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iAŞE MUSTEŞARI 

B. Şükrü Sökmensüer 

ŞEHRiMiZE GELDi 
eş bölge Valisinin iştirakigle 
mühim bir içtima gapılıgor 

i 

TALEBENiN 
GiYiM iŞi 

VallAletln çok 
mlblm bir 
tamımı geldi 

1 LÜKS 
" YOK! 
~ ııkara : 21 (Türksözü Muhabi · e tiıadcn) - Maarif Vekilliti. ta
= İtberin giyimleri hakkında bü
" okullara önemli bir tamim 
~ ~ı,tır. Bu tamimi olduğu gibi 

M 1Yoruı.: 
- "l(ız çocuklarım11., talebelik 

tiyle ahenkli olarak, sade ve 
rlı bir şekilde giyinmelerini 

in ve takip etmeyi okul ida · 
t!nin ue her oknl öğretmenin 
İlnemli bir vaıife telekki et
ri li:ıımdır. 
Okullarımızda bu husns daima 

t Önünde bulundurularak, tale· 
~ 1l4ırı ve ciddiyetsiz şekilde 
1lltnc cereyanı uyanmasına wü · 
~ edilmemelidir. 

Ötrenim çatının n ağır baş· 
tıı ıereklirdifıi şekilde giyin· 
. ıneıclcsiude, talebeye, her 
it ile rehberlik etmek ve ev 
111ında görmek istcdij'imiz ivi 

't ve güzel vasıfların okul sı · 
t&lldan itibaren teşekkülüne 

,_,ak, okul idarelerinin ve Öğ· 
'-tnlerin, üuriode hassasiyetle 
't:akları ye önemle tatbik ede· 
ı,t. b" • t• ı ır ış ır. 

Qll meselenin, bir tarattan ter· 
t Yollariyle teminine çalışırken 
t,taf tan da, aşağıda bildirilen 
lıtlarıo itina ile tatbiki la· 
it, 

l - Talebenin, ipek çorak, 
tk topuklu iskarpin ve kısa 

~i elbise giymeleri yasaktır. 
ııtlcr diı. kapağını tam olarak 
~ct·ıd· • ır •• 

~ - Saçların tanziminde aşırı 
~etlerle, kıvrılmış saç fıibi, bir 
·~ için yakıfık olmıyan mh· 
t,h süslenmelerle, tırnak bo · 
~a müsaade edilmiyec~ktir. 
Gtün öğretmenler, kılarımı · 
~h ve ahlak terbiyeleriyle 

<Gerial 3 ttoclt sa1fada) ......... 
ÜRK- BULGAR 
l MÜNASEBA Ti 
~ ... 2 
. · 1 (R•dyo G~zeteal)-
'.Yttıin Sofya elçisi Slovo ga-
1~c beyanatta bulunarak, Tür
•n Bulgariııtanla daima do t 
~ istedikirıi bildirmiştir . 

laıe Müsteşarımız. Bay Şükrü Sökmen-
. süer dünkü Toros Ekspresiyle şehrimize 

gelmiıtir . Bay Şükrü Sökmensüer garda 
ba,ıa Valimiz. Bay Faik Üdün , Komu
tan , daire müdürleri ve ie,eklt.üller reisleri 
tarafından karıılanmı1tır . Biri kaç gün 
1ehrimiz.de kalacak olan laıe Müsteıarı
mı.zın reisliğinde bugün mühim bir toplan
tı yapılacaktır . Bu top/anlı Valimiz Faik 

Üstün , Gaziantep , Hatay , /çel ve Ma
raı Valileri de iıtirak edeceklerdir . Bu 
toplantıda be1 vilayetimizin iafe ifleri 
üzerinde kararlar alınacaktır . Ay11ca 
Ziraat , Ticaret , iktisat ve Sanayi teıek

külleri mümessillerinin de iıtirakiyle ikinci 
umumi bir toplantı yapılma•ı da pek muh 

n. Sölrmenliitr temeldir. /aıe Mü&te,arımız bu~ün vilayeti, 
komutanlığı, partiyi, belediyeyi ziyaret edecekler ve mü· 
tealriben illa toplantıya "iya&et edeceklerdir . 

l nşaat 0./ isi 
Projesi Hazır 

I 

Ankara : 21 (Türksözü Muhabirinden) - Uzuıı zamaııdanberi il· 
g'İIİ vekilliklerce incelenınekte olan "inşaat ofisi,, projesi kati şc.>klini 
almış ve nafıa vekilliğince B•şvekalete arzedilwiştir. Projt", yekiller 
heyetinin tasvibinden sonra yürürlüğe girecek ve yeni inşaat ofisi 
çalışınağa haflıyacaktır. 

Gerek devlet inşaatına, gerek hususi ellerdeki yapılara mabeme 
temini gibi Önemli hükümleri içinde toplayan bu proje lıuırlanırkt"n 
inşaat amelesinin lerfihi de göz önünae tÜtulmuştur. 

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

BAŞ VEKİLİMİZİN 
MECLİSTE DEMECİ 

ANADOLU AJANSI HAKKINDAKİ 
SUALE VERİLEN CEVAP BİR 

Ankara : 21 ( a. a. )- Büyük 
Millet Meclisinin ıon toplantısında 
Ziya Gevher Etilinin bir sualine 
kar~ı Ba~vekil Doktor Refık Say
dam şu beyanatta bulunmuştur : 

" - Arkadaşlar , Anadolu 
ajansı ıslaha muhtaç olabilir. içe· 
risinde şu veya bu şekilde bazı 

insanlar bulunabilir. Bunların kaf· 

fesi ıslah olunur • Ben günün ih
tiyaçları için istediğimiz bir para 
üzerine Ziya Gevher Etilinin be
yanatını• bir kısmına cevap ve
receğim . 

i(aradenizde• batan gemi do· 
layısile Kudüs ten gelen telgraf 
üzerinde beyanatta bulundular 

!Gerisi 3 üncü aayfada) 

İngiltereye yapı/tın Alman hava hücumları son günlerde pek seyrek· 
le1miştir. Bununla beraber lngilteı e mıi.dafa tedbirlerini arttırıyor. 

Yukarıdaki re•İm, hava barajları için lıazırlanan bir balonu fÖj{tr·I 

mektıdir , 

• 

' 
......................... .. 
ı ı 

Bıitün~ cephelerde savaş lıava faaliyetine inhisar etmiştı'r. IJafJa 
mulıarehelerine ait haberleri diğer sütunlarımızda bulacaksınız. 

Yukarıdaki resim bir bomba uçafının içini göşlermekteclir. 

••••••••••••••••••••••••••• 

i Karabükte yeni i 
! bir fabrika i 
• ANKARA : 21 (TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN) - KARA· : 
t BÜKTE BUYÜK BiR TUGLA FABRiKASI iNŞA OLUNMASI t 
: KARARLAŞTIRILMIŞTIR. BU iNŞAATA 432 BlN LiRA SAR- t 
• FOLUNACAK VE ÖNÜMÜZDEKi AY ZARFJNDA BAŞLA- • 
• NACAKTJR. t 

••••••••••••••••••••••••••• 

Rus cephesinde karlı sahada harekat --------

i Hindistanda ! 
i milyonluk i 
ı b. d : 
ı ır or u ı 
ı ı 

i kuruluyor ı 
ı ı :' ı 

i Veyvl' e verilen f 
ı . b. l" ı 
ı yenı ır p an ı 

Yenidelhi : 21 ( a. a. ) -
Bir milyonluk bir Hind çete or
dusanun kurulması haldundaki 
plirı doktor Munce tarafından 
General Veyvl'c verilmiştir . 

