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HALK İHTİYAÇLARINI TEMİN MESELESi 

Şehrimizde istihlak. 
bi.rlikleri kuruluyor 

V ekô.letten vilô.yete emir geldi 
Dün aldığımız malümata ~öre şehsimlzde is

tihlak birliklerinin kurulmasına ay başında başla
nacaktır. Bu yoldaki emir vekaletten vilAyete gel· 
miı ve çahımalara batlanmıştır. 

İstanbul : 16 (Türksözü muhabirinden) - Ti· 
caret Vekiletinin hazırladığı bir proje üıerine ko· 
ordinasyon heyeti tarafından. bütün yurd dahilin· 
de halk iıtihlak birlikleri kurulması karar altına 
alınmıitı. Bu husustaki tebligat bölge iaıe müdür· 

lüğüne gelmiştir. iaşe ~iidürlüğü teşkilatının bir 
an evvel hazırlanması ve faaliyete geçmesi için 
lüzumlu tedbirler üzerinde tetldlc:lere başlanmıştır. 

Bu tetkikler beher 1000 uüfus başına veya 250 
kişilik her aile için kurulacak olan birliklerin kurul
ma ıekli kat'i olarak tesbit edilecektir. Bu hususta 
bu gibi işlerde fikirlerinden istifade olunabilecek 
mütehassıs kimselerle de temsa edilebilrceklir. 

SU HÜCUMLARI PROJESi 

Vilayetler halkının 
.müşterek çahşması 

Yardımla mükellef tutuluyor 
Ankara : 16 (Tiirksözü Muha· 
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1 taarruz i 
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ı planı ı 
ı : 
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ı Amerikan ı 
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ı gazeteleri ı 
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ı ne yazıyor ı 
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Ankarıt : 16 (RadyoGazete•l)
Amerika gazeteleri , müttefikle· 
rin taarruz planlarındnn bahset
mektedir . Gazeteler Amerika ile 
lngilterenin evvela Almanyayı par 
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birinden)- Nafia ve 'Dahiliye Ve
killikleri, su hücumların:i karşı çok 
mühim bir kanun layihası hazır· 
lamıştır. Yıllardan beri yurdumu7. 
için bir afet halinde devam ve te· 
kerrür eden su hücumları ve taş• 

kınlıkları sür'atle önlenmesi bir 
zaruret haline gelmiş bulunduğun· 
dan hükumetle alakalı vı.tandaşın 
elbirlitini temin edecek olan bu 
kanun liyihasına göre, yüksek se· 
viye gösteren umumi ve hususi, . 
kapalı veya akar suların taşma 

-veya baskınlarına maruz kalması 

muhtemel arazi hükümetçe ilan o· 
lunacaktır. 

Bir /ngiliz bombarJıman tayyarHİ 

Petea meıaı 
ne,redecek 

LAVAL MESELESİ 

Vifi yeni hükumet li•t••ini 
&,linin ta•vibin• ar%edecelc 

Ankara: 16 (Radyo Gazete•l)
Vişi hükumetinin yeniden ve ye
ni esaslara göre, kurulması meıe· 
lcıi günQn en mühim mevzuunu 
tetkil etmektedir. Şimdilik bilinen 
bir şey varaa o da Lavalin hü
kumetten mühim bir yer alacak
tır . 

ispanya hariciye nazırı bir 
mecmuada yazdığı makalede Fran· 
11dald bu ddiıikli~i memnuni
yetle karıılamakta ve Fransanın 
Almanya ile itbirliQ'i yapılması 

lüzumunu ~eri sürmektedir. 
Vişi : 16 ( a. a. ) - Mareşal 

Peten kabinedeki tadilitı Fran11z 
milletine bir mesajla bildirecek· 
tir. Peten değişiklik sebeplerini 
de izah edecektir . 

Madrid : 16 ( a. ı. ) - is
panya hariciye nazırı : .. Laval 
Avrupının büyük gayesi için ka
bineye gırmiştir . .. diyor . Bunu 
Sunıner , Alkazar mecmuasında 
Yazdıaı bir makalede ıöytemek· 
tedir • 

Londra : 16 ( a. a. ) - Viti 
Yeni kabinenin listesini l:Serlinin 
tasvibine arzetmek mecburiyetin
dedir . 

Viıi ~ 16 (a.a.) - Laval Bu· 
dn paristen Vitiye gelmiı. Pe· 
tenle ıörüımüıtür. 

Türkiyenin 
Londra elçisi 

Bu sınırlar dahilinde mahalli 
hükümetten müsaade alınmaksızın 
her hangi bir tesisat veya inşaat 
yapmak yesaktır. Buna m'uhalif 
hareket edenlerin tesis veya inşa· 
atı yıkılacaktır. Halen bu ·kabil sı
nırlar dahilinde bulunan bina ve 
tesisler istimlak kanunu hükümle· 
ri dairesinde ve mallarına biçile· 
cek kıymet peşin verilmek sure· 
tiyle yıktmlacaktır. 

• Devlet, Belediye ve Hususi 
idareler ve vakıflara ait bina vt: 
tesislerle adi bend, çit, dolma ve 
sairenin yıkılması için herhangi 
bir para verilmiyecektir. 

Tehlike mıntıkasında bulunan 
halk ellerindeki her nevi malzeme 
ile tehlike mahalline koşmaya ve 
gösterilen yerlerde çalışmaya mec· 
burdurlar. Bu iş için yaş haddi 18 
den 50 ye kadardır. icabında 
komşu vilayet halkı da yardıma 
çağrdacaktır. Onlar için de mec
buriyet aynıdır. icabında ·ordudan 
da istifade edilecektir. 

Taşkınlar için çekilecek telg
raflar derhal ve parasız olarak ma· 
halline gönderilecektir. Bu işlerde 
çalıştırılacak halka ücret verilmi· 
yecck yalnız ekmek ve katıklan 
temin edilecektir. Hastalık müs
tesna, çalışmak istemiyenlerden 
derhal 5 liradan 10 liraya kadar 
para cezası alınacağı ribi, bunlar 
çalışmaya da mecbur edilecekler
dir. 

luzakşark cephesi ı ı 

Birmanya 
cephesinde 
muharebe 
İngiliz ve Çin 

kuvvetleri biraz 
çekildiler 

Ankara : 16 (Radyo GıPzeteal)
Japonlar Birmanyada Çin ve in· 
giliz kuvvetlerine kartı büyük 
taarruzlar yapmakta ve yeni tak 
viyeler almaktadırlar . Japon ha· 
va kuvvetleri de kara harekatına 
yardım etmektedirler . Gerek 
lngiliz ve gerek Çin kuvvetleri 
bir az geri çekilmek medburiye· 
tinde kalmıştır . 

Vaıington : 16 ( a. a. ) -
Amerikan tayyareleri Filipin ada
larındaki Japon üslerine hücum· 
lar yapmıştır. 

Londra : 16 ( a. a. ) - lro· 
vadi ve Stang cephelerinde çok 
büyük muharebeler olmaktadır . 

Kambera : 16 ( A. A. ) -
Müttefik uçalduı Rayola hücum 
etmiflerdir • Limanda bir gemiye 
isabet olmuıtur . 

Çunking : 16 ( A. A. ) -
Amerikan gönüllü grupu uçakları 
Japon mevzilerini muvaffakiyetle 
bombalamıştır • 

Vaşington : 16 ( A. A. ) -
Koroıidor'daki Amerikan kuv· 
vetleri kumandanı bir teblit neş· 
redeı eı. Kale'nin bütün kuvvet· 
terle müdRf aa edilcceQ'İni ve 
kavemete devam olunacakını 
dirmiıtir . 

mu 
bil 

Blırew gared• 
BerUae vardı 

Krup müdürünün 
heyetimiz şerefine 
verdiği ziyafet 

Türkiye -· AIManya 
dostluk tezahürü 

Bertin 16 (a.a.) - Krupun 
sahip ve direktörü Fon Bahlen. 
Berline gelen Türk heyeti şerefi· 
ne Kezerof otelinde bir öQ'le ye· 
:me~i verdi. Dün ıabsh Benine 

gelen Hüsrev geredeninde hazır 

bulunduj?u bu ziyafette Fon Boh· 
len Türk - Alman dostluQ'una 
terrıas ederek Krup,un Türkiyenin 
istedii'i malumeyi yollamak için 
azami gayret höstcrcceklerini va
detmiı ve Türk heyeti reisi de 
bunu teşekkürle lcarıılamıştır. 

low11t cepbeılada 
dargaalalı var 

Ankara: 16 (Redyo Gazete•I)· 
Sovyet cephesinden ıün geçtikçe 
harekat yavaşlamaktadır. Dün ve 
bugün mühim hiç bir hadiıe ol
mamııtır . 

