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İ Adanada Yapılacak 1 
ı ı 

i Valiler Toplantısı 1 
ı ı 
ı ı 
ı BUGÜN GELECEK İAŞE MÜSTEŞARIMIZ ŞÜKRÜ ı 
ı ı 
ı SÖKMENSÜER TOPLANTIYA RİYASET EDECEK ı 

ı i Aldığımız malumata göre, öbürgün şeh· bugün şehrimize gelecek olan İafe mü.ste· ı 
ı rimizde mühim bir toplantı yapılacaktır . ıarımız B. Şükrü Sökmensüer riya•et ede· i 
ı Seyhan , Hatay , /çel , Gaziantep , Maraf cektir. Toplantıda cenubifarki anadolunun ı i valil~rinin ;,ıirak edeceği bu toplantıya , iaşesi mevzuunda kararlar alınacaktır. ı 

ı ı ................................................................................ .. 

ltalya'da iç 
durum iyi değil ! 

F açist partisinde 
aziller var 

ia,e gtlçltlll 
ber gln artıyor 

Ankara: 20 (Radyo Gazete•I)· 
Gelen haberlere göre , İtalyada 
iç durum iyi değildir . Bilhassa 

iaşe vaziyeti günden güne bo

ıulmaktadır. Façist partisinde bir 

çok:aziller vardır . Musolini ıon 
günlerde valilerle yeni bir top· 
lantı daha yapmıştır • 

~~~~~~~___.:.~~~~~~~~~~~ 

Fransa 
Durumu 

-..e-
Petenin Beyanah 

.Lavaı Parııte 
ıı glrecekml' 

Petenln Afrikaya 1 
çekilece~i söyleniyor 

Uzakşark cephesinde çalışan lngiliz tankları 
Ankara: 20 (Radyo O:tzetesl)-1 
ltalyanlar His • Savva ve Tunus ı 
iiıerindeki isteklerini tekrarlamağa ~=~==~~-======-==~==:""!":~~~~~~~~=====~======= 
bıtlamıştır. 

Vichy : 20 (a. a.) - Fransız 
Devlet Reisi Mareşal Petain, bu 
akşam saat 22 de radyo ile Fran· 
sız milletine aşağıdaki hitapta bu· 
hınmuştur: 

"-Fransızlar, 

Yeni bir hükümet kuruldu. 
Benim tayin olunmuş halefim ol· 
rnakta devam eden Amiral Darlan, 
arazimizin ve imparatorluğumu7un 
rnüdafaasını temin eyliyecektir. 
Otoritem altında, Pierre Lava!, 
rnemleketin dış ve iç politikasının 
İdaresini üzerine alacaktır, Fclake· 
timizin en hailevi anında, Lavall'le 
beraber, Fran~a'nın kalkınmasını 
temin edecek olan yeni nizamı 
kurmuştum. Bugün, 1940 haziranı 
kadar kat'i bir tanda, birlikte te· 
rnelini kurduğumuz Avrupa teşki· 
lAtı eserine devam için kendisi ile 
birleılyorum. 

Fransızlar, 
Basiretiniz, sabrınız ve vatan· 

Pcrverli~iniz, felaketimizin imtihan
hırını muvaffakiyetle başarmamı7.a 
rnüsande edecektir. Bütün kalbi· 
nizle ıccliniz ve hükümctin etra· 
fında toplanınız.. Yeni hükumet, 
Yeniden inanmamızı ve ümit etme
nizi qıümkün kılacaktır. 

Londra: 2o (a. a.) - Tarafsız 
bir memleketten gelen bazı şayia
larda Meraşal Petain'in Fransa'dnn 
Afrika'ya çekilmek tasavvurunda· 
oldu~u bildirilmekte ise de, hiçbir 
esası olmaması mümkün bulunan 
Ve yahut Mareşal'ın ne cesaret, 

(Gerisi J üncü sayfada> 

--;;;; 
B. Saraçoğlu ile 
B. Filof arasında 
Ankara : 20 ( A. A. ) -

8u1ıariıtan hariciye nazıı lığını da 
deruhte etmesi üzerine Bulgaris
tan Baıvekili M. Filof l lariciye 
Vcleilimiz Şükrü Saraço~luna çok 
doıtan~ kelimelerile yaz.ılı bir 
telgraf çekerek keyfiyeti haber 
Vcrınit ve Hariciye Vekilimiz ta 
rafından da ayni şekilde bir tel 
ararıa kendisine te~ekkür edil
ttıi~tir . ---+ -

T ariadaki Mahsulü T esbit 
Edecek Su Başılar Seçiliyor 

BİR MAYIS'TAN İTİBAREN BÖLGEDE YAPILACAK TEŞKİLAT 
Dün aelahiyetdarlardan aldı· 

ğımıı. malumata göre, bu sene bir 

Mayıs'tan itibaren zeriyat hasıla· 

tını tesbite memur edilmek üzere 

6 - 10 lira maaşla istihdam edil· 

mek Oıere ıu ba~\arı tayin edile

cel<tir. Bunlar kendi bölgelerinde· 

ki tarlaları kontrol edecek ve bu 
topraklardaki mahsulün miktarını 

teabit ederek h11kumete bildire· 

cektir. Bu iş için muntazam <lef· 

terler tutulaealc, bu tıuretle hüku · 

met, hangi çiftçimizin nekadar 1 
mahsul elde etti~ini bilmiş ola· 

cıtktır. 1 Müttefik tayyareciltr uçuşa hazırlanırken 

Büyük Millet Meclisi~-!r .. ··eieMAHno~ ...... i 
de dünkü müzakere i DURUM ZAZIK 1 

,,. 
Libyada faaliyet tavsamıştır. Yukarıdaki 
ıösltrmektedir. 

- Y azıaı /cerde -• 

resim müiiefik iopçıılamı ; 

i ·ırvadı savaşa i 
ı . ı f Makidoya bir i 
ı şey olmadı ı 
ı...... .. .... ı 
Ankara: 20 (Radyo Gazeteal)
japonya hükumet merkezine yapı· 
lan hava taarruzu hemen dünyayı 
alakadar etmektedir. Amerikah· 

lar cumartesi günü yapılan bu 
taarruzun bir tecrübe olduj-uuu 
söylemektedirler. 

Tokyo : 20 (A.A.) - Tokyo• 
ya yapılan bombardıman ehemmi· 
yetsiz hasarlara seqep olmuftur. 
Başvekil :mahaleleri pezmi' ve 
halkı Jeskin ederek yaralıların ai· 
lelerine tuiyede bulanmuştur. 

Tokyo : 20 (A.A.) - Domey 
<Gert.I S Uocü 1a1fada) 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 
ı 
1 Kurulu~ Tarihi : 1 K5.nunus;mi 1924 L On•eldzlncl yll - Sayı : G29t 1 

Şehir meclisinde 
• •• 

YENi BUDCE 
DÜN ALINAN MUHTELİF KARARLAR 
Şehir Mıclisi dün saat T 5 te toplandı .• Bu, toplantıda çifçti mallarını 

koruma meclisi, ziraat odası gelmıdifinden seçilememiştir, Münhal me· 
bus seçimi teftiş heyetinC:Ziya Akverdi, Hasan Ataş, Tevfik Kadri, 
Salih Zeki, Basri Arkun, Memduh Pekbilgin seçilmiştir. Sanat Okulu 
arsalarının bafış işi~ini daha esaslı tetkiki için mesele bütce ve kanun· 
lar encümenine havale edilmiştir. Resim ve harçlar iarifesinJeki defi· 
şiklik ve fasıllar a rasındaki münakale kabul edilmiş ve 942 mali yılı 
kanara varidat ve masraf bütçelerinin gılecek celse tetkiki kararlaş· 
tırılmısiır. Beledigenin 942 varidat v e masraf bütçe tasl~ı 722,471 
liradır. 

