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1 Avrupa üzerine İ 
İ korkunç gölgesini 1 
ı ı 

i salan hayalet 1-
ı ı 

Necmeddin Sadak 

lsviçrcnin " Tribune de Geneve > gazetesinde bir ilan gördük . 
Ekimin genişletilmesine çalışan milli kurum tarafınClan lsviçre halkına 
•unulan bu yazıda şöyle deniyor : c Bir hayalet gittikçe büyüyür . 
Cötgesini paramparça Avrupa üzerine yayıyor : Açlık hayaleti . Bu 
hayaletin tahribatı ölçüsüzdür. Bu tahribatı yirminci asır daha önce 
IÖrmüıtfi. 1914 • 1918 harbinde açlık , Almanya ahalisi arasında 
763,000 kurban verdirmişti. O zaman yiyecek azlığından ölen kadın, 
Çocuk ve ihtiyarların sayısı, harpte ölenlerin yarısı kadardı . Bir defa 
daha, harbe girişen devletltr abluka ve karışık ablukalar vasıtasile 
düıman memle1'etin cephesini ve gerisini yıkmaya çalışıyorlar. 

Bu memleketlerde ziraatte çalışacak insan kolu azlığı muazzam 
rıiıbetıer almıştır. Deniz kı)'ısı memleketler bile yalnıı. bcılıktan mah· 
rurn de~illerdir. Balık vapurları da yoktur. Harbin e~tiği } crlerde,kan· 
lı topraklar altında yatan binlerce genç ve n kadar esir , çalışacak 
kolları eksiltmiştir. Her türlü yiyim hayvanı ynklu~u. at ve katır az· 
lıtı, tarlaları sürecek hayvan nedreti, yağ ve benzin, şimendifer, uto
lllobil, yol ve köprü yokluğu her yerde göıe çarpıyor . Avrupada 
•çlık hüküm sürüyor. Bu müthiş yolcsunlvldan şimdiye kadar tama· 
h'ıerı • yahut bir dereceye kadar korunmuş olan memleketler bile 
bunun yavaş yavaş acısını duymaya başladılar ... » 

....,, ı ::ş = 
ltalya Tanaıa, 
ltlıl, KorılkaJI 
•ııaı edecellmlş 

tnkıra: 21 (Radyo Oazetesl)-
tııyaoın Nisi , Tunusu , Korsika 
hıltkındaki arzuları tekrar ortaya 
•tılrnıştır . İtalyanın ani olarak 
Nisi inal etmesi ve keza lngiliı 
lftılinden korumak bahanesiyle 
l\orsikayı ea işgale kalkışması 
Pek muhtemeldir • 

'tr 

lngilterede 
harbe ait 

münakaşalar 
~rıltara : 21 (Radyo B~zetesl)
. ~im Kamarasında harbin sevk 
ldıreai hakkında açılan münah· 
" IÖıleri yine lngiltereye çevir 
ltıittir . Bu münakaıayı Krips 
•çaıııtır . Tenkitler ne olursa ol
burı bütün mebuılıı' zafere kadar 
~ •rbe devam ve Ruıyaya yardım 
•tırmda ittifak etmektedir . Ke
~' Almınyanın havadan bombar· 
t u.a,nı • Almanyayı bombalamak 
u'rı lngilizlerin büyük neticeler 
llıdukları görülüyor. 

Martlalk pütı 
. Va,ington : 21 (A.A) - Mar· 

tıtı''- ·ı . lıdeki harp ve ticaret gemı e · 
~111i11 bulundukları yerde kalmaları 
Uauıunda ora komiseriyle Ame· 

tika arasında bir anlaf111aya va· 
tıllllıttır. 

Macar - Romen 
gerginliği baki 

Jt1 A.nkara : 21 (Radyo Gazetesi)· 
•ear gazeteleri Romanya'ya hü· 

cuın etmekte devam ediyor. Bu 
t'ıttcler. Romenlerin Macarlara 

~:lirmiı olduğu ıstıraplımn unu· 
lb "'-clıtını kaydetmektedir. Ro· 
ııı en tadyosuda "Büyük Romanya. 
~\'tuunda konuşma yaparken 
\' cıristan aleyhinde atıp tutll}UŞ 
b~ Romenlerin yegine gayesinin 
t Yük Romanyayı korumak oldu· 

~nlatmıştır. 

icra VeldUerı 
V .Ankara : 21 ( a. a. )- icra 
fikkıUı:ri bugün Başvekil Dr. Re· 

t Sayciamın reiılitinde haftalık 
opı ' •ntısını yapmıftıı. 

Yazı, Balkan memleketlerinin, 
Macaristan ve Almanyanın, Fran· 
sanın , Rusyanın , işgal altındaki 

diğer memleketlerin yiyecek sa· 
hasında karşılaştıkları wrluğu ve
sika ve rakamlarla sayıp dökdük· 
ten ve açlığın bütün Avrupaya 
nasıl yayıldığını anlattıktan sonra 
şöyle bitiyor : 

.. Gittikçe artan bir inilti Av· 
rupadan yükseliyor . Sefalet ve 
ümitsizlik korkunç nisbetlere çı· 
kıyor. Bütün bu felaketlerin sona 

erel'eğini bildiren hiç bir alamet 
de yoktur. 

Bugüııe kadar esirgenmiş olan 
bizlere iki büyük vazife düşüyor: 
Vatandaşlara , gücümüz. yettiği 
kadar yardım etmek ve gelecek 
' yıllar böyle bir felaketi bertaraf 
etmek için her şeye baş vurmak: 
Sıkı bir tuarruf ve ekimi çoğalt· 
mak için sıkı v~ sürekli ga) ret
ler... Hepimizin giriştiğimiz bu 
savaşta silahlarımız bunlardır . 

lsviçre tam demokrnt bir 
memlekettir . Orada halk ile hü
kumet , hiç bir yerde görülmedik 
derecede bir ve beraberdir . 
lsviçreli \İatandaş , hükümeti , 
kendinden ayrı gayrı bir kuvvet 
bilmez , kendine hizmet eden bir 
ödev tanır . Halk ne dilerse 
hükumet o~u yapar , hükumet 
ne derse halk ona inanır . lsviç 
reli ' intizama düşkün ve tutum. 
ludur • ı~viçre bu harpde , her· 
kesten önce en iyi tedbirleri al· 
mış devlettir . Hiçbir yiyecek 
maddesi yetiştirmiyen bu küçük 
memleket , bu intizam ve tedbir
ler yüzünden bugüne kadar tutun 
muş , çok sıkıntı çekmemiştir . 
Şimdi o da , gelecek günlerin 
karanlığı karşısında çığlık içinde· 
dir . Yukarıki beyannameyi onun 
için almayı fay dalı bulduk. 

Fazla edebıyatı lüzumsuz pro
pagandayı hiç sevmiyen isviçrede 
böyle korkutucu bir beyanname 
ile halka tavsiye edilen çareler 
bu zamanda her yerde milletlere 
ö~üt verilen tedbirlerdir. Çok 
ekim, az yiyim; fazla yetişrtirmek, 
hiç bir şeyde israf etmemek. Bun
lar, iki yıldır bizim de dilimizden 
yazımızdan eksilmiyen paroladır. 

Fakat insana öyle geliyor ki biz 
söylüyoruz, inanmıyoruz. Etrafımı
zın, içinde bunaldığı yoksunluktan 
Avrupayı kaplıyan korkunç açlık· 
tan pek haberimiz yok gibidir. 
Bunları, eski zamanlarda bizden 
uzak ülkelerin acıklı hikayeleri gi· 
bi dinleyip keyfimize bakıyoruz. 