YAPAGI 
FİYATI 
ARTTI 

Ankara : 21 (Radyo Oazeteal)
Hükümet yeni '4ene mahsulü için 
Yapağı fiatlarını yükseltmeki ka
rar vermiştir. Fiatlar ancak tet· 
kikler naticesi belli olacaktır. Ve 
yeni f iatlar müstahsili tatmin ede
cektir. 

Sovyet cephe~ 
Azledilen bir 

Alman komutanı 

CEPHE V AZIYETİ 

Dört Rus tümeni 
imha edilmiş 

Londra : 21 (A.A.) - Seli· 
hiyelli kaynaklardan ögrenilditine 
göre, general Von Küchler, Al· 
manların dotu cephesi üzerindeki 

IGf'.rlal S üncU aa1fada) 

Basın Atış Müsabakaları 
Dün öğleden Sonra Yapıldı 

Uval kabinesi 
1 

· dün toplandı 
Matbuatın tefsiri 

Ankara : 21 (Radyo Gazetesi) 
- Laval kabinesi ilk toplantısını 
yapmıştır. lç ve dış politika La· 
vala bırakılıyor, Darlan silahlı 
kuvvetlerin şefidir ve Petenin ha
lefidir. Peten şimdi Dsrlanında La
vatında amiridir: işte Fransadaki 
yeni hükümelin vaziyeti. İngilizler 
Lavalın Alman aleti olduğunu söy· 
liyor. 

Vişi : 21 ( a. a. ) - Yeni 
Fransız kabinesi Pctenin reisli
ğinde toplanmış , Darlan dil top
lantıya iştirak etmiştir. LAvaJ ka
bine arkadaflarına teşekkürde bu
lunmuştur . 

Pariı : 21 ( a. a. ) - Paris 
Suvar gazetesi , yeni hükumet 
hakkında tefsirlerde bulunarak , 
ilk işin milli kalkınmayı temin et
mek olduğunu yazmaktadır. 

Paris Midi gazetesi de Lavali 
ıneehctmekte ve balkın yeni hü

<Gerlll ı ımou aaıtadal 

Beden Terbiyesi Umum Mü· 
dürlüğü Atıcılık Federasyonu Baş· 
kanı, gösterilen arzu Üzerine Tür· 
kiyede ilk defa olarak Matbuat 
müntesipleri arasında bir atış mü· 
sabakası te,-tip etmiştir. 

Dün yapılan bu ruüsahakada 
Bugün gazetesi atıcıları 147 pu· 
vanla birinci ve Türksözü gazesi 
atacıları 136 puvaııla ikinci ol· 
muştur. 

Yapılan ferdi tasnif neticesinie 
Şevket Özsoy (Bugün) 32 puvanla 
birinci ve Mennan Çinyaşayan 
(Türksözü) 27 puvanla ikinci ol-
mu4lardır· 

Takım atışında birinci gelen 
Bugün Guetesi atıcılarına saatli 
hukka takımı, ferdi birinci gelen· 
lere de üzerinde atıcılık ya1.an 
birer su kupası v~rilmiştir. 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl· 
ge•inde yapılan hu törende Mat· 
buat müntesipleri 21 Nisanın 

(Seyhan Matbuat müntesipleri atı· 
cılık bayramı) olmasına karar ver·,' 
mi,lerdir. 

1 
Bulunan altınlar 1 

Ankara: 21 (Radyo Oazetesl)
Batan Niyagara vapurunda on 
milyon liralık külçe altın bulun
muştur . Dalgıçlar bu gaye u~
runJa çok çalıımııtır • 

Parti Orapaada 

İktisat Vekilinin izahatı 
Ankara : 21 ( a. a. )- Parti 

Meclis Grupu Umumi Heyeti bu
gün saat 15 de reis vekili Seyhan 
Mebuıu Hilmi Uranın reisli~indc 
tüplandı. iktisat Vekili Sırrı Day 
Grup Umumi Heyetini kendi ve
katetinc taallük eden işler üze
rinde tenvir için yünlü, pamuklu, 
ielliloı, deri, Jemir, şeker mücs· 
ıeselerinin bugünkü durumları ve 
verimleri hakkında beyanatta bu
lunmuş, ve Zonguldak kömür hav
zası başta olmak üzere mütead
dit maden işletmelerimize dair 
de geniş izahl't vcrmiıtir • 

Hatipler sualler sormuş, bun
lara İktisat Veı..ili ve Başvekil 
tarafından tatmin edici cevaplar 
verilmiş ve ruınamede başka 
madde olmadı~ından saat 18,30 
da toklantıya son verilmiştir. 

Kanadaya gelen 
Alman esirleri 

Nevyork : 21 ( a.a. ) - Al
man eıirlerinden birkaç yür. kifi· 
lik bir kafile Kanada'ııın bir do· 
iu limanını golaıi~tir, 
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Askerlik bahisleri üstünde L " HAB ._RLER 

-• 
· lngiltere ve 

Asker çıkarma 
İngiliz mütehassıslarının bir kısmı 

Çiftçi Birliği 
-Tohum için -

Listeleri yaptı 
Şehrimiz Çiftçi Hirliğinde to . 

hum işleri üıctiııde dün çalışma
lara devam edilmiştir . Çiftçiye 
tevıi edilecrk olan yeni bir parti 
arparıııı dağıtılması için listeler 
hazırlanmıştır. 

Kazanç Vergisinden 
muaf tutulacak 

satıcı ve köylüler 
A. vrupaya asker çıkarılabileceğini 

bazıları da çıkarılamıyacağını söylüyor 

: ........................ : J 
• • • 
i ~EHiRli 1 i 

Sovyet Ruıyauın Vaşington el· 
çiıi B. Litfinof, birbiri arkası 
sıra söyl~di~i nutuklarda' Müt· 

tefiklerin, Rusyanın yükünü hafıf. 

letmek i._:in, yeni bir cephe aç. 
malarını istemiş, lngiliı. ordusunun 
adalarda kalacak yerde Avrupa 
J.:ıtaaına çıkması lüı.umundan bah
setmişti. İngilizler tarafından Av· 
rupanın her hangi bir noktasına 

asker çıkarılmasına J.:allrışılırsa bu
nun muvaffak olması ihtimali var
mıdır?. .. Bir İngiliz mecmuası bu 
hususta bazı mütehassısları baş

vurarak düşüncelarini aosmuştur. 

Bunlardan bir kısmı sorguya ce-
vet>, bir kısmı chayır> cevabını 
vermiıter, bu suretle bir noktada 
birleşememişlerdir. Bu cevapları 

aıağıya yazıyoru1. : 

Askeri muharrirlerde.ı Tom 
Wintringham asker çıkarılmasının 

taraflısıdır. Diyor ki: cAvrupa 
lotasına asker çıkarmanın müm
kün oldu~u fikrindeyim. Bunun 
sebepleri ıudar: 

1 - Bugünkü harp metotla
rına göre hücum müdafaadan da· 
ha kuvetlidir. 2 - Alman ordu
sunun ve hava kuvvetlerinin bü
yük kısrrı diğer celıelerde mrş

guldür. 3 - Geri kalan Almısn 
kuvetleri Narvik'den Libya'ya ka· 
dar ıeniş bir hattı korumak w
rundadır. Bu hat üzerinde bu-Ju
nan Alman kuvuetleri İngiliılerin 
hücüma gönderecekleri kuvvetler
den pek azdır. A~kerin denizden 
nakli işinin güç olduğunu biliyo
rum· Fakat bu iş güç olmakla 
beraber halledilemez. detildir. 

