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GONgELIK SiYASi GAZETE 

[Zirai seferberlikte yeni tedbirler 

·Mahsul kaldırılıncaya 
kadar bütün tarlalar 
kontrol altına alınacak 

•• 
Ucretli 

P ASIFlK KAVGASI 
BMPERY ALIZMIN 

S0Nu MU OLACAK 

F Ulpin adalarında tutunan alt· 
"'" hin /ellilik lcUflfletln gar• 

Jı...._ dırn•u Jcalarolr. ]aılonlara it•· 
""" olmıuı Ame,ikada Jerln acı 
"readırmqtır. Bu yenüq , Fm,,ln
"""- ft nihayet }aponga ell11e 
l'Pn..mdnı ziytlth , rıfalc 6ir A
..._,,_,. lc~in uzun zaman 

l"Pongagrz l:arıı Jcoyo6lJ«wfl "'1· 
~l çlrillNilü için .A.Mrilca
lıl.ra 6u derece t11lr etml,tir • 
~ Jc..,JJ /tlllurhN IRl'alcılm11 
6ir ~ ,.,ıı fJe Anaerikalı cu--
4-rln Bataan adı tJerilen kı•imdı, 
"'-ikcının h9J!Tlılclorı iitiR~ge, 
~ lfıfJ yılına kadar Japonlara 
.._,, Aı.;,ap FUlpln """1arını kur· 
t.,Clcafın• lelf i~ Aınari/calı U.a· 
...., olna,,.. .-nldJr- . Bundan do· 
l.,_.; /d, IJataan /•lale.tinin Pı· 
etl Har6our ba.ılcınuwl.. aonrcı 
'" '-• ,\awr olarak :1c.,p1antlıfı 
ltuirUigor. Efer 6urcm Ja • Sin· 
.fOpar, Cawı oe ötıld yerler 1i6i 
~ laıınM tliipegd; taMdi ka· 
tıptan bcuan dahtı •cı olan 6a 
~evi yıkım tHirini yapmadı • 
...,..,.ilca • Filipln müda/1UU1114a 
~ Yaıathn Pasi/llc lıar61nin /cen· 
..._, için ille A:alwanlanlık Ml!Jf a· 
lııaı. öNr yandan J apoıtgaııın ye· 
ltll,,.,allll iJJiaını Ml.1' pzf.,.. 
~ diiılrec.Jc ile filltuüf' 6elıll· :;da: olmadı. Sel>e/>ler hep w· 

• P..ı/llc lt•il, 6oguna Ja119nga 
~· ı•llfıcılctir. Japony11 • çok· 
-:.. lıaarlıklı olmanın ,,. haber· 
-.ece Ulc 6culcmı g•p,,..,.,,. oerl· 

:::.. loplrıgor • Amerllca , toptlln 
lıl.,.,._ oı,,...,,. w walıllf 111 

t-.....U ~r. 

1
,_ Fa/cat ilk çarp,,,,.,.,ın ne· 
..._il olan lt.a~. japenya ve 
"-••ika 11rosıntl.ki harpte m11t· 
~ zafer · laahrcul sayılmaz • 

}apony11 6ir gok yerleri alı· 
~o,. • ancak Amerilca , bütün kud· 
;: lcagnalclarile geril yerinde 

11 
' 11Yor ve hıuırlanıyor • Japon 

CI • U%Un yıllar , "-'eetlerini 
~a tlafıtan 1m:h."'1e aonııız 
tor tine fle maa•futa /uulanmalc 
l ""'1adır • El lco9d11f11 yerler , 

:J"':1c:ıar7:'.ik"n~!:n:: :~ 
::ıha ham mııdu kaynakların· 

• Gine "• Asgaga mal ıat· 
~- • unk. J.nizlerin en de· 
,_"il lcole lcapalarından ne lnıll· 
~ tlfufeçe6ilir , ne Amerika . 
~ naıtl.alca ım almega • ça· 
' ardır . Fakat bunun için 
~ ,.._ 7'aaı lwınan sililaların 
!itti,,,. la•solJtnı tltırduran çolclufrı 
.. •~ , 8u .Udlılarm Joponga· 'l/flJap !fıbte•ı için genltlen 
~ lcarnmk pre#ctlr • Ba da 
6- '-r ~ H~ ""1/w JJalc /el 

•ıu11 %....,. """"- ).,a•• 

• 
ış mükelle/igeti 

Ankara : 13 (Türkaöıü Muhabirinden) - Hükumet, Ziraat sefer· 
berlitini en geniş bir tarzda tatbik etmek mukarreratı cümlesinden o
larak idrikı yakınlaşmq olan mahsulü mahallinde kontrol etmek, zama· 
nında kaldırmak ve istihlak merkezlerine sür'atle sevketmek içia yeni 
bir takım tedbirler almlf bulunmaktadır. . 

Derhal tatbik edilecek olan bu mühim tedbirler meyanında istihsal 
merkezleri~i. bilhassa tart.~ kontrol edeçek ve mahsul kaldınbncaya 
kadar işin başından aynlmayıcak kantrolörler bulunduracak bir tetki· 
llt vücude ıetirecektir. Bu tefkilit icabında zabıtadan da müı.aharet 
ıörecektir. Vazifesi, mehsule iyi bakdmaamı, zamanında kaldınlmasını 
ve her hangi bir S!Jretlo' ziyana utramama11nı temin etmektedir. 

Diter taraf tan mahsulünü daha erken kaldmmş küçlk tarla sahip· 
teri de komtulan bulunan büyük tarla sahiplerine mahsulü kaldırmak 
için yardım etmekle mükellef tutulmaktadular. Yalnız bu suretle baf"' 
kılannm tarlalannda çalışacak olanlara mahallin ıırtlan nazın itibarı 
alınaaak teabit edilecek bir ücret verilecektir. 

Ayrıca hükumet, mahsulün istihlak merkezlerine veya defimıınle· 
re nakli sarasAnda ve icap eden yerlerde ücretli it mükellefiyeti t.ıbik 
ecleceti fibi, icap aden yerlerde de ordu nakil vasatalann4an da iıti· 
f ade edecektir. . 

Suikast · davô.sına 
garın bakılacak 

AnJwırJI : 13 ( T4ria6d rra•laa6iri.Jen )- Fon Papen• 
AIGMri 6"'-nlNla yııpılM 6orn6alı _._,. .ül rnalaa· 
,......,. ÇC1Pf ... 6a mWı .ı.oarn edilecelıtir. l•tan6aldalıi 
ralaitllere 6naiizdeAi esi•• İfin laenb 6ir te6lifaf yapılmır 
JefilJir. G•ç•n cclacd•n 6aı6n• lıadar terc6rnclale rn•ı· 
pi olanrnurtar • 

Sovyet •an•yi blllı•l•üıtlen 6ir lı61• 

yıprwı:a/c • Ameri/ca ku..,etl•· 1 Sovyet ceph~ nece/cıir • •_•• J 
Runa karıılık , }aponganın 

elde ettiti üaler oe ülkeler , /cen· 
dilin• 6af/ca 6ir dayanıklık fle· 
reulctir • Bunda elayı J"l'Onga 
ile Amerilca , daA. dofrıuu Ja· 
ponga ile Anıla - Sahanlar 
arıu0tdalci Poıl/ik /11,,bi , 6irlcaç 
yıl .anra /analarda oe demzkrtk 
,ımıllge lcaur ıöriilrnımil çarpıı· 
malar ıeldlnJe tMilıin gaztlıfı 
en uzun , en çetin ılÖfJQımelerden 
6iri kalacak • ıerek insanca ~erek 
tayyare oe harp ıemiıi gibi en 
pahalı 11fflhe,,.. WımllHl.n bügiJk 
yıkımlara sebep olacaktır • En 
bilyi1k , en :zenıin det1letlerin , 
.,.,, ıelmeycn bu ılövüımeden 
hitJcin dilımeI.ri • bellci de .Aıga· 
da "' Uzalc doluda emperigallzm 
w sömürıe polllllcaıını sona er• 
Jirecıkllr • 

N-.edJln Sada 

Kalininde 
merkezde 
Kursk'da 
savaşlar 

Ankue: 13 (RadJO Gazetaal)
Sovyet eep'-inde bup.lercle 
merbz ve timal bölreJerinde hr 
rekit genitlemif ve şMldetli pr• 
plfmalar batlamlfbr. Hava faali· 
yeti de artmıftır. 

