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Halk dağıtma 
birlikleri işi 

idare heyetlerini mahalleli seçecek 
Ankara : 15 (Türksözü Muhabirinden) - Ticaret Vekaleti laıe 

... üateşarlıtı Koordinasyon heyetine verilmek üzere bir karar projesi 
btzırlanmışlır. Edioditim malUmata nazaran her 250 ev olan veya 1000 
'-iifuılu her mıntakada bir halk DaAıtma Birliti teşkil edilecektir. Halk 
J)ıtıtma Birlikleri bulundukları sokak ve mahallelerin adını taşıyacaktır. 

B. Vels'in 
beyanatı 

,...... .. .... ı 
l Sulh meselesi ı 
ı Amerikayı i 

l
ı hiç alakadar J 

etmemektedir ı 
.... .. .... ı 

MACA ll TAN 
ROMANYA 

BUL8.&BllTAN 

V•ıi~aıton, 15 a.a.- Dün a111e 
tecıler toplarıtısıncia haı ıciye 

müıtrfarı M. Summl!r Wcıl· 

'•'e ıorulıon sualler $Unlardtr : 
1 - Bıtrıf şartlarım lııamil 

A.ı"'•n ve lngiliı mümrssillninin :-di Stokholm'da bulundu .. lan 
•klcındaki ıayıalardan haber dar 

llUsınıı? 

a· 2 - Berlin radyosuna göre. 
ırleıik Amerika Mauriıtan, Ro· 

~•nya ve Bulgaristan'• birer no· 
: IÖndererek ba memleketlerle 

1rtc1ik Amerika arasında harp 
~ tnevcut oldutunu bildirmiştir. 
,,e derıiniı? 

- Bu haber dotru değildir. 
~ Üç memleket Amerika'ya harp 

111~ etmiı olmakla beraber, Bir· 
'fık Amerika onlara harp ilan 
~trnemiılir Bunun sebebi harbi i
ln eden hükumetlerin almaıı taı· 
)İlti altında ve k~ndi milletlerinin 
lrıuauna aykm olarak hareket et· 
~iş olmalarıdır. Bununla beraber, 
.0ınınya, Bulraristan ve Maca· 
tıstan mihvere Sovyetler Birliği 
~leyhinde tesirli bir yardımda bu· 
~llıdnldarı takdirde M. Ruı.velt 
c °:1~teye harp ilinını tavsiye ede-
tatır. 

3 - Bulrariıtan'daki kabine 
detiıikli~i ve Bulgariıtan'ın Rus· 
h harbine ııtiraki meselesi? 

- Bu husu.ta yalnız ilk ha
hcrıere malik buluneyorum. Buı. 
l~tiıtan'daki durum hakll.ıuda si
tı •ydınlatamam, fakat son kabi· 
11
' dc~it.klikleriyle bugün Almanr• Ve Bulaıaristan ;rasında yapı· 

:n müzakereler arasında sıkı 
ır münasebet var gibi görünü

}'l.0r. Yani Almanya Bulgar mille· 
ın· 
• 

1 Ruıya,ya karşı harpte kendi· 
h'Yle itbirliğine götürmiye ve bil: 
t 1111 bu if için asker vermesini 
tQıine çalıııyor. 

y '4 - Sir Stafford Gripps'in 
, •ı>tıtı müıakerelerin akim kalma
ına rıQ-men, Hindiıtan'ın mütte-

' co.tı.a s ttua aut.al 

Bir mahalle veya sokak 258 
evden veya 1000 nüfusdan fazla 
oldutu takdirde orada müteaddit 
Halk Dağıtma Birlikleri te$kil edi
lecektir. Ve bunlar numara ile alı
nacaktır. 

Bir mahalle veya sokakta mat· 
lup miktardan az ev veya nüfus 
olsa dahi müstakil bir birlik ku-
rulacaktır. 

1 reis ve 4 azadan mürekkep 
idare heyeti mahallelerden seçile· 
bileceti g.bi mahallin en büyuk 
mülkiye memuru tarafından da ta
yin edileeektir. 

Birliklerin birer dağıtma heye•, 
ti bulunacak ve hangi eve ne 
miktar satış yıtpıldıQ"ı tesbit erlile· 
ccktir. 

Esnaf Cemiydleri, satış koo
peratifleri ve buna benzer diğer 
teşrkküllı-rin f <taliyeti olduQ'u gibi 
kah•cAktır 

Her köyde Dat tma birliği 

kurulması için faaliyete gt-çilecek 
tir. 

Bu suretle yapılacak dağıtma· 
laı dan her vatandaş istifade ede· 
cektir. Bunun içın de birlığe aıa 
olmaları şarttır. 

Azalık şartlan bir ek nizam· 
namede tesbit edilmiştir. 

Şimdi vilayete tebliğ' edilen 
karar teblitinc göre tetkik ve fa. 
aliyetlerde bulunacak Nisan so· 
nuoa kadar hazırlık tamamlanmış 

olacaktır. 

Resmi Gazete ile ilan edilen 
edilmez Birlikler otomatjkman fa
aliyete a-eçecektir. 

Vişi vaziyeti 
Amerika, elçisini 

geri çekiyor? 
Ankara: 15 (Radyo Oaz eteal)
Vişi anstzm milletler arası meıe · 
lelerin ön safına feçmiftir. Ame· 
rika Vişideki detişiklikten hiç 
memnun olmamıştır. Ve bunun 
için Vişi elçisini geri çekmiıtir. 

Vaşington : 15 (A.A.) ·Lavahn 
hükumete girmesi dolayısiyle Ame 
rikanm Vişi büyük elçisi Vaşing· 

tona çatrılmıştır. Elçinin döne· 
ceti çok şüphelidir. 

Vaşington : 15 ( A. A. ) -
Vitiden gelen haberlere göre, 
Vişide yeni Fransayı kurmak için 
proje haıırlanıyor . 

Paris : 15 (a. a.)- işgal edi· 
len arazide Fransız umumi murah· 
hası M. de Brinon Vichy'ye git· 
mek' üzere dün Paris'ten ayrılmış· 

tır. 

Zürih : 15 (a. a.) - Royter : 
Faşist liderlerinden Farinacci Re· 
gime Fascısta gazetesinde ltalya'· 

(Gerisi S tlocil aa1fıMla) 

lfastahanegisogan 
bir hasta kadı.n 

~ latan6ul : 15 (Türlııö~ü Muhabirinden) - Haıelıi haıta
t Q"••i11de tedaoi edilmelıt• olan Eteni adında bir kadın haı
Qharaed•n f aldılı yatalı talıımlarını lıocaaı uaııtaıiyl• dı· 
fca,., fılıarırlıen yalıalanmıı v• adliyeye velıilmiıtir. 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL G0VEN 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaeklzlncl yıl - Sayı : G287 1 
'-----------------------------------· 

luzakşark cephesi I' 

Filipinler de 
muharebeler 
Korogldar na 
Cabo vaziyeti 
Va$ington : 10 ( a. a. ) -

Filipinlerde Korogidar 1'alesıne 
Japonlar dört hücum yapmıştır . 
Cebo adasile muhabere temin 
edilmiıtir. Diğer bölgelerde mü
him bir şey yoktur . Cebo ile 
Korogidor arasında temas tama
men teıis edilmiş bulunuyor. 

Vaşington: 15 ( a. a. )- Bah. 
riye naı.ırlığı, iki Amerikan tica
ret vapurunun batırıldığını bil· 
dirmiştir. 

Yenidelhi : 15 ( a. a. ) -
lngiliz hava kuvvetleri 12 Japon 
tayyareıinden üç tanesini tahrip 
etmiştir. 

