay 

. Nuri A\'CI tarafından kendilerine 
bu seneki zirai durum hakkında 
rapor verilmiş ve bu raporu tet-
kik etmişlerdir . 

Ziraat Vekilimiz Bay Muhlis 
E.rkmen gene tayyare ile Ada· 
nadan ayrılmışlar ve u~urlanmış
lardır . 

Bomba Muhakeınesi 
Mlddelama•I Pavlol, llornllol, Slley. 
man ve Altd•rrallmanın Tlrk ceza k•· 
n•naaan 40, 12, 65 ve 450 maddeleri 

maclblace ceza glr•elerlnl lıtedl. 

-Y't 
t:J' ... 

Kornilol aiu c-za 'Jt•h/cfmesi huzurunda • 

Ankara : 20 [ R•dYO ga· luğunu boıma~a matuf olduğ'unu 
zetesl ] - Suikast davaıına bildirmiş, Süleyman ve Abdur-
burtn devam edildi. Mdddeiuniu- rahmanın Pavlof ve Kornilofo 
mi iddianameıini okumuş Ab- çok iyi tanıdıklarını ilave ettik-
durahman, Süleyman ve Pavlo- ten sonra Kornilof, Pavlofun, 
fon hal tercümelerine temas et Türk ceza kanununun 40, 62 ve 
mif, Pavlofon bu işte en kor- Süleyman ve Abdurrabmanın Türk 
kunç bir aktÖ( oldutunu bildir- ceza kanununun 40, 62 ve 65 inci 
miş, Pavlof ve Kornilofon Ômer maddeleri delaleti} le 450 inci 
Tufanla iş birlitinde olduklarını maddeye göre c c ı. a ı a n d 1• 

anlatmış, Süleymanın bu işte rılmalannı istemiştir. Suçlular 
methaldar oldutuırn kayıt etmış, tercümeleri ve müdafaaları için 
bu ı;uikastla Türk - Alınan dost- <Gtrlal 3 üncU aayfa4a) 
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i KAHVE, ÇAY KANUNUNU i • • i MECLiS KABUL ETTi i 
• • f Ankara : 20 [ R•dyo Gazete•I ) ·- Büyüle Millet f 
f Mecli•inde Kahoe ve Çayın inhi•ar alhna almma•ı t 

ı haltl«ınJalıi lıanan layihaıı bugiitt lıabul edilmiıtir. f 
Bumlan •onra Çay ve Kahv•1i inhiıarlar idare•i f 

:·~~~ : 
• ••••••••••••••••••••••••• 
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Günün mevzuları et rafmda 

Avustralya 
naSıl yerdir ? 

coıraıı, içtimai ve iktisadi 
bakımdan okyanaıyaya bakı' 

vustralyanın hususiyetlerini 
anlamak için bayraR'ına bak. 
mak lazımdır. Bayra~ın köşe· 

de Unioıı jack renkleri vardır. 
renkler Avustralya kıtasının 

ritanya Commenveoalthine bağlı· 
ını gösterir. Avuııtralya bayra

ı aynı zamuıda mavi bir zemin 
ı.erındc büyük okyanusun dal· 
ıılarının resmini taşır. Cenup ha
ı burcunun beş } ıldızı da b ayra
m diker köş sindedir. Adanın 
er bölgesinde biri birine zıt bir 
ok fe}ler vardır . kalabalık nüfus· 

büyük asri 'ehırler, traktorler· 
ve diğer ı.iraat m&kineleriyle 

liyen büyüle ve geniş araıi var · 
ır. Medeni Avustralyada büyük 
tomobil } o il arı her tarafa uıa
ır. 

Fakat bu cenup yarım küre ·: 
inin tam vahşı bölgeleı i ve bin. 
erce kılometrelik çöllerı vardır. 

çine girilmeı çalılıklar, garip a· 
açlarla dolu orm&nlarda gök yü
üne altmış, yetmiş metre }Ükse· 

en a~açlar varciır. Bush denilen 
üyük çayırlıklar kilometrelerce 
ı.anır. Avustralyanın her bölge

sinde bugünkü medeni dünyanın 
en modern icapları } anında de· 
deden kalma vahşi bir tabiat ve 
hayat vardır. 

Avrupadan biraz daha küçük 
olan bu kıta, bir çok bakımlar . 

dan di~er kıtalardan farklı· 
clır. 

Avustralya araıısı . Üstüva 
hattı civarında 10 dereceli ce .• up 
arı. dairesinden başlıyarak 40 de
receli cenup arz daıresine lcadar 
uzanır. Burada üstü icarlı dağlar· 
aan, içine girilmez Osıüva hattı 
ormanlarından, taşlık çöllerden, 
muınam ormanlara, yeşil büyük 
oulardan ufak su akıntılariyle 

sulanan vadilere kadar her çeoşit 

tabiat manzarası vardır. 
Kılanın iklimi bütün bölgeler 

de mutedildir. Fakat mutedil bir 
iklim Avustralya ı..ıtasını diğer 
kara parçalerından ayıran tek 
belıe değildir. Etmo~rafık ba~ım
dan bu cenup kıtası bir çok hu· 
ıuıiyetlere sahiptir. Bugünkü çe· 
tin ıaatlerde bu hususılık Avus
tralyanın kuvvet unsurlarından 

biridir. Avustralya ü1.erınde yal· 
nız bir ırk yaşıyan tek kara par

çuıcJv. Bütün nüfusu tam bir a
henk içinde } aşamaktedır. Siyasi 
haklar, azlıklar gibi kelimeler bu 
kıtada bilinmez. 

Yazart 

P.:P. 
lıcaları nüfusu bir milyonu geçen 
Sidney ve Melburn şehirleridir. 

Avustralya endüstrisini geniş 
letmeyi daima birinci planda tut
muştur. Bugün bütün ihtiyaçları

nı kendi sanayii ile karşıladıktan 
başka fazla relen mumul madde
ler ini ihraç dahi etmektedir. 

E.ddüstrideki bu gelişme, Bri
tAnya Commonvealthine karşı 
çok büyük bir yardımdır. Çünkü 
Avustralya yalnıı kendi kuvvetle
rini, malzeme, tank, sonsistem U· 

çaldaria ikmal ile kalmayıp, ayni 
umanda Britanya imparatorluğu· 
nun diter kısımlarını da cephane 
çelik malzeme ve diter istihsal 
maddeleriyle de doyurmaktadır. 

