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i Amerika'nm i 
1 Almanya'ya 1 
1 akm haz1rllğ1 ! 
ı ı 
Ankara: 11 (Radyo Gazetesl)
Amerikan Genel Kurmay Baş· 
kanı lngilterede bulunuyor. Bu· 
nun Almanyaya garpte yeni bir 
cephe açmak maksadına matuf 
oldutu söyleniyor. 

( Gerlal S üacıi •ıufada ı 

YAZ HARBiNE 
HAZIRLIKLAR 

Necmeddin Sadak 
Ilık bahar havası karları erit · 

tikçe kış harbinin acıklıQ'ı, tüyler 
Orpertici bir görü halinde meyda · 
na çıkıyor. D.>11up kalmış ceıet

leri toplamak içın Hyrı kollar ça 
lıtmakta, bu ) üzden zehirlenen 
havanın, salgın kastalıldar çıkar 
maması için tedbirler alınmakta· 

dır. Yolların bozulması taııma iş
lerini güçleştirdiği için uı:a" cep 
helerde insan eti yendi~i bile ha
ber veriliyar. (ki tarafın ıöyledik
lerine ne lutdar büyütme ve uy
durına payı alırsa, kıı harbinin 
hem Sovyet, hem Alman ordula
rını çok yıprattı~ı ıu götürmez 
bir hakikattir. Almanlar mfidafaa
da. Ruılar taarruıda oldukları 
için kıı harbi Ruslara daha paha 
lıya malolmuıtur denebilir. Sov • 
yet ordularının, elden ıeleni yap· 
tıkları halde Almanları belli bat· 
Jı yerlerden çıkaramamış olmaları, 
bir tarafın ~aybından öbür tara
fın temelli birf. kazanç elde ede· 
mediğini gösteriyor. 

Şimdi artık büyük hareketle· 
1'hı lamanı reçtiği bildiriliyor. 
Baaların çöıülmeai ortalıtı çamur 
deryası haline koymuf, motörlü 
ordular İl ıöremeı. olmuştur. Bu 
durumdan istifade eden iki taraf 
ıon hazırlıklarını yapmaktadır. 

Belki bir ay ıeçmiyeoek, Ruı 
cephesinde kıyametlerin en büyü
Q'ü kopıcaktır. 

Çarpıımanın ne kadar çetin 
ve öldürücü olacaQ'ı kolayca kcı· 
tirilebilir, Ruıyanın varlıtı yahut 
Almanyanın çökmesi yaı harbinin 
ıonuna hatlıdır. -iki tarafın, bu 
ıonucu dütünerek bütün kudret
leriyle Hvaııı hazırlanmaları, bir 
yıl karıı •&rşıya dövüıerek birbi~
lerini iyice tanımış ve denemış 
olmaları harbin tiddetini ve süre
tini arttıracaktır. 

Kıt&n, Sovyetlerin temelli bir 
kazanç elde edemeden utredılda· 
rı yıprıntıyı kuıılık, buodao ıoR· 

• 

DAGITMA OFİSİ 
• • 
iŞiNE BA.ŞLIYOR 

Ankara : 11 (Türksözü Muhabirinden) - Da· tı da vücuda getirilecekiir. 

tıtma Ofisi Umum Müdürlüğüne tayin olunan J Baıvekalette bulunan tevzi 
Celil Krasapan iki üç güne kadar şehrimize iC · 

teşkilatı projesi 

çıkınca büyük şehirlerde bilhassa çok ehemmiyet 
lerek vazifesine başlıyacaktır. Vazifesine başla· 

yınca Dağıtma Ofisi kadrosuna göre memur ta· 
yinlerini yapacak ve tevzi ofisi İstanbul teşkili· 

verilen mahalle birlikleri dağıtma teşkilalının vü · 

cuda getirilmesine başlanacaktır. 

Sovyet c~phesindeibüyük:taarruz yakında Başlayacak, yukardaki resim muhariplerin 
faaliyetini gösteriyor.wŞark:cephesin~~aitlhaherleri diler sutunlarımızda! bulacahınız. 

köprü kurmaL 

e 

ilaç 
zam 

/iatlarına 
yapılıyor 

ANKARA : 11 (TÜRKSÖZÜ MUHABlRlNDE.N) - TÜRKİYE. 
iLE AL.MANYA ARASlNDA YAPILAN SON ANLAŞMA MÜNA· 
SEBETIYLE BUNDAN SONRA GEE.E.CE.K HAZIR iLAÇLARA YÜZ
DE 25 VE ECZAYI TIBBiYEYE DE. YÜZDE. 44 ZAM Y APll.MASI 
1K1 TARAF TiCARET MÜMESSIL\1ERI ARASINDA KARARLAŞ· 
TlRILMIŞTIR. 

Demiryolları tenezzüh 
seferleri yapılmıyor 

Hindistan işi 
Krips pazartesi 
Hindistan' dan 

An icara : 11 ( Türkıöıü mu· 
habirinden ) - Devlet Demiryol 
(arı idaresi her sene lstanltul , 
Ankara , İzmir ve di~er yerlerde 
mnhtelif istikametlerde elmak 
üzere tertip etmekte olduğu te
nezı.üh seferlerini bu ıene yap· 
mama~a lcarar vermiıtir . 

........................... 
ıı ı 1 

1 YUHAN KRAll i 
f BERUTA 6ElDİ f 
ı : 

Yunan Kralı Jor j 
Londra : 11 ( a. a. )-IYunan 

krıtlı Beruta gelmiıtir. Kral Vey
vl'e yükıek rüt~cli bir niıan gön
dermiıtir. 

Lavalc ait yeni 
bir medhiye ! 

• Sahip n Baımubarriri 

FERiD CELiL GUVEN 1 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

___ o_n_•_e_k_ız_ı_n_c_ı_,_.:_-__ s_a_,_• _= _0_2_•_ .. __ 1 

r .................................................. ı 
1 Ekmek mikdarını 1 
ı ı 

1 arttıran proje 1 
ı ı Ankara : 11 ( Türksözü 

9 

muhabirinden ) - Ekmek tevzi· ı 
ı atında 500 gramlık ekmek alacak orta iJÇİ ve küçük memur · ı i lar için hazırlanan proje yakında katileşerek ilan edilecektir· ı 

Bu suretle 300 gramlık normal tevziat ile 500 gramlık orta ı i işçiler ve 750 gramlık ağır işçiler kalmaktadır . Maden ame • ı 
ı lesine bin gramlık tevziat projesi geri kalmıştır . ı 

...................................... ff ............ ı 

Hariciye kadrosunda 
yapılan değişiklik 

KARARNAME T ASDIK EDiLDi 
Ankara : 11 (Türksözü Mu· 

habirinden) - Hariciye Vekale· 
tinde yapılan yeni tebeddülat ka· 
rarnamesi tasdika iktiran etmiştir. 
Bu kararnameye göre Berlin Baş
konsolosu Kemal A7.i7. Payman, 
Hamburg Başkonsolosu Kudret 
Erbes, Varna Başkonsolosu Mu
hiddin Erdoğan, Kudüs Başkon
solosu Celil Karasapan, Bükreı 
Elçiliği müsteşarı Basri, Peşte El
çiliti konsolosluk işlerini tedvire 
memur Şevki Kandemir, Stokholm 
Başkatibi Nureddin, Sofya ~lçili
ti ikinci iatibi llhami Moren, Mi
dilli Başkonsoloıu Tahsin Sayate
pel merkeze nakledilmişlerdir. 

