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•• •• 
KARNE USULUNUN 

Di~er maddelere de 

• • 
TEŞMiLi MUHTEMEL 
Sovyet ceph~ 

Rusların 
DÜNKÜ 

kazancı 
KALININ VE 
BBIANIK'TA 

Anlcarıt : 4 (Radyo Gazetesl)-
Sovyetler şimdi en bilyük kuvvet· 
lerle cenup cephesinde toplanmak· 
radır. Bu anlatmaktadır ki Al· 
manya daha ziyade ıaldıracaktır . 
Lelingırad ve Simolenıkte Al· 
manlar mukabel taarruzlara te • 
febbüa göıtermişlerdir. Almanlar 
bu cephelerde sıkışık bir durum· 
dadırlar. 

Londra : 4 (T elit) - SoYyet 
CGerisl 3 Uııutl UTfada) 

A"kara : 4 ( Türkıöz.ü muhabirinden ) - /yi bir /tay
,, aktan aldığım malumata göre . elrme/ıı için olduiu gibi 
büyük i.tihlak merkezlerinde bazı muayyen maddelerin 
daha kart uıulüne bağlanmaaı hakkında tetlıikler yapıl· 
maktadır. Yakında kart uıulünün han11i maddelerde tatbik 
edileceği anlaıılacnktır. 

Alrilrada geniı hava ve kara keıif faaliyeti oluyor. 
Buna dair haberleri üçüncci ıahileJe bulacalı•ınız. Reımi-

miz, yanında bomba patlaya,. bir tanltı gÖ$feriyor • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Alnzanyadan aldığımız ! • . f • ı malzemenın vası /arını : • • : bir heiJetimiz tetkikte i : . : 
: BiR TEKNiSYEN HEYETİMİZ ALMANY A'DA t 

•••••••••••• • •••••••••••• 
r. Papea geldi 
Sofya : 4 (A.A) - O. N. B. 

Tür"iıtiyeye dönmekte olan Fon 
Papcn Sofya'da kııa bir müddet 
kaldıktan ıonra yoluna devam et· 
miıtir. 

Troçlll davaıı 
Ankara: 4 (R•dJO Gezete•l)
F on Papcn Bulgaristandan ge · 
çerken Türkiye·Almanya müna· 
ıebatınıo fevkalade iyi :olduğunu 
ıöylemiıtir. 

Madrid : 4 (A.A) - D.N B. : 
Mekaikadan gelen haberlere göre, 
Troçkiyi öldilreo katilin muhake
meıine baılanmııtır . Cepı'in 
G. E. P. ye mensup oldutu aa· 
nıhyor. 

RUSYADl KURUlAN 
POLONYA TOMENİ 

Londra : 4 (A.A) - Ofi Ajan 
aı muhabiri yazıyor: 

Ruıyada teşkil edilen üç Po· 
lonya tümeninin Irana dotru git· 

• ınelde oldutu haberine büyük 
•hemmiyet verilmektedir. 

Cenubi Amerikada 
Kauçuk tasarrufu 
BolnoA·ayres : 4 (a. a.)- Ka· 

uçutun azalmaaı üzerine Peru hü· 
kiirneti ham Kauçuk ile Kauçuktan 
Yapılan bütün maddelerin memle-
ket dııına çıkarılmasını men et· 
llliştir. 

Antalyada açılan 
yeni bir yol 

Antalya : 4 (A.A) - Antalya 
ıu ve yayla yolunun açılıf töreni 
1apılmaıtır. 

Ankara : 4 (Türksöıü Muha· 
birinden) - Almanyadan memle · 
ketimize gönderilecek lokomo·if, 
vaıon vesair demiryol malzemesi· 
ni tetkik ve teknik esaları tanzim 
için Almanyaya sekiz kişilik bir 

teknisyen heyeti ıitmiştir. Heyet, 

Devlet Demiryolları Umum müdür 

muavini Fuat Zincirkıran'ın reisli· 
2'inde, cer reis! Şaban Daıa, mal· 
zeme ı eisi Tayyip, cer heyeti fen• 

niye müdürü ve di2'er dört teknis · 
yenden mürekeptir. 

Heyet, Türk - AlmH tica· 
ret anlaşması hükümlerine Q'öre 
Almanyanın vereceği demiryol 
malzemesinin evsafa uygun oldu· 

tunu görürse, bu malzemenin ya· 
kında sevkine başlanacaktır. 

Romen -Macar 
sınır savaşı 

Macarlar Romenleri 
dün protesto etti. 

Protesto r~ddedildi 
Moskova : 4 ( a. a. )- Ma

car - Romen hududunda son 
gönlerde 64 çarpııma oldu~u söy· 
leniyor . Çarpıımalar devam et
mektedir . 

Kirgu Nurget ıehir yalcının· 
daki çarttııma şiddetli olmuıtur . 
Bükreıtelci Macar elçisi Roman· 
yayı protesto etmit ve Romanya 
bu protestoyu reddetmiıtir. Tran· 
silvınyada hudut boyusıca iki ta· 
raf da tahşidat yapmaktadır. 

ıoerlll S tlaell eul&dal 

• 

Balgar Brab 
Allllaa rzalerl . 
lçla daataı 

Ankara 4: (Radyo G~zetesl)
Berlindc Hihlerle bir muahede 

akdeden Kral Boris şimdi artodoka 

kilisesinde Almanyanın zaferi için 

dua etmektedir. Londra radyoııu 

böyle diyor. 

Hava Hücumları 
Londra : 4 (Teblit) -Cenubu 

garbi İngiltere üzerine bir tek Al· 
man tayyareıi dün akşam bomba• 

lar salmıştır. Hasar ve zayiat uıw· 

him detildir. 

YUGOSlAVYA'OAKİ 
İSYAH HAREKETi 

Londra : 4 ( "· a. )- Yugoı· 
lavyadaki Kukla hükümet bir 
tebliğ neşrederek çetelerin aile 
efradının rehine olaralc tevlcif edi· 

leceğini bildirmiştır. Yugoslavyada 
harekat devam etmektedir. 

Londra : 4 (A.A) - Taymis 
gazetesi Birmaoyadaki müttefik 
komutanıuın güç bir durumda 
olduğunu yazmaktaclır. Akyayda 
Japonlar karaya çıkmış detildir. 

buna dair haberler kati yen aııl · 
sızdır· irodova vadisinde 4000 
Birmanyalı Japonlarla beraber çar · 
pışmaktadır· 

Sidncy : 4 (A.A) - A·vuıtu• 
ralya hükumeti 18 den 60 yaşına 
kadar olan erkekleri pasif ko 
runma hizmetine tabi tutmuflur. 

........................... 
i Hind meselesi 1 
: 
t BUZVELT'IN ı 
t TAVASSUTU f 
ı iSTENiYOR ı 
ı ı 

i Son 6ÖrÜfmeler f 
Ankara: 4 (Radyo Gazetesi) -
Geçl!'n hafta oldu~u gibi ıimdi 
de haıa Hinoistan meselesi dün· 
yanın alakasını celbetmclıted i r • 
Müslümanlar Allahablld şehrinde 
toplanmış fakat tıeııüz cevabını 

vermemiştir . 
Lon~ra : 4 ( a. a . ) - lngiliz 

teklifleri Hind istanda partiler ara· 
sın da hala müzakere mevzuu ol
maktadır. Hindliler arası icra ko· 

Bay Ruzvelt ve dii'-r ıefler IGerial 3 üncıi aayfadal 

ı Uzakşark cephesi 1 

Stang'da 
savaşlar 
Filipinlerde yeni 
Japon hücumları 

Uçan kale faaliyeti 

Ankara: 4 (Radyo gazetesl)
Bugün ııelen haberlere göre, Bir
manya cephesi vaıiyeti iyi görül· 

miyor . Japonlar karada ilerle· 
me1'te ve ]lava hakimiyetini de 
elde tutmaktadırlar . 