Avustralyalı, karakter bakı· 
mından şimal Amerikalılara çok 
benzer Fakat ırkına haa hatları 
muhafaza eder. Muhite intıbak 

· hassası, nefesi, şakacı ruhu bu 
halkın en baştı vasıflarıdır. 

AvlAstralyalilar dansı, mu:ıiği 
ve e~lenceyi c,:ok severler-

Avustralyalılar bütdn modern 
silahları muvaffakıyetle kullanır
lar. Sidney kruvazörü 1940 tem
muı.unda Akdenizde bir ltalyan 
kruvaıörünüubatırarak zafer ka
zanmıştır. Japonlar Yenigine sa-

" hillerindcn Avustralya sahillerine 
atlamak için müsait fırsat bek
lemektedirler . Fakat Avuıtralya 

lılar vatanlarını müdafaa etmeii 
bileceklerdir . 

Avuıtralya kara, deniz ve ha· 
va kuvvetleri bua-ün 485 bin ki
ıiye çıkmıştır . Bu kuvvetler gıt

tilcçe de aratmaktadır . Kara or
dusu 400 bin kişidir . 65 bin kişi 

hava ordusunu teşkil eder. Avus
tralya denız filolarının 20 bin 
kişilik katlrosu vardır . 

Bunlardan başka binlerce as
ker , pilot ve denizci talim ve 
terbiye görmektedir. 

Resmi bir bildirime göre, A
vustralY.a dakikada harp için 400 
sterlin harcamaktadır . 

Avustralyalılar geniş bir harp 
endüstrisi kurmuşlardır. Havacılık 
için Avustralya fabr:kaları mühim 
neticeler elde etmişlerdir. Harbin 
başından beri uçak fabrikaları 

büyük bir randımanla çalışmak

tadır. istihsal ayda 250 uçak kıı-

TiPLERE DAiR 

TORKSôZO 

- - - -

i - HAB RLER~ 
Dünkü yağmur 

Dün öğleden sonra şehrimize 
ve ci\·arına faydalı yağmurlar düş
müştür. Ovanın hangi kısımlarına 
ne miktar yağmur yağdığını dün 
tesbit etmek mümkün olamamış· 
tır . 

Ay sonuna kadar 
ödenmiyen borçlar 

1941 mali yılı içinde tahak
kuk eden ve 31 mayıs akşamına 
kadar ödenmesi mümkün olmıyan 
borçların bütçe emanetine alına

rak haı.iran içinde tediye edil
mesi Maliye Vekilliğince ilgililere 
bildirilmiştiı. 

Vatandaşlığa alınanlar 
Yabancı memleketlerden göç 

men olarak veya İltica suretiyle 
yurdumuza gelmiş bulunan 589 
şahıs Türk vatandaşlı~ına alınmış. 
!ardır. ' 

dardır. Adelait şehri cenup yarım 
kürresinin en mühim silah ve cep
hane fabrikalarına maliktir. 

Doktor james Chapman de 
Sidney uzun araştırmalardan son
ra yeni hır petrol elde etmek 
usulü bulmuştur . Bu usulde bir 
ton maden kömüründen 480 litre 
gazolin elde edilmektedir. Avus
tralya demircileri zırh çeliği mey. 
dana getirmişlerdir . Avustralya 
miihim miktarda çelik yapmak
tadır . 

Avustralya devleti yeni bir 
silah tecrübe etmiştir . Bu silah 
sahra havan topu tipinde bir top
tur. Bu topta patlayıcı maddeler 
yerine tazyik edilmiş hava bu
lunmaktadır. Bu silahın en bü}ük 
faydası patlama ve gürültü yap· 
madan kullanılmasıdır. 

Geçen heı p devrP.sinin aksine 
olarak Avustralya bugün müdafaa 
lrnvvetlerini cihazlandırabilmek için 

lazım olan harp malzemesini yap· 
maktadır. Kısa bir zaman sonra 
istihsal deha çok artacaktır. Böy
lece Avustralya bugün harp en
düstrisi için lazım olan çeliğini 

kendisi elde etmelcteeir. 1913 de 
Avustralya dominyonu 13 bin 
ton ham çelik istihsal ediyordu . 
1939 da yüksek fırınlarından bir 
milyon ton kadar çelik çıkıyordu. 

Barış güıılerinde Avustralyada 
pres ziyon aletleri yapan yalnız 
üç müessese vardı . Bugün bu 
müesseselerin sayısı elliyi bul
muştur:. 

-
Adana'da çekilen 

yeni bir film 
Bay Kenan Erglaıoy•un çab,maıarı 

f ••••••~•••••f 
1 

Bir kaç aydanberi matbuat 
• uwum müdürlüğünün yapmağa 

•
f . • '(Hl.Rll" J • ı başladığı memleket havadıs jur-'I • nallarının yurdumuzun her tara· 

f fında büyük rağbet görmesi üzerine 

• Sebze!er ucuzlama- • bu işe daha kuvvetle sarılan umum 
: ya bafladı. Kış için seb- • müdürlü:., teşkilatını genişleterek 
f a:e kuruları hazırlamayı • memleketin her tarafındaki veka· 
f ve kllerlnl doldurmayı • yii tesbit etmeğe Laşlamıştır. Bu 

ihmal etme 1 f cümleden olarak Ebedi Şef Ata. 

•••••••••••••• türkün Samsuna ayak bastığı gün 

Piyango 
19 Mayıs çekHlşlae 

alt tam liste 
Lira 

50.000 
25.000 
10.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

Numara 

366952 
165957 
112954 
305755 
118761 
029008 
181580 

2000 Lira Kazananlar 
25575b 131781 219781 152958 
331855 272836 381230 236592 
019109 176689 

1000 Lira 
021361 089422 
339518 391091 

Kazananlar 
141382 337003 
062629 130~43 

135963 53295 149504 
185124 346751 305110 
172201 079237 240377 
384501 029539 368017 
377646 200896 220757 
356084 177365 004384 
239122 022698 026146 
267914 03890~ 256533 

Sonu 8736 olanlar 
Sonu 4425 olanlar 
Sonu 673 olanlar 
Sonu 7;4 olanlar 
Sonıa 464 olanlar 
Sonu 53 olanlar 
Sonu 4 olanlar 
Sonu 7 olanlar 
Lira alacaklardır. 