Ne mahsulünü devletten gizlemek
te menfaat bulan cahil köylü, ne 
sofrasında ve kıyafetinde hala 
hiç hir eksiğe tahammül edemi· 

(Gerisi 3 Uncü ıaıtadal 
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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 
1 

1 Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yrl - Sayı : 531~ .... J 

Başvekilimizin Tür.k hava kurumunu ziyaretleri \ r .. ;;Lo;;y; .... ı 
· i YENi IBRAÇ J 

Havacılığımızın inkişafı İ Amerika i 
için. yeni bir proje İ İngiltere i 

5 H · d 1 l · i taarruzu i 
azıran ayapı acak toplantı i k k i ;pe ya ınf 

ı : 
Londrn : 21 (A.A)- Binler<'e 

lngiliL askeri şimali lrlandııyn sa· 
linıt>n varmış bulunmaktadır. Bu 
haurlıklar mültdiklerin ruüdufo· 
ada kulmuyaruk ta11rru7.u geçet•ek· 
lcrini gösteriyor. 

Bir yanlışlık 
Ziraat Vekilimiz.in evvelki gün 

Adanayı teşriQerinde karşıla) an· 
lar arasında Parti Müfettişimiz 

Bay Hali ti Onaran ile Paı ti Vi· 
lfiyet, Kaza ve Nahiye i.lare he· 
yetleri reisleı i de haz.ır bulun
muşlardı. Bir yanlışlık eseri olarak 
bu kı ım girmemiştir . Düzeltiriz. 

Bir Şehrimiz ültünde uç an tayyarelerimiz Merinos yünlerine 
yeni prim verildi Ankara: 21 (Türkıözü muhabirinden)

Ba,vtkil Doktor Refik Saydam bu sabah 

Hava Kurumu Umumi Merkrzini ziya ret 
etmi,ler ve 5 Haziranda toplanacak hava 
kurultayı hazırlıklarını gözden geçirerek 

Kurum ba,kanı Şük'rü Koçağa direktifler 
vermiflerdir. Diğer taraf tan aldığım ma· 
lıimata gö1 e> Türk Hava Kurumu önümü.t:· 
df:ki yıl. Türk havacılığına büyük inkifaf
lar temin edecek yeni biP projenin tatbi· 
kine 11eçecektir . 

A11kara : 21 ( A. A. ) -
Tıcaret Vekaletinden : Yerlı me 
rinos yünlerine azami satış fiatın 
dan ba~ka bir mıktarda :prim 
verilecektir . Bu yünler 250-300 
kuru§a satın alınacaktır . 

• 
R~ımimiz Şark 

Cepheıinde bir 

Alman askerini 

muhabere İfinde 

kullanılan bir 

köpekle me,gul 

olurken göıter· 

m•ktedir, 

• 
1 5ovyet cephesi 

Har kofta 
taarruz 
şiddetli 
Almanlar 20.000 
kişi kaybetmiş 

:Ankara : 21 (RadyoOazetasl)
Harkof istikametindeki Sovyet 
taarruzu devam ediyor. Mareşal 
Timoçenko ve Mareşal Rook or· 
dul"rının taarruzları aksi istika. 

x 
metlerde inkişaf etmektedir. İki 
taraf da bir birlerinin gerilerine 
düşerek bu meydan muharebesi· 
ni kazanmak istemektedir. 

Berlin : 21 a.a. - Rus hü· 
cumları akim kalmış ve düşman 
mühim zayiat vermiştir. 63 Rus 
tankı tahrip olunmuştur. Bu haf· 
taiçinde 107 Sovyet tankı harap 
olmuştur. 

Lonra : 21 a.a. - Analistin 
askeri mütaleasr: Almanlar Har
kof cenubunda bir taarı uza geç
miştir. Buna dair tafsilat alma· 
mamıştır. Son hafta içinde 20,0CO 
Alman oldürülmüştür. 

Moskova : 21 a.a. - Harkof 
cephesinin yalnız bir kesiminde 
Almanlar 250 tank kaybetmişler· 

dir. 20 mayısta rua kılalım har· 
kof cephesinde alman hücumla· 

• ( Gerial 3 ilneü 1&1fa4a) 

Bir Sovyet şehri sokaklarında Rus motörlü kuvvetleri 

ASILSIZ ŞAYİALAR 
İstanbula Gidip Gelmek Yasağı ve Trenlere 

Zam Yapılacağının Aslı Yok 
Ankara: 21 (Radyo Oazatesl)-

Trenlere 7.aw yapılal·ağıvc ısıan· Koordı·nasyonun 
bula gidip gelmenin yasak edi· 
leceği hakkında ve buııo be11:1.er 

şayıalar asılı.u.dır. Bütün bu şa· 

yıalar mt"uıleketimize de sirayet 

-Denizcilere ait-

ettirilmek istenen sinir harbidir. 
Bu gibi şayıalara inanmamak, ku · 
lakarımı:.r.ı ·kapamak la:uwdır . 

Viıide iıtiıare 

Ankara: 21 (Radyo Gazetesi) -
Vişide şefler mühim bir toplantı 

yapmışlar ve son vaziyeti gözden 
geçirmiştir. 

yeni bir kararı 
Ankara : 21 (Radyo Gazetesi)· 
Yarın (bugün) denizcilerimizi ala· 
kalandıran bir koordinasyon ka • 
rarı çıkacaktır. 50 tondan f u.la 
bütün motorlu deniz vasıtalarının 
içeride ve tışarıda seyriseferi hü· 
kümet tarafından tayin oluna· 
caktır. 

Bir Türk heyeti 
Sof yaya gitti 

TÜRKİYE-AVRUPA TREN SEFERLERİ İŞİ 
lstanbul : 21 ( Türksözü mu- 1 

habirinden ) - Nihayet haziranın 

on beşine kadar Avrupa ile de· 
miryolu seferleri başlıyacağından 

doku1.uncu işletme müdürü B. 
İhsanın reisliğinde Münakalat Ve· 

kaleli hareket şubesinden bir mü

tehassıs ile Ankara gümrükler 
mıldüründen mürekkep bir heyet 
dün akşam Bulgaristana hareket 
etmiştir . 

............. 
Prens Orgen bir 
limana sığınmı, 
Londra : 21 (A.A) - Prens 

Oyzen adlı Alman deniz harp ge· 
misinin 40 uçak himayesinde zor· 
lL1kla bir limana varabildiği haber 
verilmektedir. ............. 

Heyete • Edirne emniyet mü 
dürü de iltihak edecektir . He· 

yet , Bulgaristanda bir hafta ka
dar kalarak gümrük ve paıapcırt 

ı-----

işlerile şimendifer tarifeleri ve 
nakliyata müteallik di~er teknik 
işler üzerinde görüşecektir. 

1 

1 
Sivilingrad istasyonile Uzun· 1 

köprü arasında bulunan demiryolu 1 

şebekesi , Devlet D~ıııiı yolluı ı 1 
taıı:ıfııırlaııi~ldile(•~ktir. t 

Bugünkü müttefikler 
safı sağla~dır 

Bcrn : 21 ( a. a. )- Bir ga· 

zetenin } azdığına göre, bugünkü 

müttefikler safıııda bir kopma 
ihtimııli görülmemektedir . Son 

vaziyetler ıııilttefikleı i pNÇİrılt mi~ 
biı lıule kO) muştur . 
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Japonya n.ereye 
• 

KIŞLADA Beden Terbiyesinin 
Bugün topçumuz Maarif v ekô.letine Saldıracaktır ? atışlar yapacak •• • 

Tetkik • • 
Hindli nas'I 
bir tiptir ? 

