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İNÖNÜ GECESİ 
Halkevimizde dün akşamki 

tören pek parlak oldu 

ı askerleri ı selektorler 
ı • 
1 isyan etti 1 

Londra : 1 ( a. a. ) - lio
hemyadaki Alman askerleri ara· 
sında bir ayaklanma olmuıtur . 

Bütün memlelı•lte aldaiu gibi , ikinci 
lnfHtil zal•rinin 22 nci yıldi>nümü dün •aal 
18 d• Htıllıeuimi~d• büyillı bir t6rer.le 
lıatlanmııtır. Milli Şelimi~in hayatı, ~aler· 

l~ri ve büyük e•erleri holılıında htıtipl•" 
taralmdan konuımalar yapılmıı ve weç 
vakıt törene 50n verilmiflir, Gelen t•lwraf
lara wöre, bu wün hertaralta lıutlanmı,tır. 

Hind meselesi 
Gandi ve Nehru 
karar hazırlıyor 

Ankar•: ı (Radyo gazetesl)
Hindiıtan meselesi bütün dünya· 
nın alikaaını çekm~ktedir • Hind 
liderleri teklifleri..::incelemektedir
ler. En mühim meıele Müılüman
ların kararı olacaktır . En mühim 
lllcaele timdi ıudur: Acaba akal· 
liyet hakları naııl kerunıcıktır ? 
l<rips teklifinin kabul veya ademi 
kabulüne dair bir çok haberler 
lclaırktedir.fFıkıt. bütün bunla
rın propajtanda oldutu anlatılı· 
Y•r. Bunun için bir kaç gün da· 
ha sabır ıöıteraıek lbımdır . O 
ıaman her tey bell(olacaktır. 

l.Gndra: 1 ( a. a. )- Krips'in 
teldifl~ri ha1'kında alınacak karar 
Gındi ve Nehru -tarafından ha
aırl11Unaktıdır . Çatıımalıt a de· 
vım edilmekte4ir. 

Co.rtııl S iMi 18Jf ... ) 

blerlllatlıJrl 

llarp ll••••JI 
11• ... ~topla•ıror 
Vıtinıton : 1 ( A. A. ) -

Yarın ilk toplant11ını yapacak 
olan harp lconıeyi çalışması tı

rnamile istifarl olacaktır • Ruz· 
telt , Paıifık cephesinde olmadı
Qından Hindistının bu konstyde 
t~nııil edilmeditini söyl~miıtir . 

llızakşark cephesi 1 
,., .. , .... , ..... 
••1•• llaralletı 

An1'arıa : ı (Radyo Oazeteal)
Formoı adasında Japon)'& aley
hine iıyan çıkmıftır • Ku,.e ve 
tdançuryada da vaıiyet aynidir . 
E.ıu ıenedenberi Japon itaati al
tındaki bir memlekette iıyarı çık· 
lhası çok ııyanı diHattir. 

Japonlar Tanau şehrini np· 
tetmişl er,tir. 

PaıifıUeki harp Avustralya· 1 
dılci kesimde toplanmıf bulunu
Vor. Somatrarta çarpıtan ıon müt
tcf ık kuvvetleri de teslim olmak 
lorunda kılmıttır . Müttt:fılder 
lihur tayyare nı~y<lanını bom· 
bılamıttır • 
'--~----------~--~~ 

Şehrimizin içme 
sugu meslesi 

------·------
llaJalar 11a,ında tetkikler yıpıb1or ve 

taıamlla tipleri teılllt edlUJor 
Alakadar kaynaklardan aidatımız uıalümata gör,~. şehir içme suyu 

meselesi tBz<inüude tutulmakta ve bu işin bir hal safhasına girmesine 
çal14ılmaktadır. Bu cümleden'~ olarak!Dilberler Sekisinde içme . ~uyu 
kuyularmda ıu verimi üzerinde tetkikler yapılmakta ve su çekıcı tu· 
lumbalarının tipleri tesbit edilmektedir. Diter taraftan imar heyetinin 
bu mevzudaki son kararı da beklenmektedir. 

MEYVE FİYATLARI 
BU SENE 

YÜKSEK OLACAK .......... .. .......... : 
i NARENCİYELER GİBi DIGER BiR İ 
i ÇOK MEYVELERDE BU S EN E J 
: SOGUKLARDAN MÜTEESSiR OLDU ı L........ .. .. " ...... ı 

Sotuklar ve donlar yüzünden 
bu yıl narenciyt: mahsulünün dü· 

şük kalitede olduğu ve rekoltenin 

ümid edilen şekilde elde edilme· 

diti malümdur. Alakadarların sÖy· 
leditine ıcöre, hemen her cins 
meyvelerde Lu sene soğ'uklıardan 

Vilô.getimizin iaşe 
durunıunu tetkik 

zarar-görmüş bulunmaktadır. Muh· 
telif çeşid:meyvelerin bu sene ge· 
çcn seneki kadar bol olmıyacatı 
ve meyve fiyatlarının geçen yıla 
nisbetle yüksek olacatı 1ahmi.n e: 
dilmektedir. Nitekim daha ıınıdı 
mahııul idrak edilmeden hatlarda· 
ki iiıümlerin kiloııunu 20 - 25 
kuruştan satın alanlar ve uu fiyat 
üzerinden pey ver~nler vardır. 

Maarif Vekilinin 
gençliği)ebriki 

Anka;a : 1 (A.A) - Maarif 
Vekili Hasan Ali yücel yapılan 
İnönü kır koşusuııda Türkiye bi· 
rincisi olan Yüce Ülkü Lisesi ta· 
lebesinden Eşref Aydınla Türkiye 
ikincisi olan Ankara yapı Usta 
Okulundan Sebahett!n Cavaldalı 
takım tasnifinde Türkiye ikincisi 
olan istanbul Maarif takımını ve 
bu gençleri yetiftiren <>tretmen· 
teri ilgilendiren bir tetekkilr telr· 
rafı iÖndermi9tir. 

iaşe Komisyonunun dünkü çalışmaları 

Vildy•I loıe Komi•yona Jiin •aal 10.30 da Valimiz 
ao_,, F•ilı o.ıanfın rei•liiinJ• toplanmııtıP . Bir baçulı 
•41Qt lıaJar •iır•n 6u toplantı Ja ı•lariP muhtelif madde· 
ı., iurinJe iaı• oazi,,.li •i>zd•n ••fİrilmif alınacak ted· 
6irlere aid /tararlar ittiAa• olanmuııur • 

Buradaki askerler " Barıı istiyo · 
ruz, evlerimize dönmek istiyoruz., 
demişlerdir. Ayaklanmayı b_astır
mak için zırhlı kuvvetler gonde
rilmif ve bu askerlerle bu kuv
vetler arasında çarpıtmalar oltur. 

Sovyet cephesinde düşen bir 

Alman tayyarei 

1 Sovyetceph~ 

Almanlar Yeni 
silahlarla 

akm yapacak 
Bowıatıerla rıal 

1tıaı mawallülJ•tl 
A iman ya wel•celı lııı 
İfİn de ha:ıırlanıyor 

Sovyetler Harkofa 
karşı biiyük bir 
taarruza geçti 

Almanya hazırllaını 
yaptı, harekete 
geçmek Uzere 

Ankara: 1 (R•dYO Gazetesi)· 
Sovyetl.:r Harkof a kartı bilytık 
bir taarruza ı•çmiflerdir. Har kofa 

kartı olan bu taarru~ yea1i detildir. 
Sovyetlt!rİıı bu 1011 tllarruz.unda ne 
derec~ye kadar wuvaffalır. olacak· 
ları iııe tüphesiz. henüz keatirile· 
meı. Almanlar çok hazırlanmıftır: 
Bunun için burada Rus hareketi· 
uio ne netice alacatı belli de· 
tildir. 