63005 
023111 
0368!9 
077·171 
290640 
322047 
380473 
1025C3 

500 
500 
100 
50 
50 
10 
2 
2 

Ziraat Bankasında 
yeni bir tayin 

olan 19 mayısta yapılacak genç· 
lik ve spor bayramını da filme 
çekmek üzere Samsuna ve Erzu 
ruma birer operatör gönderen 
umum müdürlük şehrimize de 
tanınmış film operatörü ve sinema 
mütebassıslarım11:daıı Bay Kenan 
Erginsoyu göndererek Adana ve 
Mersinde yapılan gençlik ve spor 
bayramının bütün teferrüabnı film· 
le tesbit ettirmiştir. Yakın bir 
ıamanda bu filmi şehrimir sine• 
malarında göreceğiz . Matbuat 
umum müdürlüğünün bu bayırlı 

memleket işinde gösterdiği başa· 
rıdan dolayı tebrik ederiz. 

Ekmek İstihkakı 

Halka hergün 225 Gram 
Ekmek verilmeıi yolu rı da 

tetkikler 

An}\ara : 26 (Tür ksözü Muha
birinden) - Yeni mahsule kadar 
her gün muntazaman 225 gram 
ekmek tevzii için incelemeler ya· 
pılmaktaciır. Verilecek karara göre 
fırınlar 4 O gramlık ekmek çıka 
racaklır. 

Yeni bir tip 
ayakkabı 

Jktisııt vekaleti, ayakkabıların 
çok lükse doğru gitti~ini ve fiyat. 
ların da bu yü1.den bc.halıleştığmı 
tesbit etmiş, buna karşı halka u. 

cuz ve ıaglam şekillerde ayakka
bı yapılması için bazı kararlar a. 
lınması görüşülmüştür. Bu mak
satla erkek ve kadın için tek tip 
ayakkabı yaptırılacaktır. 

Bu rakamlara bakarak Avus· 
tralyanın harp gayreti hakkında 

iyi bir fıkir edinilebilir. 1939-1940 
mali yılında harp masrafları ye
kunu 55 milyon lngiliz lirası idi . 
1940 1941 de bu miktar 170 mil
yon lira olmuştur. 1941-1942 büt
çesinde bu masraflar için 221 
milyon lira olacağı tahmin edil
mektedir. 

Şehrimiz Ziraat Bankası mu· 
basebecisi arkadaşımız Bay Ab· 
dulhalik Öncelin Antakya ziraat 
bankası müdür vekilliğine tayin 
edildiğini memnuniyetle haber 
aldık . Arkadaşımıza yeni vazife -

Diğer taraftan ayakkabıcılar, 

yazlık kunduralar için tahta ve 
ıpten veyahut hariçten idhaline 
zaruret olmıyan yerli ham mad. 
delerden kundura yapılmasını mu. 
vafık bnlmuştur. Bu maksatla bu 
tipten kundura yapacaklar arasın
da hir müsısbaka açılacaktır. 

Kösele ve deri yerine kulla· 
ııılacak maddeler daha ucuz ola · 
cağından, bu tipteki kunduralar 
da çok ehven fıyatla satılabile

cektir. 
1 sinde muvaffakiyetler dileriz. 

• 

. Sayfa 3 

Devlet Konservatuarı ta
rofındnn hazırlanan yeni ve 
büyük bir eser: 

Jül Sezar 
O evle~ Konservatuvarının opera 

ve tı} atro şubeleri bu yıl cid. 
den verimli, geçen yıllara na· 

zararı da güçlüğü pek bariz olan 
eserler rösterdiler. Yakında da 
~iya~o şubesi halka Shakespeare' 
1~ Jul Sezar'ını tanıtacaktır. (*). 
Jul Sezar gibi bir eserin konser· 
valuvar tarafından oynanması ilk 
bakışta hatalı, gibi görünürse de 
bir tiyatro adacoı gözüyle incele
necek olursa hiçde böyle olma· 
dı~ı. Öğreticiliği bakımından da 
faydalarının hesapsı:ılığı anla~ılır. 

_ ~art .. E~ert gibi ince bir reji
sorun gozuyle Shakeııpeare gibi 
keşfi güç bir kıtayı tanımak 
bütün tiyatro severl-;r için bulun~ 
maı bir fırsattır . 

Shakespeare, diğer bazı esc~
leri gibi Jül Sezar 'ın mevı.uunu 
~a Roma tarihinrlen almıştır. Bu 
tıp eserlerin en değerlisı muhak-
kak ki ju-ı S 'd 0 ezar ı r. zamana 
kadar hayali mevzulardan dışarı 
çılcmıyan Shakespeıtren 'in sanatı 
böyle tarihi bir mevıuda birden 
olgunluğa erişiverdi. Eserin ismi 
jül Seıar olmasına rağmen. Seur 
r?lü ikinci derrce} e düşüp, ese
rın dramatik dünyaıını. vücuda 
getirir. Hadiseler etrafında dönen 
entrikıılarden teşekkül eder. Shak
espeare böyle ağır bir mevzuu 
es&~ tutarak muhtelif tipleri kendi 
engın muhayyelesinde işliyerek 
~ak?.yı bır hayat mükemmeli} et· 
ıle ormüş, tiplerin beşeriliğini de 
göz önunde bulundurarak onları 
yeniden canlandırmış, yeniden 
yaratmıştır. Şimdi realitesi bozul
mamış tarihin sanatla kucak ku· 
cağa ya~adı~ı bir eser karşısın
dayız. Shakespeare zamanında. 
gere~ Fransa 'da, gerekse lngilterc
de hır çok şair ve dramcılllr 
Jul Sezar mevzuuna alaka göı
lererek onu itlemitlerdir. Bu me

vzu uzun zaman Shakespeare'ı 

de düşündürmüş, fakat ona ilham 

veren en mühim kaynak Pultar· 
gu~'ın (Ha}·dutlar) isimli eseri 
olmuştur. Shakespeare, Plutargu. 
e 'i çok benzer bir şekilde ayn,.n 
almıştır. Fakat Shakespeare'in 
yaptığı yalnız bu değildir; vah
ların seyrini olduğu gibi takip· 
etmez: mesela, Lupercal yortuıu 
ile Sezar'ın zaferi arasında altı ay 
fark oldu~u halde bunları ayni 
ıüne sokar. Yani, vakayı daha 
kısa zaman çerçevesine alıyor. 