T e/ tiş muharebe 
atışları yapıldı 

Matbuat atıı mlıaballaıı 
bagln pollgoada yapılacak 

:.............. .. ............ ı 
J ÜÇ BÖLGEMİZİN GENÇLiK f 
ı KULÜPLERİNİN IŞTll<AKIYLE : 
f YAPILAN MÜSABAKAYI SEYHAN i 
i BÖLGESİ GENÇLERİ KAZANDI f :.............. .. .......... ~ 

Beden Terbiyesi Umum mü· 
dürlüğü tarafından tertip edilen 
teftiş muharebe atışları Pazar gü· 
nü Seyhan, lçel ve Hatay Bölge· 
terinin iştirakiyle Tobçu Alayı -
Balcalı köyü arasındaki atış mey· 
danında yapılmıştır. 

Tertip Heyeti Seyhan Valisi 
ve Beden Terbiyesi Seyhan Böl
gesi Sayın Başkanı Bay Faik Üs· 
tün'ün riyasetinde Askerlik Daire
si Reisi Albay Faik Timür, Topçu 
Alay Komutanı Yarbay Tevfik, 
C. H. P. Seyhan Vilayeti idare 
Heyeti Reisi Bay Mustafa Rif at 
Gülek'ten teşekkül etmişti. 

Hakemler : Askeılik dairesi 
Mülhakı Yarbay Haydar Günalp'ın 
riyasetinde topçv tabur Komuta• 
nı Binbaşı Fazıl, Jırndarma mınta
ka mülhakı binbaşı Kasım Selçuk, 
Jandarma tabur komutanı binbaşı 
Kerim Kızılkaya, jandarma mer· 
kez bôlük komutanı yüzbaşı Tev· 
fik DaloQ'iu ilo Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölg,.,si Atıcılık Ajanı Dr. 
Nihat Güran idi. 

Tasnif komisyonu riyasetinde 
de Beden Terbiyesi Umum mü
dürlüğü alıcılık Federasyonu baş
kanı Bay Hakkı Uğan bulunuyor
du. 

Bu atışlara 16 Gençlik Kulü
bü Beden Terbiyesi MükclleHeri
nin beşer kişilik ekipleri iştirak 

etmiştir. · 
' Müessese Gençlik Kulübleri 

Beden Terbiyesi mükellefleri ara· 
sında 21 mermi . ( % 42) isabetle 
(Malatya Mensucat Gençlik Kulü
bü) Adana ekibi birinci olmuş ve 
Umum müdürlük tarafından konul· 

Bay Hitlerin 
yll dönümü 
Berlin : 20 (A.A.) - Pazar 

günü çıkan Alman gazeteleri bq· 
tan başa Fübrerin yıl dönümüne 
ait yazılarla doludur. Bütün gaze· 
tele rkaderin Almanya için kati 
mahiyeti haiz bir zamanda Alman 
milletine hiç bic devlet reiıi ye 
hemde dahi bir askeri tefe ver· 
mİJ olduj'unu bildiriyor. Ve bun• 
dan dolayı Almanların tanrıya 
karşı şükranlarını tercüman olu· 
yorlar. 

Berlin : 20 (A.A.) - Hitleria 
dotum yılı münasebetiyle Göriuf 
ve Göbel• birer,nutuk ıöylcyerek 
Alman milletinin Fübrerc olaa 
büyük sevgi ve itimadını tebarii& 
ettirmişlerdir. 

muş olan yüz liralık kupayı kazan· 
rruştır. 

Gençlik Kulüp ve iJ11plan a
rasında (Ceyhan Gençlik Kulübü) 
Beden Terbiyesi mükellefleri 18 
mermi (%36) isabetle birinci olup 
büyük bir masa saatı kazanmıı· 
lır. 

Bu atışlarda on merminin o
nunu da hedefine isabet ettiren 
Malatya Mensucat Gençlik Kulü· 
bünden (Ramazan Tanrıverdi) ile 
on merminin dokuzunu da hede· 
fine isabet ettiren Milli Mensucat 
Gençlik Kulübünden firer:eci onal-

CGttld 2 ocl aayfada) 

• • 
SITMA V AZ/YET/ 
SIHHAT VEKALETi UMUMİ MÜFETTiŞi 

REİSLIGINDEKİ HEYET TETKİKATI 
BiTiRDi. UMUMİ MÜFETTiŞ 

ANKARAYA DÖNDÜ 
O•maniy•d• Sıtma va%' iyetini tetkik etmek ü.zeP• O•· 

maniyeye 6İttiiini yazdığımız Sıhhat vekaleti Sıtma müca• 
delHi Umum Mületti,i Dr. Bay Aıım Aarak Oımaniyedelıi 
ıetlcilcl•rini Sıtma Enllitü•ü Direktörü Bay Dr. Seyfettin 
Oltan V• MaPaf mıntalıcı•ı Sıtma mfıcadeleıi r•İ•İ Dr. Bay 
lh•cınla birlikte yaparak dün A nkaraya J6nmiif tür. 
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- -,i· ··. HAB Tarihten bir yaprak 
il ______ ..__ -----------

kadı '!~~~~mdar Ceyh~n Köprüsü 
Her yeri, evleri, sarayları 
hatta ağaçları yakınız! 

Ceyhan-Kadirli arası 
yolu .yapılmalıdır. 
Ceyhan: 20 (Türksözü ·~muha· 

birinden) Kadirli, Kozanı ve hatta 
yüzlerce köyü Ceyhana bağlayan 
Ceyhan köprüsü kısa bir zaman· 
da ikmal edilerek açılacaktır. 693 yılı 24 Temmuz günü Eme· 

vi hükümdarı Abdulmelik Af· 
rikayı ele geçirmek için ku

mandanlarından Zehir' i büyük bir 
ordu ile gönderdi. 

Berberiler Rumlarla birleşerek 
harp ediyorlardı. Zehir, bir ülke
yi fethetmekle kazanacağı şerefi 
düşünerek işe girişmişti. Bu azim , 
ile hareket ettiği için cesareti za· 
fer kaundırmakta gecikmedi. Bü
tün Berberiler Rumlarla beraber 
tardedilerek ele geçirilen yerler 
İslam müstemlekesi haline geti
rildi. 

Fakat Zehir, kazandığı zafer· 
le sarhoı olmuştu. Askeri hareka· 
tın merkezi olan Berkeyi muha· 
f azaya lüıuın görmedi. Askerleri. 
ni daha başka taraflara sevketti. 

Ma~IUp olmakla beraber bir 
fırsat beklıyen Rumlar, derhal ha· 
rekete geçerek Berkeye hücum 
ettiler. Ahali: 

- lntika1D gün6 bugündür. 
İslamları mağlup etmek borçtur .. 
diyerek genç, ihtiyar bu hücuma 
iştirak etmiıti. Zehir ihmalinin ce
zasını gördü. Birçok cesur kuman
danlariyle beraber öldürüldü. As· 
keri dağıldı. Cesareti sayesinde 
kaıandığı :zaferi ihmal ve gururu 
yü1.ünden daha çabuk kaybettiği 
gibi hayatını da feda etmiş oldu. 
Bu suretle Berberistan yeniden 
Müslüman idaresinden çıktı. 

Bu, Abdülmelik için bir fela· 
ketti; kumandanlarının muvaffak 
olmaliı kendi şerefini arttırması 

demekti, Zehir'in ikibeti onu te· 
essüre uğratmadı. Yeniden bir 
ordu teşkil ederek Hasan bini 
Numan idaresinde scvketti. 

Hasan, birçok yc;rJeri muka
vemete rastlamadan zaptettikten 
sonra Kartacaya dayandı. Bura
da Rumlar ve Berberilerle müt· 
hüış bir harp yapar k harbi ka
zandı. Zehir'in zaptetmedıği yer
leri de ele geçirdi. 

Artık ne Berbernerde ne de 
onların yardımcılaıı olan Rumlar
da taht kalmıftı .. Arap orduları· 
na karıı durmanın imUnsız oldu 
ğuna inanmıılardı. Ellerinden alı

nan yerleri alsalar bile Abdülme· 
lik yeni bir ordu gönderip kendi· 
terini kılıçtan geçirebildi. Yerli 
halk bu haleti ruhiyede iken hiç 
umulmıyan bir hadise vukua gal
di. KAhine adlı bir icadın Arap· 
larla harbetmek üzere taraftar 
toplamağa başladı. 