Yenidclhi : 

,,-

Ankara suika,st davô.sı 

Suçlular gece yarısına 
kadar isticvap edildi 
DURUŞMA SAF AHA TINDAN ANLAŞlLDIGINA GÖRE 

SUÇLULAR DAVAYI UZATMAK iSTiYOR 

Pavlof'un yeni bazı saçmaları, 
samiinin Türk adliyesini takdiri . 

• 
PAPENIN MEKTUPLARI 

Ankara : 15 ( a. a. ) - Fon ı -------------
Papene yapılan suikaııtten suçlu 
olanların duruımalarına bugün de 
devam olunmuştur . Duruşmada 
lüzumlu evrakın Rusça) a tercüme 
ettirilerek Pavlof ve Kornilofa 
tefhim olunduğu haUında ... i sil· 
lihiyetli hakim naibinin teı.kcrt-ııi 

okunmuştur. Suçlulardan Ahdur· 
rahmanın avukatı milekkilinin böy 
le lıir hadiseye karışmaktan duy
duğu nedameti anlatmış ve diA-er· 
leri de kendileri için re'seıı mü
dafi tayinini iıtemiııir. Mahkeme 
kanunlara ~öre, kendileri için re· 
ıen müdafi tayinine imkan bu
lunmPdığını ve ancak istedikleri 
avukatı müdafi tayinine hakları 
bulunduğunu bildirdi • 

ı ......................... ı 
ı : i Almanya'ya ı 
i Garpten i 
ı ı 

1 Hücum 1 
1 Meselesi i 
ı ı 

Bir in.iliz ••miıinin yandan gör ÜnÜÜfÜ 

Maınun Pavlofun ikamet ve 
fahsiyeti malum bulunduğu halde 
tevkif edilmesinden şikiyetle ke· 
falete batlanıp aerbest bırakıl
maaı talebi kanuni sebepler do
layıııile ve tecviıine imkiin bulu· 
namadıQ'ı beyanile reddedilmiştir. 
Bundan sonra Fon Pepenin iki 

mektubu ile Ankara, J,tanbul ve 
diğer yerlerde bulunan şahitlerin 

maıbut ifadeleri okunmuş "'c suç. 
lulara anlatılmıştır . Suçlular bu 
ifadeleri a11bi bir tavurla dinlc
mifler ve uman ıaman itiraılarla 

Bern : 15 ( a. a . ) - Londra 
toplantılarına ehemmiyet veril· 
meUedir . Marşal ile Hopkinsin 
lngilterede bulunması bu toplan· 
tılara bir kat daha ehemmi et 
verdiriyor . Müttefik tayyareler Japon üslerine ı 

fİddetli hücumlar yaptı . On ni· 
sanda Şan ıimalindeki tayyare 
meydanına yapılan Japoo taar
ruıu~da yedi Japon uçağı düşü· 
rülmüıtür. 

Çunking : 15 ( a. a . )- Ma· 
reşal Çang-Kay-Şekin Birmanyaya 
yaptıQ-ı teftit ziyareti , lrrevadi 
boyunca olan Japon ilerlemesini 
durdurmak için hükumet tarafın· 
dan esaslı tedbirler alınacağı hak· 
kında Çinliler tarafından beslenen 

ümidi kuvvetlf'ndirmiştir . lngiliı
ler bu çevrede yeter derecede 
tank Vf' uçak desteklemesinden 
mahrum olmalarına rağmen ciddi 
savaşlar vermekle beraber son 
haftalar içinde devamlı surette 
geri çekilmişlerdir. 

Marrşalin Birmanyadaki se· 
yahati,baıkumandanın bütün ener· 
jileri için kayali olan Birmanya 
muharebesinde taplamakta oldu· 
ğunu gösteri}Or . Çünkü Çinin 
Hindistanla münasebetleri bu mu· 
harebenin neticesine bağlı bulun· 
maktadır. Bu seyahat muharebe· 
nin son şiddetine varmak üıere 

bulunduğu devreye tesadüf et· 
miştir. 

Japonlar Mandalayı ya,ı?mur 

mevsimi başlamadan almak için 
bütün gayretlerini sarfediyorlar. 

Mareıal Çan-Kay-Şek Birman
yadaki Çin kuvvetlerinin lrnman · 
dana General Alegsandr Stilvell 
ile , Japonları bilhassa lrrcvadi 
cepheıinde durdurmak için alına· 

lecck en iyı tedbirler hakkında 
görüımüştür . 

Çinliler Birmanya muharebe 
ıinin neticesi hakkında betbin 
olmamakla beraber daha şiddetli 
tedbirlerin . alınması gereğinde 

müttefik oldukları söylenebilir. 
Yenidelhi : 15 ( a. a. )- Bir

manya tebliği : Dün bütün cep· 
hede tiddetli savaflar devam et· il 
miştir . Düıman Migyaungye kö· 

yün İfialc ve Taunadingyi'nin ce-

nup batısında tnyikıoı arttırmaya 
muvaffak olmu$tur • 

Dün Sinbaungve'de görüldü~ü 
bildirilen düşman kolu İngiliz ha
va kuvvetleri tarafından bomba. 
lanm1151 da bu hususta henüı. 
tafsilat alınmamıştır. 

ileri çevrede bulunan hir şe· 
hir 12 nisan günü ö~leden sonra 
12 dütman uçağı tarafından bom-
balanmıştır . Müdaf aalarımız bu 
uçaklar J dağ'ıtmış ve bir düşman 
uçağını alevler içinde düşürmÜ$· 
tür . 

karşılamışlardır. 

:rfac!al 

Veteriner kongresi 
Ankfirada toplanıyor 

Aankara : 15 (Türksözü muhabirinden) - Ziraat VekilliRf, yurdu· 
muzda ilk defa olarak umumi bir veterinerler kongresi yapılmasına 
karar vermiştir. 4 mayıstan 9 mayısa kadar devam edecek olan kong· 
re şehrimizde yapılacaktır. Kongreye yurdumuzun tanınmış veterinerle 
ri, veteriner müeueseleri mütahaısısları, Ziraat Vekilliti Veteriner 
Umum Müdürlıifü ileri gelenleri iştirak edecektir. Kongre, .l/urdumu· 
zun hayvan durumu, lıa11van üretimi, ha.1Jvan hastalıkları v• diler hay· 
van meselelerini inr.eliyecek v• bu hususta gerekli kararlar vereuktir. 
Kongrenin bu kararları sonradan Ziraat Vekillifince tatbik safhasına 
$Okutacaktır. 

Yunan Memurlarına 
yiyecek gönderi 1 iyor 

Ankara : 15 [ Türksözü Mu
habirinden)- Atina belediyesinin 
kendi Memur ve işçileri için An· 
kara belediyesinden istediği yiye· 
cek yardımt üzerinde hazırlıklara 
başlanmıştır. Bdediye 2500 lira· 

lık yardım yapmağa karar vermiş 
ve bu hususla Meclisten salahiyet 
almıştı. 2500 liranın ancak bütçe
de münakale suretiyle temini müm· 

kün olduğundan belediye reisliği 
bu münakale için Dahiliye Veka· 

leline müracaat etmiştir. Gıdasız 

Yunan belediyesi memurlarına bir 

an evvel yiyecek eşyası gönder· 

mek için belediye muamelenin ça· 

buklukla bitirilmesine çalışmak· 
tadır. 

Dumlupınar vapurunun, bir 
haftaya kadar Pirc'ye gidip gel-

dikten sonra tekrar yapacağı se

fere bu yardımın yetiştirileceği 
umuluyor. 

Siiylendiğine göre , Marşa! 
Almanyaya Garpten bir hücum 
taraftarıdır . Hopkins yakında A
merikaya giderek konuşma hak· 
lunda Ruı.velte i1.ahat verecektir. 

RIOM MAHKEMESİ 
Paris : 15 ( 8. 8, ) - Riom 

mahkemesinin durması üzerine 
bazı iazetelcr mütalealarda bu· 
lunmakta ve böyle .) apmacık bir 
mahkemenin tüı.umu olmadığmı 
tebaıüı ettirmektedirler. 

