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AblAlıumzı da 
Topraaımız 

Kadar eılrgemekl 
Falih Rıfkı Atay 

Yeni harbin bit topyeldln 
savaş olduğunu artık kabul edi
yoruz . Bir ıaldırışa uğrarsak 

Yarm yurdun bir anda ateşboyu 

.. kesilecekine şüphe etmiyoruz . 
Bahçelerimizde yaptı~ımız sığınak
ların , bir bakımdan , korunma 
ıiperlerinden ne farkı var 'I Bu 
muharipçi memleketlerde daha 
fatla göze çarpıyor . lngilterede 
milyonlarca sivilden bir cephe 
ııeriıi ordusu kurulmuş olduğunu 
hiç ulmaull resimli gazetelerde... 
rörüyoruz . Tabit zamanlarda 
askerleri bile pek az üniforma 
aiycn Anglo-Sakson aleminde , 

• fimdi kadınların bile omuzlarında 
a~oletler var • Halk her tarafta, 
türlü vaı.ifelC'r için , müdafaa 
vaıifeleri için , taşıma vazifeleri 
için , gaza kartı , yangına karşı, 
açlığa karşı vuifeler için , takım 
tıkım , küme küme , semt semt 
teıkilatlanmııtır , silahlanmıı ve· 
ya cihaılanmııtır . Zenginler hah 

çelerine çiçek yerine patates 
ekmek zorundadırlar . Herkes , 
tarlasında , atölyesinde , fabri-

k11ında • bürosunda , evinde ve 
bahçesinde milletçe döğüşü za· 

: fere ulaştırmak için bir vazife al
mııttr . 

Evet , harpte deQ'iliz . Şe· 
hirlerimizin yanıp yıkıldığı yok ; 
ıecelerimiıi sığınaklarda geçirmi
yoruz . Gazetelerimiz , sayfa 
sayf ı , denizlerde , ~arılarda 
veya havalarda tehit dütün genç 
evlAtlınmııın adları ve adresleri 
ile dolup taşm~kta değildir . 
Fakat bu memleket barışını nasıl 
seferber bir ordu ile bekliyorsak, 

: bu memleketin hayat ve müdafaa 
kudretini cephe geriıinde bütün 
ıivil halkın ıavaş birliti ile koru
yabiliriz . ihtiyacımız oldutu ve 
olmadıtı kadar , bu toprağın ve 
bu yurt ve vatıtaların verebildi~i 
lıı.adar ürete savaıı yapacatız 
bir ; darlıktan , azlıktan , zor
luktan ve pahalılıktan menf aatlen 
mek için bütün kötü hırsları kö· 
püren kimselere karşı ahlak sava 
fı yapacatız iki . . Gündüzün 
kıpı kapı kaçak mat arayıp, onu 
bin minnetle ele geçirdikten son
ra , akşam üstü şikayetçi kesilmek 
hiçbir mücadele Y•ı>mak detildir: 
bilakis , bir bozgunculuk yapmak, : 
hı.ancı ile ıuçbirliği etmektir. 

Milli ıef, ahlik savaşında he· 
defterimiz ne olduğunu açıkça 

göstermiıtir. iki mücade1emiz 
\'ardır: biri kendimize karşılDarlığa, 
~ahılıtı yani hem geçimi zorlaştıran 
hem de bu zorluktan menfaatlen· 
Ble imkanlarını veren belilara 
kırıı bir uyma, bir teslim olma 
ruhu ile değil, onları yenecek bir 
irade ve karakter kuvveti ile kar· 
fi koymak! İkincisi, "vatanın dar 
z11manlarını ve geniş zamanlarını 

yalnız kendi hakıız zenginlikleri 
için fırsat bilen soysuzlara karşı,, 
onları cemiyet ortasında · teşhir 
edici, onları namuHuz ve şerefıiz 
kılıcı, onları yalnız ve ayrı bıra
kıcı bir ahlakçılar cephesi kur-

:makl Bir memlekette yankeıiciler 
olması, o memleket için ayıp sa· 
yılmaz. Yankesici korkar, çekinir, 
kendini gizler. Yalnız kanun de
lil, herkesin pençeıi onun Arka
sındadır. Bir memleket için bed • 
bahtlık, orada yankesiciye hak 
Verilmek, onun hareketlerine ö
lilr bulunmak ve beterin beteri 
de onunla mücadele yerine or· 
taklık etmektir. H6kümetçe ko.ıan 
bir fiyattan bir kuruı fazla isti· 
Yen bir dükkincının, bir esnafın 
bir ayak tellilının bir yankesiciden 
fırl&ı oldutunu kabul etmemek, 
elimiz onun yakuında olmak, he
pimiz onun peıinde olmak lazım. 
dır. Biz kuvvetimizi vurgun ve 

lO..ı.& :ı net u1facla) 

/ngilizlerin hava bombardıman faaliytti devam ediyor. Yukarıclalıi reaim Almanların 
bir •anayi ft!hrfodeki yangm ve infilakları göıteriyor. 

.................................................... : 
İ Milli ŞEFiN İ 
1 HEYKELLERi İ 
ı : 
ı /.ıanbul : 22 ( Türksözü muhabirinden ) - Tele- f i simde y~pılmakta olan lnönü gezi yerine dikil•celı ı 
ı Milli Şefin h•ykeli etrafında yapılan yarıım~lar ço~ 1 
ı ilerlemiıtir. Burada /n6nünün mua.z;zam bır h1eylı•lı ı i Jilıilec•ktir. Alıad•mİ prole.örleri bir çolı Türlı 1.ey· ı 
ı lıeltrafl arı bu iı için f alıf maktadır . 1 
:. ................................................ .!!._ 

Ceza kanunumuz 
tadil -ediliyor 

ANKARA : 22 (TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN) - ADLiYE VE· 

KALETI, TÜRK CEZA KANUNUNU TADiL EDEN 8lR KANUN 

PRO jESl HAZIRLAMAKTADIR. 
~--~~---------

K ordinasgon heyeti 
kadrosu geİıişletildi 

Ankara : 22 (Türksözü Muha· 

Meks.lk& Harp birind~n>- icra ve~me~i Heyeti, 
Koordınasyon Hcyetı Burosu kad· 

rosunun genişletilmesine dair olan 

·ııan Edecek Koordinasyon Heyeti kararını ka· 
bul etmiştir. Yeni kadroya göre 

Londra : 22 (a.a.) - Yakın
da Meksikanın Mihvere harp ilin 
etmesi muhtemeldir. Meksikanın 
geçenlerde batan gemisi üzerine 
yaptıtı protestoyu Almanya red 
etmiştir. 

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

Koordinasyon Heyeti bürosu, bir 

Umumi ' katip ve muavini, yedi 

müşavir, dört raportör, bir haaı· 

Jat şefi, 16 m~mur ve gerekli 

miktarda stano ve daktilo, müvez· 

:zi ve hademeden müteşekkildir. 

istanbulda Aksaray 
bölgesinde infilak 
Donanmamız maaıvra raparlle• 

lllr mermi 1aD1ıfbllla ll•Jdı 

3 ölü , 14 yaralı vardır 
Ankara : 22 ( a. a. )- 22 Mayıs cuma günr saat 14,30 da Mar· 

marada manevra yapan donanmamızın tecrübe atışları arasında uçak· 
savar toplarından atıldılı kuvvetle muhtemel bulunan bir mermi Is· 
tanbulda Aksara.11 tramva.11 deposu önündeki meydana düşmüş , oradan 
geçenlerden ve önünde Aksaray tramvayının içinde bulunan vatandaş 
/ardan üçünün ölümüne ve beşi alır olmak üzere 14 kişinin yaralan 
masına sebebiyet vermiştir. Bunlardan başka dokuz kişinin de müda· 
vatı yapıldıktan sonra evlerine gönderildikleri ötrenilmiştir . Hadi4e 
Ankarada derin bir teessür uyandırmıştır. Haber aldıtımıza göre, ölen· 
/erin cenazesi hükUmet tarafından kaldırılacafı gibi, atır ve hafif ya 
ralıların tedavileri de hükumet tarafından yaptırılacak ve bunlardan 
muhtaç olanların ailelerine yardımda bulunulacaktır .• 

1 !!5ovy8t cephe_•_i_ 

Tanklarla 
Harkotta 

büyük bir 
muharebe! 

iki tarafın da türlü 
türlü iddiaları var 

Sov.IJel cephesinde Almanlar 
bir .IJeraltı deposundan erzak çı· 
karırken 
Ankara: 22 (Radyo G•zetesl)
Sovyet cephesinde harp devam 
ediyor . Harkof ccpheıinde ve 
daha cenuptaki harbin aafhası 
hakkında yeni bir malümıt yok
tur . Hareketler . şimdilik müp· 
hemdir denebilir . 