Merkezden Basri Raşid Daniş
ment Berlin Başkonsolosluğuna, 
Galip Evcen Hamburg Başkonso
lesluğuna, HariGİye kalem mahsus 
müdürü Abdullah Zeki Bolar Ce
nevre Başkonsoloılutuna, Harici· 
ye protokol umum müdür muavi
ni Şefkati lstinyeli Bükreş Elçiliği 
miisteşarlığına, Abdülehat Birden 
konsolosluk itlerini de tedvir et
mek üzere Peıte Elçiliti başki
tiplitine, merkezden Tevfik Kazım 
Kıvılcım Bern Elçiliği başkittipli
ğ'ine, merkezden Talat Acar Mi· 
dilli konsoloslu~una, merkezden 
Adil Derin Kahire Elçiliti ikinci 
katipliğine, Köstence Başkonsolo· 
su Fuat Anian merkeze nakledil
miş, yerine Bükreı Elçilifi konıo
los şube müdürü Ragıp Arman 
tayin olunmuşlardır. 

Askeri vaziyete 

Libya' da 

Bulgar 
istifa 

hükumeti 
etti 

Ankara : t t ( ltadyo 11•· 
z•tesl ) - Fllof hUkGmetl 
istif• etmlf ve kral Borl• 
yeni hUkOmetln l•fkll edll· 
meslnl yine Fllofa bırak

mıftır. 

SOVYET CEPHESi 

Ruslara karşı 
Macar-Romen 
Taarruzu ve 
B u 1 g a ristan 

Ankara: 11 (Radyo 6:-zeteel)
Almanlar Sovyet cephesine bii· 
yilk mikyatta ııevkiyat yapmak
tadır . Büyük taarruıun ıncak 

Mayıs ortaaınna başlıyaçatı ıa· 

nılıyor. Bu taarruıa Romanya ve 
Macariıtanın ittirik edeceti belli 
iıe de, Bulgaristanın vaziyeti he-

< Gerisi 3 tlncil IQfada) 

aid bir tetkik 

ra harbin olanca k ağırlığı Alman 
ordularına yüklenecektir. Çilnkü, 
Sovyetler müdafaada kalacaklar· 
dır. Cephe ıerilerini, bugüne ka· 
dar edindikleri tecrübelere ıöre 
çok satlamlamıf, herhalde güç a
ıılır hale koymuı olmaları ierek· 
tir. Bundan başka Rusyanın ucu 
bu~a2'ı olmayan geniş toprakları 

hareket ediyor 
Ankara: 11 (Radyo gezetesl)
Hindiıtandaki görqmeler inkitaa 
utramıftır. Gerek kongre partisi, 
gerek Müslümanlar birliti İngiliz 
tekliflerini i reddetmittir. Mecusi· 
ler tek bir : Hindistan kurulwa· 
smda israr ediyorlar. Müslümanlar 
ise bunu istememektedir. 

Finike içme suyu 
Antalya : 11 (A.A) - Finike 

kazasına fenni tesislerle içme ıuyu 
getirilmi,tir. 

Berlin : 11 ( a. a. ) - Yarı 

reamt bir kaynaktan bildiriliyor : h u·. c um u 
Alman siyaai mahfillerinin kana· 1 

atince bir Paris gazetesinde çıkan · 

ve Lavale atfedilen demecin ha
kikaten yapılıp yapılmadığı o 
lcadar mühim değildir . Asıl me
sele bu demeçteki temayülün 
mesuliyet hissine sahip ve mem
leketini düşünen bir Franınz va

Romel'in 
bekleniyor 

en büyük ordularla bile büıbütün 
kavranamaz. Ruıyayı cephe geri-
ıınden yıkarak içerdcn ele ıeçir-

,..mek ümidi - ki Almanlar buna 
çok kapılmıolardı- tamamen bo
l• çıkmıştır. Almanların, şimdiye 
kadar efi görülmemif çapta bir 
hareketle Sovyet ordusunu bir 
daha kalkınamaz hale ıetirmeleri 

ve ıclecek lıış yeni bir cephe ö · 
nünde durmamaları ıarttır. Bütün 
bu iti na11I baıaraca"ları nıerakla 
bekleniyor. Zira, Rus harhi -Al
man bakımından- bu lıarbin ıo· 
nu dc~il, ancak bir safhasıdır. 

Harbi bitirip ıulha varmak için, 
Ruıya zaferi hır edımdır hedefı: 
varıt sayılamaz. Ondan ıonra ln
ıiltere ile u~raımak, onu da yen· 
rnek, yahut }'enilmct bir duruma 
ıirerck onu barıı zoruna getirme" 
iti kalıyor. 

Çıkar yolun nerede ve nuıl 
olacaQ'ı sonbaharda görülecektir. 
Ortılılf, o ıam•rı daha faıla kan· 
t• .. ilir. 

Japon radyolarının bu inki· 
tadan faydalanarak Hintlilere bitap 
edecetinden şüphe yoktur. 

Yeni Delhi : 11 (A.A) -
Krips dün a)qam Jinayı ziyaret 

ı Geriat 3 iineü sayfada l 

BUlGARİSTAH'OAKi 
ÖLOM CEZALARI 

Sofya : 11 (A.A) - Askeri 
mahkeme iki Bulgarı ölüme mab· 
kum etmişlve bunlar hakkındaki 
karar infaz edilmiştir. Birisi bir 
iazetenin. müdürü idi. 

Libyada büyük taarruz henüz haşlamadı. Afrika lıarektitına dair 
haberlerimizi üçüncü sahifedelbulacaksınız. Yukardaki resmimiz bir 

f/j/ lcaıab,,., çivarını 11e bir tankı iÖıieriyor. 

tanperverin i belirtmesidir. 

Japoayaaıa Ankara 
elçisi lolyada 
Sofya : 11 ( a. a. )- Japon

yanın Ankara büyüle elçisi bu 
ıabah Sofyaya gelmiştir . Elçi 
Otima ile görüıecrktir . 

: ........................ , 
f Amerika' daki ı 
i infilasyon endiıeıi 
i Va,inglon : 11 { a. a. )-

ı Beyazsarayda diln bir toplantı 
ı yapılmış ve in/ilaıyona mdni 
ı olmak için 11/ınacak tetil>irlcr i kararlaımııtır . i 
: ........................ .. 

Londranın bildirdiğine göre 
general Rommel'in zırhlı kuvvet
leri çölde ilerliyerek İngiliz hatla
rına yaklaı•ıılardır. iki tarafın 
öncüleri araıındı şimdiden tema'4 
elmuştur. lngiliıler, general Rom-
mel'in evvelce İngilizlerin tıtbilc 
ettikleri pJan mucubince harelcet 
ederek lngiliz sağ cenahını sar
mak isteyeceklerini tahmin edi
yorlar. Mamafih dünkü Alman 

ve İtalyan teblitleri lngiliılerin 
bir keşif taarruzu yaptıklarını ve 
bunun tardedildi~'ini bildirmekte· 
dir. 

Maltayı hava akınları durma• 
dan devam ediyor. Salı akpmı 

ortalık kararırken pek tiddetli 

bir akın yapılmıf, bunun netice-

tGerial 3 önei 11Ufa4a' 

B•ya% ıaraydan bir ~örünüı 



TORKSOZO 

Askeri Tetkik Vaziyeti 

ransa'y 
çık rt __ __ 

Dünkü a'tış 
müs8bakaları 

Şehirde beyaz un 
tevziah başlıyor 

meselesi Bugün de müsabaka
lara devam edilecek 

Alınacak an miktarları ve balkın verecejl 
para ile an satılacak yerler 

A 
çıktan açığa öylenmekle be
raber İngiliz ve Sovyet dev
let adamlarının nutuklarından 

sezilen l>ir ihtilM vardır ki o da 
ıarpta ikinci bir cephenin açılma 
meselesidir. Vakıa lngiliı.lcr de 
zaferin bir saldırım olmadan ka
zanılamıyaceğı kan:ıatindedirler. 