Libyada alınan 
İtalyan esirleri 

Kahire : 15 ( a. a. )- 9 ni
ııanrla 165 ltalyan esiri alınmıştır. 
Bir çok ltalyan cfa yaralanmıştır. 

............. 
Zeytin yağa 
ve sabuna 

fiyat kondu 
Ankara : 15 ( Türksfü.ü mu

habirinden) - Ticaret Vd:aletl· 
nin tebliğine göre memleket ela· 
hilinde yemeklik ve sabunluk 
ıcytin ya~ı ile prina yağına ve 
sabuna aıami toptan fiyatlar 
ko .• muştur. Ze)'tin ya~ı fi atları 
şudur : 

~ 0 1,5 Asilli 
% 2.5 •• 
o o 3,5 •• 

• lampadınal 
Sıra malı 
Sabunluk 

101 
97 
93 
87 
85 
82,5 

kuruş 

• • 
1 • . ' 
' . 

Rafina yağlar 100 kuruş 
Prina yağı 65 kuruı 
Kokulu sabun 68 kuruş 
parekende ıatış fiatlarını ma· 

halli müralcabe komisyonları tes· 
bit ve ilin edecektir. 

• •••••••••••• 
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i , HAB Havacllık bahisleri ______ ., 
Japon Havacısı 

___ RLER 
VE 

kazanma sırrı 
Sıhhat umumi 
müf effişi geldi 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti müfettişi umumilerinden 
Bay Doktor Asım Asrak Osma
niyedeki sıtma mücadelesi işlere
rini tetkik etmek üı.ere dün An · 
karadan şehrimize gelmiştir . 

Osmaniye Çeltik 
ekim s'ahaları· 

H
arbin Pasifiğie si~ay~t e~t~ ilk 
günler zarfında ılerı surulen 
tahmin ve kanaatler daha ıi· 

yade demokrasi hyyarecili~inin 

lehinde bir cereyan gösteriyordu. 
Amerikan hava sanayiinin dev ra· 
kamlarla ifade edilen inşaatı, u· 
z.ak şarktaki büyük Britenya tay· 
yarelerinin teknik vasıfları, üç se
nelik bir muharebe devresinde e
dilen hava muharebe tabiye ve 
scvkülceyşlerinin tecrübeleri böy
le bir karada ön ayak olmuştu. 

Bilhassa, japonyada uzun 
müddet kalarak japon gençliğini 

havacılı~a hazırlayan lngiliı ve 
Amerikab mütehassısların tek cep
heli görüşleri de uzak şarkın bu 
hardçı milleti hakkında pek te 
müsbet kanaatler göstermiyordu. 
Karalarda ve denizlerde cidden 
fedakar ve hayatını istıhUrdan 

çekinmiyen japon gençliğini ha· 
valarda çok zayıf gösteren f ıkir 
ve mütalealar ortaya atıldı . 

Jcıpon tayyarecilerinin uçuşa 
karşı tabiatın tesiri altında olan 
bır kahiliye-tsizlıkle malU\ bulun
dultları, oııhassa kut&:ıılarının umu
mı-. dle mo öı ahengıni kavrıya 

mıyarak çalışma aksakh~ını hrk 
edecek hassasıyetten mahrum bu
lunduğunu, bunun tabii neticesi 
olarak <la kulak arızasının muva
zene üzerindeki tesiri ile hava 
muharebelt:ı ine pek te alışanııya · 
cakları söylendi. 

Bu kanaatler bir memleket 
tayyareciliğini küçümsiyecek neti
ceyi verebilir. Hele jeponyanın 

malzeme cihetinde de mübale2a· 
lı rakamlara karşı duracak bir te· 
fekküle sahip olmayışı demoha· 
siler için maneyiyat üzerinde ok
ıayıcı bir tesir brekmıştır. 

Vakıa harbin başladığı ilk gün
ler sırasında japonyanın tayyare 
mevcudu bin bef yüıü aımıyor

du. Fakat demokıasi havacılıQ"ı 

bu rakamda bir varlığı bile güneş 
oğullarının karıısına_çıkaramamış· 

tı. lşte bu malzeme noksanlığı 
yanlış kanaat ve tek cepheli gö· 
rüıün tahminiyle birleşince, japon 
havacılığına beklenmedik fırsatlar 
bağıılamış ·oldu. 

Bundan ·bir kaç yıl önce, ja-
' pon donanma ve havacılarının 
müıterek çalışmalarilc yapılan cid
di IT'anevralarda malz~mece ve 
insanca büyük zayiat verilmişti. 

O zaman bu manevralara itiraz 
edenlere karşı amirallığır verdiği 
cevap şudur : 

- Bir müstakbel harp için 
bu çalışma ile nelere muktedir 
olunabileceğini gösterecektir. 

Demek otuyor ki japon ha
vacılığı qin beş yüz tayyarelik 
biinyesiyle dev rakamlar karıısın · 
da tutunabilecek kabiliyeti ve ce
sareti, evvela demokrasilerin bu 

' varlığı küçük görmesiyle sonra 
.. da deniz ve hava kuvvetlerinin 

fedak!r çı1lışmalariyle ele geçir· 
• 

mittir. 
Japonyanın yaptığı baskın 

ikinci derecede rol oynuyabilir. 
Baskın filhakika ~iddt muvaffaki· 
yeller verir, muzafferiyet amili 
olur. Ancak bunu idame ettire· 

• bilmek için de sil!hların çarpış· 
masında enerji ve ener~lerin de· 
vamında iman ve inau işter. 

Pasifiktt: bin beş yüzlük kuv
etinin ancak btŞ yüz tayyaresiyle 
harekatı idare eden japon tayya· 
reciliği öyle tahmin edilebilir ki 
daha uzırn müddet havalardaki 
üstünlüğünü muhafaza edecektir. 
Demokrasi fabrilcalılrının sene so
nuna kadar hazırlıyacaklarını ilan 
ettikleri dev rakamlar Manf, fark, 
Afrika ve Pasifik cepheleriyle 
Amerikan sahillerinin müdafaaaı 
pa taksim edilince normal hanle· 

rine ineceklerdir. Bu arada japon 
ınmayiinin ve Alman yardımının 
boş duracağını da düşünmek de· 

Çeltik mtltebaııııı Oımanlyeya gltU 

mokrasilerin aleyhine verilmiş bir 
karar olabilir. 

Amerikan hava sanayii japon 
havacılığını uzak şarkta bastırma· 
dan önce tayyarecilerin ruhunda 
yer etmiş bulunan maneviyat ve 
ıtıkatıara üştün bir cesaretle ja-
pon geçliğini hırpalaması lüzumu
na kani bulunuyoruz. 

Ve kuvvetle tahmin edilebi
lir ki , uzak şarktaki hava mu
harebelerinde deniz mücadelele
rinde ve kara savaşlarındaki mu
vaff akiyette ikincı derecede rol 
oynıyan malzeme ve motör kuv-
vetidir . Ôn safta Amil olan Ja
pon terbiye ve karekterinin gü
neşin oğlu krala, karşı olan dini 
ba~lantısıdır . Bu gün için belki 
daha haberleri bize kadar gel 
memiş , varmamış fedakarlık 

ve feragat örnekleri çok geç 
miştir . 

Belki de hava ve deniz mü· 
cadelelerinde iki bin kiloluk bom
basiyle hasıra gemisi üzerine di· 
kilen ve tayyaresiyle birlıkte ge 
miye çarparak hayatını fena 
eden zafer çocukları vardır. Bu · 
nun örneklerini büyük harp ve 
daha önce Rus-Japan harbinın 

muhtelif devreleri pekala göster 
miştir . 