Berlin : 16 ( a. a. )- Alman 
tebliiine göre, Sovyet cephesinde 
bir çok Sovyet hücumları püı· 
kürtülmüı ve yeni arazi kazanıl· 
mııtır • 

Berlin ' : 16 (a. a.) - D.N.B : 
15 Marttan 14 Nisana kadar Rus· 
tar 1142 ~Uçak kaybetti. 1 Son 
Kanundan 13 Nisana kadar 2451 
Rus tankı tahrib edilmiş veya Al· 
manlamı eline geçmiştir. 

la. Marııııa 
Loadra tımıııarı 

Hopkins Türkiye 
elçisiyle görüştü 

lngiliz haberler nazırı
nın elçimize ziyafeti 
Ankara: 16 (Radyo Cbızeteal)
londrı büyük elçimiz Rauf Or
bay haberler nazırı tarafından 1 
lt~but edtlmif vr. nezaret binaıına 
l'urk bayraQ1 çekilmiştir. Elçimiz 1 
liopkins ile de görüşm6ıtür. Ha· 
~erler nazırı büyük elçimiz ıere
fıne bir ziyafet vermiftir • Bu zi· 
Yaf ette bir çok davetliler hazır 
buıunmuıtur • 

Londra : 16 ( a. a. )- Ame· 
rika Genel Kurmay Baıkanı Ge

Bantlan bir müddet eouel ba,layan hayvan aayımı 6•· neral Marıal Polonya Baıvekili 
relc oilciy•t dahilinJe ve gerelrH k6ylerde dü11 nihayet bul· ile görüımüştiir. Hopkinı. de Tür
m111tar. Köy muhtarları bütün cedvelleri lc6y iıleri büro•una kiyenin Londra büyük elçisi Or-

Hayvan sayımı 
dün bitirildi 

••tircrelr ait olduiu d•ire memuruna t•.tim etmifl•rdir. ı bayla aörüımüıtür. 

BAŞVEKiLiN 
GAZETECiLERIMiZLE---

GÔRÜŞMESi 
Dünkü toplantıya, Hariciye, Dahiliye, iktisat 
V eki ileri de iştirak ettiler. Gazeteciler ıerefine 

bir ziyafet verildi. 
Ankara : 13 (Radyo Gazeta•I) Ankara halkevinde buııün Baş· 

vekilimiz Refik Saydam Türk Gazetecilerini kabul etmişlerdir. Bu top· 
lantıdı Dahiliye. Hariciye. iktisat Vekilleri ve Hariciye Umum !katibi 
hazır bulunmuşlardır. Günün siyasi vaziyeti üzerinde konuşmalar ol
muıtur. Başvekilimiz Gazeteciler şef erine Ankara palasta bir ziyafet 
vermişlerdir. 

Halkevimiıdeki bu toplantıya Ankara, lstanbul, Adana, İzmir ve 
Balıkesir gazetecileri iştirak etmiştir . 

Suikast davasına 
dün de devam edildi 

Şagô.nı dikkat 
bazı ifadeler 

Hadise sırasında oradan 
geçen sefaret otomobili ! 

Ankara : 16 ( a. a. ) - Sui
kaat muhakemesinin üçüncü cel
seı;i dün saat 18 de açılmış ve 
ıe-ce 22,30 da ıona ermiştir • Bu 
celıede şahitlerden Bıgun Tokgöz 
ve şoför Fahri Uçar dinlenmişler 
ve hadiseyi izah eylemiflerdir • 
Maznunlardan Kornilof ile PavlGf 
ıahitlerin ifadelerine kartı itiraz
larda bulunmuşlar, evvelki ifade· 
lerini tekrar ederek di~er maı.

nunları tanımadıklarını ve hadiae 
ile alikaları olmadıklarını söyle· 
miılerdır. Diier maznun Abdur
rahman ve Süleyman bu ifade· 
lere karşı bir diyecekleri bulun· 
madıtını ifade ctmi:tır. 

Bugün ıaat 10 da başlanan 

duruşmada motosikletçi Adli Kan
maz , Toroı oteli katibi Beldr 
Sarıo~lu ile müstahdemi Halid 
Ünsal dinlenilmıştir. 

Bunlardan Adli Kanmaz hA· 
dise esnasında oradan geçmekte 
oldui'unu ve evelki şahidlcrin de 
hidise mahallinde bulunduklarını 
gördüQ'ünü ve hldiscyi müteakip 
Fen Pepenin kendini elçiliğe ça 
tırarak hidisenin ne ıurt:tle vu
kua geldiğ"i hakkında i:ıahat istc
diğ"ini ve şimdi söylediklerini ay 
nen ıöylediğ"ini ~itdirmiş ve bir 
sefarete ait olduğ'unu zannettiğ"i 

bir otomobille Kavaklı Dereye 
gittiA'ini gördüA'ünü söylemekle 

dünlü celıedc dinlenen şahidle· 

rin ifadelerini teyid f\ylemittir • 
Otelin müstahdemleri de berhava 
olan Ômerin hüviyetinin ne ıu
retle tesbit ediıdiğini ve kendisini 
nasıl ıörüp tanıdıklarını ıöylemiş 
lerdir • Suçlular bu ifadelere kar 
ıı bir diyecekleri olmadığ"ını bil
dirmiılerdir . Mahkemenin deva 
mı ayrıca bildirilecektir • ............. 
Fransız Kadınları 

isyan halinde ! 
Nevyork : 16 (a. a.) - Fran· 

sada isyanlar başladığı ve Kadın· 
!arın mutfaklardaki tencereler ini 
parçalayarak attıkları haber veri· 
liyor. Çünkü Almanlar halkın elin· 
deki bütün madeni eşyayı lopla
maktadır. Fransız Kadınlan da 
bunları Almnnlara vermektense 
imha etmeyi tercih etmektedir. ............. 

Ergani tahvilleri 
piyangosu çekildi 

Ankara : 16 ( a. a. ) - Er· 
gani tahvilleri piyangosu bugün 
çekilmiştir. ikramiye kazanan nu· 
maralar şunlardır : 18697, 11576, 
109561 • 16680 ' 24321 ' 28530 • 
58334, 60645, 77279 • 156658 

Katil Ali'nin 
Dün 

Duruşması oldu 
Duruşma bugüne · talik edildi 

Bundan bir hafta evvel iıtas 
yon bulvarında mütekait ıimen
difer memurlarından Bay Bekirin. 
Dikili köyünden Faik oğlu Ali 

1 iini yaımıştık. 

1 

adında birisi tarafından bıça1'1a· 
narak öldürüldüğünü ve bunun 
Bekirin çocuğuna yapılan bir sar- 1 
kıntılık mcseleıimien ileri geldi· 

Katil Alinin duruşmaaına dün 
de ıehrimiz Ağırcezaaında devam 
edilmiştir . Duruıma dünkü cel· 
sede neticelenemcmiı ve bugüne 
talik edilmiştir . Bugün Ali hak
kında bir karar verilmesi pek 
muhte111eldir . 
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Tetkik •• 

Senusiler 
L

ibya, günün önemli mevzula
rından biridir. Bu ba .. ımdan 
bugün okurlarımıza Senust'ler 

hakkında biraz malümat vermek 
• iıtiyoruz. 

Senusiliği 1787 tarihinde Ce
zayir'de Elhalil kaaabasınc1a doğ

muf olan Muhammet bin Ali ibni 
Senuıi kurmuıtur. 

Bu zat 18 yapnda iken Fas'a 
aitmiı. orada tahsilini tamamla
mıı, ond1p sonra Mekke'ye ıit
miı, 18-40 ıeneıinde Trablua'a 
dönmüş, orada teıkilAtını lcurma
ta bqlamıfhr. Artık ondan son
ra Senunıi teşkilat ve propagan
da11 .. Hicaı'dan Fas'a kadar bir
çok memleketlerde yayılma~a baı
lıyordu. Senusi şeyhinin etrafına 
ialim dilnyasınının bilgili ve kül
türlü ıahıiyellcri toplanmıştı. 