Moıkova : 13 A.A.) - Mqs· 
kova ve Kalhrin cepheıiade Al· 
man kartı hücumları akim bl· 
anftır. Alm .. ı.r 298 IUl vermif· , ................. ) 

Ankaradaki dô.va 
ve _Sovget basını 

YERSiZ, KÖTÜ SÖZLER HARCANIYOR 

Bay Filol 

Bulgar Başvekili 
beyanatta bulundu 

Türk -Bulgar 
münasebetleri 
kuvvitlenecek 

Ankara: 13 (lt.dyo Gazet•I)· 
Yeni Bulaar kabinesi tqekldll 
etmiı bulunuyor . filof BqveU· 
let ve hariciye nezaretini uhde· 
ıine alm11tır . 

(Gerimi 1 lul IQtada, 

Ankara : 13 (Radyo Gazet••I) 
Tas ajanaı Ankara suikastı hak· 
kıodaki yaz.ılannı neıretmif ve 
buna mukabeleye lüıüm görme· 
miftik. Berlinden ıelen haberlere 
ıöre, Sovyet basını, Alaıanyaya, 
Türle adliyesine ve Ttlrk"matbua· 
atana hakaret etmektedir: Sovyet 
baıınındaki iftira mücadelesi ait· 
tikçe tiddetlenmektedir. Bir sov
yet yilkaek memuru hemen her 
hapishaneye giderek suçluları zi· 
yaret etmektedir. 

Berlin : 13 ( •· a. )- D.N.B. 
ajansma salahiyetli kaynaktea bil· 
diriliyor : Uıun bir sükuttan son
ra Sovyrtlerin rcımi ajansı Al· 
manıamn Türkiye büyük elçisi 
Fon P11pene yapılan auık1lıt da· 
visının bazı safhaları hakkında 

Sovyet basınına malumat vermek 
zorunda kalmıştır. 

Taıs ajanıının vercliti haber
ler Sovyet telaşının esaslarını 

ıöıtermekte iae de Rusya halkı 

bu sayede: bqka memleketlerde 
ve meaeli Türkiyede müstakil 
mahkemeler bulundutunu , bun
ların aleni celıelerinde maınun • 
lann kendilerini iıtedikleri gibi 
müdafaa edebileceklerini ve mu
hakemelerin halkan ıözl önünde 
açlkça cereyan ettitini hayretle 
ötrenebilmiftir . Tası ajanıının 
rıtporları Ruı halkı arasında ada· 
Jet arı.usunu bir defa daha be· 
lirtmiftir. Bunun içindir ki, Sov. 
yet tefleri bir kaç gündenberi 
halk kütlelerinin bu beklenmedik 

(Oerill s tbıel •J'f ... ) 

1 ASKERi VAZiYETiN TETKiKi 1 

Doğu cephesinde 
iki taraf hazırlığı 

iki taraf da yakınc'la baılıya· 
cak olan büyük muharebelere 
hazırlanmakla metıuldür . Alman· 
lar b6tfln kıı Rusların taarruzla. 
rını karıı keyan fırkaları geri 
çekerek yerlerine taze kuvvetler 
gönderiyorlar ve bııhyacak taar· 
ruz için cephenin muhtelif yer· 
terine asker ve malı.eme yığıyor
lar . Ruslar da Almanların taar· 
ruzunı karşı' koymak için tertibat 

alıyorlar . 
Bu yüzden büyiik mikyasta 

hareket yoktur . Mamafih cephe· 
nin bir çok yerlerinde çarpışma
lar de\lam ediyor . Bu çarpıtma· 
lar , evvelce de söylediğimiz 

ribi , cepheyi düzeltmek h;in ya
pılan hareketlerdir • 

İ1Viçredc çıkan journal de 
Geneve Almanların yapacakları 
(~ pq E JSIAD) 

Şelıir Meclisinde 
dünkü çalışma 

ŞelaiP Mecli•İ dün •aaf on ,,.,,. toplannllflır. . Bclecliye 
ıtlaclüinin 6a içtirnaında 6aflrca pr.t:ı,tlM rnueWer valaıl· 
ı., iılaretiyl• beleJiy• •••nllalıi ilılildl H 66tf• rn••deleri 
illi 

Cebo adasına 
çıkan Japönlar 
Birmanya vaziyeti 

Ankara: 13 (R•dyo Gazete•l)
Şimdi Koregidor adasında bir 
müttefik mukavemeti baı göster
miıtir. Japonlar buradaki muka. 
vemeti lmmılc için mütemadiyen 
hava taarruzlarında bulunmakta
dır . 

Vaşington : 13 ( a. a. ) -
Korogidar adası devamlı hava 
akınlarına maruz.dur . Cebo ada
sına 12.000 Japon askeri çıkmı.ş. 
tır . Birmanyada Çin kuvvetleri 
Stang nehri boyunca mevzilerini 
mu haf aza etmektedir . 

Çunking : 13 ( a. a. )- Se· 
kiz nisana kadar Japonlar 2000 
ölü ve yarılı vermiştir . 

K•mbura : 13 (A.A) - Ti· 
mor adasına yeniden hücumlar 
yapıtmışlır. Bir hava meydanı 
ve kışla bombalanmıftır. 

Hindistan 'ın 
müşterek müdafaası 

Nehru ve Gandi 
neler söyledi 

Hindistan da 
müdafaa tedbirleri 

B. GanJi 
Ankara': 13 (R•dyo GazetMl)
Hindiıtanda müdafaa tedbirleri 
glnden gü•e artmaktadır . Bil· 
ha11a sahillerde tahkimat faali· 
yeti büyüktür • 
Ankara: 13 (Radyo Gazeteal)
Mihver radyoları, lngiliı teklifinin 
reddinden dotan vaz.iyeti kıran
lık aıöstermektedir . Bilhı11a Ja· 
pon radyoları bunu Hindistanda 
lngiliılerin bir meydan muhare
besi kaybetmiş kadar matlup ol • 
dutunu söylüyorlar. 

Yeni Delhi : 13 (A.A.) -
Nehru beyanatta bulunarak "Kin,, 
tesiri altında kalmayacatız. Ame· 

(Gerisi J tlncil SQfadal 

••••••••••••• Blylll Mmıt 
Mecu11a111 

Teroilri •anayı 
lıa,.anu meaelHi 

Ankara : 14 ( a. a . ) - Bü
yük Millet Meclisi bugün toplan· 
dı . lktisad Vekili Teşviki Sanayi 
kanununun müddetinin bitecetini, 
yerine başr.a bir liyiha verildi
ğini, bunun hazirana kadar ikma
lini teklif etmiı ve encümenler 
seçilmiıtir . 

Türk inkılip tarihi enstitüsü 
layihaaı da müzakere edilmiıtir . 
Meclis çarıamba flinü toplana· 
çaktır. 

••••••••••••• 
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Tarihten bir yaprak 

Fransa'daki 
i '. HAB · RLER 

açların isyanı 
işçilerimize 

parasız yemek 
Büyük Atletizm 

müsabakaları sonu 
PİSKOPOS KiRALA ŞÖYLE DEDi: "KÖY
LÜ OT YİYOR, SİNEK GİBİ GEBERİYOR,, 

Bugünkü hayat pahalılıkını göz. 
onüne alan hükumetimiz fabrika
lardaki işçilerin iaşelerini ', :çalış
tıkları müesseselerin temin etmesi 
için teşebbüslere geçmişti.[Hüku· 
metimiz.in bu direktif üz.erine Ma· 
latya bez ve iplik fabrikaları şir
keti Aöana Mensucat fabrikası 
bu hayırlı i~e hemen girişmiş ve 
ameleye şimdilik tam kalori temin 
eden soğuk yemek tevziinc baş
lamıştır. Bu değerli müessesemiz 
yakında binlerce işçisine 'sıcak 
yemek de_ verecektir. Bunun için 
şimdiden iaşe maddeleri temini 
tedbirlerine geçilmiştir . 