İsteseydi vakayı bu kadar 
dar bir zaman içerisine şıkıttır
mayıp, percieler arasında u1uıı 

bir zaman bırakabilirdi. Şüphesiz 
bwnda l:.ıir kasıt vardır. Shakes
peare daimi mantıki yollardan 
har~ket edip zaman ve mekandan 
çok güzel istıf ade etmektedir . 

Çünkü o biı:e tarihi hikaye 
anlatmıyor. Zaten Shahspeare 
bu mevzua dramatik babasından 
başh bir şey ilave etmemiştir . işte bütün bu coğrafya ve 

politika kazançları Avustralya hal· 
kının yüz elli üç senelik kısa bir 
tarihte çabuk ilerlemesine seltep 
olmuştur. 

Fakat tabıat bu insanları çok 
yormuştur. Gidiş gelişi çok güç· 
lcftiren uzak mesafeleri yenmek 
için büyük çöllerle, dağlık ve ço-

Şiirden hoşlanmıyan adam 
P. T. T. 
tebliğat 

nin adli 
tarifesi 

İcra Vekilleri Heyeti P.T.T. 
idaresi eliyle şehir içinde veya 
şehir dışında tebliğ edilecek adli 
evraktan peşin olarak alınacak 

ücret tarifesini değiştirmiştir. Bu 
değişikliğe göre, tebliğ edilecek 
evrakın her yirmi gram ve kesi· 
rinden 1 ,5 kuruş adi posta ücreti 
tebliğ bqıaa taahhüt maktu resmi 
7 ,5 kuruş, Tevdi ilmihaberinin 
(mazbataııın) iade Ücreti 7,5 ,lm
ruş, tevdi ilmihaberiain taahhüt 
maktu resmi 1 ,5 kuruş, tebliğ 
başına maktu munzam ücreti 10 
kuruş, adli müzaharet görenler 
bu ücretlerin üçte birini ödiye· 
ceklerdir. Yalnız munzam ücretin 
aslı beş kuruş olacaktır. 

TORKIYE Rad11osu 
ANKARA 

Perşembe - 21.5.1942 
RacJYosu 

rak bölgelerle karşılaşıldı. Yeni 
sömürgeler kurmak için biribirin
den binlerce kilometre mesafede 
iıkin bolgeleri seçilmek ıorunpa 
kalındı. Bugün yedi milyon nufu· 
ıu bulunan Avustralya, modern 
temellere dayanan ve iyi kurulan 
bir devlet olmuştur. 

Avustralya halkı, ayni terbi· 
ye, ayni siyasi haklara, ayni içti
mai aaviyeye aahip in'aanlarcian 
mürekkeptir. Demiryolları, motor-

A
ç şu radyoyu, şiir saatini ka· 
çırmıyalım. 

- Vazgeç birader. Artık şiir 
miir beni sarmıyor. Bu yaştan son· 
ra da şiir dinlenir mi? 

Böyle konuşan adamın yaşı 

kaç olursa olsun, ruhu muhakkak 
ki ihtiyarlamıştır. Zaten ihtiyarlık, 

heyecJtnlanma kabiliyetini kaybet
mekten, iç dinamızmanın pörsü
mesinden başka nedir? 

Yazan 

Vedad Nedim Tör 
yükseklıği ve can!ılı~ı ile ölçülme

lidir. 

Güzel sevgisini 'kaybetm iş mil· 

Jetler , ihtiyarlamış milletlerdir. 
Türklerin en dinamik çağları, gü. 
zel sevgisinin en yüks"k bir ger
ginJige eriştiği zamanlara rastlar. 
Donunun uçkurunu bile- ipek ve 
kılaptanla işliyen bir millet, elbet· 
te ki kabına sığamazdı : Büyük 
sevgilerden büyük hareketler <lo

kar. 

bütün geriliğine ve farkına rağmen 

iç zenginlig-ini korumasında, hata 
işlemeli çoraplar, nakışlı heybeler, 
renk cümbüşlü kilimler örüp do· 
kumasında, Yunus Emre'yi, Kara
cao"ğlan'ı, Köroğlu'yu dilden dü 
şürmemesinde, üç telli sa11nı ça
lıp oynamasında ve milletimizdeki 
bu gizli canlılığı sezen ve ona i
nanan büyük başların varlığında 
aramalıdır. 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı 

7.33 Müıik : Karışık 

( Pi) 
7.45 Ajans Haberleri 
8.00 Müzik : Karışık 

devamı (Pi) 
8.15/ 

Evin saati 

Program 

programın 

8.30 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 
12.45 
13.00/ 
13 30 
18.00 

Müzik : 
Ajans Haberleri 

Müzik : 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

lü vasıtalar ve hava yolları kıta 

üzerinde şurada' burada yayılmıf 
olan insanlar arasındaki uı.un me· 
aafeleri kısaltarak muva11layı ol
dukça kolay bir şekle sokmuıtar
dır. 

Bufiin yedi milyonu bulan 
Avustralya kıtasının nüfuıu, 6 bü-

)'ik fehirde gturur. Bunların bıt· 

Yaşça ne kadar ihtiyarlar ta
nıyoruz ki, ömürlerinin son dem· 
lerinde bile höyük aiklar yaşamış
lardır. Yaratma, "güzel"i, "iyi"yi 
ve "gerçek"i aramak savaşının en 
saf bir şekli değil midir? Sevme
den yaratmak mümkün müdür? O 
halde, bir milletin nüfus keyfiyeti 
de o milletteki ırüzel sevgisinin 

Eğer Türk milleti, •·Hasta A

dam"diye anıldıgı bir zamanda bi

le bir Kurtuluş mucizesi yaratabil
diyse, bunun sebebini~örünüşteki 

Bu bin bir dertli harp yılla

rında bile, ğüzel sanatlara karşı 

büyük aşkını her zaman açığa 

vuran bir Şef'in başımızda bulun

ması da, Türk milletindeki sonsuz 

gençliğin bir sembolüdür. Madem

ki, güzeli seviyoruz, varız, var o· 

lacağız ve yaratacağız! 

Çorumda yağmurlar 
Çorum : 20 (a.a.) - iki gün

denbt•ri bölgeye bereketli yağ

murlar yağmaktadır. 