Büyük bir nüfuz kuran Mu
hammet Senuıt 1879 da ölmüş 
ve Cerabub'da gömülmüıtiir. 

Onun yerine o~lu Muhammet 
Elmehdi geçmif, o da mücadele
ye devam etmif ve Senuıllitin 

merkezini naklettiti Gur kasaba· 
ıındı 1902 de ölmiiftür. 

Onun yerine de 1873 de dot 
muş olan yeteni Muhammet Şc· 
rif Sunuıl geçmifti Bu zat 1911 
de Osaıa .• lı - ltalyan harbi baş
ladıği zaman ltalyanlara kartı 
mücadeleye girifmİf, ondan sonra 
büyük harp çıkhi• zaman Mısır 
bududunda lnaiLizlerlc de çarpıt· 
aa da orada yenilerek Sirt bölge 
aine çekilmif, 1918 de bir deniz.· 
altı gemiıiyle Pola yolu ile lstan
bul,a gelmit, 10 Mart 1933 de 
Mekke'de ölmftftir. 

Ahmet Elterif ,in Türkiye.ye 
gitmeıınden sonra yerine ıtmcası 

Mebdı'Din biyük otlu ldria Senu
ıt geçmııtır. Bu zat da ltalya'ya 
kartı mücaCoJeye devam elmit. 
sonra Mı11ra çeltilritiıtir. Şimdi 
Mmr ,da bıılunuyor. 

itte Mister Eden'in lrendiıinc 
s6a verditinden baheettifi, bu 
uttır. 

TORKIYE Radgoau 

ANKARA Radgoau 

Cuma - 17."i.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayan 

7 .53 Mtız.ik : Hafif Parçalar 

( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleri 

8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

( Pi ) 

8.15/ 

8.30 Evin saati 

12.30 Pu>ıram ve Memleket saat 

Ayarı 

1~.33 Müıik : 

12.4S Ajanı Haberleri 

13.00/ 
13.30 Müzik : Şarkı ve türküler 

prqaramınao devamı 

11.00 Prorram ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : 

18A5 Ziraat takvimi 

18.55 Müzik : 
19.30 Mem'8ket Sut .\yara ve 

Ajanı Haberleri 

19.45 Müzik : 

20.15 Radyo Gaz.eteıi · 

20.45 Millik : 

21.00 Konuıma 

21.15 Temsil 

22.00 MGıik. : Radyo Salon· Or· 
kestraaı ( Violonist Necip 

Aıkın ) 

22.30 Meatıeket Saet Ayarı ajanı 

Haberleri ve Borealar 

22.4~/ 

22.SO Y annki 

Kıpanıt 

Prorram ve 

TÜRKSOZO 

i , HABERLER 
Pirinç tohumu 
tevziatı başllyor 

Bölgemiz çeltikçilerine ' tevzi 
edilmek üzere Ziraat Vekaletinin, 
Çeltık mütehassıslığı [emrine 700 
ton çeltik tohumu verdiğini yaz
mıştık. Aldığımız malumata göre, 
bu tohumlar önümüzdeki günler
deki günlerde tevzi edilecektir. 

.. 
Atış Poligonu 
halka açıldı · 

: ........................ : 
ı . . ı 

i SEHIRll I · i 
l Tasarruf bonolarının i 
ı mevcudu bitmek Uzer•· ı 

1 

Berlen".Terbiyesi .. Umum Mü
dürlü~ü Atış Federasyonu Baş

kanı Bay Hakkı Ugan'ın Adanaya 
gelmeleri ve Bölgemiz Başkana 

Seyhan valisi Bay Faik Üstün ile 
görüşmesi füerine Valimizin Ada· 

Yarın yapılacak 
atletizm müsabakası 

. ı dir • Sende bir tasarruf ı 

na Poligonunun atış ücreti mu
kabilinde umuma açılmasına mü 
saadc ettikleri memnuniyetle ha . 

Beden ter~yesinin tertip ettiği 
programa göre atletizm müsabaka
lanna yarın da devam edilecektrr. 
Bu müsabakalara kız ve erkek 
talebelerde iştirak edecektir. 

Şehrimizde 
sebze fiyatları 

Bölgede yaz sebzelerinden 
bir kaÇı çıkmış ve bollanmııtır . 
Ta~e kabatın kıloıu altmış ku
ruttan , baklanın 15 kuruştan 

satılmaktadır . Son soğuklar yü 
zünden bu sene sebzelerin biraz 
geç yetişeceği söyleniyor • 

Ramazan oğlu 
kütüphanesi 

Haber aldığımıza göre , Ra· 
mazanotlu hütüphanesi dünden 
itibaren meaai saati haricinde 
lcililpbueyi her gün saat 22 ye 
kadar açık bulundurulacaktır . 
Bu suretle ıençlerirniı.in azami 
istifadeleri temin edilmiı bulun
maktadır • 

Nikah töreni 
Dr. Bahr) Erkamın km Bayan 

Jale Erkam ile C . H. Partisi ida
re amiri B. Hüsnü Yurtçunun o~
lu 8. Muzaffer Yurtçunun nikih 
törenleri dün saat 15 de Belediye 
salonunda kalabalak bir davetli 
kitlesi huzurunda yapılmııtır. Genç· 
lere saadetler dileriz. ••.•. ,. ,., .•. 

e ... ar ellmlt ı 
İstanbul : 16 ( Türksözü mu 

habirinden ) - Emniyet kaçak
çılık bürosu memurları dün Gala
tada Derici soka~ında 18 numa
ralı kahvede lzmaro isminde bi
rini 5 gram esrar aatarken , suç 
üstünde yakalamışlardır . . 

Bu sırada Şiikrü iıminde ~i
rilinin kahvenin bahçesinde elinde 
kuma ile bir ıeyler yapmakta 
olduğu görülmüı vaı.iyetindc:o 

şüphelenen memurlar Şükrüye ne 
yaptıtını sormuılardır . Şükrü 

ıüterek : • 

Malüm ya zirai seferberlik 
var , ben de bahçeye fasulye 
ekiyorum, demiotir . 

Fakat Şükrünün cıelediğ-i yer 
kar11tırılınca • taprağın altından 

küçük bir teneke içinde 200 gram 
eırar çıkmııtır . lzmaro ve Şük
rü yakalanarak Adliyeye verilmiı· 
terdir • 

Adli siciller 
Mersin : 16 ( Türksözü mu· 

habiriodeo ) - 1911 tarihine ka
dar elan eski şeri mahkeme si
cilleri itibariyle müzelere veril

rilmiftİ . 

Bu meyanda hiıim mıntaka
•ıı içinde bulunan Maraş , An· 
tep , Urfa , Malatya , lçel , 
Seyhan vilAyetleri sicilleri 
Adana nıüıeıinde toplanmıştır . 

O zaman lçel de Adana da 
eyaletine tabj. olduğundan vilaye
timi:ıi ilgilendiren bu sicillerden 
bir çek veıikalar da müze mü
dürlütilnce incelenmektedir • 

Bunlar araaında , temeaaük 
fermanlan , Vakfiyeler devlet 
idareıini alikadar eden vesikalar 
bulunmaktadır • 

ı bonosu aı 1 ı 
ı ı .......................... 
Genç adliyecimi
zin cenaze töreni 

Tören büyük oldu 

Ceyhan hakim muavini B. 
Fehmi Artunun bır kaza neticesi 
yaralanar .. k hastab .. ncye kaldırıl 
dıQını kurtarılamayarak vefat etti· 
ğini derin teessürlerimizle bildir· 
miştik. Muhitte kendisini çok sev
dirmiş olan değerli genç adli

0

yeci
miz için dün büyük bir cenaze 
t<5reni yapılmıştır. Cenaze saat 
11,10 Milli mensuııat hastahane 
sinden alınarak merasimle yeni 
mezarlıQ'a götürülerek defn edil 
miştir. ~u hazin hadiseden duydu· 
tumuz acıyı tekrarlar, tanrıdan 

bol / rahmet dileyerek Fehminin 
kederli aile efradı ve akrabalarına 
baısatuta dileriz. 