ı ........................ ı 

İ $EHiRLi ! İ 
Paris şehrinin nüfusu 650 bindi. 

Bu gün herbiri muazzam bi· 
rer fehir olan civarları birer 

köy halinde bulunuyordu. Fra .• sa· 
nın ikinci şehri olan Lion'un nü
fusu 100 bindi. Nüfusu 50 binden 
fazla olan şehir şunlardı: Bordo, 
Marsilya, Rol\n ve Naut, Lil şeh
ri de bin nufuslu idi. 

Yirmi beş milyon Fransanın 

üç milyonu şehirli, diğerleri.köy~ 
lüydü. 

"•Parisin sokakları dar ve ça · 
murluydu· Bu kaldırımsız sokak
larda asilzadelerin, agniyanm bin · 
di1'1eri süslü arabalar, alabildiğine 
koşar, eğer gelip geçenler bu ara
baların a!tında çiğnenirler, ölür· 
erse, şehir dahilinde gömülürler
di . 

Vilayetindeki şehirlerin baş· 
ltc'llarında, surlar yıkılmış, ahali· 
nin gezinmesi için meydanlar a
çılmııtı." 

Fransanın bu halden yavaş 
yavaş kurtulması, medeniyeti hu
dutları içine dahs geniş bir suret· 
te sokması bundan sonra başlaôı. 
lık önce altı yedi katlı evler ya· 
pılma2'a başladı. Meşhur Bastil ha
pisancsi civarında oturanlar için 
Sen Antuvan meydanı vücuda ge
tirildi. 

Ahlak ve adetler değişmek 

üzereydi, Asilzadeler evvelce 
dantelalar, elmaslı düğmeler, sır

ma ile iflenmiı kadife e.svaplar 
giyer, 1cırıç takarlar iken yavaş 
yavaş bu kıyrafet şarap merasimi· 
ne münhasır kaldı. Şimdiki gibi 
elbisel~r giymeğe, baston ve şem
siye taşımağa başladılar. Fakat 
köylüler pek fakirdi. Mükemmel 
zirai alet tedarik edemiyorlar, 
tarlalarda gübre bulamıyorlardı. 

Pek cahildiler. Eıki ziraat usulün
den bir türlü va:ı geçmezlerdi. 
Bu yüzden bir çok arazi boş ka· 

lıyor ve köylerde buğdaydan baş· 
ka bir fey yetişmiyordu. 

Muntazam yollar, mükemmel 
nakil • vasıtaları olmadığından 

mıhıülleri de uzak yerlere götü
rüp değeri olan fiyatla satamaz· 
!ardı. Çift hayvanı zayıf ve cılızdı. 

Koyunlar güzel beslenmiyor ve ı · 
çoğaltılamıyurdu. Fransaıo hemen 
hemen yarısında paraya nadiren 
rastlanırdı . Birçoklarının tarlaları 

da yoktu. Bunlar asilıadelerin 
tarlalarında çalışırlar, aldıkları 

mahsulün yarısını malsahibine ve· 
rirlerdi. Arazileri olan köylüler 
de asilzadelere, Krala ayrı ayrı 
vergi vermekte olduklarından pa 
raaız ve ıefil kalıyorlardı- Münbit 
arazide yaşıyanlar yiyecek ekmek, 
giyecek elbise bulabiliyorlardı. 
Fakat çorak yerlerde oturanlar 
alçak ve penceresiı evlerde, Ça· 
lılık ve bataklıklarda kulübelerde 
ıefıline yaşıyorlar, çav.dar ve yu
laf ekmeQ'inden başka bir iey bu
lamıyorlardı. Baıı yerlerde kesta · 
ne ile geçiniyorlardı. Bunlar sene· 
de ancak dört defa, bü}ük yor
tularda et yıyebiliyorlardı. Kadın
lar, çocuklar yalınayak g-eıerlerdi . 

1739 yılında çok amklı bir 
hal olmuştu. Aç kalanlar ekmek 
taşıyan kadınlara raslayınca: 

- Ekmek, ekmek.. diye ba· 
ğırarak hücum ettile ve kadınları 
öldürüp ekmeklerin aldılar. 

••• 
Dük D'orlean bir gün sim si· 

yah bir ekmek alıp kırata gitmiı 
ve:ıöyle demiıti: 

- Haşmetpenah .. İşte tebaa
nız bu ekmeği yi)or .. 

Kral bir müddet düıünmüş 

ve Şatter piskoposuna: 

YAZAN 

N. A. 
- Ahali ne vaziyettedir ? 

d iye sormuş , şu cevabı al-
mıştı : 

- Köylüler koyun gibi ot 
yiyorlar . . Sinek gibi açlıktan 

geberiyorlar . 
Fakat kral gene bir şey ya

pamamıştı • Yapaınaıdı •. Çünkü 
o, yalnız kendi eğlencelerini dü
şünüyordu Gene 1750 yılında T~
ren köylüleri kıtlıktan o hale gel· 
miş!er , o kadar kuvvetten düş

müşlerdi ki , tarlalarında çalışa
mıyorlardı . 

Saray duvarları içinde yaşı· 

yanlar bunlarla bir an bile ala· 
kadar olmak lüzumunu hissetmi-
yorlardı . Milyonlar , parasız, aç 
köylüden toplanarak hazinelere 
öolduruluyor , oradan delicesine 
aarfediliyordu . Kral eğleniyor , 
içiyor ve zevkini bir an bile geri 
bırakmıyordu . 

1750 yılı 16 mayıs günü aç. 
lar isyan ettiler • 

- Ekmek .. ekmek istiyo· 
ruz .. diye etrafa saldırdıldt . 

Fakat silAhlı kuvvetler , aç 
insanları kolayca bastırdılar . 
Onlar: 

- Açlıktan öleceğimize hak· 
kımızı bağ'lra ba~ıra iıtiyerek öle
Jjm .• diyorlardı • Bu , açların 

silfihla bile durdurulamıyacağını 
göıteriyordu • 

Neticede onları aldattılar: 
- Sizden verıi almıyacağız .. 

sizi doyuracağız .. dediler. 
O vakit açların gözleri se· 

vinçle parladı . Minnetle kendi
lerini aldatanların gözlerine bak· 
tılar. Dağıldılar . 

Kral bir müddet daha yaşa. 

dı • Bir müddet daha Fransız 
köylüleri inlediler . 

Açlar , bir daha aldandıkla
rını görünce , içleri hırs , kin ve 
intikamla yandı. Tohum ekilmişti. 
Bu , Fransayı hürriyet ve istik
l41e ulaştıran büyük ihtilalin 
ilk basama~ı oldu • 

Sud Kostik geldi 

Öğrendiğimize göre memle

ketimize lngiltereden 300 varil 

dolu olarak sud kostik , Alman · 

yadan 2800 boş zeytinyağı · varili 

gelmiştir . 

Almanyadan getirtilen mad

deler meyanında 1800 ton mat· 

baa kağıdı , fotoğraf malzemesi, 

çocuk arabası , kimyevi madde

ler , boya , radyo ve demir ak 

İki gencimizin 
güzel hareketi 

Haber aldığımıza gö re , şeh 
rimiz fabrikatorlarından liay Nori 
Hasın oğlu: Bay Kadir Hasla Kay
seri eşrafından Mehmet Germir· 
linin kızı Rezan Germirlinin ni· 
kah ve düğün törenleri aileler 
arasında Bay Nuri Hasın evinde 
yapılmıştır . Gt:nç evliler böyle 
mütevazi bir şekilde evlenmeyi 

tercih etm'şler ve nikahla düğün
lerinde yapılacak masraflar kar· 
şılılı olan para;ıın 1500 lirasını 

Türk Hava Kurumuna ve 500 
liraıını da rakir yavrularımıza sarf 
edilmek üz.ere llk okullar Himaye 
Birliği emrine vermişlerdir. Genç· 
lerimiıin bu güzel jestini takdirle 
karşılarıı . 

Futbol maçı 
Adana stadında yapılan Milli 

Mensucat Adana Gençlik Kulüble
ri futbol mıtçı çok gü1el olmuştur. 
Müsabakayı Milli Mensucat Genç· 
tik Kulübü 4--3 kazanmıştır. 