Fıkrimce Norveçe asker çıkar
ma işinin en muyaffakiyetle yepı
labilece~i yerdir. Son muharebe
ler göstermiştir ki madern muha
rebede bfitün yeni silahlara rağ°· 
men eıki bir prensip el'an kıy
mesini muhafaza ediyor. Bu pren
sipe göre arızalı yerlerde hücum 
eden müdafaadan kolay harbe
der. Norveç topraklarınıll arızalı 

olması yüzünden tank az kulla
nılabilir. Da~lar çete ve taciz et
me muharebesi için en mülcem· 
mel sahadır. Y~rli halk da der
hal müenir yardımda bulunabile
cektir.> 

Aıkerl muharrirlerden Liddel 
Hart iıe asker çıkarma işinin a
le)'hindedir. Bu ıat diyor ki: cKa. 
raya asker çıkarmak için liman 
lizımnır, lngiliz hava kuvvetleri 
bir senedenberi bütün bu liman
ları kullanılamıyacak hale getir
mc~e çalıımııtır. Bir ietila hare
ketinin tesirli olması için geniı 

ölçüde yapılması icabeGter. Bu
günkü dur•mda bu çok güçtnr. 
Bu aöılerimle ileride böyle bir 
ıey yapılmıyaca~ını söylemek is
temiyorum. Fakat fimdi Alman 
ya.)'a karşı nasıl harekete geçebi
liriz.? Bunun için yeni ve müthiş 
bir ıilah bulmamız, yahut yeni 
tarzda' kısmen detil tamamen 
motörleımiş hir orlH1 çıkarmamız 
llzımdır. Böyle bir ordu ancak 
birkaç sene içinde hazırlanabilir:> 

Binbaşı Mc Culloch asker çı
karma taraftarıdır. Diyor ki : 
~sovyetlerin mükemmel müdafaası 
karfıaında geçici bir rahata dala
cak olanlar yalnır. muhazeye şa· 
yan olmakla kalmaılar, kendi 
menfaatlerinin de aleyhinde ha· 
reket etmiı elurlar. Evvela pnu 
kabul etmelidir ki düşmanın dik. 
kati başka bir noktaya çevrildi~i 

uman darbeyi indirmek için en 
JnÜsait zamandır, Saniyen mütte-

fikimiıe yardım etmemekle rlüş
mana hepimizi ayrı ayrı yenme
sine imkan vermiş oluruz. 

Böyle geniş bir hareket için 
ihşimal lıci elimiz.de henüz bütün 
kozlar yoktur. Fakat Avrupanın 
şimal kıyılarında baskınlarımızı 

sıklaştırarak rlüşmana ciddi aıkın. 
talar verebiliriz. Maceralardan ne· 
den korkalım?. Biz mukaycsey i 
bırakmış gibi görünüyoruz .. Nor
veç seferinde kaybımız hafifti. 
Fransa seferi bize 3. Yunan ve 
Girit seferleri 2 tümene maloldu. 
Halbuki yalnız 1916 Somme nıu
harebeıinde bunlardan çok fazla 
insan kaybettik, Atılganlık fıkrini 

düşmana Fransa, Yunanistan ve 
Girit seferlerini ödemek arzusunu 
kaybedersek Allah yardımbımı:L 

olsunl > 
Binbafı Fuller asker çıkarma· 

nın aleyhindedir ve şu sözleri 

söylüyor: cBiı adalı bir devletiz; 
binaenaleyh istila için evvela de
nizi geçmeğe mecburuz. Bundan 
•onra da, yani denizi geçtikten 
sonra, kuvvetimiz çıkıncıya kadar 
düşman sahilinde bir köprü başı 

vücudc getirmeliyiz. Almanlar 
Rusyada hable meşgul olmasalar
dı böyle bir şeyi aklımızdan geçi
rcme:r.dik. Fakat bugünkü vaziy· 
yette de: hu iş düşünülemez. Çün
kü Alman ordusu 8 milyon faı'le
di!se, düşman, Rusyadaki hareki 
ta:dolı:unmadan, bunun bir, hatta 
iki milyonu ayırıp karşımıza çı· 

karabilir. Bu rakamları göz öııü · 
ne alırsak düşmana karşı daha 
az kuvvetle çıkmanın akıllıca ha
reket olmadı~ı anlafılır. 

Hedef kararlaştılctan ve kuv
vet bulunduktan ~mıra da şu 3 
meseleyi halletmek lazımdır: 1-
Bskerin vapurlara yüklenmt>si, 2-
Vapurlarla nakli. 3 - Karaya 
çıkarılmesı . Bunları gÖz (nüne 
alırsak şu zamanda geniş mikyas· 
ta karaya asker çıkarmıya kalkış· 

manın dogru bir it olmadığ'ına 

kaniim.> 

Ahş müslcbakaları 
Adana atış Politonunda 3 

mermi 

herkese 

ve hedef Ücreti dahil ve 

serbest olarak 12 
kuruşa tecrübe atışları devam 

ediyor. Ayrıca büyük ikramiyeli 

atışlarda vardır. Birinciye 25 lirıt 

ikinciye 15 lira, üçüncdye 10 Jira 
ikramiye verilecektir. Bu ikra• 

miyeli atıfların duhuliyesi 25 

kuruş olup bu pıuıtr günü sona 

erecektir . 

Ekmek kartları 
Mayıs ve Haı:irn ayma ait 

ekmek kartları gelmiştir. 
Kartlar bu defa iki aylık 

olarak dağıtılacaktır. Tev:ıiata 

bu günlerde başlanacaktır. 

Fuar bileti 
verilmiyecek 

Aldığımız malumata göre, 
Devlet Demiryolları idaresi İzmir 
fuarı münasebetile tertibedilen 
tenzilatlı biletleri bu sene için 
kaldırmağa karar vermiştir. 

Tapu binaları 
inşa edilecek 

Aldığımı7. malumata göre 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür 
lü~ü , bir çok tapu idarelerinin 
ahşap binalarda kaldığını ve bu 
vaziyet karşısında tapu sicillerinin 
mahvolmak ihtimali mevcut oldu
ğunu düşünerek tapu idareleri 
bulunan yerlerde , mahzeni de 
bulunmak üzere kagir birer tapu 
ve kadastro binası inşasına ka· 
rar vermiştir . 

Buna dair ha:r.ırlanan kanun 
Hi}·ihasına göre hu binalar , ih
das edilecek ( tapu binn pulları ) 
ndan birihcek para ile yapıla· 

('aktır • Kı} meli 1000 lirara kadar 
oları tapu , ipotek ve kayd.ye 
muamelelerinde 10 kuruş , 2000 
liraya kadar 25 kuruş , 5000 lira · 

ya kadar 50 kuruş , SCOO lirnclan 
yukarısı için de 100 kuruşluk 
tapu bina pulu yapıştırıla

caktır . 

Yeni tapu binaları tercihan 
lıaLine arsaları üzerine inşa olu
nacak , toplanan pul paraları 

Ziraat Bankasında açılacak hu
susi bir hesaba geçirilecektir . 
Tapu bina pullarının muamelede 
kullarıılması , ihtiyaç görülen yer 
!erde yeni binalar tamamlaP1ıncı

ya kadar devam edecektir . 

Öğretmenler için 
açılan anket 

Maaı if Vekfüeti resmi , hu· 
ıusi, ecnebi ve ekalliyet okulla
rında çalışan muallimlerin e..-safı 

hakkında bir anket açmıştır. Fiş

leri dün mt>kteplere tevıi olunan 
bu anketin Vekalet muallimlerden 
22 sual sormaktadır. 