Yaza,. 

N. A. 
leşince, Kabineyi mağlup edebi· 
leceğine kanaat getirdi ve hare· 
kete g-eçtı. 

Beş senedir istediği gibi hü· 
küm süren Kahine, karşı durma. 
nın imkansız olduğunu, harbet· 
mekle boşu boşuna birçok günah
sızları öldürmüş olacağını düşün· 

dü. Falıat ne teslim olmak, ne 
de emri altında bulunan yerleri 
brakm ek istiyordu. 

- Her yeri, bütün evleri, 
sarayları yakınız, hatta ağaçları 
bile kesip kurutunuz .. emrini ver-
di. 

Tarihçiler bu harekata "Af. 
rikanın ilk boşaltılması,. demekte· 
dirlet. 

Hasan, boş, yanmış yıkılmış 

arazide ilerliyeıek Kahineyi atlas 
dağları ctekinde harbe mecbur 
etti. Çetin harp, Kabinenin aley· 
hinde neticelenerek kendisi de 
öldürüldü. Berberiler ise Arap 
ordusuna 25000 süvari vermek su· 
ret ile kurtulabildiler. 

Öğretmenler gezisi 
Şehrimiz İlk ve Orta tedrisat 

öğretmenleri pazar günü başla

rında Maarif müdürü bulundu~u 
halde bir Tarsus gezisi yapmış· 

!ardır. Bu geziye hariçten öğret· 

menlerin aileleıi ve yakın dmt
ları da ittirlik etmişlerdir . 

Gezi çok neşeli geçmiş; Tarsus 
parkında öğle yemeği yendikten 

ı . 

Bu köprüden daha~çok istifa· 
de edilebilmesi için Ceyhandan 
Kadirli veya Kozana giden yolun 
şose haline getirilmesi şüphesizki 
her bakımdan daha büyük istifa· 
deler temin edecektir . 

Köprünün başlangıcından iti· 
haren yirmi ve ya otuz kilo met
reye kadar bir şosaya ihtiyaç 
olduğu muhakkaktır . 

Kıymetli valimizin bu işede 
el koyarak Ceyhan köylülerini 
sevindireceğini ümit ederim . 

İaşe kartları 
Bütün vatandaşlara (İaşe bel · 

geleri) dağ'ıtılması ekerrür etmiş· 
tir. Bir nevi İaşe hüviyet varakası 
olan bu belgeler, kırmızı kapak 
içinde muhtelif sahifelerde l(are 
şeklinde 85 tane fişten mürekkep 
ol~caktır. Meseli muayyen müd· 
deti ekmek karnesi için ilan edi · 
lecek numaradaki fiş kestirilerek 
mukabilinde kart alınacak ve 
iene karne usulüne bağlanacak 
ğiyecek, yiyecek ve yakacak 
maddelerinden her gangi birinin\ 
tevzi kartı, numarası ilan edilecek 
fişe almacaktır. İaşe belgelerinin 
Haziran içinde dağıtılacağı anla 
şılıyor. Bu ay sonunda ekmek 
karneleri iki aylık birdı•ıı verile· 
ceklir · 

Yeni Salelıtlrler 
çalışmaya ba,ıadı 

sonra Gözlükule hafriyat sahası , 
okullar, Kollej gezilmiş Sutuvene Çifçi çok memnun 
( Şellale ) ye gidilmiş ve çok i}İ Ziraat Vakaleti tarafından 
vakıt geçirilmiştir. Bölge Çeltik ekicileri tohumluk· 
Öğretmenler Göılükule hafri. larınt temizlemek üzere Ceyhana 

yat sahasında Müze müdürü Naci gönderilen iki adet Selektör 
Kumun Tarsus tarihine ait izaha. makinası yirmi gündenberi tohum 
tını dinlemişler ve faydalanmış· luk Çeltikleri temizlemektedir. 
tardır. Kafıle saat 7 ,5 tren ile dön· Çeltik ekicileri bu makinaların 
müştür . 

1 

temiz ve seri iş yaptıklarından 

F d 
. . çok memnundur' Makinalar tohum 

e erasyon reısı lukların ardı kesilinciye kadar 

teftişlere devamda Ceyhanda bırakılacağı haber alnı· 
mıştır . 

Cenupta gençlik teşkilatı atıf 
faaliyetini teftiş maksadiyle şehri· Çeltik mütehassısı 
mize gelmiş bulunan atış federas· Bir kaç günden beri , Osma 
yoou reisi B. Hakkı Oğan dünde niyede çeltik tkilecek yerleri tet· 
teftişlerine devam etmiştir • kik etmekte olan Bölgemiz Çel· 

Federasyon reisi bir kaç gün tik Mütehassısı Bay Harun Onuk 
daha kalacaktır. • şehrimize dönmüştür . 

-
K öglüge dağıtılan 

arpa ve misır 
-------. -------

Adana, Ceyhan, Kadirli, Kozan, Osmaniye 
ve Karaisalıda tevziat yapıldı 

. .......................... 
ı ı 

f 23 NİSAN i 
: ı i HAZIRLIGI i 
i 23 Nisan Milli hAkl· ! 
: mlyet ve çocuk bayramı i 
ı için hazırllk!ar yapıll· ı 

ı yor • O gUn Mllll Piyan· ı 
ı go da çekllecektlr . ı 
ı : .......................... 

TEf TiS MUHAREBE 
ATlılARI YAPILDI 

( Ba~ı 1 inci sayfada ) 

tı yaşlarında (Durmuş Altınbuğa)ya 
Atıcılık Federasyonu tar~fından 

ayrıcc>. mükafat verilmiş olup 
birinci gelen Seyhan Bölgesinin 
her iki ekiplerine de ka73ndıkları 
madalyaları takılmış ve mükafatları 

'törenle veril miştir. 
Tasnif neticeleri şunlardır. 

Müessese G. Kulüblerinde : 
Birinci : Adana'da Malatya 

mensucat Gençlik Kulübü, ikinci : 
· Adana'da Milli Mensucat Gençlik 
Kulübü, Uçüncü: Adana'da Altın
cı Oemirs.por Gençlik Kulübü, Oör 
düncü : Mersin'de lçbak Fabrika· 
sı Gençlik Kulübü, Beşinci : Tar
sus'ta Çukurova Fabrikası Genç· 
lik Kulübü, Altıncı : Tarsus'ta Ra
~imbey Fabrikası Gençlik Kulübü, 
Yedinci : Mersin'de Turyağ G. 
Kulübü. 

Gençlik Kulüpleri arasında: 

Birinci : ( Adana ) Ceyhan 
kazası G. Kulübü, ikinci : Adana 
Gençlik Kulübü, Üçüncü: (Adana) 
Abdioğlu köyü G. Gurubu, Dör· 
düncü : (Adana) Kürkçüler köyü 
G. Kulübü, Beşinci: ( lçel ) Tar· 
sus Gençlik Kulübü, Altıncı : (A· 
dana) Misis Nahiyesi G. Kulübü, 
Yedinci: (Adana) incirlik köyü G. 
Gurubu, Sekizinci : (lçel) Mersin 
Gençlik Kulübü, Dokuzuncu : (A· 
dana) Kırmıt Nahiyesi G. Guru· 
bu. 

Her iki teftiş muharebe atış· 

Köylü ve işçinin iaşesini kar
şılamak üzere tahsis olunan 200 
ton arpanın 140 tonu Adana • 
30 tonu Ceyhan , 8 tonu Kadir· 
li , 6 tonu Kozan , 5 tonu Üs· 
maniye , 6 tonu Bahçe • 5 Ka· 

' . raısalı olmak üzere tevzii ikmal 
edilmiştir . Ayni zamanda bu 
husus için gönderilen 200 ton 
mısırın 101 tonu merkez , 45 
tonu Ceyhan , 15 er tonu Osma 
niye ve Kozan • 10 tonu Karai· 
salı , 6 tonu Bahçe ve 5 tonu 
Kadirli kazalarına dağıtılmıştır . 