Mormınık cephesinde de ha
reketler fiddetlenmiftir. İlmen ce
nubunda da muharebeler olmak
tadir • 

Sovyet cepheıinde hararet 
derecesi timdi sıfırın üstünde 16 
dır. Hır kof cepheıinde yeni bü
yük bir tank muharebesinin baş
ladı~ı da haber verilmektedir . 
Almanlara gÖre, teıebbüs tamı
mile Almanlar elindedir. Sovyet
ler iıe bunun tamamen aklini 
iddia ediyorlar . Hangiıine inanı-
lacaQ'ı henüz. kestirilemez . Ma
carlar şimdiye kadar Rus cephe· 
ıine yetmif veya seklen bin ka
dar asker ıevketmiştir . 

Berlin : 22 ( a. a. )- Kerçte 
19420 esir daha alınmıştır . Te
miıleme hareketi devam ediyor • 
limen ıölü cenubunda Ruslar ne
ticesiz hücumlarda bulunmakta
dır . 

Moskova : 22 (A.A) - Har• 
kof istikametinde Sovyet taarruzu 
devam ediyor. Keza Kerçte de 
muharebe yarım adanın dotu kıs· 
mında ceryan etmektedir. 25 ka· 
dar Alman uçıtı düşürülmiiftür. 
Ukranyada 12,000 Alman öldürül· 
müftür.e112 köprü de havaya atal· 

~Gerlal S tıocil 1&1facl&> 

1 Sahip ve Başmuharriri 
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BÜYÜK MİLLET 
MECLISiMIZDE 

DÜN MÜZAKERE EDİLEN LA YIHALAR 
Ankara : 22 (Türksözü Mu· 

habirinden) - Büyük Millet Mec· 
lisi bugün öğleden sonra toplan· 
mıftır. Meclis bugünkü toplantı· 
aında Maadin niı.amnamesiDin bazı 
maddelerinin detiştirilmesine ve 
bu nizamnameye yeniden bazı 
maddeler ilavesine dair kanun la· 
yiha11 ve nahiye teşkili ve ida· 
resi hakkında 1·743 ve nahiye 
müdürlerinin intihap ve istihdam 
usullerine dair 1-744 sayılı kanun 
liyıhaları, ispirto ve ispirtolu iç· 
kiler inhisarı hakkında kanun la· 
yibası, köy okulları ve enstitüle· 
rini teşkilitlandırma kanunu la· 
yabası. Umumi hıfz1111hha kanu· 
nunun bazı maddelerinin detişti· 
rilmesi hakkında kanun:layıhasını 
müzakere etmiıtir. Meclis pazar· 
teıi rünil toplanacak tar. 

1942 mali yılı umumi mu va· 
tene kanunu projesinin konuıul· 
masına pazartesi günü başlana• 

caktır. 

Bir Martta hükumetten gel· 
mif ve bütçe encümenine havale 
edilmiş olan proje üzerinde en
cümen inceden inceye tetkiklerde 
bulunmuf ve çalıpalarını 15 ma • 
yasta bitirmiye muvaffak olmuf· 
tur. 

Devletin bir yıllık masrafını 
ve tahmin edilen gelirini ihtiva 
eden bu proje milna9Cbetiyle bü· 
tün memleket itleri bir kerre 
srözden • geçirilmiş olmakta ve 
alikahların verdiği izahatla geçeu 
yıl içinde yapılmış ve!gelecek yıl 
içinde yapılması dütüniilmÜf işler 
tetkikten geçmektedir. 

BGtçeyi tetkik eden encümen 
uzun bir mazi.ata bazırlamıf bu· 
lunuyor. Encümen bu mazbata· 
sıncla, biltçeyi ana hatlariyle mü· 
talea edebilmek için memleketi· 
mizifcle teıiri altında bulunduran 
beynelmilen dnrumlve içinde bu· 
lundutumuz ,artlara kısaca tewu 
etmeyi faydalı frÖrdütünü söyle· 
mektedir. 

-' 
Harp sonrası 
sulh şeraiti 
İngilteredeki 

münakaşa mevzuu 

Çok ıerbeat bir 
Almanya fak•t 

•ilô:h11z bir Almanya .. 
Ankara: 22 (Radyo Gazetesi) -
Harpten sonraki sulh şartları hak
kında lngiltcrede bir münakaşa 
başlamış bulunuyor . Bir kısım 
mebuslar harp sonunda Alman
yaya iyi bir hayat imkanı veril
mesi noktıi naıarındıdır . Fakat 
bütün bunlardan anlaşıldığına gö
re, Almanya harp sonrası silih· 
tan tecrid edilecek ve f akıt ik
tisadi hiç bir kayda tabi tutul
mıyaca~tır. 

__ uzakşarkt~ 
lapoaıar llallll 

sadakat yead••r ı 
davet e11ı1or 

Japonlar uzak mesafeli 
bomba uçakları 

kullanıyor 
Ankara : 22 (Radyo Gazetesi)· 
Felemenk Hiudi.taıunda Japonlar 
bütün halkı sadakat yemini et· 
mcgc davet etmişlerdir. Buaıa 

uywayaular her türlü medeni 
fG~.rlıd 1 üncü ll&Yfadal ...... " .............. " ................ " .... " .. ": 

ı ı 

!MEBUS A$EÇİMİİ 
ı ı 

İ YENiDEN BiR iNTiHAP İ 
ı ı 

1 KANUN . PROJESi YAPILDI 1 
ı ! 

~ ........................ . 
Ankara : 22 ( Türksöıü mu 

hahirinden ) - Yeni baştan lıa

ıırlanmıı olın mebus intihabı 

kanun prof esi , allkah vekillikle 
rin mütalea alındıtından ya
kında Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmek üzere Bışvekilliğe 

verilecektir. 

Türk .Tarih Kurumu
nun Bugünkü 
Toplantısı 

Ankara : 22 (a. a.) - Türk 
Tarih Kurumunun 16 ancı ilmi 
toplantısı yarın (Bugün) yapıla· 
caktır. 

Amerika ve lngilterenin 

tezgahtaki gemileri 
, V atington : 22 (A.A) - ln · 

riltere ile Amerikınan tezıahta 
burlln 22 gemiıi vardır. 

Amerika' dan 
Cebelüttarık'a 

gelen askerler 
Algesiras : 22 (a. a.) - Ofi : 

5.000 Amerikan askeri taşıyan bir 
~yolcu vapuru bugün lngiltcre'den 
sonra Cebelüttank'a girmiştir. Bu 
askerlerin Cebelüttank'ta mı ka· 
ladatı yokıa Akdeniz'de mi ge
çeceği henüz belli değildir. 

Ôte taraftan, iki kruvazör re
fakatinde bulunan bir uçuk gemi
si de bu gece Cebelüttank'a gel
miştir. 

Normandi çıkarılacak 
Vaşington : 22 (A.A) - Bah· 

riye nazırı albay K.noks Normandi 

vapurunun yüzdürülmesi hakkın· 

daki teklifi kabul etmiştir. Ya• 

kında ameliyeye Laşlauacaktar. 
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Askerlik konusu üstünde 

Zehirli Gaz 1 

\ 

i ·. HABERLER - • 
·- --

Ağı_r işçUer ~Adana halk dağıtma 1 

ŞiMDİ ZEHİRLİ GAZLAR YENİ 
BiR TABİYE ILEMI KULLANILIYOR! 

1 

1 Talimatname çok 
yakında ne,redilecek 
Bize gelen, malumata göre, 

Ticaret Vekaleti atır işçi kartı 
alabilecek olanların işlerini gös · 
terir liste ile atır işçi talimatna· 
mesinin'.hazırlıtını bitirmek üzere· 
dir. Bu talim,tname pek yakında 
neşredilecektir. 