DünkG cenB7e törenine şehri
miz adliyecileri ve vilAyet mcmuı· 
tarından başka Ceyhan hükümet 
ve adliye erkanıda işijrak etmiş

ler ve Kabre çelenkler koymuşlar
dır. 

B. KRIPS 
MISIRDA 

Krips Nahas paşa 
ile görüştü 

ber alınmıştır . 

Poligonda bugünrfen itibaren 
üç gün sürecek duhuliyeli müsa-

bakalar vardır . Herkes iştirak 

edebilecektir . Birinciye :.!5 lira 
lık , ikinciye 15 üçüncüye 10 li· 
ralık hediye verilecektir . Hedi
ye'e r kazananların arzu ettiği eı 

' yayı almak ıuretile tedarik edile-
cektir . 

Atıcılık federasyonu 

reisinin ziyaretleri 
Şehrimize gelmiı olan beden 

terbiyesi umum mddilrlüğü atıcı

lık federal)'onu reisi 8. J:Jakkı 

Oıan dün aaıetemizi ziyaret et· 

wiftir. 

Mersin Yerli 

M. Pazarı sabşlan 
Mersin : 16 ( Türksözü mu

habirinden ) - Sümerbank Yerli 

Mallar Pazarı bu gün ~leden 

sonra şehrimizde mevcut kuyum 

cular • ha&ır elbiaecilerle komis 
yonculara satıı yapacaktır . 

Yün ve "yünlü kumaşlar ile 

ipekli eıya serbest umuma satı- . 

lacakhr • 

Paılllll barp 
mecllll lçttmaı 

Kanada Başvekili 
toplanbda bulundu 
Vaşington : 16 (a. a.) - Pa· 

sifik Harp meclisi bugün beya:ı 
sarayda toplanmıştır. Lord Hali-

Kahirt: : 16 ( a. a. )- Krips faksı Orta elçi Ronald Kempl tem-
Mıaır Baıvrkili Nahas paıa ile sil etmiştir. Beyaz sarayın misafiri 
bugün yarım ıaat kadar görüş- olan Kanada Başvekili de içtimaa 
mOıttir · iştirak etmişlir. 

,Kahire : 16 ( a. a. ) - Hin-
d istandan gelen Kripı Hındistan-

1 
Alman üslerine 

daki askeri vaziyetin iyi olduğunu ı' h ÜCU m 
fakat fazla bir fey söyliyemiye- Londra : l6 (a. a.) _ lngiliz 
ceğini bildirmiı ve Hind şdlerile ı bomba uçakları dün gece Şimali 
temaslarının çok samimi olduğunu Fransadaki Alman üslerine hücum· 
ilave etmiıtir. !ar yapmışlardır. Bu sabah da u· 

japonyanın çaklaramız Şimal Fransada uçµiJar 

Papalık elçisi yaptı. 

Roma : 16 ( a. a. ) - Japon- 1 Ankara - Diyarbakır 
yanın Papalık r.lçisinin 24 nisanda • 
Romaya gelmesi beklenmektedir. 

1 hattı tren seferı 
Normandi tahkikatı Ankara : 16 (a.a.) 18 Nisan-

dan itibaren haftada üç güne çı· 
Vaşington : 16 ( a. a. )- En- karılmıştır. 

cümen tahkikatına göre, Narman· ı-----.::;.'--------
didc çıkan yangında bir suikast 1 1 a" n 
yoktur . 

.. ttellll· tauraz Tlrk Bava Kanma 
ıtllaı Adana ıabeıladea : 
( Başı 1 inci say/ada ) 

çalayaca~ını , ondan sonra Ja
ponyaya akın yapılacağını yaz· 
maktadırlar . Gene bu gazeteler, 
lngilterede bulunmakta olan Ame· 
rika Genci Kurmay Başkanı Mar· 
ıal'ın ve ve Hopkins'in bu mev
zu üzerinde lngiliı. şeflerile mü· 
uktrelerde oldu~urıu da kaydey
lemektedir • 

, 

Hava gedikli hazırlama yu
vasına Orta okul mezunların· 
dan 1340 , 925 , 926 doğum
luların tale~e v~ 338-339 do· 
ğumluların da namzed olarak 
kayıd ve kabulüne başlanmıı-
tır . Malumat edinmek istiyen· 
lerin şubemize m üracaatlan. 

7-12-17 14040 

Sayfa 2 
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! MEN.DE 
i Alman Badroıanaıa 1942 llodeUerlal 
0 geUp glrlrıenız Radyo lnllllal11nda 

arbk tıreddlt etmızılnlı 

Mağazamızda yeni sistem makinelerle 
bozuk radyolar garanti olarak tamir edilir 

ı •.... ziv A IŞIKMAN ••••• 
ı f Abidinpaşa caddesi Vakıflar apartmanı karşısında • 

f No. 82 6-7 14048 t 
+++++o+•,•+•+tt•+ı.oı00ı01D64UoaMCM1...a..o 

.. ••••••••••••••••••••••••• • • • Bllamam Çllçl ve Ma--.e Saldplırla• I 
1 MllDBI... a 

İ DEMİR İŞ AÇILDI 1 • • • Her nevi alih zirai ye imal ve tamiri, -• 
1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir itleri, 
: her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iı-1 
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • • • ADRES : E•lıi l•taqon lıarahla lıarıı•mJ D.mir lı •
1 

Tel~raf Adre•İ: Adana Demir lı Telefon 363 . ...................... .. 
OEVlET HAVA YOlllRI UMUM MOIOBLOGOllEI: 
15.4.942 tarihinden itibaren Hava seferlerinde 

değişiklik yapılmıştır. 

aşağıdaki 

Ankara· Elazığ 
Salı, Perıembe, Camarı..i 

Ankara Sehirden (Otobüs) 
Ankara Meyelandan (Tayyare) 
Elazığ Meydana (Tayyare) 
Elazık Şehire (Otobüs} 

Elazığ· Ankara 
Po~art••İ, ÇC1Tıambo, Cama 

Saat 

7 
8 

11 
12 

Saat 

Elazığ Şehirden (Otobüs) 7 
Elazıi Meydandan (Tayyare) 8 
Ankara Meydana (Tayyare) 11 
Ankara · Şehire (Otobüs) 12 
Pazar günleri Ankaradan Adana için Saat 7,05 de 

Otobüs Saat 7.30 da kalkacaktır. (2688) 16-17-19 

Seyhan Defterdarlığından. : 

D. 
30 
30 
45 
30 

D. 
30 
30 
45 
00 
kalkan 
14059 

Senelik icarı 350 lira takdir olunan Adalı, Bebeli Otlakiye 
111ahalleri 1151942 tarihinden 3().4..943 tarihine kadar bir 1ene 
müdtletle peşin para ve açık arttırma ile icara verilecektir. 
Kat'i ihalesi 1 /5/942 tarihine müıadif cuma günü saat 1 S de 
tlefterdarlıkta müteşekkil komisyonda )apılacağmdan ıartname· 
sini görmt.k istiyenlerin her gün milli emlilc servisine ve 
taliplerinde O/o 7,5 teminatlarile mezkur gün ve saatta komiıyoıı• 
da hazır bulunmaları ilin olunur. 14-18-22-26 14046 

. ···~· ·······~·~········ ~ •·•··· 
DOKTOR 

Muza/ /er Lokma 
Bergin baıtaıarua •••ııaıla· 

nelinde lla'bal eder. 

........................ 
ı Do•e ve illa 1 ......... 

Seneliji • • . 1400 Kr. 
1 Aglıf ı • • . 125 • 

...... 
'1.,ÜHKSÖZtJ 

GONO&.k GAaTI • ADANA 

Sahip ae B01mulaarriri 
FERiD CELiL GÜVEN 

Umumi Nef'iyat Madarl 

! ı .. nl•r için ld•r•~• MACiD 80ÇL0 
i mUnce•t etmelldlr Basıld•Oa r•r: ToRr~zo Matbaa11 

........................................ .!:t. ...... ..-
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-~--------~--..-----------------CUMA R T ESl ID•RE YERi 1 
18 ADANA • Abidin 1 

NiSAN Paşa Coddes• 

1942 ~ ... 1-.fon • ~1 

J_ Say .. ı her varde 5 Kuru• 1 
iJRKSÖ-Z •• Sahip ve Başmubaniri 

FERiD CELiL GUYEN 1 

Kuruluş Tarihi :· 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncı yıl - S•yı : 528~ , 
·IÜNDELIK SiYASi GAZETE. 