Binaenaltyh onlar da esas olarak 
Avrupa karasına asker çıkarılma
sı lazım geldığini kabul erliyorlar. 
Mesela bu işin esasında değil, za · 
manındadır. Sovyetler karaya as 
ker çıkarmanın bu ilkbaharda ve 
Almanlar bütün kuvvetleriyle şar
ka yüklenirken } apılmasını isti
yorlar. İngilizler ise zaman söy
leme ide beraber hazırlıkların tem 
olmasını bekler görünü} orlar. Bu· 
nun altında Alman} anın şaı kta 
kifi derecede cziterek bu çıkart
maya karşı koyamamaı.ı ve fazla 
zayıat verdirmemesi düşüncesinin 
de hakım olması muhtemeldir. 
Askerlik bakımındgn bu düşün· 
celerden hangısi dnğı udur? Bu 
)azı ile aramak istediğimiz budur: 

Bir muharebenin nt"ticcsi üze
rincie her iki taraf için de hare
ket ve hedef birli~i kadar mües.
sir olan hiç bir iimil yoktur. Bir 
ordu istediği kadar iyi yetişmiş, 

techiz edilmiş ve büyük olsun. 
Eı}'er bunu kuvvetleri fena sevk 
ve idttre yüzünden hep birden cle
til de biribiri ardınca harbe sevk 
olunursa karşısındaki azlık ve hat
U geri orduyıt yem olmaktan 
kurtulamaz. Harp tarihi bu çeşit 
yüzlerce misallerle doludur. ve 
bu zaaf ordu dilinde bir müteari 
fedir· Hiç bir misal vermeğe ha
cet yok, yalnız son 1939 - 42 her· 
bine bakmak kafidir. Eğer daha 
bidayette lbugün işgale uğramış 

memleketler korkaklık yapmayıp 

da hep birden Almanya karş sııı-. 
da } er almış, Hollanda, Be!çlka 
Fransa, Polo .• ya, Sovyet Rusya, 
Balkanlar birleşmiş ve hareketle· 
rini daha 1'939 Eylülünde ayarla · 
mış olsalardı Almanyıırıın hare
kete g~çmek ıhtimali var mıydı'? 
Cörü üyor ki bıız.at bu harpteki 
mağlübi} etiu illeti, Alman yaya 
karşı duranların hareket birlıği 

yapmamış olmalarıdır. Sovyet 
Rusya ile Anglo Saksonlar arasın
da mevzubl\hsolan da budur. 

YAZAN 

M. Ş. Yazman 

kada, olan mıntakayı tek başına 
kontrol zaruretinde kalan İngiliz 
harp filosunun bu i~i başarmıya 
yetışip yet'şmediği dahi düşünü

lecek bir meseledir . Yani bu 
işte İngilizleri hemen oyun bo
zanlık ve fedakarlıktan kaçınırlık 
la ittıham etmek de doğru de
ğildır . 

Fransaya en az iki milyonlı1k 

ordu gcçırmek ve devam ü1ere 
bunu beslemek aklın alamıyacağı 
kadar muuızam şeylerdır . Bil
hassa Amerika kendisini daha 
birkaç seneler tamamen hazırlan
mış lıissedemiyt'c,.ğine ve oradan 
bol yardım nlınamıyacağıııA na
zarcın bu işe girişmek ne kadar 
mümkündür ? Pek hesap edile
mez . Yalnız şurası dA var ki 
eğer Almanların bugünkü güç 
durumunda ve iki cephede birden 
harbe mecbur kalmak gibi çetin 
bir vaziyette bu iş görülemezse, 
yarın kısmen veya tamamen Sov 
yet Rusya işini üzerinden atacak, 
Almanyaya karşı böyle bir hare
ket tasavvur bile edilemeı. . O 
vakit bütün hava ve deniz kuv
vetlerile ve milyonluk kara kuv
vetleı ini Atlantik sahiline toplı

yacak Almanyay a karşı İngiliı. ve 
Amerikalıların müşterek kuvvet
lerinin dahi yetmesi kolay kolay 
düşünülemez . Zira her vakit 
söylt'diğimiz gibi denizlerden ge 
lecek kuvvetler ilk ağızda mahdut 
olmı} n mahkumdur ve bu mah
dut kuvvetler ise garbi Avrupa 
gibi muvasalası bol sahalarda her 
an imha edilebılir . Onun için bu 
iş Sovyetlerin dediği gibi ya şım 
di yapılabilir ; aksi taktirde ile· 
risi için bütün ümidi kesmek la
zım gelir . 

Meğer ki Sovyet Rusyanın 

tek başına Alman ve <liğer Mih· 
ver ortaklarını dur<iursun ve mağ
lüp etsın . 

lşin asıl çehresi budur . Bu 
asli hareket yapılamadığı içın son 
zamanlardaki Saınt Nazaire bas
kını gibi teş.:bbüsler a.tcak bu 
mühım hareketlerin )erini tutmı
ya çalışan mevzıi hareketler ola
bilir . Şüphesit. faydıtdan hali de· 
ğildir . Fakat geniş kara ordula 

rının • uraya çıkarılmıyacağıııı he 
sapladığı müddet\:e Almanların 

Dün şehrimiz lieden .. Terbiyesi 
atış poligonunda atış müsabaka
hırı yııpılmıştır . Saat 14,30 da 
bsşlayan_bu müsabakalara $ehd
miı. Atıcılık kulübü mensupları 

iştirak etmişlerdir . Kalabalık bir 
davetli kütlesi huı.urunda yapılan 
müsabakalar pek hararetli olmuş
tur. Bugün <le } ine öğleden sonra 
poligoncia atış müsabakaları } B· 

pılacaktır. 

Dün öğleden evvelki 
ekmek sıkıntısı 

Dün öğledt.n evvel fı rınlarda 

az ekmt:k çıkmıı ve bir çok sa 
tış ) erlerinde t:kmek satışı } apı
lamamıştır. Bu ) üzden öğleye ka
dar bır çok kimseler ekmek bu
lamamışlar , fakat öğleden sonra 
ikirıci parti çıkarılnn ekmekten 
halk ihtiyacıııı temin etmiştir . 
fü:ııa sebep , ckm,.ğe karıştırıl

makta oları mısır ununun fırıncı

lara verilmesindeki gecikmedir . 
Bundan böyle , böyle bir darlık 
olmaması için her türlü tedbir 
alınmıştır. 

Otobüslerin bağlara 
gitmesi meselesi 

Her sene bu mevsimde bağ

lam iİc.lecek halkı taşımak için 
otobüsler işletilirdi . Benzin tah· 
didatı üzerıne henüz bası yolla
rına otobüs işletileınemı-kteclir . 
Bu vaziyeti göz önüne alan vi
layet ve belediye bu hatta da 
otobüs işlctilmt>si için Ankaraya 
bıış vurmuşlardır . Merkezden ge
lecek muvafakat cevabı üzerine 
derhal seferlere başlanacaktır. 

Keadlılne polis 
S8ıl vermls 

Ceyhan 11 (Türksözü muha · 
birinden) - Ali Soytürk namında 
bir şahsııı kendine polis ı.'ÜsÜ 

vererek bir çok adam dolandırdı· 
ğını haber alan Ceyhan emniyet 
komiseri işe vayiyet ederek aliyi 
yakalayıp hakkında tntu)an :r.abit 
varakasile adliyeye teslim etmiş

tir. suclu aliyi adliye tevkif etmiş• 
tir. 

şarkta yapacşğı hareketler üze
rinde müessir olacağı düşünüle 

mez . Olsa olsa bır iki tümen 
kara askerile bir mikdar hava 
kuvvetini daha garp cephesine 
bağlar ki bunlar da bilfthare şark 
ta } orulacak kıtalar için bir de
değ;ştirme ihtiyatını teşkil erler. 

