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ANKARADA DÜNKÜ BÜYÜK TQREN 1 ___ , 
ORDUYA KATILAN 
YENi SUBAYLAR 

YEDEK SUSA Y OKULU 16 iNCi DEVkE MEZUNLARI 
ULUS MEYDANINDA TOPLANDI. ATATÜRK'ÜN 

MUVAKKAT KABRİ ZİYARET EDİLDİ. 
Ankara : 25 (a'a') - Yedek 

Subay okulunun 16 ncı devresini 
bitiren subaylarımız bugün Ulus 
meydanında büyük bir tören yap· 

maıhr. Bir genç subay fÜzel bir 
nutuk vermif, müteakiben bir 

ıeçit resmi yapılmıftır · Genç su· 
baylarımızdan mürekkep bir he· 
yet Atatürkün muvakkat kabriuc 

törenle ltir çelenk koymuf ve 
Ehedi şefin huzurunda hürmetle 
efilmiftir. 

Törende Buyük Millet mecli:!ıti 
reiıi, Baıvckil, vekiller, mebuılar 

ve askeri erkan haıır bulunmuş

lardır. Millet meclisi reisimiı genç 
subaylara bizzat diplorrıalarını 

vermiılerdir. 

Uluı meydanındaki bu törendr. 
2000 ıenç bulunmuştur . Bunlar 

Ulııı meydanından bir köı• 

ıür bir ahenkle ]ıtikUil marşımııı 
ıöylemiştir • Bu devre mezunla· 

randan ıenç bir subayımı1ın ver

diti nutuk coılı:un allı:ışlarla hr

fılanmıftır. Kahraman ıenç ıu· 

bıyluımıı arıca okulda da bü· 

}ik bir toplantı yapmıtlardır. 
'------------------~--------------------------------------------------------~ 

ltalyan·tar 
ntü n ferid 
bir sulha 
taraftar 

Ankara: 25 (Radyo Gazet••l)
Verilen haberlere ıöre ~ ltalya 
ınünferid bir sulha taraftardır . 
8ilh1111 Llval Fransa hükumeti 
bqına gelince bu taraftarlık art· 
ıruıtır. Fakat bu hareket ancık , 
Almanya Şarkta Ruıya ile bilyük 
ınuharebeye reçer reçmeı. baş 
IÖtterecektir. 

MIDAIAl&AB 
DDlllODUIU 

~nl&ara : 25 (Rallya Gazeteal)
Mıda111kar , ıünün en mühim 
ıneaeleıi olmuıtur • Çünkü jftpon 
l•rın Madı111karda üıler temin 
etmek arzuıunda oldutu söyleni· 
Yor • lnailiıler mihverin bu adı 
hakkında fena niyet beslemekte 
o 1 dutunu söylüyor . Mih· 
"•r de böyle bir teıebbüıiln ln
liliıterde olduğunu bildiriyor . 

İran Demiryolları 
Tehran : 25 ( A.A. ) - Iran 

Deıniryollanndaki nakliyat geçen 
~ niıbetle beş misli artmıştır. 

Yabancılar bizi . 

nasıl görüyor? 
Türk Ordusu 

r"""""" """""""ı 
ı Türlıiyenin aulh ifinde lıalmalı talii , yalnız dip· ı 
ı lomatilı meharetinden ve tlürüatlüiündcn değil, birçok i 1 milletlctrin deliceaine unuttulıları bir kaideye yani ı 
ı lıuvuetli ordu kurmalı ltaide•ine aarılmıı ol'!'aaın· ı 
ı dandır . : 

L"""""""""""""""""""""""""ı 
( Fransız akademisi basından 

Andre Cbaumeix u Candide ,, 
gazetesinin haftalık siyasi icmal 
sütununda Turkiyenin bugünkü 
milletlerarası vaziyeti etrafında 
dikkate değer bir bcnd neşret· 

miştir . Harici siyasetimiıin dü· 
rüstlütünü ve milli kuvvetimizle 

ehemmiyetini belirten bu yazıyı 
aynen tercüme etme ti fay dalı 
bulduk. ) 

Mütemadiyen geniılemekte 
olan muhasematın ortasında , 
Türkiye ıulh içinde kalmıştır . 
Buna da diplomatik kiyaseti ve 
politikasındaki dürüıtlük aayeıin· 
<1e muvaffak olmuttur . Vu.iyeti 
iıe aon derece müıkflldür . Çün 
kil büyük kıra ve deniı yollarına 
hlkimdır . Bütün muhariplerin 
ıöılerini diktiti stratejik bir mev 
ki itral etmektedir . Muhtelif 
devletlerle bir çok paktlar aktet· 

mişlir , 
Basireti ve t'arafaızlıtı ıaye· 

sinde • harbin bidayetindenberi , 
istiklal ve hıtysiyetinden asli hiç 
bir fedakarlık göstermemek sure· 
tiyle ahvalin icaplarına uyarak 
sulhu korumağa muvaffak olmuı 
tur . İngiltere ile , Almanya ile, 

lGerlsl S üocö ~fada) 

Suikast dD,vaSına . 
garın bakılacak 

i" .. """""""""11 
ı Roma · Berlin ı 

J bozuşacak mı ? f 
1 
f Nev!lork : 25 ( a. a. ) - i 
ı Nev.qork beled~qe ndsi bir nu· ı 

ı ı tuk sö_qli_quek, k~ndi~inin /tal· : 
ı yan o/Jufunu . ve lta(qanları ı 

ı iyi bildifini , ita/yanların Al· ı 
ı manya •mrinde çalışmaktan ı 
ı bıktığını ve _qakında Alman - ı 

ı ltalgan itti/ akının bozulması· ı 
ı rıın çok muhtemel olduf ımu ı 
ı söqlemiıtir . ı 
ı ı HH••HH•• .. ••••HHH .. 

Sovyet - Japon 
muharebesi 
çıkabilir mi ? 

Ankara : 25 (Radyo G~zetesl)
Japonyanın şimdilik Ruıya ile 
bir mesele çıkarmak iıtemediti 

anlaşılı_}'or. Bilhassa Japon mat· 
buatı da buna çok riayet etmek· 
tedir. Fakat Japon matbuatı Ruı
yaya a~ır tehditler savurmakta· 
ıiır. 

Bir uçağın Ruı topraklarına 

inmesi Rusya ile Japonya müna
ıebetlerini ortaya atmaya veıila 
olmuftur. 

Afrika harekatı 
Ankara: 25 (Radyo Gazeteal)· 
Libyada iki aydan ' beri mühim 
hiç bir harckit olmamı$hr. Ro· 
mel'in Süveyşi hedef tutan bir ha· 
rekite gcçece~i söyleniyordu. Fa· 
kat arbk bunlara imkan kalma· 
mıştır. Çünkü Libyada müthif sı· 
caklar başlan1hftır. 

Fransızlar Lavalı 
hiç sevmiyor 

Ankara: 25 (Radyo Gazeteal)
Lavalın Fransız halkını kazanabile· 
ceti çok şüpheli görülmektedir. 

Vişide bir çok buyük sivil ve 
askeri memurlar istifa etmekte ve 
birer ikişer harice çıkmaktadır. 

••••••••••••• 
Garpte 
cephe 
açmalı 

Vaıington : 25 ( a. a. )- A· 
merilca mebuslar mecliıi Garpte 
ikinci bir cephe açılmasını ve '-u 
hareketin derhal yapılmasını is
temeldedir . •••••••••••• , 

Adara : 25 (Tiıl'lı•6:&iı Mah•birind•n ) - Alman 6ü
l'6Jt elçiai Fon PaJHn~ yapılan •ailıaat d•oaıına PasaPtHi 
16ni J.oam •llilecelalir. l•tanbuldalıi ıaltitlerin lıepai 6•1· 
'ttelateflir. 

1 l Bir kısım Alman esirlerinin AmerikadC1n lnıiltcreye naklcdilditi 

haber veriJmiıtir • Reımimiı,. bir Alman subayını lnrilterede bir kamp· 
• ta iöıtermektedir . 