Atış poligonunda 
atışlar devam ediyor 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl· 
gesi Adana atış poligonunda her 
hafta Cumartesi ve Pazar günleri 
atış musabakaları yapılmaktadır. 

Muharebe silahlan ile daireli 
baş hedefine yapılan atışlarda 

Malatya Mensucat Gançlik Kulü
bünden Fehmi Yüceyar · ile Milli 
Mensucattan Ramazan Tanrıverdi 

üçer kurşunda 35 puvan Milli 

Mensucat Gençlik Kulübünden 
Nuri Özbek ile Malatya Mensucat 
Gençlik kulübünden Ahmet Bölük 
baş 34 puvan ile iyi derece almış
lardır. Bu çeşit musabakaların her 
hafta devam edeceğini memnuni· 
yelle haber aldık. 

Yeni meyveler 
Şehrimizde yaz mtyvelerinin 

bir kaçı çıkmış ve satışına baş

lanmıştır . Yenidünyanın kilosu 
altmış kuruştap, eriğin 40 ktJruş· 

tan satılmaktadır . Bu rakamlar 
gösteriyor ki, bu yıl bölgemizde 
meyve fiatları :ır·üksek olacaktır . 

ı Sende son tertip ta· ı l ••rruf bonolarından bir J 
ı tane al ! ı 

: ........................ : 
Belediye vergileri 

Belediyelerin ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere bazı belediye vergi 
ve resimlerine bir mikdar zam 
yapılması için Dahiliye Vekale
tince hazırlanan kanun .Jayihası , 
düşüncelerini:bildirmeleri için Ve· 
ldiletlere gönderilmiştir . 

Düğünden dönen bir 
kadına tecavüz 

Ceyhan : 13 ( Türksözü mu. 
habirinden )- Bota mahall~sinde 
oturan Yusuf kızı Hatun dün ge
ce mahallede yapılan düğün ~evine 
dönerken lsa oğlu lsmail Öz.kan 
adında birisi karşı~ına çıkmış, ken
disine ıilih sıkm ı.şhr . Kurşunlar
dan ikisi patlamamış , diğeri de 
isabet etmemiştir • 

Vaziyeti haber aları emniyet 
memurları derhal suçluyu yaka
lıyarak adlıyeye teslim etmişler
d ir . 

Ceyhan emniyet komiıeri ve 
memurları her defada oldujtu gi-

bi bu dtfada da azamı hassasi· 
yet göc;termişlerdir. 

Bisiklet yarışı 
Yeni istasyonla K urttepe ara· 

sında üç defa gidiş geliş 60 kilo· 

metrelik bisiklet yarışı yapılmışhr. 

Bu musabakaları ( bisiklet ajanı 

Adli Belgcr idare etmiştir. Neti· 
cede.. Milli Mensucat Gençlik Ku
lübünden Ahmet Ersoy birinciliği 
kazanmıştır. 

Ceyhanda tutulan 
kaçak yulaflar 

Ceyhan: ( Türksöıü muhabi 

rinden ) - Ceyhanın Konako~lu 

mahallesinde oturan Ceyhan tüc

carlarından Mith;ıt Aral'ın elinde 

20 ton yulaf mevcut olduğu hal-

de şimdiye kadar ofise teslim 

etmeyip gi1.li olarak sattığını ha

ber alan Ceyhan emniyet. me

murları tahaı ri emri alarak Mit

hatın magBZaıunda araştırma yap

tıkları zaman: 20 ton }'Ulaf mey. 

dana çıkararak'.Mithatın hakkında 

tutulan zabıt varakasile adliyeye 

ve yulafı da Ceyhan Ofis me-

murluğuna teslim etmişlerdir 

• 
Amerika sahillerini bekleyen çoban köpekleri 
Mr. Mac Murray, Birleşik Devletlerin Ankara 

Büyük Elçisi iken, bundan beş yıl önce, dostu Hen· 
ri Wallace'a buradan gönderilecek hediyelerin en 
güzellerinden birini yollamıştı : iki çoban köP.e'ği ... 
Bugün reis Ruzvelt'in muavini olan Henri Wallace 
o zaman Amerika'da ziraat işlerinin başında bulu· 
nuyordu . 

H. Wallace, kıta aşırı bir meml"ketten yolla
nan bu değerli hediyeyi Amerika için en faydalı 
şekilde kullanmayı düşündü ve bu köpeklerin üre· 
tilmesini emretti. Ôyle ki bir çift çoban köpeti, 
beş yıl sonra bugün g-eniş bir aile olmuştur. 

işin güzel tarafı, Anadolu'da koyun sürülerinin 

en iyi bekçiliğini yapan bu köpeklerin Amerika'da 
daha ehemmiyetli vazifeler aldığıdır. Çoban köpek· 
!erinin bekçilikteki mahirlilclerini anlıyan Amerika· 
lılar, şimdi bunlara baskın ihtimali olan sahillerini 
beklettirmektedirler. El üstünde tutuldutuna ıöre, 
bu vazifeyi pek güzel yaptıklarını ve Amerika'ya 
yabancı ayağ'ı bastırmadıklannı sanırız. 

Garip talih, burada yalnız mbum sürülerin ha· 
şında, yırbcı kurtları beklerlerdi! 

Fakat daha güzeli, akrabaları hala burada o
lan bu köpeklerin Arnerika'da adlannın da detişti· 
rilmemiş olmasıdır. Memleketlerini değiştirdiler ama 
c Çoban köpea-i> adlarını birlikte götürdüler. 

Bu pazar' günü Adana Sta
dında ( Altın Çivili Müsabaka
lar ) adı ile muhtelif atletizm 
hareketleri yapılmıştır . Netice· 
leri : 

300 Metre : 
1 - lbrahim Tinli , 2 Saba· 

haddin Canka , 3 Fehmi Ongül 
1000 Metre : 
l - Zülküf Baykara , 2 Mu· 

har rem Gülergin , 3 Tahsin Çif • 
çioğlu 

Gülle atml\ : 
1 - Muhittin Görzdemir , 2 

Necati Çetin , 3 Abdullah Anıt 
Sırıkla Yüksek atlama ' 
1 - Süleyman Erol , 2 Aıa. 

eıidin Parlar 
500 Metre : 
1 - Sabit Oktan , 2 Hayri 

Aybar 
Üç adım atlama : 
1 - lbrahim Tinli , 2 Nahit 

Altan , 3 Bedri Şensert 
10000 Metre : 
1 - Hüseyin Yü~el, 2 Meh

met Aktı , 3 Mehmet İkigfil 
Cirit atma : 
1 - Bedri Şcnsert , 2 Ne

cati Çetin , 3 Süle)man Erol 
Disk atma : 
1 - Muhittin Görı.demir, :l 

Asman Saylam , 3 Yusuf Kan· 
lıca 

110 Mania : 
1 - Nihat Cılba , 2 İbrahim 

Tinli , 3 Muzaffer Ünver • 

oıreıçııerlmlz 

kampa girdi 
Türkiye serbest gürtf birin· 

ciliklerinc iştirak edecek Bölge· 
miz güreş ekibine Beden terbiye
si Seyhan Bölgesi 2ilreş kampı 

açılmııtır. Bölgemiz şampiyonu 

güreşçileri gürrş ajanımız nezareti 
altında güreş antranörümiizden 
her gıin ders görmektedir. Spor
cularımıza başarılar dileriz. 

Türkiye için 
gelen eşyalar 

Haber aldığımıza göre, Muh· 
telif memleketlere sipariş edilen 
eşyaların bir çotu Basraya gel· 
miş, fakat orada kalmıştır. Bu mal
ların mümkün olduğu kadar kıaa 

bir zamanda memleketimize geti· 
rilmesi ~i Ticaret Vekaleti, Suri· 
ye, Irak hükumetleri ile temaslara 
başlamııtır. 