Yaptığı fedakfirlıldan ve va
tan uğrundaki ölümünden sonra 
Japon gencinin tek arzusu güne
şin oğlu olarak tanıdığı halının 

kahramanlar listesinde adının 

okunmasından başka bir şey de. 
~ildir . Ve toprağı uğrunda öl
mek yarışına girişen gençlik i\~İn 

bu lütuf bir takdis mahiyetin· 
nedir . 

işte Pasifikte mücadele eden 
Japon havacılığının demokrasi 
tayyareciliğine karşı temin ettiği 

hava hakimiyetinde , devam eden 
muvaff akiyetinde ve daha U7.un 
ıaman da elinden bırakmıyacağı 

havalardaki hareket serbestisinde 
Amil olarak bu krala bağlılık , 
dini itikat ve an'anevi terbiyedir, 
iddiasında bulunabiliriz . 

Her şeyden önce malzeme 
üstünlü~ünü kurarken bu ruhla 
mücadele edecek karakterde mu
kabil bir varlık da huırlamak 

lüzumunu unulfl amale icabeder . 
Japon havacılı~ı heyeti umumi
yesiyle ufak bünyeli , dar sayılı, 

derli toplu bir çerveve içindedir. 
Fakat mücadele ruhu ölçfüıüz ge· 
nişliktedir ve takdire değen tara· 
fı da budur . 

Güreş antrenörü 
Sivasa gitti 

Beden Terbiyesi Seyhan böl 
gesi güreş antrenörü Bay Necati 
Tok budak Sivasta } apılaca1' Tür
kiye güre.ş birinciliği grup mü 
sabakalarını federasyon namına 

idare etmek üzere Sivasa hareket 
etmiştir. 

Sivasta toplanacak olan muh 
telıf bölgeler güreş takımları ara
ıından seçilecek yedi kişilik takım 

Sivaıı grupunu tem!\ilen güreş an· 
trenörümüz rİJ aseti altında ls
tanbulda yapılacak Türkiye güreş 
birinciliklerine iştirak edecektir. 

Mahalle mümessilleri 
toplantı yaptı 

Dün saat on dörtte beden 
terbiyesi ~müdürlüğünde mahalle 
mümessilleri beden terbiyesi mü• 
dörünün reisliğinde toplanmış ve 
talime alınacak yeni mükelleflere 
ait işler üzerinde görüşmelerde 

bulunulmuştur. 338 doğumluların1 

askere gitmesi ÜZ•:rine 341 doğum 
lularda beden terbiyesi nıükelle · 
fiyetine tabi tutulacaktır. 

Atletizim miisabakaları 
cumartesi yapılacak 
Bölgemiı.in her hafta tertip 

ettiği atleti:t.iın müsabakaları bu 
hafta Erkek ve Kız bütün Okullar 
talebeleride iştirak ederek ~umar · 
tesi gUnü yapılacaktır. 

Pazar günü atış 
müsabakaları var 
Beden Terbiyesi Umum Mü· 

dürlüğü atıcılık Federasyonu Re · 
isi Bay H a k k ı O g a n 
Adanaya gelecek bu pazar gunu 
mühtelif atış müsabakaları yapı· 

lacaktır. 

G Üreşçilerimiz 
İstanbula gidecekler 

Beden Terbiyesi Seyhan böl
gesi güreş ta1'ımı 25 nisanda ls
tanbulda yapılacak Türkiye ser
best gür~ş birinciliklerine doğru-

dan doğruya gidece~i hakkında Be· 
den Terbiyesi umum müdürlüğün
den yayım yapılmıştır. 

Güreşçilerimiz 22 nisanda A· 
danadan hareket edeceklerdir . 

TETLIKLER 

Bir insan vücudundaki 

ı ......................... ı 

İ HEMŞEHRİ : 1 
i Yeni t•sarruf bono- i 
: larmden bir tane de san ı 

ı al 1 ı 

ı : "" .................... .. 
Yediyüz ton· 

çeltik tohumu 
Haber !lldığımıza göre, Ziraat 

Vekaleti, Çukurova Çiftçilerine 
tevzi edilmek üzere Seyhan çel· 
tik mütahassıslığı emrine yediyüz 
ton çeltik tohumu vermiştir. 

iı arayanlara 

~inkara belediyeaine ve Maliye 
Vekaletine memur alınacak 

Ankara Belediyesi merkez 
bina tahrir komisyonuna lise me
zunlarından 100 lira aylık ücretle 
bir katıp aranılmaktadır . Talip 
olanların bu ayın on aekiıinci 

cumaıtesi günü saat 10 da An· 
kara muhasebei hususiye müdür-

lüğünün merkez tahakkuk müdür
lüğünde müteşekkil komisyona 
vesikaları ile mürecaatları icap 
etmektedir . 

Maliye Vekaleti Ankara kır· 
tasiye depoıu'na 60 lira ücretli 
bir muamele memurlu~u için bir 
imtihan açılmıştır . Talip elanlar 

bu ayın 2t inci günü akşamına 
kadar Ankarada Yenişehirde 

lsmetpaşa caddesindeki Kırtasiye 
müdürlü~üne müracaat etmeli· 
dirler . 

Köy kadınlarının 
malzeme ihtiyacı 
Köy kadınları gezici kursları· 

nın bnlundukları yerlerde köy kız· 
lan iğne, iplik ve sair ders mal
zemesi bulamamaktadırlar. Bundan 
böyle bu gibi malzeme kurslar 

tarafından bulunacak para karşı
lığında akşam kız ıanat okulların

ca temin olunacaktır. 

• 
madenler 

insan vücudunun bir maden ocağı olduğu son 
tıbbi tetkiklerden anlaşılmıştır. Bu madenlerden ba
zıları hayatın devamı ve uzuvların vazife görmesi 
için çok lüzumludur. Bazılarının faydası olmadığı 

tahmin edilmektedir. Bazıları bulunmasa da olabilir. 
Bazıları da tesadüfen insan vücuduna girmektedir. 

tebeşir. brom, fluor, lityom, rubidium ve stronti
um 'dur. 

Bu veni ilim sahasında en çok tetkikler yapan 
alim Be;lin askeri tıd akademisi muallimlerinden 
doktor Sung'dur. insan vücudunda belli başlı on 
iki madde vardır. insan ve hayvan vücudunun yüz· 
de doksan dokuzırnu teikİI eden bu maddelerin 
asidkarbonik, idrojen, kireç, fosfor, kalsyom, nater· 
yom, kükürt, maA'enezyom, demir, kalyom, nitrojen 
ve oksijen olduğu ötedenberi malumdur. 

Fakat bunla'rın yanında insanın vücudu için lü
zumsuz diğer bir çok maddeler bulunduğu günden 
güne anlaşılıyor. 

Bunlardan insan vücudu ve hayatı için elzem 
olanlar iyot, kobalt, bakır, manganez ve tutya dır· 

insanın hayatı için ehemmiyeti ve faydıısı bu· 
tunduğu tahmin olunan maddeln alüminyom, krom, 
arsenik, nikel, silisyom, titan ve kalaydır. 

insanın vücudunda daima bulunan ve lakin fay· 
dası bulunmadığı zannolunan maddeler beryllium, 

insan vücudunda daima ve muntazam olarak 
mevcııt olmıyan maddeler kadmiyum, bayrum, gal· 
yüm, germanyüm, altın, kümüş ve voltramdır. 

Sırf medeniyet icapları vücuda giren maddeler 
de kalay ile civadır. Bu maddelerin muntazaman 
vücudun hangi hüceyrelerinde bulunduğu henüz iyi
ce tetkik edilmemiştir. 

Bu maddelerin insanın hayatında ne gibi tesir
leri ve. yardımları bulunduğu da henüz etraflıca an· 
!aşılmamıştır. Vücudda bu maddelerin miktarı gayet 
azdır. 