Berlinden gelen haberlere 
<Gerlal S Unı:ü aa1faa) 

Sof yada -------•• 
Orfiidare 

ilin edildi 
Ankara: ı (Radyo Gazet••ll -
Bulgaristandan gelen haberlere 
göre , Sofyada Örfi idare ilin 
edilmittir . Çünkü Bulgarların 
Sovyet Rusya lehinde bir nüma· 
yiı yapmuı önlennıek iaten
miftir • 

ÇBLTIBC:ILIB llLIBINI DABA 
KOLA'f aoucn 

Çeltik ekicilerinin ellerindeki 
tohumlukları temizlemek üzere 
Ziraat Vekaleti Vilayetimize iki 
adet Selektar makinesi tahİis et
miıtir. Vilayet ZiraatMüdürlütü 
bu Selektörleri tohumlukların en 
fazla bulundutu Ceyhana yolla· 
mak üzere tertibat almıştır. 
Makineler bu günlerde yola çıka
rılmıı ve çeltik ekicilerinin isti· 
fadesine verilmiı olacatı Öj'renil · 
mittir• 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara : 1 (a.a.) - Büyük 
Millet Meclisi bugünkü toplantısın
da 23 1 942 tarihinde tefrit ma
ıumiyeti kaldırılmıf buhınan To
kat mebusu Hasif Ahmet Aytuna· 
nın mahkemeıinin meni kararının 
katileştiti hakkındaki Bafvekalet 
teıkcresi okunmut ve keyfiyete 
ittila kesbedilmiıtir. Bundan son
ra Milli Müdafaa kanununun 
bau maddelerinin tefsiri ha1'kın
daki mu.batanın muhtelit bir en· 
ctlmen tarafından tetkiki tas. 
vip olun.muş ve Cuma günü top· 
\anmak üzere celseye son veril· 
miştir. 

Lavaı Petea 
1erlne geçmek 
arzaıandadır 

Ankara: 1 (Radyo Gazetesi) -
Vişide bir kaç gün içinde vaıiyet 
yine değişmittir • Laval ortaya 
çıkmıştır. Ve Lival kabinede yer 
almak istemektedir . 

Vaıington: l ( a. a. )-Fran-
11z elçisi hariciye nezaretine gi-
derek hükumeti hakkında iıalıat 
vcrmiıtir . 

Bir habere göre . L5val Baı· 
vekaletin uhdesine verilmesini 
istemiıtir . Amerika Livalin it 
başına geçmemesini isti} or . 

Bern : 1 ( a. a. ) - Lival , 
Amiral Darlanla birlikte Başve· 
Ulet muavinli~ine getirilmekte
dir. Lival siyasi işlere , Darlan 
da askeri itlere bakacaktır. 

PAPAllKLA ~UNKING 
ARASINDA MOZAKERELER 

Roma : 1 ( A. A. ) - Çun· 
king hükiimetile Papalık arasında 
görüımeler yapılıyor . Bundan 

ı 
maksat Papalıkla Japonya ara· 
ımda akdedilmiş olan anlatma 
yapmaktır • 

Bomba hadisesinin 
duruşması başladı 

Ankara : 26 (R•dyo Gazete•l)
bemba hidiseıi bugiln devam et· 
mittir· Tahkikattan antıııldıtına 
göı c, bomba tıtıyan ve parçala· 
nan adam bir fedai idi. iki Yug•s· 
lavyıdı ve iki Sovyet tebaasındaki 
ıoçlular buailn ıorruya çekilmiı· 
dir. Muhakeme ıabahtan ötlcye 
ve öa-teden ıonra akıama kadar 
devam etmiı baıh bir anne ta
lile edilmiştir. 

Ankara :1 (Türltaöıil muhabirin
den) - Ankarada Atatilrk bulva
rında Alman bilyilk elçisi Fon 
Pepcne Suikaat ttıebbüsü hadise· 
ıinin mulıakemeaine buailn ıaat 
9, 30 da Ankara ıtır ceza meh
kemeıinde baıtanmııtır. Bu mcıe· 
lenin ilk muhakemeıini tAkip e· 

............. 
Amerikada 

31.000 tayyare 
imal ediliyor 

Vaşington : 1 (a. a.) - Bir• 
leşik Amerika mümessiller mec· 
lisi 31. 000 tayyare imali için 
6 .990.000.000 dolarlık tahsisat hak· 
kındaki kanun layihasini kabul el· 
miş ve llyihayı Ayan meclisine 
sevketmiştir. ............. 
denler müddei umumilikten ııirit 
karti almak suretiyle salona aire· 
bilmişlerdir. 

1 HARP SAHNELERiNi TETKiK 1 

Saint - N azaire 
Muhtelif kaynaklardan lngiliz kıtalarının bukınına utradıtı bildi· 

rilen Franaa'daki Saint - Nazaire şehri, aptı Loire eyaleti· 
nin merkezidir ve L\lire nehrinin Atlas Okyanuıuna d6küldü· 

tü noktanın sat kıyı11 üzerinde kurulmuıtur. Nantes fehrinden S9 ki· 
lometre uzakta olan Saint Na:ıairi'in nüfusu 38,200 kişidir. Şehirden 
Orlean i'arp ve devlet demiryollarının hatları sreçer· Saint - Naza· 
ire limanı Loire nehrinin menbaına çok yakın bir yerde ve nehrin 
sat kıyısında olup, açık denize bir kanalla bathdır · Liman çok emin
dir ve gemiler buraya kolayca girip çıkabilirler. Suların seviyesi, en 
alçak oldukları zaman, ıekiz metre derinlitindedir. 

Saiat - Nazaire sulh zamanında muhtelif mamüller ithal ve ihraç 
ederdi. Evvelce Meluiki'ya Antillere, orta Amerika'ya işliyen posta 
vapnrları buradan kalkarlardı. 

Saint - Nazaire'de büyük gemi inşa tezgahları, hızar fabriaalan, 
makine inp at6lyeleri, bir briket fabrikası, bir dökümhane, bir un fab· 
rikuı ve madenleri knlçe haline sokan bafka bir fabrika vardır. 

Saint - Nazarie'nin merkezi bulundutu eyalet 11 konton ve S6 
komOnden mürekkeptir ve nufusunun yekılnu 187 ,000 kişidir. Saiot 
- Nazaire'in kendiıi iae S3,S80 nüfualu 4 komil ı::ı den mürekkeptir. 
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l . 
Askerlik bahisleri üstünde ,i · '· HAB _RLER 

Stratosfer 
harbine dair 

/ 

Şehir yollan 
tamir işleri 

Ekmek kartı •• tevzıı 
VE 

• • 
ışı pürüzlü olanlar 

H 
ava meydanlarında , Uçan. 
kaleler muazzam kanatlarını 
açmışlardır • Bu uçakların 

çok büyük sıkletleri bize Jule 
Verne ve Vdıin yazılarını hatır· 
latırken bugünkü insanlığın icat 
dehası bu iki büyük muharririn 
hayalhanelerinde yaşıyao buluşla
rı tatbik mevkiine lioymustur . 
Motörler yavaşca dönüyorlar . 
Uçağın ekibi muazzam gövde 
iç:n<le kaybolmuşlardır . 

4: Kalkınız 1 > korkunç vın· 

lama boşluğu yırtmaktadır ve bu 
büyük makine hava meydanının 
geniş a !a nında kıtymakta<lır . 
Biı i diğeri arkasından , Uçaııka· 
leler topraktan ayrılıyorlar . Fi· 
lonun kulakları sağır eden gürül· 
tüsü hangarların üzerinden gel
mektedir . 

Bu kocaman uçaldar ıonu 
elmıyan boşlu~un merdivenlerine 
tırmanıyorlar . Royal ir Force'un 
ilk strasfor uçuşu bıışlam ı ştır • 

Aylardımberi , Büyük Britan
ya ve Amerika ga1.eteleri , Uçan
kalelerdı::o uzun uzun bahsettiler. 
Kısa bir zamanda strasforde faa· 
1 yete geçileceğini yazdılar . 

Filonun kumutan uçağıııdaki 
tayfalar muharebe mevkilerini İŞ · 
gal et'll işlerdir . El ktrikle ısıtıl
mış elbiselerine artı" lwla}ca 
alışmışlardır . Çünkü strasforde 
en kalın kürkler bile kafi gelme· 
mekted ir . Ayrıca çeşitli yü.ksek
liktere göre oksijt'n cihazını da 
ayar ederek teneffüs forıksıyoııu
r.u idare etmek lbımdır . 