Birlikleri ag sonu 
faaliyete geçiyor M

oıkovadan gelen bir ha
ber Almanların Kırımda· 
ki cephelerinde tanklara 

artı zehirli gaz liiğımları kullan· 
ıklarını iddia etmekte ve bu la· 
ımların patlamasile husule gelen ' 
azın akciğerleri tahribettiklerini 
ildirmelrtedir. Gaıin cinsi ve ne· 
i hakkında izahat vermemekle 
eraber ı.ehirli gazların tank lağı· 
ı içinde kullanılmuı yeni ve 

iifündürücü bir şeydir. 
Evveli ıurasını katiyetıe---nil· 

ek lazımdır ki zehirli gazların 
imdiye kadar kullanılmaması ne 

insani bir fıkirden, ne de bilmem 
kaç ıeneıinde a .. dedilmiş Cenev · 
e muahedesintlH dolayı de~ildir. 
ehirli iat kullanılmıyorsa, bunun 

biricik sebebi, her iki tarafça da 
üyük işler başaracağına itimade· 

dilmemesindendir. Bugünkü öldü· 
rücü vaııtaların biraz üzerinde ve 
hatti o nispette bir tesir yapaca· 
t• ümidedilseydi, her iki tarar da 
kullenmaktan asla çekinmezdi. 
Şehirlerde çocuk, kadın ve ihtiyar 
düfiinmeden inHnları paramparça 
eden veya cayır cayır ateşlere 

veren hareketlerin neresinde inse· 
nilik vardır? Zehirli gazların bun · 
lardan daha gayrı insani olduğu· 
nu kim düşünür veya he~aplar? 
Hayar, harp içindekiler için böy· 
le bir şey varit değildir. O halde 
zehirli gazın şimdiye kadar kul
lahılmaması bunun diter vasıtalar· 
dan, top mermileri veya tahrip 
bombalarından daha ıtı. müessir 
olKafı düşüncesinden ileri gel-
miştir. • 

Filhakika zehirli gaz maske 
siı insanlara karşı çok müessir 
bir va11ta olduA-u halıie maskeli 
ve tedbir almış iRsanlara karşı 

hemen de hiç müeasir de~ildir. 
Bundan daha mühim olarak tesir 
yapabilmesi için hava dahilinde 
muayyen bir miktarda bulunması, 
yani teKsif edilmesi lazımdır. 
Halbuki biraz aıağıda izah ede
cetimiz üzere bu kolay olmuyer, 
zira ı.ehirli gazı atıcı vasıtalar 

mahd11ttur. Nihayet rüzğar, güneş, 
rutubet, yağmur gibi meteorolojik 
müessirler de zehirli gazın tesiri· 
ni aı.altıyor ve hatta hazan sırıra 
indiriyor. Şimdiye kadar kullanıl
mamasının baılıca sebebi budur. 

Mesela bunlardan en mühim 
keyfiyet olan atm• mesele sini clü · 
ıünelim. Zehirli gaz şu üç va1ıta 
ile "tılıyor: 

1 - TGp veya piyade hava-

nile, 
2 - Taı.yik edilmiş şişeler 

içinde cepheye taşınmak ve düş· 
mana dotru pOıkiirtmek suretile, 

3 - Tayyare bombalariyle. 
Top ve havan toplariyle atı· 

lan gaz.tarla 1914 - 18 harbinin 
mevzilerinde dahi kafi bir teksir 
ve tesir yapılamıyordu. Halbuki 
bu birinci dünya harbinin bütün 
faaliyeti ağır topçunun atışına 
dayanıyordu. yaşadığımız harpte 
iıe ne o eski mevziler, ne de o 
sonıuı. topçu kuvveti yoktur. O 
halde bu harpde top mermileri 
içinde atılacak zehirli gazlardan 
pek bir ıey beklenemez. 

Keza tazyik edilmiş şişeler· 

den salıverilecek gaı.lar da büyük 
tesiri haiı detildir . Mevziier de· 
rinlitine kademelenmiş, mesafeler 
uıanmıı ve fİfelerin en müsait 
hava ıeraiti altında dahi gaz pılı· 
ldlrme mesafesi olan bir iki yüz 
metrenin hiç rolü kalmamıştır. 
Böyle bir gaz taarruzu düşman· 

dan ziyade taarruı.u yapana teıir 
edebilir. Akıi bir rüzgar razı ge
ri çevirebilir. 

Nihayet tayyareye gelince,ton
larca aiırlıkta taıınacak gazın 
bir köyfin havasında dahi lcifi bir 
tekıif vücuda get ireceti ıüpheli-

J 

M. S. YAZMAN 
Şehrimizde doksan Birlik çalışacak 

dir. Halbuki bu a~ırlıktaki tahrip 
bombaları şehirlerin altını üstüne 
getiriyor. Hüla5a şimdiye kadar 
bildiğimiz şekiller zehirli gazın 

tesirini sanıldığı gibi, korkunç bir 
hale getirememiştir . Buna kar
şılık Sovyetlerin bildirdiği tarzda 
kullanma, yani tank lağımları için
de istimal yeni ve orijinal bir şe
kil meydana retiriyor . Zira bu 
tarzda bir defa zehirli gazın atıl· 

ma külfeti ortadan kalkıyor . Ze
hirli gaz büyük miktarlards ve 
mesela çelilışişeler içinde depo 
edilerek mühim mevzilerin önünde 
tank maynlarile birlikte iAtimal 
edilebilir. Bir tank lağım patla· 
yınca , yalnız altında patladığı 

tanka zarar verir . Halbuki bu
nunla birlikte etrafa da~ılacak 

zehirli gaz • bu tanktan başka , 
yandan veya geriden gelecek tank 
tarın mürettebatını da zehirler . 

Her şeyden daha mühim o 
tarak ı.aten içeride bunalmış olan 
tank mürettebatının bir de bu 
ihtimali düşünerek maske kullan · 
ması lazım gelcceklir. Yahut tan
kın tamamen dışarıdan tecridi 
icabedecektir ki, her iki hal de 
tankın istimalini çok güçleştire
cektir . 

Görülüyor ki , zehirli gazın 
bu y~ni şekilde kullanılması mu
vaffakıyet vadetmektedir. Ve bi
naenaleyh önümüı.deki harplerde 
zehirli gazın sahneye çıkması 

mümkündür. 
Şurası da var lıd , zehirli ga. 

ıın bu yeni istimal şekli taarruz 
edenden ııyade müdaf aaJa bulu. 
nanların işirıe yarar. Zira \ankla
rın harekatına engel olmak , mü
dafiler için mühimdir ve genif 
mıkyasta depo edıp düşmanın 

taarruzu esnasında infilak ettirmek 
de gene müdafi tarar için kabil 
dir • 

Yeni ve müessir zehirli gB'I.· 
tarın bulunmasına da her iki ta
rafın da çalıştı~ında şüphe yok
tur. Anlaşılan şill'<liye kadar bu 
da bulunamamıştı . E~er yeni ke· 
şiflerle sürpı izler yapa~k eski
sinden daha müessir gazlar bu
lundu ise , bunların da sahneye 
çıkması kabildir . Yoksa durup 
dururken eski gazların meydana 
çıkarılacağını pek zannetmiyoruz . 
Zira şimdiye kadar bundan kimse 
pek bir .feyler ümit etmemekte 
idi . 

Yüzme havuzu 
Yüzme havuzu motörleri ve 

tesisatı Elektrik Şirk iti tarafından 

tamir edilmekte oldu~unu ve 

yüzme faaliyetinin hıuiranın ilk 

haftaemda baılıyacağı haber alin

mııtır . 

Terhis edilen 
otomobilciler 

Silah altına alınmaları dola
yısiyle otomobillerinin faaliyet· 
!erine son verilmiş olanların, ter· 
hislerinde, yeniden aldıkları veya 
muhafaza ettikleri otomobillerine 
plaka ve seyrisdtr müsadesi veril· 
mesi hakkındaki hükmün kamyon, 
kamyonet ve otobüs sahibi olup 
bizzat iiletirken silah altına alın· 

mış olanlara da teşmili Koordin· 
asyon Heyetince kabul edilmiştir. 

Zirai mücadele 
Bir mayıstan onbeş mayısa 

kadar vilayet bölgesinde yapılan 

domuz. mücadelesinde 424 domuz 
öldürülmüştür . 