Bilgiler 

Zeytin yağını 
muayene kolaylığı 
Zeytinyağı satın alınırken saf 

yahut mahliit olduğunu anlamak 
için pek basit bir usul vardır : 

Zeytinyagı bulunan şiıeyi sal· 
lamalı , eğer ya~ köpürürşc saf 
de~ildir. 

lçine karıştırılan yeğ'ın cinsi
ni anlamak için bir kahve finca
nına ayrılan z.eytinya~ı içine bir 
iki damla CJksijenli su damlatmalı, 
Eğer yağın rengi yeşil olursa hı
lis zeytinyAğ'ıdır , kırmızı olursa 
susam yağı, açık kırmızı olursa 
haşhaı yağı, gri olursa fıstık ya· 
ğ'ı karışıktır . 

Yumurtanın 

akı ve sarısı 
Bazan yemek veya tatlı yıpar

kr-n yumurtaların sarılarını akların· 
dan ayırmak icap eder. Bunu her· 
kes kolayca yapamaz. Tarif ede
oeğimiz usul yumurtaları pek ko· 
layca akından ayırır. 

Temiz bir huniyi bir bardak 
üzerine koymalt. Yumurtayı huni 

Sayfa 2 

Tetkik •• 
lngilterenin 

uçak gemileri 
Hint ıularuıda battığı bildiriJeP 

Hermes tayyare ~ıemiıi 1919 
da yapılmıştı. Hacmi 10,810 

ton, yolu saatto 25 ·mildi. 20 tay
yare taııyordu. Mürettebata 29 
zabit, 664 erdi. 6 taoe 140 lık 

3 taoe 102 lik, 26 hafif topu 
vardı. 

Harp bqlamazdan ~evvel lu· 
:giliz donanmaaında 6 tayyare ır• · 

misi vardı. Hermes, Furiouı ·Fatlt• 
Courageouı: Gloriou:, Ark Royal· 
Bu altı gemiden dördü batmıfı 

yalnız Furiouı ve Eaıle kalmııtır· 
Buna mukabil harbin iptida• 

ıındauberi 5 yeni tayyare ıemiıi 
yapılmııtır· Bunların isimleri fU • 
dur: 

İllustrius, Victorious, f ormi • 
dable, İndomitable, lmplacable. 
Bu bet gemi eştir. Hacimleri 22 
bin ton, yollara saatte 30,5 mil· 
dir. Kırkar tayyare taşırlar. 

Bu beş gemiden başka 14,750 
tonluk Unicorn ve İlluıtrionı'un 
eşi İndefatigabJe adında iki tay· 

yare gemisi daha yapılacaktır. 

Battıtı bildirilen Birminghaıo 
kruvazörü 1936 da yapılmıftır. 
Hacmi 9000 ton, yolu 32 mil, 

mürettebatı 700 kitidir. 12 tan• 
132 lik, 8 tane 102 lik, ve birç~ 
uçaksavar topu vardır. 

Emerald kruvazörü 1920 dt 
yapılmıtbr. Hacmi 7,500 tou, yolıı 

33 mil, mürettebatı 574 kitidir. 
7 tane 152 lik, 3 tane 102 lik vt 

birçok küçük topu vardır. 

TORKIYE Radgoıa 

ANKARA Radyoıu 

Sah - 14.4.1942 

7 .30 Prognm ~e memleket saat 

ayan 
7.33 Mlbik : Hafif Proıraaı 

( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleri 

8.00 Müzik : Senfonik parça• 

lar ( Pl ) 

8.15/ 

8.30 

12.30 

12.33 

E.vin saati 

Program ve Memleket aaat 
Ayarı 

Müıik : 

12.45 Ajanı Haberleri 

13.00/ 
13.30 Müzik : Türkçe Pllklaf 

pro2ramının devamı 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müı.ik : Radyo Salon Or' ... 

kestraaı ( VigJonilt NeciP 

Atkın ) 

18.45 Ziraat takvimi 

18.55 Milı.ik : Fasıl heyeti 
• 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 

19.45 Konuıma 

19.55 Müzik : 

20.15 Radyo Gaı.eteıi 

'.l0.45 

21.15 

21.30 

Müzik : , 

Konuım• 

Müz.ik: 

21.45 Müzik : 

22.30 Memleket Saat Ayan ajan' 

Haberleri ve Boraalar 
22.45/ 
Tl.50 Yarınki 

Kapanı~ 

Prorram 
• 
~ 
J 

' __ _:_~~~~--:-~~-..../1 ~ 

içine kırınca sansı huni içi.n~e ıc•: 
lır, akı süzülerek bardak ıçıne ~1 
kar. Her yumurtay.ı kırdıkça • ., 
süzüldükten sonra saneım ayrı bl 

kap içersine koymalı. 

iki yumurta 1üıtüstc huni içer 
sine kırılmamalıdır. 



• 

.. 14 NiAn 1942 

._..,.., .. 
M ıltı ad111na iki bininci aJun 

yapılmııtır. Tıbit bu sürekli 
akınların ve hDcumlırın en 

blyük ıshrıbını orada oturan ı • 
hali çekiyor. O mln11ebetle bu
da Maltı da oturanların kimler 
0 l«hltunu inceltmek istiyoruz. 

Maltalıların ylkaek sınıfların· 
dı Normıa, lapanyol ve ltılyan 
klin vardır. 

Meltı'aın kut11I azizi sayı· 
laa St. John katoUlc Avrupa'nın 
llilaıdeteriadea birisi idi. 

lnıiliıler adıyı İflalleri sırı· 
..... Mıltı'da blyGlc asalet un
••ı tqıyın yirmi dört aile bu · 
haiayorda. 

Malta'da-ııll olan ve ~lmı· 
Y• halk, Fe;u, mıltıı dili ko11u-
1Vlar ki bu dil. ltalyancıdan ta
•-.niyle ayrı bir dildir. ltalyıncı, 
ta.aımiyle farklı bir telifuzlı hal· 
lua ılhda biri tarafından konu. 
lalar. Bupn adanın resmi dili o... lnıiliıce halk ırasında ko
Dlfmı dili halini de ılmlfhr. 

Maltalılar, ıüıel innnlırdır. 
Valıtiyle buraları iıtili etmif olan 
llo,u renkli inaanların tesiri cenu
bi ltılyıdı olduh kadar kendi· 
Dl ıclttermemiıtir. Bu bakımdan 
llfltaltlar, sicib'ılalırdın daha a· 
Çılc renlcUdirler. 

Kıdın'ır, umumiyetle erkek· 
... den daha küçük çaptadırlar. 
SiJıh ıöıUi ve parlak Hçhdırlar. 

ıelci ve peteli insanlardır. He
.._ hepıi Roma lcatolik kiliıeıi
De tabidirler. 

. .._.tının:niifuıu airıtle çatıl· 
lllf(ır. Adadı onuncu asırda 16, 
"167 kifi yqıyordu. 

1901 de bu miktar 145,605. 
1911 de 219,211, 1931 tle 258,400 
Olı111ttur. 

~allardı yakın 11a1anlıra 
lttc1ar ltılyınca okutulurdu. Fa
k.t il. okull~rd~ bu denin i tl'C!· 
~ 1923 aenuinde lsaldıralmaftır. 

~ Ka,.n ............. 
Olayının her tarafındı, ku. 

lllf buhranı vardır. Evde ıiyilen 
'obc:tötambrlar, yeni bir':' kumq. 
:- yıpılmıtı bıılanmııtır. Bu 
llnlf eakimiı elbiselerin ıatlım 
k111mıınndın, dikilen elbiaeleri11 
•rtan parçalarından yıpılmııtır. 

Parçaler yınyana modelde 
16r1Jdıqd ıckilde eklenerek bir 
.... haline retirdikten aonra 

biçilip dikilmektedir. 

Empri•e kumaflırı beaıiyen 
bta ekli kamqtaa yapıl1n sabah· 
hlı çok befenil•ektcdir. 

Ev ili yaparken ıiyilen bu 
tlbiae pek rıtbet bulaıuttur, 811-
llatden, )'lnlOden ve ipekliden 
~~Pılan bu çqit kumıı, mühim 
.., iktisat trmin ediyor. 

Antara11.-ı llAwa 
wı lo911t•ımm <•.,, 1 inci uyf aö) 

tePkiıini Boltevik b .. ıaında tek
'trr.aan fiddetli bir hiddet fırtı· 
lltaı ile botufmatı çahııyer. 