Di~er taraftan relen haberlere 
göre, Amerikanın meıhur uçan 
kaleleri Uzakıarkta bir kaç gün~ 
den beri mühim f aaliyct gö•ter· 
mektedirler . 

Tolcyo : 4 ( a. a. )- JaJi>On 
umumi kararrihını göre, Birman· 

}'ada Japenlar 103 müttefik tıy· 

yaresi düıürnıüıtür. 

Nevyork : 4 ( a . a. )- Ame· 
rilcan uçan kaleleri dün gece Ja· 
pon Kayıerıine hücumda bulun· 
mut, bir kruvazöre , ve daha bir 

lcaç nalcliye ııemiıine isabetler 
lcaydetmiıtir . 

Londra : 4 ( Tebli~ )- lrva
dide muharebeler devam etmelc· 

tedir . Mandalay ıehri ıiddetle 

bombardıman edilmiştir. Stang'<.la 
Çinliler bir tayyare meydanını 

istirdat ctmfiler ve büyüle milc
tarda malzeme almışlardır . Fili-

pinlerde Japon hücumları püs · 
küı tülmüıtür . Japonlar dün Dar
vini bombalamıılardır. Hasar az· 
dır. Cıva Avustralya auları ara 
ıında ıon hafta içinde üç Japon 
gemiıi batırılmııtır • 

Yeni Delhi : (A.A) - Nebru 
ile Azad Veyvel'i ziyaret ederek 

uzun bir görfitwe yapruışlındır. 

Bu kounşwalarda Krips'de bu· 
lunoıuştur. 

_Yeni Delhi: 4 ( A. A.) -
Andoman adaları dolaylarında 

düşman gemilerine hücum eden 

tekmil Uçan Kaleler arızasız dön 
müştür . Tayyarelerimiz uçaksa· 
varlarla karşılaşmıştır . 

Yeni . Sıhhat 
• • 

proJemız 

MflMLBBETTIBI 

Ankara : 4 (Türkıözü muha · 
birinden) 1 Sıhhat vekilliği tcş· 

lcilat "anununu değiştiren bir ka · 
nun proıesı hazırJMmııtır. Bu 
proje ile ıağlık hizmetlerini kolay
ca lcarşılıyabilmelc için k adrolar 
genişletilmekte, bir hükümet tabi
bi ile idaresi mümkün olmuyan 
kazalara, iki hükümet tabibi vare
bilmek üzere hükümet tabibi ıa· 
yısı arttırılmaktadır. İleride İm· 
kan olunca her kazaya tekmil e
dilmclc üzere, bazı valililc ve ka· 
ıalarcJa sağlı le merkezleri kurula· 
caktır. Kafi mütehasııs yetiştir
mek üzere asistan sayısı artırıl· 

malta, ihtisas yapan asistanları 

daha bilgili yetiıtirmek üıere, bir 
müddet mütehassıs muavini ola· 
ralc çylııtırılmaları sağlanmalctadır. 
Bütün haatane lcadroları bir ara· 
yı getirilmelcte ve g~niıletilmelc
tedir, Şimdiye kadar lcadro dar
lığı yüzünden sıhhat memuru, ebe, 
hemıire iibi meslek memurları 
müstahak maaşlarını almakta güç
lük çekiyorlardı. Proje ile bu me· 
murların terfileri imlcanı temin 
olunmaktadır. Diş iabipleri evvel
ce 25 - 40 lira olarak 4 sınıft ı 

yeni proje ile 30 - 40 olarak 
sınıf 3 oolmakta, gedikli küçük 
sıhha memurlarının da, sıhhat 

memuru olarak sıhhat teşkilalına 

alınmaları temin edilmektedir. 
ayni proje ile vekillikte bir leva
zım müdürlüğü kurulmakta, lstan· 
bulda muvazzaf bir sıhhi malıe· 
me mübayaa komisyonu teşkil 

edilmelcterlir. 

BASTABANELEB 

ILBBABAB 

TAARRUZU 

Ankara : 4 (Radyo Gazetesi)
Almanlar ilkbahar taarruıu için 

hazırlıklarına büyüle süratle de

vam etmektedir . Romanya ve 

Macaristan Almanyaya asker yat· 

dımı yapacağını bildirmiş iıe de 

bu iki memleket arasındalci ihti· 

laf Almanyaya yapılacak yardım

ları ıekte.re uğratmııtır • 

Macar -Alman 
gerginliği mi ? 

Kahire : 4 (A.A) - iyi ma• 
lumat alan wahfillerde Macar hü· 
kumetin in, Macaristanda ki Al· 

man akalliyeti hahkında imtiyaz 
lar vermeği reddetmesi üzerinde 

Almanlar tarafından alınan yeni 

tedbirlerden bahsediyorlar • 20 
Martta bazı şehirlerdeki ,Alman 
gurubları şeflerine Budapcştedeki 

Almanlar elçiliği vasıtasiyle ve · 

rilen emirde mahalli kanunlara 
itaatsizlik mücadelesine beşlam· 

larak hükuiimet emirlerine kartı 

baltalama hareketleri yapılmaıı 

bildirilmiştir. 

Karadenizde 80,000 
Ton Patates Var 
PATATIS ftYATLABI DCIECBK 

Ankara : 4 (Türksözü Muha· 
birinden) - Bu sene patates fi· 
yalları mütemadiyen yükselditi 
halde, patates rekolteıi de yine 
bütün tahminlerin üstünde olmur 
tur. Ortalama bir tahminle reko 
20 bin ton fazlasiyle 80 bin tonu 
geçmistir. Fakat kışın çok şiddetli 
oluşn yüzünde o istihsal bölgele· 
rinden sevk pazarlarına ve iıtih· 

ı lak yerlerine patates gönderilme· 

Uzakıark Adalarından bir ltöf• 

miş ve büyük şehirlerde fiyallar 
yükselmiştir. Bu yükseliş derhal 

(Gerlal 1 üncü aaıf&da ı 
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HAVACILIK 

Tarihten bir yaprak ·i .··HABERLER Dev Rakamlar 
• 

istil8cı komutan Mahalle 
birlikleri 

Şehrimizde hayvan 
sayımı başladı 

• AMERi KAN TAYYARE 
FABRIKALARININ iNŞA 
EDECEtı l 16 ,000 UÇAK 
NE GiBi BiR ROL 

E 
mevi ailesi yıkılmış , bu ai 
lenin erkanından Haşamın 

torunu Abdurrahman Suriye-

den Fasa kaçarak orada bir mücl 
det Berberiler arasında yaşadı k

tan sonra İspanyaya geçmek he
vesine kapılmıştı . 

Yanında bulunanlara şöy 
le d i}"ordu : 

- İspanya , bir zamımlar 
ecdadıma tabi b ir memleketti • 
O güzel yerin elden 
tahammül edemiyorum 

Ahbapları : 

PORTRE • 
gitmesine 

• 
Rom el 

R
oınel Alınan yada milli bir kah · 
raman sayılmaktadır. Geçenler· 
de Orgeneral rütbesini almış, 

Almanyanın en büyük askeri 
nişanı olan Demir haç nişanının 1 

meşe dalı kordoniyle taltif edilmiş· 
tir. 