• •• • 
YENi MUHIM 

• 
~IR PROJE 

------··· ------
DOKUZ Y 1 L D A 81.000.0000 
LİRA HARCANARAK MESLEKİ 
TEKNİK OKULLAR AÇILIYOR 

Adaaada, Ceyllanda, Tarıaıda ve 
Merılada yeni okullar açlllyor 

ı .. """""• 
Ankara : 17 (Türksözü Muha· 

birinden) - Maarif Vekilliği mes· 
leki teknik okulları açılm;ısı ve 
bugünkü teknik okulların bü yütül· 
mesi hakkında yeni bir kanun pro· 
jesi hazırlamıştır. Veı..illik, <ıçılacak 

ı 

Okulların 
tatil günü 

t espif edildi 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı .""""""ı ı ilk öf retim meclisi vilci ı 
ı yet makamında toplanarilk ilk ı 
ıı ve Efitmenli okulların kapa· ı 

ve büyütülecek olan okullar için 
9 senede dokuzar milyon lira sar· 
fına salahiyet i~temektedir. Böyle· 
likle 9 yı\do 81 milyon lira harca· 

nacaktır. V·· killık projenin hazır· 

lanınasını mucip Sl"hepler layiha· 
sında şöyle anlatmaktadır. 

luzakşark cephesi 1 

Birm~nyada 
Japon ordusu 
takviye allyor 

Batan uçak gemisi 
Londra : 17 ( a. a. ) - ln

gili:ı tayyarelr.ri bu sabah Kop 
hanga taarru1. etmişlerdir . Bir
manyada muharebeler devam edi· 
yor. Japonlar Birmanya kuvvet
lerine ilaveten buraya beş tümen 
asker göndermişlerdir. 

:"""""""~"""""""""""""""""""""""""""""""" ı ANKARADAKI BOMBA HADiSESİ DAVASI ı 
ı ı 

i Suikasd divisının İ 
: : 

1 son celse kararı 1 
ı ı 
ı ı 

.ı Duruşma 29 Nisana kaldı 1 
ı f 
1 Zorla getirilecek şahidler 1 
ıffffMttffttUfffftt ffffffffffMMffffffı 

Ankara : 17 ( Türlcsöıü : mu
habirinden ) - Fon:Papene kar
i• yapılan suikast davasının son 
celsesine ait safahatın di~er kıs· 

mını ve mahkemenin kararını ay
nen bildiriyorum : 

Evvelki iÜnkü celsenin son 
aaatlerinde Pavlof'un iddialarına 

cevap vermek lüzumunu duyan , 
f a1'at hakimler heyetini yorma
mak için bu hakkını:; dünkü cel· 
seye bırakan Abdurrahmanın mü
dafaa vekili Şakir Ziya Karaça}' 
ıöz alarak d~rli ki : 

Sovyet ceph~ 

Stalin kanall 
·önünde savaş 

ı tılıp açılması hakkında aşalı· ı 
ı da yazılı maddeleri kararlaş• ı 

Wm~h~ ı 
ı 1 - Vilciget c.ıe kaza mer· ı 

"Her alımda genişletilmesi ge
reken endüstrimiz için lazım olan 
yüksek mühendis, mühendis, tek· 
nisyen ve maharetli işçi yetiştir

mek üzere okullar açmak zorun
dayız. Mevcut mesleki ve teknik 
öğretim teşkilatı, tesisatı, yeni kad· 
ro ve sair~ bakımlanndan bugün 
kü ihtiyaçları karşı!ıyabilmekten 

uzaktır. Proje daha önce Büyük 
Millet Meclisince tasvibolunan ka· 
rarların tatbikına geçilmesini sak· 
lamak maksadiyle hazırlanmıştır . ., 

Amerikan aakerleri bir atı' eanaaında 

- Pavlof müekldlimin elbise 
detiştirir gibi milliyet de~iştir· 
diQ'ini ve~Türk olmadıitnı söyle· 
miıtir . Hayır ... Bizim Türk ol
dukumuıa dair iki kuvvetli delil ' 
vardır • Biri Vekiller Heyeti ka
rarı , ikincisi de lüzumu muha
keme kararında müekkilimin Türk 
oldufunun yaıılmıf bulunm;sıdır. 
Bir de manevi delil sahibiyiz 1. 

Ankara: 17 (Radyo Gazelesl)
Almenları n Rus cephesine aııker 
yı~mıkta olduR-u anleıılıyor . Ro· 
men:Macar lcıtaları da ııevkedil
mektedir . Bulgarların fimdilik 
Sovyct cephesine gittiQ"i teeyyüd 
etmemektedir. 

ı kez/erindeki bütDn ilk okrıllar- ı 
ı da 23 Mayısta dusler kesile ı 
ı cek, 25 Mayısta imtihanlara ı 
ı ba,Lanacak 31 Mayısta imli· ı 
ı hanlaıa son verilecek. 15 Ha· ı 
ı ziranda ikmal imtihanlarına • 
ı başlanarak en son 22 Haziran· i 
ı da ikmal imtihanları da bilmiı ı 
ı olacaktır. ı 
1 2 - Köy ilk okulları ile ı 
ı efitmenli okullarda 5 Mayısta ı 
1 ders kesilerek, 7 Mayısta im ı 
ı tihanlara başlanacaktır. ı 
ı 3 - Merkez ve köylerde ı 
ı ilk okullar 15 Eylülde açıla· ı 
ı rak kayda ve 1 Teşrinevvel ı 
ı 1942 de de derslere ba#ana· ı 
ı caktır. Efitmenli okallar ted· ı 
ı risata 25 Teşrinevvel 942 de ı 
ı başlıgacaklardır. ı 

:"""""""""""". 
C:. ·B. PABTlll 

MGWATI 
Ankara : 17 ( a. a. ) - Bu 

ıencki C. H. P. müUfatı bir 
kompozitöre verilecektir. Bu mü
aabakaya ait izahname a-aıetelerle 
neırolunacaktı r. 

BÜYÜK . MİLLET 
MECLiSİMiZDE 
Ankara : 17 ( a. a. ) - Bü 

yük Millet Meclisi bugün toplan
dı . Eretli 1'ömür havzasındaki 
amele hukukuna taalluk eden 151 
numaralı kanunun 12 nci madde
si hfi~ümlerinin münhasıran mez· 
kur k.ömür havzaamdal.:i amele 
lehine olarak muaddel niıamna· 

menin 77 - 78 inci maddesi hü· 
kümlerinin Eretli havzası hari
cinde tamamile mer'i ve mute· 
her oldu~ırna dair tdsir fıkrası 
kıtbul olunmuıtur . 

Türkiye Romanya ticaret ve 
tediye an laımalarile merbutıarının 

tasdiki hakkındaki kanun liyiha
sının birinci müzakeresi yapıl 

mııtır • 

Yeni okulların açılacağı yerler 
arasında Adana, Mersin, Tarsus 
ve Ceyhan'da. Vardır. 

Krogidar'a yap~an hava taar
ru:ıunda limanda bulunan Fıneh 

adlı tayyare gemisi batmıştır. 

Berlin - Roma arası 
elektrikli demiryolu 

Beri in : 17 ( A. A. ) -
Berlin - Roma elektrikli demir 
yolu yapılması için bir anlaşma 

imzalandı . 