Muallimlerin kendi ellerile dol
duracakları bu fişleri okul idare
leri ayın yirmisinde maarif mü
dürlüğüne iade edeceklerdir . 

UZAKLARDAN HABER 

• • i Yarm Mllll Piyango l 
ı çeklllyor • Haman btr ı 

: bilet al ! : 
• • • • .......................... 

Sanat okullarını 
koruma Kurumu 

Öğrendiğimize göre, şehrimiz 
Kıı. Enstitüsünde bir toplantı ya
pılmış ve " Sanat okullarını ko· 
ruma cemiyeti ) adında bir ku
rum vücut bulmuştur . 

İlk tedrisatta 
grup teftişleri 

Ceyhan kazası merkez ve köy
lerinde grup teftişi yapmakta bu
lunan ilk Tedrisat Müfettişlerimiz
den Halim Alganoğlu ve Zeki 
Dörtok merkeze dönmüşlerdir. 

Öğrendiğimize göre ilk Tedri
sat teftiş şefi Bay Refik Durlunun 
başkanlığında ilk Tedrisat Müfet· 
tişlerinden Bay Halim Alganoğlu 
ve Ray Zeki Dörtok'un iştirakiyle 
yapılmakta olan bu grup teftişle

rine diğer kaza nıeı kez ve köy 

okullarında da tatile kadar devam 

edilecektir: 

Piyasada fena 
limon tuzları 

İstanbul tüccarlarından ha:r.ı
ları pij asaya lımon tuzu ) erine 
Asid Oksenik adında bir madde
yi sürdükleri haber alınmıştır. Bu 
madde zehirlidir . Limon tuzu 

· alınırken dikkat edilmesi ve ha
kiki limon tuzu oldu~u aniaşıl

madan kullanılmaması lazımdır. 

Mersinde yapılacak 
fudbol maçı 

23/Nisan Perşembe gunu 
Adana gençlik kulübü ile · altıncı 
Demirspor:Mersioe giderek :Mer· 
sin İdman yurdu gençlik kulübü 

' ve Deniı: ! Harbiyesi ile hususi 
F udbol maçları yapacaklardır . 
Her iki :maçın revanşı 26 Nisan 
Pa:r.ar günü:Adanada yapılacaktır. 

Ev idaresi dersi 
Kıı. meslek öğretmen okulla· 

rıncla ev idaresi ve yemek pişirme 
derslerinin.1942 - 1943 ders }'I · 

lından itibaren bır tek öğretmen 
tara(ından: verilmesi J:kararlaştırıl

rnıştır . 

• 
Yemekler ve ahlak - · Kırıtan tabaklar 

Yenilen yemeklerin ahlak üzerindeki tesirini u
zun seneler tetkik eden bir lngiliz doktoru nıhayet 
şu neticeyi elde etmiştir. 

Sığır eti yiyenler cesur ve azimkfir olduktan 
başka çabuk neşelenirler. Koyun eti yiyenler mağ
mum ve düşünceli olurlar. 

Dana eti insanda mukavemet bırakmaz ve ke

derli düşünceler tevlit eder. 

Balıkların hepsi zihin açıklığı verir ve gençliği 
muhafaıa eder. Süt ve yumurta bilhassa kadınlara 
neşe verir. Tereyağı insanı her şeye bigane bıra· 
kırmış. 

Sebzelere gelince : 

lspanak yiyenler azimkir ve ikbalpen:st olurlar. 

Bezciye hafif mı-şrcp yapar. Eniinar sadakate sev-

ked~r. Havuç neşe verir. Yeşil fasulye zihin açar. 
Patate!l rahatlık verir, fakat insanı hissiz yapar. 
Pirinç yiyenler sabırlı olurmuş. 

* • "' 
Evde kırılan fayans tabakları yenilemek, bu sı

ralarda oldukça güç iştir. Bunları yapıştırıp yeni 
haline sokmak zannedildiği kadar güç bir iş değil

dir. 
Bir parça adi cam almalı, on dakika kaynar 

su içinde bıraktıktan sonra, birdenbire soğuk suya 
atmalı ve bir havanda ince toz gibi oluncaya ka

dar dövmeli. 

Bu tozu bir mermer üzerinde yumurta akı ile 
karıştırmalı ve hasıl olan pomadı kınk yere süre
rek iki parçayı yapıştırmalıdır. 

Seyhan mebusu B. Sinan Te· 
kelioğlunun kllzanç kanununun 3 
üncü maddesinin 13 üncü fıkrası
nın değiştirilmesine dair teklifi , 
alakalı encümenlerden çıkarak 

meclis ruznamesine alındı . Bu 
teklifle , nüfusu 5000 den aşağı 

olan yerlerde yenecek , içilecek 
veya yakılacak maddeleri elde , 
aırtta veya başta satan seyyar 
satıcılarla bu gibi maddeleri ve 
orman kanunu mucibince geçim
leri için verilen ağaçlardan yap
tıkları keresteleri elde , sırtta , 
başta veya hayvanlarla , yahut 
hayvan arabalıırile taşıyarak dük 
kan açmaksı;11n satan köylülerin , 
ziraat işlerinde kullandığı araba 
veya hayvanile nakliyeciliği iti
yat etmeksizin arasıra ücretle 
eşya nakleden köylülerin kaı.anç 

vergisinden maaf tutulmaları iı 

tcnmektedir . 

Atıcılık F edarasyonu 

Başkanı Kürkçülere 
gitti 

Beden Terbiyesi Umum Mil

dürlüğü atıcılık Federasyonu Ba, · 
kanı Bay Hakkı Ugan ile Bölge · 

miz Beden Terbiyesi Müdürü Bay 

Rıza Salih Saray, Kürkçüler köyü 
gençlik kulübünü teftiş~ gitmiş· 

terdir . 

Atıcılık Federasyonu BuşkPm 

Kürkçülerde gençlik kulübü Bt< • 
den Terbiyesi mükellefleri arasın· 

da mükafatlı atış müsabakası 
yaptıracak ve birinciliği kazanan 
mükellefe elbiselik kumaş hediye 
edecektir. 

Öğretmenlerin 
ders saatleri 

Bazı okul idareleri öğretmen
lerin ders saatlerini sık sık de~iş · 
tirfuektcdir. Bunu önlemek üzere 
Marif Vekilliği ttşkilatına bir 
tamim yaparak öğretim işlerinin 

istikrarı • muıtmclelerin düzgün 
görülmesi için bu gibi değişiklik
lerden çekinilmesini ve sene ba
şında yapılan ders dağıtımının 

daha etraflı yapılmasını bildirmiş

tir . 

Kaza ve nahiye 
nüfus memurları 
Kaza ve N:.hiye nüfus ıne· 

murlarıııdan bir kısınınııı maaş· 

larııııu arttırılması ve bir kısmı· 

nın memuriyet ünvaıılarıııııı de

iştirifme-siııe ait layiha. Millet 

Meclisine verilmiştir • 

Mal ve varidat müdür-
leri arasında 

Viranşe hir varidat memuru 
Derviş Yardımcı Şamdanlı mal
müdürlüğüne, Diyarbakır muha
sebe memuru Z .!keriya Köseoğlu 
Yeşilova malmkdürlüğüne, Gürün 
malmüdürlüğüne Saim Ônen 
Hafik malmüdrlOğüne, Antalya 
varidat müdürü Osman Nuri Af!az 
Amasya varidat müdürlüğüne, 
Çankırı varidat müdürü Hilmi 
Gülcrman Antalya varidat müdür· 
lüğÜnt>, Köyceğiz varidat memuru 
Selim Araç Ağıl malmüdürlüğüne 
tayin edilmişler, Mardin varidat 
müdürü Recai Balkır, Zonguldak 
varidat müdürü Saip Taner, Bitlis 
varidat müdürü Cemalettin Erçetin 
Ahlat malmüdürü İsmail ipekçi 

terfi cttirilmitlerdir . 