............... 1 

ı minli ı : • • f BugUn tatlr gUnUdUr. f 
f EngUzel spor toprakla • 
f uğraşmaldır. BugUn sen- f 
f de Bahçende toprakla f 
• meşgul ol ve yiyecek • 
f tohumu ek ! f 
~ ........... i 

Sadeyat llatı 
gittikçe artıyor 
Şehrimi1.de sadeyağ fiatları 

ıki üç günde bir 10 - 20 kuruş 
) ükselmektedir. Nıtekim bir kaç 
gün evvel kilosu 250 olan sade
yağ, dün 280 kuruşa çıkmıştır. 

Zirai mahsuller 
ve hayvan hastalığı 

Bize verilen malümata göre 
Zirai mahsul ve hayvanatı hasta· 
lıktan korunması için mücadele 
teşkilatı takviye edilecektir. Bu 
işe ayrılan tahsisat yeni yıl büt
cesile 300,000 liraya çıkarılmakta· 
dır • 

Seyhan parktaki 
yol betonlanıyor 

Aldığımız malumata göre, Sey
han parktaki yol bctonlanmakta
dır. Bu suretle ismet loönü cad
desine mülaki olan yolların hepsi 
intızama girmiş oluyor. 

Piyasada talebe 
defteri yok 

Piyasada talebe defteri bulu· 
namamaktadır. Şurada, burada 
satılan talebe defter !erinin fiyatı 

da eskiye nazaran biraz yüksek · 
cedir. Bu vaziyet, talebelerimiz.in 
iyi yetişmelerine bir mani teşkil 

etmektedir. 
Mesele, hem ticaret, hem de 

maarif Vekaletlerini alakadar 
etmektedir. Maarif Vekaleti, vazi
yeti tetkik ederek Ticaret Vekal
eti nez.dinde teşebbüs-lerde bulun
malı ve biran evvel piyasaya 
defterlik kağıt çıkarılması temin 
edilmelidir • 

Fudbol maçları 
Bugün Adana stadında AdP

na Gençlik kulübü ile Milli Men
sucat GençJık kulübü takımları 

arasında hususi bir fudbol maçı 
yapılacaktır 

Sovyetlerin Vaşington sefiri 
Litvınof bu noktayı şöyle ifade 
ediyor : < Beklemek ve hazırlan
•ak doğru , iyi şey . Ancak 
düşman bu beklemt: ve hazırlan
ma için bize müsaade ederse, . 

ı-Galibiyetini kuvvet ve silah 
çoklu~undan ziyade harb n icap
larına u~·makla temin eden Al- ' 
manyııının ise bu müsaadede bu 
lanacağı sanılamaz . Aksine ola 
rak hasımları ta'llamen hazırlan-

UZAKLARDAN HABER 

madan vurmak taraftarıdır . Eğer 
ltu ilkbaharda Sovyetlere karşı 
yapacatı saldırımda muvaffak 
olur ve bunları da ekarte ederse 

o vakit Anglo-Saksı;m hazırlan

masının boşuna olması veya A
merikadan son zamanlaı da gelen 
ıealerden işitildiği gibi < garp 
yarım küresinin müdafaasını sağ
lamakla > iktifa eylemesi müm
kündür . Bu ise Mıhvercilerin 

matlfıbiyeti demek olamaz . 

Şurasını da tebarüz ettirmek 
lhımdır ki Avrupa karasına as
ker çıkarmak cidden muazzam 
fedaUrlık isteyen , pek çok za . 
yiata mal olacak bulunan , çok 
ltüyük çapta bir iştir . Dışardan 

nalclıyatı güçlükle temin eden 
lngiliz ticaret filosile , büyük za
yiat vermiş bulunan ve şimdi 
tlind denizinden İngiliz adalarına 

. 

Kuyruk ve yem 111 

Kuyruksuz atlar, kuyruklulardan daha aı yem 
yerlermiş. Bu iddiada bulunan Normarıdi eyaletin· 
de küçük bir şehrin Belediye reısidir. 0 küçük 
şehrin etrafında Belediyeye ait bir çok meralar 
vardır. Bu meralardan birinde şu lavha göze çar

pıyor : 

• Bıı merada yalnız beygirler otlayabilirler. Ot
lak ücreti, kuyruğu kesik beygirler için saatte iki 
frank,kuyruğu kesik olmıyan beyi'irler için de dört 
franktır.> 

KuyruA-u kesik olan beygirlerin sahipleri, buna 

ifüaz etmişlerdir. Fakat Belediye reisi ısrar etmiş 

ve : 
- Şu cihet sabit olmuştur ki, kuyruklu beygir 

ler, sırtlarına oturan haşeratı, kuyruklarını sallaya· 
rak uzaklaştırırken, otlamalarını kesmiyorlar. Halbu
ki kuyruğu kesik olan beygirlı<:r, bu imkandan 
mahrum oldukları için sırtlarına oturan sinekleri 
koğmak için koşmağa mecbur kaldıklarından az ot 
yemektedirler. Bu itibarla, bunu dei"iştirmeğ"e imkan 

Kanaryalan çalanlar 
yoktur, cevabını veımiştir. 

* * "' 
lngillerede Notinghan şehrinde, bir kanarya 

hırsızlığı davası görülmüştür. O şehirde açılan ka
narya kuşları sergisini gezen bir tacir, tatlı ötü· 
şünden ve güzel tüylerinden dolayı, birinci müka
fatı kazanmış olan bir kanarya kuşunu aşırtmak 
hevesine dayanmamış ve bir fırsatını bularak kuşu 
çalmıştır. 

Fakat bir müddet sonra yakalanarak ceza ha
kiminin huzuruna çıkarılmıştır. 

Hırsız tacir, meraklı bir pul koleksiyoncusu, 
gözüne kestirdiği nadir:bir pulu nasıl çalacak ise, 
kendisi de kanarya meraklısı olduğundan dolayı bu 
tatlı dilli kuşu çaldığını, kendini haklı göstermek 
için ileri sürmüştür. 

Hakim verdiği kararda cpul koleksiyoncuları 
gibi kanarya meraklılarına da çalmak hakkını tanı
madığını» zikretmiş, hırsız taciri de çaldığı kuşu 
iade etmeğe ve sahibine de on sterlin para ceza· 
sı ödemeğe mahkum etmiştir. 

Dün. alakadarlardan aldığımız 
matumata gore , şehrimizde ya
rından itibaren beyaz. un tevzi
atına başlanacaktır . Belediye · un 
ıatış yerlerini şu sor.etle tesbit 
etmiştir : 

lımet İnönü caddeıinde, Hacı
bayramda , Kalağoglu fabrikası 

yanında, Kalekapısında ve Ziraat 
Bankaııı arkasındaki ekmek ıatış 
yerleri . 

Tabii halkımız beyaz unu , 
ekmek karnesinin o günkü kupo
nu mukabilinde alacaktır . 

Ağır işçiler 15 kuruş muka
bilinde 558 gram, < B » kartları 

sahipleri 6 kuruş mukabılinde 210 
gram ve çocuklar da 3 kuruş 1 
muhbilinde 105 gram beyaz un 
alabileceklerdir . Şu hale göre , 
bugünkü ekme~imizden biraz ta
sarruf yapmak ve yarına ekmek 
arttırmak icabedi} or. Çünkü ya
rınki ekmek kuponumuzla un ala 
ca~~mızdan ayrıca ekmek alamı
yacağız . 

ŞEHiR MECLiSi 
Şehir Meclisi yarın toplana

caktır . Meclisin bu toplantısına 
ait ruzname hazırlanmıştır . Ruz
nameye göre, bu toplantıda büt
çe i~i ve vakıflarla olan ihtilaflar 
meselesi üzerinde konuşmalar ola
caktır . 