B. Millt Meclisinde 
dünkü toplantı 

Ankara : 20 (Türksözü Muha 
birinden) - Büyük Millet Mecli· 
sin bugün toplanmış ve Meclis 
büdçe layıhası ile, bazı daireleri 
büdçelerini konuşmuş ve yaban
cı memleketlerle olan Ticaret an
laşmalarına ek anlıtşmalısrı müza· 
kere etmiştir. 

Hatay ve Antep 
Valileri Adanada 
Hatay ve Gaziantep valileri 

dün akşam saat 19 treniyle şeh· 
rimize gelmişlerdir· 

farında Birincilik, ikincilik ve Ü· 
çüncülük derecelerini kazanmış o· 

lan Beden Terbiyesi Seyhan Böl· 
gesini tebrik ederiz. ' . 

Beden Terbiyesi Umum Mü· 
dürlüğü Atıcılık Federasyonu Baş· 
kanı gösterilen arzu üzerine Ada· 
na Matbuatı mensublarına .A.dana 
poligonunda bugün öğlenden son
ra bir atış musabakası tertip et
miştir. 

Müsabaka Şartları : 

1 - Tüfek : 22 çap 

2 - Hedef : Bir santimetre 
aralıklı daire hedefi 

3 ·- Mesafe : 50 metre 

4 - Mermi adedi: Üçtür (tec· 
rübe ilave mermisi yoktur) 

Mükafat : en iyi derece alan 
Matbaaya bir masa saah 

Tasnif : Atış yapanların ade• 
di ile kazandıkları puvan nisbeti 
züerinden yapılacaktır. 

Kfthine. çok zeki, ve zeki ol· 
duğu kadar cesur bir kadındı. 1-
şe başlarken etrafına toplananla
ra kat'i zaferi her ne pahasına 
olursa olsun elde edebileceklerini 
telkin ediyor ve şöyle diyordu. 

S 
ana bu acı haberi böyle 

• bir gününde vermek iste· 
BiR KÜÇÜK HiKAYE 

der di>rder çıktı. Yedi numaranın 
cinüne gelince cebinden anahta
rını çıkardı ve içeriye daldı . 

- Bizim en büyük kusuru
muz, memleketimizi mu haf a:za e
dememektir. Düşmanı toprakları
mııdan kovduktan sonra tekrar 
derin bir uykuya dalıyoruz. Asıl 
bu ıaman uyanık bulunmalıyız. 

Ne kadar kuvvetli olursak düş· 
men bizden o kadar korkar. Eğer 
topraklarımıza girmek istiyenleri 
bir defa mağlup edersek bütün 
cesaretlerini kırmış oluruz. 

Bu· sözler, bütü.ı dinliyenlerin 
üz.erinde iyi tesir yapı~ordu. Çün· 
kü bunları söyliyen bir kadındı. 

Kahine az zamanda topladı· 
ğı kuvvetlerle ordulara hücum 
derek mağlup etti ve hüküm sür
ırı iye başladı. 

Tam beş sene devam eden 
Kahine saltanatı esnasında Berbe· 
riler mütemadiyen kuvvetlerini 
arttırdılar. 

Abdülmelik bu mağlubiyetten 
de yılmamıştı. Hasan mağlQp ol· 
muf. f ckat, bir kısım yerleri İl· 
ıalinc muhafazaya "muvaffak ol· 
muıtu. Yeni ielen knvvtelerlc bir• 

mezciim. Fakat elimde de· 
ğil. Sana ,yapılan bu ihanet bana 
yapılmış · gibi geliyor. Biliyorum, 
mahkümiyetindcn fazla, karını ve 
yavrunu düşünüyorsun . Fakat o 
kadın , c:;enin kafanı oyalamaya 
değmiyecek.ltadar adi bir mahluk 

muş meter . . . Bunun için her 
şeyi unutmalısın artık . 

- Fikret 1 • 
- Ne o , yoksa inanmıyor· 

musun ? Gözlerimle gördüm, di
yorum ıana . . Hatta dün akıam 

saat 20 de apartmanın karşısında 
durdum .. O ... 

-O .. 
- O, bir erkekle sarmaşıyor

du. Oda , hafif kırmızı bir ışık 
içinde idi . Tüllerin arka11ndan 
pek ila fark ediliyordu . Sarma
şan bir erkek ve bir kadındı . 

Düşündüm; ne senin ne de karı
nın burada bir akrabası yoktu . 
Olsa da , o hareketler bir kara· 

bet muhabbetine benzemiyordu • 
- KAf ı Fikret l 
- işte karının , bu pazartesi 

konuşma günü "olduğu halde bu· 
raya gelmeyişi de bunu tcyid et· 
mczmi ? Artık onu un\lt Selami l 

• 
CiNAYET 

Gardiyan yanlarına sokul • 
muştu. Fikret saate baktı . Yakıt 
çok geçmişti. Mahpusla vedalaş· 

tılar . ' 

* 
Genç ve yüksek bir memur· 

du. Müdürünün iğfaline kapılarak 
büyük bir paranın yolsuz sarfını 
o da imzalamıştı. Şimdi o parayı 
zimmetine geçirip kaçan müdürün 
günahını Selami çekiyordu . Ta· 
mamile ıuçsuz, tamamile günah· 
sızdı. Fakat kanun bu .. Kanun 
ancak delaile inanır. 

Haksız bir alın karasının dam· 
gast altında inlerken , bir de ka-

rısı Ferihanın ihaneti onu çılgın 

etmişti : 
• 

Ertesi gece 
Ayın soluk ışıtı beton zemine 

maıgaldan sızarak oyalar yapı· 
yordu. Küf kokan hücrenin ışık 
değmiyen köıeıinde iki adam so-

YAZAN 

Nihad Tangüner 

yunup giyiniyorlar, kıyafet değiş · 
tiriyorlardı . 

Bir fısıltı : 
- Tamam, dedi 
Hangi gölgeden çıktığı belli 

olmıyan bir ses ~ • 
- Yunus efendi, arkadaş gi

diyor, dedi. Hiraz sonra hücrenin 
demir kapısı aralandı . Şapkasile 
gözlerini örtmüş olan adam bir 
ok gibi dışarı fırlamıştı. 

' 

Umumi caddeye çıkar çıkmaz 
bir taksiye atladı. On dakika son
ra bir köşede inmişti. Sola saptı. 

Ve elli altmış metre kadar yürü· 
dükten sonra bir apartmanın Ö· 

nünde durdu . Kapıya biraz te· 
reddütten sonra yürüdü . Kapıcı 
yerirıde yoktu. Merdivenleri dör-

Salon karanlıktı . F.lektri~i 
yamadı. Ayaklarının ucuna ba
sarak . yatak odasına yürüdü . 
Tabancası elinde idi . Şimtek gi
bi odd kapısını açtı . lçericie za 
yıf bir kırmızı ııık vardı . Hay• 
kırmağa lüzum görmedi • Elinde· 
ki tabancanın bütün kurşunlarını 

karyolaya boşalttı . 

* 
Hapishaneye döndüğü zaman 

vakıt gece yarısı idi . Jandarma 
onu Fikret bey sandı ve her za 
man ziyarete gelen bu zatı içeri 

ye salmakta beis görmedi. Onbeş 
yirmi dalcika sonra ayni gölge 
yine dııarı çıktı . 

* 
Paıartesi sabahı idi 

yan onun bulunduğu 

geldi : 

Gardi 
hücreye 

- Müjde S e 1 a m i bey , 
d i y o r d u • Karın seni 

ziyarete gelmif, ziyaret odasında 
seni bekliyor 1 

Beş altı gündenberi aklını 

kaçırmış halde bulunan Seli· 
mi , Gardiyana hayretle baktı 

- Karım mı ıelmiş ? 