Mesela en çok tesadüf edilen bakır;';, miktarı 
100 ile 200 miligram arasındadır. Şu kadar ki ha· 
kır ile kobalt pek az ' olmasına rakmen kandaki 
kırmızı hüceyrclerin teşekkülü için çok elzemdir. 

Tutya ve iyot da insanın hayati vezaifi için çok 
lü7.umludur. 

Vücudumuza madenler hergün aldıA-ımız yiye
cekle girmektedir. Fakat bunlardan çoğu tekrar vü
cuttan çılı.ar. Pek az bit kısmı vücutta kalır. Dok
to luğun en mühim ve en yeni sahasını bu madenf 
maddeler teşkil ediyor. 

Haber aldığımıza göre bu 
}'ıl Osmaniyede yapılacak Çeltik 
ekimi sahalarını tetkik ve tesbite 
Ziraat Vekaletince memur edilen 
bölgemiz çeltik mütehassısı Bay 
Harun Onuk dün akşam trenile 
Osmaniyeye hareket etmiştir 

Acı bir kayıp 
Merhum avukat Abdurrahman 

Ali Özler ve ikinci ortaokul ötret
menlerinden İbrahim Beylerin kayın 
biraderi ve merhum lsmail Safa Öz
lerin yakın akrabalarından Ceyhan 
Hdkim muavini Fehmi Artun bir 
kaza neticesinde genç yaşta ha
yata veda etmiştir. Cenazesi bu· 
gün saat 11 de Milli Mensucat 
Hastahanesinden merasimle kaldı
rılacaktır. 

Yemek saatleri 
Maliye Vekilliği umumi hesap 

divaniyle anlaşarak devlet muame· 
lelerinde düzglinlüğü sağlamak 

için devlet dairelerinde saat 12 
nin öğle ve saat 18 in akşam ye
meği vakti olarak kabulünü karar
laştırmıştır. 

Bu suretle ~ğ'le ve akşam ye
mek vakitleri yurdun her yerinde 
bir esasa bağlanmiş plmaktadır. 
Bu esas ayni zamanda harcirahlar
da yevmiyelerin tahakkukuna da 
esas olacaktır. 

Kimler Nafia Müfettişi 
olabilecek? 

Nafia V ekilliQ'i teftiş heyeti ni
zamnamesinin 33 üncü maddesi 
değiştirilmiştir. Yeni şekle göre 
Nafia Müfetıişlerinin, memurin ka
nununun 4 üncü maddesinde ya
zılı şartları ve yüksek mühendis· 
lik diplomasını haiz olmaları esas-
tır. Bundan başka halin icabına 
göre, hukuk, iktisat, ticaret Siya-
sal Bilgiler okulu ve Harp Aka· 
demisi gibi Fakülte ve yüksek 
mekteplerden veyahut bunlara mu
adil ecnebi müesseselerden mezun 
olanlar da müfettişliğe alınabile
ceklerdir. 

Blmtlr bavıaıı 
bakım beyaU 

Zonguldak kömür havza1ında 

bulunan madenlerin devlet eliyle 
işletilmesi hakkındaki ltanuoa 
göre teşkil olunan kıymet takdiri 
komisyonuuca takdir edilen kıy· 

metlere kartı yapılan itirazlar ile 
kanuni müddeti içinde kıymet 
takdir olunamıyan madenler hakem 
heyetine verilmiıtir · 

Temyiz mahkemesi, Devlet 
Şürası ve Hesap Divanı reislerin· 
den mürekkep bulunan hakem 
heyeti vakında toplantılarına 
başlıyacak ve bilhasa kıymet 

takdir olunamıyan madenlerin 
ktymet takdiri ..... işiyle meşgul ola· 
caktır. Hakem beytinin takdir 
işini ne şekilde formüle edeceği 
topladtılara başlandıktan sonra 
belli olacaktır • 

Açik teşekkür 
Şehrimiz Fabrikatörlerinden 

Bay Nuri Has oğlu Bay Kadir 
Has ile Kayseri E~rafından Bay 
Mehmet Germenli Kızı Bayan 
Reı.an Has evlenme törenlerini 
aileleri arasında yaparak düjiin 
masraflarının karşılığı olan 2000 
liranın 1500 lirasını türk hava ku· 
ru'muna ve 500 lirasını da şehri· 
mizde bulunan kiıusesiz ve fakir 
çocukl~ımıza aarfedilmek üzere 
İlk Okullar himaye birliğine te · 
berru etmek gibi çok yüksek bir 
düşünce ile hareket etmiı olduk
larından bu çiftlere himaye birli· 
timiz namına aleni teşekkürü borç 
ıayar ve kendilerine ionıuz ıaa 
detler dileriz. 

1 
Adana hk Okullar 
Hima1e Birliti 

Sayfa 2 

Güzel Sa"atlar 

O'OZELI .~ 
KAllJISINDA 
BALK 

Vedad Nedim T6r 

F
. idelio temsilleri hınca hınç 

dolu . ilgililer : c Daha bir 
ay oynansa • gene her ak· 

şam tek bilet kalm.amacasına ral· 
bet görür. ;, diyorlar . 

Halka verdikleri baya~ı ve 
kötü eserleri hoş göstermek için, 
< Ne yapalım , halk bunu anlı · 
yor , halk bundan hoşlanıyor , 
halk bunu istiyor! > yollu konu· 
şanları yalanlıyan bu olay karşı· 

ıında biraz düıünsek yeridir • 
cGüıel> , hiç bir aracıya 

muhtaç olmadan • ruhu dotrudan 
doğruya sarıp heyecanlandıran· 

dır . <Güzel> de değrudan do2'
ruya asıldır . Halk , eter zev
kı kötü örneklerle , 8fağılık gö· 
reneklerle kurtarılamıyacak dere 
cede bozulmamışsa , gönlilnü , 
Güıel'in °büyüsüne derhal kap
tırır . 

Eıki açık hava tiyatrelarında 
oynanan eserler · kı bugün on· 
!arı klasik diye anıyoruz - halk 
için yazılıyosdu • Ve halkın or· 
tasında oynanıyordu . 

Bugün müzelerde saklanan 
antika heykeller de meydanlar 
ve sokaklar için yapıliyordu • 
Homer'in • destanlarını halk yı
tınları söyledi . Şekapir • eıer 
!erini halk için yazdı ve halkın 

karşısında oynadı . 
Eıki yunan çağında ve Şeka· 

pir zamamnda yaŞtyan halkın ise, 
bugünkünden dah11 anlayışlı ve 
daha ileri bir durumda oldutunu 
kimıe iddia e<temez • O halde , 
kendi zevkaizlikleri aeviyesiı.lik· 
leri yüzünden , sanatı bayatı bir 
ticaret matabı haline düffirenlerio 
yaygaralarına hiç kulak asmadan 
halka daima güzeli ve iyiyi ver
mekten şaşmıyalim • 

* * • 
Halkevinin sahnesi ve aalonu 

tanrı onları yaptıranlardan rau 
olıun artık dar ve küçük gelmiye 
baıladı • Devlet Konıervatuva· 
rının konser salonu da ihtiyaca 
yetmiyor . 

Devlet tiyatro ve operaaınıP 
temaillerini ve Riyaseticumhur 
senfonik orkestrasının konserlerini 
dinlemekten mahrum kalan bin• 
leri düşüperek , ıcaba bu ya1,;: 
aylarında , Stadyumda açık hava 
temsilleri ve konserleri verile· 
mez mi? 