İskenderundaki bazı 
otellerden şikayet 

lskenderun : 11 ( Türksözü 
muhRbirinden )- Jskenderundaki 
bazı oteller temizliğe hiç riayet 
etmemektedir . Ve haşeratla do
ludur. Çalışkan lskrnderun bele
di} esinin bu güzel şehrin otelle
rini buraya layık bir hale geti
receğini ümid ederiz . 

Yolcu kadına göz 
koyan gişe memuru 

Ceyhan : 11 ( Türksözü mu
habirinden )- Ceyhan istasyonu 
gişe memuru Yusuf , evvelki ge
ce, Pazarcığa gitmek üzere istas
yona gelmiş olan Besi adında bir 
kadını odasına alarak tecavüzde 
bulunduğu bu kadın tarafından 

polise yapılan şikayetten anlaşıl

mış ve c:uç,u yakalanarak adlıye
ye verilmiştir. Adliye YustJfu tev
kif etmiştir. 

Çay ve kahve 
paketle satılacak 
Bildirildiğine göre Çay ve 

kahvenin İnhisarlar idaresince 
satılmasına dair olan kinun layi · 
hası yakında Büyük Millet Mecli
sine verilecektir. Liyihaya göre 
İnhisarlar idaresi, çay ve kahve 
satışına l Haz.irandan itibaren 
başlıyacaktır. Çay ve kahve 
fiatlerine yeniden bir zam yapıl· , 
mıyacak' inhisarlar idaresince de 
bu günkü fiatler Üzerinden satıla
caktır. Çay ve kahve muayyen 
gramlarda paketler içinde, inhisar 
lar idaresi bayii olan bütün bakkal 
ve tütüncüler eliyle ıatı'a çıkarı· 
lacaktır. 

Zehirlenen köpekler 
Şehrimiz.d-: batı boş köpek

lerin ıehirlenmesinc devam edi
liyor. Bu çok yerinde bir tedbir
dir . Aacak bu işlerle uğraşan 

memurun , av köpeklerinin yan· 
h$1ıkla zehirlenmemesi için dikkat 
göstermesi lazımdır. Dün kıymetli 
bir av köpeğinin ıehirlenmcsi ve 
ölmesi üzerine bu noktaya işaret 
etmeyi lüıumlu görmekkyiz. 

ÇİÇEKLER: 

Zambakların 
bakımına dair 

Z
ambaklann muhtelif cins ve çe
şitleri arasında.memleketimizde 

yerleşmiş olan cins:beyaz Zam
baktır. Beyaz zambak soğanı 

Eylülden Şubata kadar dikilebilir. 
Ancak yerinden çıkanlıp da 

başka bir yere götürülüp dikilen 
soğ'anlann o sene çiçek açmıyacak · 
lannı hatırda tutmalıdır. Sürmüş 
so~anlar eğer henüz kök yapma· 
mış iseler, zararı yoktur. Nereye 
olsa dikilir ve o sene çiçek açar· 
lar. Fakat fazla sürmüş ve köklen
miş olanrar yerinden çıkarılır ve 
başka yere dikilirse gene tutarlar, 
ancak çiçek açmadan oklu~ gibi 
kalırlar. Beyaz zambakların çiçek
leri kuruduktan sonra oldutu gibi 
yerinde bırakılır. Yazın sulamağa 

bile ihtiyaç yoktur. Toprakta kalan 
soğanlar bozulmaz ve kışı bile 
olduğu gibi geçirebilirler. Esasen 
yerinde bırakılmış olan ( soQ-anlar 
kendi kendilerine ürerler ve çoğa
lırlar. 4-5 senelik soğanların yanla
rındaki yavrulardan da çiçek alın· 
abilir. Sotanları ayırmak için daima 
ağustos ayını tercih eımelidi(. 

Bu zamanda soğanlann kök
lerf de, yaprakları da kurumuş 

olacağından, kolaylıkla aynlabilir. 
Beyaz zambak sotanlannı 

iyice kuruduktan sonra topraktan 
çıkararak (çok soğuk yerlerde) 
ılık bir yerde muhafoza etmelidir. 

ilkbaharda havalar ısınınca 
dikilirse o zaman Ağustosa yakın 
günle,rde çiçek açarJar. lstanbulda 
sotanları topraktan çıkarmağa 

lüzum yak tar. 

Tetkik •• 

Kanadaya bakış 
• 

K anada Başvekili Mackenılc King' 
in Reis Ruz.velt ile görüımek 
üzere Vaşington'a gideceğini 

gazeteler haber veriyordu. Bu mü
nasebetle bugün de kısaca Kana
da'dan bahsetmeyi faydıtlı bulu
yoruz : 

Kanadanın yiiz ölçümü 3.604. 
863 mil murabbaı, nüfusu (1937 
sayımına göre) 1 l.J00.000 dir. 

Bütün dünyada bilinditi gibi 
Kanada hem ziraat, hem de en
düstri bakımından ileri gitmiş ül
kelerden biridir. 

1937 senesinde Kanadanııı se 
nelik varidatı 500 milyon dolar 
gibi yüksek bir rakama baliğ ol
muştu . 

Gazete kaQ-ıdı endüstrisi Ka
nadada ileri ıitmiştir . Senelik is· 
tihsal, harpten önce 315.477 tonu 
bulmuştu . 

Butday istihsali 1938 yılında 
çok artmıştır . Bu yılda elde edi
len buğday 334.000,000 kileyi bul 
muştur . 

Kanada madenleri bakımından 
da zengindir . 1938 senesinin ilk 
altı ayında Kanada madenleri 
209.654.610 dolar kıymetinde idi. 

Avrupada siyasi detişiklikler 
olması, orta Avrupada buıunan bir 
takım endüstrilerin Kanadaya göç 
etmesine sebep olmuştur . lu ara
da Çekoslovakyanın bir takım 

sanayii Kanadaya götürülmüş , o
rada kurulmuştur . Bunlar arasın
da harp vasıtalan sanayii , ayak
kabıcılık ve makinecilik vardır. 

Bu sebeple Kanada hem zi
raat , hem endüstri , hem de ma 
dencilik bakımından Büyük Britan 
ya imparatorluğunun önemli bir 
kaynağı halindedir . 

Kanadanın çıkardığı madenler 
arasında çimento, kömür, bakır • 
albn, kurşun, kireç taşı • nikel , 
petrol , tuz , gümüş ve çinko 
vardır . 

Atletizm müsabakaları 
bugün yapılacaktır 
Bugün tehir ıtadında kızları

mızın da ittirıkile büyük atletiılll 

müsabakaları yapılacalı:tır . 
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Yelli Çl•eato 
fiyatları 

• 

Ankara : l 1 (a a) - Tica· 
ret Vekiletinden tebliğ : icra Ve· 
killeri heyetinin 7.4.942 tarih ve 
17647 sayılı kararnamesiyle tas
dikli Koordinasyon heyetinin, 302 
sayılı karariyle fabrikada nakil 
vasıtası üzerinde teslimvdökme çi 
mentonun ton fiyatı 1 L4.Q42 t.den 
itibaren Portlanp nevi için .22. 70, 
çabuk sertleşen Supersima nevi 
için 25.70 lira olarak te!pit .. dıl· 
naiştir. Ambalaj masraflariyle diA-er 
hususlar gazetelerle neşrolunacak· 
hr. 

Almanyaya 
hava akını 

Ber tın : 11 ( a. a. ) - lngiliz 
uçakları şimal ve şimal batı Al· 
manya üzerindeki meskun ma 
haller üstünde" uçmuş ve bomba-· 
lar atmıştır .. Sivil halk arasında 
ölen ve yaralananlar vardır . 11 
uçak düşürülmüıtür. 

Bisiklet yarışı 
Buıi>n ıehrimizde altmış kilo· 

metrelik bir btaiklet yarışı yapı· 

Jacaktır . Bisikletçiler Halk evi e · 
nünde toplanarak Kurttepeye üç 
nefa gidip geleceklerdir . 