Sayfa 2 

Aynaktan e e 
Ba aceıeıe 
ıebeb ae ? 

J 
aponlar Hollanda Hindistanını 
ele geçirdikten sonra , Bir· 
manyada da ilerlemete utra 

raşıyorlar . Bir taraftan da Jngi
lizlerin , petrol bölge~inin arlrn
sına çekildikleri haber vetiliyor. 

Japonlar neden bu hdar 
acele ediyorlar acaba ? diye 111e· 
rak e<lersiniz , hemen söyliyelim: 
Birmanya ve Hollanda Hindiıta· 

nının:bir yıllık petrol istiksali 
7 .943.000 tondur • 

Bu kadar petrolü ele geçir
dikten sonra da Japonlar bunu 
tabii çakmaklarında değil , fak at 
tanklarmda , tayyarelerinde ya· 
kacaldarı benzini elde etmek için 
kullanacaklar • 

insanın adeta ' 35 yıl içinde 
elde olunan terakkilere içrrliye· 
ceği geliyor : keılce tanklar , 
tayyareler icadolunmasaydı da 
benzin gene , sadece , yağ leke· 
lerini çıkartmak için kullanılsay

dı ... çünkü benzini elde etmek 
için yapılan mücadele yüzünden 
dünyayı yer yer lrnplıyan muaz • 
zam kan lekelerinin ne ile temiz· 
leneceğini henüz bilcıı yolc 

Benzin ne işe yarar ? 

Geçenlerde bir iı için lcilçük 
Larousse Jlıgatini karıştırırken gö 
ıüme benzin kelimesi ilişti . Kar
şısında da ıöyle , sade ve ma
sum , bir tarif varrlı : 

< 1825 te Faraday tarafından 
k"eşfedilmiş olan benı.in , yağ le· 
kelerini çıkarmağa yarar. > 

Merak edip lügat kitabının 
basıldığı tarihe baktım : 1907 .. 

1907 dcnberi - Fransızların 

rledikleri gibi - köprülerin altın
dan epey su geçti .. y 

Ayni Fransada şimdi , man· 1 
gal kömürünün kıtlaşmasına aebcp 
oldukları için , gazojt:nli otomo
biller bile İfliyemiyor ve kazara 
benzin bulun yürüyebilen otomo
billerin de gece 21 le sabah 5 
arasında işlemeleri yuak edi· 
liyor . 

Beledlıe vergi 
•• reıımıerı 

1580 sayılı kaaunun beledi
yelere yüklcdi~i ödevlere göre 
vergi ve resimler , kanunun sak· 
ladığı varidat ile diğer karışık 

belediye varidatı yeter gelmediği 

için belediyelerin karşılaştıkları 
mali zorlukları hafifletmek üzere j 

belediye vergi ve resimleri hak· 
kındaki hnuna ek bir kanun 
projesi haıırlanmıştır . 

Proje bazı vergilerde uf ak 
tefek zamlarla halkımızı mühim 
bir külfete sokmıyacak yeni ver· 
gileri ihtiva etmektedir 

- Evet karınız . 
Bu , onun için inanılmıyacak 1 şeydi . O , beş altı gece evvel 2 

ziyaretine gelen arkadaJı Fıkretin 12 
elbiselerini giyip hapishaneden 13 
çıkarak evine gitmiş ve karı11nı 
aşıkıyle yatarken öldürmemi~· 13 
miydi ·ı 13 

Hayret dolu göı.lerle , bir 
rüya içindeymiJ gibi yürüdü . 18 
Ziyaret odasının kapısını açınc• 

kaykırdı : 
- Sen ölmedin mi? sen misi l6 

Feriha ? 
Yere yıkılmıştı . Yarım saat 18 

sonra baygınlıktan kurtulunc• 18 
her şeyi anladı : Karısı meğef 19' 
onbeş gün evvel kirası çok pa• 
halı olan apartmandan çıkar•~ 
küçük bir eve taıınmış ve bıl Jg 

" d h ft k d" . . . lg yuı en geçen a a en ısını zı• • 
yarete gelmemiş ve üıülmesill 
diye kendisine bu ev değiıtirme 

kararından bahsetmemif . 
Bir kuzu gibi bütün bunları 

dinledi . lçine derin bir" surıır 
ve b ü y ü k bir acı dolmuf• 
tu . Karısı ona ihanet etmiş de• 

ğildi ve sağdı . Bunun için m•· 
suttu . Fakat yanlışlıkla işledifİ 
cinayet milthişti . Fakat o suv' 
suıdu . Günahıııdı • 
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TOKYO 
A

rka arlı:aya müttefiklerin hava 
hücumuna uf'ramış bulunan 
Tokyo japonya'nın hükumet 

merkezi ve dünyanın en mt-şhur 
fchirlerinden biridir. 

Bilindiği üzere, Japonya 'nın 
YÜı ölçümüne nisbctle pek çok 
2İrintili ve çıkıntılı bir sahili var· 
dır. Hemen her tarafında, husu
siyle farkında: iyi ve emin liman
lar bulunur. Bu itibarla büyük 
ıchirler de hep bu cihete toplan
mıştır . Tokyo ile bunun iıkeleıi 
olan ve memleket ihracının yarı
sını yapan 422 bin nüfuslu Yoko· 
hıtma limanı bunların en ehemmi· 
Yetlilerindendir. 

e 
Tokyo'nun nüfusu bugün 5 

milyona yaldaşır, Tokyo, dünya
nın kalabalık şehirleri arasında 

Nevyork, Londr!I, Berlin ve Paris' 
ten !JOnra gelmek üzere beşinci
liA-i alır . Daha cenupta 2, 114,000 

a 

k 
n 

k 

n 
C· 

nüfulu Oaaka ve bunun limanı 
olan 644,000 nüfuslu Kobe ve 
bin sene kadar Japon 'ya hükumet 
rnerkezli~i ppmış olan 679,000 
nüfuslu Kiyote vardır. 

Japonya dünyanın belli başlı 
~elzele memleketlerinden biri ol
du~u için, japonlar evlerini hafif 
lhaddelerden ve bir kat olarak 
Yaparlar. Evlerin içerisini kalın 

ınukavıdan bölmeler ve parava
lıelarla ayırır ve ~şya olarak da 
Pek az şey bulundururlar. Bu yüz 
den japon şehirlerinde evler ekse· 
tiyetıe küçük bir katlı ve hafiftir
lcr. Ancak son yıllarda Tokyo 
\le Yokohama'da ayni zamancia 

ın 

.Yer sarsıntısın da göğüs gerebile· 

ın 
Cck beton evler çoğalmıştır. 

Bu itibarla Japon şehirlerine 

.Yapılacak hava hücumlarında yan· 
tın bombalan çok tehlikelikelidir. n· 

Son tayyare hücumlarının bu 

n-

ep tehirlerde yaptığı zararlar hakkın· 
• de henÜ7. kati haberler alınma. 

8aışsa da, evlerin kolay tutuşur 
• bir halde o?ması yüzünden hasarın 

bGyük olduğu tahmin olunuyo:-. 
Tokyo 'Run ' birçok sokakları 

lıtanbul sokakları i:ibi dardır. Fa-
kıat belli bqlı caddeler geniı ve 
ltnıizdir, • 

TORKIYE Radyosu 
ANKARA Radgosu 

rı Satı - 21.4.1942 
re 7.30 Program ve memleket saat 
k· ayarı 

un 7.:13 Müzik : Hafif Program 
( Pi ) 

ak 7 .45 Ajanı Haberleri 
im 8.oo Müz.ik < Senfonik parçalar 

( Pi ) 
8.ı51 
8.30 Evin saati 
1~.30 Program ve Memleket saat 

ak Ayarı 
el 12,33 Müıik : 

io 12,45 Ajanı Haberleri 
en 13.oo Müz.ik : Türkçe Pllklar 
ını ProgramınınDevımı 
iş· 13.151 

13.Jo Konuşma : ( Çocuk Esir· 
ir geme kurumu adına) 
· 1s.00 Program ve Memleket saat 

c• 
Ayarı 

.. 18.03 Müz.ik : Radyo Salon Or. 