Romel yalnı7. bir asker değil 
dir. Ayni umanda geçen büyük 
harbe iştirak eden ve Nasyoııal 
Sosyalİl.mi yaratan neslin de bir 
örneğidir. Romel ı914 de 23 
yaşında bir teğmen idi. H~rbe bir 
maceraya atılır, yahut hır spor 
yapar gibi girdi. Az Lamaoda 

"askeri meziyet,, nişanını kaundı. 
19ı 7 de genç teğmenin talihi 

döıımüşe benıiyordu, İtalyan cep
h~sinde esir oldu, fakat görü pek 
delikanlı esaretten kaçmanın 

kolayını buldu ve kaçtı • 
Alınan bo7gunu genç teğmeni 

kimsesiL ve beş parası.1 sokakta 
bıraktı. ı918 bo1guou Alman 
gençliğinin uıiueviyetiııi boııııuş· 

tu· 
Halbuki Roıııel talihi yenıneği 

kendini öldürmeğe tercih etti. 
28 yaşında Tübingen üniver · 

sitesine girdi, bir sivil gibi yürü ye
mi yen bu eski subay ceketinden 
kahramanlığın birer nişanesi olan 
nişanlarını söküp atamıyordu, bir 
gün ceketindeki nişanlara bir de 
Gamalı haç ilave etti ve üniversite 
talebesi Romel, Vurtemberg 
ğönüllüleriRİn şeflerinc1en liirisi 
oldu. Sonra partinin karari yle 
hiçbir zaman yüreğinden çıkmamış 
olan orduya tekrar döndü. 

Bu sırada bütün Alman kütüp 
hanelerinin vitrinlerinde Binbaşı 
Romel' in, "Piyade hücum ediyor,, 
isimli bir kitabı göründü• 

1938 harbinden bir az evvel 
Rom el, Hitlerin karargah kuman · 
danlığına tayin •·dildi. Alman 
tümenleri Polonya ÜLerine hare · 
kata başlarken Romel bu vazifede 

bulunuyordu. Rornel harpten 
nisbeteıı uzak kaldığı için öfkesin 
den yumruklarını sıka .sıka vazife· 
sini yaptı. Nihayet ı940 yılı 
başlarken, sabırsızlıkla beklediği 
yeni vaı:ifesine başladı. Romcl 
garp cephesinde zırhlı bir tümen
in kumandanlığıııa tayin edilmişti. 

Ronıel ıslık çala çala yeni 
vaz.ifesinin başına gitti. Islık çaJ · 
mak, çok sevindiii dakikalarda, 
Romel ' in adetidir • 

Romel'in karargahı 22 tonluk 
bir tankın tarassut kulesidir. Ora· 
da mütamadiyen ıslık çalarak ve 
Layka makinesiyle fotograf çeke· 
rek harekatı idare eder. istirahat 
.1.amanlorında iskambil oynar ve 
bol bol şarap içer, sert bir kuman · 
dandır. Maiyetindeki subaylara 
vazifelerinin ölmek olduğunu sık 
sık hatırlatır. Maiyetine yeni 
verilen bir subaya şu sözlerle
hitap ettiği rivayet ediliyor. 

Sizi şimdiden tebrik ediyorum. 
Çok parlak bir vazifeye seçıldiniz. 
Sizden evvel bu işi idare eden 
dört subay bu şerefli iş başında 
öldüler, 

Garp 
bittikten 

ıeçti . 

cephesinde hareketler 
ıonra Romel Afrikay~ 

ı...... . ..... : 
ı Bu tarihi yazıda lstllA- i 
ı cı ruhu ta,ıyan komuta- ı 
ı nan h31etl ruhlyesl ile • 
ı mevkllnl kaybetmek Is· ı• 
ı temeyen tarafm enerji • i kudretini mukayese edil i 
ı mi• buıuyoruz. ı :...... . ..... : 

- Bu sevd adan va1geç , 
dediler . Koca Emevilik mahvol · 
du . İspanya tiib i olmaktan çık
mı ş , bundan ne çıkar . 

Fakat Abdurrahman kararını 
verm işti • Ne olur.>a olsun İspan
yayı elde edecekti . 

1 ı k iş olarak lspanya aşiret
lerine bir heyet gönderdi Ken · 
disine tabi olmalarını tekl if etti . 
Bu teklifini kabul ettıkleri tak 
dirde derhal oraya geleceğ"i ni 

bildirdi. 
Bir an dahili harp ve karga 

şalıktan kurtulamıyan l.spanyadald 
Araplar: 

- Vakit geçirmeden gel 
Seni beklıyoruz. 

Diye haber gönderdiler. 
Abdurrahmanın , ispanya kı

tasını daimi bir refaha kavuştu . 

racağı umuluyo rdu . Durmadan 
akan kan dinecekti artık . Her 
kes böyle sanıyordu . 

Genç Emevi şehzadesi , Is. 
panya topraklarında hakikaten 
büyük ve şatııfatlı bir merasimle 
karşılandı . Etraf ınria toplananlar, 
muvaff akiyeti uğrunda canlarını 

feda etrn kten çekinmiyorlardı. 
Fakat ispanyada hüküın ~üren 

vali Yusuf , hıçb i r tehdide al
dırmıyacak vaziyetteydi . Abdur
rahman , 756 } ılı 9 wayıs günü 
bu sefer, ispanyayı bila kaydü 
şar t kendbine teslim etmesini 
bild irdi . 

Yusuf, bu teklif üzerine der
hal oı dusunu ha11rltyarak harbe 
karar verdi ve birkaç gün ııonra 

iki taraf Mesare denilen } erde 
karşılaştılar. 

Abdurrahman etrafına topla
nan kuvvetlere büyük bir cesaret 
ve manevi kuvvet telkin etmiye 
muvaffak olmuştu . Kendisi de 
göz kamaştıran bir muzafferiyet 
kazaıımak hülyasiyle mücad eleye 
atılmış bulunduğundan cesareti 
kat kat f ulaydı. 

Vali Yu"luf ist' harbi , mev
kiini kaybetmemek için ihtiyar 
ediyordu. Askerleri harpten bık 

mış bir haldeydiler. 

İki tarafın bu haleti ,ruhiyesi 
Abdurrahmana muzafferiyeti ka
zandırdı . Yusuf da galip kuman
daı:a tabi olmak suretiyle vazi· 
yetini kurtardı . 

Fa"6t hakimiye te alışmış in
sanlar için tabi olmak çok güç , 
hntta imkansızdır . Onun için Yu 
suf da gizliden ı;rizliye taraftarla-

·Memlekette da~ıtma teşkilatı 
hakkındaki proje Vekiller Heye
tinde tetkik edilmek üzeredir. Bu 
projede mahalle v ! köy birlikleri
ne ehemmiyet verilmiştir. Bu su
retle mahalle birlikleri denen bir 
nevi mahalle ihtiyar heyetleı i teş 
kil edilecek, gerek karne ile, ge
rek kar nesiz da~ıtılacak madde-
lerde bu teşkilattan faydalanacak· 
tı r. 

1500 Parasız 
Talebe alınacak 
Yeni bütçe ile Büyük Mıllet 

M~cli.siııde teklif olunan muvaze
nei umumire kanununun bir mad-
dt"siııe göre 942 yılı okullara 1500 
parasız talebe alınacaktır, 

rıııı ayaklandırarak hakim olmak 
hevesırıe kapıldı . Fakat bu he
vesi yalnıL saltanatına değil , ha
yatına <la mal oldu . Abdurrah
man da bu suretle İspanya sulta
nı oluverdi. 

Nedense hpnnya toprakları 
yer yüzünde bambaşka bir alem
dir . Or:.ıda yaşıyan lıangi millet 
olurı;a olsun kanı kaynaşır. Mü 
temadiyen mücadele ister . Ab
durrahmanı severek getiren Arap
lar , şimdi onun aleyhinde lıare

ket edi) orlardı. Bilhassa Arap 
asilzadeleri ondan nefret etmiye 
bıle başlamışlardı. 

Abdurrahman, etrafında hasıl 
olan temayülleri hıssediyor. , fa. 
kat sarfcttiği bütün emekleri bo 
şa gidiyordu . Esraf, gizliden 
g lzli}e düşmanla muharebe edi
yor, yardım istiyor!ardı. 