Askeri vaziyete 
ait bir tetkik 

lrısmı, bir çok evler hasara ukra · 
nuıtır. 

Almanlar lskenderiyeye de 
taarruzd sıklaştırmııtır. Son 3 
ıün içinde yapılan iki taarruzdan 
aonra dün iCCe yeniden şehre 

bombalar atıldığı bildiriliyor. Bu 
taarruzların Libya hareketile sıkı 
münasebeti vardır. Almanların ln
liliz donanmasını lskenderiye ve 
Malta üslerinden uzaklaımağ"a 
mecbur etmek istedikleri anla~ı · 
lıyor. 

Bladlıtaa iti 
(Jla4tar:ırı Birincide) 

Lonra : 11 (A.A) - Rurda 
endüsri lesiılerine İngiliz tayya · 
releri tarafından hücumlar yapıl · 
mıştır. 13 tayyare kıtybolmuştur. 

Sovyet cephesi 
(Bqtarafı Birincide) 

nüz meçhuldur . 

Donet havzasındaki Sovyet 
taarruzları eskisine nisbetle azal

' mıftır. Gerek Alman, gerek Sov. 
yet taarruzları şimdi fu!a bir ge· 
tiıme göserememütedir . 

Berlirı : 11 ( a. a. ) - Al
manlar Kurıll'un şimalinde Rus 
hücumlarını püskürtmüştür. 

Moskova : 11 (A.A) - Cep· 
hede ehemmiyetli bir hidise ol 
mamlfhr. Tahrip edilen Alman 
uçaklarının savısı evvelce bildi 
rilditi gibi 25 detil 30 dur. 9 
Nisanda hava muhbrebesinde 9 
Alman uçatı düşürülmüştür. Biz 

t!hniftir. Bugün Müslümanlar bir · beş tayyare kaybettik. 
litinin son cevabı verilecektir. 
Kongre partisi İngiliz tekliflerini Amerikanın Almanya-
reddetmittir. Kripı pazarteıi günü • Ak h I .., 
Hindiıtaudan ayrılacaktır. ın azır ıgı 

Yenidelhi : 11 ( a. a. ) -
Krips bulln ıazeh:ciler toplan
tısında, kongrenin İngiliz teklif
lerini reddettiğini bildirmiş ve 
bunun üzerine lngiltere hüldime
tinio bu tekliflerden evvelki va · 
1İYete döndüRünü söylemiştir . 
l\rips pazartesi aünü Hindistandan f 
ayrıJecaktır. --

BiR YERLi HIKA YE 

( Başı 1 inci sa7fada ) 

Londra : 11 (A A) - Gene· 
ral Martal, Hopkinsin Londraya 
gelişlerini İngiliz ıazeteleri Ame· 
rikanın Almanyaya bir taarruz 
hazırlamasiyle alikadar görmek· 
tedir • Mihver gazeteleri ise 
bunu böyle telekki etmemektedir. 

Bir Aşk Gecesi 
Bulunmuı:bir defterden: 
24:Nisan saat 16 ... 
Vapurumuz , göz yaoları men 

dil sallamaları arasında ağır atır 

rıhtımdan ayrılıyor . Küpefteye 
dayanmış , a.vrılığın derin acıaını 
tadan zavallı yolculara ve xavallı 
uA-urlayltftlara bakıyorum . Zavallı 
kim ? Ben mi , onlar mı ? Her 
halde ben deha çok zavallıyım . 
Çünkü bu kadar kalabalık arasın 
da benim için , ne mendil aallı

Yan , ne göz yafı döken var. 
Üç ıaat:.onra·: 
Botazı ıeride bırakıp , Ka

tadenizin çarşaf aibi dümdüz su 
larını yırta yırta ilerliyoruz .. Son 
teşyi vazifesini yapan martılar da 
döndü . Ufukta;sular gfinün ıon 
luııllıtını emiyor . Dudaklarımdan 
l•yri ihtiyari bir şairin şu iki 
mısraı dökülüyor : 

Gurbeti duya duya 
Sular yattı uykuya ... 
Bir aaat sonra : 

G6vertedeld kanepelerden 
birine oturmuf ' yeroekte aördü 
tüm genç kadını düşünüyorum. 
Ne lcadar ıüıel gözleri , ne ca· 
na yakın gülüşü var .. 

Acaba evli mi ? Hiç zannet
~em . Hiç öyle olsa bana bıkar, 
1Çden f(iler miydi, denizin üstün· 
de mehtap yallamaılar yapıyor •. 
Oıüyorum . Uykum da ıeldi.. 

Erteıi günü ,:ıaat:9 ... 
Benim cicildefterim, aramın 

biri daha katılacak gibi.. Şimdiye 
~•dır bütün sevgimi sana vermif 
tıın .. Fakat artık hissesine düşeni 
ltı~ul edeceksin .. 

Dan rece:yatmıya giderken 
~•'114•n onun reldiğini ıördüm, 
durdum·.. Ufak aampuluıı donuk 

ziyası altında zümrüt a-ibi parla. 
yan iri yeşil gözlerinde davetkar 

bir bakış vardı . Gitti. \ Geminin 
parmaklıklarına dayandı . Yanına 

sokularak konuşmak için müsaade 

iıtedim , cevap vermedi , sade· 

ce aüldü.lBuna da cesaretlenerek 
yolculuktan , mehtapdan, aşktan 

ve güzelliğinden bahıettim . O 
bütün bunları karşılık olarak hiç 
bir fey söylemiyor sadece gülü

yordu . Oturması için iskemle 
ıetirmeQ'e gittim, geldiğim zaman 
yerinde yoktu . Ne garip kadın? 

Bet Hdt sonra: 

Onu göremedim . Yemekte 
de yoktu . Acaba dün akşamki 

gevezelitiml~ gücendirmiş miy
dim onu ? Kimbilir , belki de 
rahatsızdır . Ah 1 Ne olduğunu 
bir anlıyabilıeydim ... 

Ertesi aün: 

Utradığımız iıkeleden kalkalı 
pckaz umın geçmişti ki kamarot 
bir zarf getirdi . Açıp okuduğum 
vakit şaıırdım , kaldım .• Kağıtta 
şunlar yazılı idi : 

" Sayın bay, 

Bu mektebu size verdikleri 
uman ben vapurdan ayrılmıı 

olacatım . Haytta teaadif etme 
mi1. ihtimali az oldutu için , be
ni utandıran kusurumu artık iti
raf edebilirim. 

Dün akşam bana kimbilir ne 
rüzel feyler söylediniz ' ne ya· 
zık 1 • Ben hiç birini anlayama· 
dım , cevap veremedim siz.e .. 
Ç6nkü .. satır ve dilıizim . ,, 

Arhk defterimi kapamaktan 
başka yapılacak bir şey kalmadı. 

Zafer Arılıboi 
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i MENDE i 
luzakşark ceph .. si l 1 BİR ALMAN HEYETİ 

SOf YAYA GELDİ 

i Alman Badyolannın 1942 Modellerini 1 
+ geUp görlrıealz Radyo intihabında + 
ı artık tereddtlt et~ezslnlz ı Birmanya'nın 

şimalindeki 
muharebeler 

Ankara : 11 (Radyo Gazetesl)-
Bataan ·yarım adasındaki müt· 

tefik kuvvetleri Korozidor ada· 
sına çekilmiştir. Yeni Ginede 
Japon ileri harekatı durmuştur. 

Müttefikler burada tam bir mu· 
kavemet gösteriyor. Bu muka· 
vemet Japon planlarını alt üst 
edebilir. Birmanyada Japonlar in· 
giliz ve Çin hatlarına yeniden 
büyük taarruzlara başlamışlardır. 

Vaşingt\>n : 11 (A.A) - Se· 
lep sularında bir deniz altı bir 
büyüll Japon ticaret gemisini ha· 
tırmıştır. 