Sahip ve Başmuharriri J 
FERiD CELiL OOVEN 1 

Kuruluş Tarihi : 1 KAnunusani 1924 

Onaeklzlncı yll - Sarı : 829~ 

Şehir Meclisi 
Ödevini Bitirdi 

YENİ BÜTÇE 866.810 LiRA 

Belediye, Meıllı azaları f8rellae 
Mezliallaparkta zlyalıt vardi 

Şehir Mecliai dün: öileden evvel toplanaralt. bütçenin 
müzalıereaine devam etmif ve yeni yıl bütçesini 866.810 
lira olaralı kabul etmiıtir. Yeni bütçeyi kabülden sonra 
meclis belediye reisine i.tecli.ii .zaman istimal etmek ii.zer• 
40 6Ün izin vererelr. dairlmııtır. Bu suretle ıehir meclisi11in 
vazifesi ele hitam bulmuıtur. Yeni ıehir meclisi muayyen 
valıtında İntihap edilecelr.tir. Belediye tarafından dün Me.zba· 
haparlt.ta ıehir mecliai azaları fctPefine bir .ziyafet verilmiı· 
tir. 

-----

Büyült hir homha uçajı harelcata Jaa~11 halde 

Alman saldınmının sıklet mer· 
kezi Karadeniz sahilindeki Taran
rogdan Kursk ıehrinc kadar de
vam eden Ooneç havzasında ola· 
caktır. Alman saldınm tibiyesi ise 
1939 danbcri ve bilhassa reç•n 
ıena Rusyadaki hapler dolayısiyle 
belli : Muayyen bir sahayı hedef 
tutarak bunun iki yanından zırhla 
ordularla yüklenip çevirmek. Al· 
manca adile bir "kazan. yapmak 
ve sonra bu kazanın içerisini pi· 
yade ordulariyle temiılemek, yok-
etmck. • 

Şimdi Sovyet müdafaası da şüp 
hesiz buna göre tertipleniyor, Sov-
yetler silihlannı ve kıtalırını bu· 
na rörc haı.arlıyorlar. ilk iş olarak 
Sovy•t müdafaasının Alman ıarhlı 
ordularını durdurması ve kazanın 
meydana relmesine mani olması 
.. rttır. Moskova ancak bu kazan 

DİKKATLER 

Yollar sulanırken •.. 
Gazettmize gelen bir hemşıh· 

rl grupu acı acı şiktiy•tte bulun· ' 
dalar : 

- " Belediyenin ar azözii so 

kakları sularken , yaya kaldırım· · 
/arda fiden halkı hiç fÖzetmiyor . 
Bakınız şu halimize çamur içinde 
kaldık . Bu sulama makinesini 
kullanan memurun dikkat göster· 
mesi lazım gelmez mi ? dediler. 

Alôkadarların dikkat nazarını 
çekeriz • 

meydana gelemediği için kurtuldu. 
Cenuptan ve şimalden kuşatmak 

fnerill ı tlncil aufad&l 

iaşe .müsteşarının 
Mersin ve Ceyhanda 
yapbğı temaslar 

Merain : 25 ( Tıirksözii muhabirindın ) - iaşe Müıttıarımız 
B. Şilkrü Sökmen!Jiier butün saat 11 d• Halle.evinde Mersin çi/çi ve 
bahçeci/eriyle temaslarda bulunmu#•r . Toplantı çok .samimi ol· 
muştur. Bundan sonra B. Şükrı1 Sölcmenıüer C•yhana lıarektl et• 
mişltrdir. 

Ceyhan: 25 ( Tür.ksözı1 Muhabirinden) - iaşe müsteşarı Bay 
Şükrü Sökmtnsüer refakatlerinde t1alimiz B. Faik Üstün ve difer 
zevatla buııJn Ceghana gelmişler ve istas.l/onda hükumet erkanı tara
f ından karıılanmışlardır. Sayın müsteşar ref ııkatlerindıki zevatla 
birlikUkte Parti binasına gelerek ~ereflerine verilen dgaf ette Cıghan 
çifçUeril• konuşmalar yapmış ve verilen izahalları dinlımiılir Bag 
Sönlcmenıü•r yarın Ceyhan ooasınJa tetkiklerine det1am edecekl•rdir. 

I 
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!çtimai meselelerimiz i ·. HAB __ RLER -Terbiyede ailenin 

•• 
Od evleri 

Yerli mallar 
pazarlarında 

Mahalle birlikleri 
süratle kurulacak • • • Ana ve babaların da talebe 

ı,ıerlnl benim anlayışımla 
talllp etmelerini isterim 

O 
ünya eşini görmediği .. vaş 
içindedir . Milyonluk ordular 

vuruşuyor . Kocaman impa· 
ratorluldar devriliyor . Her gün 
artan bir hızla bir boğuşmadır 

gidiyor. Bu kanlı kavSlanın orta· 
sında Türk milleti , Milli Şefinirı 
etrafına toplanmış, hatp dışında, 

fakat her şeye " H87.ır " bulu· 
nuyor. Bilinmiyen yarının bilin· 
miyen tehlikelerine karşı milletçe 
göğüs gerebilmek için daima ha-
7.ır ve hazırlanıyoruz da . . . 

Bu ha:urlıkların en öntmlisi 
yeni nesillere liizım gelen iman· 
ları, bilgileri verme hazırlı~ılır . 
Gençliğin yetiştirilmesidir. Kısaca 

u Milli terbiyedir > • 

Her millet bugünkü ve ya· 
rınki varlığını korumak için , ÇO· 

cuklarının nelere ın~nması lazım 

ııetdiğini ne zaman , nerede , ne 
için ölmeıi icap edeceğini , top· 
)uca milli ülkülerini her vasıta

dan faydalanarak aşılamaktaJır • 
Yeni nesillere milli ülkülerle 

beraber lazım olan en ileri bilgi 
ve tcknifin de bulması gerektir . 

Geleceğe emniyetle bakabil
meniıı tek çarrsi ycnı neslin iyi 
yetiştirilmesidir. 

* * :t 
Yeni neslın terl>iye~i kimin 

INôNô 

• • • rilnıiş olacaktır. 

Türk çocuğu.nun bu tipte ye· 
tişmesi içiıı evveJa "ahlaklı" ye· 
tirilmesi şarttır. Milli Şef İımirde 
yttptığı son konuşmaıırnda biıe şu 
ödevleri vermektedir. [ "Çocuk· 
ların ahlaklı ve karekterli yetiş· 

meleri onların bilgili yetişmeleri 

kadar hatta ondan daha çok ehem 
miyetlidir. Ancak ahlaklı ve ka· 
rekterli çocukların bilgileriııdeıı 

memleket faydalanır.,,] Hakikaten 
bir insanın "Cumhuriyetci, Milli
yetci .. ,, olması için evvela ahlaklı 
olması lazım değil midir. 

Ahlak terbiyesine en önemli 
kıymeti vermek milli bir borçtur. 

Ahlak fert için de aile ve ce
miyet icin de aynı kıymet ve 
önemdedir. 

Uğruna ömürler feda edilen 
evladlarımız ahlaki kıymetlerini 

gayip ,ettikleri anda aile için de, 
cemiyet içinde kayıp olmuş birer 
varlık sayılır. 

Yukarıda Türk çocuğunun na · 
sıl yetişmesi lizımgelaiğini can· 
landırdık. 

Bu tip çocuk yetiştir•ek şilp· 
hesiz her ailenin en büyük arzu
sudur. 

İstediti ğibi evlad yetiştirmek 
en büyük bahtiyarlıldardandır. 

vazifesidir : Terbiyede ilk ödev ana ve 
- Aile ve okulun... babanındır. Çocuk yuvaya ve keıı 
Sevilmekte milli terbiye işinde diııe ait hiç bir guııalı taşımadan 

olrnl ile ailenin iş ve el birliği bir melek kadar masum gelir Bir 
ile çah~mısı şarttır • Biz.de umu- müddet sonra huysuz, .şimarık bir 
miyctle yeni neslin terbiyesi olıiul- mahluk olursa bunun kabahatıııı 
dan beklenmektedir • evvela aileden aramak lbımdır. 