Abdurrahman, l~panya_rı bey
liklere ayırarak a;rı ayrı hüküm 
ürmek istiycıı Arnp asilLadeleri

niıı mücadelt!l erine göz yummak 
tan başka çare olmad ıg ını anla 
dı. Çünkü gÖL yummasa da 
bir şey yapamıyacaktı, 

Bu Vl\tiyct u1.un müddet de
vam etmedi . Beylik istiyen asil
zadder birbirleriyle çarpışarak 

sahayı gene Abdurrdhmana bı
raktılar. 

Aradan birkaç sene geçmiş 

ti. Süleyman adında bir kuman
dan isyan bayrağını açıktan açı 

ğa çekerek ispanyayı Abdurrah 
manın elinden almıya karar vet
di . Taraftarlariyle Pırene dağını 

aştı . F; ank İmparatoru Şarlman '
dan yardım istedi . Şa rlmeın, yar
dım istediğini memnuniyetle ka · 
bul ederek muazzam bir ordu 
ile yardım etti. 

Abdurrahman, bu haı bi de 
kazand ı ve lspaıı} a topraklarında 
33 sene bütün azametiyle hüküm 
sürdü . 

Abdurrahmanın yıl'11masının 

sebebi, hi\: şüphe yok ki, daima 
taze ruh ve susılmıy an b ir ener
ji ile mücadele etmesinde idi. 

N. A. 

GÜNÜN SAH N ESiN DE 

Bir Öğretmenimizin 
--- Meslekte - - 

Kırkıncı yıldönümü 

Bay Talısin Karayel 

Şehrimiz Öğretmen okulu re
sim öğretmeni Bay:Tahsin Kara
yelin meslekı girişinin kıı kıncı 

yıldönümü münasebetile dün Hal
kevinde Adanadaki bütün öğret
menlerin iştirak ettiği bir top
lantı yapılmıştır. Bu çaylı ve mü. 
zikli toplantıya bütün Maarif ka 
filesi iştirak etmiştir . 

Okul kitapları 
Aldığımız malümata göre, o

kul kitaplarının bastırılması için 
kağıt stoku yapmak üzere 250 
bin lira ayrılmasına Vekiller He
yetince karar verilmiştir . Bu pa
ra} ı 10 ayda Maarif Velcateti Zi
raat Bankasına ödeyecektir. 

Parasız şeker 
Martta veriliyor 
işçi mıntıkası olan vilayetler· 

de muhtaç ailelerin beş yaşından 
aşağı çocuklarına parasız şeker 
dağıtılması için 5 milyon lira tah· 
sis edildiğini bildirmiştim. Şelcer 

nağıtılmasına önümü:ı.deki ay ba · 
şından itibaren başlanacaktır. Da-
ğıtma işinde Belediveler iktisat 
vekaletinden ve hayır cemiyetle
ri gibi müesseselerden ist;fade 
olunacaldır. 

Mükelleflerden 
alınacak paralar 
Temyiz mahkemesi Umumi 

Heyeti, maliye ve belediye tebliğ 
memu rlarından makbuz vermek 
:;urdiyle mükelleflerden işleri dı

şında para almanın ve bu para
lan ıimmetlerine geçirmenin va
fryi suyistimal sayılması 18zımgel · 
diğine tevhidi içtihat suretiyle ka· 

. rar vermiştir . 

• 
' 

Bay Piyer Lavalin hayatına Dair notlar 
Eski Fransız devlet adamlarından Mösyö Lava\' 

in adı bugünlerde gene haberler arasında g eçmek 
tedir. Pierre Laval, 1883 Haziranının 28 inci günü 
Puy de Döme'da Chateldon'da doğmuştur. 

Kendisi ilk defa sosyalist mebusu olarak 1914 
te Seine vilayetinden seçilmiş ve 1925 senesinde 
Painleve ve Briand kabinelerinin iktidarda bulundu· 
ğu sıralarda bu mevkiini muhafaza etmiştir. 

1926 da senata azalığına seçilmiş ve 1930 da 
Tardieu kabinesinde Nafıa nazırı olmuştur. 

1931 ~onkanunundan 1932 Sonkanunuııa kadar 
Başvekil ve Hariciye nazırı olmuş ve Amerika ile 
harp borçları meselesini müzakere etmek üzere Va
şington'u ziyaret etmiştir. 

1934 senesi İlkteşrininde Hariciye nazırı olmuş 
ve 1935 Sonkanununda bu sıfatla ltalya - Fransa 
anlaşması müzakerelerinde bulunmak üzere Roma' 
ya gitmiştir. 

Ayni yılın mayısında Moskova ve Varşova'yı 

da ziyaret etmiş, 1935 Haziranından 1936 Sonka
nununa kadar gene başvekillikte bulunmuştur. 

lıalya'nın Habeşistan'ı istilaya baş!aması üzerine 
Milletler Cemiyeti tarafından İtalyan ticaretine am
bargo konulmasına karar verildiği zaman Fransa'yı 
bu kararın dışında bırakmıştı. 

1939 harbi başladığı zaman, iktidardan çekilmiş 

bulunuyordu. Fransa'nın çökmesinden sonra mihver 
tarartarı bir devlet adamı olarak ortaya çıkmış ve 
mareşal Petain rejiminde ilk başvekil muavini ol· 
muşsa da ondan sonra mareşal, kendisini bu mev
"-iden uzaklaştırmıştı. 

O zamandanberi Paris'te oturan Laval'e geçen 
sene orada bir suykast yapılmış, fakat muvaffak 
olamam ıştı. 

Şimdi Vişi Fransasının Almanya ile Anglo-Sak
sonlar arasında bir siyaset takibettiği şu sıralar 

da Laval' in yeniden Fransız kabinesine gireceti ri 
vayctleri dolaşmata başlamıştır . 

ffayvanlar vergisi kanununa 
göre, şehrimizde yıllık hayvan it'· 

yımına başlanmıştır. Hayvanı olan 
her }Urddaş" 15 nisan akşamına 
kadar sayım memurlarına müra
caat edecektir. Bu iş için bürolar 
kurulmuştur. Hu büroların yerle
rini gösteren cetvele ait ilan üçün
cü sahifemizdedir • 

Ağır işçi kartı 
lsıanbul : 4 (Türksözü Muha

birinden) - Mart ayı içinde ağ'ır 

işçi kartı aldı klaıı haldr. Nisanda 
ağır işçi kartı alamıyan Makinist, 
Mürettip, Vatman, Kaptan ve sair 
diğer ağu sanat erbabı Belediye
ye müracaat ederek kendilerine 
ağu işçi kartı verilmesini istemiş
lerdir. 

Belediye, vaziyetten vilayeti 
haberdar etmiş ve vilayet bu hu· 
susta Ticaret V ek:iletine müracaat 
etmişlerdir. 

Ticaret Vekaletinden bu gibi 
meslek erbabının vaziyetini tespit 
edecek emrin gelmesi beklenmek
tedir. 

OYNUYACAKTIR 

• 
H ava muharebeleri b•şlangıçla 

binlerle rakamları ile başarılır

ken, gün geçmeden bu rakam 
lar on binlere dayandı. Son hidi
seler ve 942 yılı tavyare mevcut
larını kabarttı, düşünceleri tam 
manasiyle kamçıladı ve rakamlar 
160 bin gibi, bir yılın çevresine 
ıor sığdıracak bir mahiyet Rldı. 

Amerikan hava sanayii mil· 

yonlarca amelesini, yüzleri aşan 
tayyare, motör, otomobil ve hat· 
ta zirai Aletler yapan fabrikaları· 

na dağıtarak, , bugünkü ic plara 
uygun } üz altmış bin tayyareyi 
bir yılda yetiştirmek gayretinde
dir. Çünkü; sadece paaıfık harbini 
değil, demokrasilerin ve müttefik· 
leriııin cephe açmış bulundukları 

her bölgede bir hava hakimiyeti 
kurması veya ı.adece havacılık 

faaliyeti gö~termek mecburiyetini 
hisıetmış bulunuyor .. 