ısı 

keıtrası ( Violonist Necip 

at 
18.45 

Aıkın ) 

c• Ziraat takvimi 

er 
18,55 Müzik : Fasıl heyeti 

8' 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

.~ ~janı Haberleri 
bil 19.45 Konuşma 
ıi• l9,55 Müıik : 
ill ~.15 Radyo Gazetesi 
e .45 Müzik : 
~1.ıs Konuşma 

rı ~l.30 Müzik: 
ı.ı' ~l.45 
•• Müzik: 

.30 Memleket Saat Ayarı ajans 

e· Haberleri ve Borsalaa 
ği l.~sı 

·SO Yannki Proıram ve 

Kapanı~ 

TORKSôZO Sayfa g 

. 

. DIŞ HABE .. RLE:R 
İLAN . 

Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 
Arthrma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 

• 
Iran' daki Romen Sovyet cephesi 

Muhammen bedeli 24990 Lira tutan muhtelif eh.adda 250 
m/3 Çam kereste şartnamesi veçhile 25 Nisan/942 Cumartesi 

günü Saat 12. de kapalı zarf usulile Adanada 6.ncı lşlt-:tme 
Müdürlüğü binasında satın alınacaktır . 

menafii ve Türkiye Katkasa son 
hava akını 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilir • 

Bu işe girmek istiyenlerin ı 874.25 liralık muvakkat 

teminat akçaları veya teminat mektupları, kanuni ikametgah 

vesikaları, nüfus cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalarile 

yukarıda tayin edilen giinde 2490 No. lu kanunun emrettiği 
şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını eksiltme 

saatinden bir saat evvel Adanada Devlet Demiryolları 6.ncı 
işletme Müdürlüğü binasında toplanan Arttırma, Eksiltme 

Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Ankara : 20 (a a.) - Haber· 
aldığımıza göre Romanya hüku· 
meli hükümetimize müracaat ede
rek lrandaki Rowen menafiinin 
himayesi Türkiye tarafından deruh
te edilmesini rica etmiş ve hükü· 
melimiz de lran'la mutabık kalarak 
bu talebi kabul etmiştir. 

Fransa durumu 
(Başı 1 inci sıy/adı) 

ne de enerjisinin gerçekleşmesine 
imkan veremiyeceii bir ihtimalden 
ibaret bulunan bu şayialara hak
kında tefsiratta bulunmak için he
nüz çok erkendir: 

Paris: 20 (a.a.) - Dün akşam 
Vichyden buraya dönen devlet sek· 
releri M. Brinon bilhasa demiştlrki. 

"- Başvekil M. Lava!, pazar· 
tesi günü, hükümeti adına demeç· 
te bulunacaktır. Yeni kabine, ilk 
toplantısını pazartesi günü Vişide 
yapacaktır. Fransız hükumetinin 
işgal altındaki ara'lide umumi de
legesi sıfatiyle ben Paris'te kal
makta devam edeceğ'ım. 
Başvekil M. Laveal, muhtemel ola· 
rak bu hafta sonunda Paris'i zi· 
yaret edecektir. Elysee sarayının 

biı kısmı, Fransız kara, deniz ve 
hava kuvvetleri başkomutanı Ami
ral Darlan için · hazırlanmaktadır. 
Baıvekil M. Laval ise Paris'te 
Matignon sarayında oturacaktır." 

Bern: 20 (a. a.) - Berlin 
mahfillerine göre, Fransız Alman 
münasebetlerini Laval'ın • iktidara 
gelmesi değil, tutacağı yol dÜ7.el· 
tecektir. 

Fransız hükümel reisi yalnız 
Fransayı alakadar eden bir siya,et 
takip edecektir. Lavalın Alman 
sempatisine mazhar olduğa gizlen
memektedir. Lav al kabinesi lngil · 
terede büyük endişeler~ sebep ol· 
muştur. 

Vişi : 20 ( a. a. ) - işgal al· 
tında bulunmayan Franaada çıkan 
gaı.eteler sütunlarında yeni ka
bine için mühim bir yer ayırı· 

yorlar. Monitör gazetesi Fransaoın 
geçirdiA'i kararaız günlerde vaıi· 
yete muvaffakıyetle hakim olan 
Mareıalin sarfettiği gayretlerden 
bahsediyor . Ve yeni kabineye 
karşı itimadığ'ı bilhassa iı.har et
tikten ıonra diyor ki : < Piyer 
Livalden ve mesai arkadaşların
dan şimdiki müokil ve tehlikeli 
vaziyetin gerektirdiği aı.imli ka
rarları beklemekte haklıyız. Bütün 
dünyada. ehemmiyetli hadiselerin 
haıırlandığı bu anda Fransa açık
ça Avrupaya dönmelidir . 

Normanlllde 
JIDI yugın 

Nevyork : 20 ( A. A. ) -
Cumartesi Akşamı Normandi va 
purunda yeni bir yangın çıkmıı· 

tır . Yangın saatlarca devam et
miştir . 

Amerika genel 
Kurmay başkanı 
Nevyork : 20 (a.a.) - Gene· 

ral Marıhall ye Mr. Harry Hop
kins, uçakla lngiltero'den buraya· 
dönmüılerdir. Yanlarında isimleri 
açığa vurulmıyan dört kişi bulun
makta idi. General Marshall rler· 
hal Vaıington'a hareket etmiştir. 
Sanıldığına aöre Mr. Hokkins 
Nevyork'ta kalacaktır. 

Çörçilin mesajı 

Londra : 20 ( a. a. )- Çör
çil bombardıman servisi kuman
danına bir mesaj göndererek bom 
bardımanlardan ve bilhasııa Al· 
manyaya yapılan akınlardan do
layı kendisini ve hava mensup
larını tebrik etmiıtir . 

............. 
Avustralyada 
büyük hazırllk 

Kambera : 20 ( a. a. ) - A· 
vustralya Başvekili bir beyanname 
ile bütün Avustralya havP, deniz, 
kara kuvvetlerini Mak Aı turun 
emrine verdiğini bildirmiştir. ............. 

Blrmanyada 
daram nazik 

(Baştarafı Birincide) 

ajansı bildiriyor: 
· Dün Tokyo'ya düşman uçak· 

)arı tarafından yrpılan ilk bom· 
bardıman imparator sarayında otu· 
ran şahsiyetlerin normal hayatında 
hayatında hiç bir değişiklik yap· 
mamıştır· 

Tokyo'yu hedef farkı gözet· 
meksizin bombahyan uçaklardan 
hiç biri sarayın civarındaki he· 
deflerde kiç bir hasara sebep ola• 
mamıştır. 

İmparatoriçe, imparatorun an· 
nesi ve veliaht de dahü olduğu 
halele imparator aileı:Oden hiçbir 
kimse hu akın esnasında hiçbir 
tehlikeye maruz kalmamıştır. 

San Fransisko, : 20 (A.A.)
Tokyo telsizinin bildirdiğine göre, 
Japon Başvekili T ojo ile bahriye 
nazırı Şimado ve hariciye nazırı 
Togo. dün akşam imparatoru zi· 
yaret ederek hava akını akını 

hakkında izahat vermiş ve impa · 
ratorun sıhhatı hakkında malumat 
almışlardır. 

Vaşington : 20 (A.A.) - Bir· 
manyadao gelen son haberler de 
müttefiklerin durumunun vahim 
bir şekil aldığı anlaşılıyor. İravadi 
de muharebeler şiddetlidir. Müt· 
tefikfer tünde sekiz kilometre çe· 
kilmcktedir. 

