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ZOBUNDADIB 

J 
aponlar , Birmanyada Hindis· 
tan sınırlarına yaklaşırken in· 

giliz nazırı Sir Cripps'in Hind· 
lilerle anlaşamadı~ı bildirmqor . 
Gelen haberler doRru ise Hind 
kongresi lngilterenin tekliflerini 
kabul etmek istememiştir . Bunun 
ıebebi henüz belli delilse de ln
iilterenin, yeni idare şeklinin tat· 
bikini harpten sonra_qa bırakması 
tıe milli müdafaa işini Hindlstana 
"ermemesi Hindlilerin güvenini 
azaltmışa benziyor. 

Gerçekte lngiltere, içinden çı
kılması güç bir ddvaya girişmiş
tir 

Yıllardır serbest idareye eriş
rtıak istediği halde istediği bir türlü 
tıerilmigen Hindistan, tehlike Lam 
kapı_qa çaltılı zaman kendisile uz
laşmak istenmesinden yüz bulmuş
t"r. 

Hindistanda,. bugünden Domin-
9orı idaresi tatbikine karar veril
ıe, beş yüzden fazla zengin hü· 
kiimdarın halkı soydulu , binbir 
ırkın, dinin, sınıfın düşman gibi 
Çarpıştıfı bu geniş , datınık ~ve 
biriik<Jiz ülkede lıcmen demokratik 
b;,. idare kurmak imkansız ola
caktır. 

Sömürge olarak elde tutul
"1a.sını kolaylaştırmak için lngil· 
tereni11 yıllarca göz yumdufu,hattti 
Önt1erdili bu ayrılıklar bugün ln
gi/terenin zoraki isteklerine de 
Yenilmez engel dikiliyor . 

Bundan başka , lngilterenin 
bu harpit:n önce, bu harbin başın· 

.. da yahut içinde hiç kulak asma· 
• :dıRı Hindistan davasını Japonya 
tehlikesi başgösterdikten sonra bir· 
d~6tre ehemm~1Jel f.lermesi, Hint• 
lıleri 'tle Hindistanı düşündüRü için 
detiJ, daha %igade imparatorluk 
kayguile bu işe sarıldıRı düşünce· 
si?i uyandırı.11or . Bu düşüncedir 
kı Hintli şef /ere bu sıkışık durum· 
da lngiltereye kafa tutmak . onun
la pazarlıla iİrişmek cesaretini 
"eriyor. 

lngiltere , Japon tehlikesi 
kQrşısında Hindistandan asker 
istiyor . Buna kar~ılık , Hindis-
1Gna serbest idare verecelini söy
liiyor . Efer Hintlilerde vatan 
4e'lıgisi vt ktndi ülkelerini müda 
/Qq hev•si olıagdı , lngilierenin 
teklif ferini konuşmaya ve düşün
"ıeye lüzum görmeden , hemen 
•ilaha sarılmaları lclzım gelirdi . 
lfalbuki onlar , vatanlarını mü• 
~/aa etmek için /ngilter eye şart
lQr ileri sürilyorlar . lnfiltere bu 
kJrtları kabul etmezse , Japonya· 
~Q karşı memleketlerini müdafaa 
~~'1ıi9ecekler mi? Demek oluyor 
1 bu vatanı pek keadilerinin say· 

'>ııyoı lar . Sömürge terbiyesi ken
'1ftıı ne fÜzel fÖsteriyor ! 

Bu derece çekişmeli pazarlık 
~rıurıda çıkaçak herhangi anlaşma 
tle Yardımla.a lngillerenin nasıl 
~iltıenecefini üilmiyoruz . Fakat , 

11liltere Hindistanla anlaşmak , 
ile isterlerse şimdiden vermek zo· 
6""?adır . Çünkü, Hindi:tanla 

11 tik teklif /erden sonra boouşma 
O/" • j k f, rsa bu hal, aponyanın e me· 
lrıe yaf sürer , lngiltereyi daha 

:~!lıf düıürür, üzerine aldıfı ilk 
{ 'trımigetli vazif egi başaramadan 
C0rıdraya dönecek olan Sir 
q "iPpı' in Jlarlak yıldızını sön-
il,.a,. 

NecmeJdir Sadalı 

lark cepbeıı 
Romanya için 

~ ideal dellldlr 
it ıı~•ra : 6 (Radyo G!"zetesl)
,11q l'adyosu Romanyayı mihver 
,~Yiline tefvik etmektedir. Bu 
i.,· Yo, dotu cephesi Romenler 
tıtı b· . A ~ ır ıdeal olwadıi•• ııtones· 

•l' inanmamak lizıw gelditioi 
~ltıniıtir. . 

