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ANIT 
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YENi 
Telef on Plam 
~ 

Yaımıda yurdun her 
taraflnda çabuk ve 

kolay muhabere etmek 
llftkanları elde edlllyor ....__ 
Ankara : 18 (Türsözü Muha

birinden) - Posta ve Telgraf U· 
~en müdüılütü memleket dahilin· 
>&C olsun Ankarada olsun telefon 
"ıababere iıJerini kolaylaıhrmak 
~ IDeınlckette artın şehirler ara· 
11 telefon ihtiyac:'ını karıalamak Ü· 
~e mühim kararlar vermiştir. 
ti idare merkezi hükümetin ih • 
Ytciyle mütenasip bir telefon 

ltatrala vücudc ~ctirmek ilzere 
1'ttibat almıştır. Büyük telefon 

::~•b binası ıimdiki Maarif V ,.. 
.._1 .~ yıkmında l.SO bin lirayı iı· 
... lllak edilmek üzere bulunan ., ... 
ct. Y•pılıcaktır. 

Yeni telefon santrala 10 bin 
lba.elik alacık, bundan ba,ka 
'r'tlalfehirdeki santral da 6 bin a

s~ iblit edilecektir. Halen 
~ 4800 telefon aboneaıi 
'ardır. 

Ankara-lstanbul telefon mü· 
~elerinin çok f ulalaıbtı na
~ dikkate ıbnarak bu işin ••as-\ 
~ htıti için Alman firması Simens 
~bir anlafmı yapılmattır. Bu an 
....... ,. r6re mukavelenin imza· 
'-dan itibaren allı ıy zarfında 
Siınını tirketi 15 kanallı üç ta11· 
)le, cereyen cihaıını teslim ede· 
~r. 

Bu cihazlar bir tel ile ayni 
~ sekiz kili lstanbuldan 
lekiı kiti Ankaradan olmak üıe· 
~ 16 kifi konuşabilecektir. Bu 
~r yerlerine takılınca latan· 
"'11 - Ankara ve Ankara ile Av· 
~~· aruanda telefon mükaleme· 
~-hem çabuk olacak hem ko
:"'r .... cakbr. _ .. , ... 

....... bil 
::::: 18 (llatlro Gazeteal)-

yade ekmek, aadeyat, un, 
.... r Ye diter bir çok flda mU• 
~ri veaikaya tabi tutulmakta· 
,...., Et laaft..ta bir clcfa verile · 
'tkti,.. 

1& ... V~inaton : 18 (A.A.) - Fi· 
.,...... muharebeler ohaQftur. Pa · 
!!..~~ııındaki çarpıtmalar tid · 
~r· iki Japoa bataryuı aua· 
~Ufhar. Tayı.. balreıinde 
ile •ftflar devam ediyor. Stonz 
~ de muharebeler tid· 
~ ~Yam etmektedir. Lozun 
~ Blrmuratez bcllre1U.i 

• • • 
-KABiR iÇiN 

•• 
MUSAB AKA 
ANKARA : 18 (TÜRKSÖZÜ MUHABiRiNDEN) - ŞEF ATA

TÜRKÜN ANIT - KABIRI PROjELERI iÇiN ÇOK ŞUMULLU BEY· 
NELMILE.L BlR MÜSABAKA AÇlLACAGI SÖYLENMEKTEDiR. HA
BER VERILDIGINE GÖRE, P ARTIMIZ GENEL SEKRETER LiGi BU 
HUSUSTA HAZIRLIKLAR YAPMAKTADIR. 

YENIBÜDÇE 
Ankara : 18 ( Türksözü Muhabirinden) - Bütçe encümeni dünkü 

celsesinde Maliye Vekili Bay Fuat Alralı'nın iki saat süren izahatını 
mfJteapip 942 bildçesi heyeti umumigesi üzerindeki müzakere/ui bitir· 
mişlir. Pazartesi ıünilnden itibaren lıerıün toplanarak i Vekaletler hüd· 
çelerinl lellcike baılıgacalctır. Büyük Millet Meclisintle ancak 20 Mayısa 
dofru bütçe müzakerelerine başlanacaktır. Mal/ye Vekili ilünkü 6eyana· 
tında masraf 6üdçeleri hakkında izahat verdikten sonra varidat 6ütçesi 
hakkında da malümat vermiş ve bütçede olıvalı hazıra dolayııiyle tö 
rülen fazlalıkların ne ıibi mendil varidatla karşılanacalını anlatmıştır. 

Her tarafta latn1a muharehekri dewım ediyor. Haoa harekatına ait 
haller/eri tÜfer sütunlarımuJa bulacahınız. Yulcarıki resim 6ir lnıiliz 
uçalını ıö.terigor. 

M emleketimiZde 
ispirto istilı.sali 

FABRiKA ZARAR ETMEKTEYMiŞ 
Ankara : 18 ( Türlcıözü mu 

hıbirinden ) - Memleketimizde 

iıpirto imalltı rittikçe artmakta 
dır . Yalnıı ıeker ıirketinin Eı· 
kifehirdeki iıpirto fabrika11nda 
ıon yıl ı.arfıuda 2 milyon 411 
bin 7S2 litre ispirto istihsal olun-

muttur . Bu iıpirtolar münha
sıran inhiaarlar idaresine 11tıl
mııtır . 

Fakat iıpirtonun mıdıiei ip
tidaiyeıi olan < mel11 > ın pan
carın maliyetine töre teıbit edil
mekte bulunan kıymetinin ıon 
ispirto saiıtlarında es11 olarak 
kabul edilmeditinden meı.kGr iı· 
pirto f abrika11 ıon yalda ıarar 
etmiıtir . Bundan ıonraki 11tıı· 

lardı c melas > için normal kıy· 
met kabul e<1ilecetinden fabri
kınan kir imklnı hl11l glıbile· 

A 1 m a nya'ya 
Garpten b i r 
Hücum mu? 
Şimal lrlandada 

f ı.,. isal etmiftir. 
~.,,.._ : 18 (A.A.) _ Ja· cektir • 
~ l.u altü Puay aduında -----------

Amerikan tahşidab 
Ankara: 18 (R•dıa Gazet•I)· 
Amerikalılar ıimıll lrlandıdı bü· 
yük kuvvetler toplımıtlırdır. Di
ter taraftan Almanya, bir netice 
almak için bGtün kuvvetlerini 
Şırk cephesinde topluyor. 

Şu halde Gırpte Almıuyı · 
ıayıflımaktı ve Garpte bir in· 
filiz Amerikan taarruzu ihtimali 
artmaktadır. ~ ~:.e::.r.~i. ~: YUNANISTAIOAll 

::::..:':;...~· H...lz tafslllt ITllYll ıunmERI 
~1•: 18 {A.A.) - Tokyo 1 
.._ ilk tlefa olarak bava ·ı.acu• HAREKET EMRi 
~ ..-ı. :eo............. dta 
~...._ 10nn yapılmafbr. Mek· Londra : 18 ( A.A. ) - Deyli 
~ •e hutahaaelerde huar var- · Sekeç razeteıine göre, Yunanis· 
~ • ~ kayıp 11y111 bealz tanda bulunan dort ltalyan tümeni 
"'-a..ı,0r. Bu rıyri i••nl tur· hareket emrini almııtır. Buradaki -....':!::•• blylk U.fial ltalyan kuvvetleri komutanı Ber 

• line (İlmektedir. 

Alma TıltUll 
Berlin : 18 (A.A.) - Alman 

Bqkumanclaalatının bir teblifine 
rare, kuvvetli bir avcı te,.kldl· 
UlnGn himayeaiadeki bomba uçak· 
ları buaGn itleden aonra İfral 
altında bulunan araziye hGctam 
etmiftir. Muharebeye mecbur 
edilea dtifman uçaldarındaa on 
1 t d i • i cllflrillaa,ttr. 

~vyetcephe_•_i __ I 

Sovget ceplıe.üıden intibalar 

Mevzii bazı 
akınlar oldu 
Berlin : 18 ( a. a. ) - Şark 

cephesinde fevkalade bir tiefi· 
tiklik yoktu r. Merkeı kesiminde 
bir kaç Sovyet hücumu püıkilr

tülmüıtür . 812.ı kollarımıı ma
halli hücumlarla hnı yerleri ele 
teçirmtflefllir. Hava kıwv.tıedtai& 
dilfnlın ıerilerini iı.'aç etmiftir. 