H 
indular başlıca 4 sınıfa ayrı· 

lırlar : 1 - Rahipler , 2 -

Muharipler , 3 - Çiftçiler ve 
sanatkarlar, 4- Avcılar. Bu dört 
sırııfın haricinde bir de Parialar 
vardır. Paria sınıf dışı demektir. 
Bunlar dini , içtimai her haktan 
mahrumdurlar. Köy, şehir dışında 
yaşarlar, en ağır işleri görmeğe 
mecbur tutulurlar . Bir Mecusi 
Parialarla ne görüşür, ne de bir· 
likte yemek )er. 

Hindistanda 606 lisan konu 
şulduğunu söylewiştik_, Bunun 225 
ı çok kullanılır . Diğer lisanları 

konuşanlar 87.dır . 225 lisan ara· 
sında başta 71 milyonu konuş· 

tuğu Hinduca, sonra 53 milyonun 
konuştuğu Bengali, bundan sonra 
da Hıntçenin lehçesi olan Hiıı 

dıstani veya Ordu lisanı gelir. Bu 
lisanda Fcırisi ve Arabi bir çok 
kelımeler vardır. 

Hindistanda 4 .<1iyasi grup var
dır : 1- Kongre grupu, 2- Müs
lümanlar , 3 - Hintli nıulıasaba 
grupu, 4 - Hintli prensler . Bir 
zamanlar Müslümanlar grupu çok 
kuvvetli idi . Müslüman Hıntliler 

de bu grupa dahildi . Grup ev
vela mutedilken sonra irşatçılar 
hakim olduğundan, 1936 da Müs-
lümanlar ayrılmış lslanı birliğini 
kurmuşlardır. İslam birliği Halds . 
t!ın adlı bir proje) e bağlıdır. Bu 
grupun hedefi aFı bir Müslüman 
Hindistan devleti kurmaktır. Müs· 
Jümanlar , be olm87.sa ve Mecu-
siler hakim olacaklarsa istiklalin 
aleyhindedirler . 

Hintli muhasaba grupu ekse
riyetin hakim olacağı meşruti bir 
Hındistao teşkilini ister. 

Hintli prenslere gelince, bun
ların hepsinin başka başka düşün
cesi vardır . Mihracelerin ekserisi 
çok zengindir. Bunlardan bir kıs
mının idaresi altında geniş mem
leketler vardır. Mesela Haydara
bad nizamının tebaası 15 milyon
dur. Bu prc:nsliğin senelik vari · 
datı 7 milyon İngiliz lirasından 
fazladır . Hint prensleri yaşayış. 

larındaki ihtişam ile şöhret sal· 
mışlardır. Bunların bÜ} ük bir kıs
mı bugünkü idare şeklinin deva
mını isler . 

Hindulardan çoğu istiklfüe ta
raftardır. Fakat mutediller İngil
tere ile münasebetin devamını is
tedikleri halde , müfrıtler tam is
tildiilde ısrar ediyorlar . Müslü-
manlar , Mecusilerin idareyi ta
mamen ellerine almalarını iste-
medikleri gibi , ?arialar da Me· 
cusiler her şeye hakim olurlıusa, 
kendilerinin tamamen esir mua
melesi görmelerinden korkarlar. 

Hindıstan prenslerinin ihtişamı 
yanında halkın dörtte üçü pek 
basit yaşar. Giydikleri bir enta
riden, yedikleri bir avuç pirinçten 
ibarettir . Hindi!;tanın başlıca zi
raati pirinçtir. Bundan sonra buğ
day, mısır, biber , şeker kamışı , 
pamuk, kendir, afyon, tütün, çay 
gelir. Ormanları boldur . Memle· 
kette çok hayvan da yetişir. Hin-
distanda maden de boldur . Kö
mür , demir , elmas madenleri 
vardır. 

Hindistanda Bombay, Kalküta 
gibi nüfusları birer · buçuk mil
yonu bulmuş şehirler vardır. Mad
ras'ın nüfusu 600 bin , Yenide! · 
hiniıı 400 bindir. 200 binden yu
karı nüfusu olan ondan fazla ·, 
yüz. binden yukarı nüfuslu yir
miden fazla şehir vardır. Hindis
tan çok miktarda• pamuk, pirinç, 
kendir, buğday, çay, deri, kauçuk 
ihroç eder 

Kerç hücumu, Rusların l lar
kofa hücumları kadar. dünya har· 
binin inkişafı bakımından japonya 
nın Birmanyadaki durumu da mü· 
lıimdir. Bu iki harp sahası, ileride 
nasıl bir yol takib ederse etsin, 

bütün birbirini desteklemek zo, 

rundarlır. Bu fıkri müdafaa eden· 

ler, Almanların Kafknsyadan ine· 
rek japon kuvvetleri ile birleşece· 
ğini ileri sürmektedirler. Bunun 

için takip edilecek yol ve engel
leri sıralıyorlar. 

Bu takd;rde japonlar, son ge· 
len haberlere göre altı kilometre 
kadar yaklaştıkları Hindistana bir
manya zrıferinden sonra hücum 
edeceklerdir. 

Buna ihtimal vermek mümkün 
olabilirdi. Fakat avustralya gittik
çe kuvvetini artırır Vdziyette bu 
lunurk• n, japonlar hindistan işine 

girişemiyeceklerdir. Japonların 

hindistanda işlerini kolaylaştıracak 

şey, dahili bir İ'lyan olabilirdi. 
Halbuki hind lcongıresi malum ol
du~u üzere Kripsin tekliflerini 
redrlettikten sonra muhtemel bir 
gücumu az.imle karşılamak için 

birleşmiştir. Hind liderleri, bir 
hücuma karşı bütün kuvvetlerini 
teksif edeceklerini 'göstermişler

dir. 
O takdirde japonya Birman· 

yadan sonra ya avustralyaya ve· 
yahut Seylana saldırmak istiye· 
cektir. Bu aralarda da zafere u · 

taştıktan sonradır ki, Amerikadan 
!!odece hava ve deniı. tehlikesi 
kalacak, bu da işgal edilen ada· 
larda kurulacak kuvvetli üslerle 
önlemeğe Çl\lışacaktır. Ve bundan 
sonra bir hind istan macerasına 

gir işitecektir. 

Bununla b'eraber, japonya 
harp devam ettiği müddetçe sık 
sık zaferler elde etmek zozunda 
kalacaktır. Avustralya ve sey!anın 
çetin bir mücadele istediğine ka-, 
naat hasıl edilirse, Hindistan Ü· 

zerindinde <le bir hücum teşeb· 
büsü yapılabilir. 

Şark cephesi harpleri bütün 
şiddetiyle devam etmektedir. As· 
keri mütehassıslar, ne Kerçte ve 
ne de Harkofta Alman ve Rusla-

rın bir yıldırım harbi yapamadık
ları kanaatindedirler. Bir rus ha· 
beri, alınanların cephe gerilerine 
paraşütçü kuvvetler indirmekte 

olduğlarını bildirdi. Bu haberi 
mühim telakki etmek lazımdır. 

Almanlar, yarın öbür gün bu 
tecrübeyi çok geniş mikyasta da 
tatbik edebilirler. Muvaffak olun
dutu takdirde şark cephesinde 
mühim hadiselt'r olabilir. 

Bir haber, Almanların isveçe 
hiicum etmeleri ihtimalinden bah · 
ıetmekte<lir ki, dünkü yazımızda 

işaret ettiğimiz gibi bu, Alman · 
ların geniş bir muhasara planı 
tatbik etmek niyetlerinne delalet 
eder. 