Sayfa 2 

Aynaktan e e 
Banlar ne 
çe,ıt rıak 

Türkçenin soy5uı.laşmasına, ya· 
bancı kelimelerin dile sokulup 
sonra yerleşivermesine kim se· 

bep oluyor? 
Diye sorarsanız, çekinıııedefl 

cevap ıerebiliriz. 
- Kadınlnr ... 
Liuna delil olarak da bir pud· 

ra ilanını göstereceğiz. BıJ ilitnda 
pudranın yeni renkleri şöyle sayı· 

lıyor: 

Blanş, Roze, Naktürel, Peş D 
mipeş, Okr Okr roze, Raşel·Raşel 
"2", Senegal, Bronz ..• 

Bu acayip renk adlarını okll' 
duklan sonra hatırınıza, belki bO 
pudranın yapancı bir memlekette~ 
geldiği, bunu satanın da, renk ad 
!arını birer "terim" sayarak ofdı.ı· 
ğu gibi alıp g-azeteye verdi~i h•' 
tırınıza gelebilir.: 

Hayır ... İlandan anladığımıı• 
göre, pudra lstanbul'da, hatta Be' 
yoğlu tarafında da detil, ''nefS 
İstanbul"da yapılmaktadır. 

O halde bu tatlı su frenkliğiıı' 
özeniş niçin? ... - Sa. Tir. 

23 Nisan pulları 
Çocuk Esirgeme Kurumunu 

23 Nisan çocuk bayramı içİ 
büyük bir özenle hazırlattıiı 62· 
kuruş değerinde dokuz parç• 
hatıra serısı dünden itibare 
Kurum merkeı.inde satışa çıkarı 

mıştır . 
Hepsi 20 bin seri kadar ol• 

bu pullar daha ilk günden bü.> 
bir ilgi toplamış ve çoğu satıl 

tır. 

Satışa bugün de öğleden e\'1 

devam edilecek ö~ledeıı sonr 
satış yapılmıyacaktır ·. 

Mersinde Çiftçiler 
Birligi kuruldu 

Mersin : 21
1 

( Türkıöıü "1 

lıabirinden ) - Mersinde şilfl 

bütün bölgenin çiftçilerini ve 
çecilerini kendine ba~layan esıı 

bir Çiftçi Birlı~i kurulmuştur. 8 
tik faaliyete geçmiştir. 

Radyosu 
ANKARA Radyo 

Çarıamba - ..:2.4. 1942 
7.30 Program ve memleket s 

ayarı 

7.33 Müzik : Radyo Salon 

kestraaı ( Violorıiııt N 

Aşkın ) 
7.45 Ajans Haberleri 
8.00 Milıik : Radyo Salon 

kestrası Programının 

vımı 

8.15/ 
8 .30 Evin saati 

12.30 Program 
Ayarı 

12.33 Müzik : 

12.4) Ajana l Jaberleı i 
13.CO/ 

13.30 Mü1.ik : Şarkı ve tüık 
Programının Devamı 

18.00 Program ve Memleket 5 

Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo dan• ( 
keıtrası 

18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Konuşma 

19.10 Müzik : 

19.30 Memleket Saat Ayarı 

Ajans Haberleri 

19.45 Konuşma 

19.55 Müzik : 

20 .15 Radyo Gaı.eteıi 

20.45 Müıilc : Bir marı ö~ 
yor uz 

21.00 Konuşma 

21.15 Müzik : Fasıl heyeti 

21.45 Müzik : Riyaseti Cü 

Bnndosa 

22.30 Memleket Saat Ayarı 1 

Haberleri ve Borsala8 

22.45/ 

22.50 Yarınki 

Kapanı~ 
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TaFih, Cografya 

Japonya'dan 
bazı rakamlar 
Tokyo ile heraber birkaç 

Japon şehrinin hombalnn
ması üzerine Japonya'nııı 

adı ajanslarda, radyolarda ve ga-
2etclerde fazlaca geçmeğe başla

mıştır. Bu münasebetle bu2'Ün Ja
ponya hakkında gene rakamlara 
dayıtnan biraz malumat vermeyi 
faydalı buluyoruz: 

Japon imparalorlu~unun har• 
be girmeden önceki yüz ı;tçümü 

263.359 mil murabbaıdır ki bunun 
178,756 sını esas Japonya teşkil 

eder. 
Gene harpten önceki Japonya'· 

nın nüfusu, 19'.15 sayımına göre 
97.697 .555 dir ki bu da şöyle tak
sim olunur: 

Esas Japonya'da 6·).254.148 
Korea'da 22.899.038 Formoza'da 
5.212.326, Kvantung'da ve Cenup 
Mançurya demiryolu bölgesinde 
1.656.726, cenup Sahalin'de 331.943, 
Cenup Oeniıinde manda altında· 
ki adalarda 102.537. 

1Q38 yılında ise 72.222.700 i 
hıslis Japon olmak üzere impara
torlu~un nüfusu yüz milyonu bul
muştu. 

1938 istatistiklerine göre baş
lıca Japon şehirlerinin nürusları da 
şu akamlarla ~ö~terilebilir : 

Tokyo 6.457.600 
O saka 3.320.000 
Nogoya l.220.000 
Kyoto 1.150.000 
Kobe 960.000 
Y okohama 770.000 

1936 istatistiklerine göre Ja
ponya 'da her çeşidinden 47.750 

8okul ve 1.949.792 · talebe vardı. 

ilk tahsil mecburidir. Ve çocukla
rın yüzde 19,58 i bu okullara de
vam eder. 

Japonya 'da 48 üniversite ve 
71.607 ünivusiteli vardır. 

Memlekette 41.127.307 hndist, 
:6.526 840 Şintosit ve 439.444 hı
ristiyan vardır. 

Basvekilimizin 
Meclisteki demeci 

(Bqlarafı Birincide) 

Heyeti umumiyesile okumuş ol
salardı göreceklerdi ki, telgraf ta· 
mamen bizim lehimizde ve kabul 
etrniycnlerin aleyhindedir . Yani 
kabul etmiyenlerden şikayet et· 
tiklerini göreceklerdir. Bu telgraf 
Siyonist Cemiyetinin bir şikaye
tidir. Binaenaleyh Türkiye aley
hinde bir propaganda olarak ya
zılmamış • ve gaıeteledmize ol
dutu gibi geçmiştir . Bunu tasrih 
etmek istiyorum ki , bizim aley
him izde değil , Siyonistlerin yap· 
takları tc4ebbüs?eri hüsnü kabul 
etmiyenlere karıı aldıkları bir 
tavrı hareketten ibarettir . 

Eaasen vapurun batması fa
ciaıı üzerine hükumetin neşretmiş 
olduğu komünike hepinizin hatı

rındadır. Biz bu husuıta elimizden 
ıelen her fcyi yaptık , maddi , 
manevi en ufak mesuliyetimiı 

yoktur. Türkiye başkaları tarafın
dan arzu edilmiyen insanlara mel
ce olamaz. Türkiye başkaları ta 
rafından arzu edilmiyen insanlar 
için vatan hiımeti gfüemez . Bi· 
:ı.im tuttugumuı. yol budur . Ken
dilerini bu sebepten lıtanbulıia 
aHkoyamadık • Çok yazık ki, bir 
kazaya kurban gittiler . Şunu da 
arı.edeyim ki, bu telgı af bizim 
noktai hareketimizi gösteren bir 
misaldir . Bunu tashih etmek is
terim ... 