Okul çağına kadar çocukları- Terbiyeciler terbiyenin 415 beşt~ 
mııırı terb1yeııi için - Bir kıç dört yükünün ailede olduğunu söy 
ana okulu müstesna - ttşkilitı· lt:rler. Okulun işi beşte birdir. 

rrıız da yülı:tur. Çocuğun y!!di yaşıııa kadar 
Çocuklarını okula }'a7.dıran tamamen ailesi ya~unda kaldığı 

bir kısım ailelerin çocuğun ter- tahsil müddetince senenin yarısı 
bi..,·uini tamamen okuldan br.k· kadar "180,, güıı okula gittiği, o 

lerler. okulda da ancak beş altı saat kal · 
Acaba c Okul " yeni neslin dıiı göz önüne alııııııca bu de · 

terbiyesi işi tek başına yapılır mı? yişin doğruluğu meydana çıkar. 
Bilindiği gibi burada iki . görüş Aileye düşen büyük terbiye ödev · 
vardır. Yani terbiyrcilcr okulun lerinin öelli başlılarıuı sayuıağa 
yeni bir cemiyet hazırlı) abilr-ceği başlayalım: 
) eni tip aileler ) etiştirebileceği 1 ~ Terbiye okul çağında de· 
iddiasındadırlar. Bu inanışa göre ğil. çocuk doğmadan başlar. Bunu 
okul aile} c hakimdir. Buna karşı bilerek işe başlamalı .. 
.. Okulu cemiyetin aynası ;; sa- Evvela; kendi kendine nefes 
yanlar da vardır . almaktan başka bir şeye mukte· 

Bunlara göre , okul mensup dir olmayan yavruya günlük yaşa· 
olduğu cemiyeti temsil eder· yışı için müsbet itiyat verilmeli· 

Bu tezlerin buradıı tetkikine dir, Çocuğun uyuması; yimesi, iç 

Hazır elbise de 
satılacak 

h i b ir ka\ naktan ald ı~ımız 
mnlumata göre, Sümerbank, bun
dan iki senf': evvel yerli mallar 
paıarları sat ış programına konul· 
muş o lan halka ucu7. elbise tevıii 
işinin bu sene rlaha geniş mikyas· 
ta tatbiki için harekele geçmiştir . 

Bu cümleden olarak ilk defa yüz. 
bin takım elbise ham' lanma~ına 

karar verilmiş bulunmaktadır. Bu 
elbiseler, Sümer bank fabrikelarile 
Feshane ve Here!\ e kumaşların . 

dan olacaktır. Ayrıca harice yfü. 
bin kasket de haıırlanm ıştır. E!bi · 
!leler ise evvelc e işç i elbiııı-leri 

hazırlanmakta kullanılan Sümer. 
bank atölyelerinde yapılacaktır. 

Yerli Demirden Ziraat 
Aletleri Yapılıyor 
Karabük fabrikasında iııtihsal 

edilen lama demirlerden yurdun 
muhtelif yerlerine faLla miktarda 
gönderilmiştir. Bunlar :1.iraat alet · 
leri yapan fabrika ve tezgahlara 
dağıtılmakta, bunlardan pulluk, 
saban Vı! uç demiri yapılmaktadır. 

Ziraat Vekilliğine gelen mallı · 

mata göre, bu sene ınemlehetin 
her tarafında fazla miktarda ziraat 
aletleri yapılmış ve çiftciııiıı muh . 
taç olduğu aletler temin edilmiş. 
tir . 

' Kadıköy biçki 
dikiş sergisi 

Bugün Kadıköyde biçki dikiş 
kursunun sergisi törenle açılacak· 
tır . Şclırimi:rclen bW- heyt·t de 
Kadıköye gitmekteöir . 

nıesi. oturması, eğlenmesi, iııaın, 

inti111111 altına almalıdır. 

Hareketleriıni7e itiyatlarıınızın 
hakim olduğunu kiç unutmayız ve 
buna gör~ çocuğun kötü huy 
idinmesine meydan verınenıemi.z 
laumdır. Hani ne derler.: 

Huy canın altıııdadir. Can 
çıkıııadan lıuy çıkmaı. 

2 - Yuvaya melek kadar 
masum gelen bu yavru kötü lıuyla· 
rı ııcredeıı kaı.aııır, Kendi lıcendiıı~ 

it·at duı~ı.y,a ... Görerek Öğrı-ııir. 
. Çocuk cıı çok anasıııı, babasını 

gördüğüne göre ilk lıuyları111 oıı· 
lıudan ahr. 

Bunun için atalarırıııı, 
Kenarına bak beı:iııi al 
Anasına bak kızıııı al 
Demişlerdir. 

l Çocuğa iyi Örnek vermek ko 
lay bir iş değil. Hu demektir ki: 

Çocuğumuzun öğrenmesini is 
tcdiğimiı şeyleri evvela bizim 
yapagelmemiz. lıiLımdır. 

(Sonu var) 

Ekrem Gürael 
imkan yok . . ı-

UZAKLARDAN HABER 

~ ........................ :, • • 

j ~EHiRli ! İ . 
: BugUn Pazar tatilini ı J bahçende toprakla uj· i 
ı raşarak geçir. Sebze ı 

ı ek. ı 

: ........................ : 
BU GÜN MÜHİM 
MA~LAR VAR 

Bu gün Adana Stadında 

Mr:r sin -Adana kulüpleri arasında 
hususi ve önemli futbol müsaha 
kaları vardır . 

Birinci maç Adana Gençlik 
kulübü ile Mersin İdman Yurdu, 
ikinci maçta rla Adana Altıncı 

Demirspor ile Mersinden Deniz 
Harp Okulu arasında yapıla· 

caktır . 

Otlrblz çocuk 
mtlıabakaıı 

Çocuk Esirgfme Kurumu ta 
rafından tertip edilen ( Gürbüz 
Çocuk ) müsabakasına ( 35 ) ço 
cuk ıştirak etmiştir . Derece alıp 
mükafat kazanan çocukları )81.1· 

yoru:r : 

Bir yaşındaki g.ürbüz çocuk
lar mÜ!iabakası : 

1 - Nurünni~a Baı ıtcı , 2 -
Ferruh Gürııel , 3 - Dolgunay 
Torumtay 

İki yaşındaki gürhüı çocu1'

Jarııı müsabalrnsı : 

1 - Ender Mete , 2 At-

lu Vural 
Üç yaşındaki çocukların mü 

sabakası : 
1 - Metin Simer , 2 - Tfir· 

kan Tuğman , 
layan 

3 - Mine Çağ-

Dürt yaşındaki çocukların 

mü abakası 

1 - l lürşide Ağao~lu, 2 -
Yurdanur Ye~en , 3 - A}sel 
Sağ ay 

Beş yaşındaki çocukların mü 

sabakası : ' 

l - Çetin Simer, 2 - U~ur 

Güçlü , 3 - Makbule Demirci . 

Saban ıormaları 
, İktisat Vekaletince sabun foı 

malan hakkında yeni . bir ni:tam· 
name ha7.ırlanmıştır. Dahilde imal 
veya hariçten ithal edilerek satışa 
çıkarılacak sabun tozları bu niz· 
aınnamede gösterilen standart 

formaları haiz olacaktır • 

( - • Fakat tereddütsüz de kabul ve 
iddia edebiliriz ki , okul cemiye
tin tesirinde lse de hazırlanışı nis· 
betinde ona tesir eder. Şu halde 
okul ve ailenin şourlu bir şekilde 
işbirliği temin edilmeden " Milli 
terbiyenin > baıarılmasına imkan 

yoktu . 