Alakadar uıakawlardun aldığı· I geçeceg"'ı soglenıgor 
ııııL. malürııatu göre, bugün, topçu 1 
kışlası bölgt'sinde topçurııuı tura· . 
r ıııJaıı lop atışları yapılacaktır. Bıze gelen malumata göre, . . f ••••••••••••f Spor teşkil~tını .şümullendirmek ve 

.Pırınç satışı f f bu teşkilatı daha sıkı bir kontroıe 
ŞehrimiLde üç yerde prinç f ~[HİRlİ 1 f tabi tutmak maksadiyle Beden 

S t Ş a d- d• 1·tı"ba eıı başlan f • f · Terbiyesi aenel dı·rekto-rıu- au·· teş-a ı ın un ...ıı r · e. 6 

uıı,tır. Tespit edilen fiatlara göre, f f kilatının Maarif Vekaletine bağlan· 
son parti prinçler 4i ve 57 ku Meyvele r, sebzeler f ması için tetkikler yapılmaktadır. f bollanmaya ve ucuzla· 
ruştan satılmaktadır. t f Ceyhanda ondokuz 

• 
m a ya ba,ıadı. Kilerine f 

Adananın Spor 
tarihi eazılacak 

Emekli sporcular Lölge bina· 
!1111da toplanarak Adana spor ta
rihini yazmak üzere bir komisyon 
seçmişlerdir. Bu komisyon reisli· 
ğine Vehbi Necip Savaşan, sek· 
reterligine Cevdet Benger, Aziz 
Çokşen seçi lmişlerdir. Bu komis 
yon sık sık toplanarak Adana 
spor tarihi malumatını huırlaya · 
caktır. Bilahare bu ma(Ümat bir 
eser haline getirilecektir. 

Adana Atletleri 
Ankaraya Gidecek 

' Mersinde grup birinciliği ka • 
1aua11 atletiLm takımım11. on beş 
temuı:da Ankarada bulunmak Ü1re 
talimat almıştır. 

Mersin Şehir 
meclisi içtimaı 

Mersin : 2 l (Türksözü Mu ha· 
birinden ) - Şehrimiz Belediye 
meclisi önümüzdeki Cumartesi gü· 
nü fevkalade toplantıya çağrılmış· 
\ır. 

Bu toplantıda sene sonu mü
nasebetiyle tahsisatı biten fası!la· 
rıı diğer fasıllardan münakale ya
pılacaktır. 

Hazirana mahsus 
ortalama ~·k fiyatı 

Ha:r.iran ayı içinde gözününe 
alınacak ortalama çek fiyatları 

tesbit edılmiştir. Sterling 522,75 
kuruş, dolar 13129,75 kuruş , ls
viçre frangı 3029,75 kuruş, pezeta 
1290,50 lsveç kuronu 3100,25 ru · 
bi 39C8.50 register r.·ıark 24,6070 
Danimarka kuronu 264542, Nor· 
veç kuronu 28, 7983, Arnavut fran 
gı 41,6432, Hongkong dolan 32, 
6650, Arjantin pezosu ithalatta 
32,6550, ihracatta 3S,7141, riyal 
7,3970, rule 24,7736, çek kuronu 
5,2034, Mısır, Kıbns, Fılistin, Irak 
lirası 5,2264, Suriye lirası Paris 
üzerinden 0,5918, Liyon üzerin
den 0,5848 altın sterlinğ merkez 
bankası rayici üzerinden 10,2389 
Londr~ rayici üz.erinden 10,2830, 
altın rayşmark merkeı. bankası 

rayici üzerinden 0,5012, altın pen
gü merkez bar.kası rayici üıerin· 
nen 0,2680, altın İsviçre frangı 
merkez bankası rayici üzerinden 
0,2832, ihracatta rayşmark mulca · 
bili 50,50,ithalatta 50,76 kuruş
tur. 

kıf için sebze ve mey· Mayıs bayramı 
ff ve kuruları hazırla ! •. Ceyhan : 21 ( Türlsöı.ü mu-•••••••••••• 

Çukuova'da 
bereketli yağmur 

• Dün öğleden sonra muhtelif 
fasılalarla şehrimize ve Çukurova 
bölgesinin büyük bir kısmına be· 
reketli yağmurlar yağmıştır. Çift · 
çimiL bu yağmurlara çok sevin· 
miştir. Ö nümüzdeki yıl her çe,it 
rekoltenin iyi ra kamlar : vereceği 
kuvvetle ümidedilmektedir. 

Çeltik mutahassısı 
Muhtelif çeltik sahalarında ye 

ni mahsule ait meseleler üzerinde 
tetkikler yapmakta olan bölge 
çeltik mutahass ısı Bay Harun 
O nuk merke1.deki vazifesi başına 
dönmüştür. 

Otomobil yedek 
parçaları satışı 

lstanbul : 2 l (Türksözü Muha
birinden) - Bölge iaşe müdürlü· 
ğüne verilen bir emir üzerine, şeh
rimizde muhtelif otomobil ve kam· 
yonların yedek aksamının bir müd
det için satışı tlurdurulmuştur. Bu 
gibi malzeme birer birer tesbit e
dilecek ve hükumetin lüzum gös-

ltereceği tarzda satılması kararlaş· 
tırılacaktır. Yeniden ithal oluna
cak bu gibi malzeme piyasaya ge· 
!inciye kadar tesbit işinin de bi
tiri leceği ve yeni gelecek olanla· 
rın da hükumeti emrine tabi tutu
lacağı anlaşılmaktadır. 

Mevcut yedek parçaların mik
tarı öğrenildikten sonra en ziya
de lüzumlu yerlere ve ihtiyacı o
lanlara verilecek ve bunların bazı 
kimseler tarafından stok edilerek 
vurgunculuk 1 yapmalarının önüne 
geçilecektir. 

Diğer taraftan otomobil, kam· 
yon ve kamyonet yedek parçaları· 
nı memleket içinde yapan müte
şebbislere de a7.ami yardım yapı· 
tarak ihtiyacın kısmen de böyle 
karşılanm;\sı yerinde görülmekte
dir. Şimdiye kadar yapılan tecrü 
belere göre dahilde imal edilen 
yedek parça!ardan birçoğu da dış 
piyasalardan getirtilen parçalar 
kadar dayanıklıdır ve fiyat itiba
riyle bunlar daha ucuzdur. Bu i
şin organize edilmesi etrafında da 
tetkikler yapılmaktadır. 

habirinden ) - 19 mayıs r ençlik 
ve spor bayramı bütün yurtta ol
<lu~u gibi Ceyhanda da binlerce 
halkın iştirakile ve içten gelen 
coşkun tezahüratla kutlanmıştır . 

Merasime , muayyen saatte 
kaza kaymakamı ve belediye re 
isile orta okul müdürünün saha· 
da ahzımevki eylemiş bulunan 
talebe ve gençlerin teftiş ve bay 
ramlarını tebrikten sonra , orta 
okul talebelerinin söylediği istik 
lat marşile başlanmış ve Şdn lı 1:.ıay 
rağımız bir ğenç tarafından ön
ceden hazırlanan direğe çekil
miştir . 

Bundan sonra Kaymakamı· 
mız Bay Sadi Çıdal bu günün 
mana ve kudsiyetini tebarüz et· 
tiren beli~ nutkunu irat etmiş ve 
müteakiben orta okul müdürü 
Bay Remzi Silier ve di~er iki öğ 
retmen bu mutlu günü canlandı
ran özlü hıtabelerc1e . bulunmuştur. 
Daha sonra ilci orta okul kız ta
lebesinin okuduğu şiirler dinlen
miştir . Geçit resmini takiben 
talebelerin spor göıterilt'ri baş . 

lamıştır . Pu göst eriler çok güz.el 
oldu ve beğenildi . En sonra 
orta okul talebeıerile halkevi genç 
leri arasında yapılan voleybol 
maçını üstün sayı elde ederek 
kazanan orta okul talebelerine 
bir kupa verilmiştir . - M. S. 