Amerikanın havacıh~ı son gün
lerin icaplarına uyarak taarruıi 

mahiyette bir hava birli~i kurmak 

zorundadır. Turruz tayyareciliti 
Fudbol maçı bombardımancılıktır. Bombardı-

Beden Terbiyesi Seyhan böl- man tayyareleri ise; çok yük taşı· 
gesi Şild maçlarının f ınalt bugün • yan, iri gövdt>li, iki ve daha fazla 
şehir stadyomunda yapılacaktır . . motöt Jü vasıtalardır. Buna naza· 
Saat 16 da yapılacak bu maç • ran, hazırlanması gerekli olan mo· 
Altıncı Demirsporla, Adana Genç· 

tör sayısı bir olı::adar daha artalik kulübü fudbol takımları ara· 
sında olıscaktır . cak"; tayyarenin büyilk olu~u iş 

Polislerimize de 
tayın parası veriliyor 

Bi1.e verilen malümata göre, 
Ordu mensuplarına birer er tayi
ni verilmesi haklcındaki k&ııunun 
birinci maddesi hükmünün Emni· 
yet Umum müdürlüğü kadrosuna 
ve gümrük mu haf aza ve muame
le sınıfı memurları teşkilatına dair 
3944 sayılı kadroya giren daimi 
ücretli ve maaşlı memurlar hak
kında da tatbik olunması için bir 
kanun layıhaaı ha1ırlanmıjtır. Bu 
layiha Başvekaletten Meclise gel
miştir· 

Layihaya göre, polis ve güm
rük muhafaza memurlarına 1 Ha
ziran 942 den başlamak üzere 
( mahalli rayiç e~as tutularak ) 
dara olarak birer er tayini veri -
leceldir. Ancak Askeri birlik o
lan yerlerde bu para, o birlik 
mensuplarına veri len er tayini be
delini geçemez. 

Bazı kazalarımıza 

iki hükumet tabibi 
tayin edilecek 

Sıhhiye Vekafeti, hazıı ladığı 

bir teşkılat projesi ile Trabzonda 
inşa edilen 250 yataklı Nümune 
hastanesinin teşkilatını ikmel et
me~i, bir hükumet tabibi ile ida
resi mümkün olmeyan kazalara 
iki hükumet tabibinin tayinini, 
şimdilik baıı vilayet ve kazalar
da sıhhat merkezleri tesisini, sıh
hat memurları, ebe ve hemşirele· 
rin terfihini düşünmektedir. 

Bugün yapılacak 
bisiklet koşusu 

Bugün Beden Terbiyeıi Sey
han bölgesi biİikletçileri bir bi· 
siklet yarışı yapacaklard ı r . Ya
rışa bir çok genç bisiklet çimiz 
iftirak edecektir. 

Güreş müsabakaları 
Beden Terbiyesi Seyhan böl

gesi güreş~ileri bugün bölge bi
nası salonunda güreş müsabaka
ları yapacaklardır. Bu müsabaka· 
!arda kazananlardan yedi genç 
seçilecek ve bunlar grup birinci
lik müsabakalarına iıtirak ettiri 
lecektir. 

aaatını, lucmile birlikte ııkletinin 

artmış bulunması ise sarfedilecek 

iptidai malzemenin miktarını faz. 

lalaştıracaktır. 

Bütün bunlar; milyarlık bütçe

ye dayanılarak söylenmiş rakam· 

ların tahtında, Amerikan hava ı.\· 

nayiinin kat!anmağ"a hazırlandığı 

mecburiyetleri açıkça gösterir ka
naatindeyiz. .. Bu hakikat bize; (De
mokrasi havacılıtının Amedlıtan 

inşaatınabel bağlayarak havalarda 
hakimiyet kurmak iddiuında bu
lunu yorsa) maksadına ermede bi
raz geç kalacatı düşüncesini ve
rir .. 

Çünkü; mukabil olan mihver 
havacılığının inşa hasılasırıtla bir 
avantajı vardır. Bu avantaj da; 
aarbe girerken havacılığını taarru
zi hareket edecek vasıtalardan 

kurmuş olmasıdır. Alman havacı· 
lıiı, daha ilk günden it ibaren me
saiıini ve enerjisini bombardıman 
taarruzlarına bağlamış, her cephe· 
de ve cephenin her bölgeıindc 
taarruz etm ·ş .. Bu güu ise, has
mının turru:ı hazırlıtına karşı, 
taarruz vaaıtalariyle birlikte ve 
fakat daha heniş ölçüde olmak 
üı:ere müdaf a tayyarecili~i inş!a· 
tına ehemmiyet vermek mecburi· 
yetini duymaktadır. Müdafaa tay
yareciliğin in avcılarla olaca~ına 

g-öre, mihver fabrikaları küçük 
çapta ve tek motörlü tayyareler 
kuracaklardır. Bu suretle az ipti
dai inşa malzemesi, kısa zamanlı 

iş saati harcayacak demektir ki, 
ayni kudretteki iki fabrikanın hı· 
sılaları mukayese edilecek oluna 
büyük tayyereler inıası aleyhine 
yarı yarıya bir niıbet. göze çarpar. 
İşte dev rakamların haıır lanıfında 
ki güçlük ve engeller önünde, 
mihverin bu uf ak avantajı, aylık 
hasıla olan otuz, otuz beş bin 
t ayyarenin hazırlanmaktın geri 
kelmıyaca~ını iırctler .. 

Demokrasi cephelerinin datı· 
nıklığı da bir yılda inıa edilecek 
yüz altmış binlik mevcudu, haaım 
hasılasından daha bol bir sayı o· 
tarak göstermı!kten uzak tutacak· 
tır. Tahmin ve kanatlerin ve inşa• 
at h ızının hakiki rakamlarını ise 
ancak 942 inin ıonuna kadar de· 

1 
vam edecak biY. haı bin meydana 
çıkaracağını SŞ)'leyebiliriı .• 
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HINOIN 
VERiMi 

H 
indiıtanın mukadderatı, sıü· 

nün en mühim ıliyaai olayı

dır . Bir memleketten ıiya 

de bir kıta denilecek kadar bü· 
Yiilı: olan Hindi.tanın zenginliği 
Çolı: eaki 111rlardanberi dillerde 
deıtandır . Hatti bu zenginlik 
doJayıaiyle Hindistana kestirme 
bir yel bulmak iıtiyen Kristof 
l<oıomp Amerikayı kf'fft>tmiıti. 

Buıün bu zengin memleket 
iaelı:llında bir takım rakamlar ver
.. elı: iıtiyoruz . 

Hindistanın tam nüfuıu 1936 
Yılı ilkklnununda yapılan bir aa 
Yı111a göre 358.600.COO dir . 

Hindiıtanın büyük ve meş

hur ıehirleri nüfuslariyle birlikte 

tUnlardır : 
l<alldita 1.485 58'.l 
8ombay 1. 161.383 
Mıdr11 647 .230 
liaydarabad 466 894 
Dıthi 447 .442 
lıhor 429.747 
Ahmedlbad 313.789 
8angalor 306.470 
luknov 274.659 
A111ritaar 264.840 
l<ıraçi 263.565 
Poona 250.187 

1937 yılı iıtalistilı:lerine göre 
de Hindiıtanın ürünleri şu rı
k1111ıırla ifade glunabilir : 

8utday 9.971.SOO ton 
Arpa 2.345.000 > 

Mıaır 2 .198.700 > 

Pirinç 40.495.400 > 

Şekerkamııı 3 .220.000 > 
Ti tin 543.600 > 

Çay 179.200 
Fındık 3.31 l .60() 
Hım demir 1.666.000 > 

Pamuk tohumu '.l .394 000 ) 

Suaam 47R 60o , 
l>Qıuk 1.0:27 .500 > 
Yan 45.000 
Kömür 22.570.000 

> 

~anıaneı 414.000 > 
Altın 10.268 ki-

logram. 