Bir Japon hilesi .. Hangi kıta zengin 
Sayın analar • babalar : 
Terbiye meseleleri üzerinde 

konuşmak çok zor bir İl ... Her· 
kes bu konu ile ilgilidir. Her mü· 
nevver bu işten anladı~ı iddia· 
ıındadır. Şu veya bu tedbiri al
makla terbiye davisının halledi-
1 ece~i zannında olanlar da çok .. 
Halbuki dava çok büyüktür. Ter· 
biye de ailenin ödevlerini in~e
lemcden evvel Türk çocu~unun 
na11l yetiştirilmesi liıım geldi~ini 

sözden geçirelim : 

Devlet bunu belirtmiıtir . 
Türk çocu~u Cumhuriyetçi , mil
liyetçi, rtraık91, devletçi , iııkılap
çı, laik yetiştirilecek ve en ileri 
biliİ ve teknik terbiyesi de ve · 

Harp hud'adır derler. Bu kaideye en uygun 
hareket eden muharibler mutlaka Japoniardır. 

Japonya ne zaman biı harbe · girmişse, mutlaka 
bir çok orijinal hile ve hud'alar göstermiştir. _Fara
za, bu sefer harp başlarken Guam adasına yapılan 
ani baskının muvaffak olması da gene böyle bir 
hileye atfedilmektedir. 

Har bin başlamasından bir hafta önce fırtınalı 
bir havada Japon bandıralı büyücr·k bir yelkenli 
gemi Guam civarında!< i kayalık ara çarpmış ve 
parçalanmı$tır. Adadaki Amerika gemicileri hemen 
geminin imdadına koşmuşlar ve Japon tayf alaraan 
ikisi müstesna diğer kaı.azed~leri kurtarıp kendi 
kışlalarına misafir etmişlerdir. 

Hepsi Japon olan kazazedeler dört beş gün 
adada kaldıktan sonra bir vasıta bulup deniıe açıl· 
mışlar ve 48 saat sonra da Japon donanması Guam 
adası önünde belirmiştir. 

MeQ-cr kazazede gemiden kurtaı ılanların lıepsi 

casusmus .. Ve bunlar mühim bir Amerikan üssü 
oları adada gördüklerini açıkl~rda dolaşan Japon 
filosu kumandanına bildirmişlermiş .. 

• * * 
Amerika, yani yeni dünya mJ daha verimlidir. 

Yoksa eski dünya, yani Avrupa mı? 

Bugünkü cihan harbinden evvel tutulmuş olan 
istatistiklere göre bir çok maddeleri yetiştirmek 

bakımından Avrupayı Amerikadan üstün tutmak 
icap ediyor Faraza buğdayı ele alalım : 

1938 de Avrupa 650 milyon kental Öuğday ye· 
tiştirmiştir; Amerika ise 230 milyon kental. 

Şekeri ele alalım: .Avrupa, 1938 de 8 milyar 
156 milyon ton imal etmiştir; Aınerikada yapılan 

şeker ise ancak bir milyar ton tutmuştur. 
• 

Patates mahsulüne gelince, Avrupa dünya istih· 
salinin yü7de 89 unu yetiştirdiği halde, Amçrika 
mahsulü dünya istihsalinin ancak · yüzde yedisidir. 

Aldığım ı ı: malumata göre, 
İaşe müskşarlığı, büyük şehir ve 
kasabalarda' bilhassa ekmeğin 
kartla dağıt ıldığı yr-rlerde mahal· 
le bi rliklerinin çabuk teşkiline e· 
hemmiyet vermektedir. Bu suret
le lusa 7amanda lüzum görülecek 
maddelere dair verilecek kartların 
bu teşkilat marifetiyle daiılaca2ı 

anlaşılmaktadır. iaşe müsteşarl ığı 
mahalle heyetlerinin vaıifeleri ve 
ne suretle çalışacakları haHında 
bir talimatname haı.ırlamaktadır. 

laşe müsteşarlığı, :kartlarda 
suiistimale maııi olmak için nu- • 
maralı iaşe belgeleri bastırmakta
dır. Bu belgeler yakında vilayet· 
lere gönderilecektir. Belgelerde 
herkt'sin nakil vesair vukuatı ya· 
ı.ılacalı:, hir mahalden rliğer bir 
ye~e giderken d<• kaydı düşürülı-
rek yeni mahallede bu vukuat 
belge üzerinde işart"t olunacaktır . . 
Böylelikle her türlü vukuat iaşe 
belgesi üzerinde işaret oiunarak 
~uiistimale meydan verilmiyecek 
tir. 

Mahalle mümessileri, mahalle 
sicili tutacaklar ve iaşe belgeleri 
üzerinde vukuatı kaydedilecektir. 
Mahalle mümessillerine münasip 
bir ücret verllmeııi muhtemeldir. 

Türkiyeye gelecek 
Romen takımı 

lstanbul şampiyonluğunu ka
ıanan Brşiktaşlıların soa zaman
larda ecnebi takım gelmemesinden 
dol<ıyı çok ıönük geçen futbol 
faaliyetini arttırmalc gayesile Ro· 
manya şampiyonu Rapicl takı· 

mını iki maç yapmak üzere şeh
rimize davet ettiğini evvelce bil
dirmiştim . Son dakikada haber 
aldığıma göre , Rtıımanya fut bol 
federasyonu, R:ıpid takımının iki 
maç yapmak üzere Türkiye se-

yahatine müsaade ettiğinden Ro· 
manyalı futbo!cuların gelecek haf. 

ta ;~ ınde şehrimi1.e gelmesi kati 

ııurette tt:karrür ttmiştir . 

Takım kadrosu içinde Ma('a• 

ristanın Honııarya takımından muh 
telif o~·uncu hulunrluğu bildirilen 
lfoµidlilerın buruda yapaca~ı maç
lara büyük bir ehrmmiyet veril
mekte ve çoktanberi bir e<·nebi 

takım maçı seyredemediğimiz ci 
hetle bu lcarşılaşmaların geniş bir 
alaka göreceği tıthmin editmek
tedir. Müsabakaların birinci5i ba· 
har bayramı olan 1 Mayıs cuma 
günü Beşilttaşla yapılacalctır . ikin
ci karşılaşma 3 Ma} ııı po.ızar günü 
oynanacaktır. · 

• 
Sakarya barajı 
Bildirildiğine göre , Nafia 

Vekaleti Sakarya nehrinde bir 
bar&j yapılarak bu suretle temin 
edilecek enerji ile elektrik istih· 
salini derpiş eden bir proje ha

zırlamıştır . 

Bu proje Meclise sevkedilccek 
ve kabulü halinde tahsisat ayn· 
lacaktır . Baraj yirmi metre tc· 
mel ve y irmi metre de toprak 
seviyr sinden yüksek olacak ve 
buradan 20 bin beygir kuvve~in· 
ele cereyan istihsal edilt:bile

cektir . 

Burada kurulacak elektrik 
fabrikası ıayeıinde Polatlı bölge 
sinin muharrik kuvvet ihtiyacı 

ve sınai tesisat için lözuml~ ce
reyan verilmekle kalmıyacak , 
Ankaranın dıı elektrik sarfiyatı 

buradan Lol ve ucuzca tetnin edi· 
lebileceklir . 

Bu sureti~ Ankarada elektrik 
li tramvay veya otobüs işletilme
si mümkün olacaktır . Baraj ve 
fabrikanın iki buçuk senede ta· 
mamlaoabilece~i anlaşılmaUadır. 

Sayfa 2 

Havacılık 

Gökyüzünün 
muziplikleri 

lık uçanla r için uçuşun ver· 
di~ i lıeyrcan, görüş şartlarını nQr· 
malin dışında bırakacak manzara
la r arzeder. Koskoca düzlükler 
b irer meydancık, orta büyüklük
lükteki ağaçlar fundalı, olur ol· 
m~z yükseklerde birer düzlük 
halinde gözlere çarpar. Bazen de 
fazla heyecanın tesiri oturulan 
iskemleye parmak ve tırnaklariy
lc perçinlenmiş gibi sarılan uçucu 
iı;in göı kamıftırıcı bir mahiyet 
olarak biraz <>n~e havalandık• 
tayyare mcyrlanını kaybedecek 
kad ar dalgınıık veya şaşkınlık 
verir. 