Yeni bir navlun 
tarifesi yapılıyor 
Münakalat vekaleti, halen tat-

bik edilmekte olan kömürden 
gayri eşya için navlun tarifesini 
değiştirmeğe karar vermiştir . ô~
rendiğimize göre, vekalet bu hu 
susta yepyeni bir t arife haı.ır la· 
maktadır. şimdiye kadar: yevmiye 
hesabı üzerinden ödenen tarifenin 
kaldırılması ve bunıın yerine mın
taklara göre hazırla .• acak bir ta
rifenin tatbiki için tetkikler yapıl· 

maktadır. Bu tarifede kereste 
yükü için m et re mikabı, kömür
den gayri yükler için ton esas 
kabul edilecektir. 

Bu şekil, hem yükleyicinin, 
hem vapur sahibinin lehinedir. 
Çünkü yevmiyr. hesabı üzerinden 
çalışıldığı vakit teahhurlar vuku· 
unda ekseriya anlaşmazlıklar olu
yordu. Yeni turifenin tatbiki i· 
çin bir koordinasyon kararı çık
ması lazımdır. Bu karar da ya
kında neşredilecektir. Bilindi~i gi-

~- -~-

UZA KL ARDAN HABER • 
bi şimdiki tarifede koordinasyon 
heyeti tarafından kabul edilmişt i. 

Ondan evvel pazarlık us••lü cari 
idi. Bu tarifeler kara .ıu larımııa 
şamildir. Türk kara sularının 9 
mıntakaya ayrılması muhtemeldir. 

o zaman neye yarayacak -Gandinin silahı 
Estonyada bir tatlıcı kakaosuz çikolata yapma

nın kolayını bulmuş. Bizde de kunduracılar, derisiz 
ve köselesiz ayakkabı yapmanın çaresini arıyorlar. 
Harp bir iki yıl daha sürecek olursa pirinçsiz. pi
lav, kumaşsız elbise, camsız gözlük, grafitsiz kur
şun kalem, tekerleksiz otomobil, zenbereksiz saat, 
dişsiz tarak, kılsız fırça, kağıtsız gazete, filmsiz si
nema ve daha bimem bir sürü nesiz ne meydana 

çıkacak. 
Fakat iş insansız bir dünyaya kadar dayana · 

cak olursa bütün bu icatlar neye yarıyacak? .. 
* • * 

Düşmanı yenmek için yeni yeni silahlardan me· 

ded umuluyor. Gandi'nin bulduğu silah bunlann 

hepsinden üstündür. Eğer lngiltere, Afrika ve As

yadaki müstemlekelerini bırakır giderse Faşi~m ve 

Nazizm derhal mahvolacak!.. , 
Gandi'nin bu söylediği nasıl olacak, kestirmek 

imkansızdır. Belki Hint lideri, İngilizler Hindistanı 
bırakıp giderlerse, bunun şerefine bir fakirizma üfü

rüğiyle Nazi ve Faşistleri yere serecektir. Fakat bu 

üfürüğe ne lngilizler. ne de Nazilerle Faşistler 

amin demezler sanıyorum. 

HAlKEVi REiSliGiNDEN : 
Kütüphane ve yayın komi

temizde açık bulunan ·bir aza
lık için seçim yapılacağı evvel
ce ilan edilen 20-5-942 nci 
Çarşamba günü ekseriyet bu-

• lunmadığmdan bu seçim 27-5-
942 nci Çarşamba gününe ta
lik edilmiştir. 

Bu şubeye kaydli olanlartın 

o gün saat (17,30) behemehal 
Halkevinde hazır bulunmaları. 
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Ayn aktan e 
Tıpkı ytlz Jll 
önoekl gibi 

• 
c 4-5 mayıs gecesi , kor· 

kunç bir yangın Hamburg şehri
nin bir çok mahaller ini tahribet
miştir . 9 mayısta Frankfurttan 
gelen haberler , şehrin dörtte 
birinin ate;ler içinde olJu~unu 

bildiriyordu . 
Hamburg bankasında , ancak 

mahzenler su ile doldurularak , 
paralar kurtarılabilmiştir . Şehir 
halkından çoğu hiç bir şey kur
taramamış ve 11 itfoiyeci alevler 
içinde can vermiftir . 

Ateş 11 mayısta da hata de
vem ediyordu . Limandaki bütün 
gemiler büyük antrepolardaki 
kahve , şeker • ham veya işlen· 

ınemiş pamuk gibi maddeleri 
ateşten kurtarmak için kullanıl

mıştır . Ateşle mücadele ıçın 

mahpuslar serbest bırakılmış, fa 
ket yetecek sayıda adam bulun
madığı için ateş , sokakları sü· 
pürmeğe devam etmiştir . Şehir· 
deki 16 matbaa da yandı~ı ıçın 

hiç bir şeyden haber alınamaı 
olmuştur • içine ıüphe düşen 
halk • bir kundakçı çetesinin fa· 
ali yete geçti~inden bahsediyorıfu. 
Bir fabrikadan kovulup baıı ev
lere kundak sokan birkaç işçi , 
çileden çıkan halk tarafından par 
ça parça edilmiş ve 30 kundakçı 
tevkif olunmuştur. Halktan 30-
40 bin kişi evıiz kalmıştır . Otel· 
ler ve hanlar da kül olmuıtur . 
Umumi binalardan yalnıı. yet im
hane • yeni mektep ve yeni bor
sa ile gümrük ve tiyatro binaları 
ayakta kalmışlardır • Alevler için
de can ve renlerin savısı 40 tır • : 
Hasar 200 milyon mark kadar 
tahmin edilmektedir . Şehrin bü
yük bir kısmı harap olmuıtur • 
Elemek yoktur; kargaşalık ıon 

haddine varmıştır . Kimse poliı 
kuvveti diye bir şey tanımıyor ; 
intizamı temin için Danimarkadan 
bir alay askar getir tilmiıtir. ~ 

Yukarıda okuduğunuz. acıklı 

h aberi , b undan tam 100 yıl ön• 
ce Lozanda çıkan bir gazete yaz 
mıştı • O gündenberi Hambwrg , • 
h arabelerini tamir etti ve dünya 
nın en zengin , en refahlı şehir· 

leri arasındaki yerini yeniden al 
dı , Fakat şimdi de hava akınla 

rına u~ramaktadır. 

Sa- Tir • 

TORKIYE Rad.11osu 
ANKARA Radyosu 

Cuma - 22.5.1942 

7.30 Progra m ve memleket saat 
ayarı 

7.33 Müı.ik : Karı~ık Proırıın 
( Pl) 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müı.ik : Senfonik parçalar 

( Pi ) 
8 .15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Pragram ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışı1c Şarkı ve 
türküler 

12.45 Ajanı Haberleri 

13.00/ 
13.30 Milıik : Şarkı ve türküler 

proaramının devamı 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Faaıl heyeti 
18.40 Müzik: 

19.00 Konuıma 

19.15 Müzik : 
19.30 Memleket Saat Ayarı "e 

.. Ajanı Haberleri 

19.45 Müzik : 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Temsil · 
22.00 Müzik : Radyo Salon Ot' 

ke~tr&;sı ( Violonist Necil' 
Aşkın ) 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajarıt 
Haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Proıram 

Kapanıı 

I 



22 W.yıs 1942 

Avrupa Üzerine kor· 
kunç gölgesini salan 
hayalet 

( B•ıı 1 iaci n7l•d• ) 

yen orta halli ~birli, ne gecesini 
gündüzünü Devleti yahut vatan· 
daşı m•sıl soyacaktnı düşünmekle 
a-eçiren vwguncu, ne de bütün 
burünkü derdi harp kazancının 
zorlaşmasından i b a r e t k a 1 a n 
tüccar, hiç kimıe, ekmeğini ya 
mn a.h~n dürüst ve 5alışkan 
vatandaş dışında dünyayı saran 
ve bizi de asla esirgcmiyecek 
olan büyük felaketin gerçekli~· 
ne içten inanır görünmüyor. 