Londra : 20 ( a. a. ) - Ofi 
ajansının askeri muharriri diyor 
ki : Tokyo Kobe, Yokohama ve 

Moskova : 20 (A.A) - Roy
ter: Sovyet tebliğine ektir: 

Leningrad cephesinin bir ke· 
siminde iki gün süren savaşta Al· 
wanlar 169 subay ve er kaybet· 
mişlerdir. 

Son günlerde Almanlar Kali
nin cephesi kesimlerinde 3150 su 
bay ve er kaybetmişlerdir. Bu 
cephede Sovyetlerin taarruz ha· 
rekatı devam etmektedir. 

Sovyet uçökları, Len:ngrad 
cekhesinde bir Alman hava mey· 
danına yapılan akın esnasında on 
Alınan uçağı tahribetmiş, ; en az 
on uçaj"ı da hasara uğratmışlardır. 

Berlin : 20 (A.A.) - Alman 
orduları başkomutanlığının tebliği: 
Sivastpo 'la 'Ve Karadeniz 'in Kaf· 
kas kıyısı üzerindeki liman tesis· 
lerine muvaffakiyetli hava hücum· 
ları varılmıştır. 

Şark cephesinin merkez ve 
şimal kesimlerinde, kıtalarımızın 
taarruz hareketleri, yeni başarı· 
larla neticelenmiştir. Tek tük nok 
talarda düşman bok yere, hücum· 
tarını ve tümen hureketlerini ye· 
nilemiştir. 

Batırılan gemiler 
Berlin : 20 ( a. a. )- Alman 

Başkumandanlı~ının husu&i tebli· 
ii : Alman deniz.altıları muhtelif 
harp sahnelerinde yeni ve büyük 
muvaffakıyetler elde etmiştir. Şi
mal Afrikanın doğu sahilleri açık

larında ve Karayikler peniıinde 

131,000 tonilato tutarında 18 düş· 
man gemisi batırılmıştır. 

Yunan parası 
Atina : 20 (A.A.) -Hükumet 

resmi hir teblitde, yakında· para 
kıymetinin dü,ürüleceti hakkında 
ki şayiaların asılsız olduğunu bil· 
dirmiştir. 

Hırvad · İtaly~ 
Roma : 20 (A.A.) - Hırvat 

ticaret nazırı bugün Romaya gel
m~ktedir Hırvat nazırı İtalyan 
ticaret nebaretiyl( temaslar yapa· 
caktır. 

Lagoyanın bombardımanı Japon- F açist partisi 
yanın taarruı.dan masun bulun-
madıtını ve harbi Japonyanın şefleri ve Duçe 

7-11-15-21 14039 

ilan 
ADANA Kil LİSESİ M0D0Rl060NOEH 

- Adana Kız lisesinde (2976) lira (68) kuruş .. keşif bedel

lih ela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28/411942 tarihine müsadif Salı günü saat 10 
da Ada~ Maarif Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini eör

rnek için Kız lisesi müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (225) lira (25) kuruş muvakkat teminat ver· 

rneleri ve ehliyet vesikası almak için de bu miktar Nafia işlerini 

yaptıklanna dair bonservisleriyle iki foto2'raf, (38) kuruşluk bir, 

(8) kuruşluk bir matbu ve bir kuruşluk uçak pullarını dilekçe

erine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayete mura· 

caatları lazımdır. 8-14-21-26 14044 

Hatay elektriği 
Ankara : 20 (Türksözü mu ha · 

birinden) - Belediyenin elektrik 
meselesini kökünden hallt-lmek 
için teşebbüse geçti~i ve lıtan· 
bulda telsiz istasyonunda bulunan 
150 kiloAat kudretinde bir loko · 
mobilin pazarlıkla satın alınması 

na karar verildigini yazmıştık. 

Altı bin liraya pazarlık edi
len bu lokomobil satın alınmış 
ve parası bankaya yatırılmıştır. 

Lokomobil mazot yeri ne 
pirinya,odun ve kömürle çalışaca 
ğından herhangi bir aıkıntıya 

meydan veril mi} ecektir. Diğer ta
raftan 150 kilovat kudretinde ol· 

duğu için şehrin : elektrik ihtiyac· 
cını tamamiyle karşılıyacak ve 
yeniden elektrik tesisatı yapılma· 
sına müsade edilece'ltir. Bunun 
için yetecek:kadar~kontkr ısmar· 
)anmıştır. 

Lo"8mombil yakında İstanbul, 
oan yoıa çıkarılacak ve en kısa 
umanda montajı yapılacaktır. 

Kırıkhan halkevi 

ZA Yl - 1940 senesinde A
dana Birinci Orta Okuldan aldı· 

ğım 173 sayılı tasdikname ile 
1935 senesinde Seyhan ilk olrn
lun<lan aldı2ım 149/ 11 sayılı şa
hadetname) i ıayi ettim . Yeni-
lerini alacatımdan eskisinin lıük· 
mü olmadığını ilan ederim • 

Ocak mahallesi 
S. Güçlü No: 4 , 

ZA Yl - Hüviyet Cüzdanımı 
kazaen zayi ettim. Yenisini alaca· 
frımdan eskisinin hükmü olmadığı· 
nı ilin ederim • 14068 

Osmaniyenin Cumhuriyet 
Mahallesinde oturan Kay· 
paklı Ali oğlu 318 doğum· 
Mehmet Özgan ------

' ZAYİ - Adana Askerlik Şübesin· 
den 1932 Tarihinde aldıtım terhis 
Teskeremi Kazaen kayıp ettim • 

Yenisini alacatımdan eskisinin 
hükmü "lmadığını ilan ederim. 

Misisin Cadiye Köyünden 
Haıan Otlu Ahmet 332 14070 

ı ........................ ı 

İ Sat.ilk ev İ 
kalbine aötüJmek için müttefik· Bal : 20 (A.A.) Romadan ge· Antakya : 20 ( Türksözü mu-
lerin Viladyoıtoka bile ihtiyaç- len haberlere göre, Mua1<>lini fa· habirinden ) - Kıtıkhanda tamir 

f Hankurbu mahallesinde J 
ı Müze kar~ısında 8 odalı ve ı 
ı iki daireli bir ev ile bitişi· ı 
ı ğindeki mağaza satılıktır. ı 
ı Görmek ve pazarlık için ı i (Belediye caddıasinde Teziş f 
ı Bürosu) na müracaat. ı 
: 2-3 14067 ı 

ları olmadığını göıteriyor . çist partisi şeflerini a:1altmıştır. ve inşa edilmekte olan yeni halk 
Japon şehirlerinin bomb,.rdı· ıvi binası 20 güne kadar bitectk 

rnanı hiç şüphesiı Uçankale'lerle oldu~unu zanneden JAponya da , tir . Bina çok güzel ve toplantı· 
veyahut uçak gemilerinden kal· gerekse güvenleri kat kat artan lar için elverişli bir hale konmuş. 
kan uçaklarla yapılmıştır. Her iki müttefik memleketlerde manevi tur . Binanın önündeki arsalar 
halde dr. Amerikalıların Alövüz- teıiri çok bü}ük olacaktır . Bir· da iıtim15k edilerek muntazam 
yen adalarını kullanmış olmaları leşik A merikada bu aktnlar bü· bahçe vücude getirilecek ve ın-
muhtemeldir. Bunun gerek zafer } ük bir müttefik taarruzunun: baş. şaat hiter bitmez yeni bina tö. 

' ıerhoşluQ-u ile yenilmez bir halde langıcına alamet sayılmaktadır. renle açılacaktır 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iLAN 
: ........................ : 

.Seyhan Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
ikametgahı malUm bulunmadığından ihbarnameleri tebliğ edilemeyen mahalle ve nevileri aş~ğıda yazılı binalara takdir 

edilen irat ve vergi mikdarları hizalarında gösterilmiştir. 