Soy7et buıaı burada nakline 
....... olmayan tabirlerle Alman· 
YIJa, Tlrk mahkemelİne Ye Tlrk 
-.. ... ..,,., hakaret etmektedir. 
~et -..ıam bu· iftin clalpaı 
......_._ teflerinla zebniyeti Ye 

~.. etler Birlitinde hlldlm atlren 
~1• yuıflaaclarar. Buna muka· 

l.u 'tlrk adliyeıiain •ekarlı •e 
..... ....._ti BolifeYik propa· 
llıwıı•aa •ta mlcaclele ile t:!:" ltlr tezat tefldl ediyor. Bir 

Uha mecleal dlaya Rus 
~rbaia ritle baliacle mabkO· -
...,..,,etleru. aetieeleaea mahut Bol· 
=.:;:Jatro malabmelerini ha· 

kWar.~Bu ....ı.kemelenle 

~-·1ar bitin dlayayı flllrtaD 
l'_a • ~etle ıuçluaclınllDlflarclı. 
~ lalkimler mGclcliumumiclen 
~ ..w.ı.tlı claTnamak l.tl7or-

~ 

, 
' 

_pış ~-iABERLER MENDE 
ilkbahardaki 
akın ve iki 

cephe meselesi 

Alm•wra 
... 1rııa1ror 

ı••···· .. ••••• Lon<lrada bulunan 
mülteci hükumetler 

Stokbolm : 13 (A.A.) Lond· 
rada bulunan mQlteci hükGmetler · 
den &.ir kıımınım Ameribya gi, 
dip yerleımek ihtimali vardır. 

Af Rlll HIBEll Ti Al••• B•ll101an11 .. iMi MollıDırıaı 
ı•Qp ıırtrıı.m Badro latlbal11ada 

artak terıddlt ıtmııııwıı 

Mağazamızda yeni sistem makinelerle 

Ankara ; 13.(lladyo Cl•zeteal)
RH Amerikan, lnıiliz. mahfilleri, 
ilkbahar Taarruzundan sonra do· 
tacak yeni dünya hakkında mü· 
btilır aerdctmelcte ve bu mevzu 
ile meııul olmaktadırlar. 

••••••••••••• 
lıl111.11ı.a 
ITALYATI 

BOMBAUDI 

Kahire : 13 (A.A.) - 11 Ni· 
sandı dilfman tayyareleri Sireaıyk 
balreainde kartılanmıt ve bir kaçı 
bombalanmıftır. lakenderiye ci••· 
rında da bir mihver uÇafı dütü· 
rtılmiiftOr. Cuma günQcle iki Al· 
mıa tayyareıi tahrip edilmiftir, 
Bizim ıaybımız yedi uçakbr. 

. Manşta hava savaşı 
Berlin : 13 (A.4.) - lngiliz 

tayyırel•~ri pazar fiiail atleden 
sonra Maaı kıyaaıncla mal6blyete 
utramıftır. Bu balgede uçan la· 
filiz tayyırelerinden 13 taneıi 
clilfOrillmOftilr. 

bozuk radyolar garanti olarak tamir edilir 

••••• ziv A IŞIKMAN ••••• 
f Abidinpaıa caddesi Vakıflar apartmana karıııında f 
t Na. 82 3-7 14048 t 

••••++•+++•tKt+•+++•++ Amerikan ıenel kurmay bıf· 
kanı Marıahn, lnıilterede bulun· 
mıaı ve ikinci cephe açılması ih· 
timalleri Almanyayı pek sinirlen· 
dirmektedir. lnıiliz tefleri ıofı 
ıünlerdeki beyenatlırında artık 
midıf aatfın taarruz11 · reçile
lecetini söylemektedir. 

...... ltaıwı~ 
1te11••atta 11111ulla 

(llqtaralı llirlacıidel 

Sofyı : 13 ( ı. a. ) - Bulıar 
ajınaı bildiriyor: Bulrır Baıvekili 
beyanatında, Türkiye ile dostluk 
mlnıaebetlerinin daha ziyade kuv
vetlendirilecetini aöylemiıtir . Fi
lof yeni hlkOmetin politikııı hık· 
kında i11hat vermiıtir. 

Yeni hlkOmet iç ve dıı poli· 
tiltıda kuvvetli bir devlet olmak 

ı ve hakkaniyete riayet etmek az.· 
mindedir. 

Sofıa : 13 (ı .a) - Buliar 
ıjınıındın : Bqvekil ve hariciye 
naıırı profeıör FiJof •• dün akpm 
radyoda yeni kükOmelin iç ve 
dıı politikıaa hıkkıDdı bir nutuk 
ıöylemiftir. Filof demiıtirlci: Yeni 
hilkümet, Bulgaristanın ıimdiye 

kadar ıüttütü dıt politikayı takip 
tdecektir. Bu ıiyaaet mihver dev
letleri ve içli pıkt üyeleri ile 11 • 

kı ve ıamiaıi itbirlitinden ayni 
11mındı cenup dota komtu~uz 
Tl~kiye ile mevcut dostluktan 
daha kuvvetli mln11ebetleri idı· 
me ve kuvvetlendirmek arzusun· 
dın ilham alıcıktır. Bulgaristan 
bflylk mlttefikleri ile itbirliti 
hılipde olarak yeni Ayrupa ni11· 
mınm kurulmasına yaardım et· 
mektedir. O yeni Avrupa niza· 
mı ki adalete dayının devamlı 

bir ıulhl temin edecek, memle· 
kethniıin terakkisini ve Bulrariı. 
tanın refahını emniyet altına ala· 
cıktır. 

Londra : 13 (a. ı.) - lnıiliz 
hava kuvvetleri Torino'yu bom
bardman etmiıtir. 

Çörçil'in beyanab 
Londra : 13 (A.A.) - Çörçil 

Avam Kamaruıncla, Hind Okya· 
nnıundaki ıon ha.liıeler hakkında 
izahat vermiftir. .. ., .. .,., .... 

< ... &ararı llirlaeiılel 

lerdir. Mihverciler iki meakOn 
yerden çıkarılmıttır. · Kunkde de 
bir flrnizon Alman noktalarına 
48 akın yapmaftıe. 

Berlin : 13 (A.A.) - Alman 
reımi tebliti: 

Ruslar 11 Niaancla yeni hl· 
c•mlar yapmıtlarcbr. Arka arkayı 
yapılan cl4rt hlcum akim kalmıt· 
tıtr· iki filnde US tank tahrip 
edilmiftir· Merkez ve fimal ke· 
ıimincle Rus hücumları neticaiz 
kalmıftar. Hava kuvYetlerimiz ka · 
rı barekltımızı cleıteklemiflir. 

Berlin : 13 (a.a. - Alman 
ordular bıı kumHdanhtı tebliti· 
ne ıöre, lnıilbler paıaıar günü 
ötleden sonra mınf kıyıları üze· 
rinde yeni bir atar yenilıiye ut· 
radı. 50 kadar avcının himıyeıin· 
de 12 bomba oçıfı Belçika Hhi
lioe varmak üz.ere iken Alman 
ıv uçakları tarafından kartalını· 
rık ıavqa •ecbur edilmiftir. 
ş1ddetli bir hava muharebtsi o· 
lın çarpıtmadı Almanlar lngiliz 
trfkilini datıtmııtır. 

Mesut bir nişan 
Ceyhandı f ıbrikator Bay Ha· 

nefi Ôıbilenin kızı Adnan Ôz.bi· 
lenle Kadirlide dıvA vekili Bay J' 
Klaıil Akçalının otlu Dr .Bay Arif 
Akçalının niıan törenleri ı 1.....:<f-
942 tarihinde iki tarafın dostlara 
aruındı Hanefi Ôıbilen evinde 
yapılmıştır • Gençlere saadetler 
dıleria . 