Halbuki hayale hiç lıapılma· 
mak liıımdır. lıviçre halkına ha· 
her verilen ve Avrupa üzerinde 
oratını sallayan hayalet etrafımız· 
da dolaşıyor. Bizim de yurdumuz 
fimdiye kadar bundan korundu, 
harabeler ortasında bir cennet 
fibi .. aldı. Fakat gittılıçe artan, . 
bize kadar teıirini gösteren sılun· 
tıyı duymamak mümkün mü? E· 
ter biz dr, gelecek yıllar dahi 
kendimizi bu feliketten korumak, 
açbk ve yokluk hayaletine kapı· 
mııı açmamak iıtersek ıözü i~e. 

dfitünceyi hakikate ç~virmeliyiz. 

Bilmeliyiz \i el birlij'i ve inanla 
Y•pılıcık itlare canlı baıla sa· 
rılına:ı, tievlet nizamını baltala
maya çalıtıraalr, buıbn bile be· 
tenmeı. görünüp ıızlandığ'ımız bu 
hali yarın çok ararıı. O zaman 
bu ka11rga, ne kilerini dolduran 
istifçiyi esirger, ne milyon P"fin· 
de kotan muhtekiri, ne kat kat 
elbiıe yaptıranı, ne mahsulürıü 
rııliyen köylüyü. ne çahp çırpan 
memuru ... 

Tedbirlerde kusur var diyo. 
ruı. Olabilir. Fakat bu harp için
de veya dlf\flda hiç bir yerde 
aııf hükOiiaet kararlerı ve tedbir· 
leriyle bu derece geniş buhranla· 
rın önlendiği göriUmüf delildir. 
bdnun eo tesirli çaresi buuhrana 
•illetçe (Alla ıcraıek. buhranla 
111icadeleyi milli dba haline ge
tinnektir. Milletin her ferdi, 
nıiatahıil veya müstehlik, memur 
yahut tacir, kadan erkek, asker 
IİYİI, vazifesi yahut ıeviyesi ne 
olursa olsun, bir kişinin hırsı ve
ya sıytısir.lıfiyle en aı: bin kişi· 
n•n acınacaQını düşünerek vatanı 

4nlmür.deki kara ,)'ıllarda feli . 
Ketten korumaya, bilerek ve ina-
1avak çalıımalıdır. Hiç ayarsız 

fııiJet ve fedakirlık, kanaat ve 
tturruf tlnlerindeyir.. 

lıviçrenin hakkı var: Açlık 
hva'etl korkunç gölges ni avrupa
n.,_ her taraf111a yaymııtır: Gö· 
&'Waür.ü açnlım. 

N•cm•tltlin Saılalı . 
Sovyet günü 

V ıtinjton : 21 ( a. a. ) -
~erika 2'l Haziran gününa Sov
Ytt ıünü olarak ilin edecektir . 
Çinko o ıün Almanya Sovyet
lere ıaldırm ııtı . 

İtalyan tebliği 
Roma : 21 ( a. a. ) - Şimal 

~rikaaında ve Malta üıerinde 
t.IAıver uçaklan faaliyetlerine de
,, ... etmiftir . iki vapur batırıl
lalftır. 
~ 

I<ereste, ~d~n, kömür 
\'e Orman mahsulatı 
tiiccarlannın nazari 

dikkatına 
Orman Nizamnamesi mucibin· 

ee Haziran ayı içinde yoklama 
)IJMlacaktır. Nakliye ve Müruriye 
~eresi olan herkes elinde bu· 
"'Mil kereste, Mahrukat ve mah· 
~tın cins, ebat ve vezinlerini 
ı-ıunduklan yerleri, müstenidi bu· 
k'ian nakliye veya müruriye tcı:· 
'ltelerinin tarih ve numarasını 

~laterir bir beyannameyi ilia ta· 
l'ilJinden itibaren bir haf ta zarfm
Clt müstenitleriyle birlikte her ka· 
~ b61ge şeflit•ne ve merkezde 
'1erkez Bölge ıeflitine vermeğe 
~burdur. 

B~anaame vermeyipte yokla· 
~ını yaptırmayanlar hakkmda 
~lamnarnenin 6. ıncı maddesi 
tlbik olunarak cezai takibat ya
Pllıcaktar. 

TORKSOZO 

Sovyetcephesi•• .. • .. •••••• • M h . ·ı· 
Kanadadaki Fransı1 

konsoloilukları 
kalkıyor 

(Bqfaralı Birlnr.ide) 

rını püskürterek ilerlemeğe mu· an ayma ıngı iZ 
vaffalı: olmuştur. 20 alman uçağı h h •• 

1 tahrip edilmiştir. ava ucum arı 
Londra : 21 ( a. a. ) - Har

lı:ofun cenup doğusunda Alman 
mukabil taarruzu şiddetle devam 
ediyor. Bir çok müşahitlere gö
re, Alman ordusunun darh,.sini 
burada beklemek lazımdır. Çünkü 
Kafkasyaya giden yol burasıdır . 
Şimdilik , ""aziyctin hangi taraf 
lehinde olduğu hakkında bir şey 

Ottava : 21 ( a. a. ) - Hü
kümet, Kdnadadaki Fransıı. kon. 
solosluklarıııın kapatılmasını Frarı· 
sız elçisindt'n istemiştir. 

söylenemez. 
Kerçte harbin bittiğini Al

mttnlar iddia etmektedir . 
Moskova : 21 ( a. a. )- Har· 

kof istikametinde• Rus taarruzu 
devam etmektedir . Rus kuvvet
leri Alman karşı hücupıuna mu
kavemet göstermekt~dir . Muha
rebeler çok şiddetlidir . 

Avustralyanın 
harp masrafı 

Sidney : 21 (A..A) - Avust· 
ralya Bqve~ili Avustralya harp 
masraflarının sıs.000,000 A.vust· 
ralya lirasına varacağını söyle
miştir. Güade bir milyondan fazla 
masraf olmaktadır. 

Rusyanın Tokyo 
elçiliği meselesi 
Tokyo : 21(A.A.) - Ofi ajan 

sından: Sovyet maalabatgüzarının 
Tokyo büyiik elçiliğine tayini 
burada şimdilik her kaagi bir tef 
ıire yol açmam1fhr. 

Maoçoko · Mogolistan hudut. 
anlatması musaddak uushalarının 

teati edilmesinden sonra Sovyetler 
Tokyoya yeni bir büyük elçi ta· 
yin etmis bulunuyor. 

1 lA N 
Saib bullak mab

llemeıı satış me
ma,ıataadan: 

Londra : 21 (A..A) - İngili7. 
uçakları Manhayma hücum etmiş· 
tir. Bunlar en ağır çapta bomba· 
lar kullanmış ve bir çok fabrika· 
larda yaııgııılar çıka.ılmıştır. Bü
yük infilaklar da olmuştur. 

Londra : 21 (A.A) Her gece 
İngiltereden bin kadar uçağm 
Almanya üstüne harekd edeceği 
söyleniyor. 