Bu mesleğin çocwaları için 
görüş çok daha başka şartlarla 
olur. Beş yüz metreden başlaya. 

rak iki bin metre irtif aa kadar 
yükselen tayyarccinin arazi üze· 
rindeki şelrillerdc bir deQ'işiklik 

f arkedcceti iddia edilemez. B'ş 
yüz metre yiilcseklilcten bir şeh
rin binaları. yolları bahçe ve 
parkları ne çeşit renklerle ve han. 
gi boyalarda görünüyorsa, iki bin 
metreye kadar } ülcaeleikçe ben
zer vaziyetler de görünür. iki bin 
metre irtifadan · sonra .bt!rlenbire 
gi>rüş değişir, hıcimler küçülür, 
renkler bulanır, hayaller az çok 
karışır. Tarla hudutlarının çok 
daha dü.şgün helirdiki göze çar
par. 

Karlı havalarda ve halk ara
sında ( ksüz oğlan yaması · diye 
adalan iri taneli yağışlarda ta·y. 
yare sür"atinin bir neticı-si otara.. 
tayyarecinin gözü öaünde beyaz. 
bir perde hasıl olur lci, bu halde 
uçucuların uçuş yükıeldi&deri ne 
olursa olsun 111ağı kısımları gör· 
melerine imkan ha11l olmaz. 

Sis denen ve bulutlara nisbct
lc çok daha daQ'ınık su buharla
n ı ihtiya eden hadise, ne garip
tir ki ufki rü 1yeti tdıdit ettiği 
halde, yani tayyarecı ilerHerini 
göreme1.ken şalculi görüş gdyct 
tabii bulııour. O kadar ki, s isli 
havalarda bu görme kabiliyetini 
ölçüye vuracak tedbirlere başvu· 
rulmuş, dikine fotoğrafltr alınmıf· 
tır. Bu fotoiraflardı vazih bir 
netlik elde edilmiftir. 

Esu görüş ve tayyarecinin 
aldandığı taraflar bunlar detiller· 
dir. Bir nakliy~ kolunun ) 'Ükselc 
irtifadan bir topçu mm:ı.arasında 
göz~ çarptığı, hatta gülünç olmak
la beraber lı:oyüR ıürulerinin iıti· 
rahata çekilmiş ve ciatılmıı piyı. 
ele birlıkleri ıannedilı1iti büyük 

harbin tecrübcteri ortayı 1'aymuf· 
tur. 

Uçucunun al<1anaca~ı taraflar 
çoktur. Yirmi bcf metreye kadar 
soya dalmış· bw denizaıtı•Jı gemisi
nin suyun iistünde bulundu~nu 
zannettirecek •u parlaldı~r, tahtı 
tayyarelerle geliıi güzel don11tıl· 
mış ye serp iştirilmiş meydanlara 
toplu taarruzlara sebep oldotunu 
çalı çırpı ile maskclenmif liıtar
yaların arazi üzerinde llaylS~luşla
rı, yürüyüş kollarının 6ir iuridal\k 
helinde göı.e çardtıfı aon harpde 
de tekrar müşahede edilmiştir. 

Uçılclarda görüş şartları irti· 
fala ve iki bin metreden "Sonra 
devamlı olarak detişir. Rasıdın 

aldanrra ihtimıtUeri yok detildir. 
Fakat çok kıymatli bir yardımcı 
olan hava fotoğrafları insan otlu 
nun hatalarını tasMh ve tımire 
çalışırlar. Bu ·sebeple tayyareci· 
ler, fotoğraflarinı karşı bir gizli 
sevgi l>eılerler. · 

·Atletlerimizin 
dünkü müsabakası 

Dün Şehir Stadında büyük 
atletizm müaat;alcaları yapılmış· 

tır . Müsabakalar muntazam ol· 
muş ve geç vakte lc:adar dcvaGJ 
etmiıtir . · .. 

Ekmek kartları 
yarın veriliyor 

Önümüz.deki ekmek kartları· 

' 

nın tevıiine yarından itil!>are" 
başlanacaktır. Kart te~zii .,ürolr' 

yi ne uki yt r ltr irıdtdir .. • 

t 



ietkik •• 
Hind ordusu 

B
. 1 
ır kısmı Birmanyada J aponlnra ı' 
karşı harp eden, bir ~ısmı Lib-
ya. Suriye ve lranda bulunan I 

ind ordusunun bir kısmı da Hin· 
istanda bulunmaktadır. Acaba 
U ordnnun kuvveti nedir i' 
Bazı yabancı a'keri mütehassıs · 

ta göre bu ordu 1939 da iki 
Üz bin muntazam askerle yüz bin 

Yerli asker, jandarma. ve milisten 
iirekkepti. Bu ordu kadrosunun 
eşte ikisini halis kan lngilizler 
tfkil ediyordu. 

\ 

1942 de Hind ordusu kuvvet· 
tnmiştir; kadrosu, dokuz yüz bin 
İşiden mürekkep elli lümene yük
elmiştir. 

Evvelce bu ordunun subay 
ildrosu yüzde doksan lngilizdi. 

Şimdi gün geçtikçe Hindli 
ubayların sayısı yükselmektedir. 

Hindistanda üç askeri mektep 
lrdır. Bunlar her yıl Hind ordu
una iki bin subay temin etmek
Cdir. 

Pamukyağı Fiah 
Ankara : 25 (A.A) - 25 Ni· 

ndan itibaren rafine pamukya· 
•nın muamele vergisi dahil çıp· 

olarak toptan satış fiatı kilo 
lfına 75 kuruş olarak tesbit 
di11niştir. Toptan ıatış asgari beş 
tııekedir. F abrika!ar asgari beş 

•ekye kadar satış yapmaya mec 
llrdurlar. Pamuk yağının ikinci 
e üçüncü ellerde azami satış fi· 
Uarı zeytin yatmdaki esaslara 
&re, fiat mürakabe: komisyonla· 
11lca ayrıca teıbit olunacaktır. 

Yabancılar bizi 
naııl giriyor 

I 
(Bııı 1 inci say/ıdı) 

oskova ile anlaımaları vardır 
c bilAiıtiına hepıi ile de kentli 
ini telif eylemiştir . 

Fakat Türkiye harp genişle· 
1kçe müteyakkız bulunmakta ve 
•ha mütC!'yaHıı bulunmak lüzu
\lnu hiısetmektedir. Geçenlerde 
lticiye vekili Sarıçoçlu Türki· 
enin politikasının sıkı bir bita· 
flıh istinat ettiiini ve bunu, ih· 
1 ttmek iıtiyecek kim oluna 
laun, ona karıı müdafaaya a-
1rrıkar otdu2'unu söylemiıti. 

Bu da, Tüılıdyenin mecbur 
İlrrıcdi"çe harbe girmiyeceii ve 

itdi~i takdirde bütüıı kudretiyle 
Gcadetc eucc~2i manasını ifade 

Türki.}'cniıı sulh içinde kalmak 
lii, yalnız. diplomatik maharetin· 
tn ve dürüsttü2ünden değil, bil· 
assa askeri kudretinrlen ileri gel· 
ektedir. 'tür'kiye iktisadi olduğu 
tlar, ıilih bıkımı .• dan da ihti· 

•ti tedbirlerini alıyor. Yeni bir 
rııfı daha silih attın çağırmıştır. 
illeti ciddi bir disiplin altına 
ltııttır. Kendisine karşı olan viid
rin ve tehditlerin hiç birinin 
inasınclan gafil değildir. Bütün 
lrafında ancak muharipler gör· 
tlt&edir. Jngiliıler suriye ve Irak
. ırlar' Ruslar Iranın şimalinde· 
itler, hal} anlar ve Almanlar 
. t ve Yunan adalımnı iogal et
·~ bulunuyorlar. Her tarafı harp· 
Çevrilmiıtir. Kafkas mıntıka· 

•11daki ve Karadeniz kıyılarında· 
1 huıekitın husule getirebileceıii 

bbüsleri bilmektedir. 

Pakat ıoiukkanlılı~ını muhafa· 

1 
ctınektedir. Çünkü hesabı ka

acak bir ordusu, mükemmel aa· 
trlerden mürekkep bir ordusu 
r.tır. Öyle bir ordu ki, muha· 
~lerin binnihaye yaralanacıkları 
ır ilem içinde Slpasağlam kal· 

'' bulunmaktadır. 
. Türkiye, bir çok milletlerin 
~ffctıe unuttukları eski bir akide:
\~•tQik etmekte ve kendi emni· 

•tt1 tecrübe ile denemiı olan 

•lrideye iıtinat ettirmektedir. 