BerUn : 13 (ı. ı.) - Ruslar, CEBEllBrft(IEJ C. M. 
bundan evel akim kalan taarruJla· 1: 
rını .1 :.4.42 de tekrı.rl~mı~lardır. UIUMILl"lllO(N 
mühım hava kuvvetlerının hımıye· a n • 
si altında taklarla kalababp kıtalar· "S/ll 

941 
"h' d• 

1 k k l d" h- 1. 1 tarı ın e arpanın 
ı ar a ar ayı yapı an ort ucum 1 k'l 12 k k 
k k "f . j ı osunu urup satma sure• 

a ım kılmııtır. Akınlar \e sı edil· tiyle Milli korunma kanua na Y· 
miı, atefimizle püskürtülmüıtir. lan hareketten auçlu o.m:niy:nin 
iki Nisandı 1 ıs tank tahrip edil· Ati beyli mahallesinden Hasan ot· 
mit ya .huarı ujTablnuıhr. ·lu Zahire ticaretiyle mtlfUI Ali 

Berlın: 13 (La.)- Kerç yanm Küçük ve Salim otlu çiftçilikle 
aduındaki düıman hücumları ıtır meırul Mehmet Çakır haklarında 
kayıplarla püakürtülmüıtür. Dotu Asliye ceza m~emeainde yapa· 
cebhesinin diter kesimlerinde ol· lan duruıma sonunda bunlardan 
dukca önemli kuvvetlerin yıptıtı Alinin Milli korunmı kanununun 
taarruzlarda düıman 1600 esir, 59 uncu maddeıinin 3 - üncü 
1000 ölü vermif, üç tank, 40 ınit· bendine ve Türk ceza kanununun 
ralyöı bırıkmııtar. jıponyada Bol· 80 inci maddeline riin: (S) lira 
ıeviklere kanlı kayıplar verdiril· ı (80) kuruı ıtır pıra cezasiyle 
IPiıtir. Savq tayyarelerimiz bütün mahkumiyetine, bir hafta dükkl
~ebhede tesirli faaliyette bulunmuı· nanın kıpablmuına ve mehmedin 
tur. MiUt korunma kanununun S9 un· 

Şimal Afrikada topçu ve afif cu maddesinin 3 - ilncü bendine 
fuliyetleri olmuıtur. Maltaya p:e fÖre <5>. lira ~tır ~· c:9111İyle 
ründüz devamla faaliyette bulun· mabk~yeUe~~e daır venlen hü· 

... ı rd kim katılefllllıtır. ilin olunur. 
mU9"ı ır. ' 140S3 

............... 991 
an .... Çllçl ve Malllwı Saldplerıaı ı 

1 DEMtRiŞ
1

A(:ILDI i 
Her nevi alib ziraiye imal ve tamiri, 1 

bütün makinelere yedek parça, pik ve 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 
her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iı· 
leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADltES: Ealıi l•ta•yo,; lıaralı,ola lı,arıııınJ Demir ı, 
TM..-al Aılrai: Adana Demir lı Telefon 363 .................... 

Seyhan Defterdarlığından : 

Senelik ican 350 lira takdir olunan Adalı, Bebeli Otlalciye 
mahalleri 1/51942 tarihinden 30-4-943 tarihine kadar bir sene 

müd.&etle peşin para ve açık arttırma ile icara verilecektir. 

ICat'i ihalesi 1/5/942 tarihine müsadif cuma ıünü saat 15 de 
41efterdarlıkta müteşekkil komisyonda }apılacağından şartname-
sini görmt.k. istiyenlerin her gün milli emlalt servisine ve 
taliplerinde 'fı 1,S teminatlarile mezkur gün ve saatta komisyon· 
da hazır bulu6malan ilin olunur. 14-18-22-26 14046 

ilan . 
C E Y H l N 8 E l E O İY E S 1 N O E N : 

1 - Ceyhan Jandarma dairesiyle Ceyhan nehri ·arasındaki 
Belediyeye ait bahçe üç sene müddetle icara verilecektir. 

2 - ihale 20/Nisan/942 Pazartesi rünü saat 14 de Ceyhan 
Belediye Daimi Encümen salonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin şartnameyi görmek ve öğrenmek isteyenle· 
rin Ceyhan Belediye Muhasebecilijine müracaatlan. 

4 - Bir ıenelik muhammen bedeli (230) lira (7S) kuruştur . 
9-15 14047 

Sofya : 13 (ı.ı.) - Kral&· 
ri8, din yeai b0k4m&tin toplant~
ama reialik etmit' ve tıkip edile· 
cek •iyuet hrklcındı talimat ver
miftir. Toplantı iki saat ıOrmOı· 
tür. 

Maltaya hücumlar 
Malta : 13 (A.A.) - Son 24 

Mat içincle 7 u~ dtlflrllmilf, 
ikiıi hasarı utrıtılmıtbr. Siviller 
aruıncla 230 ~mı ve 628 yaralı 

•ardır. 

........... 
•••tınll •lllal••• 

__ , ____________________________________________ ~----------------~~~~ 

Seyhan Defterdarlığından: 

Lavalın temasları 
Vifi : 13 (A.A.) ..!.. Lanl 

nmarteıi fGnG Viticle Pctenle 
ririlfmlftlr. Darlancla rörilfmecle 
bulunmuttur. 

••rl v ... , .... 
tıtlllll• 

( Bap l inci •171~• ) 
tHrruı için çok bflyflk kuvvetler 
haıırladıklırını söylüyor · S.. ıa· 
ıete hllhaten diyor ki : 

c Almanlar kııın ihtiyat kuv
vetlerine dolcunmımlflar , biraz 
reri çelrilmeti ıöıe alarak cep. 
heyi aı kuvvetle müdafii etmif 
lerdir • lıkbıhar taarruıu için 
har.manan kuvvetlerin timdi top· 
lanmı yerlerine ıönderilmeıine 
bqfınmıttır • Almanlar kıtın pek 
çok miktardı tank ve top yap· 
mıılaıdır • Ahoın tecrilbelere 
dıyaaırak Şark cephe1indeki 
muharebeler için huıual taradı 
malzeme imal edilmiftir. > 

(Jlet&anfı .,......, 

rika ye lngiliz cloatlarımızın ray· 
retlerin• Ul'fl llkayd kalamayız. 
Almaayı ve japonyının bu harbi 
kazanarak dGnyıya bGkmetmeleri 
clGnya için bir fıciı olur. ,Bunu 
rarmek iıtemeyiz. laıiltereye be>· 
yun etmeditimiz ribi her banıi 
bir Mldırpna Ul'flcla boyun ey· 
meyecefiz demiftir. 

Dombay : 13 (A.A.) - Gaacli 
bir makaleaincle, Hindiataıua bot 
•aidlerle alclaamayıcatmı, bir ta· 
ımaza kartı kencliai · mGclafaa ede· 
cetiai Hintlilerin ne latizlere 
kini, necle Japoalara HYfİıi ol· 
maclıtı yazmıttır• 

Yeniclelhi : 13 ( A.A. ) -
Kripı'ia tekliflerinin reddeclilme· 
sine rıtmen Hindiıtandı mGclafu 
hazırlıldua devam etmektedir. Sa· 
hillercle tertibat ıbnmaftar. 

Lonclra : 13 · (A.A.) - Kripa 
tayyare ile Hiacliataaclaa ıyrılclı. 

lzmirde Abdulhakha· 
mit günü kutlandı 
lımir : 13 ( a. ı. ) - Abdul· 

hıkhlmit'in 611ml yıldönlml mil· 
naaebetile lz.miTdelci Hılkevlerinde 
törenler yıpılmıftır • 

Mahalleıi Mevkii Cinsi Ada Parsel 

Çınarlı Şabıniye o" ve arsa 395 2 
Ali dede Kınlı Fab. arsa 74 46 
Kurtuluı Yeni istasyon .. 541 11 .. • • • 5tt 1 1 

• .. .. .. 541 10 
• .. • .. 521 4 .. • .. • 541 12 

Döteme Naci bey .. 3S7 8 
Uluca mi Emirler Hamım 135> 26 

Kıruoku Çırak Oükkln 182 21 
.. Sinema retidi Arsa 190 2 

Döteme Kıra Salih sok. 340 13 • .. Toprak sokıtı 329 185 .. 
• Eyyup çavuı .. 329 105 

' Tap. T. No. 
Yılanb San Ali Bat yeri Mart 941 64 

• Şuayip ef. .. .. 2.Teı. 936 8 
Kırabbiyı Bat. Hane Tefrinievvel 

Garaj 933 ıı 

Hazine hissesinin deteri 
Mikdan 

Metre M. Lira ı<. 