3692 yılı kanunun on birinci maddesi mucibince ilan tarihini t.akibeden günden itibaren otuz gün içinde mülk sahihlerinin 

veya kamuıi vekillerinin itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur, 

Binanın bulun· Binanın Takdir olunan iradın 
Mükellefin adı soy adı duğu mahalle Nevi Gayri safi Safi Bina vergisi Nisbcti Buhran vergisi Müdafaa vergisi itibar 

Lira K. Lira K. Lira K. % Lira K. Lira K. Yılı izahat 

Hasan Tahsin Aydar Karasoku Dükkan 100 00 80 00 9 60 12 3 20 3 20 942 
> > > > • 100 00 80 00 9 60 12 3 20 3 20 ) 

Hatice Sakine Kayalıbat Ev 40 00 32 00 3 84 12 1 28 1 28 > 
Abdurrahman Oğ. Sarıyakub > ııs 00 100 00 12 00 12 4 00 4 00 .> 

Osman 
Alasonyalı Hasan > Dükkan 40 00 32 ()() 3 84 12 1 28 1 28 > 
Hacı Mustafa Türk ocağı Ev 200 00 160 ()() 19 20 12 3 20 ' 3 20 > 
İbrahim Oğ. Kazım ,# .. > 175 00 !40 00 16 80 12 5 60 5 60 ) 

Görbil 
Sıhhat memuru Rif al Reşat bey > 90 00 72 00 3 64 12 2 88 2 88 ) 

" 
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........................................ • • • • • •• •• •• • 
Seyhan Defterdarlığından : 

İ TU,RKSOZU i 
• • • • •• 1 • Gazete ve Matbaası • • • : 1 • • : Türksözü OKUYUCUlARIHA DÜHYAHIH HER TARA- : 

.. ! flHDA VUKU BUlAH HADİSUERİ GOHO GO- •ı 
Gazetesi HÜHEVERİR. TÜRKSOZOHO TAKİP EDİNİZ. 

• • • • 
:. Kitap, mecmua, çek, bUet, aıı,, 1• 

Hazine hiascıinin değeri 
Mikdarı Hazine 

Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Parsel Metre M. Lira K. Hi11eıi 

Çınarlı Şabaniye ev ve arsa 395 2 296 400 00 Temamı 
Ali dede Kanlı Fab. arsa 74 46 83 24 90 

" 
Kurtuluş Yeni istasyon 

" 
541 1 1 207 78 00 

" ,, • .. • 541 1 65 19 50 • 
• .. ,, ,, 541 ıo 180 54 00 .. 
• ,, H ,, 521 4 270 54 00 " ,, • " .. 541 12 308 126 00 • 

Döşeme Naci bey 357 8 69 41 -40 ' 
" • 

Ulu cami Emirler Hamam 139 26 761,5 1134 26 28 -864 
1 -Karasoku Çırak Dükkan 182 21 10 107 ıs 7 

,, Sinema gefidi Arsa 190 2 313 626 00 Temamı 

Döşeme Kara ~alib sok. • 340 13 57,5 14 38 • 
" 

Toprak sokağı 
" 

329 185 70 35 00 .. 
• Eyyup çavuş " 

329 105 100 50 00 " 
Tap. T. No. 

Yılanlı San Ali Bağ yeri Mart 941 64 919 100 00 • .. .Şuayip ef. " " 
2.Teş. 936 8 14877,5 297 55 • 

Karanbiya Bağ-. Hane Teşrinievvel 

Garaj 933 11 8731 399 62 • • plAn, barıta, bllamam matbaa Türksöiü • 
• ı,ıerlal Ttlrklyede mevcut mat· • 
; baaıara rekabet eder derecede Matbaası :. 
; tab ve ıtlraoe elden çıkarır. • 

Yukarıda evsafı yazılı on yedi parça gayrı menkulun mülkiyetleri peşin para ve açık arttırma 
ile satışa fıkarılmış olup müzayedeleri 28/4/942 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Defterdarlıkta 
müteşekkil komi5yonda yapılacağından izahat almak i11teyenlerin her gün Milli emlak dairesine müraca· 
atlan ve taliplerin de yüzde yedi buçuk teminatlariylc komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

12-14-16-21 14054 

• • • • ZA Yi: Seyhan Emniyet Müdür· ı 
lüğünden almış olduğ'um 27/5/941 
tarih ve 511509 numaralı ikamet 
tezkeremi iskenderundan Adanaya 
gelirken kayıp ettim. Bulanların 
aşatıdaki adre11ime getirmeleri 
insaniyet namına rica olunur. 

: Türksözü Cilt Kısmı ! 
• • • • • SAGLAM, TEMİZ, ZARif Cil T i<!l[RİNİZİ ANCAK TORKSôZO • 
: y •• 
• MÜCELliTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ • 

14069 
Ceyhan kazasmda Muradiye 
mahaU~sinde Berber Hüse· 
yin'in evinde Oturan Suri· • • • • ........................................ ye Tebaalı İbrahim Otlu 

= 
NEVROZIN 

Bitin aınıarın panzeblrlcUr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
3u muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
tını süratle izaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafsal ve 
ı dele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda"i edilir, Müeııair ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi URCİH lDİNİZ 
icabında 6Ünde 3 kafe alınabilir 

............................. , 

Mehmet Yakışerli. 

•:2Drz:zcz::t:x::ıcı::uu::::zzz:::~ 

! NEZLE = 
M Kırıklık,Baş, R M a 
N Diş ve adele M 
~ ağrıları : 
A En seri ve en kati şe· A 
N kilde yalnız kaşe R 

= GRIPIN: N A 

= ile geçer : 
tt c:. ~,Q',~ R n ' ... ,.~ ... -·-'r _ Havaların serinlediği bu 
il · ·- günlerde alacağınız ilk R 
M R 
R tedbir evinizde birka(' GRJP.N bulundum1ak olmalıdır. " 

DİŞ MACUNUNUN YARA TTISI SIHHAT, 
CAZiBE YE GOZEllİKTIR 1 

• ·-----------------,------------------------- = K~lbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
RADYOLIN 

1 

TORKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

SermayHİ : l00.06VJ.OOO Türk Lirası 

Şube ve afans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelcı~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

, 

Ziraat Bankasında kumbaraJı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
8Z 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

a~a~ıdaki plana ıötc: ikr:ımiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 .. 
4 .. 250 

" 
1000 .. 

40 .. 100 
" 

4000 .. 
100 

" 50 
" 

5000 " 
120 

" 40 .. 4800 " 160 .. 20 
" 

3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 f azlaıile verilecektir. J 
Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 

Mart ve 11 Haz:irarı tarihlerinde çekilecektir. 

~ 

N yormadan ıstırapları dindirir. M 
R M 
R tuzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınıı 1 
R her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ' M 
~:s::za:=snr::~=ZD:=n::&fi##XZAX 

~::~~~~~:~::~:::::!:~~#, 

.... lJ!~: Ç~~a.~_ ,, ~e!~Mı!.t J .... i 
" Bayanlarımızın Nazarı DlkllaUne ı = 
N ipek ve Yal çoraplarmızdan kaçan sapları M 

Fransa'dan henü:ı getirtmiş olduğum Vitos Otomatik N 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı M 
tamamen eski halinP. koyarak teslim ederir. . N 

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

' .. ------.. .. .. .. .. .. .......... -..... , " 

Tuhafiye Mafaz:a•ında N 
Sipariş kabul Olunur H 

15~15 13934 ~ 
8 xx:sz=: :xzxaz . ..... ·•· ·······•··· 

DOKTOR 

Mlızaf fer Lokma 
Bergin baıtaıarını maareaella· 

nesinde kabul eder. 

"""""""""""""" ................ "" i Alloae we illa 
şarOarı .. 

Senelifi ..• 1400 Kr. 
T Aylıfı . 125 • 

! ilanlar için idareye i mUracaat etmelldlr 

.........."" ...... 

'1~ÜHKSÖZÜ 
GONOELIK GAZET! • ADANA 

Sahip oe Baımuhan·irl 
FERiD CELAL GOVEN 

Umumi Neıriyat Midlrd 
MACiD G0ÇL0 

BosıldıOı yer : TORKSOZO Matboo11 