Bunu müteakip reis , Anadolu 
•iıtnıına yapılacak 50,000 liralık 
Yardımı meclisin reyine arı.etmiş 

\'e bu yardım kabul edilm ştir . 
Bundan •Onra Türkiye ile Meca
ristanda:kain bazı firmaların ak
detmiş oldukları iki mukavelenin 
Türk - Macar ticaret anlaıması 
hilküml~ri 1 haricinde olarak tat· 
brtune müsaade edilmesine dair 
Y•~lan ·anlaımanın tasdiki hak· 
~ındaki kanun layihası kabul eciil
lllİI ve madenlerin aranma ve İl· 

-TORKSôZO 

. DIŞ HABE.RLER 
1 Askeri Vaziyetin Tetki~ 

Doğuda harekat bir 
ay sonra başlıyacak 
Alm;ınlar, merkez cephesinde 

dağınık bir halde bulunan ve çem
ber içine alınmış olan Rus kuvvet · 
terinin imhasına devam edildiğini, 
Rusların yaptıkları şiddetli hücum
ları ve çemberi yarma teşebbüs
lerini püskürttüklerini bildiriyorlar. 

Sovyetler de bir tebliğ ekin· 
de, Kalinin ·cephesinde, büyük 
miktarda Alman haıb malzemesi· 
ni ele geçirdiklerini, Almanlar ta
rafından mudafaa edilen meskün 
bir yeri tekrar işgal ettiklerini be· 
yan ediyorlar. 

Fikrimizce, bu çarpış~alar, 
ilkbahar taarruzunun arifesinde iki 
hasmın mevzilerini kuvvetlendir
meğe ve hatlarını düzeltmeğe ma
tuf bir takım mevzii hareketlerden 
ibarettir. Asıl büyük harekat bir 
ay sonra başlıyabilecektir. 

Talebenin ,giyim işi 
(Başı 1 inci say/ada) 

her vakit ve her fırsatta, en ge· 
nit ölçüde meşgul olmayı iş edin· 
meli ve bu alanda 1Arfedilecek 
münferit gayretler dıtinda, bu ve 
buna benzer maksatlarla tertibo · 
lunacak toplantılara, konuşmalara 
mümkün oldugu kadar yer veril· 
melidir· 

Okul ida;e bqlariyle öğret· 
menlerinin bu esaılara ıere çalış· 
malarını ve bu tamimin, öğret

menler 'kurulunun ilk toklantısında 
okunrak gerekli tedbirlerin alın· 
masını, hemen faaliyete geçirilme· 
ıini ve nericenin Vekilliğe bildi· 
rilme'sini rica ederim. ,, 

IOWJ•t Cepllesl 
( Başı 1 inci say/ada ) 

şimal srduları grupunun kuman· 
lıtma tayin edilmiştir· Şimdi grup 
kumandanlığını yapmakta olan 
Von Leep azledilmiştir. 

Voa Küchler, orduya önce 
Poponyada. sonra da batıda ku· 
manda etmiş, daha sonra da Sov · 
yetler birlitinde şimal orduları 
grupuna dahil bulunan 18 inci 
ordu kumandanlıtını yapmıştır. 

Helsinki : 21 (A.A.) - 11 
Nisandan 19 nisana kadar geçek 
sekiz pn içinde Bolşnviklcr Fin 
cephesinde Aunus kesimindeki 
taa.1ruzlarında 10,000 asker feda 
etmişlerdir. 

Berlin : 21J(A.A) - Alman 
otuz üçüncü Rüs ordusunun dört 
tümenini imha etmişlerdiJ. 57000 
Rus ölmüş ve 11000 esir alın· 
mıştır. 

Ber~n : 21 (a.a.) - Do~u 
cephesinin merkez kesiminde 
diifman kuvvetl~rinclen çevrilen 
orta ehemmiyette bir grup yoke· 
dilmi4tir. Şimal kesiminde muhte· 
lif yerler alınmış ve bir kısım 
düşman istihkamları tahrip edil· 
miş ve bir çok silah ele geçirıl

mi4tir. Pilcc tayyareleri cürctli ta· 
uruı.lıtr yaparak d,iiımanın bes· 
lenmeıi bakımından ehemmiyetli 
kısımları tahrip etmi4lerdi. 

Bulgar kasapları 
Sofya : 21 (a. a.) - Nazırlar 

meclisi bütün kasaplarla sucuk ve 
pastırmacıları sivil seferberliğe ta
bi tutmak kararını vermiştir. Bu 
ıuretle, et buhranına raa"men bazı 
müşterilere imtiyazlı muameleler 
yapılmasının önüne geçilecektir. 

Nazırlar meclisi, et stokunun 
müsavi ve hakkaniyetli bir surette 
dağıtılacağını bildirmektedir. 

lctmesinr. dair kanun layihasının 
üç maddesi kabul ve bir madde
si encümene gönderilmittir . 

Büyük Millet Meclisi cuma 
aüııü tQpJanacaktır . ( a. ı. ) 

1 : ........................ : 

i BEY AZ SARA YDAİ t KONUŞMALAR i 
: va,ıngton : 21 <•· a.)- : 

ı ı General Marfal ve Hop· ı • 
ı kin• Beyazsarayda Ruz· ı 
ı velt tarahndan kabul edll-: 
ı mlftlr. ı 

! ....................... .! 
AllBBIKADA 
INftllATÇILIK 

KALDIBILIYOB 
Nevyork, 21 a.a.-M. Wend

ell Wilkie Şikagoımilli cumhuriyet 
komitesine pazarteoi günü bir ka
rar sureti tevdi edtceğini bildir· 
miştir. Bu karar suretinde cum· 
huriyetçi partinin programında 
yer alan infirat politikasınııı kal· 
dırı iması istenilccektir. Ayni ka. 
rar sYretinde, harbin Almanya. 
Japoya, İtalya ve müttefiklerine 
karşı kati zafer kaıanılıncıya ka
dar kayıtsız ve fartsız ve pa;-a 
enerji ve insan hayatı bakımın
dan her neye mal olursa olsun 
devam ettirilmesi istenilmektedir. 

M. Wilkie demiştir ki: 
, "- Cumhuriyetçi parti, nü· 
fullu bir unsur olmakta devam 
arzusundadır. Partinin infiratçı 

akideleri programından kati ve 
tam bir şekilde çıkarması kafi 
gelmez. Ayni zamanda Parti, 
Amerika'nın harpteq. sonra dünya 
işlerinde büyük bir rol oynamak 
ve milletlerin sulh ye demokresi
ye ulaştırması işine yardım etmek 
ı.orunda bulunduiunu cesaretle 
kabul etmelidir. 

Laval kabinesi 
dün toplandı 

(Ba$farah BirlnC'idel 
kiimete yardımını istemektedir. 

Londra : 21 ( A. A. ) -
cTimes> gazettsi diyor ki : 

" Petain , nisan batında da 
Brionun verdiği Alman ültimato 

mu karşısında boyun eğdi . Al~ 

manya Lavalin totaliter salahiyet 
terle tekrar iktidara gelmesini 
istedi ve aksi takdirde ltalyan 
kıtasının Tunusu , Korsikayı , 
Savoieyi ve Nicei işgal edecekle
rini bildirdi . Bundan başka 
Petain tereddüt gösteı irse , Pa· 
riı.te Almanyanın desleldiyeceği 

bir hükumetin de kurulacağı 
bildirildi . Almanlar Petainin 
mukavemetini kırmak için Savaic:, 
Nice ve Korıika makamlarına 

akibetlerinin Petainin elinde ol
duğunu da söyledi . 