296 400 00 
83 24 90 

207 78 00 
65 19 50 

180 54 00 
270 5, 00 
308 126 00 

69 41 40 
761,5 1134 26 

10 107 ıs 
313 626 00 

57,5 14 38 
70 35 00 

100 50 00 

919 100 ()() 

14877.5 297 55 

8731 399 6'2 

Hazine 
Hissesi 

Temınu 

.. .. 
• .. 
" 
• 
• 

-864 
1 - 7 

Temımı 

.. 

.. 

.. 

.. .. 

.. 
Yukındı evsafı yııılı on yedi parça gayn menkulun mülkiyetleri peıin parı ve açık arttırma 

ile aabp Ç1kanlmıı olup müzayedeleri 28/4/942 tarihine müsadif Sah günü saat ıs de Defterdarlıkta 
lf'Üteıekkil komiıyondı yıpılıca~dan izahat almak isteyenlerin her rün Milli emliıt' dıireıine müraca· 
atları ve taliplerin de yüıde yedi buçuk teminatlıriyle komisyonda hazır bulunmaları ilAn olunur. 

1~--14-17-21 14054 
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Şayfa 4 TORKSôZO 

:············ .......................... . 
1 1 

~· - - -
B o R SA 

1 TÜRKSÖZÜ 1 
• • 

PAMUK- HUBUBAT 
i 

11 • 4 - 1941 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

~ 

K. s. K. s. 

• • 1 Gazete ve Matbaası 1 
Koza 1 00,00 00,001 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,0C· 00,00 
Klevland il oo.oo 00,00 

• • • • 
M. Parlağ_ı 00,00 00,00 ı 
P. Temizi 00,00 1 00,00 

• • ! Türksözü OKUYUCUlARIHA DÜNYANIH HER TARA- ! 
Kapı malı 1 

Y. Çiğidi 00,00\ 
K. Çiğidi 0,00 " 
Susam 

: rlHDA ·vuKU BUlAN HADİSElERİ GONO GO- : 

! Gazetesi HONEVERİR. TÜRKSÖZÜNO TAKİP EDİNİZ. ! 
o,ooı - . 

Buğday yerli 00,0 1 0,00 
Arpa 0,00 l 0,00 

1 Yulaf - o.oo 0,00 

---- 1 
=.::ı ---

• • . , . Serbes Döviz Kurları 
l ı DOLAR 1 

Alış 129.20 

•
• Bitap, mecmua, çek, bilet, aııı, 1 
• plan, llarıta, llDamam matbaa TürksÖzÜ : 

Satış 132.20 
STERLiN 

lihalôt bedelleri (mal ~e- 776 

• ıııerlal Tlrklyede mevcut mat· • · 
: 11aaıara rekabet eder derecede Matbaası : 

l ı deli ) primli satıı 

il 
Türklyeden gönderilen nav• 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedelleri 728 

: tab ve ııraoe elden çıkarır. : 
Ôlarak gelen Dövizlerin alıJ 
kuru 
Vardım ve seyyahlara ve- 728 • • saire içil\ gelen:dövl:rlerln • • alıı kuru 
Primsiz satıı (Tahsil mas-

! Türksözü Cilt Kısmı i • • 
524 · 

ratlan vesaire ) 
Primsiz alıJ Kuru 520 ' 

-= 

: SAGlAM, TEMİZ, ZARİf CilT ISlERİNİZİ ANCAK TÜRKSôZO : 

i MÜCELLİTHAHESİNDE YAPTIRABiLIRSiHIZ ! 
---------------------. 

Nibetçl eczane 

• • MUSTAf A Rif AT ECZAHAHESI 
• • • ........................................ Kale Kapısmda -

;::::::::A#####:zcır::z::::::zcır:h 

NEVROZIN I~ NEZLE 11 
ft Kırıklık,Ba ş, 1 

Bitin atrıların panzeblrldlr M Diş ve adele tt 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz ! r: •• :~::':r~.ıı Şt· ; 

BiR TEK KAŞE ~ 1 kilde yalnız kaşe " 

NEVRCZiN = G n· ı P ı N : 
~u muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
eını ıüratle iıaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, ıinir mafıal ve 
tdele uhrapları NEVROZİN'le 

teda~i edilir, Müeasir ilaç : 

N E V R O Z l N ' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDiNiZ 
lcabında günde 3 kaıe alınabilir 

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

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samay••i : l00.000.000 T<ırk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

• 

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

aşatıdaki plina göre= ikramiye dağıtı~acakhr. 

4 Adet . 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 it 

' .. 250 .. 1000 .. 
40 ti 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 it 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 ti 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde so 
liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tar\blerinde çekilecektir. -. ... ~ 

" " = ile geçer ft 
= Havaların serinlediği bu : 
w günlerde alacağmız ilk " ... 
N __ tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıaak olmalıdır. il 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
N yormadan ıstırapları dindirir. B 
~ Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız n 
it her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. N 

" " a::::~::::::S:'SCA'##::S:S:ZX• 

"02ccı:::::::::z:::::cc:u:xwuAAK:ZI 

ı--ıl!~: ç~~~~~~: M:~r~~~!~: :.ı--11 
N Bayaaıarımızıa Nazarı DlkkaUne ı " 
N ipek ve . Yal çoraplarmızdan kaçan sapları ft 
= Fransa'dan henüz g.!tirtmiş olduğum , Vitos Otomatik N 
it çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir. ücretle çoraplarınızı 
M tamamen eski haliM koyarak teslim ederiz . 

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

. .................. 

" r-------··-.. -.. --...... -.. 
i i. _ ~~-~~~~~a~i~~. ~~~r~ ;:~!? J 1 
N Tuhafiye Mağazasında J 
N Sipariş kabul Olunur 
M t5-t5 13934 

AA#U#A#X###~~~~=~~= 

1t .Nisan 194! 

DiS MACUHUHUN YARATTlll Slff HAT, 
CAZİBE YE GOZEllİKTİR 1 

• 
RADYOLIN 

• 
T. iş Bankası 
Klçllı tasarral hesapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞ/DELER : 2 Şu6at, 4 Mayı•, 3 Ala.ta•, 

Z lkinciterrin tarihlerinde yapılır 

1941 lllramlyelırl 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 • • 
2 

" 
750 .. ;cı 1,500 " 3 .. 500 .. = 1,500 •• 

10 .. 250 .. = 2,500 " 
40 ,, 100 " - 4,000 . •• 
50 .. 50 " 

c:ıt 2,500 ., 
200 ,, 25 •• = 5,000 ,, 
200 .. lC •• = 2,000 .. 

TUrklye ı, Bank••ına para yebrmekla yalnıa 
para blrlktlrmlf va faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl da denamlf aluraunuz 

ilan 
ADANA Kil LİSESi MOOORlO~~NOEN : 

-

• 

~ Adana Kız lisesinde (2976) lira (68) kuruş keıif bedel' 
li hela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28/4/ 1942 tarihine müsadif Sah a-ünü ıaat 10 
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 foto~raf, (38) kuruşluk bir, 
(8) kuruşluk bir matbu ve bir kuruşluk uçak pulların; dilekQe· 
(erine bağlamak ~uretiyle ihaleden üç gün evvel vilayetera· 111'&1 

caatlan lizımdır. 8-14-21-26 14044 

r;;;~-;;~ .. ;;~;;;;;~pı 
1 

ıarttarı GONDEl.li( ~I! • ADAflA • 

Sahip ue B01muharrfri 
Senellli · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

ı 1 Aylıfı • • • 125 • 
ı Umumi Nep-iyat MildiıriJ 

' ! lllnlar için idareye MACiD G0ÇL0 l:' i mUracaat etmelldlr Ba~ldıOJ yer: TORKSOZO Matbao11 1\ 
................ ff!ff!+t .. •••!ttttttriff!:!ii•i"iffi• 
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