ı ........................ ı 

f Tokyoyal 
ı h.. ı 1 ucum ı 

1 Japon Hükiimet İ 
J merkezi bombalandıJ 

ı AdalarJ. Daralft ı 
ı ı 

Japon aaltillerinfle 
I 

6ir 6ir Amerilıan a~ai 

••miai 6atırılmıı 
~kara: 18 (Radyo Gaz ... •1)
llk defa olarak Japonya ve bil· 
baua hGkimet merkezi Tokyo· 
nun bombardıman edilditi bildi· 
rilmektedJr. GarillGyor ki Ame· 

rikalıla• Japonyaya tlotrudan dot· 
ruya ana vatanda darbeler indir · 
mek iıtemektedir. 

Gelen malQmata pre, artık 
Japonlar Avuaturalyayı igal fır· 
•tını kaçırmıtlanbr. Çlnldl Avuı· 
tralya her ftln biraz daha kuv · 
ve lenaaiı, tahkim edilmiftir. 

Gelen diter haberlere ,are. 
Japonya Hindiıtana taarnaı. et· 
mek arzuıuada delildir. 

Yalaz Japonya Hladiıtana tim· 
dilik dahil! bir iıyan çıkarmak 
içi• tahriklt yapmaktadır. 

Birmaııyanın en m6'ım bal· 
ıeai Keban· Yun tahrip eclllmiftir. 

Tokyo : 18 (A.A.) - Tokyo 
ve diler tehirlere yapılaıa hava 
akınında 9 dlfmq tayyareti .il· 
fQrillaaGfttr • 

. Nevyork : 18 ( a. a. ) - Har
bıye ve bahriye naıırhklırına 
Tokyo bombardımanını teyid eden 
hiç bir haber ıelmemiftir. 

Tokyo : 17 '( a.a. ) - Japon 
müdafaa merkıı. bölıeıi kırar· 

(CJerlll I ........... , 

Adanadaki büyük müsabakalar 

.Atletlerimizin 
ıiıuvaff akiyeti 

DÜNKÜ MÜSABAKALARIN NETiCESi 
Büyük atletizm müsabakala-

rına dün aut 15 de başlandı . 
Müsabakalar çok rüıel olmuş
tur . 4 X 200 metrede muallim 
mektebi takımı birinci . Adana 
Gençlik takımı lkinci, 4 x 1500 de 
muallim mektebi tak ımı birinci , 
erkt-k lisesi takım ı ikinci, 4 x 400 
de muallim mektebi .. A .. ta· 
kımı birinci, c B " tıkımı ikinci. 
4 x 110 minialı kotuda muallim 
mektebi takımı birinci , Adana 
Gençlik takımı ikincili~i kazın
mışlardır . , 

Hind meselesi ve 
Roma gazetesi 

Roma : 18 ( a . a. ) - jurnale 
d'italiının Tekyo muhabiri di
yor ki : Japonyanın Hindiatanı 
iıtili edecetini dütünenler alda· 
nıyorlar . Japon ıiyaaeti Hindiı· 

tını , emellerini rüçlettirmekte 
ıerbeıt bıralcacıktır • 

Hindiıtan , Tayland ve Çin 
mlltecilerl mClme11illeri Tokyoda 
toplanmııtardır. Mhallereler rizli 
olmuıtur. Bu muhtelif tefekküller 
fİmdi tek bir varlık lıalinde Hind 
millteciıi Boıe'nin bııkanhtı al
tındı birleomiıti r. 

Maltaya hücum 
Malta : 18 ( A.A. ) - Bupn 

az sayıda Alman uçatı Mallıya 
yakl-..bilmi§ fakat bunlar sahili 
geçememişlerdir . 

Elenlere yiyecek 
Londra : 18 ( A.A. ) - 4500 

ton butcfay ve ~ ton bafka 
yiyecek yüklü iki vapur Pireye 
vannııtar. 

Suriyede sade 
yağın kilosu 
600 kuruş 

Ankara: 18 (R•dJa Gazetal)
Suriyede iqe:darlıtı vardır. Şim
di Suriyede 11de yatın kiloıu 
altı yüz kuruıa , ı.eytin yatının 
kilosu 300 kuruıa 11tdmıktadır . 
Lübnandaki piyua daha yük • 
aektir . 

............. : 
f FRANSADAi 
i SON DURUM ı • • • • • 

Petenin istifası 
yolunda şayia 

Laval kabinesi 
teşekkül etti 

Ankara: 18 (ll•dya GazetMl)
Vişi meaeleıi dünyanın enlmiihim 
siyasi mtvıuunu te,kil •etmekte-
d . -ır . 

Londra radyoıunı ıöre, Ll
val Naıi doıtu olan kabineaini 
kurmuıtur . 

Lival Baıvekil olmakla berı• 
ber bir çok vazifeleri uhdeain., 
almaktadır. Anlııılıyer ki , Llval 
kabine arkadqlarını Nazi doat· 
tarından tcıkil etmektedir. Ame· 
rikada bu vaziyet ço1' fena kar· 
tılanmıttır . Amerika rerçi Fran· 
sanın iç i~lerine kanımıyor . Fı· 
kat Amerika Almu1arun. Franaa 
iç itlerine kanıma11na tıhammtl 
aöıteremiyor • Nitekim Vitideki 
Amerika bftylk elçiıi Vlfinrtonı 
çatrılmııtır. Mamafih Amerikanın 
Fran11da bir m11lıhatflıarı ka· 
lacıktır. 

Vifi : 18 ( a. a . )- Llval ye
ni kabineyi tqkil itile metıul
dur. Yeni hClldimetin kimlerden 
tqekküt edeceti henüı malum 
delildir . 

V aşin~on : 18 (A.A.)- Ruz
velt Vişideki Amerika büyük el· 
çisini iıtipre için V qin~ona 
çatırllllfbr. 

Petenin iıtifası•a ait kat'i bir 
malümat yoktur. 

V atinrtoa : 18 (A.A.)-F ...... 
donanmumın kamalı baç bayratı 
çelditi baldundaki haberler teyit 
etmit dejildir. 

Vqington : 18 ( A. A ) -
D.N.B. ıon dakikada çıkan fÜÇ· 
lü"kl~r yüzünden Franaada yeni 
hukumetin tetkili birıı. recikmit 
tir . iyi kaynı klardan ıhnan ha 
berlere röre • rüçlflkler ortadan 
kıldınlm11tar . Aıqıdaki liıte 
kati olarak 11yılabilir . 

HOkümet reiai , Hariciye , 
CGerlll 1 IMtl 9QfAMla) 

• 
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Uenizcilik bahisleri üstünde 
• • 