ŞEHVETPEREST iNSAFSIZ HAYDUT 

Kati/ Ali bıçak 
---20 sene sekiz aya ----

Bundan bir müddet evvel iı· 

tasyon civarında çocuklara fena 

maksatlarla saldıran ve mütekait 

istasyon memurlarından Bt kiri 

bıçaklıyarak öldüren _ Dikili kö

yünden katil Ali bıçagın muha

kemesine dün de Adana Ağırce

ı.asında devam edilmif ve katil 

ağır hapse mahkum olmuıtur . 
Katil hakkında verilen kararın 

hülbaaı şudur : "= Türk Ceza ka-

nununun 448 nci maddesine göre, 

öldürmekten 18 sene ağır hapse, 

Nuran ve Hayreddini_tehvet his

aile kaçırmaya tam derecede te

şebbüsten Türk Ceza kanununun 

430 ve 62 nci maddeleri delile
tile 431 nci maddesine tevfikan 

4 sene ve 69 ncu madde ile bu 

dört senenin üçte ilcisi olan iki 

sene sekiz ayın 18 sent:ye ilave· 
sile 20 sene sekiz ay atır hap-

sine, 18 senr mehçuriycti kanu 
niyesile müebbf'ten umun_ıt hiz 

metlerden men 'ine ve mağdura 

500 lira tazminat vermeye mah· 

kftm edilmıftir. 

oldu 
B. Edenin beyanatı ------

B. ~Ç6rçil n• zaman 
b•yanatta bulunacak 
Londra : 17 (a.a .) Avam ka· 

marasında Eden gn. Marşal ile 
Hapkins'in lngiliz ıeflcriyle mü· 
him müzakereler yaatığını, Çörçi· 
lin ne zaman beyanatta bulun•· 
bileceğini tahmin edemediğini 
söylemiştir. 

Yunanistana yollanan 
buğdayların · akıbeti! 

Londra : 17 ( a. a. ) - ikti
sadi harp müsteşarı Avam Ka· 
marasında, Yunanistana gönderi
len buğJayın Yunan halkına da- · 
ğıtıldığı hakkında henüz malumat 
a-elmediğini ı söylemiıtir. 

• Gelen haberlerder. 

anlaııldıiına göre B. 

Laual Franaa Baıue· 

kili olmuı aayılabilir. 

Kazalara yeniden 
tohumluk verildi 

Reamimiz 

Fıanaa 

Lauali 

ealıi celaelerinden bi

rinde lıonuıurlıen gö• 

termelıtedir 
Dün alakadarlardan aldı~ımız 

malftmata iÖre • yazlık ıeriyatı 
ikma, için Bahçe kazasına beş \ 

ton ve Osmaniyeye tekrar üç ton 
kumdarı gönderilmif ve çifçilere 1 
datıtılmıttır . • 

Fransada 
olanlar 

Peten devlet reisi, 
Laval Başvekil 
vazifesi görecek 

LAVAL NUTUK 
80YLfJYBC:BK Mil 

Ankara: 17 (Radyo Bazetesl)
Verilen haberler~ iÖre , ıimdi 
Vişide Peten , Lival ve Darlan 
diktatörlüğü kurulacaktır . 

Amerika Vişi büyük elçisini 
rapor vermek üzere Vaşingtona 

çağırmıştır . 
Vişi : 17 ( a. a. )- Ofi : Pe· 

ten bu sabah Pariaten dönen Li· 
vali kabul etmiştir. Ötleden sonra 
Peten tekrar Lival ve Darlan ile 
görütmüıtür . 

Yeni Laval hükumeti, eıki na
zırlar toplantısından sonra bugün 
teıekkül edecektir . Devlet reiıi 
Petenle hükumet reisilLaval ara
sındaki iÖrüşmeler hakkında hiç 
bir malumat alınamamaktadır . 
Lavalin bir nutuk söylemesi muh
temeldir. 

Neşredilen bir kanuna göre , 
yaf tahdidine bakılnıakaızın Ami· 
ral Darlan vazıfede kalacaktır . 

Paris : 17 ( a. e. )- Fransız 
halk partisi reisi c;Öylediği nut
kunda, Peten, Lava) ve Darlanın 

C Gerisi Z ncl pyfad.a l 

Günlerdenberi müekkilimi gö
'rüyorsunu:t. . Bütün mantıki ve 
akıl, delilleri toplayıp aıaQ'ı yu. 
karı kendi kendini itham etmek
tedir . İpini boynuna ıeçirip ko· 
nuşmanın ne büyük bir mina 
ifade etti tini yüksek mahkeme 
heyeti takdir buyurur • 

Karaçay bu söılerinden sonra 
Pavlofun Abdurrahmanı Treçkist
lerin ltir ileti diye göıtermek 
suretiyle muhtelif bakımlardan 

düıtütü tezadı belirtti ve .. bu 
adalet huzurunda kendiıinin şaı· 
lunlıta utradıtını gösterir > de· 
di • Müdafaa vekili Pavlofun 
Abdurrahman Ihakkındaki itham. 
]arını kabul etmedikten bafka 1 

bunları ve TArlc müteh11sıılarının 
hadiseyi_tesbit eden mütaleaları
na karşı ~ullandıtı hayal kelime
sini nefretle kendisine iade ede
rim , dedi . 

iddia makamının bir evvelki 
celsede tahliyelerini isteyen Pav
lof'la Kornilof'un mevkufiyet hal
lerinin devamına, imme şahidi 

olarak lstanbul'dan gösterilen ıa· 
hitlerin ve Ankara 'dan lstanbul'a 
giden Mefharet'in usulün 45 inci 
maddesine göre ihraıen mahke· 

Berlin : 17 ( a. a. ) - Dün 
Ruslar 1000 den f aıla asker kay
betmiflerdir . Stalio kanalı önfin· 
deki Ruı tecemmüleri daQ-ıtdmıı
tır. Sovyetler tank ve tayyare de 
kaybetmiılerdir . 

Moskova : 17 (ı.a.) - B•· 
rent denizincie Rus gemileri 10,000 
tonluk bir petrol gemisini batırdı. 
Smolenks'te iki köyü geri ılmlf • 
!ardır. 

meye celplerine karar verilmesi. 
yolundaki taleplerini dinledikten 
sonra müzakereye çekilen hikim
ler heyeti yarım ıaat 
kararını teblit etmitti : 

Gereli düıünüldfi : 

Maınunlua tercumeleri yapıl
mamış olan ubıt varakalarının 

naip hikim Hayrünniıa Hazer ta· 
rafından tercüman vasıtaaiyle ter· 
cimelerinin yaptırılmasını, ve 
maznunların istedilderi takdirde 
ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 43 üncii maddeıinde tevfikan 
taraflara veaile.ı hakkın kendile
rine de verilmesinde bir mahsar 
görülmediii cihetle iıtediklcri ev• 
rakın Türkçe ıuretlerini almalarına 
müsade edilmesine, iddia edilen 
fiilin sübutu haliede ağır cezayı 

müstelıim fiilerden olup bu fib 
suçlulardan maznunların kanunen 
kaçacak addedilmesine binaen 

(Gerisi 2 net sayfada) 

YURDDA ZELZELE 
ADAPAZARI : 17 (A.A.) - DON VE BUGÜN ŞEHRIMIZ'D 

MUHTELİF SAATLARDA ÜÇ YER SARSINTISI OLMUŞTU 
HASAR VE ZA YIAT YOKTUR. 

-
Mersinden 200'ton 

l 

Arpa getirildi 
Köyllımfu ve am•l•leri11 itıfHİne tahaia olunan 200, 

kilo arpa Maaind•n ıehrimize gelmelı üzer• trene yilrlı 
mi,tir. Bu 200,000 lailo arpa gerelı Vilayet dahilind•lıi 
ger•lıH lıazala11dalri muhtac halita bedeli malıabilin • 
o•rilecelıtir. 



23 Nisan Bayramı 
Programı Yapıldı 

Gürbüz Çocuk müsabakasıda yapılacak 
23 Nisan milli hakimiyet ve 

çocuk bayremı ve haftası prog
ramı hazırlanmıştır. Programa 
göre 23 Nisan bayramı münase· 
beiiyle bir geçi resmi yapılacak, 

balo verilecek ve gürbüz çor.uk 
musabakawı olacaktır. Buna ait 
rogramı ayrıca ncfredeceğiz. 

Bina tetkik itiraz 
komisyonu reisi 
Vilayet Ziraat müdürü B. 

Nuri Avcı vilayeti temsilen bina 
tetkik itiraz komisyonu reisliğine 
seçilmiş ve dünden itibaren vazi 
fesine başlamıştır. 