TORKIYE Radyosu • 
ANKARA Radyosu 

Pazar - 5.4.1942 
8,30 Program ve memleket saat 

ayan 
8.33 Müzik : Haf ıf Program 

( Pi ) 

8.45 Ajanı Haberleri 
9.00 Müzik : Hafif parçalar ve 

martlar (Pi) 
9.15/ 
9.30 

12.30 
Evin saati 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : 11z eıerleri ve 
oyun havaları 

12.4S Ajanı Haberleri 
13.00 ' Müıik : Şarkı ve Tür

küler 
13.3()/ 
11.30 

18.()() 

ıı.os 

18.45 
11.55 

19,30 

19,45 
19,55 

Mtlıik : .Radyo Salon Or· 

keatraaı ( Violoniıt NMip 
Atkın ) 
Proıram ve Memleket saat 
Ayarı 
MOıik : Radyo Danı Or

kestra11 
Konuıma 
MGıik : Kırııtk makamlar
dan ıarkılar 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajana Haberleri 
Konutmı 

MClıik : 
ıG.15 Kenuıma 
~.30 MBıik : Fuıl heyeti 

21.15 Temsil 
21.15 lımir at koıularının neti· 

ticeleri 
21.55 Mlıik : 
at.30 Memleket Saıt Ayan ıjanı 

Haberleri 
--45/ 
22.so Y annki Pr•ııram 

Kapanıı 
ve ı 

4 

DIŞ HABERLER 
LUBET HOCUMU 

Bern : 4 (A.A) - Ofi : Al· 
man askeri mahfilleri Lubet neh· 
rindeki hasarın tahmin edildiğin· 

den çok fazla:ölduğuou söylüyor. 
Nehir battan hafa alevler içinde 
idi. Gar tamamen tahrıp edilmek· 
tedir. 

Nevyork : 4 (A.A) Bir İs· 
viçre gazetesinin Berlin muhabi· 
rinde o: 

Lubet'e yapılan logiliz hücu· 
mu harbin baflanııcmdanberi en 
büyük akındır. 

Bern: 4 (a.a.) - Alman as· 
keri mahfilleri' İngiliz tayyarele· 
rinin Lubet şehrini bombardıman· 
ları neticesinde gorülerı hasarların 
önce zannedildiğinden çok fazla 
oldutunu açıkça bildiriyor. Bom· 
ba iaabet eden evlerin pek uki 
ulmaıı ve kolaylıkla yıkılması }"Ü· 

zünden tahribat geniş olmu4tur. 
Jurnal de jenev'in Berlin muha. 
biri ıöyle diyor: 4ehir baştanba

ıa alevler içinde idi. Yangın ser· 
viıleri hiç bir şey kurtaramıy0r. 

Sovyet cephesi 
(Başı 1 inci s.7/•d•) 

kuvvetleri Moskova cephesinde 
daha bir çok meskün mahalleri 
İfial etmittir. Kalinin cepbeıinde 
1600 Alman öldürülmÜf birçok 
tanklar tahrip olunmu.flur. Brianık 
cephesinde Almanlar mukabil hl· 
cuma geçmiflerae de püskürtül · 
mÜfler ve binden fada ölü bırak· 
mıflardır. 

Moskova : 4 ( A. A. ) -
Umumi aıkerlik devresinin ilk 
altı ayanda Sovyetlerde milyon· 
larca er talim görmüştür . Yeni 
kuvvetler . teftişleri mükemmel 

gcçirmiıtir . 

Romen-Macar 
sınır savaşı 

(Bqtarah Birlncicle) 

Kahire : 4 ( a. a. )- Macar 
hükümetinin Macariıltandakı Al
man akalliyetlerine baıı imtiyaz
lar verilmesi hakkındaki Alman 
teklifini reJdelmeai üzerine Ma
caristına karşı hareketler tertip 
c ılunmaktadır. 

lstokolm : 4 ( a. a. ) - Ta~s 
ajansı : Basın mahfıllerine göre , 
bütün Macar Romen hududu bo
yunca kıtalar arasında çarpııma

lar oluyor. 
Nemska Daglıladet gazeteıi Ber• 

lin muhabiri son günlerde 64 çar
pıtma kaydedildiğini bildiriyor . 
Bu yakınlarda Trıbu Murces şeh
rine yakın bir yerde ciddi bir 
çarpışma olmuı ve Romenler Mo
roeı ve Nadiret tehirleri arasında 
hududu geçerek çekilen Macar 
hudut koruyucularını kilometre
lerce takip etmiıtir . 

Hint meselest 
(llaftararı Birlnridel 

mitesi dün 90 dakikalı~ bir top
lantı yapmıştır. Müslüman partiıi 
reiıi h"nilz bir karar alınmadıtını 
söylemiıtir . 

Çunking : 4 ( a. a. )- Ruz
velt , aracılı~• davet edilmesi 
Delhide beklenmektedir. Bilhassa 
Çin gazeteleri Hindistan törüı
melerinin çobucık milsbet tekilde 
neticelenmesi lüzumundan bah
ıetmektedir . 

Tokyo : 4 (a. a.) - Niıi ga
zetesinden; Amerikan gazetelerinin 
Hindlileri tahrik edici tavır Hind
lilerin rösterditi mınah aksüla
meldir. 

Çörçilin bir nutuk 
vereceği söyleniyor 
Londra : 4 ( a. a. )- Paskalya 

tatilinden sonra Avam Kamara
sının ilk yapacaQ'ı toplantıda Çör· 
çil harp hakkında beyanatta bu· 
lunıcıktır • 

1·············1 lsveç - Alman 
ticari görüşmesi 
çıkmaza girdi 

Cenevre : 4 (a.a.) - tass: Ce
nevre siyasi mahfillerine göre, lı· 
veç - Alman ticaret müzakere· 
leı i gitıilı:çe fenalaşıyor. Son gö
rüşmelerde buna ait çok önemli 
alAmetler vardır. Bir lsveç Eko
nomi 2aıetesi bu görüfmelerin 
bazı engellerle karşıla4t ı~ını bildi · 
riyor. 

Yunan Kralı yakında 
Amerikaya gidecek 

Londra : 4 '· a . a. )- Yunan 
Kralı Jorj yakında Amerikayı 
gidecektir . 

Çunking Kalküta 
hava seferleri 

Şanghay : 4 ( a. a. ) - D. N. 
8. : Çunking - Kalküta arasın
daki hava seferleri için lngiltere 
ve Çin arasında bir anleşma im
:lalandı . 

Yeni Demir 
Yollarımız 

Ankara : 4 (Türksözü Muha
birinden) - Demiryollan inşaatı 
hakkında aldı~ım malumata göre, 
Diyarbakır - Cizre hattında Kur
talanma kadar 160 kilometrelik 
hattın inşası bitmiş gibidir. 77 nci 

kilometreye kadar ray döşenmiş· 

tir. 
Elazıg - Van hattında Elazık· 

tı.n Çapakçura kadar 166 kilomet· 
relik kasım üzerinde çahıılmakta- I 
dır. Zonguldak - Kozlu hattı 1 
kömür havzasına dotru uzatıla· 
caktır. 

~·-

Af RIKA HAREKİ Ti 
Kahin• : 4 ( a. a. ) - Avcı 

!arımız Sirenaykada faaliyette bu· 
lunarak Tobruk civarında karfı· 

lattıkları Mihver tayyarelerini dü· 
şürmüşlcrdir. Bingazi , Deme ve 
diğer bir çok hedefler bomba· 
lanmıştır. 

Londra ~ 4 ( Tebli~ ) - Af-
rikada harekat devam etmekte· 
dir. Dün sabahtan akıama kaıtar 
hava faaliyeti olmuf ve kt-şif kol
ları da iş görmüttür . 