DENIZHARBI 
~~~------··---------~~-

MÜSTAKBEL DENİZ MUHAREBELERİ 
NASIL OLACAK? BU SA YAŞLARDA 

BÜYÜK ROLÜ OYNIY ACAK V ASiT A~AR 
Muharipler arasında şimdiye 

kadar deniz cephelerinde vuku 
bulan harp faaliyeti, denizaltıların 
fasılasız harekatı istisna edilirse, 
mühim arldolunacak bir safhaya 
girmemiotir. Ne Alman ve İtalyan 
donanmaları lngiliz donanmasiyle 
ciddi bir çarpıfmayı ğöze alabil
miş ve ne de Japon donanması 

Amerikan donanmas:yıe karşılaş· 

mak fırsatını bulabilmiştir. Her 
ne kadar Akdenizde ve Atlantik
te her iki taraf donanmalarının 

bazı münferit birlikleri arasında 

çarpJŞmalar olmuş ise de henüz 
muharip donanmaların ana kuv
vetleri toplu bir halde kati neti
celi bir savaşa tntuşınamıştır. 

Bunun sebebi başlıca şu nok· 
talar üzerinde toplanmaktadır: 

Evveli Alman ve İtalyan donan
malarının ayrı ayrı lngi\iz donan
ması karşısında zayıf bulun.ması 

ve bunların bir araya gelmemesi, 
saniyen hava kuvvetinin donanma 
için körkunç bir siliih olarak mey
dana çıkması ve nihayet her ik;tara
donanmalarını çok kıskanarak kut
laıtmast. Bılhassa bu sonuncu nok
ta ·kati n~ticeli deniz muharebesi
nin vukuuna mini t~şL:il eden en 
mahim bir sebeptir. Filhakika 
donanmaların ana kuvvetleri ara
sında cereyan edecek kati ve 
imha'IClr bir savaş, galip tarafa 
yalniz bir denizde de~il, bütün 
dünya denizleri üzerinde tam bir 
hakimiyet temin eder. Bu itibarla 
donamaların birbirini yok etmek 
gaycıiyle meydana atılmaları pek 
ender görülür ve eL:seriyetle bunla· 
rın bir meydan muharebesine sü
rülmesinden çekinilir. Zira donan
manın esas unsurunu teşkil eden 
mikdarı mahdut zırhlılardan bir
kaçının batmasiyle yalnız deniz 
hakJmiyeti kaybeüitmelde kalın· 

maz ütkelt-r ve kıtalar elden git· 
' 

tiği gibi ana vatan da istila teh-
tikesine u~rar. 

işte bunun içindir ki; bilhassa 
lngiltere dritnotlarını imparator· 
luğunun .. baka , vasıtalarından biri 
olarak göz bebeği gibi muhafau 
etmektedir. O a .. cak donanma 
varlığına dayanarak ana vatanda 
hayatını idame edebilmekte~ir. Bu 
hakllcati daima göz önünde tutan 
lrıgiltere donanma mevcudunu 
faztalaştırmalc u~runda tezgahla
rını geceli gündüzlü hiç· durma
dan çalııtırmaktadır. Diger muha
rip devletlerde de 11yni hal. var
dır. 

Harbin bundan sonraki geli· 
şiminde denizlerdeki savaş faali
yetinin artacağı muhaltkaktır. Mih· 
ver devletleri, müttefik 'tlevletle
rin biribiriyle yegane muvasala 
vaaıtası olan aeniz yollarını kes
mek ve bu ıurctle onları birbirine 
yardım etmekten mahrum bırak
mak emelindedir. Müttefıkler ise 
bu deniz muvasalasını muhafaza 
ve idame etmek azmindedir. 

İngiltere ve Amerika çok. 
ham maddeleri, büyük sanayii ve 
muazzam insan kuvvetleriyle Rus· 
yaya, Hindistana, Çine, Avustral· 
yaya ve mısıra yardımlarını deniz 
yollarından yapmak mechuriye
tindedir. Bu hummalı · nakliyatın 
devamı karıda mihver ordularına 

kartı mittefik mukavemetini tak
viye edeceti ıfiphesiıdir. O halde 
her ıeyden evvel bu nakliyatı 
yapmak ve yaptırmamak davası 

deniz cephelerinde harp faaliyeti
ltİ arttırakcaktır. 

Diter taraftan Japonyanın 
Avustralyayı istila teşebbüsü,1 
müttefıklerin Avrupa veya Afrika 
kıtalarınrlan birine asker çıkarma 
hareketi Atlantik vaPaeiftkte mü
Qtfaa v~ taarruz bakımından de· 

1. YAZAN 

f A. B. 

niı: harekatının artmasına sebep 
olacaktır. Bundan başka Fransız. 
donanması ltalyan donanmasiyle 
müştereken mihveriı:ı Akdenizde 
en yakın bir İngiliz sahiline çıkar
ma teşebbüsü bu drnizdeki savaş 
faaliyetini arttıracaktır. 

Acaba bu umumi faaliyet es
nasında büyük donanmalar birbi . 
rini imha İ\~in olanca kuvvet ve 
kudretleriyle bir meydan muha
rebesi yapacaklar mıdır ? Deniz 
)erde nakliyat yapan gemi l"'&fi
lelcriniıı korunmasında yahut bü 
yük mikyasta bir çıkarma hare. 
ketinin himaye edilmesinde yalnız 
deniz kuvveti kullanılmış olsaydı 
bu hareketler , donanmaların bir
biriyle karşılaşıp kati neticeyi 
alıncayıt kadar dö~üımesine yol 
açabilirdi • 

Halbuki bütün kara hareka
tında oldu~u gibi deniz hareka
tında dıt tayyare mühim bir rol 
almaktadır . 

Tayyaresiz yapılan deniz ha
rekfitının muvaffakıyetsizliğe u~
radığı müteaddit vakalarla sabit 
olmuştur . Binaenaleyh gerek 
nakliyatı himaye işinde ve gerek 
karaya asker çıkarmalarda hava 
kuvveti kullanılacağrna göre drit· 
notlardan müteşekkil bir donan 
ma harekat yapılan sahada bu 
müessir hava ıılahına hücuın fır-

satı vermekten daima çekine
cektir . 

Dritootlardım mürekkep bir
likler arasında esaslı bir uvaş 
ileride belki Amerikan ve Japoıı 
donanmaları arasında mevzuu 
bahis olabilir . Bu da Avustral
yaya veya Hindistana , yahut 
Alukadan Sibiryaya yapılacak 

büyük mikyastaki nakliyatın Ja
pon taarruzuna karıı himayesinde 
vukua gelebilir . 

Diğer ahvalde deniz harekatı 
tali kuvvetlerin akıntılarına ye 
baun da , naklıyat yollarında mah 
dut miktardaki zırhlı kruvazörle
rin korsanlık faaliyetine inhisar 
edecektir . Çünkü torpido atan 
tayyareler donanmalar arasındaki 
kuvvet farkını bir anda izaleye 

Z
eytinyağı tüccarı Necmi Kara
batan ve karısı Bedriye· meşhur 
zeytinyağı fal:>rikatörü Ferhat 

Kaygının lstanbula geldiğini du
yunca onu öğle yemeğine çağır· 

mıya karar verdiler. "Faorikatörün 
gönlünü kazanarak lstanbulda fab
rikanın satışını üzerimize alabili
riz,, diye düşünüyorlardı. 

Aksi gibi ogün hizmetçileri 
kaçmıştı. 

Kan, koca komşulardan bir 
hizmetçi istemeği düşündüler. Fa
kat buna imkan bulamadılar. Ki· 
minin misafiri vardı, bazılariyle de 
dargındılar. 

Necmi birdenbire yerinden fır
ladı: 

- Buldum, buldum; diye ba
ğırdı. Ferhat benim evli olduğu
mu bilmiyor! 

- E, o halde? 

- O halde mi? (Biraz sıkın-

tı ile devam etti) O halde, çare
siz sofraya sen bakarsın. 

- Ne! Bu mendebur Anenin 
yerine ben mi hizmetçilik yapaca
ğım? 

- Çıtre yok ... 

iyi kalbli Bedriye izzetinefsini, 
evinin saadetine tercih ederek hiz-

Attcıların 

müsabakası 
Alay kışlasında 

yapılacak atışlar 

Beden terbiyesinin tesbit ıt· 
tiği programa göre, bugün saat 
dokuzd!I Topçu alayı kışlası atış 