Noter yardım sandığı 
Noter kanunu mucibince noter 

yardım sandığı tesis edilmiş. fakat 
üç senedenberi nizamname yapıl· 
madığı için tekaüt suretiyle noter· 
likten çekilenlerin veya ölenlerin 
ailelerine istihkakları verilmemiş 

idi. ,En son hazırlanan nizamn:ıme 
Devlet Ştirasından çıkmış ve yar· 
dım sandığı kurulmuştur. Sandık 

dünden itibaren alacaklı oİan kim· 
selere haklarının ödenmesi 
ilgililere tebliğat yapmıştır. 

için 

Köy Enstitüsü 
talebesinin vaziyeti 

Ankara : 22 {Türksözü Muha
birinden) ~ Önümüzdeki Birinci 
Teşrin ayında Kızılçullu köy ensti· 
tüsü ~ilk mezunlarını verecektır. 

Bu mezunlar 72 kişidir ve ö~ret· 
men olarak gidecekleri köyler 
için çok faydalı olacaklardır. Çün
kü ziraat, dülgerlik, makinistliıc ve 
diğer teknik bilgiler de öğrenmiş 
ve bunları çok güzel tatbik etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Maarif Vekaleti, mezunlara ay· 
da 20 lira asli maaşlı bir aileyi 
i'eçindirecek kadar arazi ve Zira· 
at aleti de verecektir. 

Gelecek sene enstitü mezunla
rı ıoo. 944 yılında 350 ve 12 se
nede 2000 mezuna baliğ olacak· 
lir. 

Haber aldığımıza göre Maarif 
Vekaleti, Kızılçullu IJcöy enstitüsü· 
ne "Köy üniversitesi" namı altın
da bir yüksek kısım ilavesi için 
tedkikler yaptırmaktadır. 

Köy enstitüsünün en kabiliyet· 
li talebesi, üniversite kısmında o· 
kuyarak üç sene yüksek tahsil gö
recek, köy okulları için müfettiş, 
bölge ve köy doktoru yetişecek 

!erdir. Bu hususta ki t ~tkikler de· 
rinleştirilmektedir. 

UZAKLARDAN HABER 

: ........................ : 
f S[HİRLİ ! İ 
ı Tam mevsimidir. Kıf ı 
f ıçin sebzekurusu , mey i 
ı ve kurusu ve konssrve· : 
ı ler yapmayı lhm•I etme. ı 
ı Bunların nasll hazırlana ı 
ı ca§ını bllmlyors•n , bu ı 
ı mevzuda ö§Ut veren bh• ı 
ı çok kitaplar çıktı • Bir ı 
ı tane almallsın • ı 
ı ı .......................... 

TUZ YOK 
Faltat bir tuz buhranı 
aıla meczuubahis J~iil 

Bir müddettenberi şehrimiz 

bakkallarında tuz bulunmamakta· 
dır. Bilhassa ıofra tuıu hiç mev
cut değildir. Baıı bakkallarda yal
nız esmer tuz vardır ki bunun da 
miktarı pek azdır • 

Memleketimizde tuz istihsa · 
litı ihtiyacın çok fevkindedir. Bu· 
nun için bir tuı buhranına mey· 
darı kalmıyaca~ı şüphesizdir . İn· 
hisarlar Adana Baımüdürlü~ünün 
tuz siparişlerinin biran evvel şeh
rimize gelmesini temin ede<.'eğini 

ümit ederiz . 

Bir adam ninesini 
bıçakla öldürdü 

Ankara : 22 ( Türksözü mu
habirinden ) - Şehrimizde esefli 
bir hadiıe olmuş , Elmada~ na· 
hiyesinin Karataş köyünde nturım 
Hüseyin o'2'lu lsmail üvey anne· 
sinin büyük annesi olan Ahmet 
kızı 293 doğupılu Az.ize Pekl·an'ı 

muhtelif yerlerinden yaralıyarak 
öldürmüştür .• Cinayet para için 
işlenmişlir . 

Meıkıa 'bedelleri 
Ankara : 22 ( Türksözü n·:u · 

habirindetı) - İlk tedriıdt ö~ret
menlerinin 1932 yılına ait ahın 
mesken bedellerinin mühim bir 
kısmı ödenmiıtir. Geri kalan 
miktarın da öaenmesi için alaka
darlar gereken tetkiklere baıla · 
mışlardır. 

942 mali yılı bütçesine bu 
paraları ödemek üzere tahsisat 
konmuştur. Şimdilik yalnız aske· 
re gidenlerle, haıta ve hamile o · ' 

1 lan öğretmenlere verilmektedir. 

• 
Cuma günleri ve tren -Karadenizin Şimali 

Mısır hükumeti lokomotiflerin yakacağından ta· 

earruf için 1 Mayıstan itibaren tatbik edilmek üze · 

re mühim bir .karar almıştır. 

Bu karara göre Mısırda resmi tatil günü olan 

Cumaları trenlerin işletilmesi yasaktır. Bu yasaktan 
yalnız lskenderiye ile Kahire ve Portsait arasında 
işliyen ekspresler •Üstesna tutulmuştur. 

• • • 
Karadenizin şimal sabitlerinin garip bir hususi· 

yeti vardır. Dniester, Dnieper, Bug ve Don nehir· 
terinin vadileri her zaman sis i~inde, bulutlu ve 
ratip olduğu halde, bunların geçtiti bctzkır, ' güne· 

şin kızgın şuaları altında yanmaktadır. 

Bozkır denizin sahilinden elli metre kadar yük

sektedir. Büyük nehirlerin vadilerindeki rütubetin 

hasıl ettiği yağmur bulutları çok defa denize yağ~r 

ve bozkıra bir damlası düşmez. 

Daha bir garabet olarak kışın Sibiryadan esen 
keskin ve sert rüzgirlar bozkırları dondurur. Hal
buki nehirleri vadileri ılıktır. insan ve hayvanat bu
ralara iltica eder. 

Bu garabetın tabii sebebi, denizin sahilinden 
yükselen hararet tabakasının, bulutların ·ve rütube· 
tin bozkırlara nüfuz etmesine mani olmasıdır. 

• 

Dün ala1'adarlardan aldığımıı. 

malumata göre , şehrimizde halk 
dağıtma birlikleri :bu ay sonunda 
faaliyete geçeceklerdir. Bu me,,·· 
zudaki karara göre , her bin kişi 

ıçin bir birlik kurulacağından şeh· 
rimiz nüfusuna göre doksan birlik 
çalışacaktır. Bu birliklerin büyük 
bir kısmı tc~kkül etmiş bulun
maktadır . 

İstanbulda yoğurt 
peynir, tereyağ 

fiyatları kararlaştı 
İstanbul : 22 (Türksözü mu· 

habirinden) - Ticaret Vekaleti· 
nin yoğurt, peynir ve tercyaA"ına 
koydu~ azami fiyat bugün fiyat 
mürakkbe komisyonunun kararile 
ilan edildi. Yağlı beyaz peynir 
toptSJn 100 perakende 120, yarim 
yağlı beyaz peynir toptan 87, pe
rakende 105, az yağlı toptan 70, 
perakende 85 kıHuş. Koyun sü
tünden tam yağlı kaıar toptan 
17(1, perakende 195: yarım yağ

lı toptan 140, perek~mde 161), tu 
lum yüzde 40 yağlı toptan 120 
perakende 140, }'Üzde virmi beş 
nisbetinde yarı yağlı toptan 85, 
perapende 100. 

Toptan Vt! perakende 11tış 
yapanlar yağ derecelerini labora 
tuvarlardan musaddak olarak müş· 
terilerin görebilecekleri bir yere 
asacaklardır. 

Lüks peynirlerin fiyatı müra· 
kabe komisyonunca t~sbit edile
ceginden şimdilik ıatışları yasak 
edildi. 

Silivri tipi yaA-lı yoQ-urt top· 
tan 30, perkende 50, yağı alın· 

mış yo~urt penkende 35, tuuuz 
tereyak p:~rakcnde 3SO, koyun 
sütünden perakende 325. 

Zahire tlccarıan 
Ankarada yapılaca' bir 
toplantıya çaiarıdılar 

Ankara 22 (Türkaöıü muha · 
birinden - Hükumet tarafından 
hububat ve bakli~·attan yeni is 
tihsal ediler.ek olan rekolteye 
d konuıraasına karar verildiği 

malumdur. Aükumet, bu el koy
ma işinin piyaaada yapactı tesir· 
lcri ihcelenmif ve ilgili tazirlerin 
de miitealerini almağa lüzum 
rörmüştür. Bu maksatla ıahire 
tüccarları bu ayın 25 inde Anlca
rada yapılacalc bir toplantıya ça
ğılılmışlardır. 