Oksijen claima Ohijm 
Stratosferik uçaklara vaziyeti 

kavramadan binmek gafletinde 
bulunacak kimı;eler .kısa bir za. 
manda havasızlıktan baygııı bir 
hele düşeceklerdir . Evvela diz. 
leri ve bacakları bir ağrı kaplar, 
sanki buralım görünmij en bir 
mengenede sıkışıyormuş gibi his· 
sedilir . Daha yükseklerde , 6500 
metrenin üstünde wide işlemez 
bir vaziyete gelir . Şiddetli 
kramplar başlar . En mukavemet 
insan bile bu ağrılara ve ıztı· 
raplara çok güç tahammül eder. 
Bunların ilacı : Oksijendir . Dai
ma oksijen ... 

8000 metrede tarifi güç de
~işiklikler o!ur . Bu itiraflarda 
şiddetli diş a~nları başlar. Eg-er 
tedbirsiz bir tayyareci , stratos
fer uçuşu yapmadan evvel bir 
diş doktorunu görüp de dişlerini 

inceden inceye tedkik ve mua
yene ettirmezse stratosser taba
kalarında diş ağrılarına dayana
mıyacak hale düşer . 

Uçan kal e!erin adamları yük· 
seklerde g~çen bütün hadiseleri 
bilirler ve onlara göre tedbirlerini 
alırlar . Bu yükseklerde uçmadan 
evvel aylarca azar azar yükst:!erc k 
antremanlar yaparlar . 

Bir bombardımancı , kafa~rnı
<ta bütün ha}·ati talimata bir si· 
nema şeridi gibi geçici resmi yap· 
tırır ve onlara uyma~a ı;a. 

lışır . 

7000 metre yükseldıkte uçan 
normal bir süratle uçuyorsa bom 
balarını atabilmek için hedefe 4 
kilometreye kadar inmesi lazım· 
dır . Pilot beyninin sayfalarında 

bütün hareketleri riyazi bir lı:ati

yctle yazılıdır . 

Hedefe yapılacak hilcıım zamanı 

Uçak komutanı hücumun bü
tün ayrıntılarını hııfızasında geçi 
rir : Tayfanın vaziyetlerini ve 
vazife ba~ında toplanmalarını , 
diA-er hafıf bombardıman uçakla 
riyle karşılaşmak ihtimalini , hü
euın anını her ıeyi inceden ince
ye araıtırır ve her safhasında 
~ir kre nometrc taml~ı ile İfleme· 
ıine dikkat eder . 

• Havacılıkla }ules Verne'in 
ve Vells' in lıayallerirıi hatır· 

lalan buluşlar IJapılrmşlır . 
Uçan Kaleler , 8000 metrede 
dövüşmektedir/er . Bu kale
ltrin nasıl hazırlandığı ve na
sıl uçtuğuna dair / mages mec
muasından di/..kate de*er bir 
yazıyı tercüme ederek sütun
larımıza a/ı.1Joruz . Okurları 

mız bu önemli harp vasılosı· 
nın stratosferde nasıl iş fÖr· 

düğüne dair verilen malumatı 
alaka ile okııyacaklarclrr 

• Makineli tüfekçiler gayet ıa· 
kin oksijen cihazlarını kontrol 
ederler. Düşmana hücum esnasın· 
da biraz daha fazla oksijen Jcul
lanmaları ıaruridir. 

Uçak hava tabakalarının sey· 
•ddeşmiş kısımlarında yoluna de· 
vam eder. Hedeflerine koşan bu 
kocaman hava gemisinin yapılma
tı için kullıınılan kı} metli maden· 
terin kıymeti 61) bin sterlindir. 
Çok yüksekliklerde uçarken hava 
gemisinin kanatları üzerinde kalın 
bir buz tabakası meydana gelir. 
Sisin kesafetinden camlar şeffaftı. 
ğını kaybeder. buna mani 0lmak 
için hususi tertibat vardır. 

Hücum ıın:i geldı~i zaman, 
bomba atıcı hesaplarını yapar. 
Bir kere, iki kere, üç kere bom· 
ba atan düğmeye basar. Ancak 
g()ıülebılen hedefin ortasında, 

a~aiıd;tn birka.,: kilometre küçük 
duman sütun!arı yükselıli~i ı,ıörü· 

lür. 

Düşman avcı uçakları çok 
yükseklerden taarruz eden bu ha
va gemilerini yakalamak için ha· 
valanmıştır. Hampden ve Wellıng· 
ton ar bir kaç bin metre kadar 
aşağıdan karşı teraf tayyareleriyle 
şiddetli bir muh:ı.rebeye tutu4ur· 
lar. Bu esnada uçan kııleler vazi
felerine devam ederek büyiik in 
filaklar neticesinde artık kesif du
manlarla kaybolmuya baş'ıyan he
defler üzerine tonlarca bombalar 
atarlar. 

Harekat bittiği zaman bu bü
yilk uçaklar geniş virajlar alarak 
üslerine dönerler. Bır kaç saat 
sonra bütün dünya bu stratosfer 
hava hücumunun büyük neticele
r ini öğrenir. 

Çözülmeıi ~üç meseleler 

Koyal Air Forbe'un araştır· 
ma bürolarında stratoaferin halli 
lazım meseleleri çok ince bir 4e
kilde incelemektedir. Bu yeni uçuş 
sisteminden azami f aydalanmıığa 
ve f aydalarıoı çoğaltmağ'a ça'ışıl

mıı.ktadır. Yükselme rekoru R. A. 
F. un teğmen Adamıı adır.daki 

bir subayındır. Bu subay 1927 ha-

Sebze pazarı yolu 

Alakadarlardan aldığımız ma
lumata göre , şeh:r yolları inşa 

ve tamir işlerine pl~n gere~iııce 

devam edilmektcriir . Sebze pa· 
zarı önünden geÇt!ll yolun Ja İn · 

şım kararlaşmıştır. Bu yol bugün
lerde bir müteahhide ihale cdı· 

..ıect'ltir . 

Kızlar arasında 
voleybol maçları 

Tertip edilen proğ'rama göre, 
öııümüzdcki pazar günü saat 
14,30 da Kız lisesı sahasında Kız 
lisesi Sarı takımı ile ayni okulun 
Kırmızı takımı arasında bir vo
leybol müsabakası yapılacaktır . 

Adana Ögretmen 
okulunun tatili 
Şehrimiz Öğretmen okulu <lün 

ders arası tatili yapmıştır. Bu ta · 
til bir .kııfta sürecek, ayın altısın
da deı si ere tekrar ba~lanacıtklır . 

Bi lgemiz glreı birin 
ellik mlıabakaları 

başbyor 
Bölge iÜreı birincilik müsa· 

bakalarına pazar günü Beden Ter
biyesi Bölge binasında başlana
caktır. Bu müsabakaların meraklı 
olacaA-ı tahmin olunmaHadır. 

ziranında takriben 13,000 metre 
yükselmiştir. 

Bu re koı u. ltalyanların daha 
} ükseklere çıktıklarını iddia etme
lerine ra~men henüz kıtaıı tanıa
recı yoklur. 

12,000 metrede yapılan uçuş 
lann halli lazım bir çok mesele
lt-ri urdır. Tehli"e anında bu 
yükseklikte pilot için hiç bir lı.ur 

tuluş ümidi yolı:tur. Tayyare dışı· 
na çıkarak, paraşütle atlamak ve 
yere inmek teşebbüsünde buluna· 
maz. Eğer böyle bir teşebbüste 
bulunursa vücudu şiddetli tazyik 
farkları neticesinde patlar ve der
hal olür. Eğer böyle bir .rülısıık· 
liUe uçağın kapısı açılırsa, bu ko
caman makinenin çeşi tli tazyikler 
neticesinde parnmparça olması 

muhakkaktır. Stratosfer uçuşların· 
da tam bir giivcnliğ'i elde etmelc 
için çift bölmeli ve dikkatle ka· 
patılmış uçak kaLineleri yapılmak. 
tadır. Ayni ıamanda uçak "om· 
partımanların& mermi tesirlerinden 
.koruyarak bütün aaldırıı!ardan 
masun bir hale koymağa çalışır. 