Vichy : 21 ( A. A. ) -
Selahiyetli bir kaynaktan öğre
nilditine göre adli polilj umumi 
müf etıişi M. Doııdanel vazifesiıı· 
den azledilmiştir . 

General Jeannepuin hava 
devlet ıekreterliiine tııyin edil
miştir . 

M. Lava! , bugün ispanya 
büyük elçisini kabul etmiştir 

Amerika harp 
istihsali artıyor . 

Baltimore : 21 (a. a.) - De
mokrat par.tisine mensup AY.an 
azasından M. Tyding radyoda söy 
!ediği bir nutukta, Birleşik Devlet
ler harp istihsalindeki terakkileri 
belirtmiş ve bilhassa şöyle demiş· 
tir: 

Harp istihsalinin 1943 re müt· 
hiş rakamlara balii olaca~ı ümid
edilebilir. 

luzakşark cephesi 1 

Birmanyada 
muharebeler 
Çinliler bir şehri 

dün geri aldı 
Çunking : 21 ( a. a. )- Pin

çanda Çin kuvvetleri f aaliyct gös· 
termektedir . Umumiyet itibarile 
durum sakindir . Çin kuvvetleri 
Birmanyada Yrnangyangı geri al
mıştır. Japonlar 500 ölü vermiş· 
tir. Çin kaybı 100 kışidir . 

Tokyo : 21 (a. a .) -- Japon 
Umumi karargahının tebliği: 

18 Nisanda, aralarında üç ta· 
ne de tayyare gemisi bulunan 
düşman deniz birlikleri Japonya'nın 
doğ"u sahillerinden bir miktar u
zakta gözükmüş fakat Japon kıyı
larına daha fa2la yaklaşmağa kal
kışmadan her halde bir Japon ta
arruzunda korkarak kaçmıştır. 

Ayni gün Amerikan tipinde 
on kadar tayyare Tokyo ve baş
ka bölgeler üzerinde uçmuştur. 

Bunlardan kurtulabilenler Çin is
tikametinde uzuktaşmıştır. ' Hasar 
çok azdır. 

Lundra : 21 (A.A) - Afi ajan 
sının askeri muharriri yazıyor: · 
Uzazkdoğu:harekatı yeni bir 

şekil mi almak üzeredir? Tokyo 
Kobe, Yokohama ve Nagouyanın 
bombardımanı Japonyanın taarru
ıundan masun olmadı~ını ve harbi 
Japonyanın kalbine götürmek için 
müttefiklerin Vladivostoka bile ih· 
tiyaçları olmadığını göstermekte· 
dir. Japon şehirlerinin bombar
dımanı hiç şüphesiz Uçarkalelerle 
veyahut uçak gemilerinden kal· 
kan uçaklarla yapılmıştır. Her 
iki halde de, Amerikalıların Ale· 
usyen adalarını kullanmış olmala· 
rı muhtemeldir. Bunu aerek za
ferlerin birbirini bağlamasından 

dolayı sarhoş hale gelerek yenil· 
mez bir halde oldu~unu zanne· 
den Japon'yada, gerekıe güven· 
leri kat kat artan müttefik mem · 
leketlerdeki manevi tesiri çok 
bil.yüktür. • 

Birleşik Amerika•da, bn akın· 
lar Japonyayı kaaşı büyük bir 
müttefik taarruzunun başlangıcı 

olarak karşılanmıştır. 

İngiltereye , gelen 
Kanada askerleri 
Londra : 21 (a.a.) - Kana· 

da orduları umumi karargahının 
bildirdii'ine göre yeni Kanada 
kıtaları bir lngiliz limanına sağ' 
ve salim olarak varmışlardır. . 

Molotof" Londraya 
şimdilik gidiyor 

Ankara: 21 (Radyo Gazete•I)· 
Seriinin bildirdiğine göre , Molo
tof Edenin ziyaretini bugünkü 
tartlar içinde iade etmenin im
kanı olmadığını bildirmiıtir . 

Bemen ordaları pılı 
•llıemmeı ımıı ı 

Bükref : 21 ( a. a. ) - An
toneıko cephedeki teftişten dön
müştür. General, Ronıen ordusu
nun dünyanın en mükemmel or
dularından birisi olduğunu söy
lemiştir. 

Afrika harekatı 
Berlin : 21 (A.A.) - Şimal 

Afrikada Gazala çevresinde İngi· 
giliz geşif unsurları tarafına gi · 
rişilen bir taarruz hareketi topçu 
ateşimizle önlnnmiştir. Ehemmi
yetli savaş ve av tayzare teşek· 

külleri Malta adasının askeri te· 
sislerine ve tayyare meydanlarına 
karşı dalgalar halinde yok idici 
taarruzlarına devam etmişlerdir. 

Mısır meclisinde 
son konuşmalar 

Ali Mahirin tevkifi 

Kahire : 21 ( A . A. ) -
Mısır mebusan meclisinde eski 
Başvekil Ati Mahirin tevkifi hak
kında Nalıas Pa~adan sual sorul
muştur . Başvekil bu tedbiri 
kendi meauliyeti altında devletin 
selameti namına aldığını ve hiç 
bir devletin böyle bir şey iste
mediğini , Mahir Paşaya mal i lıa

ne.s ine çekilmesini söylediğini ve 
vaad al dığı halde Mahir Paşanın 
bir kaç defa lskendcriyeye gitti
ğini ve yeni teşebbüslere de Ma
hir Paşanın ehemmiyet vermedi
ğ ini ve bunun üzerine tevkif edil 
diğini , şimdi malikanesinde ne-
1.aret altında bulunduğunu söyle 
miştir . 

Sayfa 3 

Denize indirilen 
İngiliz gemisi 

Nevyork : 21 (a . a .) - lngi
lizler için inşa edilen iki ticaret 
vapuru dün bir Atlantik limanında 

, denize indirilmiştir. 

: ........................ : 

f Satılık ev f 
i Hankurbu mahallesinde 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 için ı i (Belediye cadd .. sinde Teziş ı 
• Bürosu) na müracaat. i i 3-3 14067 ı 
: ........................ : 

:•••••••-o+••••ç++•••••++a-•ı 

i MENDE i 
i Alman Radyolarının 1942 Modellerini S 
+ gelip glrlrsenız Radyo latlbabıada : 
ı artılı tereddlt ·etmezsiniz + . - . 
ı Mağazamızda yeni sistem makinelerle ı 

·ı bozuk rady~lar garanti olarak tamir edilir i 
ı •.... ZIYA IŞIKMAN..... ı 

u:
Ab'dinpaşa caddesi Vakıflar apartmanı karşısında u 

No. 82 7-7 14048 t 
-0-+t++O+-a+++a+~ 

DOKTOR 

uza/fer L<>kman 
maayeaella· B 

nesinde kabal eder. D 
xa•••u••••u•wu•wn•wwwaa.-1 

Bergin llutaıarım 

i l A H 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz müstahdemleri için 19 çift F otin ile 

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

2 - F otinlerin beher çiftinin muhammen bedeli (20) lira 
ve iskarpinlerin beher çiftinin muhammen bedeli ( t 6) lira olup 
her ikisinin tutarı (1260) lira ve muvakkat teminatı da 94 lira 
50 kuruştur. 

3 - Fotin ve iskarpinler Müdürlükte mevcut nümunesine 
göre olacak ve öltü üzerine yapılacaktır. 