Ahlakımızı da toprağı
mız kadar esirgemek! 

('Bqtaraıı llirlntae> 

soyrun zenginlerinin aıtmaıında 

değil, ahlakın sağlamlığında, vaı.i· 
fe ve mesuliyet hissinin namus 
hissinden ayrılmllll'tasında arıyo · 
ruz . 

Darlığın da, pahalılığın da, 
sıkıntının da bnş çaresi manevi 
teşkilatlanmada, maddi teşkilat

lanmada, her iki teşkilat içinde 
seferber askerler, maaılı memur. 
lar gibi çalıımakta, harp ekono
misinin zorladığı tedbirleri benim . 
semekte ve tütmekte olduğunu 
hatırda tutmalıyız. Bu harpten ya
lnız kan ve toprak kayketmiye· 
rek değil, ahlakça zayıflamıyarak, 
bilakis ahlak ve karakterimiz pek . 
çetin bir imtihanı muvaffakiyetle 
geçirmit olarak çıkalım: Başbuton 
Türk gençliğine, ve ondan hepi· 
mize. bütün vatandaşlara göster
diği hedef budur. 

Falih Rıl111 Atay 

Tetkik •• 

MIL\'ONJ.DB 
OBDDı.Aa 

Bir o• du ifi11 38.000 
çeıit ı•Y lazımdır • Euel 
emirde 9.()()().()()() hayva
nı letla etmelt lazımtlr.r. 

M 
uhtelif cephelerde milyon 
larca insan biribirile kar 
şılaııyor . Muhariplerden 

her biri kuvvetini , askerinin 
miktarını arttırmata ufraflyor • 
Halbuki bir zamanlar en büy6lc 
muharebeleri yapan orduların 
mevcudu , bugünkü ordulara nİ9 · 
betle • solda sıfır sayılacak bdar 
azdı . 

Mazide mill~tlerin mukadde
ratı çok defa beş altı bin kififilG 
kuvvetlerle halledilmittir . En bil 
yük orduların yekunu 30-40 bi· 
ni geçmezdi . Eski Yunan mu
harebelerinde Maraton çarpışma 
sında Elenler franlılara hrfl SOOO • 
kişilik kuvvet çıkarmıtlırdır . 

Büyük lskenderin en çetin 
çarpıtmalarda kullandıtJ orduıu
nun mevcudu 40 bini reçme-
miıtir • · 

lnıiltercde Hastinıı meydan 
muharebesine 7000 lnrillz aak-rf 
iştirik etmittir. 

Ordular , Fran11z ihtilAllnden 
sonra t>ilyilmGftlr . Napoleon 
yüz binlerce ııkerden m6rekkep 
kuvvetleri idare etmiftir . Fren. 
sa-Pruıya harbine hemen bir 
milyon Alman aakeri iftirik et
miştir . Aıkerin miktarile beraber 
kullanılan mühimmatın ve harp 
masrafının yeHınu da artmııhr. 

Eski Amerika harbiye oazm 
nın ıözlerine bakılırsa bir ordu 
için 35 bin muhtelif ıey liz&mdır. 
İki milyonluk bir ordunun ayak
kabı köıeleıini temin etmek be 
re "1.642.000 öküı. , ayakkabının 
ilıt derileri için de . 3 milyo11 750 
bin inek lhımdır. 

Şimdiki halde harp meydaa
larında çırpışan milyonlarca -. 
kerden mürekkep ordular İfin 
sarfedilen para milyarları bulmak 
tadır. 

fN4i~P·I 
TORKIYE RaJ..voaa 

ANKARA Radyosu 
Cumarteli - 23..S.19't2 

7.30 Prl)Sr .. ve •mleket IUt 
ayarı 

7 .33 MGıik : Karıtak Proıram 

( Pi) 
7.45 A;aaı Haberleri 
8.00/ 
8.30 

13.30 

13.33 

Müı.ik : · Senfonik propam 
( Pi ) 
Preıra• v•W.mleket...a 
Ayarı 

M~zik : 
13.45 Ajanı Haberleri 

14.00 M6ı.ik : Riyaaeti C6mhar 
bandotu 

14.30/ 
H.40 Ankara ilkbahar -at lcota· 

lırınm tahminleri 

18.00 Proıram ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Milı.ik : Radya Danı Or· 
kestrasının Her Telden 
programı 

18.45 Radyo çocuk kulalaü 
19.30 Memleket Saat Ayuı ve 

Ajanı Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müıik : Şarkı ve Tlr-

20.15 
20.45 
21.00 
21.15 
21.45 
22.00 

kü•er 
Radyo Guetesi 
Müzik : 
Konuıma 
Müı.i~ : Dinleyici iıtekleri 
Konufma 
Miiıik : Radyo Saloa Or· 
kestrası ( Vicı>loniıt Necip 
Atkın ) 

22.30 Memleket Sa•t Ayan aja., 
Haberleri ve Borular 

22.45/ 
22.~ Yannki Proıram 

Kapanıı .. 



Röportaj • • 
Dünyanın en güzel 

yerlerinden biri 

TORKSOZO 

-·-
Seylan Adası Sovyetcephesi ••••••'• .. ••• 

mışbr. (Başı linci sayfada) Yunanistan'da Uzak şarkta 

Bir ıolrada 
soçet1tpDAv 

J•ponlarm Birmanyayı zaptede· 
rck Hint hududuna kadar gel· 
rneleri üzerine Hindistana karşı 
Japon taarruzu ihtimalinden 

~91!1titmcte baflanmıştır. Japon· 
a bÖyle bir harekete kalkııır· 

ltru. ~k hamlede Hindistanın ce
llubundaki Seylan adasını ele ge· 
Çirmek istiyccekleri iddia ediliyor. 
F"albakika bu adanan ukerlik ba
ki-.dan büyük ehemmiyeti var· 
"'· Seylan'ı elinde tutan devlet 
liİndiatan'ın iki sahilini de kontrol 
edebilir. Burası asker çıkarmata 
dıa müsaittir. 

Seylin'ın mesahası 6S,600 kilo 
ltttre kare, nüfusu 6,250,000 dir. 
1. 9da :193 ıenesindenberi lnri· 
it. idaresi altındadır. Ondan ev
'91 Portekiz ve Hollandalılar Sey· 
lin'da hikimdiler. Scylin'ın asıl 
lllrli halkı Veddahlar'dar. 

Fakat lsa'nın dotumundan ye· 
t Ulr evvel Şimali Hindistandan 
1eo kifi bu adayı ele geçirmiş, 
'fecldah'&ar ormanlara çekilerek 
1'er tarafla a&Dalarını kesmişler
•r. BUnc:Lan soma geçen zaman 
larfıntla Vcddah'lar' müstevlilerle 
temas etmişletdk 

Bu kayna1madan bu(ÜUkil Sey
.. halu dolMUllllbr· MılMMfBı 9u
llya Cenubi Hlndilfan .. da bir· 
tok muhacir imiştir. · 

Seylan adasında, fsa'nın dotu
'IMtadlı '3 aar nwt budtstlilc ,.. 
Jırllllflıt. O zaman ba dinin bat· 
ilca beş emri vardı : Hayvanları 
&d ....... ek, harsazbk etmemek, 
,.ı.. liylememek, ıayri metru 
•üuMbetlerden kaçınmak, ispir· 
tolu içki içmemek. Hayvanları öl· 
dürmemek emrine şimdiye kadar 
lt6rü lörüne riayet editmiırir. Hat
li sinekler, yılanlar bile öldürül
•emektedir. 

Seylin çok ıüzel manzarah 
air adadır. Her tarafta Hindistan 
•viıi aıaçlan "ardır. Yerli halk 
levimıf ve uylllldır. Ekseriyet bir 
eevi entari fiyer. Yaşlılardan ço· 
tıa saÇıannı kestirmez. bunlardan ı 
~r lOP.!IZ yapar, topuzu bir tarak· 
la tutturur. Her Seylinlı'mn 'bir 
teıaıiyesi ve bir ıünıeri vardır. 
lemsiye vakit vakit pneıten ve· 
ra bardak tan bopnırcasana ya· 
tan yatmurlardan korunmak için
tlir. shnıere relince, bu mendil 
llıakamında kuU.ılar, y.iiıün teri 
taununla ıailinir, ruzıir esene sün· 
hr bÔtazın etrafına saralarak te· 
tin sopmaıana meydan verilmez. 