Bugün stratosfer harbi her 
hangi bir romancının hayalinde 
yaşattığı bir konu olmaktan çık
mı~tır. Bu iş R. A. F. un günlük 
meşgaleleri arasına giımiştir, Y(
ni tip uçaldar yapılmaktadır. lJ. 
çakların teknik resimlerinde bir 
çok değişiklikler yapılmaktadı. 

UZAKLARDAN HABER 

. 
........................ . : 1 
• • 
İ SENİRLİ 1 i 
ı Daha vakii geçmlf i 
ı dejlldlr. Bu Yaz • 
ı Bahçende Ç 1 çek i 
ı: ye rine sebze yeıı,. ı 

tlrmell ve toprakla : f mefgul olmallsm. ı 
: ........................ : 

Halit Onaran'ın 
lçelde teftişleri 

Mersinden aldığımız malumata 
göre, C. H. P. Bölge Müfettişi 

Halil Oııaran Mersin Halkevi ça· 
hşrnalarmı teftiş ve Beden Terbi· 
yesi lçel Bölgesi merkezine gide· 
rek idarecilerden çalışmaları hak
kmda izahat almışlardır. Parti Mü· 
fettişimizin bugünlerde Adıınaya 

dönmesi muhtemeldir. 

Takdirname alan 
idare amirleri 

Şavşat kaymakamı Sadık Gü· 
net, Pasinler kaymakamı lsmail 
Hakkı Baykal, Erbaa kaymakamı 
Avni dümar, Saf ram bolu kayma. 
kamı Suphi Aktan, Kangal kay
makamı Vasfi Bagatur, Çorlu kay
makam veldli Hayrettin Lokman. 
o~lu, H.ttay vuli muavini F.min 

Kır ıi ba~arılarden i.>türü Dahiliye 
Vekilliğince takdirname ile taltif 
olunmuşla rdır. 

Köy muhtarları 

iyi kabul görecek 
Köy muhtar ve azalarının sık 

sık ve lüzumsuz yere karakollara, 
nahiye ve kaza merkeıterine cel
bedı l likleri anlaşılmıştır. Dahiliye 
vekili valiliklere bir tamim yapa· 
rak küçük bir idare tcşrklı.ülü o
lan köy birliğinin başındaki muh· 
tar ve halanna lıiımetleriyle mü
tenasip muamele yapılmasını ve 
önemsiz işler için ikide birde 
k<1ylerinden ayrılmalarının önüne 
geçilmesini bildirmiştir· 

Bölge Antrenörü 
Sivas b-Oliesindelııi güreıçileri 

onbe§ gün çalıştıran bölgemiz 
antrenörü B. Necati Tolcbudak 
şehrimize gelmiştir. 

Yurdda Zelzele 
Haber aldığımıza göre, dün 

Muğla ve Tavşanlı'da hafif i"i yer 
d~prerni olmuştur. 

• 
Kadmlarm kilolan - Çok garip bir nebat 

Cenubi Amerika geniş bir kıtadır. Bu kıtada 
şimendifer hattı azdır. Bunun için tayyare seferleri 
çok rağbet görür. 

Cenup ve Şimal Amerika arasında her gün 
birçok posta tayyaresi işler. 

Yakm zamanlara kadar tayyarede ücret yolcu 
başına idi. Bir yolcu ne kadar şişman olursa olsun 
ayni ücreti verirdi. Şimdi bu usul değiştirilmiştir. 
Kadınlar 70, erkekler 80 kilodan fazla olurlarsa her 
kilo başına aynca bir ücret vereceklerdir. 

Bu kararın hiç beklenmiyen garip bir neticesi 
olmuştur : Birçok kadınlar, kilolarının belli olma• 
ması için, tartılmaktan çekinerek, tayyare ile seya 
hat etmem eğe başlamışlardır. 

Bunun üzerine Panamerican Airways şirketi bir 
iliin neşrederek kadınların kilolarının yalnız bir mc· 
mur tarafından görüleceğini ve a-izli tutulacaiını 

bildirmiştir. 

* • * 
Brezilyada Kaladium isminde bir nebat yetişir. 

Bu nebatı yerliler, erkeklik kuvvetini yokedici ola· 
rak tanırlar. Bunun için her hangi bir düşmanlarına 
attıkları oklarının uçlarını bu nebatın usaresine dal 
dırırlar. Vücuda batan oktaki usare kana karışarak 
o şahsın erkeklik hislerini yok eder. 

Dr. Madaus, bu)1sateden farelere şınnga ede· 
rek yaptığı tecrübelerde erkek ve dişi fareler kısır 
kalmışlardır. lık önceleri doğurabilen dişi fareler, 
ölü yavru doğurmuşlardır. 

Tecrübeler tavşan ve köpekler üzerinde de ya· 
pllmış, ayni netice elde edilerek Kaladium nebat~
nın hakikaten zürriyet yetiştirme imkanmı yok ettı· 
ği anlaşılmıştır. 

Şimdi bu garip nebatın usaresinin tedavide ye· 
ri olup olmıyacatı tedkik edilmektedir. 

Nisan ayı elı.mel.:!kartlarınrı ta· 
mamen d"ğıtılmıı olduğı.:nu yaz. 
mıftık. Dün muameleleri pürüzlü 
olan bir kısım hemşerilerc k~rt 

verilmeıine devam edilmiş ve bu 
karne tevziatı Beden terbiyesi 
Bölge bahçesinde yapılmıştır. Di
ğer taraftan ağır itçi kartları tev
zii de belediyedeki daimi büroda 
yapılmaktadır. 

Hemşehrilerimizin ekmek kart· 
larının tenıamım yanlarına alma· 
maları ve yalnız o günkü ekmek 
ihtiyacına ait kısmı keserek fırına 
gitmelerini tekrar hatırlatırız.. Çün· 
kil kartını kaybedenlere hiç bir 
suretle yeni .kart verilmiycMkti. 

942 Kıdem tablosu 
Dahiliye Vekilliği, mcrktz ve 

taşra teşkilatı mensup!arına ai ı 
~941-194'l kıdem tablosunu ba~
hrmış ve ilgililere göntlermiştir. 

Bir nahiye merkezi 
Kalecik kazasına haklı Konur 

nahiye merkezi Agaylı köyünden 
Sulakyurt köyüne kaldırılmıştır. 

Birçok maarif ciler 
takdirname aldı 

Ankara Atatürk lisesi mate· 
matik öğretmeni Hasan Ôzbay. 
Ankara kız lisesi Turkçe Öfcretme
ni Celal Emrem, lstanbul erkek 
lisesi Tükçe öğretmeni Faik Öz, 
Nevşehir ortaokul müdür muavini 
Fevzi Kalkancı, Zeyrek orta okul 
labiiye yardımcı öQ'retmeni Ncjat 
Besener takdirname ile taltif edil· 
mişlerdir. 

Okullar arası maçı 

Aldığımız malümata göre, ıeh
rimiz Ticaret mektebi ile Muallim 
mektebi futbol takımla rı arasında 
lik maçlarına cumartrsi günü 
ııaat 14,30 da devam cdiltcektir . 

Mersin Bölge 
Fudbol Şampiyonu 

Mersin : 1 (Türksözü Mu ha · 
birinden) - lçel Bölgesi futbul bi· 
rincilik müsabakaları neticesi Pa· 
zar günü Tar.sus sahasında Mer
sin idman Yurdu Gençlik kulübü 
takımı ile Tarsus idman Yurdu 
Gençlik kulübü takımı arasında 
yapılan ve Mersin takımının ka 
zanmasiyle neticelenen müsabaka 
ile taayyün etmiş ve Mersin idman 
Yurdu Gençlik kulübü lçel futbol 
şampiyonu olmuştur. Bölge ikinci· 
si Tarsus idman Yurdunun Kollej 
ile yapacağı müsabakadan sonra 
anlaşılacak lı r. 

Küçük çocuklarına 
şeker verilecek 

Vilayetlerimiz 

işçi kesafeti f aıla olan yerler· 
deki fakir ailelerin beş yaıindan 
küçük çocukla ı ına şd..er dai;ıtıl

ması etrafındaki hamlıklar Litmek 
üzeredir. Bu maksat111 hazırlacıan 

talimatname önümüzdeki günlerde 
Vekiller Heyetinin tasdikine su· 
nulacalı.tır. 