Eğer buna teknik imkin var• 
sa -ıanıyoruı ki , vardır- ıe· 

ni~ halk yı~ınlannın ıevk etitimi 
için bundan daha hayırlı bir it 
görülemez . 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyoaa 
Perşembe - 16.4.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Hatif Proı.ralP 
( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleıi 

8.00 Müzik t Hafif ProtramıP 
Devamı (Pi) 

8.15/ 

8.30 Evin saati 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 MGr.ik : 
12.45 Ajanı Haberleri 
13.00/ 
13.30 Müzik : Şarkı ve türUle~ 

proıramının devaniı 

18.00 Program ve Memleket saat. 
Ayarı 

18.03 Mbik : 
18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Müzik : 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Halierleri 
19.45 Müıik : 

20.15 Radyo Gazeteİi 
20.45 Maham makamından ,.,.. 

kılar . 
21.00 Konufma 
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16 Nisan 1942 

Aynak'tan 

Av up':\'nın 
.::n ucthalı yeri 

H
arp ba,lıyalı 957 gün oldu. 
Fakat Avrupadan gelen ha 
herler hiç de cesaret verici 

detildir. 

Bir l.viçre gazetesinin mu· 
hanirinin bildirditine göre Avru· 
P&da bayatnı en pahalı oldutu 
)'er Romanyadır. Fiyatlar geniş 

alçüde az oynamaktadır. Yiyecek 
llladdele~i az. bulunmaktadır. Fa· 
kat bu azlıtın sebebi istihsalin 
•zalışı değil, tqıma güçlükleri 
\'., ordunun gittikçe büyüyen ih· 
tiyaçlarıdır. 

Memleketin ğittikçe yokıul· 
la.,muı, vagon ve lokomotiflerin 
Rus cepheıine gönderilmesi, Uk · 
ranyaya muntazam takviye kıta· 

aları yollaması ve Tuna nehri 
bu:ı. tuttuğu, diğer taraftan kar. 
t&fıma i,lerini güçleftirditi için 
ıarnıç vagonu talebinin artması, 
lllGhim nakil güçlüklerini yarat· 
ıııaktadır. 

Bizim " ut var meydan yok ,, 
diye, bir sözümüz var. Yukardaki 
İlahlardan anladığımıza göre, Ro · 
lll&nyada da yiyecek var, vagon 
Yok· 

Yerli ot çaylar 

zam dışındadır 
Koordinasyon Heyetinin bir 

karariyle çay ve kahve beyanna · 
llleye tabi tutulmUf ve fiyatlarına 
da zam yapılmııtı. Bu karar üze· 
rine baıulvalilikler çay ad altında 
ıatılan Anadolu otu, Adapazarı 

ot çayı ribi maddeleri ve çay 
boul ederek zamma tlbi tutmUf· 
lardır. Bu durumu göz önüne alan 
S.tvekilliK valiliklere bir tamim 
Yaparak bu gilii otların çay ola
rak kabul edilmemesini ve zam· 
illa tabi tuiulmamasını bildirmiştir· 