Sıhhat Vekaleti 
umumi müfettişi 
Sıhh nt Vr-k!leti umumi mü 

fetlıfı B. Asım Asrak'ın bö gemız 
çeltık sahalarında tetkikat yap· 
makta oluuğunu yazmıştık. B. A· 
sım bölgeneki tetkiklerini bitire · 
rek dönmüş ve ç~ltik mütehassısı 
ile tekrar incelemelere başlamıştır. 

HATAY PARTİ 
MÜFETTiŞi 

..atııtakya : 17 ( Türlcaözü mu
habirinden ) - Bir müddetten be
ri Ankarada bulunan Parti Mü· 
fettiıimiı Balıkesir Mebusu Fah
rettin Tiridoğlu evvelki gün An · 
karadan lskcnderuna dönmüştür . 

Yeni Ne,rlyat 

Çığ mecmuası 
Çığ mecmuasının 6 ıncı sa

yısı özlü yazılarla dolu bir halde 
çıkmııtır . Tavsiye ederiz , 

TORKIYE Radyoau 

'ANKARA Radyosu 

Cumartesi - 18.4.1942 
7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Program 

( Pi ) 
7.45 Ajanı Haberleri 

8.00/ 
8.SO Senfonik Program Pi. 

3.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

3.33 Müzik : Karışık 

türküler 
3.45 Ajanı Haberleri 
4.00/ 

şarkı ve 

4.30 Müzik : Riyaseti Cümhur 
bandosu 

8.00 Program ve Memleket saat 

. Ayarı 

~.03 Radyo çocuk kulübü 

J.45 Ziraat ta\tvimi 

~.55 Müzik : Radyo Dans Or-
kestrasının her Telden 
programı 

t30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri 
.45 Serbest 10 dakıka 
. 55 Müzik : 

.15 Radyo Gaıeteıi 

.45 Müzik : 

.00 Ko uşma 

.15 Müıik : Dinleyici istekleri 
45 Konuşma 

00 Müzik : Radyo Salon Ür· 
kestrası ( Violonist Necip 

Aşkın ) 
90 Memleket Saat Ayarı a1ans 

45/ 

Haberleri ve Borsalar 

Yarınki 

Kapanış 

Proıram ve 

ı --~~~~~~~~~~~-

ı ı"""" ................ ı 

ı i SEHiRli ! i 
ı ı 
ı Sen de KöylU gibi ı 
ı b'.J yll Ziraat seferberll · ı 
ı ğlne katıl. Hiç bir şey ı 
ı yapamazsan bahçene ı 
ı sebze eki ı 
: ........................ : 

I 

Talebelerimizin 
kasketi, önlüğü 

Talebeler okul önluğü, kaı:;ket 
gibi giyim eşyasını pahalı kumaş

tan olmamak şarliyle yabtırabile· 
ccklerdir. Fakat bu giyim eşyası 

dışında kalan ve bugünkü duruma 
göre fuzuli sayılabılecek eşya ge
tirmeğ'e mechur tutulmıyacaklardır. 
Maarif Vekaleti bu hususta bir 
kere daha alakadarlarm nazarı 

dikkatini celbetmiştir. Vekalet, t>u 
emir hilafına hareket edenler hak
kındıt icabeden muamelenin yapı· 
lacağını bildirmektedir. Bundan 
maksat, talebe ana ve babal;,rını 
fuzuli masraftan korumaktır. 

Dershanelerin 
temizlik ışı 

MaarH Vekilliği okulların le· 
mizliği hakkında tekmil teşkilatına 
bir tamim göndermiştir. Bu tamim· 
de ezcümle şöyle denilmektedir : 

"Atölye ve dersanelerden baş 
lıyarak okulun her köşe bucağına 
yayılan temizlik işleri, kız meslek 
okullarında ev idaresi dersinin en 
yakın ve esaslı tatbik alanı olma
lıdır . 

Bundan böyle okullarımızın U· 

mumi temizliA"inden okul idarele
riyle ayni derecede mes'ul tutul· 
ması kararlaşmış olan t-V idaresi 
öğretmenlerimizin bu alahda aza· 
mi faaliyetini bekler ve bu işin 
önemli yürütülmesini rica ederim.,. 

Ôğretmenleri,n 
"" . 

yapacagı gezı 

Adana lık ve Orta t edrisat 
öğretmenlerind)ll lıfiyük bir lca
fıle 19 nisan 1942 pazar günü 
saat 9,53 trenile Tarsusa gide
ceklerdir. Bu geziye istekli bulu
nan her öğretmen ailesile birlıktc 
iştirak edecek ve gezi komiser
l iğini içlerinden seçilmiş üç öğ

retmen yapacaktır . 
Tarsusta görülmeğe deher ta· 

rihi ve bedıi yerler tetkik edil· 
dikten sonra al<şama kafile ile 
geri döneceklerdir . Gezinin eğ· 

len celi ve istif ad eli olması için 
lazımgelen tedbir1er alınmıştır . 

Ölüm 
Karaiııalının Şıhlı köyünden 

Yusuf Bfilbül oğlu Zekeriya Bül
bül evvelki gün Memlelı:et huta· 
hanesinde ölmüştür . 

Hastalara Gluten 
ekmeği verilecek 

Ankara: 17 (Radyo Gazetesl)
Hastalara 125 gram Gluten ek
meği verilmesi kararlaştırılmıştır . 

Hatayda kozacılık , 
balıkçılık kooperatifi 

Antakya : 17 ( a. a . )- ipek 
kozacılığını korumak için bir top · 
Jantı yapılmış ve bir kooperatif 
kurulmuştur . Bir balıkçılık koo. 
peratifi de kurulması düıünölü· 

yor . 

Gazi okulunun 
güzel kararı 
Köy çocuklarına 

şehir çocuklarının 

en güzel hediyesi 
Şehrimiz Gazi okulunda gü

zel bir karar verilmiştir . Okulun 
1200 ze yakın talebesi bütün öğ
retmenlerin iştirakiyle oltul salon
ların<la bir toplantı yııpatak köy 
okullarında okuyan } avruların 
bilgilerini artırmak için yardım 

çarelerini araştırmıştır . Neticede 
her çocuk aldığı mecmua ve ço 
cu1' kitaplarını okuduktan sonra 
köy okullarında bulunan arkadaş
larır:.e hediye etmeyi uygun gör
müşlerdir . Bu işın nıunt , • de
vam edebilmesi için de ar nn
dan beş kişilik bir kol &} ırmış . 

tardır . Öğretmenlerde kendi ara 
!arından bu kolun başına öiret
nıen Fahriye Kodalı seçmiıterdir. 
Bu suretle derhal faaliyete geçil 
miş il1' olarak ( ..:12 ) ÇQCUk 
ınecmuıısı , (60) ders kitabı ve 
(26) çocuk hikaye kitabı toplan
mıştır . Toplanan bu kitap ve 
mecmualar başöğretmenlik tara
fından köy okullarına tevzi edil
mek üzere vilayet maarif müdür
lüğüne yollanmıştır . 

İhracat mallarımızın 

satış fiyatı 
İhracat mallarımızın hami 

satış fiyatı üzerinde Tıcaret Ve
killitince yapılmakta olan çalış
malar iyi sonuçlar vermektedir . 
Yün paçavralarda olduğu gibi 
diğer bazı ihracat matlaı ımızın 

da satı~ fiyatları tesbit edilmek 

üzeredir . 

Yabancı ülkelerle karşılıklı 

olarak tatbik edilecek olan bu 
usul, taraflar arasında bir fiyat 
mutabakatı meydana getirmekte 

ve bu suretle daha Ul'UZ fiyatla 

ve ihtiyaca yeter miktarda mal 

değisimi hasıl olmaktadır . 