18.03 
19.00 
19.15 
19.30 

Müzik : Çifte Easıl 

Konuşma 

Müzik : 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

• 
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Amerika ve barp ı-

(Başl:u :ılı· Uirlnrldt•I 

göre, Amerıkanın yalnı1. kiralama 
ve ödünç verme kanunile omuz
larına aldığı yük , senede sekiz 
milyar dolara baliğ olmaktadır 
ki, bv müthiş rakam bile , Ame
tilca harp gayretinin ancak çok 
küçük bir parçasıdır. Amerikanın 
harp masrıtfları, şimdi günde } üz 
nıilyon dolara yani senede otuz 
altı milyar dolarıs bati~ olmakta
dır ve Ruzveltin tahminin.- göre, 
gt:lecek sene bu masraf iki mis
lıne çıL:abilecektir . 

İngilizler Frasız 
1
5555::555 Vişi Üzerinde 

yabancı tayyareler ıomallslnl alacakmıı 
Bern : 20 a.a. İngilizlerin pek 

yakında Frasız somalisini işgal 

etmelerinin çok muhtemel olduğu· 
nu bildirmektedir. 

İngiltereye· hücum 

ITALYA'DA 
ENFLASYON 

Ankara: 20 (Radyo Gazetesl)
ltalyada enflasyon ve pahalılık 
alıp yürümüştür. Her madde ateş 
Pahasınadır. Kare borsa bütün 
manasiyle faaliyettedir. 

Vişi : 20 (A.A) - Milliyeti 
bilinmeyen tayyareler dün gece 
Vişi üzerinde uçmuştur. Uçak 
savar bataryaları faaliyete iCÇ 

miştir. 

Libyada harekat 

Amerikalılar bu ağır yüke, 
anc;ılc, basit sayılacak ıhtiyaçla

rtndan başka her şe} i harp u~run 
da sarfetnıckle tahammül edcbil
l!lektedirler. Yüksek bir yaşama 
seviyesine çıl.'.en, otomobili basit 
?ır ihtiyaç sayan bir millet için, 
Olmüyecek kadar yemek ve üşü· 
rni}'ccek kadar giyinmekten başka 
her şeyden feragat dmek lcol11y 
bir mesele değildir. Fakat ameri · 
kalılar buna sevinerek katlanmak· 
tadırlar. Ve hatta l<endile · 
tini kayıt a . tına almakta hükü
llıet.en de ileri gitmektedirler. 
Mesela hükümet bem~in istihlaki· 
ili vesika ile talıdidetmiş falıat 
U\omobil sahiplerini üç ~ıfa a
}ırınıştıı: meslekleri icabı daha 
faııl\ benzine ihtiyaçları olduğu 
•anılanlara <aıami.> daha az ihti· 
Yaçları olanlara corta> ve daha 
Ilı ihtiyaçları olab:ıeceklere de 
~asgarb ben1.in temin ecien kart
lar verilmiştir. Bildirildiğine göre 
0 nbinlerce ameriltalı, kendilerine 
Verilen dizamb ve cortu kartla· 
tın casgaıi> kartla değiştirilmesi · 
ili istemişlerdir. Yalnız Nevyork 
fchtınde kartlarını azami ve or
tadan a~garive rleğiştirenlerin sa
~•sı, yirmi yedı bin beş yüze ba· 
lı~ olmuştur. Bu ileri ve münev · 
Ver bir demokrasinin şuurlu va· 
1~&1iffaşlık yazif e11i için güı.el bir 
0ı<ncktir. 

Bertin : 20 ( a.a. ) - Başku· 
mandanlığın bir tebliğine göre, 
Alman uçakları lngilterenin cenup 
doğusunda Berııı ~ton garına hü -

Kahire : 20 (a.a.) - Sirenika· 
da dün düşman tanklarile nakliye 
kollarına hücumlar yapılmıştır. Üç 
İtalyan tayyaresi düşürülmüştür. 
Dört uçağımız ~ssüne dönme

miştir. ' 

Harp başlama1dan evvel, A· 
llıcrika endüstrisini ıı bir zafını teş · 
~il eden iş ve sermaye mücade
lesi de her halde şimdilik arka 
Plana atılmıztır. l'lunun sebebi ba· 
ııittir: cephede mil) onlarca Ame· 
tıka vatandaşı canlarını tehlikiye 
koymuş iken, haftada birkaç do· 
lıır fazla ücret etrafında müca
dctcye girişmelı, Amerika işçisi
t\ın aklından geçmez, fak at hükü· 
ltıctin nazım eli, işçinin bu feda. 
~Gtlık ve tanseverlik duyguları· 
tıın sermayeci tarafından ıömü · 
tiitrnesine de engeldir. Doğrusu 
•ut1ur ki, Amerika sermayesinin 
bu harp içinde ) üklendİği ; ük 
A.rnerika işçisinin omuzlarına al
dı~ı yükten haf ıf deR"ildir. Bir de
fa harpten hiç biı kazanç temin 
Cdilmıyeceği kresipi kabul celil· 
tniştir. Ferdin azami kazancına 
da bir had konulmuştur. Sözün 
~••ası, beş a ' an ıün evvel, Pe
'rl Harbour baskını üzerine bü· 
\~ 
llrı maddı ve manevi kaynakları· 
tıı harbin kazanılmasına tahsis e
den Amerika, şimdi bu müthüş 
Rııgücü cephelerinde rol oynuya· 
Cak fail ve hareket haline getir· 
lrıck için bütün vasıtalarını sefer· 

bcr etmiştir. 
A. Ş. E•mer 

Mevlfıdu Şerif 

cum etı11işlerdir. 
Londra : 20 (a ~a.)- Salı sa

bahı lngilterenin cenup doğusun
da bir yere bombalar atılmıştır. 

insanca zayiat yoktur. Hasar az
dır. İngiliz tayyareleri de dün 
gece Almanyaııın üzerinde uç 

muştur. 

Hava konferansı 
Ottova : 20 ( a.a. ) - Hava 

konferansında ~uzveltın Mesaji 
okunmuştur. 