Seylinblann bqbca yedikleri 
tey pirinçtir. Bundan baharatla pi· 
lavlar 19par&ar. Baao Ou piliv el· 
li otur. Ballk, sebm, naeyYa da t 
lC>k yenir. Eski Seylin hükümdar
ltnnın sofralarında 200 tiirlü(carry) 
deniter bahartlı pilav bulunurmuş. 1 
Şimdi de zenrinlerin verdikleri zi· 
Y~de ıefraya 20 - 50 türlü 
b·•xth piliY çıkanldıtı · nadir 

delildir. 
Seylan halkı muhtelif sınıflara 

•yrılmııtır. Bu sınıflar biribirleriyle 
temas etme1Jer. Umumiyetle halk 
Gıisafirden hoşlanır , okumaktaa 
levk alır. 

SeyliD'ın merkezi Kolombo 
tehridir. Bu tehrin nüfusu 300 bin· 
clir. Kolombo'da birçok mektep · 
ler vardır. lngili:r.ce ve Fransızca 
bilenler çok.tur. 

Adanın -cenup kıımı daha zi. 
Yade kalabalıktır. En yiksek datı 
~ ıaetre yük.eklikte Pedrotal
~· Ada çay, kauçuk, 

• hurma, pirinç yetişir. Kıymetli taş 
tica~ miibinu:lir. Adanan prp 
1tıyılannda inci avlanır. 

Adem'le Havva Cronetten ko
VUlduk"tan ıonra

0 

Seylan (diter is
.. 5-ıindip) ada•na fitmiflerdi. 

Bertin : 22 (A.A) - Harkofta ' 

~:..lşek:ı::::::.;:id=· .:6:.:~::; çete fa ali yeti mi? 
( Baf&anla ltirlDeiM) 

haklardan mahrum edilecektir. 
Bu vaziyet çok garip ıörülmek· 
tedir. 

büyük mikyasta tanklarla hücum· • 
lar olmu,tur. Bolşevikler :Lapon· Londra : 22 (A.A) - Deyli 

Melburn : 22 (A.A) - Müt· 
tefik uçakları Japonların hava 
üslerini şiddetle bombardıman et 
mitlerdir. Dört Japon uçata dü· 
şürülmüftiir. 

yada ve Mormanskta hücumlar Skeç, yakında, Yugoslavyada ol · 
yapmıf, fakat bu akınlar püskür- dutu gibi Yunanistanda da bin· 
tülmüştür. Mormanskta şiddetlr başı Deral kumandasında çetelerin 
souklar büküm sürmü4tür. faaliyete geçecetini yazmıştır. 

Çunking : 22 (A.A) - Çin · 
Japon kuvvetleri araaında Yunnan 
eyaletinde muharebeler devam 
ediyor. Çinliler Japonlara burada 
geri sürmG.tfiir. 

Berlin : 22 (A.A) - D.N.B. • ........... . 
Dogu cephesinin cenup kısmında 
Almanların eline gizli vesikalar 
geçmiştir. Bu 463 numaralı vesi · 
kada, Faşistlerin Rus esirlerine 
iyi muamele ettitini söyleyen 
Sovyetlerin idam edilmesi, askeri 
mahkemelere sevki emredilmek· 
tedir. 

Londra : 22 ( a. a . )- Lo n
dranın iyi malumat alan kaynak
htrma Rusyadan gt:len haberler 
umumiyet bakımından memnuni
yet verici telakki edilmcldedir . 
Bununla beraber kanaat şudur ki, 
bir hükiim vermek veya eyimıer· 
lite kapılmak için daha bir müd
det beklemek lazımdır . 

Bu hususta kaydedilditine ıö· 
re, Alman , Rus ve tarafsız kay · 
naklardan alınan bütün haberler 
Alman hazırlıklarının Harkof böl 
gesinde pek büyük oldutunu gös
termektedir • Binaenaleyh şimdi 
cereyan etmekte olan geniş öl
çüdeki hareketlerin , taarruz ve 
müdafaa ve karşı taarruzlarile 
kısa bir zamanda kati bir neti
ceye varması beklenemez.. 

Donetz. havı.asanda, b.yum ke
siminde Almanların giriftilderi ha
rc"etin karşı taarruz mu , yoksa 
esasen hazırlanmış bir hücum mu 
oldutu henüz teıbit edilemem iş· 
tir. llk f araıiycnin taraftarla rı da
ha çoktur. Fakat ıu cihet de göz
den kaçmlmıyor ki , Almanların 
Adeti daima efl zayıf noktaya ara· 
yıp bulmak ve oradan kiti taar· 
ı uzu yapmaktır. Belki de Alman· 
lar bu uyıf noktayı bizzat Har
kof ke9iminde detil de lzyum ke
ıimindc bulmuş olabilirler. 

Barp lıtlllsall 

Jtlllıell lloaıeyl 
llaraıa1or 

Londra 2'2 a .a . - Yorkshi· 
re post gazeteıioin Nevyork mu· 
habiri yazıyor. Müttefiklerin ikli · 
sadi cepheıinde kumanda birli· 
ğini ger çe\tleştirmek üzere bir 
harp istıhsali yüksek meclisinin 
kurulması düıünülmektedir. Bu 
mesele Vaşington'da yakından 
tetkik ediliyor. 

Vaşington'daki müıahitlerin 
fıkrince de birleş ik amerıka ha· 
kiimetinin her icraatı, müstakille· 
re, bu yaı. cenup ccpheıindc ya· 
pılacatı anlatılan büyük muhare· 
beler ceyeyan ederken, hep bir· 
tikte taarı uza geçmek imkanını 
sağlamak mülihaıaıından mül · 
hemdir. 

Amerika Cephesinde 
Kahire : 22 (a. a.) - Bütün 

cephe boyunca keşif faaliyeti de
vam dmiıtir. Bildirilecek hiçbir 
hidise olmamıttır. 

Japonlar ve esirler 
Londra : 22 (A.A) - Japonlar 

beynelmilel kızılhaçm, ellerindeki 
sairlerle alakadar olmasma müı•· 
ade etmiflerdir. 

SANAT OKULU MOOORlOGOl
DEN: 

Erkek ve Kadın hademe 

alınacaktır. isteklilerin müraca· 

ah 23-25 

Vqiaftoo : 22 (A.A) - Ja· 
ponlar ilk defa u-ıun mesafeli 
bomba uçakları kollanmaya bat· 

1 lama9laid1r. Bütün u:ı.ak tark cep· 
helerinde hava muharebeleri devam 
etmektedir. -Hal'in beyanatı 

Vaıington 22 a.a. - Harici· 
ye nazın M. Cordell Hull tazete
ciler toplant ... ında Martinik mü· 
ıakereleri hakkında sorulan bir 
ıuale ıu cevabı vermiştir: 

Amerikan ve fırınsız makam· 
ları arasında görüımeler devam 
etmektedir. Gemillerio hareketıiı 
bırakılması için ilk adım bu va
purlara elektrik tenviratı ve baş· 
ka mahdut ihtiyaçları için yete· 
cek miktardan fazla yakacak ver
mektir. ve bu iş yapılmiotır. 

Görüşmeler ilerlemekte ve 
daha büyük bir ölçüde ıilih11ı
lanma iıi de yapılmaktadır . O· 
taylardan basını haberdar edece

tim. 
M. Hull, Martinik ve Guade-

lupta bulunan fransı& harp ıe•i· 
Jerinin ailAh11ılandırtlması tedbir
lerinin bet altı 1611c kadar ta · 
mamlanacatını ve diter taraftan 
bir anlaşmıya varilmak için ko
nuımalara devaaı edilrii~ini ilave 
etmittir. 

Ziraat Vekilliği b~dava 
sebze fidesi dağıtıyor 

Her ne de olsa Londradaki 
Ruı mahfilleri ve ecnebi müıa
hitlere ıöre Rusların taarruu ıeç , 
melde tcoebbüsü ele almak ııibi ~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!' 
bir thtünlük kazanmıflardtr . Hal- Ukranyanın muhtelif böla-elerinde 

Ankara : 22 (Türluazil Muha · 
birinde•) - Ziraat Vekilliti, ekim 
aeferberlitiyle birlikte bGHln yurt · 
ta yazhk aebze ıeferberliti yapıl· 
maaına' da önemle istemİf ve bu 
buauata prekli tedbirleri almıth· 
Haber aldıtımıza röre, Vekillik, 
kendi bahçelerinde ya:ıhk aebze 
yetiftirmek izere bazarhk yap••f 
olan vatandqlara domateı, bat · 
lıcan, biber vesaire yazlık sebze 
fidesi datıtmıya karar vermiftir. 
Ziraat Vekilliti tohumda oldutu 
rilti füleleri de parasız olarak 
datıtacakbr • Şehrimizde sebze 
bahçesi kurmuf olan vatanc18fla · 
rımız Ziraat Vekillitinde kurul· 
muf buluuan se"iaten, orman 
çiftlitiaden ve yGluek ziraat enı· 
titüsünden almak üzere fide mü· 
saadeai istiyebileceklerdir. 