4 - Ayakkabıların nümuneleriyle şartnamesi her gün -
mesai dahilinde - Müdürlük kalem şefliğine müracaatla görü

lebilir. 
5 - Eksiltme 4/5 942 Pazartesi günü saat l 6 da Seyhan 

P. T. T. Müdürlüğü binasındaki eksiltme komisyonunQa yapıla· 
caktır. 

6 - ls"teklilerin eksiltme gün ve saatinde muvakkat temi
nat makbuz veya Banka teminat mektuplariyle birlikte komis· 
yona müracaatları. 18-23-26-30 14064 

TiCAR[T VEKİlETiNDEN : 
Vekal~timiz halk ve Ordu ihtiyacını karşılamak üzere blm 

maddelerinin tedarikinde tarafımızdan da tedbirler alınmak 
suretile çok mikdarda istearinsiz margarin imal ettirmek kara
nndadır. Margarin imaline mahsus tesisatı olup da bu mevzuda 
çalışabilecek ve Vekaletimizle işbirliği yapabilecek eşhas ve 
müesseselerin se1ahiyet1i mümesillerini 27/4/ 1942 Pazartesi günü 
Ankara "da İaşe Müsteşarhğında bulunmak üzere gönderilmeleri 
ilan olunur. 1-6 14073 

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

mahalleri 1/5l942 tarihinden 30-4-943 tarihine kadar bir sene 
müddetle peşin para ve açık arttırma ile icara verilecektir. 
Kafi ihalesi 1/5/942 tarihine müsadif cuma günü $aat J 5 de 
defterdarlıkta müteşekkil komisyonda )apılacağından şartname
sini görmt.k istiyenlerin her gün milli emlak servisine ve 
taliplerinde % 7,5 teminatlarile mezkur gün ve saatta komisyon• 
<la hazır bulunmaları ilan olunur. 14-18-22-26 14046 

• 



Sayfa 4 TÜRKSÔZÜ 

........................................ • • • • • • 
i TÜRKSÖZÜ i 
• • • • •• 1 • Gazete ve Matbaası • 
: : • • 
i Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- 1 
i flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO GÜ~ İ 
: Gazetesi NONEYERİR. TORKSöZONü TAKİP EDİNİZ. : 
• • • • 
: Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 1 
: plAn, barıta, llUamam matbaa TürksözÜ : 
• ltlerlal Ttlrklyade mevcat mat- • 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab va ıtlratıa elden çıkarır. : 

• • • • i Türksözü Cilt Kısmı ! 
• • i SA~LAM. TEMİZ, ZARİf CİLT İSLERİNİZi ANCAK TÜRKSöZO İ 
: MÜCEllİTHAHESİNDE YAPTIRABİlİRSİHİZ : 
• • • • ........................................ 

BIB TEK KAŞE 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
c;rnı süratle izaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda"i edilir, Müeuir ilaç : 

N E V R O Z l N ' dir. 

NEVROZiNi TERCİH lDiHIZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 18 . 4 • 1941 

CiNSi En az En çok 

1 

KiLO FIATI 

K. S. I K. S. 
1 Koza - 1 00.00 ı 00,00 
1 

Klevland Ç. ıoo,oo 

Klevland 1 00,0(ı 00,00 1 

ı Klevland il ~00 00,00 • 

M. Parla~ 00,00 ı 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 1 

Y. Çikidi • 6o;ö0 
K:Çikidi 0,00 

Susam o:-oo 
, Buğday yerli 00,0 0,00 
,l- Arpa 0,00 0,00 
Yuıar -o.oo] <>:oo 

= ~ 

Serb~s Dövi7. Kurları 
ı ı DOLAR 

Alış 129.20 
li Satış 132.20 

STERLiN • 
ı r lihollit bedelleri ( mol lf,. 776 ı 
ı ı df'li ) primli sotı~ 
:; T urklyeden 'gönderil .. n nov· 7411 

il lun bedelleri / 

ı ı lhroç edilen mal bed!!lleri 728 . 

1

, cılarok c;ıelen Döviılerln ulıı 

11 
kuru 

ı ı Yorilını ve s'"vyohloro vt.. 728 
1 ıoiro için 9 .. ten. dôvlıl,.rlıı 

olı$ kuru 

;. 

' 

ı Primsiz salı$ ( Toh~il mM • 524 

rotları vesaire ) 
Pr im~i.ı olı$ Kuru 520 

·~ --=-~-----~-=--··-------

Nlbetçl eczane 

M. Rif AT ECZAHAHESİ 
kale kapısında ----------

. --------------------------!"'---------------
TORKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

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

• 

Kurulu• tarihi : t888 

SeTmayeai : l00.000.000 Tiırlt LiTa•• 

Şube ve ajanı adedi : 26~ 

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 

aşak!daki plina gör~ ikr:ınıiye da~ltılacaktır. 

1 

4 Adet ~000 Liralık 4000 Ura 
4 . . 500 • 2000 " 
4 .. 250 .. 1000 

40 100 " 
4000 .. 

ıoo " 50 .. 5000 " 
120 .. 40 " 

4800 " 
160 .. 20 " 

3200 " 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde so 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~. 

• 

: Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız n 
: her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. a 
axx;ıcr:XWX##SX##A#UU«XA#AAA~ 

~xxx:z:::xw:ır:AAAA*X:ICllCA#XA:Zi 

"" [_}~!~: Ç~f.~~: :: ~~f !~~!f. ]l""! 
Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! N 

ipek ve. Yal çorapların1zdan kaçan •apları n 
Fransa'dan henüz getirtmi~ olduğum Vilos Otomatik A 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir:_ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halin-: koj•arak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ,._ ...... -- ............ ---~· -..... , 
\ Mod~ ~!~a~y! ~~~!r~ ~eni iş İ ~ 

1 
•·---··T;h;ffy; .. ~;;ı;:;;;nda- .. .. - •• JM 

Sipariş kabul Olunur 
15~15 13934 

:.-.~ss=:az:-ırxuanuxz:x::ms 

22 Nisan 1942 

OiŞ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİBE YE GOZELLİKTİR ! 

• . il 

de p ırlak neticeler veren 

"Radyolin,, siıi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

. , 

T./ lş ·Bankası 
Stlçtllı tasarral besapları 

1942 ikramiye plAaı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, .(lMayı•, 3 Ala.to•, 

2 lkinciterrin tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 - 3,000 .. • • 
2 .. 750 .. - 1,SOO .. 
3 

" 500 .. = 1,500 .. 
10 .. 250 

" 
2,500 .. 

40 •• 100 
" - 4,000 .. 

50 
" 

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

" 

Türkiye lf Banka•ına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, •ynl 
zamanda talllnlzl de denemlf olur•unuz 

il 

.......................... • • Bllamam çııçı ve Makine Salllplerlae 
1 MfJJDEI ••• 

1 DEMİR İŞ AÇILDI 
• Her nevi alatı zir.aiye imal ve tamiri, 1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 
1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iı-1 leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
• ADRES: Eaki l•taıyon karakolu kar,11ıncl Demir lı 1 Tel~raf Adresi: Adana Demir lı Telefon 363 .......................... 
.......... ff .. ffffffffffffffffttffffff!!ttffff 

il Aboae we Uia TÜRI§SÖZÜ 
ı ıartları GONOELIK ~f. AOANA 1 Salıip ve Baımuharrlri 
ı s~n~liRi · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

I A_qltit . . . 125 • 

1 
ı 

1 
ı 

ı 
! lllnlar için idareye 
i müracaat etmelldlr 
.....,..._ .. -.. -----.. -.. - .. -.. - .. -

Umumi Neşriyat Müdtlrü 1 
MACiD 00ÇL0 ll 

Bo"ld'" ,.,. TORKSCZO Molb~• ~ 
~ ........ 