Milli Şelln nutka 
( Başı 1 inci sayfada ) 

riayet gören Türkiye Cümhuriyeti 
siı.in sağlam da) aııcınız. S'ağl!im 

istikbalinizdir. 
Türk genç'e·i ; sporun bay

ramını milli kudretin kaynakla
rından biri olar ak karşılıyoruz . 
lnsanlar arasır1da iyi geçinmenin 
halta milletler arasında }akın ta· 
nışmanın bir esaslı vasıtası ıpor

dur. lnsanların hele genç ve att'Ş 

li çağlarında sportmenlerin ba· 
şınduı geçenlere alışmalar onların 
birbirile münasehetlerinde çok 
tesirli o!ur . Muvaffak olmanın 
ortak 1.evki muvaffak olmamanın 
geniş yürekle düşmanlık duyma 
dan, kabulü hükümleri ürkmeden, 
taşkınlığa düşmeden karşılama, 

tabiatın ve her türlü şartların 
tesirlerine sağlam sinirle bakma . 
Hüliisa başkalarının iyiliklerini be· 
nimseme ve başkalarının eksiklerini 
hoş görme sporda idman t'dilir . ' 
Hele şu noktayı hiç hatırdan çı
karmayınıı. . Her yaşta ve her 
şarta uygun ve elverışli bir spor 
çalışma zevki vı: iradesinin baş· 
lıca bileğidir. Çalışmanın ıstedigi 
bir çok kudretler varriır . Bunla
rın hepsincien ehemmiyetlisi ça
lışmanın iıısanda zevkli bir şey 
olabil mesi ve nerede, nasıl olursa 
olsun her halde çalışmak için ar
zu üulunmasıdır. 

işte spor insan bünyesinin 
hücrelerine çalışmanın bu esas 
kudretlerini vermek ıçin başlıca 
sihirdir. lyi vatandaş verimli va
tandaş olabilmek için iyi sport
men olmaya çalışan ve iyi sport
men olmak için de maddi kudre· 
tini kesici yıpratıc~ zehirlerden 
koruyan ahlaklı ve iradeli vasıta-
larla bezenerek yetişen vatan 
det doğru yolların en lyisindedir. 
Genç arkadaşlarım: insanlığın bü· 
tün elemler ini acıları vatanın 
bütün sık'ıntıları ve düşünceleri 
üstünde berl.:t'se bütün düyaya 
ümit )fe neşe vermek için gür· 
büz ciğerlerinizin kuvvetli neşe· 

sıyle haykırınız: Yaşasın gençlik 
sizin kudretli varlığınız ve temiz 
ahlakınızda vatanın sağlam gele· 
ceğini her zem an SÖ} lem iş olan 
büyük Ata\ürkün şanlı aJını can
dan SB} gı ve sevgi duygularımızla 

gö1'1ere yükseltiniz. 

Milli Mensucat Fabrikası Sa
hiplerinden Bay Nuri Hasın Ye· 
~eni Kayseri de ölen Mustafa 
Say2an için bugün öğle namazın
~an ıonra Ulu Cami şerifte Mev
ı· Udu okutturulaca~ından merhumu Bomba muhakemesi 

(Baıtaraıı Birln~idel •evcnlerin tt'şrifleri rica olunur. 

~~;;;:;;;;;:==o::=.'.;;;;;;;:~14-1~64_.;;;;;;;;;;;;;;;;-
lg.~5 
20.15 
20.45 
21.00 
21.10 

Müzik 
Radyo Gazetesi 
Müzik : • 
Ziraat takvimi 
Müzik : 

Konuşma 21.30 
21.45 Müzik : Radyo Senfoni 

orkestrası 
22.3() Memleket Saat Ayarı ajans 

'l<\ Haberleri ve Borsalar 
<.~.45/ 
22.so Yarınki Program ve 

Kapanı~ 
, 

zaman istemişleı <lir. Bundan son
' ra heyeti hakime müzakereye çe 

kilmiştir. 
Tekrar yerine gelen heyeti 

haki'lle kararını bildirmiş, Ab 
durrahman ve Süleymanın tale· 
binin reddine ve Pavloflıt Kor
nilof a müdafaa için ; nıühld ve
rilmesine ve m u h s k e m e n i n 
3-6-942 gününe bırakılmasına 

karar verildiği reis tarafından 
bildirilmiştir. 

Müddei umuminin iddianame
si elli sayfa idi. Ve okunması iki 

saat sürmüıtür. 

Uzakşarkta 1 
---

Meclis yeni bütçeyi 
müzakere ediyor Blrmanyaya 

gelen Japon 
takviye kıtaatı 
Vaşington : 20 ( a. a . ) -

Gelen haberlere göre, Birmanya. 
ya mütemadiyen Japon takviye
leri gelmektedir . 

• Ankara : ?.O (a. a .) - Büyük 
Millet Meclisi bugün toplanmış, 
1942 mali yılı bütçesinin Paıarte 
si günü konuşulmasını kararlaştır

mıştır. 

Vs~!•ıgton : 20 (A.A) - Ja
ponyada büyük şehirlere fahri 
kalara akmlar yapılmıştır. Bom
balar Tokyoda imparatorluk sa· 
rayının önüne düşmüştür. 

Melborn : 20 (A.A) - Dün· 
kü hareketler keşiflere münhasır 
kalmıştır. 

Londra : 20 (A.A) - Mütte · 
fiklerin uzak doğudaki mevkileri 
gittikçe kuvvetlenmektadir. 

i 1 an 
Cebelibereket Asliye 
Bakak Mabkemeııa. 

. den: 
Osmaniyenin Cümhuriyet 

mahallesinden Kadı oğlu Ha

san Y arğıcınm Osmaniye As· 

liye Hukuk mahkemesine ika

me eylediği tınla tesçili dava· 

sının icra kılınan mnhakamesi 

sonunda : Müddeinin iddia et· 

tiği Osmaniyenin Devrişiye kö

yünün Taş Hüyük mevkiinde 

doğusu lssizceli İbrahim varis 

leri batısı Fatış tarlası güneyi 

Hamus suyu kuzeyi yol ile 

çevrili 40 dekar tarlanın 20 
seneyi mütecaviz bir zaman· 

dan beri tasarruf ettiği sabit 

old~ğundan namına tapuya tes

çiline 18 -4-942 tarihinde 

karar verilmiş olup bu kararın 
kesbi katiyet etmesi de Ada

nada munteşir Türksözü Ga· 
11 

zetesi ile ilamna karar verilmiş 

olduğundan bu bapta itirazları 
olanların Osmaniye Asliye 

Hukuk 177-83 sa}ılı dosya

ya müracaatları ilan olunur. 