ı '2000 Alman öldürülmüş, 27 treni 
buki Almanlar böyle bir şeyi hiç 
akıllarından geçirmiyorlardı . yoldan çıkarmış, )'ı6 otomobili 

Almanların Harkofu korumak tahrip ve 23 karargihı işgal etmif, 
42 mühimmat deposu ile 112 köp· 

için yaptıkları biitün gayretlere rüyü havaya atmııtu. Harkoi böl-
ve bu ıchrin cenubundaki kartı 
tHrruılarına ra~men Timoçenko gesinde de Rus taarruzu başlayalı 

8 çete faaliyeti artmıştır. 
ilerlemeA"e devam ediyor. ,u iler-
leyiı durmamıı , ancak ağırlaş. 

Moskova : 22 (a.a.)- 21 Ma· 
yısta katalarımız Harkof istikame-

mııhr · tinde taarruz hareketlerde bulun· 
Ruslar, aııl olan şeyi , yani 

Almanlara. taarruzlarını beslemek 
için muhtaç oldukları münakale 
ıebekesini tahrip etmcğ'e muvaf · 
fak olabilecekler mi '? lşte t.saslı 
olan budur. 

Bertin : 22 (a. a .) - Alman 
tebliti: Harkofta Alman müdafaa· 
sının üstünlütü önünde bolşevik· 
ler bir noktaya karşı günlerce e· 
vel başladıkları hücumları 20 Ma· 
yııta kesmek mecburiyetinde kal· 
dı. Buna mukabil düşman başka 
bir noktaya karşı şiddetli hücum· 
lar~irişmiş ve cereyan eden mu· 
harebelerde bu hücumlar kırılmış· 

tar. 
Moskova : 22 (a. a .)- Bu sa· 

bahki Sovyet tebliğine ektir: Har
kof dotusunda bir kesimde düş
man bir karşı hücum yapmışhr. 

Kıtal•rımız düşmanı püskürtmüş 
ve yakından takip ederek bir kö
ye lirmiştir. Almanlar 370 ölü iJe 
çok sayıda malzeme bırakmışlar
dır. Kalenin cephesinin bir kesi· 
minde kıtalamnaz Almanların muh· 
telif kerşı hücumlarını püskürtmüş · 
terdir. iki günde Almanlar 1000 
den fazla ölü vermişlerdir. 

Moskova : 22 (a.a.)- Tan ajan· 
sı bi1d;riyor ; Son yedi ay içinde 
Ruı çeteleri iıral altında bulunan 

muşlardır. Kerçte muharebe yarım 
adanın doğu kısmında devam edi· 
yor. 19 Mayıs günü evvelce bildi· 
rilditi gibi 40 Alman uçat· tahrip 
edildiQ'i bildirilmiştir. 20 Mayısta 

o5 Alman uçatı tahrip edilmiştir. 
Biz 23 uçak kaybettik . 

I L l 1 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğünden 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürliiliaün .eski ve yeni iat .. 

>:?~larla , idar~hane, gazhane, barut deposu, ;mWtane, yaprak 
tutun depolanyle mezbaha arasında naldol....cak tahminen ti 
milyon kilo balya halinde yaprak tütün, Nnd•k ilinde tnamUl 

tütüo, müskirat, barut ve patlayıcı maddeler, çuvallı ve çuval· 

sız hızlar ve sandıklı tut ile bunların bot mahfazalan ve Aİr bil
cümle eşyamn nakil işi (idarede mevcut şartnamesi mucibince) 

mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle mut.ber 

olmak üzre açık ebiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 29151942 tarihine rastlaJan cuma rinü saat 

16 da lnhiıarlar Başmüdürlüğünde l•t•kkül edecek komisyon 

huzurunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 

ıatış şubesine müracaat etmelidir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edec;ekl-mn beher tosun muhammen 

bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranın Y. 7,5 güven pa· 
rası olan 67S lirayı ihaleden t"vvel makbuz mukabilinde Batıaü· 
düriyct veznesine yatırmalan illn olunur. 

10-19-28 

yfa 3 

fllllM~ 

Dlllkat... Dikkat ... Dikkat... 1 
Sayın Adana Halkı 1 

BU AKŞAM 

Seyhan · Park r 
Büyük sürprizlerle açılıyor. 1 

Bu sene büyük fedakarlaklar yapan Seyhan park Müdü· )> 
riyeti Türkiyenin en iyi tiyatro heyetlerinden olan ERTUGRUL » 
SA~I TEK Tiyatrosunu_ angaje etmiştir. Ertuğrul Sadi Tek 1 
saym Adana halkına dunya şaheserlerinden bir ç<>tuntt tewıil ı 
edecektir. 

ilk Tem•il 1 
[ KA~o~v~ 3 ~~~IŞIK ~ 
l VARYETELER : Dünyanın bir çok ~erleri nde büyiik sükse 1 
kazanmış olan Meliha ve Tahiye Sellame kardeşleri de yine bü· ı 

1 
yük fedekarhklarla angaje etmiştir. iki kardeşin arapça düetta- /. 
tarı ve sololarına götmek fırsatını kaçırmayınız. Bilhassa Tahiye 
Sellimenin Ateş dansı çok enteresandır. )> 

1 
Macaıistanın ve lstanbulun tanınrrı ı varyde aı t ıstlerinde ıı >> 

DUO MARLANDLAR heyete dahil ~dilmiştir. Fevkalade olan 
numaraları bunu sizlere isbat edecektir . 

SAZ Kl&MI : Kuvvetli bir saz kadrosu içinde Türkiyenin 

1 
en iyi okyucularından Kadı Köy Bülbülü Bayan Hikmet Kara- ~ 
gözlü , Bayan Zehra, Bayan Nebahat ve Bayan H asibeyi dinli- ~ 

ı~ yeceksioiz. 

1 
Bu kadar fedekarlıklara rağmen fiyat- 1 

~ lar mutedildir. 1 
'W""°'WWWWWtı•~~~~WW~ 

........................... 
1 Nazarı dikkate 1 
• • 1 c:., .... llltlıadl MIJll TeaYID Ab• v• ı 

l
latıaa Ortalllılı Kooperauı Şlrlletladıne 

Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 
olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım ı 

e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye
l niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her ı• 

1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
efyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 

• kir mukabilinde perakende olarak satışa 

1 başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa-

l 
bş mağazasına uğramaları kendi menfaat· 
leri icabıdır. 18 - 26 14082 • .......................... 

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

ana Mensucat Fabrikası Müdüriyetindden: 
1- Aşağıda cins ve miktan göster.ilen tali meddeler 

1- Mahzen tozu 5200 kilo 'tahminen 

2 - Yatlı kirli meydan 29852 kilo tahminen 

3 - Hurda Balya Bezi 1500 kilo tahminen 

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

şartnamesinde miinderic huıusat dairesinde Fabrikada satılacak· 
tır. 19- 21 - 23 

i L l N 
Adana belediye riyasetinden: 

(50 bin parke taşı almacak) 
1 - Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yollar

da kullanılmak üzere Toprakkale taş ocaklarından çıkarılmak 
şartilP- müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti içerisinde 
temin edemediğinderY bu kere mukavele si fesholunan 50 bin 

adet bazalt parke taşı müteahhit nam ve hesabına açık eksilt
meye konmuştur . 