Hazırlanan bu hlimatnameyc 
iÖre, fakir olduklarını ıöyliyen 
aileler bu durumlarını mahalle 
"fakrühal., mazbatalariyle tevsik 
edeceklerdir. 

Bu ıribi küçük çocuklara yıl
da altı kilo parasız feker verile· 
ccktir. Talimatnamede işçi keıa

feli fazla olan yerler bildirilmek
tedir. İstanbul, iz mir, Ankara, 
Kayseri, Zonguldak, Esk'4ehirbuvi· 
llyctler aras.ındad.r. 

Sayfa 2 

Ziraatciye NÖrwe • • 

Bahçeli evin 
derin sihri 

A
vrupada harpten evvelki dol,.ş · 

wıalarımızdan biriıııinde şehre 
yakm bir Alman evinde çok 

enteresan bir ·mevzu ile karşılaı · 
mışbk. Evin ~ahibi kazancını bir 
az daha arttırmak gayesiyle sebu 
ve çiçek fidesini, salon çiçeklerin! 
yetiştirmek için yersizlik yüzünden 
evinin tavan arasını sera haline 
sokmuştu. Damm iki tarafındaki 
kiremitlerin bir kısmım çıkararalt 
yerine cam kaydurmuş, tavannu 
beton yaptırmış, ve böylece teşek · 
kül eden çatı alt& ıerasına bir soba 
kurup evin bacasına borusunu 
bağlamak surtiylc kış sıcaklıj'mı 

da temin etmişti. Daha buna 
benzer bir çok daraç yerlerde 
ziraat yapma imkanlarma ait 
misaller vardır. Mesela, evinin 
damını beton yapıp üzerine 60 
santim toprak doldurmak suretiyle 
bir kısmı sebzesini istihsal eden· 
lere raatladığımız gibi; muayyen 
ebatta sepetler ördürüp içine top· 
rak doldurarak evinin duvarı 

boyunca sıralayıp patates yetişti· 
renler de vardt . 

Fakat memleketimizin geoifliti 
bu kadar külfete katlanmaya hiç 
lüzuın göstermemektedir • Her 
halde bahçeli ev yapmak ve 
bahçelerinden kendi evinin bir 
kasam olsun sebze ihtHyacmı te · 
min etmek imkanı her zaman ve 
her yerde mevcuttur • 

Burada sırası gelmişken apar· 
limanlar hakkuıdaki kanaatlerimi 
söyliyeyim. Bence aparhmau 
medeniyetin en uıanistz bina tarzı· 
dır. Bilhassa arazisi bol mewle· 
ketler için aparbman; ruhu daral· 
tan, rengi öldüren, koıkakhtı 
şahlandıran bir varlıktır. Meçhul 
bir tehlikeye karşı birbirlerine 
sokularak yaşamak, topraksızlıkla 
toprak bolluğuna harp ilan etweL: 
çahıruadau kazanma hissi aparh · 
ıuaucılığı doğurmuştur, denebilir. 

Halbuki bahçeli ev, bahçeli 
şehir Türklüte has bir ikametgahı 
bir şehir ııümunesidir. Onda 
tabiattan bir parça vardır. Onda 
daralan bir ruhun ilacı, açık ha· 
vadan, rengi doğurucu Güneıten 

ruhu okşayıcı ve dinlendirici 
yefillikten, para gibi zamanı say
dırmayan, zamanı unutturan, hadi· 
seleri ta&.:ip etmeğe amil bir çok 
varlıklar vardır. 

Bahçeli bir evde yetifen 
şahsiyet hayatta daha muvaffalıı.i • 
yetli iş yapar. Çünkü kendindideıı 
emindir • 

Bahçeli evden yetifeıı bir 
bayan evine çok daha fada batla· 
dır. Çünkü onun bahçede bir çok 
hatıraları muhakkak ki ıakbdır. 
Çünkü bahçeli bir ev daha çok 
iz bırakır, daha çok sevilen şey· 
ler taşır. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Peı şembe - 2.4.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7 .33 Müıik : l l4fıf Pı ugr au' 
( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleı i 
8.00 Müzik : Hafıf proaramın 

devamı (Pi) 
8.15/ 
8.30 Evin Saati 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : ıarkı ve tür• 
küler 

12.45 Ajans Haberleıi 
13.00/ 
13.30 Müzik : şarkı ve türküler 

programının devamı 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti 
18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Mfizik : 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberl~ri 
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Güzel Sanatlar 

Çoraplar Dlnra11 
Yed•d Nedim Tör .DIŞ HABERLER 

Bu aan dostum Kenan'ın ÇO · 

rı,&ar rliln~·aaında dulattım: Yıl· 
nıı Sıvu viliyetiııde toplanmış 

YÜzQ aıltın çorap örııejil Ditl'r 
Vİll) etlerimi ete de kim bilir neler 
van.lır neler amma, dostum Ke· 
nan'ın ıücü bu hdarına yetmiş, 
bu kadarını toplıyabilmiı . Müıe 
deril ya bu tek hir insan. Elleri 
nurdan kopıun, himmeti varoliun!. 

Sovyet cephesi!••••••••••••• AVUSTURYA'DA AFRiKA' DA 

Güıel bir kadın aya~ında bi· 
le olsa, çoraptın igrenirim. Fakat 
rusam Kenın'ın Sıvas çorıplarını, 
handiyıe, öpüp ltoklayasun ıeldi. 
Olnar çorap degil, birer hablo. 
ıanJd ay ata fİ) ilmek için ddil, 
karşılarına ıeçi p ıeyrcdilınek için 
Ör61mü~t .. 

Dostum, O} alarda yaptığı gi· 
bi, bu çorapların ela motiflerini 
bir bir akkara resmetmiş. ı~te si· 
ıe, Lirkaç örnek sunuyorum. On· 
lara balon da yüre2iniz açılsın. 

Bunlar, Avrupa moda deı gilerin 
den aıırma fotoğraflar degil. Sı
vas köylülerinin ) erattıldan orji
nıl Türk motifleri . Bunlardan ııe· 
ler .} apılmaı'l Sveter örnekleri mi 
isterıiniz'? Boyun atlıları mı, du
var ki2ıtları mı, perdelik döşe· 
ınelik kumatlar mı'? Basmalar mı, 
lllaaa örtüleri mi'? 

Dilimizce bıtlıyan "kendine 
dönüt,. hareketinin zevkimizde 
de, ~üıcl sanatlarımııda da gelif 
lifini ne vakit göreceğ'iı? 

Ne vakit, Avrupa dergileriR· 
den, Avrupa örncklerincien .} üzü. 
Dıüıü çevirip kendi renkli, engin · 
dünyamı:ıa bakma11nı öğrencceğiı? 
Butoprakların sanat yemişlerini 
ne vakit tadaca~ıı'? 

Biı, srene Sivas çorapların• 
dönelim. Hele şu çorapların adla 
rına bir bakın : 

Muhabbet çengeli. Yandım ala· 
madım. Yarimi eller aldı. Eli 
mektuplu. Hünkar kilidi. Ergen 
btyılı, Sarhoş yolu. Katip çimçiti. 
Citcr deldi. incili küpe. Bindallı. 
Gül bahçesi. 

Her köyün çorop motifleri 
ayrı. Sonra da her motifin ba~ka 
bir minası var. Öyle ki, Sivas 
pazarına ayıı ayrı köylerden gel· 
raiş olan kadınların ve erkeklerin 
bekar mı, evli mi, dulmu, nişanlı 
mı, ve hangi köyden olduklarını 
çoraplarından anlıyabilirsinizl 

Bunlar çorap değil, adeta nü 
fus tezkeresi! Bir de bizim anonim 
ve şahsiyetsiz çoraplanmı21 düşü· 
nün. 

Zengin olsaydım , ressam Ke· 
nan'ın topladıtı oyaları. kumaşla· 
rı, çorapları ve daha başka böyle 
meraklı kollcko.iyonlarının hepsini 
aahn ahr da odıtları bunlarla süs
lü bir sanatoryoın kurardım. Ve 
bu sanatoryoma, .. Kendini aşağı 
fÖrmc. denilen illete tutulmuş ruk 
hastalarını konuklatır, onlara her 
tün Türk yaratıcı dehasınıo bin· 
bir esil örneA"ini göstere tattıra 

iyilik ve satlık sunardım!. 