Karadenizde 80,000 ton 
Patates var 

( Başı 1 i11ci s117l•d• ) 

istihsal bölgelerine tesir etmi•tİr· 
Haber aldıtımıza göre, Bolu ve 
havaliıi ve Karadeniz patates is· 
tiksal bölgelerinde bin vagan, 
yani bir milyon kilo patates var· 
dır. Patates iıtihlik mevsimi geç· 
mekte oldutundan ve havalarda 
düzelmeıi üzerine sevk miifkilitı 
da kalmadıtından bu hafta içinde 
patates fiyatları 5 6 kurut düşe· 
cektir. On bet gün ıonra dütkün· 
lük on kuruşu teçeceti muhak 
kahr 

Memleketin her tarafında pa· 
tates ekimi büyük bir hizla de· 
vam etmektedir. Yapılan hazırlık· 
ı ... ve ekilen aahalar gözöoüode 
tutularak alikahların yaptıkları 
tahmine göre. havalar müsait git· 
titi takdirde önümüz.deki yıl re· 
kolte yüzbin tonu bulacaklır. 

1 

Satıhlı tarla. 
Adananın Büyük araplar 

t 
köyünde köye çok yakın mün-
bil, mahsuldar ve en iyi cins-

i ten 240 dönüm tarlada hisse· 
ı \erimize düşen 45 dönüm tar 

la satılıtcaktır. 9 Nisan 19-12 
Perşembe ıünü Belediye me
zat salonunda satılacaktır. Ta· 
lip olanlannın mezkur gün 
clyleden sonrı hazır bıılunma· 
lan ilan olunur. 
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Devlet hava yolları Umum 
Müdürlüğünden : 

1 Nisan 1942 Çarşamba gününden itibaren 1 Eyllıl 1942 gününe 
kadar Ankara - lstanbul, Ankara - Adana ve Ankara - Elazıt a· 
rasında yapılacak tayyare seferlerine ait vakti hareket cedvelidir: 

(PAZARDAN MAADA HER GÜN) 
Saat Dakika Saat Dakika 

Ankara-Şehirden 14 00 Sirkeci Tren 7 40 
,. Meydandan 14 40 Yoşilköy istasyon 8 30 

Yeşilköy Meydan 16 40 • Meydandan 8 45 
" Tren 17 00 Ankara Meydan& 10 45 

Sirkeci istasyon 17 50 .. Şehir 11 15 

(SALI, PERŞEMBE, CUMA GÜNLf..RI) 

Ankara Şehinden 
Ankara Meydan 
Elazıt Meydana 
Elazıt Şehir 

Saat Dakika Sast Dakika 
7 05 Elazığ Şehirden 13 45 
8 00 Elazıt Meydandan 14 30 

11 15 Ankara Meydana 17 45 
12 00 Ankara Şehir 18 10 

(PAZAR DAHiL HER GON YAPILIR) 

Ankara Şehirden 
Ankara Meydan 
Adana Meydana 
Adana Şehir 

Ankara Şehir 
Ankara Meydan 
Adana Meydan 
Adana Şehir 
ANKARADA: 

Saat Dakika Saat Dakika 
14 00 Adana Şehir. 8 00 
14 30 Adana Meydan 8 30 
16 45 Ankara Meydana 10 45 
17 10 Ankara Şehir 11 15 

( PAZAR GÜNLERi ) 
Saat Dakika 

7 05 
8 30 

10 45 
11 00 

Adana Şehir 
Adana Meydana 
Ankara Meydan 
Ankara Şehir 

Saat Dıkika 
14 45 
15 00 
17 15 
17 45 

Otobüsler; lstanbul, Adana ve i.lazığ yolcularına Merkez P. T. T. 
Binası önünden yukarıda yazıla s11tlerde alarak Meydana nakleder. 
ADANADA: 

Otobüs; yolculara yukarıda yazılı saatlerde Yeni Otel önünden ala· 
rak Meydana nakleder. 
ELAZIGDA : 

Otübüı; yolcuları yukarıda yazılı saatlerde Merkez P. T. T. Binası 
önünden alarak Meydana ıetirir. 

BiLET ÜCRETLERi : 

Ankara - lıtanbul (26) L. Ankara - Adana (29) L. Ankara -
Elaııt (32) L. lıtan~u - Adana (44) L. lstanbul - Elaı.ıt (52) Lira· 
dır. (2236) 1-3-5 14030 

, .......................... . 1. • 1 
• anamam Çllçl ve Maklae Sablplerlaı I• 
1 MC.IDll ••• 

1DEMİRİŞAÇILDI1 
• Her nevi alah ziraiye imal ve tamiri, 1 1 bütün makinelere yedek parça, pik ve e 
e kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 1 
1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş- ı 
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
1 AD/t.ES: Esiri istasyon lıarakolu lrarrmnJ Demir lı ı 1 Tel~raf AdrHi: Adana Demir lı Telefon 353 • .......................... . 

----- -·-
Satılıl( Çam, Adana çeşidi, Lata ve Travers 

kerestesi 

Df VlET ORMAN iSlETMESi POS ft[VİR İMiRUGllDEN : 
1 - Devlet Orman işletmesi Pos Revirine ait Adana son 

deposunda(232) metre küp ve ( 123) desimetre küpe denk (2147) 
adet kereste açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Parti No. Hacım Adet Muhammen Kıymet Teminat 
M/3 Ds/3 Lira Kuruş Lira Kuru, 

1 98 830 922 40 00 296 49 
il ~33 293 1225 40 00 3q9 88 

YEK ÜN 232 123 2147 40 00 696 37 

2 - Artırma: 9/41942 tarihine raslayan Perşembe günü 
saat ( 14) de Adana Pos Revir Amirliği binasında toplanacak 
olan komisyon huzurunda olacaktır. 

3 - Buna ait parti muhteviyatlarını. kereste nevi ve çapla· 
nnı gösterir liste, şartname ve mukavele: Ankara Orman Umum 
Müdürlüğünd~, Mersin Orman Çevirge Müdürlüğüle Adana Pos 
Revir Amirliğinde mevcut satış dosyasmdadır. 

4 - Kerest~nin muhammen (40) lira üzerinden O/o 7,5 dan 
teminat miktarı (696) lira (37) kuruştur. 

5 - isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılıara· 
nılan şartlar dahilinde ihale gününde Pos Revir Amirliğine mu· 
racaat etmeleri ilan olunur. 25-28-1-5 14002 

·-

SEYHAN VİLAYETİ OEflEROARUGINDAN 
BEHERiNiN MUH. B. 

ADET LiRA K. CiNSi 

1 110 ()() Etüv kazanı ve makinesi 
1 :·m oo Akümülatör 
1 IO 00 Manömetr" 
1 8 00 Termometre 
1 ıo oo Tulumba ve boruları 
2 5 00 Arka çamurluk 
2 2 00 Ön jant 
4 12 50 Ön ve arka iç lastik 
4 150 ()() Ön ve arka dış lastik 

Sıhhat ve lctimai muavenet müdürlüğünde mevcut bulunan 
yukarıda cins ve mikdarlariyle muhammen kıymetleri yazıl 
eşya 15141942 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de açık 
artırma ile satılacaklanndan taliblerin Yo 7,5 teminatlari)le 
mezkur gün ve saatta komisyonunda hazır bulunmaları ve eş
yayı görmek isteyenlerin de her gün Sıhhat ve lctimai mua· 

vt.net müdürlütüne müracaatlan ilan olunur. 
27-1-5--10 14015 

1 LA H 

Belediye Riyasetinden : 
( Hl YYAN SAYIMINA MA$LANMl$TIR ) 

Hayvanlar vergisi kanununa göre yıllık hayvan sayımına 
başlanmıştır. Elinde hayvan bulunan yurddaşlann Nisanın lS 
inci günü akşamına kadar aş.ığıda yazılı mahallerdeki sayım 
memurlarına müracaatla kaydettirmeleri ve bu tarihten sonra 
kayt muameleleri yapılamayacağı sayın halkımızın malumu ol· 
mak üzere ilan olunur. 