meydanıada AdanR - Mersin -
Ceyhan ve Tarsus gençlik ve mü· 
esse ıı.ulüpleri orasında teftiş mu
harebe atışları yapılacaL:tır. 

Orta tedrisat 
imtihanları 

Orta tedrisat müesseselerinin 
imtihan hazırlıkları haşlamıstır. 

Her vilay~t kendi talebe mik
darına göre imtihan kom is.} onu 
hazırlamdktadır. Bu komisyonlar 
Vekaletin tayin edr.ceği imtihan 
günlerinde okullarda faaliyete 
geçeceklerdir. lstanbul vilayeti 
orta tedrisat imtihan komisyonları 
tesbit edilmeğe başlanmıştır . 

imtihanlar şehrin belli başlı 
okullarında yapılacaktır. 

Şehir tiyatrosu 
turneye ·çıkıyor 
Şehir tiyatrosu san 'atkarları 

bu ay içerisinde cAnadolu turne
si .. ne çıkacaklardır. 

Turneye lzmir ve havalisin· 
den başlanılacak ve bu yıl kome
di kısmı san•atkarlan da dram 
grupu artistlerile.birlıkte gidecek
lerdir. Turnede cPara> cO kadın > , 

<Bir adam yaratmak> ve c Meş

aleler> ile müteaddit komediler 
temsil olunacaktır. 

Mersinde içme suyu 
Mcr11in : ıs (Türkıözü muha· 

birinden) - Meihmudiye mahalle · 
sinde 50 inci solcağa su borusu 
feşiyatı yapılarak isteyenlere iç· 
me suyu verilmiş ve bu sokakta 
bulunan evler susuı:lüktan kurta
rılmıştır. 

muktedir oldukça donanma sa
vaşlaı ında ağır topa güvenme 

keyfiydi hem~n hemen ortadan 
k'allcmaktadır . 

Hülasa ; müstakbel deniz 
harekatının en faal uzuvları tay 
yare gemıleri ile kruvazörler ve 

muhriplnden mfitt-şekkil hafif 
filolar ve buna ilavatt:n denizal· 
tılar· olacaktır . Dritnotlar daima 
arka safta düşmana karşı devam
lı bir heyula ve korkuluk şeklin

de tutulacaktır . 

TÜRKSOZO 

Adana' da çevrilecek 
filmin hazırlığı 

Beş gündenberi Adana'ds bulunan ünlü profesör ve değerli Ga
zeteci Bay İsmail Hllkkı Baltacıoğlu şehir içinde , köylerde ve Tar.
~usta önemli incelemeler yapmış , C. H. Partisi adına çevrilecek 
film için belli başlı yerleri tesbit etmiştir . Dün Halkevinde E.v Reisi 
Doktor izzet Bilger'in de iştirak ettıği bir toplantı yapılmış • sayın 
profesör bu toplantıda temsil kolu amatörlcriyle görüşmüştür . .......................... 
ı ı 

i VATANDA~ ! i 
: : 
ı En gUzel tasarruf va ı 
ı kazanç vasıtası tasarruf ı 
ı bonolarıdır • Son tertip : 
ı den sen de bir tane mu ı 
ı hakkak ·a ı ! ı 

ı ·ı .......................... 
Ceyhandaki 

imar faaliyeti 
Kaymakam ve yeni belediye 
reiainin ciddi çalıımaları 

Ceyhan : 18 ( Türksözü mu
habirinden ) - Ceyhanda göze 
çarpan bir imar hamle~i başla
mıştır. Kaza kaymakamı B. SaJi 
Çıtalla belediye reisi Bay Hakkı 
Mete belediyeye ait işler üzerinde 
işbirliği yaparak faııliyete g,.çmiş 
bulunuyorlar . Caynak mahalle
sindeki yolun ihalesi yapılmak 
üzeredir . Nehir kenarında bele 
diyeye Ait olan bahçe yeniden 
tanzim edilmiştir . Burası 20 ni
"8nda bir müstecire verilecek ve 
işletilecektir . 

Sebze ve kasaplar halinin 
avlusu betonlanmış , çarşı orta
sındaki park düzeltilmiştir . Bun
dan bir kaç yıl evvel yapılmış 

olan güzel ve zarif belediye ka
nara•nnın bahçesi son aylarda 
bakımsız bir halde bulunuyordu . 
Şimdi hem fidanlık hem de ka
nara bahçesi tekrar güzel bir hale 
konulmuştur . c~yban halkı için 
burası bir mec;ire mahalli haline 
gelmiştir . 

Kaymakam B. Sadi Çıta! ka· 
za ve köv işlerinde cidden can
dan bir faaliyet gösterdi~i gibi 
belediye işlerinde de genç bele 
diye reisi Hakkı Mete ile işbir· 
liği yapmıı bulunuyor . Ceyhan-
lılar, gerek kaymakamdan ve ge · 
rekse belediye reisinden güzel 
eserler ümit etmektedir . 

Profesörün verdiği bilgiye 
göre bu film henüı. kesin olma
makla < inanmak > adını alacak 
ve Rejisör Bay Faruk Kenç tara 
fından bir kısmı Adana 'da bir 
kısmı Adana köylerinde , diğ~ 

kısımları da Torosların eşsiz 
güzellikleri arasında çevrilecektir. · 
Senaryoyu bizzat profesör İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu yazmıştır . 
Adananın bütün güzellikleri bu 
filmde gösterilecek ve film Ada 
naya mahsus parlak güneş altın 

da , tabii dekorlar içinde alına
caktır . 

Atatürk parkından , Kana· 
radan ve Tarsus parkından bir 
çok manzaralarla zenginleşecek 
olan c İnanmak > dan bir iki 
sahne de Adana Halkevinde ge
çecektir . Stüdyo işi pek az olan 
bu ilk milli filmin aktörleri de 
Adana Halkevi temıil kolunda 

çalışan gençlerden olacaktır . 
Fılmin çekilmesine henüz başlan 
maden önce bir ay kadar genç-

ler talim ve provalarla daha ol
gunlaştırılacak ve muhtemel ola· 
rak Haziran sonuna doğru filmin 
çekilmesine başlanacaktır . 

Profesör Bay İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu Parti genel ıekreter
litine raporunu aunmak üıere 
bu~n Ankaraya ridecektir • 

Mersinde elli üç 
esnafa ceza 

Mersin : 18 (Türksöıü muha · 
birinden) - Belediye encümenin · 
ce, belediye emirlerine, talimat
larına aykırı hareket eden 53 es -
naf muhtelif suçlardan dolayı, 
çeşitli cezillerla cezalandırılmış 
ve kendilerine cezaları bildiril· 
miştir. 

Mükafatlı atış 

müsabakası 
Atış poligonunda dün de mü

kafatlı ve dühulıyeli atış müsıt· 
bakalarına devam edilmiftir . 31 
puvanla lsmail Ak , 30 puvanla 
izzet ikinci , 29 puvanla Ahmet 
Kazan üçüncülüğü kazanmışlardır. 

Milli konular 

Tlrk mltolojlılDd• 
vataapırwırllll 

1 
ki gün ... evvel , terbiyecileri • 
miıden l•mail H•lıkı Baltacı· 
ottu şerefine , Gadpaıa oku· 

tunda , Adana:ötretmenleri tara· 
fından bir çay ziyafeti verildi · 
Çok samimi bir: hava içinde ge· 
çen bu toplantıda deierli terbi· 
yecimiz, yaptıtı meslekf konuım• 
ile, ruhlarımızın ve dimağlarımııın 
duyuş ve düşünüı pınarlarına , 

bereketli bir yağmur halinde, en 
özlü mefhumları katmış oJdu . 

Ô§'retmenlik melletinin mini 
ve kıymeti üzerinde duran pro· 
f esör, kültür ve medeniyet fark• 
tarını da belirttıkten sonra, Türk 
kültürünün kendine has huıu • 
siyetini ve yaratıcılıtını kaybet• 
memesi için qfretmenlere dlşeo 

vazifeleri hatırlattı ve Avrupanın, 
bizim milli ahlakımıza uymayan , 
~ Novel baba , gibi adetlerini 
taklit etmenin tehlikeli oldu~unu, 
Avrupadan yalnız medeniyet eser• 
!erini almamız icap ettitini; Türk 
mitolojisinin kıymetini, hurafe ile 