!!!t: ............ 
( ••sa 1 inci sa7/ada ) 

Yenidcllıi : (a.a.) - Hint müs· 
lümanları birliii temsili komıtesi 
lnıiliı teklifleri hak"-ında bir karar 
almadan içtimalarını talik etmi$tir. 
Komite birliiin Allat Abadda ak· 
tedeceti senelik kona-reı;i muna
ıcbetile bu şehir.le tekrar topla· 
nacaktır. Komite reisiyle azalar 
Allah Abada hareket etmiştir. 

19.46 Müzik : 
20.15 Radyo iHeteai 
20.45 Müıik : 
21.00 Konuıma 

21.15 Müıik : 
ll.30 Konuıma 
21.45 Müıik : Radyo Senfoni 

orkeıtra11 

22.30 Memleket Sut Ayarı ajanı 

Haberleri ve Boı ıalar 

2'l.4S/ 
~.so Yarınki 

t\ıpınıı 

Proıram ve 

(Başı 1 iııci say/ada) 

göre, Almanya bugün hazırlıkla · 
rını yapıııı,tır . Vt' Ruslara karşı 
yok idici Jıube iudiriluıt'k Üıe · 
redir. 

Moıkova : 1 (A.A) - Otuz 
bir martta cephede mühim hare· 
kat olma111ışlır. 30 Martta :ıs. Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Ruslar 6 tayyare kaybetmiştir. 1 
Banet denizinde iki mihver ge 
misi batırıldı. Kalenin cephesinde 
Sovyet kıtalar• ilerileıniş ve bazı 
meıkun yerleri geri almıştır, 

Londra : 1 (A.A.) - Pravda 
gazeteıi muhabiri, Sovyetlerin 
34 köyü geri aldığını bildirmek· 
tedir. 

Alman - askeri mahfilleri Rus 
ıitratejisiniıı muvaffak ol•wadı· 
tmı, ilk baharda Almanların yeni 
tabiyelerle harekete geçeaeği söy · 
lenmektedir. Rus tebliğlerinde 1 
"cephelerde mühim bir değişiklik 
olmadı,, sözleriııde büyük bir mu . I 
vafakiyetsizlik gizlidir. 1941 in 
ilk üç ayında SovyeUer hiç bir 
şey yapamamıftır. 

Düşman ilk bahar ve yaz ta· 
arruzlarında biç görmediği silah 
larla karıılanacaktır, yine Almaıı · 
lara göre, Donet havzasmda Sov. 
yet hücumları · püskürtülmüş, 27 
tank tahrip edilmiftir. Sivastopul 
daki hedefler ve Murmansk limanı 
ve kafileler bombardıman edil· 
miftİr · 11.000 tonluk bir Rus ge · 1 

misi batırılmııtır. Pravda gazele · 1 
sinin bildirdiğine göre, Sovzetler 
son üç tün içinde 34 meskun yeri 
geri almıılardır. 

Londra : 1 (A.A) - Alman• 
ya Norveçteıı 220.000 çift kayak 
istemiştir. Bu :Alınaııların ikinci 
bir kış harbini de 11a1arıdikkate 
ıtldıtını gösteriyor. 

Moıkova : 1 (Tebliğ) - Kırım 

cephesinde bir günde yüz Alman 
tankı imha edilmiştir. 

Bugün Sivaıtopolun mühasaar· 
sının ı20 inci yıl dönümüdür. Al· 
ınanlar Sivastopulu almak için 
on beı bin aıker kaybetmiştir. 
Son zamanlarda Almanlar buraya 
yedi tümenle taarruza geçmişler· 
dir. Soıı Alınan kayıpları 35.000 i 
bulmuştur. 

Berlin : 1 ( a. a. ) - Alman 
baı '.kumandanlığının b!ldi rdiğine 
göre, Alman lııtaları limen 'gölü
nOn ccrıup doğusunda 30 Martta 
Sovyet taaı ruzlarırıı püıkürtmüı 

tür • 
Sovyetler son haftalar içinde 

boıuna taarruzlarda bulundukları 
muharebe sahası ora} a buraya 
da~ılmıı, Bolşevik iruplarmın ba
kiyelerinden trmiı.Jenmitlir. 

Beflin : 1 ( a. a. ) - Alman 
tebliği, Donet havı.asile cephenin 
orta ve şimal kesimleı inde düş 
maıı taarruıları ıiddetli muhare· 
belerden sonra püskürtülmüştür . 
Bir Alman motorlu piyade tüme
ni ürelin şimal hat111ndan . taar· 
n.ııa itçerek düımanı mevzile · 
riııden çıkarmıı , } üıleıce esir , 
7 top , 65 bumba mıaldnesi ve 
mitral}Üz almııtır . 

Bertin : 1 ( a. a. )- Harkof 
bölgesinde Sovyet ıırhlı kuvvet· 
leri üç taraftan baş!ııyan ve bü
tün gece davam crlen topçu ha· 
ıırlığından sonra taarruza başla-

mııtır . 
Sovyetler bir çevirme yapmak 

için cenahlardan tayin ediyorlar. 
Bolıevikler Harkofun yukarı isti
kametinde tazyiki arttırarak son 
Alman yollarını kciimek istiyor-

lar • 

BOENOS 
KOMONiST 

AYRESTE 
TEYKif ATİ 

Boenos ayre~ • (A.A.) - Ko· 
münistlerden 34 kiti tevkif edil· 
mittir. Komünistlik faaliyetine kar
tı hnu met todbiılet almıttır, 

gaz yapılıyor 
Lo ndra : 1 (a .a .) - Avustur

ya 'cla Li b~n fabr ıkaları g eniş 

ölçüde g a ı :o. aµnıaya başlıını ı$tı r . ............. 
İtalya · İsvicre 
İktisadi paktı 
feshediliyor 

Bern : 1 (a. a .) - ltalya hü· 
kuıneti iktisadi vaziyetin zorlaş· 
ınası yüz(inden ı,vicre ile olan ti
caret muahedesini feshedecektir. 
halya yeni şartlar dahilinde bir 
anlaşma imzalamaya hazırdır. 

Blom mallkemeıı 
bAIA ifade abror 

Büyük muharebeler 
başlamak Üzere 
Londra : 1 ( a. a. ) - Yo r . 

kişert Post gaıeteı;inin ) aıdıgına 
göre, Libyada bü} ük hir muha
rebe başlamak üıeredir . Gerek 
lngiliz ve gerek Alman komutan
ları şimdi bütün zekalarını kul· 
!anarak hamlık yapmaktadır . 

Londra : 1 ( Tebliğ ) - Lib· 
yada İngiliz tayyarelen geniş fa· 
aliyet gösttrmiş ve ~onıel kuv· 
vetlerine erıak ve malzeme ta
şıyan koiları iz'aç etmiş ve bir 
kııç gemiyi batırmış ve bazı ge
milere de isabetler kaydetmiştir. 

Kı:ıhire : 1 ( a. a. ı - Orta· 
şark logiliz tebl i~i : Deme ve 
Matobadaki hava meydanlarına 
ve kamplaıına ka r şı yapılan hü 
cumlara paıaı lesi gecesi de de· 
vam edilm i~ • infilaklar olmuı ve 
) aogınlar çıkarılmışt ı r . 

ilan 

Vişi : 1 ( a. a. ) - Riom 
mahkemesinin son celsesinde din
lenen general Marten Fı ansız tank 
larının Alman tanl.:larındın ~·ok 

aşağı L.alitede bulundu~unu ve 
ıırhlı kuvvetlere hareket serbf's· 
t isi verilmemiş bulunduğuııu,müs
takil zırhtı tümenler trşkil edil· I 

1 

Cebelibereket Asliye 
memiş olduğunu ııöylemiştir . 