. Kız enstitülerine 

girecek talebe 
Orta ticaret okullarında, umumi 

Orta okullarda verilen bilgiye ya
kın bir umumi bilgi verilmekte ol 
dutundan, orta ticaret. okulundan 
llltıun kız talebelerin Kı7 enstitü· 
!erinin orta okul mezunlarına mah· 
-sus özel dördüncü sınıflanna ka
~ulü Maarif VekilliA-ince kararlaş
tırılmıştır. 

~~~~~~~~~~ 

Velsin beyanah 
• 

(Bası 1 inci uy/ada) 

filt devletıerin harp gayretine as· 
lt engel olmak arıusunda olma
dıtına dair Nehru tarafından ya
Pılan ıon deineç' hakkında fikrini· 
li ıöylermisiniı.? 

- Evvelce söylediklerime 
lıiç hir fey katacak deA-ilim. Ha· 
ticiyc nazırlı~ı Yeni Delhi müza 
~ercterini yakında takib etmittir. 
8u rnüı.akerelerin kasilmeıi Birle· 
filt Amerıkı için derin bir inkisa
rı mucip olmuıtur. 

5 - Mihver,in Vichy iizerin
dtki tuviki devam ediyor. Al· 
ltlanya Birleşi Amerih'nın Vichy 
ltarşındaki siyasetini 'tekikediyor. 
~aıActe hab~rlerin.e göre. Alman 
ultumcti, Vıchyyı Almanya kar

•1•ındaki hercket hattı hakkında 
hıııa bir karar yermiye davet et
lnittir. Bu hususta bir haber var
ını ? 
~ Almanlaaın sinir harbine 

~c ~nların Franaıı. milletine karşı 
~ıyılc siyasetine dahil olan bu 

ltaYcteri ben de okudum. Fran· 
•ıı milletinin bu propaganda ile 
t'otu detiftirmiyeceğine kani liu-
\liıuyorum.· 

......_____~'._._......;~...-..------------
~ l. ıs Mib.ik : 

ll.30 Konuımı 
~l.45 Müıik : 
~.3() Memleket Saat Aya~ı ajanı 

~ Haberleri ve Borsalar 
045/ 

~ · v.annki Proıram ve 
Kapan~ 

TORKSôZO Sayfa 3 

•++•••••+o+++~•~······••+t 

.Dl$ HABERLER 
o • J MENDE J 

8. Ruzvelt ·harbin 
Alman Radyoıarıaıa 1942 Modellerini i 
gelip glrlrıenız Radyo lntlbabınlla 

artık tereddlt etmezılalz ~ 

il 'd h il • UÇ yı a a sure- ı Mağazamızda y::;~istem makinelerle i 
ceğini söylüyor ı bozuk radyolar garanti olarak tamir edilir ı 

i :~:;:;~~~t V~~!.~~~~•~ı:n:.•: ı Beyazsaray' daki 
resmi kabul + f No. 82 5-7 14048 f ı 

+H+t-O+++++o-+++o++Y-o-+++++++ 
••••••••••••••••••••••••••• • • • anamam Çllçl ve Mailine Sablplerıae 1 
: MCJDEI... a 

/ngi/iz hava filoları uçu,ıa 

Vaşington : 15 ( a. a. ) -
Panamerikan günü müoasebetile 
Beyazsarayda yapılan kabul res
minde Ruıvelt • Mihverin yok 
edilmesi için iki vt>ya üç yılın 

ıaıım oldu2'unu , mücadeled~n 

müttefiklerin galip çıkacağ'ını söy
lemiştir . i DEMİR İŞ AÇILDI 1 

-i
l 

Sovyet cephesi 

' 
Bas toprağında 
TUo ve Tlllı 

Ankara: 15 (Radyo Gazetesi)
Rusyada tifo ve tifüs hastalıkları 
bq gösterdiği haberleri gelmek· 
tedir. Sovyetler ellerindeki böl· 
gelerinde şimdiden bu hastalıklara 
karşı tedbir almaktadır. 

Diğer taraftan cephelerde bü
yük zırhlı birliklerin •yerlerini al· 
mış oldukları bildiriliyor. Yakında 
Alman hava kuvvetlerinin Batumu 
hedef tutmaları çok muhtemeldir. 

Vişi vaziyeti 
( Başı I inci sa7/ada ) 

nın Fransa'dan olan istekleri me· 
selesine tekrar dokunuyor. 

Fransızların geçmişteki ve şim· 
diki hareketleri sebebiyle, İtalyan· 
lar Fransa hakkındaki emellerini 
merhametsiz bir şekilde idame et
tirmelidirler. Fransa ölülerimizden 
ve muazzam f edakarhklarımııdan 
mesuldur. Fransa'nın yardımı ol 
masaydı, lngiltere harbe katiyen 
başlamazdı. 

Ankara suikast 
davası 

(Bqtaralı Birlnride) 

Vaktin geç olması dolayısile 

celse öğleden sonraya bırakılmış 

ve öA'leden sonra başlatılan du· 
ruşmada evrakın okunmaaına 

ve lüıumlularının tercüme ettiri
lerek maınunlara tefhimine devam 
olunmuıtur . Duruıma hata de· 
vam ediyor . · 

Ankara : 15 (Türkıözü mu
habirinden) - Suikast muhake
mesinde suçlu Pıtvlof Türk adli· 
yesini rencide edecek yeni bazı 
sözler söylemiı, müddei umumi 
bu söılerin yersizliğini iddia et· 
mit ve o sırada samiin Türk ad
liyeıine alkışlarla takdir izhar et
miştir. 

Türk - Macar ticaret 
anlaşma5ına yeni 

kontenjan ilave edlecek 
Anlcaıa : 15 ( Husuıi ) -

Türk - Macar ticaret anlaşma

sında bazı maddelere ait konten
janlar bitmif ve yeniden kontcn 
jan ilavesi kararlaştırılmıştır . l" i 
memleket ticareti üzerinde mü
ı.akerelerde bulunmak üzere şeh
rimize gelen bir Macar ticaret 
heyeti ile bu bakımdan da Tica 
ret Ve"illiğinde görüşmeler ya
pılmaktadır • Konuşmlllar sonun 
da , tarRflar arasında ihtiyaç mad 
delerinin daha geniş alanda alıp 
verilmesini temin edecek esaslar 
kararlaştırılacağı muhakkak görü· 
Jüyor . 

Öte yandan , Türk - Macar 
ticaret anlaşmaaında yazılı olmı
yan baıı ihtiyaç mallarının da 
memleketimize sokulmaaı temin 
edilmektedir . 

Bu maddelerin başlıcalarını ; 

Suriye -Filistin 
Irak müdafası 

Londra : 15 ( A. A. ) -
Suriyenin , Filistinin ve Şimal 
Irak müdafaası tecrübeli İngiliz 
aıkerlerine verilecektir • 

Bulgaristanda kabine 
değişimi ve İngiliz 

matbuatı 

Türkiye - Bul6ariatan 

An1'ara: 15 (Radyo G•zetesl)
lniiliz gazeteleri hala Bulgeris · 
tandaki kabine de~işikliği ile meş. 
gul olmaktadır. lngiliı gazeteleri, 
kendi~ine uymayan hükumet aza. 
sıoı Kral l:Soriıin uzaklaştırdı~ını 
kaydetmektedir . 

D.ğer taraftan Bulgar gaıe
teleri, Türk - Bulgar dostlu~unun 
Balkan sulhunu temin ettiğini hiç 
kimsenin bu Joıtluğu boumıya

ca~ını yazmaktadır. 

Afrika vaziyeti 

11 an 
Tiril Bava Karama 
Adaaa pbeılndea : 

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 
....... ~ ..... ._. • .._..~. - . ~. - • -· - • ._. 'i • • ! Satlık Bağ t 
• i Yılanlı mevkiinde Mersin ! 
i tertibi iki oda ve üzerinde yaz· ! 
i tık çardak, 12 metre yüksel< ti- ! 
i ğin deiki kat taht, istirahat i ! 
i çin büyük bir kameriye ile su ! 
i tulumbası, üzüm ve bir çok ! 
i meyve ağaçlarım havi bağ sa· ! 
i tıhktır. Görmek ve daha fazla ! 
i tarsilat almak için Ulucami ci- ! 
i varında şekerci Ahmet Durana ! 
i müracaat edilmesi. ! 
i 9-10 14026 ! 
• • 
'-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

• • • Her nevi alah ziraiye imal ve tamiri, • 
•: bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 

kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, • 
: her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş-1 
• leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • 
1 • ADRES : E•ki lataıyon karakolu kar,rıınd Demir J, 1 
1
• Telgraf Adreai: Adana Demir /f Telefon 353 S .......................... 

DEVlET HAVA YOllARI UMUM MÜDÜRlO~ONO(N: 
15.4.94~ tarihinden itibaren Hava Sf'fcrlerinde 

değişiklik yapılmıştır. . 

Ankara - Elazığ 
Salı, Per,embe, Cumartesi 

Ankara Sehirden (Otobüs) 

Ankara Meydandan (Tayyare) 

Elazığ Meydana (Tayyare) 
Elazığ Şehire (Otobüs) 

Elazığ - Ankara 
P"%artHİ, Çarfamba, Cuma 

Saat 

7 
8 

ı 1 
12 

Saat 

aşağıdaki 

D. 
30 
30 
45 
30 

D. 
30 .......................... Elazı&' Şehirden (Otobüs) 7 

Kahire : 15 ( a. a. )- 12-13 ı ı Elazıt Meydandan (Tayyare) 8 
nisan geceıi tayyarelerimiı. top ı SabbJE bal ı Ankara Meydana (Tayyare) . 11 

30 
45 

mevzilerine hücumlarda buluıı- ı ı Ankara Şehire (Otobüs) 12 
muıtur. Altı düşman uça~ı tah- ıı .. ~ılanl_ı mezr,aasında .6 ı Pazar günleri Ankaradan Adana için Saat 7,05 de 

ripedilmi~tir. ı donu~ bır ~er~e v: hır f 1 Otobüs Saat 7.30 da kalkacaktır. (2688) 16- 17 -19 
lraka gelen buğday ı çardagı ~avı hı~ bag ~atı- ı -- . . -.-- - - --

Bı~dad : 15 ( a. a. )- lraka ı lıktır • lstıyenl~rın Yenıbe- : Beledıye Rıyasetinden: 

00 
kalkan 

14059 

12.330 ton ekmeklik bu~day gel· ı destende manıfaturacı Ab- : 
mittir • l ı dullah Akdenize müraca- : Belediyemizde münhal bulunan iki tahsildar:ığa müsabaka 

ile tahsildar alınacaktır. imtihan 22.4,942 Çarşamba günü 

yapılacaktır. İsteklilerin evrakı müsbitclerile Belediye yazı 
İngiliz Kralının kardeşi ı atları • 14025 5-6 G. ı 

b• k . d. 1 ı ı ır aza geçır . ı . ........................ .. işleri Bürosuna müracaatları • 14058 
Londra : 15 ( a. a. ) - İn-

giliz Kralının kardeşi Lizbon ci
varında bir tayyare kaıaııı ie· 