Fiyatlar harpten sonra yük· 

seldi~i için karşılıklı otarak azami 

aatıf fiyatı tesbit edilirlcen harp

ten önceki fiyat eus tutulmakta
dır . ı 

• 
TÜRKSOZO 

Ankaradaki bomba 
hadisesi davası · 

( Başa 1 ıııcı sayfada ) 

• usul kanununa göre mt'\ kufiy~t 
hallerinin devamına ve lahliye ta
leplerinin reddıne, işin mevkufıu 
ve acele mevaddan bulunması 
sebebiyle gene usul kanununa gö-
re ssonradan lstanbul'a gittiği an· 
taşılan şahitte rden Mefharet de 
dahil olcuğu halde C. M. U. li· 
ğinin muhakemeye vetdiR"i listede 
hf viyet ve adresleri yazılı olan 
lstanbul,daki öteki şahitlerin zor
la getirilmelerine, maznunHırın ce
za evinde dlledllileri kiiriSelcfrte 
görüşüp müşavere etmeleri husu· 
sunda ceza evlerinin nizamname· 
sine göre muamele yapılmaıına, 

idai bir it olduğu cihetle mah
kemece bu hususta bir lcarar itti· 
hazına ıüzum görülmemiş olduğu-

' na ve şimdiye kadar gerek malı· 
kemede gerek duruıma dışında 
tercüme işleriyle uğraşan Vr-hap 
Tebrizi•ye 50 Eşref Emircan'a 60 
Fehmi Gizil'e 30 tiranın, ileride 
haksız çıkacak taraftan alınmak 
üzere şimclilik maliyece ödenme
sine ve duruşmauın bu sebeplerle 
29 Nisan çarıamba günü saat 9,30 
a bırakılmasına söz birliğiyle ka· 
rar verildi. 

Fransada olanlar 
<B•ıı ı inci sa1f a4ı) 

milletin şukranına mazhar olduk· 
larına emın olaliileceklerini halkın 
yeni hükumete itimat edeceA"ini 
anlatmıştır . 

Vaıington : 17 ( a. a. ) -
Hükumet teşkilatının Livalc bı
rakılmaaı lngiltere ve Amerıkada 
endişe uyandırmıştır . 

Vişi : 17 ( a. a. ) - Bütün 
nazırlar bugün Petene istifalarını 
vermişlerdir . Darlan Genel Kur
may Başkanlığı vaı.if esini alacak-
tır . 

Ortaşark İngiliz 
Başkumandanının 

son teftişleri 
Kahire : 17 ( a. a. ) - Orta

şark Başkumandımı General 0-
hinlek lran, lra\c, Suriye , Filistin 
ve Ürdün teftiş seyahatinden 
dönmüttür . 

Çocuk esirgeme 
kutumu başkanlığından 

1 - 24 Nisan 942 Cuma gü
nü saat 18 de Adana Hal ~e\li 
salonunda bir gürbtiz çocuk mü· 
sa bakası yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakaya bir ya
tından beş yaıına kadar (beş da
hil) her çocuk giretfüir. 

3 - Çocuklırinı müaabalra
ya sokmak isteyenlerin 24 Nisan 
saat 18 e kadar ıahsen veya ya
ıı ile mürac11 at ederek çoçukla-

tını yudırmaları ıetektlr. 
4 - Müsabakada kazananlara 

ve girenlere hediyeler veril~celCtir. 
l i 

Fiat Mürekabe Komisyonu 
Riyasetinden 

' 1- Milli korunm:ı kanununa müsteniden Ticaret vekaletince 
komisyonumuza verilen selahiyete tevfikan muhtelif istihsal bölge 
den şehrimize getiriltm Zeytin, Refioe, Prine yağlariyle birinci nevi 
kokulu çamaşır sabununun azami toptan ve perakende satış fi. 
altarı aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

Edremit ve ayvalık Kilis menşeli 

menşeli 

Toptan Perakende Toptan Per&kende 

Zeytin ya~ı Kr. Kr. Kr. , Kr. 

1,5 asitli ekstra ekatıra 123 135 121 133 

2,5 •• •• 119 130 117,5 128 

3,5 ' . birinci nevi 115 t26 113 124 
4,5 , . iki. nevi kokulu ııo 121 109 120 

yüzde };arım nisbetinde 
ecnebi maddeli lapant 109 120 107 117 
% 5 aıitli ve aı.amt 
% 1 ecnebi maddeli 106 117 105 115 
% 8 aaitli ve aıami 

sabunluk 103 114 102 112 
Rafina yağı 106,5 112 
Prina . ' 82,S 86,5 
Birinci nevi kokulu ve 
kuru çaaıaıır _sabunu 90 Toptan 99 perakende 

1 
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·~ . IJ - MENDE J 
ı Alman Radyolarının 1942 Modellerini ı 
+ geUp g6rlrıeaız Radyo ınttbabında 0 

artık tereddlt etmezsiniz 

Mağazamızda yeni sistem makinelerle 
bozuk radyolar garanti olarak tamir edilir 

...... ziv A IŞIKMAN~···· 
t Abidinpaşa caddesi Vakıflar apartmanı karşısında t 
t No. 82 7-7 14048 t 

+-o++++++++o+oo+o++~ . ........................ .. • • 1 Bllamam O'lfçl ve Mdlne Sdlptlfl'lae • 
e M CI DE I. •• ! 
1 DEMİRIŞ AÇILDI1 • • • Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, • 
: bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleti, • 
: her nevi elektrik ve oksijenle kaynak İş· : 
• leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. e . ' . 
• ADRES: E.lci l•ta•yon karakolu lcarı11ınd Demir lı • 1 Te~6raf Adresi: Adana D~mir lı Telefon 353.J ........................ 
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Seyhan P.T.T. Müdürlüaünden: 
1 - Müdürlüğümüz müstahdemleri için 19 çift Fotin ikı 

beş çiftı kadın hademelere olmak üzere (55) çift iskarpin 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Fotinlerin beher çiftinin muhammen bedeli (20) lira 
ve iskarpinlerin beher çiftinin muhammen bedeli ( 16) lira olup 
her ikisinin tutarı (1260) lira ve muvakkat teminatı da 94 lira 
50 kuruştur. 

3 - Fotin ve iskarpinler Müdürlükte mevcut nürnunesiıte 
göre olacak ve öl9ü üzerine yapılacaktır. 

4 - Ayalikahıların nümuneleriyle şartnamesi her gün -
ifiesıi dahilinde - Müdürlük kalem şefliğin6 miraeaatla ıörik
lebilir. 

5 - Eksiltme 4/5j942 Pazartesi günii saat 16 da Seyhan 
P. T. Tı. Müdürliliü binasındaki ekailtm• komisyonunu yapıl'•· 
calitır. 

6 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde muvakkat temi· 
nat makbuz veya Banka teminat ınektuptariyle birlikte komis-
yona müracaatlan. 18-23.-..21--30 1*>64 

b! ==•er = n 
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İ lDAHA DO(UM fE ÇOCUK BAllMEYI BA$ i 
i TABIPUGINDEH : İ 
i Müessesemizde 350 lira 61 kuruş keşif bedelli Bir ı 
ı kapucu kulübesi yapılacaktır. 1 
ı Yapmak isteyenlerin planını görmek ve pazatlık Y•P' ı f mak üzere her gün saat 9 dan 12 e kadar Doğumevi Baş ı 
ı tabipliğine müracaatları ilin olunur. 14062 ı · 

.... " ............................ """"""""ı 

MİLLi MENSUCAT HASTANESi MOOORlOGONOEI : 
Hastanemizde bir Hemşire yeri müohaldır. Ameliyathane· 

lerde çabşmış olanlar tercih edilir. Hüsnühal veraka11 ve Dip
lomalarıyla birlikte talip olanların Hattane Müdürlüj'üne mü· 
racaatları ilan olunur. 14061 

Seyhan Defterdarlığından : 
Senelik icarı 350 lira takdir olunan Adalı, Bebeli Otlakiye 

Rlahalleri 1151942 tarihinden 30-4-943 tarihine kadar bir sene 
müddetle peşin para ve açık arttırma ile icara verilecektir • 
Kat'i ihalesi 1/5/~42 tarihine müsadif cum& günü saat 1 S de 
defterdarlıkta mütete~kil koiıisyonda )&pdaü.fındaa şartMtne

sini görmt..k istiyenlerin her iÜn milli emlak servisine ve 
taliplerinde 0

/• 7,5 teminatlarile mezkur gün ve saatta komisyon• 
da hazır bulun Malan ilin olunur . 14-18--22-'26 14046 

2 - işbu fiatlarla satışlar beyana tabi tutulan ve toptan sa· 
tışı men edilen malların satışı hakkmda Vekaletten alınacak ta
limatın tebliğinden sonra yapılacaktır. Keyfiyet ilan olunur. 140631 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Buıltlıtı yer : Türksözü Matltauı 
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