14163 

ilan 
ADAMA ASKERLİK ŞUBESİ 

BAŞKANUGINOAN 
Eylul 942 ' de başlıyaca1' yeni 

ders devresi için Kuleli, Maltepe 
ve Bursa liseleriyle AS. oı td O· 

kulunun ve geciikli erbaş hazırlık 

orta o"ulunun her üç sınıfına, 
Merzifon gedikli okulunun birinci 
sınıfına, sanat gedikli o~ulu ile,"' 

Musulci gedikli hazırlık gkulunun 
yalnız birinci sınıfına maarif lisele
rinden, maarif orta ukullarından 

bu yıl bulundukları 11nıfları ik· 
mal edenler ve köylü olup ilk 
tahsilini L:öyde ve orta okul bu· 
\unduğu yerde bu yıl bitiren 
talebelertle alınacaktır. Kaydı ka
bul muamelesine 15 · 5 • 942 ta
rihinde bnşlanılıp 10 - ağustos • 
942 tarihinde son verilecektir. İs· 
teklilerin talimata göre hareket
leri için şubeye miiracatları ilin 
olunur. 

ADANA İKİNCİ İCRA ME

MURlUGUNOAN : 
Gayri menkul mallflrın açık 
artırma ilam madde: 126 

D. No. 941-1896 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Altı parça da ve tapunun Teşrini 
sani 941 tarih ve 43 -- 44-45-
46 - 47 - 48 numaralarında ka· 
yitli tarlanın 6}32/6/96 : Hisse le· 
riyle 24/96 hissenin 32 hisse iti
bariyle 6 hissesi Gayrimenkulun 
bulunduğu mevki, mahalles.i, so· 
ka~ı numarası : Ça~şirli köyiirde 
ve Çatal Hüyük ve köy cİ\ arı 
mevkiinde Takdir olunan kıymet: 
Beher hektarına 45 ve 60 - 70-

~ \ira ile çiftlik damına (400) \ıra 

Arttırm1tnın yapılacağı yer, gün 
saat : Adana ikinci icra memurlu
ğunda 1 t ,61942 Perşembe ve sa
at 10 ile 12 ve ikinci arttırma 22-
6 - 942 Pazartesi günü ayni sa
atte 

1 - işbu gayrimenkulün art 
tırma şartnamesi 21/9942 tarihinden 
itibaren 1096 numara ile Adana 
İkinci lcra Dairesinin muayyen nu
mar<ısında herkesin görebilmesi 
için 942/33 dosya numarasiyle 
memuriyetin\ize müracaat etmeli 
dir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin ° o7,5 niı;be
tinde · pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve ırtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleti ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

' 4- Gösterilen günde artırmalı 
ya iştirak edenler artırma artnaş· 
mcsini okumuş ve lüzumlu malü· 
mat almış ve bunları temamcn ka
bul e.tmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa ba~ldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak arhrma bedeli muhammen
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarwıın mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacatına rüc
hani olan di~er alacaklıların o 
gayri menkulile temin edilmiş a
lacakları mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta-

Sayfa 2 

........................... • • • 
İ Nazarı dikkate ! 
• • 1 Ceybaa iktisadı Milli TeaYln Abm ve • 
eSatım Ortaklılı Kooperatll Şlrketlndenl 
1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş : 1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· e 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her ı• 
: nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
: kar mukabilinde perakende olarak satışa • 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa
: tış mağazasına uğramaları kendi menfaat-
• leri icabıdır. 17-26 14082 

• ........................... 
ilan 

ADANA HUSUSİ MUHASEBE MOOORLOGONOEN · 
1 - Ceyhan kazası dahilinde (349) lira bedeli sabıklı Taş 

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

lacaktır. 

3 - istekli olanların 27 lira muvakkat teminatiyle muay

yen vakitta Daimi Encümene gelmeleri. 

16-20-24-27 14148 

ilan 
ADANA HUSUSi MUHAS(8[ MÜOÜRlÜGÜNO[N · 
1 - Merkez kazası l 151 Lira bedeli sabıklı Taş ve emsa

li ocaklar rüsumu açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 41619 12 Perşembe günü saat 1 O da yapıla· 
cakdır. 

3 - istekli olanların (87) lira muvakkat teminat makbuziy-

le muayyen vakıtta Daimi encümene gelmeleri. 

16-20-24-27 14147 

i L l H 

Belediye Riyasetinden : 
1 - Kanara Gazozhanesinde kullanılmak üzere 300 bin a

det Gazoz kapsolu numunesi ve şartnamesine göre alınmak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Beher adedinin muhammen bedeli 1 kuruş 42 santim 

olup muvakkat teminatı 320 liradır. 
3 - İhalesi Haziranın 5 inci Cuma günü saat on beşt~ Be· 

lediye dairesinde Belediye t.ncümeninde yapılacaktır. 

4 - istekliler mezkur gün ve saatta yatırmış oldukları te
minat makbuzlariyle birlikte · Belediye encümenine şartname 
venümunesini görmek istiyenlerin her gün yazı işlerine müra-

caatları ilan olunur. 14 1 65 

i L l N 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T.A.Ş. Ad-

ana Mensucat Fabrikası Müdüriyetindden: 
1- Aşağıda cins ve miktarı gösterilen tali meddeler 

1- Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 

2 - Yağlı kirli meydan 29852 kilo tahminen 

3 - Hurda Balya Bezi 1500 kilo tahminen 

2- Açık arttırma suretile 4.Haziran. 942 günü saat 16 da 

şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada satılacak· 
tır. 19-21-23 

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

Orta okulu 6, 7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 
J Haziran/942 de başlanarak 20; Ağustos/94.:? de son verilecektir. 

2- isteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 

okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatları 14149 
16-19-23-26-30-2-6-9 

lebi düşer. l edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
6 - Gayri menkul kendisine geçen günler için yüzde beşden 

ihale olunan kimse derhal veya hesap olunacak faiz ve diğer za· 
verilen mühlet içinde parayı ver • rarlar ayrıca hükme hacet katmak
mezse iha'e kararı fesholunarak ! sıım memuriyetimizce alıcıdan tah 
kendisinden evvel en yüksek tek- 1 sil olunur. Madde (133) 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu- \Gayri menkuller Yukarıda g-österilen 
ğu bedelle almağa razı olursa ona 11/6 942tarihinde Adana ikinci icra 
razı olmaz, veya bulunmaı.sa he· memurluğunda işbu ilan ve aöste-
ınen 10 gün müddetle artırmaya \ rilen arttırma şartnamesi dairesin-
çıkırıhp en çok artırana ihale de satılaeatı ilin olunur. 14167 
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........................................ • • . i 1 an 
1 .. .. .. i I· ilAN . 

cebellbır1111t ıa111 . Adana belediye riyasetinden: 
•allak Mallkımııln- • ' 

ı TURKSOZU ı d•• = (50 .. bm parke f aşı almacak) 
Osmaniycnin Kara Boyunlu 

mahallesinden Scydi oğlu Ali ve 
kardeşi Osmanın tarla tesçili da
vAiının icra kılınan mehkemesin· 
de: Osmaniycnin Kara Boyunlu 
mahallesinde ve dıf bahçe mev· 
kiintie kain şarkan Bağdatlı Ab· 
durrahman bahçesi 2'arben Bes
nili Mustafa şimalen dere obası· 

na giden yol ile cenuben Abdur
rahman ile çevrili 8 dekar mahal 
li ~O seneden beri taşlık ve çalı· 
lıktan imar ve ihya etti~ini iddia 

• • : 1 
: Gazete ve Matbaası : 
! 1 
! Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- 1 
1 FINDA VUKU BUlAN HADİSElERİ 60~0 GÜ- İ . etmektedir . 

: Gazetesi NÜNEVERİR. TDRKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNİZ. : 
Bu yerin sahibi aheri • 'up 

olmadı~ının ve başkası namına 

mukayyet olup olmadıiının gaze
te ile ilanen tabli~at yapılmasına 
muha"emece karar verilditindcn 
bu husus hakkında itirctzı olanla 
rın Cebelibereket Sulh hulrnk 254 

. - . • • 
:. Bitap, mecmua, çek, bUet, an,, •ı· 

plan, barıta, 11uamam matbaa TürksÖzÜ sayılı dosyaya müracaatları ilan 
14166 1 ıııerlnl Tlrklyede mevcut mat- 1 

i
• 11aaıara rekabet eder derecede Matbaası :

1 tab ve ılratıe elden çıkarll'. 

olunur. 

Satlık Arsa 

• • ! Türksözü Cilt Kısmı ! 
Reşatbey mahallesinde 

Ada 494, parsel 4, metre 

• • 
•.ı SAGUM, TEMiZ, ZARiF CİLT lmRiNIZI ANCAK TORKSOZü 1

1 

320 arsa sadıktır . Ebe 

Hayriye hanıma müracaat 

olunması . 

13-16-19-22 

• MOCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ • Umumi Neşriyat Müdürü: • • • • ........................................ MACITGÜÇLÜ 
Basıldığı Yer: Tiırkıözü Mbt . 

• 
T. iş Bankası 
&içik taıarral beıapları 

1942 ikramiye plAnı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, r 4 Mayı•, 3 Aiııdo•, 

2 /J~inciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllramlyeıırı 

1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 • • 
2 

" 
7f>O •• = 1,500 .. 

3 .. 500 .. == 1,500 .. 
10 .. 250 ,, 2,500 .. 
40 100 

" = 4,000 .. il 

50 ,, 50 '1 -- 2,500 ., 
200 .. 25 .. = 5,000 .. 
200 .. ıc ,, - 2,000 " 

TUrklye lf Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrmlf ve fal~almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

~------------------------------------------
TORKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samayeai : .~00.000.()()() Türlt Lira•• 
• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticarf her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşatıdaki plana göte ikramiye dağıtılacakbr. 

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

40 •• 100 .. 4000 .. 
100 ... 50 

" 
5000 " 

120 .. 40 il 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DIJ<KAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defaı 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

........... ------------------~~------------

~===~:uu~•~&#AA#A#AX~#A#~ 

"" l!~: ç~~Bi: M~f ~~~![:il"" 
Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ı 

ipek ve Yal çoraplarmızdan kaçan sapları 

Fransa'dan henüı g~tirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmclcteyiı. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halin~ koyara)5 teslim ederiı . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kultanılabil~cek bir halde size iade edelim . 

. . 
Tuhafiye Mağaz.aıında , 

Sipariş kabul Olunur 
15-15 13934 

~ft##~W#Afi#A~~A##AfiWWW~~~~ 

mıc:mıcaaaaaaaaas&u•a:11a1:zzaa:~ 

! N E Z L E = 
M Kırıklık, Baş, R 

~ Diş ve adele : 
= ağrıları · : 
M En seri ve en kati şe· A 
M kilde yalnız kaşe R 

= GRIPIN: " ~ n ile geçer ~ 
M iavaların serinlediği bu n 
M günlerde alacağınız ilk IR 

M 
R 
R 

" " " " H -

M 
tedbir evinizde birkaç. GRıP.N bulundurraak olmalıdır. " 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 
yormadan ıstırapları dindirir. ~ 

Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız H 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. R 

N 
aaaaa:•••:szxxxa:zz::zıar.zx~ 

1 - Şehrin muhtelif yerlerindtt yapılacak olan parke yollar· 
da kullanılmak üzere Toprakkale taş ocaklarından qıkanlmak 
şartil~ müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti içerisinde 
temin edemediğinden bu kere mukavelesi fesholunan 50 bin 
adet bazalt parke taşı müteahhit nam ve hesabına atık eksilt
meye konmuştur . 

2- Muhammen bedeli 9000.00 liradır • 
3- Muvakkat teminatı 675.00 liradır. 
4- ihale 2t6;942 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

Adana Belediye Encümeninde yapılccaktır • 
s.- Şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğündedir. İstiyenler ora· 

dan alabilirler. 

6- Fazla malumat almak istiyenlerin Adana Belediyesi Fen 
dairesine ve ihale günü de muayyen saatta teminatları ile bir· 
likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur . 

17-22-25-28 14158 

NEVROZIN 
Bitin aınıarıa panzıblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TEK KAIJE 

NEVROZiN 
~ u muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
c.ını süratle iıaleye kafidir. Ro· 
nat izma evcaı, sinir mafsal ve 
ı ôele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda"i edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDIHiZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

• 
RADYOLIN 

~&#fi«#Att##AA#AW#A**** .. , 
DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
M Bırgla llaıtaıaruu •••ı•••ll•· 
M 
R neıladı llabal eder. 
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