Haıır ol cenge eQ"er istersen, 
lhQ ıalih. 

Akademi azasından: 
Andrc Chaum•iık 

_Dl5 HABERLER 
' 

Uzakşarkta 

Birmanya 
muharebesi 
Cephede hiç bir 
değişiklik yok 

Tokyo : 25 ( a . a. ) - Pa
nayda Japon hakimiyeti biriz. 
bir ııurette görülmektedir. 

Çunking : 25 ( a. a. )- Tun• 
gu cephesinde Japonlar 3000 kiti 
kaybetmiştir . Birmanyanın muh· 
telif c"phelerinde muharebeler 
şiddetle devam etmektedir. 

Tokyo : 25 ( A. A. ) - Ja 
pon kuvvetleri Panay adasında 

temiı.leme hareketlerini bitirmiş
tir . Kıyıdaki bütün stratejik nok· 
talar alınmıf ve ciüşman kuvvet
leri iç tarafta bir şey yapamıya 

cak hale getirilmiştir . 
Çunking : 25 ( A. A. ) -

içlerinde motörlü birliklerde bu· 
lunan Japon ileri kolları Laykal 
şimal bölgesini ele geçirdikten 
sonra ilerleyişlerine devam edi· 
yor . Düşman 22 nisan sabahı 
Panginin 16 kilometre doğu!lunda 
Tetanga varmıştır. Bu kuvvetlere 
yardım eden Japon tayyareleri 
Çin mevzilerini arasız bambala
mııtır . Çetin muharebeler devam 
ediyor . 

Süratli bir uçak 
Bertin : 25 ( a. a. ) - 190 

Foklu tipindeki Alman av uçal..
ları faal yete geçmiştir . Bu dün · 
yanın en ıürııtlı uçağıdır . 

Amerikadan ayrılan 
Alman ·diplomatları 
Vaşington : 25 ( a. a. )- Al· 

man diplomatları memleketlerine 
dönmek üı.t re Brezilyaya hare· 
ket etmişlerdir . 

Amerika harp 
istihsali programı 
iyi tatbik edildi 

Ruzveltin demeci 
Vaıington: 25 ( a. a. ) - Ruı

velt , harp istihsal programının 

çok i} i tatbik C!'dildiğini ıüyle· 

miştir. 

Ru zvelt , infilas.\·ona mani ol· 
mak için licyaı.saray<ta çalıştığın

dan kendisine yapıları ıiyaretlerirı 
asıariye indirilmesini emretmiş. 
tir 

İngiliz hücumları 
Londra : 25 ( a. a. )- Bugün 

lngiliı. avcıları Klesing üzerine 
hücum etmiştır. 

lngilterede konserve 
et satışı yasak 1 

Londra : 25 ( a. a. )- Kon
serve et satışı 27 Niıandan iti· 
baren menedilmiştir . 

Sibiryada yere 
inen Amerika uçağı 

Vaşington : 25 ( a. a. )- Bir 
Amerikan uçağının Sibiryada ka
raya inmesi burada heyecan uyan 
dırmıştır . 

Vatington : 25 ( a. a. ) -
Amerika hariciye nazırı , Sibir
yaya inen Amerikan tayyarecile
rinin göı. altına alınmasının dev. 
letler hukukuna U} gun otdu~unu 
ıöylemiştir . 

Fransız askeri 
mahkemesinde 

Klermonferan : 25 ( a.a. ) -
Askeri mahkeme devlet şurasının 
eski yüksek memurlarından möyü 
Diyer Kisyeyi vatana ihanet su· 
çundan gıyaben ölüme mahkum 
etmiştir. Kisye bir müddetten be
ri Londra radyosunda Fransa le· 
hinde propa2andılar yapıyor c.Ju. 

. Askeri vaziyeti tetkik 
! ( Başı l inci sayfada ) 

istiyen zırhlı ordular kış, kar ve 
hazırlanmış ~ovyet mevzileri önün· 
de ilcrliyemez oldular Etraf sarı· 
lamayınca da imha olamadı. 

Şimdi Almanlar hava şartları· 
nın kendilerine müşkülat çıkartmı· 
yacağ'ı, kendi hareketlerini durdu· 
ramıyacağı zamanı seçeceklerdir. 
O halde onları durdurmak yalnız 
Sovyet müdafaasına kalacaktır. 

• Sovyetler zırhlı orduların sal
dırımına karşı ne g-ibi tedbirler 
alabilirler? Onun araştıralım. Bun
ların başlıcası şudur. 

1 ·- Tankların aşamıyacakla· 
rı me"ziler hazırlamak. 

2 - Tankları pek çok mik
tarda kullanacakları tanksavar top· 
lariyle tahribetmek ve durdurmak. 

3 - Tanklara karşı çok gc· 
niş mayn tarlaları vücuda gelir· 
mek. 

4 - Şaıka doğru ilerliyecek 
bu ordulara karşı daha garptan 
ve gerilerine doğru saldırmak su
retiyle durdurmak. 

Bu tedbirlerden birincisi Sov· 
y~tlere pek müsait · görünmüyor. 
Çünkü tankları durduran en iyi 
ve kuvvetli mevziler geniş nehir· 
ler boyunca meydana getirilendir. 
Halbuki bu sahada Almanlar Do· 
neçi birçok yerlerde şarka geç· 
mişlerdir. O halde bu nehir bo
yunca sağlam bir mevzi tutula· 
maz. 

Daha gerideki Don nehri ise, 
Sovyet müdafaa mevzilerinin isti· 
kametini, yani Şimal - Cenup 
hattını takibetmiyor. Evvela cenu· 
bu şarkiye, sonra cenubu garbiye 
doğru bir istikamet takibedcrek 
Karadenize dökülüyor. Binaenaleyh 
mesela Dnieper vct Dniester'in 
1941 muharebelerinde Sovyetlere 
g-ördükleı i hizmetleri göremez. 

Yalnıı. Sovyetler Roıtofa da· 
yanan sol yanlarını zırhlı ordula· 
rın kolaylıkla düşüremiyecekleri 

şekilde tahkim edebilirler . Bu 
şehrin garptan ve şimalden Don 
nehri tarafından çevrilmiş bulun 
ması , müılaf aasına büyük imkan 
lar veriyor . Geçen sene de Al
manlar ancak çetin muharebeler 
ve uzun çarpışmalardan sonra 
burayı ele geçirebilmiılerdi . O 
halde Sovyetler tahkimat nye· 
sinde daha ziyade sol yanlarını 

muhafaza altına alacak ve bunun 
şimahnde diğer vasıtalarla Alman· 
ları önleıneğe çalışacaklardır . 

2 - Sovyetlerin bu kış es· 
nasında en ı.iyade tanksavar top· 
lar ve bunların ıırh delen mer· 
milerini imale çalııtıklarına ıüphe 
yoktur . Zaten 1914-18 harbile 
1939-42 harbinin arasındaki en 
bariz ı f ark , birincisinde alabil· 
diğine ağır çaplı toplarla iş gö 

Polonya Ordaıa 
çok 11ırımı, 

irana gelen kuvvet 
Tahran : 25 ( A.A . ) - Orta 

şarktaki Polonya ordusu büyü
müştür. Bunlardan bir kısmı Tah· 
rana gelmiştir. Bu kuvvetler seç· 
me bir kaç tümenden ibarettir. 
Bir çok Polonyalılar da Rusyadan 
lrana gelmişlerdir. 

ALMANYADA 
. iDAM KARABI 

Bern : 25 (A.A.)- Almanya· 
daki bir çok kimseler yiyecek 
işlerinde kanunlara aykırı hareket 
ettiğinden ağır cezalara çarptırıl· 
mıştır. idam edilenler vardır. Bir 
Deri taciride ölüm cezasına çarp· 
lırılmıştır. 