·"········· .. 
ı_-__ uzakşarkt~ 
Biat kasabalarına 
Japonları• bava 

Adana Asliye Tica
ret Hakimliğinden: 

İstanbul Galatada A.ssikürazi · 
~ 

"oııi Han No. 30 da Mahmut Hayri 
Paşa vekili Avukat lzider Kahen 
tarafından Adana'da hali tasfiyede 
istikbal Adana Pamuk Türk Ano 
nim şirketi tasfiye memurluğu 

aleyhine Adana Asliye Ticaret 
mahkemesine açtıA"ı davada: Taraf
lar arasında 10 6, 928 tarihinde 
akdedilen mütekabil teahhüdü 
havi nakil deyin mukavelesi 
hükümleriui müddeialeyh şirket 
ihlal etmiş olduğundan müddeinin 
bilcümle hukuku mahfuz kalmak 

blcamları ollla üzere mukavelenin feıhine ve 
Melborn : 21 (A.A)-Timarda müddeinin Ceyhan'da kain çiftlik 

düşman hedefleri bombardıman arazi ve binalardaki hissesi üze · 
edilmiş, hava meydanları ateşe rine mevzu ihtiyati haczin fekkine 
verilmiş ve bir kaç Japon uçağı ' ve icra takibinin te'hirine karar 
yakılmıştır. 1 verilmesini istemiş ve yapılan 

Torino : 21 (A.A) - Bir İta) · duruşma sırasında davacı vekili 
yan ger.etesine Şanghaydan gelen Avukat lzider'un ölınüş ve davacı 
malumata göre, Japon kuvvetleri asıl Mahmut Hayri Paşaum ma · 
Hindistan hududuna altı kilom et· halli ikameti meçhul olduğu na· 
reye kadar yaklaşmışlardır. Şimdi mına yazılan davetiye arkasına 
Japonlar kuşattıkları İngiliz kuv· memuru tarafından verilen şerh· 
tlerinin bakiyesini temizlemekle ten anlaşılmış olmakla davetiy' -
meşguldur. 1 k nin endisine ilanen tebliğine ve 

Yenidelhi : 21 (A.A) - Doğu muhakemenin "29 Haziraa 942,. 
bcllgesinde bir Hint küçük kasa· 
basına bombalar atılmıştır. Halk Pazartesi günii saat 9 taliluna 
sükunetini mubfaaza etmiftir. karar verildiğinden yevmi mez . 

M l h .. kurde davacı Mahmut Hayri Pa· 
.. ataya ucumlar şanın bizzat Adana Aıliye Tica· 
Malta : 21 (A.A) - Maltaya ret mahkemesinde hazır bulun 

yapılan hava hücumlarında üç masa veya kanuni bir vekil gön· 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. dermesi aksi takdirde gıyabenda 
Pasifik barp llonıeyl muhakemenin icra edileceği ma· 

lum olmak. üzere keyfiyet ilin Vaşington : 21 ( a. a. )- Be
yaz sarayda toplanan pasifik harp olunur. 14169 

kon11eyi müzakereleri bir buçuk ZA. Yl: Terhis vesikamı kaza· 
stat devam etmiştir . en zayi ettim. Yenisini çıkart9ca· 

Eski Japon Başvekili ~ımdan hükmü oımıyaca~ını ilan 
Tokyo : 21 ( a. a. ) - Eski ederim. 14171 

Japon Başvekili Hayaşi Asyanın Urfanın Hekimdede mahal-
gelışmeıi komitesi reisliğine tayin lesinden Müslim oğlu 

Köprü sokağında Ahmet kızı olunmuştur . Ahmet lzaçan 314 Doğmlu. 
ve Aliaoğlu ö ü Hasan küçükleri \ ~~---...... --..... -----1.~L~A"~H----,_..;---.....;-.....,. izzet, Nedim, Nuri ve Cevdete 

1 
veliyeten ve kendi nefsine esale· 

ten karısı Hüsne ile Mıdık mahal· 8 ı d• R• t• d 
lesinden Ali otlu Salim Doğanın 

1 

e e ıye ıyase in en : 
şayıan mutassırnf oldukları Mıdık 
mahallesinden tapunun Teşrini ev· 1 - Kanara Gazozhanesinde kullanılmak üzere 300 bin a· 
vel /933 tarih ve 70/136 numara· 1 det Gazoz kapsolu numunesi ve Şartnamesine göre alınmak 
sında Eski ölçü 12 dönüme alarak üzere açık arttırmaya konulmuştur, 

kayıtlı ve keşif esnasında bilmese· ı 2 - Beher adedinin muhammen bedeli J kuruş 42 santim 
ha yeni ölçü 11028 Metre murab- olup muvakkat teminatı 320 liradır. 
bında olduğu ve beher dönümün ı 
(30) lira muhammen kıymette 3 - ihalesi Haziranın 5 inci Cuma. günü seat on beşte Be· 
bulunduğu anlaşılan tarla ile tapu- lediye dairesinde Belediye t.ncümeninde yapılacakhr. 
nun Kanunusani 939 tarih ve 127/2 4 - istekliler mezkur gün ve saatta yatırmış oldukları te· 
numarasında altı dönüm iki evlek : minat makbuzlariyle birlikte Belediye encümenine şartname 
ile tapunun Kanunusani 939 tarih .. k l · h venumunesini görme istiyen erın er gün yazı işlerine müra· 
ve 129 / numarasında kayıtlı 7 1 
dönüm iki evlek olarak kayıth her caatları ilan olunur· 14165 
iki gayri menkulun bir tarla halin· 
de bulunduğu ve heyeti mecmu
asının 1400 lira muhammen kıy· 

metinde oldutu anlaşılan tarla 
şüyuun izalesi suretile ve açık 

arttırma ile satışına karar verilmiş 1 

ve hiiküm katileşmiı oimakla Ada
na Belediye Mezat salonunuda 
açık ıuttırmaya çıkanlmıstır. ilk 
ihale tarihi 12/6fJ42 günü saat 
9 da başhyarak 12 de hitam bu
lacaktır. O gün muhammen kıy

metinin •;, 75 ini bulmadığı tak
dirde ençok arthranın taahüdü 
baki kalmak şartı ile 10 gün daha 
temdit edilerek 23/6/942 tarihine ı 
rastlayan sah günü ayni saatlerde 
kati ihilesi icra edilecektir. 

Talip olanların % 7,5 pey ak
çalarile birlikte mezkür fÜn ve 
saatlerde Adana Belediye mezat 
salonunda hazar bulunmaları ve 
fazla izahat almak istiyenledn 
hukuk mahkemeleri baş katibine 
müracaat eylemele!"i lüzumu ilan 
olunur. 14170 

I 

i L l N 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni istas· 

Y.?~.larla. idarehane, gazhane, barut deposu, imlahane, yaprak 
tutun depolariyle mezbaha arasında naklolunacak tahminen 6 
milyon kilo balya halinde yaprak tütün, sandık içinde mamul 

tütün, müskirat. barut ve patlayıcı maddeler. çuvallı ve çuval· 

sız tuzlar ve sandıklı tuz ile bunlann boş mahf aıaları ve sair bil
cümle eşyanm nakil işi (idarede mevcut şartnamesi mucibince) 

mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber 
olmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29/5/942 tarihine rastlayan cuma günij saat 

16 da inhisarlar Başmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 

satış şubesine müracaat etmelidir. 
I 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekl,.rin beher tonun muhammen 

bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranın ~~ 7,5 güven pa

rası olan 675 lirayı ihaleden ~vvel makbuz mukabilinde Başmü
düriyet veznesine yatırmaları ilin olunur. 