efaanenin~karııtırılmaması icap et• 
tiğini açıkladıUan sonra iki mi· 
tolojik olay üzerinde durdu . Bcı 

efsanevi olaylar , Türk vatanper· 
verliğinin köklü an'anelerini be· 
lirtmek bakımından çok manidar 
olduğu için, burada onları tema• 
etmek istiyoruz. 

Bu halk irıanıılarından biri 
şudur : lialıkesire üç ıaat mcsa· 
fede bulunan Pamukçu köyünde 
tatlar arasından kaynayan küçlk 
bir derecıkte, pulları renkli kefal 

cinsinden bir takım balıklar vardır· 
Köylü bunlaı ı kudıt tanıdıfı için 
kimseye dokundurmaı ve yemcı. 

Bir gün ressam Abidin Dino, Ba· 
likesire bir tetkik ıeyahatine çı· 
lt1yor. Manda arabasına binerek 

bu köye kadar ıeliyor . Balıkları 
&Örünce, bu aüıel_keffalleri niçin 
yemiyorsunuz, diye soruyor. Köy· 
lü, balıkların mukaddea oldutu· 
nu. milli cidalde bunların da sa· 

vafa aittikltırini ve hatta orada 
yaralandıklarını, üıerJerindekı kır· 
mızılığın da bu yaraların kan iz· 

leri oldutunu ve binaenaleyh bu 
balıkların yenmi} ecelini anlatı· 
yor . 

Abidin Dino, köylinün itik•· 
dına dokunmak istemiyor ve bir 
şey de aöyleme~n ayrılıyor. Fı· 

kat o esnada konferans vermek 
için Bahkesirde bulunan Baltacı· 

oğluna bu hadiseyi anlatıyor. Sa· 
yın pruf eaör : c Düşün Abidin 
Dino, bir millet ki, savaşa balık· 

tarını dahi ıötürürse o millet ne· 
ter }apmaz.. Yalnız crlerile cenıe 

BiR KÜÇÜK HiKAYE Nefis hizmetçinizden ca· 

ı giden bir millet değil , biltün ki• 
inatile cenge aiden bir millet 1 

Bundan öaba yiibek 1vat. sev• 
gis ı han~i millette buluQur . " 
deyince, Abidin Dino, Tflrk köy· 
lüsfinün engin ruhunu ve bu ruh ... 
gıdası olan mitolojik · duypyıl 
takdis ediyor. Güzel IJizmetçi 

metçiliği üzerine aldı, parlak saten 
robunu çıkardı, güzel saçlannı be
yaz bir l<ordela ile sardı, üstüne 
bir prostela geçirdi. Sofrayı hazır 
tarken kapının o:ıili acı acı çalının· 
ca hemen koşup açtı. 

içeri iri yarı hir adam girmiş· 
ti . Kendine kapıyı nefis bir kadı · 

nın açtığını gören misafir, yayvan 
yayvan güldü ve k<ıdının çenesini 
okşadı: 

- Gihel çocuğum, dedi, gi· 
diniz, efendinize, Ferhat Kaygının 
geldiğini haber veriniz. 

Delişmen fabrikatör. salona ge

çetken kadının kalçasına da bir 

çimdik atmayı unutmamıştı. 

Herif içeride, kocasına: 

- Sizinle tanıştığıma pek mem· 
nunum azizim Necmi. Evinize, he
le (bir de göz kırparak) minyon 
hizmetçinize hayran oldum. Ne 
göz alıcı kadın? Bir müceVher a
deta Değil mi? 

Necmi fena bozulmuştu. Baş· 
tan savma bir eda ile: 

- Yok canım , pek de alım 
şahım bir şey değil. 

Necmi misafirini yemek salo· 
nuna aldı ve karısına emir verdi: 

- Ayşe! Yemeği getiriniz. 

Ferhat, lezzetini methede ede 
bitiremediği yemekleri atıştırırken 
karı kocaya dünyayı zehir etti. 
Gözü Bedriyeden ayrılmıyor ve 
fırsat buldukça gözüyle, kaşiyle 
kadıncağıza işaretler çakıyordu. 
Kadehleri yuvarladıkça cüretini de 
arttırmıştı. 

Bedriye kendinde~ geçmiş gi
bi bitkin bir halet içinde, tabak
ları alıp koymak için insani gay· 
retin en son hamleleriyle çalışı· 
yordu. 

Fabrikatör, dilini şapırdataı ak: 

- E, söyleyin bakalım, dedi, 
o yanınıza gireli çok var mı? 

- Kim.den bahsediyorsunuz? 

nıml 
Evet, çoktan; otuz senedir 

bi7:im evde. Beni de o büyüttü. 

- Ne diyorsunu1.? Otuz sene 
mi? Fakat kendi~i şimdi ancak bu 
yaşta görünüyor? 

- Ona bakmayın siz. Belli 
etmez. Bunu bırakın da muhterem 
Bay Feı hat, şu teklifimi dinleyin : 
Mademki benim iş tarzam beğeni
yorsunuz, zannederim f abrikanı11n 
lstanbul satışını bana verirseniz 
ikimizin menfaatları namına iyi 
bir hareket olur. 

- Zannederim. 

- Sahi mi? 

- Tabii... Ancak bir şartla. 

- Peşinen kabulüm. 
- Bu güzel hizmetçiyi bana 

vereceksiniz. 

Necmi, gayrı ihtiyari ayağa 
kalktı: 

- Bu şerait dahilinde yapıla
cak hiç bir iş kalmamıştır. Dedi. 
Size hakikati söylemiye mecbu
rum. 
Bu hizmetçi kadın, benim karım· 
dır ve sizden, bundan sonra ken
disini rahat bırakmanızı rica ede· 
rım. 

Fabrikatör kapıyı zor bulcılu ... 

ikinci hadise : 

Profesör, son aünlerdeki Af· 
yon seyahati eınaaında , Afyoll 
lisesi Fransııca öfrctmeni Edip 
Aliye bu vakayı naklediyor . 88" 
Edip Ali de Tiirk mltolojisiniO 
yine bir kphramanlık ve vatın1e: 
verlik ıaheseri olan .fu hadiıeY1 

anlatıyor : ( Bir ihtiyar kadıO 

tanırım ... Yerdeki Tflrk uta· 
suhun ( Evliya ) mezannı her ıa• 
man ziyaret eder. Bir aün bu ih' 
tiyar şöyle bir rfiya ıörür : -tE\"' 

liyanın mezarına gitmiftir. Bir •-'' 
işitir : Sen artık buraya ııelale • 
çünkü biz seferdeyiz. . Ne zaaıal 
savaf biteree o ıam•n tel • Jİ ) 

Hürmet sana, •ey aziz ibtiytf 
ana, senin aönlündcki vatan ae\I' 
giıi, bu ıüzel rüya iİle de anır 

ııtıyor ki • en cotkun utaopet' 
verlerin duyııuJarmdan daha par' 
taktır. Sen , mukaddea tuadaj.sı 
vatanın midafaaatoa 6Hileriai bit' 
seferber eden bir milletin kadı* 

1 
nısın.ÔUileri bile yurd midafı 
kotan bir JtniUet mbolte •1' il' 
miyecektir • - Vehbi cEWJllıf 
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G
azeteler bir balık avcılıtı sana
yii birliii kurulacağını haber 
veriyorlar. Fak at balık fiyatları 

- aradaki nisbet mahfuz kalmak 
suretiyle - Amerikanın silahlanma 
ınuraflarmı hatırlatacak kadar yük
sek. 

Balıkçıların başlıca derdi, öte
denberi bu sütunlarda işaret etti· 
tirniz gibi, malzeme azlıQ'ıdır. Bun· 
ların başında da mantar ve ağ" 
ipleri gelmektedir. Salahiyetli mah
fillerin söyledikl~rine göre, ağ ip
litinden yapılma perdelerin ve 
örtülerinin modası geçmiş oldutu 
için, bayanlar artJk ;ağ" ipliği ba· 
kımandan balıkçılara büyük ölçüde 
rekabet etmemektedirler. Nitekim 
i•zeteler, balıkç )ara 9500 paket 
at ipliği verileceğini bildiriyorlar. 
Fakat mantar meselesi, bütün ehem 
llliyetiyle, ortadadır, çünkü bayan· 
lar tabanları mantardan ayakkabı 
ıiymete devam eaiyorlar. 

Balık avcılığı sanayii birliğinin 
itlerini kolaylaştırmak üzere, yoksa 
bir de " altı mantar ayakkabı gi
Yen bayanlarla mücadele birliği,! 
kurmak mı gerekecek acaba? .. 

NişaJtadan kinin 
çeşme suyundan flit 

lunirde nitaıtadan kinin kom