Kale lcapa•ancla Belecliye 
zabıta lcaralrolunJa : 
SeurüHfer Belediye zabıta 
karalcolancla : 
Beleıliye altınclalıi talaalı· 

lıalc ılaire•incle : 

Kayalıbağ. Tepebat , Köprülü. 
Mahalleleri 
istiklal, Hanedan, Döşeme, Kuru· 
köprü mahalleleri 
Sucuzade, Çınarlı, Kurtuluş, Ce
malpaşa, Reşatbey Kocavezir ma
halleleri. 

Me•tanzaıle Parti ocalında Alidede, Sarıyakup, Karasoku, 
Ulucami, Türkocağı. Mestanzade, 
Hüriyet mahalleleri. 

Mir~açelebi Parti ocaiında: Mirzaçelebi, Akkapı, Mıdık mı· 

Seylaan Parti Ocafıncla : 
halleleri. 
Seyhan, Cumhuriyet, Karşıyaka. 
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SaYfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • • • • •• •• •• • 
İ TURKSOZU 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- : 
1 flNDA VUKU BUlAN HADİSElERİ GÜNÜ 60- 1 
1 Gazetesi NOHEVERİR. TORKSOZOHO TAKİP EDİNİZ. : 1 : • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, auş, 1 
• Tu··rkso··zu·· • • plan, barit~, bilumum matbaa • 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • 
:. baaıara rekabet eder derecede Matbaası.•. 
• tab ve slraoe elden çıkarır. • 

• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! 
• • ! SAGLAM. TEMİZ, ZARlf CilT l~lERİHİZİ ANCAK TORKSöZO ! 
: MOC[LLiTHAHESIHDE YAPTIRABİLİRSİHİZ : 
• • • • • ........................................ 

• 
T. I ş Bankası 
&lçtlk tasarral besapları 

1942 ikramiye plAnı 
Kf'Ş/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıı, 3 Ağustos, 

2 /kinciteırin tarihlerinde y<:Jpılır 

194~ ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 1000 - 3,Corı .. " 
2 

" 
750 .. 1,500 .. 

3 .. 500 .. 1,500 
10 .. 250 

" 2,500 
" 40 .. 100 .. 4,000 .. 

50 .. 50 .. 2,500 ., 
200 .. 25 ' ,, 5,000 •• 
200 ., 1c 

" 2,000 
" 

Türkiye I• Bankasına para yabrmakla yalmz 
par• blrldlrml• ve faiz ı:lmıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

} 1 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

30 - 4 - 1941 

CiNS/ En az En çok. 
K. S. K. S. 

=-
Koza 1 00 00 00,00 

: Klcvland Ç. _2~00_ 
Klevland l 00,0<- 1 00,00 
Klevland il -oo,oo· oo,oo 

M. Parlağı 00.0C - "'00,00 
P. Temız_ı _ 00,00 00,00 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 1 00,00 
K. Çiğid-i - 0.00 

- Susam-- - 0,00-

_Ruğday yerli _ 00,0 0,00 
Arpa 0,00 O,oo-

- Yulaf -o.oo-ı-o.oo-
- ---

s~rbt:S Dövi7 Kurları 
DOi.AR 

Alış 

Satı-; 

STERLiN 

129.20 
132.20 

lıholôt bedelleri ( mal e· 776 
deli ) primli salı$ 
T urklyedcn gönderilen nov· 749 
lun bedeller! 
ihraç edôlen mal bedelleri 728 
olarak gelen Dovizlerln alış 
ı..uru 

Yordım ve seyyohlaro ve· 728 
soire içi" g~lcrı dovlılerln 
alış ~uru 

Primsiz sol•• ( T oh,il mas· 524 
rollorı vtıs1.1ire ) 
Pr imsiz alış Kuru 520 

............................. __ 
Nlbetçl eczane 

İSTİKAMET ECZAHANESİ 
hüklmet Yanı 

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

TORKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 

Jt Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
~ " 

Kurulu• t•rihi : 1888 

Sermaycai : .100.000.000 Türlt liTa•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai "e 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 dc.-f a çekilecek kur'a ile 

aşaıfıdaki plana göte ikr;,miye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

.. 
.. 
.. 

1000 
600 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 4000 Lira 

• 2000 .. 
.. 1000 
.. 4000 .. 
.. 5000 .. 
" 

4800 
.. 3200 .. 

Df KKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 f azlasilc verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun. 
Mart ve 1 \ Haziran tarihlerinde çe'<ilecelctir. _J 

• 

" yormadan ıstırapları dindirir. 8 
: LuwmunGd günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız M 
" her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. N 
M M 
-~~~~:2r!IU~.:=:#uugn::~::u::ıcz:~:a 

j==iJP~~Ç~~P.~~e}~~![j==J 
N Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! N 
" ipek ve Yal çoraplarmızdan kaçan sapları ff 
N Fransa'dan henüz gdirtmi~ olduğ.um_ Vitos Otomatik N 

çorap makiııesiyle çekmelcteyız. Az bır ucrctlc çoraplarınızı 
tamamen eski halin~ koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabilt'cek bir halde size iade edelim . 

, .. ---------------.. ·---·· 
t H 0 S N 0 E R 6 OV E N i " 1 Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş l 

~ ··---·· .. ----------------· Tuhafiye Maiaz.asında 

Sipariş kabul Olunur 
N 13-1s 13934 
~::::zs:==uuu:zaa*U*V*#KZ 

5 Nisan 1942 

I 

Dİ$ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT. ! 
CAZİBE VE GÜZEllİKTİR 1 ~ 

H "Radyolin,, harikulade mües
~ sir terkibi, daima taze!iği ile 
N temayüz etmiş ve onbın\erce 

~ 
kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

de ı; ulak neticeler veren ~ 
"Radyolin., sizi terkibi meçhul 1 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 1 
müstahzarlarından da müstat· i 

lf :hıfzıssıhhasında ve güzelli~in· 
ni kılmıştır. 

M • i RADYOLIN 
~Z####A#######AA#fi#:ZS#AA&' 
-
NEVROZI 

Bitin · aırııarıa paazeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TEK KAŞE 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DJŞ ağrıla
,ını süratle iıaleye kifıdir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafaal vıe 

dele ıstırapları NEVROZIN'le 

te:Ja"i edilir, Müeasir ilAç : 

N E V R O Z l N • dir . 

NEVROZiNi TERCiH lOIHIZ 
icabında günde 3 kafe alınabilir 

DOKTOB 

Muza/fer Lokma 
N 

1 
Bergin baıtaıarını 

nesinde kabal eder. 
maayeaılla· 

Jı:zc::z=n::zr=z2KA # # # #: X #::IZ~~ICl:Cll:Z:ZCIC 
i •••••••••••••••••••••••• • • • • : 

Merakll Hayanlara Müjde! ... 
Ucuz kumaş terzi e/irıJe kıymetini çok yıikultır. 

f ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu 

f Kar$ısında Göz Oişpanseri sokağırıda Terzi 

f 6- 7 MAKBULE NiL 13899 l ....................... . 
"""""""""""""""""""""""" il Abone ve Ub 1 Tüı:ı. KSÖZÜ 
ıı ,aroarı GÜNDELiK GAZETE. AO~A 

Sahip ue Baımuharriri 
ı ' Seneliği . . . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ıı 1 A.1Jltğ1 __ • _· 125 • . 

Umumf Neşriyat Mı1dürı1 

! ilanlar için idareye MACiD GOÇLO 
•\ müracaat etmelidir BosıldıOı yer: TORKSOZO Motboosı 
~""" .. ""-........................... ~~~ 

... 
' .. 

ı 