çirdı. 

Alman üslerine hücum 
Londra : 15 ( a. a. )- lnailiz 

hava kuvvetleri dün Alman üı· 
!erine hücumlarda bulunmuştur. 

Cebelibereket Cum
huriyet Müddeumum
liğinden: 

F a:ıla fiyatla Kot il satmak

tan suçlu Osmaniyenin Hacı
osmanlı mahallesinden olup 

manifatura ticaretile meşgul 
bulunan Ahmet oğlu Mehmet 

Ali Kılı;. hakkında Osmaniye 

Asliye Ceza mahkemesinde 

yapılan duruşma sonunda Milli 
korunma kanununun 59 uncu 

maddesinin 3 üncü bendine 

göre 5 lira ağır para cezasile 

mahkümiyetine ve yı-di gün 

müddetle dükkanının kapatıl· 
masına 14/31942 tarihinde karar 

verilip katileştiği ilan olunur • 

ayakkabı yapımında kullanılan 

tahta çivi , levha halinde çinko, 
bidon , çadır bezi , hortum ve 
emııalintetkil ediyor . 

- -

Seyhan Defterdarlığından : 
Mahallesi Mevkii Cinsi 

Çınarlı Şaban iye e" ve arsa 
Ali dede Kanlı Fab. arsa 
Kurtuluş Yeni istasyon 

" .. • " • 
• " .. " 
• ,, 

" .. 
.. 

" " Döşeme Naci bey .. 
Uluca mi Emirler Hamam 

Karasoku Çırak Dükkin 

" Sinema geçidi Arsa 
Döşeme Kara Salih sok. 

.. Toprak sokağı .. 
• Eyyup çavuş ,, 

Yılanlı Sarı Ali Bağ yeri 

" Şuayip ef. .. " 
Karanbiya Bat. Hane 

Garai 

Ada Parsel 

395 2 
74 46 

541 1 ı 
541 1 
541 10 
521· 4 
541 12 
357 8 
139 26 

182 '21 
190 2 
340 13 
329 185 

329 105 

Tap. T. No. 
Mart 941 64 
2.Teş. 936 8 
Teşrinievvel 

933 11 

Hazine hissesinin dc~cri 
Mikdarı 

Metre M. 

296 
83 

207 
65 
180 
270 
308 

69 
761.5 

10 
313 

57,5 
70 

100 

919 
~4877,5 

8731 

Lira K. 

400 00 
24 90 
78 00 
19 50 
54 00 
54 00 

126 00 
4L 40 

1134 26 

107 15 
626 00 

14 38 
35 00 
50 00 

100 00 
297 55 

399 62 

Hazine 
Hissesi 

Tema mı 

.. 
" .. 
,, 

" .. 
.. 

28 -864 
1 - 7 

Tcınamı 

.. 
"\ 

.. 
• 

.. 
Yukarıda evsafı yazılı on yedi parça gayn menkulun mülkiyetleri peşin para ve açık arttırma 

ile satışa çıkanlmış olup müzayedeleri 28/4/9t2 tarihine müsadif Salı günü saat 15 d~ Dcfttrdarlık ta 
müteşekkil komisyonda yapılacatından izahat almak isteyenlerin her gün Milli emlak dairesine müraca· 
atlan ve taliplerin de yüzde yedi buçuk teıninatlariyle kemisyonda hazır bulunmaları ilin ?lunur. 

12--14- 16-21 14054 
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İ TÜRKSÖZÜ ! • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • I Türksözü OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA· I 
İ flNDA VUKU BULAK HADİSELERİ GOHO GO- 1 
: Gazetesi NONEVERIR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : 
• • • • • Kitap, mecmaa, çell, bllet, aıı,, : 
: plb, 11arıta, bUamam matbaa TürksözÜ • 
: ltlerbd Tlrklyede mevcut mat- : 

•• .. aaıar. re11a1te• eder derecede Matbaası : 
• tab va ılratıe eldea çıkarır. • • • • • • • • 
: Türksözü Cilt Kısmı : • • • • 
: SAGLAM. TEMİZ. ZARİF CiLT iSLERiNİZİ ANCAK TORKSöZO i 
! MOCELLITHAHESİNDE YAPTIRABİLİRSİHİZ : . : ........................................ 

- - - ~ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

15 - 4 - 1941 

=-KiLO FIATI 
C/ En az 1 En çok , 

K. S. , K. S. 
Koza 1 00,00 . 00 ,00 
Klevland Ç. 00,00 1 
Klevland ı- 00,()(• 00,00 
Klevland Jl 00,00 00,00 
M. Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 

K. Çiğidi 

Susam 

oo,oo ı 

0,00 
0,00 

ı Buğday yerli 00,0 

1 

0,00 
Arpa 0,00 0,00 
vuıar - o.ool o,oo 

ı i=:::..-:: 

Serb~ı Döviz Kurları 
DOLAR 

Alış 
Sahş 

129.20 
132.20 

STERLiN 
liholôt bedelleri ( mal e· 776 
deli ) primli satış 

Türklyed en oande rilen nov· 749 
lun bedelleri 

il ihraç ed;len ma l bedelleri 728 
il olarak gele n D6vlzlerln olıı 

kuru 
Yardım ve seyya hlara ve• 728 

1 saire için oelen dövizlerin 
olıı kuru 
Primsiz salış { T ohsil mas· 524 

1 rotlon vesaire ) 
I' Pr imstz olıı Kuru 520 

'=======--------·· 

Nlbetçl eczaae 

TOROS ECZAHAHESİ 
Yeni cami yanında -

•=~z:::::::uu::::::::=::~ 

! NEZLE . = NEVROZIN 
Biti• aırııarın panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

, 

1 
BIB TEK KAŞE 

NEVROZiN 
iu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
~nı süratle izaleye kafidir . Ro
natizma evcaı , sinir mafsal ve 
tdele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda~i edili r, Müeasir ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDİHİZ 
icabında günde 3 k111e alınabilir 

a Kırıklık,Baş, = 
tt Diş ve adele " 

~ ağrıları = 
A En seri ve en kati ş~- M 
N kilde yalnız kaşe M 

~ G R I P I N· ! 
M M 

~ ile geçer = 
= Havaların serinlediği bu il 
M günlerde alacağınız ilk = 
" -·-- tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıaak olmalıdır. R 

·------------------------------------------
. M M 

11 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 

1 

TORKIYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermay••i: l00.000.000 Türlr Laa•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muamelelcır 

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 

aıatıdaki plana göte: ikr:ımiye da~dtlacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
' " 

250 .. 1000 " 
40 .. 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 " I 5000 .. 
120 " 40 " 

4800 " 
160 " 20 " 

3200 " 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul. 11 Birincikinun. 
Mart ve 11 Haziran tarHıl.,,., 1d ~ c~lcilec,1<cır 

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

tt yormadan ıstırapları dindirir. M 

= L\lzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız n 
N her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. R 
N R 
a::::::~s:ıacssxu•z=w•ss•••• 

f;*C#XC#2r2CiL~2E21CZ~:JC ## # ##~ 

" " """ · ıpek Çorap Merakllsı · .... 
" " " " " " " ~ 
" " " " " " " " 

~t ............:: :: :: :: = = ::: .. o :. :: :: :: :: = :: # :: : it 
Bayanlarımızın Nazarı Dlllllatıae ! M 

ipek ve. Yal çoraplarınızdan kaçan aapları 

Franıa 'dan henüz getirtm iş old uğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir_ ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halinP. koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

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

t H O S H 0 E R 6 OV E N 1 . , 
i. .. ~~.~~ ;~~~~~e .. :.~~~r: :.:n.~ !~ .. e 

Tuhafiye Mağaza•ında 

~ 15- 15 
Sipariş kabul Olunur 

13934 
ltA##AU:st####Au~ ···•·······•····· =-

16 Nisan 1942 

oıs MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT 1 

CAZiBE VE GOZELLİKTİR ! 

• 
T. I ş Bankası 
&lçlll tasarral basaplan 

1942 ikramiye plim 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•to•, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941. lllramlyelerl 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. --. 3 ,000 .. 
2 .. 750 .. = 1,500 .. 
3 .. 500 •• = 1,500 .. 

10 .. 250 ,, = 2,500 •• 
40 

" 
100 ., """ 4,000 .. 

50 •• 50 .. == 2,500 . . 
200 •• 25 .. - 5,000 •• 
200 .. ıc. •• - 2,000 •• 

TUrklye ı, B•nk•••n• par• y•tırm•kl• y•lnız 
p'•r• blrlktlrmlf ve faiz •im•• olm•z, •ynl 
z•m•nd• talllnlzl de denemlf oluraunuz 

• 

~ 

----ilan 
ADANA Kil LİSESİ MOOORtOGONOEN : 

1 - Adana Kız lisesinde (2976) lira (68) kuruş keşif bedel· 
li hela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2814/1942 tarihine müsadif Salı günü 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 fotoğraf. (38) kuruşluk bir, 
(8) kuruşluk bir matbu ve bir kuruşluk uçak pullarını dile~ 
)erine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayetera· 11111 

caatlan lazımdır. 8-14-21-26 14044 

.................................................. 
f Alt._ illa 1 T~.~~?..~ü / 
ıı Sahip ve Btı1muharriri : : 

ı Senelifi · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1

' 

1 Aylıfı • • 125 • 
ı Umamf Neırigat MıJdıJrıJ 

! lıınıar için idareye MACiD G0ÇL0 
i~r8C8at etmelldlr • BosıldıOt yer : TCRl!'SOZC Matbaası ............................................ -