Primeleri yapıp satan Samuel 
•dında bir vatandaıın yakalandı 
tını 2aıeteler haber vermişlerdi. 
Refik Halit Karay Tan gazetesin 
de şöyle bir fikir ileri sürüyor: 

.. lı.mirlileri tarihin bile he
nüz. zaptı ıeçirmediti )'eni çeşit 
bir ifkcnceye ıoktutundan dolayı 
Sımulc verilece" ecza Anadoluya 
aGrJGn edilmek olacakaa bari , 
Uf ak bir ıefkatsizlik g'öıtererek 
•ivrisineti bol bir yn ıeçıeler ve 
ııtmaya tutulunca da ona kendi 
Y•ptıiı hapları yutturaalar , onu 
bu haplarla tedavi ebeler ... Az 
a&ndc tifaaını bulunca adalet 2er
Çekten yerine ıelmiş olurdu! .. > 

Yılnıı , boşbofaıı cehenneme 
atnuılır qa c odun yaı > diye 
batırmış . 

Onun ıibi Samyel - eter 
IÖllderifüae - sürıün eittiti yer 
de sivriıindi bol bulup orada 
da meseli çeıme IU)Undan flit 
Yaparak satmata kılkııınca ne 
olacak ? > 

S A. - TIR 
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10RKIYE Rad.11oıu 

ANKARA Radyoıu 
Pııar - 19.4.1942 

8,00 Proıram ve memleket saat 
ayarı 

8.33 Müıik : Hafif Program 
( Pl ) ., 

8.45 Ajanı Haberleı i 
9.00 Müı.ik : Hıfıf parçalar ve 

m@flar (Pi) 
9.15/ 
.9.30 E.viA ... ti 
'2.30 Prerram ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Mlblk : Kadınlardan fasıl 
prluları 

U.4S Ajana Haberleri 
U.oo Mizik : Kadınlardan F•· 

ııl prkıları proırınunın 

devamı 
13.30/ 
~ Müaik : Radyo Salon Or· 

kcıtr111 ( Violoniıt Necip 
Atkto ) 

111.oo Proıram ve Memleket saat 
Ayan 

.03 Mizik : Radyo Dını Or· 
· keatrası 

.45 Konuıma 
U.s,s Müıik : Fasal heyeti 
ll.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 
Serbest 10 dakika 
Miaik : 
Konutmı 

19.45 
19.S5 
la.ıs 
2o.so Müzik : Kırıtık tarltı ve 

türk61er 
lt.ıs Temıil 
~l.4S lzmir At Koıularının Ne· 

ticeleri 
22.30 Memleket Saet Ayarı ajanı 
'>t.. Haberleri 
C.4:.45/ 
22.so Yannki Prorrım· ve 

"apanı~ 

TORKSôZO 

1 - Asker: Vaziyetin Tetki~ 

Yakın günlerde 
neler beklenir? 

Şark cephesinde değişmiş bir r ............ . 
şey yQktur. Tebliğler, kış devresi 1 • • 
müddetince devam eden mevzii ngılız Alman 
hücum v'e püskürtmelerin tekrarla· • 
rından bahsetmektedirler. Mühim 

olan bir cihet varsa, o da Alman hava akınları 
uçaklanmn Kafkas kıyılarını bom-
bardımana devam ettikleridir. Dün 
akşamki Ankara Radyosu, bu bom
bardımanların Taapı ve Poti'ye 
kadar uzandığını, Almanların me
safeyi Batuma kadar da uzatmala· 
rmın muhtemel bulunduğunu söy· 
lcdi. Radyo, Batumun kuvvetle tah· 
kim edilmiş olduğunu da ilave elti. 
Batumun bombardıman edilmesi, 

Londra : 18 (A.A.'ı - Şimal 

Fransaya yapılan hava hücumla · 
rına Polonya tayyareleri de iştirak 

etmişlerdir. 1 
Londra 18 (A.A.) - İngiltere l 

üzerine münferit hava hücumları 
olmuş, bir Alman uçatı düfürül· 
müştür. 

herhalde Almanlar için daha faz. .. .......... . 
la zayiat verilmesine mal olacak-
tır. 

Fakat bu, Rus maneviyatı ü
zerinde olduğu kadar maddeten 
de zararlı neticeler verebilecektır. 
Mühim petrol J tasfiyehanelcrinin 
toplandığı bu şehire kadar uzan
mak, Almanların Kafkasyada çok 
tesirli bir harekete girişmelerinin 
ilk ifadesi ~ayılacakhr. Fakat şu· 
nu da ilive etmek icapeder ki, 
bu ribi bombardımanların yapaca· 
ğı tesir sarsıcı bir mahiyet ala· 
maz. 

Şark cephesi bu durııunluğu 
ıeçirirkcn Libyaıun ne olacağını 

merak edenler oluyor ve mavıı· 
ta kırk derece sıca~ta bir hare· 
Ut yapılamıyacafı ıöyleniyor. O 
halde on iki .adaların tahkimi, 
Maltanın devamlı bombardımanı 

neden? Bu husuata ileri sürülen 
mütalea , müttefiklerin Girit üze· 
rinc D"Uhtemel bir hücumu önle· 
mek olduğudur. D:ğer taraıtan 

Viti üzerine yapılan tazyik ve 
Lavıl'in hükumeti ele alması da 
müttefiklerin bir ihracı takdirin· 
de müdcfaa tedbirlerini daha e· 
saılı surette alabilmek ıaruretin

den olduğu söyleniyor. 

Bütün bunlar, Almanlırın, di· 
a-er cephelerden felebilccek teh· 
likeyi önliycrck sıklet merkezine 
Sovyct cephesi üzerine vermek 
demt.ktir, ki Şark cephesinin bu· 
rünb durumu da bnnu icap et· 
tirmcktedir.:Bununla beraber Al· 
manya Akdeni1de veya Libyada 
bir har.:>ket teıebbüıündc bulun
sa da Şerk cephesinde müdaf &a 

vaziyetinde kalabilecek haldedir. 
Kıt devresi bunu iıbat ctmiıtir. 

Birpıanya cepheaindc Japon 
taiyiki ve muvaffakiyetlcri bir iki 
tin içiude mühim terakkiler kay· 
detmiş, gerek Çinliler ve gerek 
lngilizler geri çekilmek mecburi
yetinde · kalmıtlırdır. En mühim 
petrol mıntak111 va ıratejik bir 
mevki olan lrravıdi 'nin Japon eli· 
n~ ıeçmesi bu cepheyi oldukça ~ 
1arsacak, hatti Hindiıtan bunun 
tehlikesini hi11edecektir. Herhal· 
de yakın aünlerde mühim hadi· 
ıclcrc ıahit olaca~ız. 

Demir ve Hava 

yolları memurları 

Valfagtoa ltlJlll 
elçWlbade 'bir tayla 

Ankara : 18 ( Telefonla ) -
Vaşington büyük elçiliği refaka
tine haiz oldu~u birinci ıınıf el
çilik dereceıile vazife görmek 
üzere Kahire elçiıi , Mehmed 
Ali Şevkinin tayini tasdike iktiran 
etmiştir . 

Tarsu s zirai 
Mücad ele işi 

Tarsus : 18 (Türksöıü muha
birindeu) - Tarsus höylerinde 
bir müddetten beri devam eden 
fare mücadelesi ıonı ermittir. 

Kahve ve çay 
istihlak vergileri 
Çay ve kahveye ait istihlak 

verııilerinin arttırıldı~ı malumdur. 
Toptancı ve p~rakcndeci esnaf, 
ellerindeki çay ve kahveleri için 
verecekleri vergiye Maliye Veka· 
leline ayrı bir hesabı yatıracak· 

!ardır. 

Bundan böyle kahve ve çay 
idha l edilirken, diğer maddelerde 
oldu~u ıibi bu vergiler de dot· 
rudan do~ruya gümrüklerde atı· 

nacaktır. 

Aıı ve ıerllllllana 
lab11 

Ankara : 18 ( Telefonla ) 
Merkez hıfı.111ıhha müesıescıince 
hazırlanarak Kızılay Cemiyeti ta· 
rafından ıatılacak olan aı ı ve 
ıerumların satııından dolayı Kı· 

zılaya verilecek % 25 beyiye ai
datının satıı fiatlerine ilavsi ıu

retile tahsili ve milli müdafaaya 
verilecek ıe'rumların Kmlay ce• 
miyetinin tavassutuna lüıum kal· 
madan tasdikli satıı tarifeıi ilze· 
rinden 11tılma~ı Heyeti Vekilece 
kararlaşmııtır . 

Türk · Bulgar 
iktisadi pakh 

Sofya : 18 (A.A.) ....:.. Bulrar 
meclisi yeni Türk · Bulgar cko• 
nomik anlatmaaını tasvip etmittir. 1 

Tokyaya blc•m 