Macar Basvekili 
seyahata çıkh 

Budapeşte : 25 ( A, A. ) -
Macar laşvekili bir heyetle Tran
silvanyaye hareket etmiştir. Orada 
yeni demir yolunu tetkik edecek· 
tir. Basvekilin bir nutuk söyleme5i 
ve Pazar akşamı Budapeşteye 
dönmesi muhtemeldir. 

Koordinasyon 
heyeti içtimai 

Ankara: 25 (a. a.) - Ko
ordinasyon heyeti bu sabah 
Başvekilin reisliginde mutat top· 
lantısını yapmıştır. 

Vllfl llaltlaeal 
Viıi : 25 ( A. A. ) - Kabine 

bu sabah Mareıat Petenin reisli
tinde toplanmıştır . 

Atli'nin nutku 
Londra • 25 (A.A) - Alli An· 

zaklar günü 111ünaaebetiyle heya· 
natta bulunarak, müıterek davantn 
ehemmiyetinden ve yekvücut ol· 
manan lüzumundan anemle bah. 
ıetmiştir. 

Fransa Cenubi Afrika 
münasebetleri kesildi 

Viti : 25 (A.A) - Fransa ile 
cenubi Afrika birliti aruındaki 
diplomatik münasebetleri keıil· 
diğ! hakkında bir teblit netredil • 
"mittir. Bu vaziyet esaıen iki ıe· 
nedenheri mevcut fili vaziyetin 
teyidind~n ibarettir. 

ilan 
AOAHA ASKERLİK SUBE

SİIDEH : rüldüğü halde ; ikinci harpde 
küçük çaplı , tayyare ve tanlıaa 
var topların en büyük ehemmi,> et 1 - 328-329 doğumlu ter-
keıbetmiş olmasıdır . his edilen ihtiyat erleri 

Keza İngiltere ve Amerikanın 2 _ 316-320 doğumlu ter· 
da bu kış en ziyade bu toplar 
bakımından Sovyetlcre yardım his edilen acemi ihtiyat erleri 
etmC!'ğe çalıştıkları tahmin . oluna 3- Muvazzaf hizmetini yap· 
bilir . · mış t~rhis edilen 330-331-332 

Kanaatimizce önümüzdeki ilk 333-334 doğumlu usta erleri 

b~hır harbinde de en büyük Y okarıda yazıldığı vechile 
rolü bunlar oynıyacaktır · Eğer terhis edilen erlerin terhisle· 
Sovyet Ruıya elinde kalan sana , 
yile en ufak piyade birliklerine rine ait kayıtlarına 15/5/942 ta· 
verecek kadar bu toplardan yap· rihinden itibaren başlanarak 
mı~ , dağıtmış ve cephane ikma· haftanın sah, perşembe, cumar· 
lini de temin etmişıe , zırhlı va tesi günleri sabahdan öğleye 
sı.talara karşı müdafaa ~nsını o kadar yapılacaktır. bu kabil er-
nııpetle arttırmış demektır . Zırh• l · .. 
lı kuvvetlere karşı rnuvaff akiyetli erm muayyen gunl.erd~ ş~b~-
müdafaanın yegane çaresi halen I ye u~rayarak terhıs ışlerınm 
budru . yaptırmaları ilin olunur. 

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

mahalleri l 15 942 tarihinden 3~4-943 tarihine kadar bir sene 

müdaetle peşin para ve açık arttırma ile icara verilecektir. 

Kafi ihalesi 1 /5/942 tarihine müsadif cuma günü saat 1 S de 
defterdarlıkta müteşekkil komisyonda }apılacağından şartname
sini görmtk istiyenlerin her gün milli emlak servısıne ve 

taliplerinde % 7,5 teminatlarile mezkur gün ve saatta komisyon· 

da hazır bulunmaları ilin oİunur. 14-18-22-26 1404i 

ilan 
ADANA Kil lİSESi MOOORLOGONDEH • 

- Adana Kız lise.iinde (2976) lira (68) kuruş keşif bedel· 

lihela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 2814/1942 tarihine müsadif 5alı güııü saat 1 O 

da Adana Maarif Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 - isteyenler b\ı işe ait keşifname ve şartnamelerini gör

mek için Kız lisesi müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - isteklilerin (225) lira (25) kuruş muvakkat teminat ver· 

meleri ve ehliyet vesikası almak için de bu miktar Nafia işlerini 
yaptıklarına dair bonservisleriyle iki fotoğraf, (31) kuruşluk bir, 

(8) kuruşluk bir matbu ve bir kuruşluk uçak pullarını dilek~
erine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayete mura-

caatları lizımdır. 8-14-21-26 14044 

TİCARET VEKAlETİNDEN : 
Vekiletimiz halk ve Ordu ihtiyacım karşılamak üz ~re bam 

maddelerinin tedarikinde tarafımızdan da tedbirler alınmak 
suretile çok mikdarda istearinsiz margarin imal ettirmek kara· 

rınd"dır. Margarin imaline mahsus tesisatı olup da bu mevzuda 

çalışabilecek ve Vekaletimizle işbirliği yapabilecek eşhas ve 

müesseselerin selahiyetli mümesillerini 27/4 11942 Pazartesi günü 
Ankara 'da iaşe Müsteşarlığında bulunmak üzere gönderilmeleri 
ilan olunur. 4-6 14073 

ilan 
8 [.l E b i Y E R i Y A S E T i N O EN : 

- Kumaşı Belediye tarafından temin edilmek ve aikiş ve 

malzemeleri müteahhidine ait olmak şartiyle: Belediye zabıta 
memurları için (32) tarkım yazlık elbise yaptırılacaktır. 

2 - Elbiselerin muhammen dikiş bedeli, beheri (17) lira he· 

sabiyle (544) lira ve muvakkat teminat akçası (39) lira (70) ku· 
ruştur. 

3 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. Arzu edenler 

her zaman müracaatla görebilirler. 

4 - ihalesi 12/Mayıs/942 gününe musadif Salı günü saat 

on beşde Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Taliplerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminat 

akçalariyle birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olu· 
nur. 25-26 14079 

BElEOİYE RİYASETİNDEN : 
( Ekmek Kartları Dağiştirilecek ) 

1- Ekmek kartlarımn deği~irilmesine Nisanın 27 inci Pa:r.arteıi 
günühden itibaren baılanacak ve 1. Mayıs. 942 Cuma gününe kadar 
devam edecektir. 

2- Detiıtirme Furnnlarda saat yediden on dokuza kadar yapıla· 
caktır. 

3- Ekmek kartlarının alınabilmesi için Niıan ayı kartlarınan 
yazıla kasmanın nüfuı katıdı ve nüfus mildürlütünden alınan müracaat 
katıdı ile birlikte memurlara ibrazı lazımdır. 

4- Atır İfçi kartlarının daK-ıtılmaaı Belediyedeki büro tarafmdan 
yapılacaktır. Müesseselerin ve atır İKİ olanların muamelelerinin 
ikmali için şimdiden büroya müracaatları saym halkımıza ilin olunur. 

• 14081 25-26 

--------------------------------------~·--------------
TOPRAK MAHSULLERİ Of İSİ UMUM MOOORlOGONOEN · 

Eksper, Memur ve Muhasip alınacak 
Alım merkezlerimizde Çalıştırılmak üzere Eksper, Memur 

ve Muhasip y~tiştirmek maksadiyle 515194~ tarihinde Ankara "da 

2-3 hafta devam edecek iki kurs açılacaktır.';Kursa iştirak e· 

denler; kursun sonunda yapılacak musabaka imtihanına girerek 

kazandıkları takdirde alacakları derece sırasına göre asgari 60 
ve azami 100 zer lira kadro tahsisatlı vazifelere 3659 - 3968 

sayılı kanunlar mucibince alabilecekleri ücretlerle tayin edile

ceklerdir. 
EKSPERLiK KURSUNA 

Mecburi hizmete tabi olmayan Ziraat Mektebi mezunlariyle 

en aşağı Orta veya buna muadil tahsil görmüş olup zahire işle· 
rinde tecrübe ve ihtisas sahibi olduğunu tevsik edenler ve 50 
yaşını geçmemiş bulunanlar ve fili askerlik hizmetini ifa etmiş 
olanlar • 

MEMUR VE MUHASiP KURSUNA 

Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çalışmış bulunan· 

larla en az orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 yaşını 
geçmemiş olanlar ve fili askerlik hizmetini ifa etmiş bulunanlar; 
Girebileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazananlu

dan Ankara haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yevmiye

leri verilecektir. 

isteklilerin aşağıda yazılı vesikalariyle nihayet 1/5 942 akfa· 

mına kadar bizzat veya yazı ile Ankara·da Umum Müdürlük 

Zirat lıleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 
1 Nüfus Hüviyet cüzdanı 
2 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 

:~ - (Varsa) Hizmet vesikası. 
4 - Zahire işlerindeki ihtisasına dair resmi vesika. 