Rei" Gamlendeıı vaziyeti SOt• 1 Hukuk mahkemesin· 
muş fak at Gam len bu lıususta 1 d 
f aı.la bir şey söylemem İŞ, bu OleV· en: 
ıuun or<lu işleri içinde buluııaca- Kara boyunlu mahallesinde 
ğını an l atmıştır . Gökçe davut mevkiinde doğusu 

Maarifte tayinler 
Maarif Vekilliği ikinci sınıf mü·! 

f ettişli~ine Ankara Kı:r. lisesi tahi· 
iye öğretmeni B. Sami Akyol, 2 
inci sınıf müfettişlerden Sabahattin 
Eyüboğlu, 3 üncü sımf müfottişli· \ 
ğe 4 üncü sınıf müfellişlerden Mu
hittin Akdik, Ediıne kızaöğretmen 

okulu labiiye öğıetmeni ve müdü· 
rü Rebia Yakın lstanbul kız öğret· 
men okulu tabiiye öğretmenliğine, 
Siirt ortaokul müdür muavini ve 
matematik öğretmeni İsmail Hak· 
kı Ôzcanlı ayni okul müdlirlüğ iiııe 

1 tayin edilmişlerdir. 

İ LAN 1 

bağdadlı Kadir bahçesi sol 

kuzeyi yaveriye köyüne giden 

haı k güneyi behisnili Mustafa 

bahçesi ve yol ile mahdut beş 
dönüm tarlamn kara boyunlu 

mahallesinden Seydi oğlu Os

man Yazgan tarafından taşlık 
ve çalılıktan imar ve ihya 
ettiğinden namına tapuya tesçil 

edilmesi hakkıuda Cebelibereet 

Asliye Hukuk Mahkemesine 

ikame eylediği tesçil davasının 
icra kılınan muhakemesinde: 

Yukarıda hudutları ve 

mevkii yazıh tarlanın sahibi 

aharı olup olmadığı ve bir 

kimse namına kayıtlı olup olma· 

CelleUbereket Saib <lığının gazetece ilan yapılma· 
ı sına mahkemece karar verildi· 

&allak mallllemeııa ğinden alaka ve itirazları 
tlD : ı olanların Cebelibereket Asliye 

Hukuk m.ıhkemesi 176 sayılı 
Osmaniyenin Karaboyuulu dosyaya müracaatları ilin olunur 

köyünün Çağşak ve Kumluk 

mevkiinde şarkan Erğl'h Ali 

ve Osman bahçesi garben yol 

şimalen Mehmet oğlu Mustafa 

cenuben Bağdadi Kadir ile 

çevrili yedi dönüm tarlamn 

Karaboyunlu mahallesinden 

Yusuf oğlu Mustafa tarafındun 
taş ve çahları kesip temizlemek 

·ı . ~. 1 
suretiyle imar ve ı ıya ethgm· • 

den namuıa tapuya tesçil edil· 

mesi hakkrnda Cebelibereket 

Sulh Hukuk mahkemesine ika· 

me eylediği tarla tesçili dava· 

sının icra kıhnan muhakeme· 

sinde : Yukarıda hudutları 
yazıh tarlanın başka bir kimse 

namına kayıtla olup olmadığı· 
nın ve sahibi aheri bulunup 

bulunmadığının gazete ile ilan 
edilmesine karar verildiğinden 
itirazları olanların Cebelibere • 

ket Sulh Hukuk mahkemesi 

222 sayılı dosyaya müracaat 

etmeleri ilan olnuur. 1403'3 

ZA Yl - Askerlik terhis tez· 
kircmi zayi eylediğimden ve ye· 
niıini alacağımdan ca\dsinin hük 
mü almadığını itan eylerim. 14033 

Ceyhclnda Sadiye Kara 
Mezcr köyünden Salih 
oıtlu Şerif Çetin onbatı ı 

331 d•i· 

14023 

Zart makllaz 
Makbuz Bina 

Taı ilı No. vergisi 
Kuruş 

16/6/937 94157 4000 
817 /937 92996 '241 l) 

'20/ 10/937 91599 63'16 

Buhran 
vergiıi 

Kuruş 

1000 
2586 

Ceyhan l lususi Mulıuebe da 
iresiııe yatırdı~ım bina ve buhran 
vcr2ileıiııe 11it ) ukaı ıda tarih ve 
numaı alı makbuıları zayi eyledik 
Buıılıırın birer s u r e t i n i n 
Hususi Muhaael>e dairesinden alı

na<.·ağındaıı zayi makhuılaı ın kıy· 
ıııeti kalmadığını ilan ederiz .14031 

Ceyhan tüccarlarından 
Şe} h Mf'hmet ve ıeriki 

Ahmet ve Mehmet 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-j 
i Satlık Bag~ i i i 
i Yılanlı mevkiinde Mersin i 
i tertibi iki oda ve üzerinde yaz- i 
i tık çardak, 12 metre yükse~ li- İ 
i ginde iki kat taht, istirahat i i 
! çin büyük bir kameriye ile su ! 
t tulumbası, üzüm ve bir çok t 
! meyve ağaçlarını havi bağ sa· ! 
t tılıktır. Görmek ve daha fazla • 
i tafsilat almak için Ulucami ci- i 
! varında şekerci Ahmet Durana f 
e müracaat edilmesi. ! 
i 4-10 14026 • 
i i , ............................. .. 

~~···~···················-." 
ı ASRİ SİNEMADA :1 

• Suvart o f 
• a,45 Ba Ak,am "'urıar~ t 
• 8.45 

t Bütün sinama perestişkarlarının göz ı 
: yaşları içinde t 
ı• ROBERT TAYLOR · VİEN LEİGH in ı 
ıı YARATTIKLARI t 
t i BÜYÜK AŞK, VE GÖNÜL MACERASı OLAN t 

: TfJBKÇE SÖZLÖ : 

f VATERLO i 
~ . 
i' KÖPRÜSÜ !1 

• DEVAM EDİYOR : 

l•:ı B t a gla matlaada iki şalleıer birden • 

:

1 

YAURLO KOPROSO-MAVİ KUS : 
:ı Pek Yakında •.. Pek Yakında... : 
:: Blylk Artist SPENC:BB TBAC:Y iı 
ıı KARA GÜNEŞ ıı 
~ Şaheserinde : 
tı - ~ • 
·~ ..... - ................ -....... ':=---""· 

:··················· .. ••• .. 1 BUamum Çllçl ve Makine Sahiplerine ı• 
e M'OJDEI ••• • • • 1 DEMiR iŞ AÇILDI 1 
1 Her nevi alalı ziraiye imal ve tamiri • 

bütün makinelere yedek parça, pik v~ ı 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 
• her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş-ı 
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • • ADRES : E•ki l.taıyon karakolu karıuınJ Demir lı • 1 Telgraf Adreıi: Adana Demir lı Telefon 363 : ........................... 

iSKENOERUN ElEKTRİK İDARESİNDEN : 
(Elektrikçi montör alınacaktır.) 

lsltenderun Elektrik idaresinde ça'ıştırmak üzere 4 elektrik-

çi montör almacaktır. Talip olanların idareye evrakı milspiteler 
le birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. 3-3 

ilan 
CEBEllBER(KET C. MODOEİUMUMiliGiNDEN 

Cebeliber~ket Osmaniye Ceza e vinin 800 lirahk lüzumlu 

görülen yerlerinin inşa ve tamiri dairede mevcut şartnamesi 
mucibince 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin bu gibi işleri yaptığına· dair elindeki vesikalarla 

birlikte ihale günü olan 6 - 4-942 tarihinde Cebelibereket 

Mücleiumumiliğindeki komisyona müracaatları lüzumu ilin ulu· 

nur. 16-28 31-2 14009 

SEYHlH VİLAYETİ O[fTERDARllGINOAN · 
BEHERiNiN MUH. B. 

ADET L1RA K. CİNSi 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 

110 ()() 
:iO 00 
10 00 
8 00 

10 00 
5 00 
2 00 

12 50 
150 00 

Etüv kazanı ve makinesi 

Akümülatör 

Manömetre 

Termometre 

Tulumba ve boruları 
Arka çamurluk 
Ön jant 

Ön ve arka iç lastik 

Ön ve arka dış lastik 

Sıhhat ve lctimai muavenet müdürlüğünde mevcut bulunan 

yukarıda cins ve mikdarlariyle muhammen kıymetleri yazıl 
eşya 15/.4 942 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de açık 
artır~a ıl: satılacaklarmdan talihlerin % 7,5 teminatlari)le 

mezku: gun ~e saatta. komisyonunda hazır bulunmaları ve eş· 
yayı gormek ısteyenlerın de her gün Sıhhat ve lctimai mua· 
Vfnet müdürlü~üne müracaatları ilan olunur. 