( Başı 1 inci sa7/ad11 ) 

glhına göre, 14, 30 da 22 düş· 
man uçıığı Nazoya üzerinde UÇ· 

muş ve birkaç bomba atmıştır. 

Bir düşman tayyaresi ayni saatte 
kabe üzerinde uçmuı ve bir kaç 
yangın bombası atmıştır. Japon 
<ioğu sahili açığında bir Ameri· 
kan uçak gemisinin batırıldığı 

şayialar~ avardır. 

rraaıada ıoa 

duam 
(Baştarafı Birincide> 

Dahiliye ve haberler nazırı Piyer 
Leva) , Hariciye dcvte't sekreter 
leri Benova Möşen , Dobrino , 
Haberler devlet ıekreteri Mor
yon , Polis gen~) sekreteri Bu· 
tej , Dahiliye nazırlığı idari ge
nel ıekreteri Siler , Devlet reisi 
neıdinc memur devlet ıekreteri 

amiral Platon , Devlet' nazırı 

Romye , Harbiye devlet aekre 
teri General Brido , Bahriye 
devlet sek re teri Ofan , Havacı
lık devlet sekreteri General Jan 
Meyn , Ziraat Löroi Dadüri 
latc Bonafu , Maarif Abel , lş 
Kuber , Sıhhiye Dr. Gras , Ma
liye Katal , Adliye Bartcbini , 
Müstemleke Brcvi , Spor Albay 
P11kat , Ticaret Arno . 

·-·-·- ·-·-·-·- ·-·- ·- ·-·-1 ' . . B • ! Satlık ağ i 

' ; Yılanlı mevkiinde Mersin ! 
; tertibi iki oda ve üzerinde yaz· ! 
i lık çardak, 12 metre yüksekli· ! . 
i ğ'indeiki kat taht, istirahat i · ! 
i çin büyük bir kameriye ile su ! 
i tulumbası, üzüm ve bir çok ! 
i meyve ataçlarını havi bat sa• ! 
i tılıktır. Görmek ve daha fazla ! 
İ tafsilat almak için Ulucami ci- ! 
İ varında şekerci Ahmet Durana ' • 
i müracaat edilmesi. ! 
i 10-10 14026 • • 
• 1 i 
'-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

.. ...................... .. : \ ı l · latıbll 1tal J 
ı Yılanlı mezraasında 6 ı 
ı dönüm bir yerde ve bir ı 1 çardağı havi bir bağ satı· i 
ı lıktır . lstiyenlerin Y enibe- ı 
ı destende manifaturacı AJ>. ı 
ı dullah Akdenize müraca· ı 
ı atları . 14025 6-6 G. ı 

!. ...................... J 

, ........................ : 
f Satıllk ev İ 
f Hankurbu mahalJesinde i 
ı Müze karşısında 8 odalı ve ı 
ı iki daireli bir ev ile bitişi- ı 
ı ğindeki mağaza satılıktır. ı 
ı Görmek ve pazarlık iQin ı i (Belediye cadd~sinde Teziş f 
ı Bürosu) na müracaat. ı 
ı 1-3 14067 ı 

: ........ ;. .............. : Devlet Demiryolları ve Liman
ları ile Devlet Hava Yolları ltlct
me Umum müdürlüğü memur 
ve müıtahdemlerioden vcf at ede· 
celderin ailelerine yardım için ha· 
ıırlanan e111 nizamname kıttiyct 
keıbettiğindcn cemiyetin tcsiıine 
başlanmııtır, Bu yardım ıiııorta 
teklinde olacak ve bütün memur 
ve aıüıtahdemlerde11 her ay mık· 
tuan otuz.ar kuruı keıilecck ve 
cemiyet mcnauplerı öldüğü zaman 
ölenlerin ailelerine taahüt olunan 

sııaııc•a•ı wwwwwwscn •aaw•ww:aww ı• 4 .. , ' 

paralar defaten verilmek suretilc 
yardım edilecektir. 

DOKTOa 

Muza/fer lokman 
Bırgla llastalarw 

aella.. llaltal eder. 

' 

•.. , ...... . 

Sayfa 3 

MEN D E 
Al••• Badyolarıaıa 1942 Modıllerlal 
gıUp glrlrıealı Radyo ıatlbabıada 

artık tereddlt etmeıılalı 

• • 

Mağazamızda yeni sistem makinelerle 
bozuk radyolar garanti olarak tamir edilir 

••••• ZİYA IŞIKMAN ••••• 
f Abidinpaşa caddesi Vakıflar apartmanı karşısında f 
f No. 82 7-7 14048 t 

++a+++++++++H++O+,uo66600G1• 

-OEYlET HAYA YOllARI UMUM MOOORlOGONOEN: 
15.4.942 tarihinden itibaren Hava seferlerinde aşağıdaki 

dej'işiklik yapılmıştır. 

Ankara · Elazığ 
Salı, Perıemh•, Camarleıi 

Saat D. 
Ankara Sebirden (Otobüs) 
Ankara Meydandan (Tayyare) 
Elazığ Meydana (Tayyare) 
Elazığ Şehire (Otobüs) 

7 30 
8 30 

11 45 
12 30 

Elazığ · Ankara 
Pa~art••i, Çarıam6a., Cama 

Saat D. 
Elazı&- Şehirden (Otobüs) 7 
Elaııt Meydandan (Tayyare) 8 
Ankara Mey~ana (Tay,yare) 11 
Ankara Şehire (Otobüs) 12 
Pazar günleri Ankaradan Adana için Saat 7,05 de 

Otobüs Saat 7,30 da kalkacaktır. (2688) l'-17-19 

i 1 an 
Seyhan Defterdarlığından : 

30 
30 
45 
00 
kalkan 
14059 

936 Sene~i kazanç vergisinden hazineye i6 lira 53 kurut 
borçlu F uruncu Şaban oğlu Alinin işbu borcun.lan dolayı nar· 
lıca mevkiinde vaki tapunun Haziran 932 tarih ve 1O1/125 
numarasında kayıtlı ve içinde altlı üstlü bir bap henesi bulunan 
14 dönüm bir evlek bağının 30 hissede 8 hissesi 21 gün müd· 
detle müzayedeye çıkarılmış ise de alıcısı zunur etmediğinden 
tarihi ilandan itibaren 10 gün müddetle ikinci arttırmaya konul· 
muştur. Taliplerin idare hey'etine veya defterdarhta müracaat· 
ları ilin olunur . 14065 

SEYHAN OEf TEROARLIGINOAN : 
Tapu T. No: Mevkii Mikdarı 

Senetsiz Yılanlı (Bir hektar) 
(Şuayip efendi (8386) M2. 
tahtuı) 

Cinai: Batyeri 

Hududu 

Şarkan Yayla yolu Garben 
kiremitçi ve lıa Şakir tarlalı 
Şimalen Hafız Ömer Ceaubea 
Kahveci ve Hamalı lbrahim 
batlarile çevrili. 

Eıbası mütegayyibeden Sarı Sarkisten metruk ve hazineye 
müntakil bağ yerinin Tapu sicillerinde kaydı bulunamadıjın· 
dan hazine namına tesçili istenilmektedir. Senetsiz hakkındaki 
abkima lciyasen tahkikat yapılmak üzere 18!4/942 tarihine 
raslayao Salı günü mahalline memur gönderileceğinden bu yerle 
alakalı olanların ellerindeki vesaikle birlikte mezkur müddet 
zarfında muhafızhğımıza veya yerinde keşif memuruna müracaat· 
ları ilin olunur . 14066 

--- - -- --
SEYHAN Vlll YETİ OEfTEROARUGIMOAN . 

BEHERiNiN MUH. 8. 

ADET LiR \ K. CiNSi 

1 110 00 Etüv" kazam ve makineıi 
1 30 ()() Akümülatör 
1 10 00 Manömetr~ 

1 1 00 Termometre 
1 ıo oo Tulumba ve boruları 
2 5 ()() Arka çam•rluk 
2 2 ()()' On jant 
4 12 so On ve arka iç listik 
4 1so oo On ve arka tlış lastik 

Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğünde mevcut bu· 
lunan yukarıda cins ve mikdırlariyle muhammen kıymetleri 
yazılı eıya 27141942 tarihine müsadif Pazartesi a-ünü saat 15 
de açık arttırma ile sablacaklarmda~ taliplerin Y. 7,5 teminat· 
lariyle mezkur gün ve saatta komisyonunda haıır bulunmaları 
ve eıyayı ıörmet isteyenlerin de her gü!Sıhhat ve lctimai mua· 
venet müdürlütünc müracaattan ilin olunur. t 4060 

... 



TÜRKSôzo· 

....................................... • 
. -ı 

B o R SA 
1 •• •• •• 
İ TURKSOZU ı 

PAMUK - HUBUBAT 
18 - 4 - 1941 

-,~ 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

• • 
=:. b 1 

K. S . 1 K. s. 
·- - - -

Koza ı 00,00 00,00 1 