Çunking : 11 (A.A - Çinliler 
Birmanya şimalinde Japenlarla 
şiddetli muharebeler yapmaktadır. 

Berlin : 11 (A.A) - Berlin 
basını Hint denizindeki Japon 
muvaffakiyetini övmektedir. Gaze· 
teler, Hint sularında müttefiklerin 
zafa uğradığını, Hindistan müda· 
faasının da bu suretle zayıfladı· 

ğını ve lngilizlerin uzak şarkta 
dokuz kruvazör kaybettiğini yaz· 
maktadır. 

Sidney : 11 ( A,A ) - Bir 
Amerikan denizaltısı dört Jopon 
kruvazörünü batırmııtır. Bu de· 
nizaltı timdi Avustnralya liman· 
laaına gelmiştir. 

Yeni Delhi : 11 (A.A) - Ja 
ponla son altı gün içinde kaybı 

kırk uçağı bulmuştur. 

Londra : 11 (a.a.) - Japon
lar Birmanya şimaline bir hava 
akınmda yedi uçak kaybetmiştir. 

Londra : 11 (a.a .) - Bataan 
müdafilerinin kahramanlığı her 
tarafta övülmektedir. 

Vaşington : 11 (a.a.) - Bu · 
gün bahriye nazırlığından bildiri!· 
di~inl': göre, Bataan müdafacıları 

arasında bulunanlardan büyük bir 
kısmı Garazidora geçmeye muvaf· 
fak olmuftur. 

Nakil işindt! gece karanlığın· 

dan istifade edilmiştir. Bunların 

sayısı 3500 kadardır. 
Berlin : 11 (a.a.) - D~yce 

al~emayne Zaytungdiyorkil lnglliı. 
bahriyesinin uğradı~ı ağır kayıp· 
lar üzerine Hind uıüdaf ası zayıf 
lam ıştır. Bu zaaf baıka harp sah· 
nelerimizdeki gemilerin Hind su· 
ların!l ietirilmesiylc bertaraf 
edilmıştir. 

Asor adalarına 
gönderilen askerler 

Lizbon : 11 ( a. a. )- Asor 
adalarına i1'inci kafile asker kuv· 
veti göndeıilmiştir. 

Yunan adliye nazırı 
istifasını verdi 

Sefya : 11 ( a. a. )- Yunan 
adliye nazırı Liveratvs istifa et· 
miştir. Adliye nazırlığını timdili!ı. 

Başvekil yapacaktır . 

Afrika hare kah 
Ankara: 11 (Radyo Gazateal)
&..ibyadaki hıtrekat keşif kolları 
hareketine inhisar etmektedir. 

Maltaya hücumlar 
Malta : 11 (a. a.) - Alman· 

lar Malta üstüne tekrar şiddetle 
h~cum ettiler. Birkaç kişi öldü ve 
yaralandı. 

lsveçe ait bir 
gemi battı 

Stokholm : 11 (a. a.) -- lsve· 
çe ait 3500 tonluk bir ticare1 ıe· 
misi bir torpile çarparak batmış
tır. 

Sofya : 11 (A.A) - Alman 
iktisat nazırlığı müdürlerinden 
müteşeKkil bir heyet Sofyaya 
galdi. Bir nisandan bir ilk teşrine 
kadar sürecek bir iktisadi anlaş· 
ma yapılacaktır. 

Endtlltlı vaıııı 
Cebellttarıkta 
Cehelüttarı~ : 11 ( A. A. ) -

Endiilüs umumi valisi Zumiga 
dün Cebelüttarık valisini ziyaret 
etmiştir . fspanyol generalı kıtayı 
teftişten sonra Gart'la Kaleyi ve 
modern silahlar sr:rgisini dolaş· 
mıştır . Verilen ziyafetten sonra 
general Sevillaya dönmüştür . 

11 an 
Tlrk Bava Karama 
Adana '8lteılnden : 

Hava gedikli hazırlama yu· 
vasına Orta okul mezunların· 
dan 1340 • 925 • 926 doğum· 
luların talebe V('. 138-339 do -
ğumluların da namzed olarak 
kayıd ve kabulüne başlanmış· 
tır . MalUmat edinmek istiyen· 
lerin şubemize müracaatları. 

7-12-17 14040 ... _ ......... -. . ._. . ._ . ._ ...... ._. ___ ..... 
• • . . 
! Satlık ~ağ ! 
• • i Yılanlı mevkiinde Mersin e 
i tertibi iki oda ve üzerinde yaz- i 
i lık çardak, 12 metre yüksekli· i 
i ginde iki kat taht, istirahat i i 
i çin büyük bir kameriye ile su i 
i tulumbası, üzüm ve bir çok i 
i meyve ağaçlarını havi bağ sa· i 
i tılıktır. Görmek ve daha fazla i 
i tafsilat almak için Ulucami ci· i 
i vannda şekerci Ahmet Durana i 
i müracaat edilmesi. t 
i 7-10 14026 i 

i Mağazamızda yeni sistem makinelerle i 
+bozuk radyolar garanti olarak tamir edilir+ 
o . • 
ı •.... ZIYA IŞIKMAN····• ı 

U Abidinpaşa caddesi Vakıflar apartmanı karşısında t 
No. 82 2-7 14048 t 

·~+t•++~•·~··~···••+o• 

:············· .. ···· .. ·· .. ı 1 Bllamam Çllçl ve Makine Sahiplerine • 
• MOJDEI... : 

1 DEMİR İŞ AÇILDI 1 
• Her nevi alah ziraiye imal ve tamiri • 1 bütün makinelere yedek parça, pik v~ 
• kızıl döküm, souk ve, sıcak demir işleri, 
: her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş-
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • • • • ADRES: Eıki lataıyon karakolu karıuınd Demir J, 1 1 Telgraf Adreıi: Adana Demir J, Telefon 353 .......................... 

i L A N 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Karaisalı Kazasının Patlıcanlık ormanından kesilip 
Seyhan nehrile nakil ve Adana istasyonunda testim şartlı 2990 
adet telgraf direği, 6;4 942 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

2- Direklerin muhammen bedeli 11960 lira ve muvakkat 
teminatı 897 liradır. 

3- Taliplerin pazarlık müddeti içinde Mesai dahilinde her 
.......................... gün Seyhan P. T. T. Müdürlüğündeki eksiltme komisyonuna 
ı ı müracaatları. 14053 

i i 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--

:: Satıbk ltal ı ----------------: ı 
ilan 

SEYHAN VİLAYETİ YAKlf LAR MOOORLOGONDEN · 

i Yılanlı mezraasında 6 : 
ı dönüm bir yerde ve bir ı 
ı çardağı havi bir bağ satı· i 
ı lıktır . isti yenlerin Yeni be- ı 
ı destende manifaturacı Ab· • 
ı dullah Akdenize müraca- i ' Ulu cami civarında eski din yerinin ihale tarihinden itiba
ı atları . 14025 4-6 G. ı ren seneliği (36) liraya kiraya verilecektir. ıhalesi 15/4 942 Çar
.: ı şanba günü saat 14 de yapılacağından taliplerin Vakıflar ıdare-
.......................... si.ne müracaatları. 9-12 ] 4046 

Seyhan Defterdarlığından: 
Hazine hissesinin değeri 

Mikdarı Haı.ine 
Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Parsel Metre M. Lira K. Hissesi 

Çınarlı Şabani~e C\I ve arsa 395 2 296 400 00 Temama 
Ali dede Kanlı Fab. arsa 74 46 83 24 90 
Kurtuluş Yeni istasyon 

.. 
" 

541 1 1 207 78 00 .. 
" .. • 541 1 65 19 50 .. 
" " " .. 541 10 180 54 00 .. 
.. .. .. " 

521 4 270 54 00 
" 

" .. .. 541 12 308 126 00 
Döşeme Naci bey 

.. .. 357 8 69 41 40 n 

Ulucami Emirler Hamam 139 26 761.5 1134 26 28 

864 
1 

Karasoku Çırak Dükkin -182 '21 10 107 15 7 .. Sinema geçidi Arsa 190 2 313 626 00 Temamı 
Döşeme Kara Salih sok. .. 340 13 57,5 14 38 .. .. Toprak sokakı .. 329 185 70 35 00 

" 
• Eyyup çavuş ,, 329 105 100 50 00 

" 
Tap. T. No. 