10-19-28 

-
:················· .. ·····~ 
1 Nazarı dikkate 1 
• • • Ceybaa llıUıadı MIW Tea•ln Abm ve • 
lsatım Ortülıtı Booperatıı ŞlrkeOnde.S • • e Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş • 1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 
• Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu J<ere ye- f 
: niden Ceyhan da faaliyete başlamıştır. Her f 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve f 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 

1 

: kar mukabilinde perakende olarak satışa 1 

1 başlaınjştır. Sayın halkı'ınızın Şirketin Sa- : 
e tış mağazasına uğramaları kendi menfaat- it 
e leri icabıdır. 18 - 26 14082 

• ........................... 
~~~~-•ww~~~WWWWWWiN~ 

ı·seyhan Pclrk 1 
1 Saz • Lokanta v~ Bar k111mıarlyle 
1 ~ 

l~ı Yakında açılıyor 1 • • • . l~ 

1 SAZDA . Mükemmel bir Saz heyeti, JI~ 
güzide okuyucular, varyete 

~ 1 >> ve Sadi Tek Tiyatrosu 

1 loKANTA -.· Yeni, Temiz Servisler , 

1 ~ Normal bir tarife K 

1 8 A R . Y ~.ni Artisler.. ~e I 
· Mukemmel muzık 

1 (i~~M~~~~-~-

il AN 

Kanara müdürlüğünden : 
Belediye kanara büfesi haziran 942 tarihinden 31;5/943 tari· 

ine kadar bir sena müddetle şartnamesindeki şartlar dahilinde 

kiraya verilecektir . 
lhalesi haziranın 2. nci sah günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde yaptlacakhr. Şartnamesi belediye yazı işleri müdür· 

lüğündedir. İstiyenler orada görebilirler. 
isteklilerin ihale tarihinden evvel maktuan onbeş lira temi· 

nat akçesi yatırmış bulundu~larına dair makbuzlarile birlikte 
ihale günü muayyen saatta belediye encümeninde hazır bulun· 

maları ilan olunur. 14157 17-22-25-28 

i L l N 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Adana Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikanın günlük sığır eti ihtiyacı (tahminen 100 kilo) 
açık eksiltme suretiyle şartnamesi mucibince ihale edilecektir. 

Taliplerin J - 6 - 942 günü saat 16 da fabrika müdüriye· 

tiude bulunmaları. 22 • 25 - 30 J 4172 

ADANA DOGUM YE ~OCUK BAKIMEVİ BAS TABiPliGiNDEN: 
Mües5esemizin 942 mali yıh yiyecek ve - yakacak ihtiyacın· 

dan hiç birine talip çıkmamıştır. 

Talip çıkmıyan mevadın jhalesi 30 , 5 / 942 cumartesi gü
nüne talik edilmiştir 

isteklilerin ihale günü saat onda sıhhat müdürlüğüne gel· 

meleri ve cfaha önceden teminatlarını Vl'Znt-ye yahrmaları lü-
zumu ilan olunur. 14173 

ilan 
ADANA HUSUSi MUHASEBE M000Rl0GONDEN · 
1 - Merkez kazası 1151 Lira bedeli sabıkh Taş ve emsa

li ocaklar rüsumu açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 4161912 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 



Sav& 4 TORKSôZO -······ ................................ . • • • • • •• •• •• • 
İ TURKSOZU i • • • • • • : Gazete ve Matbaası 1 • • . ' . • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- : 

! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONÜ 60- İ 
I Gazetesi NONEVERİR. TORKSöZONO TAKİP EDİNİZ. 1 • • • • 
•.• Bitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, ı• 
• plAn, barıta, bllamam matbaa Türksözü • 
• işlerini '91rklyede mevcut mat- . • 
: 11aaıara rekabet eder derecede Matbaası : 1 tab ve sflratle elden çıkarır. 1 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! • • 
İ SA~LAM, TEMİZ, ZARlf CiLT l~LERINIZI ANCAK TORKSÖZO i 

~if T~i BİRlİGİNOEN : 
Makinesi olup mazot al

mak istiyen Çiftçilerif!1izin el· 
lerinde mevcut varil ve boş 

teneke miktarlarını Birliğimize 
üç gün zarfında bildirmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

19-22 14161 

KADIN i~~i ARANIYOR : 
T.C. Ziraat Bankası 

Pamuk Müessesesin· 
den : ( Eski Belçika 
Fabrikası) 

Bir kaç güne kadar çırçır· 
larımızı çalıştıracağımızdan ka
dın ameleye ihtiyacımız var
dır. 

Çalışmak istiyenlerin nüfus 
cüzdanlari}' le birlikte fabrika
ya müracaatları. 19 -2:! 14162 

Sathk Arsa 

Reşatbey mahallesinde 
Ad~ 494, parsel 4, metre 

320 arsa satlıktır . Ebe 

Hayriye hanıma müracaat 

olunması . 

11-16-19-22 

• MÜCEllİTHAHESİHDE YAPTIRABİLİRSİNİZ • .: . . : 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Tiirksöz.ü Mbt . ........................................ 
• • 

T. I ş Bankaşı 
&Qçtlk taıarral beıapıarı 

1842 lkramıye planı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, _ 4 Mayıa, 3 Ağuatoa, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lkramljeıerı 
l Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 3,000 .. 
2 

" 
7.)0 .. 1,500 ,, 

3 .. 500 .. 1,500 
" ıo 

" 250 ,, 2,500 
" 40 

" 
100 

" 
4,000 •• 

50 
" 50 ., 2,500 ., 

200 .. 25 ., ),000 
" 200 .. 1 (. 

" 2,000 .. 
Türkiye ı, Bankasma para yatırmakla yalnız 

para blrlktlrmlf ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

------------------------------------------

1 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•İ : l00.000.000 Türk Lira.., 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticar1 her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre: ikramiye dağıtılacakhr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 " 
4 

" 
250 il 1000 

" 40 
" 100 .. 4000 .. 

100 
" 50 ti 5000 " 120 .. 40 .. 4800 .. 

160 20 .. 3200 
" 

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

Kuralar senede 4 .defa. 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Hazira:ı tar1lhlerinde çekilecektir. '--------... ------------

s;:::u:::zc::=:::u==:=:::u:uu:~ 

·i--!!l~~: Ç~f.~:~: M:~~~~~~~: JI--
" Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! " 
N ipek ve Yal · çoraplarınızdan kaçan sapları 

i
N fransa'dan henüz g;:tirtmiş olduğum Vitos Otomatik 

çorap makiııasiylc çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
'tamamen eski halinP. koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

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

i r-:~d~~!~I:I~~~!~::~~·ı 
Tuhafiye Mağazasında 

Sipariş kabul Olunur 
15-15 13934 i ··---··-- .... -----------·· 

-~#A####~=u:~~=A###::K~~~~ 

" N tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurraak olmalıdır. • ft ! Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
yormadan ıstırapları dindirir. M 

= Lo•umunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakmınız n 
R her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. M 
~ M 
:xz:zxxuz:zz:::::z:=:::ıcs:zzZ* 

\ 

22 Mayıs 1942 

i L 1 N 
Adana belediye riyasetinden: 

(50 bin parke taşı alınacak) 
J - Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yollar· 

da kullanılmak üzeı'e Toprakkale taş ocaklarından çıkanlmak 
şartile müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti içerisinde 
temin edemediğinden bu kere mukavelesi fesholunan 50 bin 
adet bazalt parke taşı müteahhit 11am ve hesabına açık ~lcsilt· 
meye konmuştur . 

2- Muhammen bedeli 9000.00 liradır • 
3- Muvakkat teminatı 675.00 liradır. 
4- İhale 2161942 tarihine rastlayan Salı günü saat 1 S de 

Adana Belediye Encümeninde yapılccaktır . 
5·- Şartnamesi Fen işleri Müdürlüğündedir İstiyenler ora· 

dan alabilirler. 
6- Fazla malümat 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 

-
NEVR .OZIN 

Bitin aQrılarıa paazeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TBB KAŞI 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ atrılı· 
r'nı süratle izaleye kafidir. Ro· 
natiıma evcaı, ıinir mafsal ve 
ıdele ıstırapları NEVROZlN'le 

tcda...,i edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z l N' dit. 

NEVROZiNi TERCİH (DİKİZ 
icabında günde 3 kafe alınabilir 

DiS MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT. 
CAZİBE YE GOZEllİKTİR 1 

de ~ ırlak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstah:ıarlanndan da müıtat· 

• 

Muza/ fer Lokman 
Bergin baıtaıarıaı maa1aaella· 

n aeslade kallal eder. 
~~~*#AU~UAA#A#&:xw••w:mns 