Gazete ve Mat aası 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 00,0<ı 00,00 : 
Klevland ll 00,00 00,00 

M. Parlağı oo.oo 

: 1 
! Türksözü DKUYUCULARINA DONYAHIN HER TARA- 1 
İ flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GOHO GÜ- •ı 
: Gazetesi NONEVERİI. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ .• 
• • 

P. Temizi 00,00 
00,00 1 
00,00 ' 

Kapım alı 1 

Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi l_o,oo ! 

,, Susam 0,00 
Buğday yerli 00,0 ~ 
Arpa 0,00 0,00 
Yulaf-- - o.oo o.oo 

- ~-:-= -ı 

Ser~ı Döviz. Kurları ı 

• • • • 
DOLAR 

Alı~ 129.20 

• IUtQ, meomaa, çek, bilet, an,, I 
: pil•, 11arıta, 11uamam matbaa TürksözÜ • 
• · lflerbd Tlrklyedı mevcut mat- 1 

I; 

S al t.'l 132.20 
STERLiN 

lihala t b e de ll e ri (mal ' e· 7'16 ' 
d eli ) pr imlı solıt 
T urkl yf! d en gönderli e n nov• 749 

: Halara rekallet eder derecede Matbaası • 
: tall ve ılratıe elden çlllarır. 1 

il 
lun bt'de ll e r i 

l ı llıı oç .ı d ı len nıo l bttJ .. lt tıri '/28 
"laro~ 9 ~ ltın Döviz le rin olı~ 

kuru 
728 • • • • • 

Yardım v., seyyahlaro vce· 
'I sairtı içı•ı y elen: dlıvlıl .. , lıı 

,, olı$kuru 

! Türksözü Cilt Kısmı 1 
• • 

P rimsiz şatış ( Toh~il rııc.s· 524 
rotlorı vesaire ) 

Pr imsiz : olı, Kuru 520 
- -

i SlGLAM, TEMİZ, ZlRİf CİLT İSLERİNİZİ A.NCAK TORKSÖZO 1 
: MOCEllİTHANESİNOE YAPTIRABillRSİNİZ I 

--------------------Nllletçl ecıaae 

• • • • 
f Ul T ECZAHAHESI 

........................................ Veni poat•n• yanınd• -
NEVROZIN 

Bitin atı-.ıarıa paaıeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
{ BIB TIK. KA'I 

NEVRCZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ atrıla-

• ttnı sürat le iıaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele aıtırapları NEVROZIN'le 

teda\İ edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lOINİZ 
/cahıntla 6Üntle alınabilir 

t G8'FJii ) 

-----------------------------------------
TOliYE CUMHURiYETİ . 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tllrihl : t888 

Sermayui :' !.00.000.000 Tiirlı laa .. 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 
• 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 

qatJdaki plana i'Örc ikramiye datıı.ıacaktır. 

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

' " 250 " 1000 il 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 " 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 " 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlaaile verilecektir. . 

Kuralar senede 4 defa, H - Eylül, 11 Birincikinun, 
Mart ve. 1 \ Haziran tarihlerinde Ç'!kilecektir. 

-----------------------------.......... --... --

;===::z:a:::::s:s:za••••:zuıt•N 

M . NEZLE .. 
; Kırık lık,Ba,, 1 
N . Diş ve adele " 
~ ağrıları ~ 
·" En seri ve en kati şe· R 
M , kilde yalnı7. kaşe ~ 

! GRIPIN: M M 
= ile geçer : 
M Hav alarm serinledi~i bu : 
il günlerde alacatınız ilk il 
= tedbir evinizde birkar GRıP.N bulundumıak olmalıdır. R 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
N yormadan ıstırapları dindirir. M 

= Luıumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ~ 
N her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. M 
M . M 
•z:zıaıcs~-•:sz:xzs::ıac&aaazazaa••• 

ssz:xnxcsxuxc 

!
: = = :: = = = :: = = :: :: :: :: :: = = :: :: :: :~ 

.... ipek Çorap Meraklısı .... 
.............:- = = = = * = :: :: :: = :: = :: :: * * # : 

Bayaaıarımızm Naıarı DlldlaUae ı 
ipek ve Yal çoraplarınazdan kaçan:s~pları 

Franıa 'dan he~ü:ı getirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makirıasiyle çekmekteyiz. A~ bir: üc~etle çoraplarınızı 
tamamen eski helin ıı: koyarak teslım ederı7. . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . 

ı--uosHrE a·G-ôVTN-~i 
; Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş * 

l 
... ..--.. •ı-;,.;,;; ... ;,,:,:.;,.;~ja ...... •• •• 

Sipariş kabul Olunur 
15- '15 • 13934 

···-~:K21':W:XW:S~---~----3L&~-~ ~- ~ -

19 Nisan 1942 

------······------------·ı 1 En Büyük Hakikat; 
: R ! 
1 A 1 
a D ~ • • 
~ y 1 

1 o i 
M 1 

= ~ 1 " . 
= 1 
iN .. 
~ 

DİŞ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİBE YE GOZELlİKTİR ! 

M "Radyolin ,. harikulade nıiic~· 

M sir terkibi, daima ta:rcli~i ile 
M temayüz etmiş ve onbinlercc 

de ı ~ ırlak ne!ic:eler veren 

"~adyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 
R kişinin tercih ettiği yegane diş müıtahzarlanndan da müstat· 
M macunu haline gelmiştir. Diş 
M hıfııssıhhasınd:ı ve gihellitin· ni kılmıştır. 

• • 

1 RADYOLİN 
-~war~•ww•M•••uw•w••·•~~~~:ld 

~ 

• 
T. I ş Bankası 
lllçlll taıarral lleıapıan 

ıMı lllr•••r• pıa•ı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aluato•, 

2 /lıinciteırin tarihlerinde yapılır 

iMi 111ra.ıreıer1 
1 Adtt 2000 Liralık = 2,000 Lira 

3 1000 - 3,000 .. .. 
2 750 .. ı,soo 

" 
3 

" 
~ .. 1,500 .. 

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

200 25 .. - 5,000 .. 
200 .. ıc. .. - 2,000 " 

TUrkly• ı, Bankasına pare yatırmakla yalnız 
pare blrlktlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni 

L~ z•m•nd• talllnlzl de denemlf oluraunuz 
~l 

........................... 
1 BUaaam Çllçl ··~ Malda• • ...,....... 
• MIJDll ••• 

1 DEMiR iŞ AÇILDI 
1 Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 

1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir iıleri, 

1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iı· 
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır . 
: ADRES : Eski lataıyon lıaralıolu lıarıı•ıfltl Demir lı 

1 Te/6ral Atlr••İ: Atlana Demir lı Telefon 313 · 

••••••••••••••••••••• 1 ..... 

.................. ~ - .. .......... --...... i••ıii 
:ı Alloae ve 11111 TÜ.RKS~~Ü 

prtıarı GONDELIK GAZElf: • ADANA -
Sahip oe Baımuharriri 

Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GOYEN 
1 Aglıfı •• . 125 • -

t Umumi Ne§riyat MadarrJ 1 t --
ı hanlar için lll•r•Y• MACiD G0ÇL0 

: - ı mUrecaat etmelldlr Basıldıte r•r : TORKSOZO Matbaası 

ı ' - c 1 
~ !:!-.............. - - - --

~ -~ -