2- Muhammen bedeli 9000.00 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 675.00 liradır. 
4- ihale 216/942 tarihine rastlayan Salı g ünü saat 15 de 

Adana Belediye Encümeninde yapılccaktır . 
5-- Şartnamesi Fen işleri Müdürlüğündedir. lstiye nle r o ra · 

dan alabilirler. 
6- Fazla malllmat almak istiyenlerin Adana Belediyesi Fe n 

dairesine ve ihale günü de muayyen saatta teminatları ile bir
likte Belediye Encümenine müracaatlara ilan olunur • 

17- 22-25-28 14158 
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Sayfa 4 TORKsôZO 

..................................... , 
TÜRKSÖZÜ 1 

·- ~ ~ ~~ 

BOA SA 
PAMUK - HUBUBAT 

22 - 5 - 1941 

CiNSi az 1 En çok 

: 1 
•• 1 

ff.LO FIATJ 

- s. L~ 

Koza ' 
00,00 ı oo.oo 

: Gazete ve Matbaası 1 
: 1 

Klevland_Ç_:_ 00,00 
Klevland 1 00,()(ı 00,00 
Klevland il 00,00 - 00,00 
M. Parlatı oo.oo 00,GO 

-P. T~mizi 00,00 00,00 

ı. 1 Türksözü OIUYUCULARIHA OOHYAHIH HER TARl-
1 HHOA YOKU BULAN HADiSELERİ GOHO 60- 1 

Kapamalı 
Y. Çitidi 

~ I K. Çiğidi o 
Susam o,oo , 
BÜtday yerli 00,0 0,00 
Arpa 0,00 ı 0,00 

1 Gazetesi HOHEYERİR. TORKSOZOHO TAKIP EOllİZ. 1 
• • 

Yulaf _ ~o·~~ ı :oo = 

~ Ser~s Daviz Kurları 
DOLAR 

1 Bitap, mecmua, çell, bUet, allı, ı• 

1 plAll, 11ar1ta, 1101111111111 matbaa T ürks Ö zÜ " • 
ltlerbd TlrlllJede mevcut mat- 1 

Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
lıholc\t bedelleri ( mal ~ e· 776 
de 1 i ) primli sah$ 

749 

1• Halara rel'laltet eder derecH• Matbaası • 
• ta1' ve alraUe eldea Çll'luv. 1 

Türklyeden~ g6nde rile n nov• 
lun bedell e ri 
ihraç edilen mol bede lleri 728 
olarak ge le n E>6vlz1erln oh$ 
kuru 
Yardım ve seyyohlora ve · 728 

• • 
1 •1 

solre için gele '): d6vlz1e rln • 
olı$ kuru 

Türksözü Cilt Kısmı 
i
l =ı 

Primsiz safı$ ( T ohsil mas· 524 
rotlon vesaire ) 
Pr imılz olıı Kuru 520 _._ ___ _ iiiii 

·-

SAGLAM. TEMiZ, ZARlf Cll T iŞLERiNiZi ANCAK TORKSôZO 
I MOCELLITHlNESINOE YlPTIRlliLIRSiHIZ 1 Umumi Neşriyat Müdürü: 

1 • MACIT GÜÇLÜ 

~-·······························~•:..:•=-::•:..:•::..•.=- :..:•:..:l~_B_as_ıld_ığı,;....._Y_e_r:_Tı_ir_lı•_6_.zü_M_6ı. 

• 
T. I ş Bankası 
Klçlll taıarral llenplan 

1942 lllramı1e plbı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Ma1ı•, 3 Aia•to•, 

2 llıinciteff'in tarilalerintle yapılır 
• 
1141 111ram11eıer1 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 • • 
2 " 7So .. 1,500 .. 
3 tt 

5Q() .. 1,500 •• 
16 250 - 2,500 .. .. .. 
40 .. 100 ti - 4,000 .. 
50 " 

50 •• - 2,500 ., 
200 .. 25 - 5,000 " .. 
200 .. lC. .. - 2,000 .. 

TUrklye it 8ankaaın. para yatırmakla yalnız 
para blrlkUrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
z•m•nd• t•lllnlzl de denemlf oluraunuz 

~-------------------------------------~ 
TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurul... tarihi : t888 

Scrmayeai : l00.000.000 Tarlı Liraaı 

Şube ve •lana adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

• 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zlnat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.ne en 
u 50 lirua bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

•tatıdaki plina fÖrc ikramiye datıtıJacakbr. 

4 Adet 1000 Urabk 4000 Ura 
4 • l500 • 2000 .. 
' " 

250 
" 1000 " 40 .. 100 " 4000 " 100 " so " sooo " 120 .. 40 
" 

4800 
" 160 20 32(.1 

, 
" " 

,, 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan lfatı düımiyenlere ikramiye çıkbiı takdirde yüzde 
20 faılaaile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhll, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir . .._ __________________________________ __ 

···~··· ···~············ ~·········~···~··· 

.... [j!!~:ç~~!i:~~!~[ı![]- 1 
BaJaalarumaa Wazan Dlllatlae ı 

ipek ve Yal çoraplar1n1Zdan kaçan ••pları 
Franaa'dan henüz. g~tirtmif olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz.. Aı. bir ücretle çoraplarınııı 
tamamen eski halin~ koyarak tcalim ederiı . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 
getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . 

,. - --------- e• - - - --··-··-·· 

1 Mod! ~!~at!~~~!! ~eni iş i ·--------.............. --- .. -· 
Talaaliye Maiasaaıntla 

Sipariş kabul Olunur 
15-15 13934 

ibıı:z:llClllCS:lllClalC~al:S:'llCll~ICll:Z:lllCllCllCKSS.ıi 

····--~~--·········-~~---,... 

ft NEZLE = 
il . Kırıklık, Baş, 11 

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

! GRIPIN ! 
il • 
a ile geçer = 
M "lavalann serinlediti bu R 
il rünJerde alacatınız ilk IR 

= tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulunduruıak olmalıdır. = 
R Kalbi bozmadan, mide ve höbrekleri "g 

= yormadan ıshrapları dindirir. 
= Luzumunda ıünde 3 adet alınır. Takli~en sakınınız n 
R her yerde pullu kutulannı ısrarla ~z. a 
~-------~---------·-···--' 

' 

• 

23 Mayıs 1 t42 

. l l AN 

Seyhan Daimi" encümeninder1: 
1- Adana-Tarsus yolunun 21. nci kilometresindeki bir 

menfez inşaatı keşif tutarı olan (923) lira (76) kuruşla açık ekailt 
meye konu}tnuştur. 

2- Eksiltme 4/6/942 tarihine müsadif perşembe fÜDÜ saat 
1.30 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır . 

3- lstiyenler keşif evrakını görmek iqin Nafıa müdürlütünf 
müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (69) lira (28) kuruş muvakkat teminat ver-
meleri lazımdır. 14156 17-23-26-30 

, DiNiZ HARP OKUlU YE llSESi KOMUT AIUGINOAH : 
1- Deniz Liseıi 9 ve 10 cu sımflarile Deniz Gedikli Erblf 

Orta okulu 6,7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 
J /Haziran/942 de başlanarak 20; Ağustoıı/942 de son verilecektir. 
. 2- isteklilerin Deniz Liseıi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 

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

NEVROZIN 
Bitin aınıarua puıeldrldlr 

' Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
... ,.. llQI 

NEVROZiN 
~u muannld BAŞ ve Diş atrıla· 
ttnı ıüratle izaleye kafidir. Ro
llatiama evcaa. linir mıf..ı ve 
ıdele ıatanpları NEVROzlN'le 

teda'i edilir, lıfllellir ilAç : 

N E V R Q Z I N ' dir. 

NEVROZiNi TEii m111z 
icabında ,ünde 3 . ,.,. ma6ilir 

.••wwwwwwwuwv•a• 

" 
.......... --··· 1 En Büyük Hakikat 

R 

aR . , 

IA 
iD 
!y 
lo • a L " . R • -· ,.,,.. 
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i N 01$ ~~IUNUN YlRATT~I SllAT, 
a CAZiBE VE GOZELLllTIR ! 
R "Radyolin., harikulade mües- de ~ ırlak neticeler verm 
R sir terkibi, daima tazeliği ile 
R temayüz etmiş ve onbinlerce 
R kişinin tercih ettiti yerine dit 
M macunu haline gelmiştir. Diş 
il hıfzıssahhasında ve gilzellitin-
11 

"Radyolin., sizi terkibi meçh-1 
ve birkaç misli pahalı ecnebi 

mmtahzarlanndan da ualltat· 
ni kılmııtır. 

• • il 
il 
il RADYOLIN 

................... ~ ............ - ... ,,. ........ ~ ............ . .. .... 

DOllTla ... 

uza// er Lokman 
Berıla llaıtaıarnu •••rıaııu· 

l!~~!!~allal •••· ••• -•es• 