Yılanlı Sarı Ali Bağ yeri Mart 941 64 919 100 00 
Şuayip ef. 

.. 
" .. .. 2.Teş. 936 8 14877,5 297 55 

Karanbiya Bağ, Hane 
.. 

Teşrinievvel 
Garaj 933 11 8731 399 62 .. 

. Yukarıda evsafı yazılı on yedi parça gayrı menkulun mülkiyetleri peşin para ve açık arttırma 
ıle aatı~a çıkarılmış olup müzayedeleri 28/4/942 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonda yapılacağından izahat almak isteyenlerin her gün Milli emlak dairesine mijraca
atları ve taliplerin de yüzde yedi buçuk teminatlariyle komisyonda hazı r bulunmaları ilan olunur . 

12- 14- 17-21 14054 



TORKSôZO 

ı•• .. •••••• ............................ I 
1 •• •• •• 1 
1 TURKSOZU 1 
.! i • Gazete ve Matbaası • • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- : 

İ flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ 60- I 
: Gazetesi NONEVERİR. TÜRKSOZONO TAKİP EDİNİZ. 1 
• • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bUet, aıı,, 1 
•• • pıaa, llarıta, bUumum matbaa TürksözÜ •ı 

ıtıırlal Tlrklyede mevcut mat-
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 1 tab ve ılraoe eldea çıkarll'. : 

• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! 
• • 
İ SABLAM, TEMiZ, ZARİf CİLT İSLERiNİZİ . ANCAK TORKSOZO İ 
: MÜCELLİTHANESİNOE YAPTIRABiURSİNİZ I : . : ........................................ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

11 . 4 - 1941 

FIATI 
CiNSi 

Koza 1 00,00 ~00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland J- 00,0(o 00,00 
Klevıaöd11 - 00,00 oo,oo 
M. Parl$ 00.00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi • 0,00 
Susam-- ___ ,_o-:Oo 
Buğday yerli 00,0 0,00 
Arpa 0,00 0,00 

'"Yulaf -0:00 0,00 
ı----

Serbes Döviz Kurları 
DOLAR 1 

Alış 

Satış 

129.20 1 

132.20 
STERLiN 

lıhal61 bedelleri ( mal be· 776 

deli ) primli satı~ 

T urkiyeden gönderilen nav· 749 
lun bede lleri , 

ihraç edölen mal bedelleri 728 
olarak gelen Dövhlerln olış 

kuru 

Yardım ve ~eyyahlaro va· 728 
saire ıçin yelen dOvlzle rin 

alış kuru 

Primsiz salış ( Tahsil mas· S24 
rotları vesaire ) 

Pı im~iz alıt Kuru 520 

N6betçı eczane 

ALİ MASİBİ lCZAHAMESi 
Yaii cami yantnda -

;::::::::,,arx::=u::::::::z:2N 

NEVROZIN, I" NEZLE tt 
a Kırıklık,Baş, = 

Bitin aanıarıa paazeldrldlr tt Diş ve adele 9' 
• N ağrıları Si 

Beyhude ıstırap çekmeyıniz ~ En seri ve en kati şe · ~ 
BiR TEK KAŞE ~ 1 kilde yalnız kaşe ~ 

NEVROZiN : G R 1 p 1 N : 
" M 

.. 

iu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rnı süratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, sinir mafsal ve 
ldcle ıstırapları NEVROZlN'le 

teda,,i edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDİNİZ 
lcahında günde 3 alınabilir 

r-r 

--------------------------------------------
TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samaye•i: .100.000.000 TÜTk lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelc:r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
a7. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaQ-ıdaki plana göre ikr:ımiye da~ıtalacaktır 

4 Adet ıooo Liralık 4000 Lir~ 

4 • 500 2000 .. .. 250 1000 
40 .. 100 4000 

100 50 )Q()O 

120 40 
" 

4800 
160 20 .. 320(1 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun. 
~ Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde ç~kilecektir. -

= ile geçer : 
~ Havaların serinlediği bu : 
M günlerde alacağınız ilk M 
h tedbir evinizde birkac: GR!P.N bulundurrııak olmalıdır. R 

M Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 
~ M = yormadan ıstırapları dindirir. a 
af Luzumunc:!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız N 
tf her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. M 
N M 
a::::a~~a::2Cl:XZ:::xAAu•xa•• 

s;z:::;scır::: 21e::::z:ıc.:u:ııcn11C21ACUICIUZ:::ll:Z~llCl:cıııC1::::R 

~ .... [~ek ==çorap· .. MBr&kiıSi · .... 
Bayaaıarımızıa Nazarı Dlllllatlae ! 

ipek ve Yal çoraplarımzdan kaçan sapları 
Fransa'dan henüz gdirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiylc çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halin~ koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin . kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ··--------- .. ----........ _ ... , 
t H 0 S H O E R 6 OV E N i 
~ . • Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş • 

l 
··-----·---------------·· Tuhafiye Maiaza•ında 

Sipariş kabul Olunur 
14~15 13934 

;;ıqçWWWW ~ 

12 Nisan 1942 

DİS MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT 1 ; 

CAZİBE YE GOZElliKTIR 1 • 

• 

de ı:; ırlak neticeler veren n 
"Radyolin,, sizi terkibi meçhul M 

ve birkaç misli pahalı ecnebi il 
müıtahıarlarından da müstat· e 
ni kılmıştır. il 

T. I ş Bankası 
&lçlll taıarral lleıaplan 

1141 lllramlye plim 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ala.ta•, 

2 /kinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 lllraadyelerı 

1 Adet 2000 Lir alık 2,000 Lira 
3 . .. 1000 ..... 3,000 .. 
2 7'° " 

1,500 " 3 
" 

soo 
" 

1,500 ,. 
10 250 

" 
2,500 

" 40 
" 

100 .. 41,000 
" 

50 .. 50 .. 2,500 ., 
200 25 " 

5,000 
" 

200 .. 1( 
" - 2,000 

" 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, •Ynl 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

ilan 
ADANA Kil liSESi MOOORlOGONDEN : 

- ~Adana Kız lisesinde (2976) lira (68) kuruş keşif bctlel
li hela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2814/1942 tarihine müsadif Salı iÜnü ıaat tO 
da Adana Maarif Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve Şartnamelerini gör
mek için Kız lisesi müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (225) lira (25) kuruş muvakkat teminat ver
meleri ve ehliyet vesikası almak için de bu miktar Nafia işlerini 
yaptıklarına dair bonservisleriyle iki fotoğraf, (38) kuruşluk bir, 
(8) kuruşluk bir matbu ve bir kuruşluk uçak pullarını dilekQt" 
)erine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel viliyetera· m'* 
caatları lizımdır. 8-14-21-26 14044 

r~;=;. .. .;; .. -;0a-:;:.:;;zo 
ı prtıan 

ı Sene/ili ... 1400 Kr. 
ı 1 A_qlıf ı . . 125 , 

!\ lıınıar lqln idareye i mUracaat etmelldlr ...................... 

GÜNDELiK GlZU! • AD~NA 

Sahip tJe Baprm}ıarrlrl 

fERID CELAL G8VEN 

Umumi Neırlyat Madlrd 
MACiD G0ÇL0 

Ba11ldıoı yer : TORKSOZO lllatboa .. 