27- 1 5--10 14015 



TÜRKSôZO 

:························· .. ···· .. ·····ı : .. .. .. : 
1 TURKSOZU İ • • • • • • 1 Gazete ve Matbaası 1 • • 1 : • • : Türksözü OKUYUCUlARINA OÜNYAHIH HER TARA- : 
! flNDA VUKU BULAN HADiSnERİ GÜNÜ GÜ- İ 
i Gazetesi NÜHEVERİR. TÜRKSÖZÜHÜ TAKİP EDİHİl. ! 
• • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, : 

1 pıau., barıta, bllamam matbaa Türksözü :. 
işlerini Tlrklyede mevcut mat-

1 llaalara rekabet eder derecede M f b • ! tab ve ılratle elden Çlkal'll'. a aası ! 
• • • • ı Türksözü Cilt Kısmı İ 

SAAl.AM, TEMİZ, ZARW Cil T iSURINiZI ANCAK . TÜRK SÖZÜ ! 
MÜC(llİTHANESİNDE YAPTIRABİLİRSİNİZ • 

1 1 ............. ~····· .................... ı 
• 

T. I ş Bankası 
Klçilk tasarral eıapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aavstog~ 

2 lkinciteırin tarihlerind~ yapılır-

194! ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000"· Lira 
3 

" 1000 
" 1.000 .. 

2 
" 750 .. 1,500 .. 

3 
" 500 

" = 1,500 .. 
10 " 250 u 2,500 

" 40 
" ~OQ u - 4,000 

" 50 " 50 .. 2,500 ., 
200 .. 25 " s,oorı 

200 '·' 
1(. 

" - 2,000 ... ~~---
~ Türkiye iş Bankasına pa ra yatırmr ~kla yalmz 
• par a bir i ktirmiş ve fa iz slmı olıtnaz, ayni 

J 

~ 

{ zama nda t a lllnlzl d e denemiş oıursu.nuz 
~ ......... ~~~_....,...,,....,~~ ............ ......_,,,._l..A'O-..M.. ,~,~-.Jo~ 

1 

- --

B o R s A i 

PAMUK - HUBUBAT 1 

30. 3 - 1941 
1 

==-= 
KiLO FIATlı 

1 

Ci NSi En az · En çok 
K. S. K. S. I 

ı~~za _ -1 oo.oÖ _oo,oo ' 
Klevland Ç. ı 00,00 
Klevland ı- 00,0Cı 00,00 
Klevland 11 00,00 1 00,00 

,_M.- Parla~·ı - 00.00 ı_Q9,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım ah \ 
v. Çiğidi 1---00.00 

_K. Çiğidi ı ~o~ _ 
Susam 0,00 
Buğday yerli 00,0 0,00 -1 Arpa 0,00 1 0,00 

1 Yulaf -Ô,00 1 0,00 

- . -- -- ,~. = 

1 

! ı Serbf!s Döviz Kurları 
il DOLAR 

129.20 1 
1 Alış 

Satış 132.20 1 

STERLiN 
hholôt bedellerl (mal 1 e· 176 ) 
deli ) primli satış 
Türkiyeden gönderilen nav- 749 1 

1 lun bedelleri 

1 
ihraç edilen mol bedelleri 728 1 olarak gelen Dö.,izlerln alış 
kuru 
YarJ,nı ..,,. soyyalıl ııra Vf' · 728 
s.ıİrt'! ı,.ın 4d;;ı(dövlde rln 
olı~ kuru 
Prlnı~i L 5ofı~ ( T uhıil mas· 

... 1 ru!lorı v uolre ) 
Pr lm!iz alış Kuru 520 

··- - - - - -
................................. 

Nlllatçı eczane 

YENİ ECZAHANf Si 
belediye Yam ----... --------------~ 

TOR·KiYE CUMHlfıllYETi 

Ziraat Bankası 

h Ka~ bi bozma dan, mide ve böbrekier1 ~ 
H yormadan ıstırapları dindirir. ft 

Kurulu•. tı:ttihJ : 18 88 

Sermay esi : !.OJ.J.JJD0.000 T ürk Lire., 

Şt!J,.:: ve ajana ndedi : 26c) 

Zirai vw ticari her nevi banlca muaı nelcler 

Para biriktirenlere 28.800 Jira. il'Q.-am~ıe veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihb~t!l; ııasa11 uf hesaı:.ılar,na en 

ilZ 50 lirası bulunanlara senede 4 <Rfa çcWilecek kur'a ile 
aşa~ıdaki plana göre: il.-"l!lmiye dağ~ıılacaktır . 

4 Adet lOOQ biralık 4000 Lira 
4 • ö()(!,. .. 2000 il 

4 .. ?~ı " 1000 
40 .. 100 1 " '4000 

100 " 50 •• 5000 
" 
" 12Q 1 .. 40 4800 il •1' 

l(~ .. 20 '"' :.1200 " 

DIKKA T : Hesaplan~; ymraial' iA · r sene içinde 50 
fa-adan aşağı düşmiyenlt..~ft- iktramiye çtlttığ\ ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilec&!Qb. .. 

Kuralar senede 4 def1t-, 1'1 - .&,Mil, 1\ 1 Birincikanun, 
Mart ve} l Haı:irao tariblnrinde· çe 'füeo~'ıetir, . _, ·-- ' .... ...... --

~ L1.1.Zumunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız Q 
M her yerde pullu kutulannı ısrarla iste yiniz. N 
U~:::nr:n-:a::::zo:ı::21:::u: 3rı:zc::=:::a::::a:::zz:21ı::zıc:a::zıı::s.ır.~ 
":~:xz:::u~:=::~u:::::zıc:::::::=:~ 

··-!]~ ~ :: Ç~[~~: :: ~~:r~~!~![] ···· 
tt Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! N 
N ipek ve Yal çoraplarmızdan kaçan sapları N 

fraosa'dan henüz getirtmiş olduğum Vilos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. A~ bir üc~etle çoraplarınızı 
tamamen eski halin~ koyarak teslım ederız • 

Artık giyilmez d iye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabilt~cek bir halde size iade edelim • ··----------................ _ ... _. .. , 

Tuhafiye Mağazasında 

Sipariş kabul Olunur 
13~15 13934 

:xus:::ua:z::=aaaa:~==x:= 

2 Nisan 1942 

• 
RADYOLIN 

NEVROZIN 
j Bitin atnluın panzelıll'ld;I• 
Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BiR TEK KAtl 

NEVROZiN 
:!u muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 
ını süratle izaleye kafıdir. Ro
n a tizma evcaı, sinir mafsal ve 
dele ıstıraplan NEVROZIN'le 

te:la\. i edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z l N ' d ir. 

NEVROZiNi TERCiH lDIHIZ 
icabında gürı de 3 kure alınabilir 

J) .. ~' 'I' .. il 

Muza/fer Lokman 
Berg-_n hastalarını muayea,111-

neslnda kabul eder. 
:n::=::::::a::::a::::::ı:c:=:::a::::z::a:~-===·l:IEl:ıı:m:~ 

•••••••••••••••••••••••••• • • i Merak.il Bayanlara Müjde!... i 
ı Ucu z l~ rımrı,~ ter ı i elimle kı.ıımeli11 i çok yiiksellır. ı 
• ADRES : As· i Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu f 
: Karşı sında Göz Dışpanseri sokağırıda Tcrıi ı 
• 5- 7 • MAKBULE NiL 13899 f 
•••••••••••••••••••••••••• 

J Abone ve llAa 1 'JCÜ JRKSözj} 
ıı şartları GÜNDELiK GAZETE. ADANA 

ı S ahip ve Başmuharriri 

ı Seneli~i . · . 1400 Kr. FERlO CELAL GÜVEN 
1 Aylı~ı . . 125 • 

ı Umumi Neşriyat Mil.dürl 

! llAnlar için idareye MACiD 00ÇL0 
• / müracaat etmelidir BosıldıO • yer : TORl<SOZO Matboo11 ..Jı 
!. .................... ":" .... ••••••tn•.Hiit!•0 W! 

.............................................. 