5 - Askerlik terhis tezkeresi. 

6 Doğruluk kağıdı. 

7 Sıhhatlarının vazife ifasına müsait oldutuna dair rapor. 
8 3 adet fotoğraf. 

25- 26 14077 



Sayfa 4 TÜRKSôZO 

r••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••ı . ' : •• •• •• 1 
: TURKSOZU ı 
1. i : Gazete ve Matbaası ı 
: 1 
! Türksözü OKUYUCULARIHA DOHYANIN HER TARA· 1 
! flNDA VUKU BULAK HADİSELERİ GOHO GO- İ 
: Gazetesi HOHEVERİR. TORKS~ZOHO TAKİP EDİNİZ. : 
• • • • 1 Bitap, mecmua, çek, llUet, aıı,, 1 
• Tu .. rkso··zu·· • • plAa, llarlta, llUamam matbaa • 
: ıııerlal Tlrklyede mevcat mat- 1 
• llaaıara rekabet eder derecede M tb • 
: talt ve alraUe eldea çıkaİ'll'. .. a aaSl 1 
• • • • i Türksözü Cilt Kısmı i 
• • 
: / SA8LAM, TEMİZ, ZARİF CİLT İ$LERİNİZİ ANCAK TORKSôZO 1 
İ MOCELLİTHANESİNDE Y APTIRABIURSİNİZ 1 • • 

- --

SA~1 
B O·R 
PAMUK - HUBUBAT 

25 • 4 - 1941 

= 
KiLO F/ATI J 

CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. S. , 
·-- --=ı. 

Koza 1 00.00 · 00,00 
ı Klevland Ç. I · oo.oo 
ı Klevland J_ 00,0ü 00,00 

Klevland il 00,00 i 00,00 

1 
M. Parlağı 00,00 1 00,00 

1 
ı P. Temizi 00,00 1 00,00 

1 

Kapımalı 1 1 

...!::_Çifidi 00,00 
K. Çitidi 1 0,00 1 

li Susam -o. 00 
I! Butday yerli 00,0 1 

0,00 .. 

11 Arpa 0,00 0,00 ' 

Yulaf - o.oo 1 0,00 ' 

:=- -- --
Ser1'f'• Dövi7. Kurları . DOLAR ; 

Alı~ 129.20 ' 
Satış - 132.20 

' STERLiN 
lihalot bedelleri ( mol 1 e• 776 
df' li ) primli salış 
T urklyeden 'gönderil en na v• 749 
lun bede ll e ri 
ihraç e dilen mol bed .. lleri 72& 
olarak gelen Dövizlerin alı$ 

kuru 
Yardım ve seyyahlara ve • 728 
sair e için gelen_dövlzlerln 
alıı kuru 
Primsiz satış (Tahsil mas• ~24 

; 
rotları vesaire ) 
ftr imsiz alı$ Kuru 520 i 

-
Nllletçı eczaae 

YENİ f CZAHANESI 
beledlye yanı 1. ..................................... 1 

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

NEVROZiNi TERCİH EDİNİZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

-------------------------------------------
TOliYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Samaye•i : !00.000.000 TÜTlt Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

ftara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 liram bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aoatıdaki plina iÖtc ikramiye daA-dllacakbr. 

.. Adet 1000 Uralık 4000 Lira 
4 . . 500 • 2000 

" 
4 " 2SO .. 1000 

" .o 
" 

100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 

" 
~o .. 4800 .. 

160 
" 20 " 

3200 .. 
DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktı§'1 takdirde yüzde -
20 fazlasile verilecektir. 

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

----------------------------------------"!""--

= Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
it yormadan ıstırapları dindirir. 

" R Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

: her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. M 
•~:llCll:ZZ&'2Cl!:S&&#U#:V&a##fi#A*~ 

SJ::ıac:ıırx:s n: u :va::ıac::ICl:cacız:z::acı~cm::z:11e1ıcmıcı1:::ıac:R 

--OP!~: ç~r,~~ :: M~r~M1!t :~--
•• , .... nauzı• Nazarı Dlldlatlae ! 

ipek ve. Yal çorapları nazdan kaçan sapları 

Franaa'dan henüz gdirtmif oldu~um Vitos' Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir:ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halin~ koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullamlabil~cek bir halde size iade edelim . .----------.. -----.... -......... , 

t-~~~~~~~i~~~~~:~J 
1 

Tuhafiye Maia%aaında 
Sipariş kabul Olunur 

15-15 -...... 1J934 
s:ıır::mııcszza:ııra:mııcun••• .. •:ıır•••M 
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En Büyük Hakikat · 
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= 1 
" iN ,. Ol~ MACUNUNUN Y lRATTlll SlltHl T. 

~ CAZİIE VE GOZELLİKTİR ! 
it "Radyolin11 harikulade mües-
11 sir terkibi, daima tazeliği ile 
R temayüz etmiş ve onbinlerce 

R kişinin tercih ettiti yegane diş 
il macunu haline gelmiştir. Diş 
il hıfzıssıhhasında ve güzellitin· 

de p ırlak neticeler veren 

"Radyolin., sizi terkibi meçhlil 
ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müıtahıarlarından da anüstıJ· 

ni kılmııbr. 

1 

• 

1 RADYÜLİN M 

1--·······-··-··--·-------mı 
• 

T. I ş Bankası 
aa911ı taıarnd ll•IQIUI 

1942 lllramıre ,ıaı 
KFŞIDELER : 2 Şubat,14 Mayu, 3 Aiu•toı, 

2 //t.incitepin tarihlerinde ya11ılır 

1941 111ram1reıır1 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lir• 
3 .. 1000 

" 3,000 .. 
2 

" 7~0 
" = 1,500 

" 3 .. 500 
" - ı,soo 

" 10 " 250 " 
cx 2,500 .. 

46 .. 100 .. = 4,000 • • 
50 

" 
50 " = 2,500 ., 

200 . 25 5,000 .. •• - •• 
200 .. 1(. •• - 2,000 .. 

TUrklye ı, aankaaına para yatırmaiq• yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

i L l N 

.Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz müstahdemleri için 19 çift Fotin i 

bef çifh kadm hademelere olmak üzere (55) çift iskarpin 1 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - F otinlerln beher çiftinin muhammen bedeli (20) lit 
ve i&karpinlerin beher çiftinin muhammen bt'deli ( t 6) lira olu 
her ikisinin tutarı (1260) lira ve muvaleltat teminatı da 94 li 
50 kuruştur. . 

' 3 - Fotin •ve iskarpinler Müdürlükte mevcut nümune 
göre olacak ve öl9ü üzerine yapdacakbr. 

4 - Ayakkabıların nümunelerlyle şarlnameai her aün 
mesai dahilindeo: - Müdürlük kalem şefliğine müraaaatla rör 
le bilir. 

S - Ekıiltme 4/5/942 Paıartesi günü saat 16 da Seyh 
P. T. T. Müdürlüğ'ü binasındaki elcıiltme komiıyonunea yap 
caktır. 

6 - isteklilerin eluiltme gön ve saatinde muvakkat te . 
nat makbuz veya Banka teminat mektuplariylc birlikte koP1' 
yona müracaattan. 18-23-26-30 14064 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit GüClii 
iaııl~ıiı yer : Tirksizü Matu.,. 