•••••••••••••• • • : Sovyetlerin : 
. f yeni kazane1 i 

Sovyet cephe · inden bir köıe ve bir tank 

Menzleketimizde 
izci teşkilô.tı·: 

çok genişliyor 
lstanbul : 6 (Türk4özü Muhabirinden) - Orta tedri•at 

müesse.elerindeki izcililı teıkilatının geniıletilmeıine karar 

verilmiı ve bu karar huıuıta her okul idarui vekaletin gön· 
derdiği talimatname eıaılarına göre izcililı tefkilatını kura-

rak oymak beylerini vekalete bildirmiflerdir. Bu oymalı 
beyleri vekalet tarafından da onaylarmııtır. Okullarda yeni 

teıkilatla ku,,ulacak izcilerin milıdarı yalnız ıehirlerde 
50-60 hini bulacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yazın bir 

de izcilik kampı kurulucnktır. 

inşaat Of isi 
için bir proje 

lnglllz • ltalyan 
eılr mllladeleılnde 

blktmetlmlzla 
tavaııat roll 

Londra : 9 (A.A) - Siyasi 
mahfiller İngiliz - İtalyan el$ir 
mübadelesi kolaylaştıran Türkiye· 
den sitayişle behsetmektedir. Esir 
~übadelesi Türk kaaa sularıııııı 
bir yar!nde yapılacaktır· 

Bulgaristanın 
harp hazırhğı 
Bulgar milleti Kral 

aleyhine teşvik ediliyor 
Ankara : 6 (Radyo Gazetesl)
Bugün gizli bir radyo neşriyatte 

bulunarak, Bulgaristanın Alman 
tahakkümü altında bulunduğunu, 
Kral Borisin Bulgaristanı Alman
yanın kucağına attığını, Kralın 
kiyasetli dönen siyasetinin bulun 
duğunu söylemiştir. ingiliz rad· 
yosuda bugün Bulgar milleti Kral 
aleyhine kışkırtacak malıiydt~ 

neşriyat yapmıştır. 

llacarlıtanda 

barp bazırblı 
aldı ytlrldl 

Anka:-a : 6 (Türkaöıü aıuha · 
birinden) - Yapı işlerini düzene 
kovmak için kurulması düşünülen 
"inşaat ofisi., hakkındaki proje, 
ilgili makamlarca incelenmektedir. 
Proje yakınde vekilliklere verile· 
rek onların da mütalbfarı alındık· 
tan sonra Vekiller Heyetine sev· 
kedilecektir. 

Yapı işlerine malzeme temi
ni gibi önemli bir vazife görecek 
olan inşaat ofisinin yakındı faa
liyete keçeceği umuluyor. 

Da~ıtma ofisi kadrosu Vekil· 
ler Heyetinin tasdikinden çıkmış· 
tır. iaşe müst«"şarlığı bu ofis teş-
kilatını hazırlama~a baflamıştır. 
Dağıtma ofisi umum müdürlüğü
nün iktisat mütehassıslarından Ku• • 
dus konsolosumuz B. Celal Kara-
saman 'a teklif edildiği söylenmek-
tedir. 

Sovyetajanıııalkaıd 
tabkllıatını 

tenkit ediyor 
Moskova : 6 ( A. A . ) -

Sovyet ajansı , Pıpen hadisesi 
meselesinden dolayı iki Rus te· 
beasının muhakeme edilmesinden 
Ankara mahkemesini tenkid et-
mektedir . Sovyet ajansı bu iki 
şahsın suıkasdla bir alakası bu-
lunmadıR-ını iddia etmektedir. 

• . ' 

ı 145 meskun yer S 
ı geri alındı ı 

ı A iman hava akını ı 
Londra : 6 (Tebliğ) - Sovyet 

tebliğine göre :ki gün içiude vl· 
manlar 112 tayyare kaybetmiş
lerdir. Sovyetler 155 meskun yeri 
geri almışlardır. Ruslar cephede 
1942 modelinde tanklar kullan· 
maya başlamışlardır. Leningırada 
yapılan hava akınında 17 Alman 
tayyaresi düşürülmüştüJ. 

Berlin : 6 (A.A: - Alman 
tayyareleri Sovyet üslerine hü · 
cum yapmışlardır. Merkez şimal 

ve cenup cebhelerinde şiddetli 
hava faaliyeti olmuştur. 

Tokyo : 6 ( a. a. )- Japon-
yanın Sovyetler Birliğindeki eski 
elçisi Tokyoya dönmek üıere 
yola çıkmıştır. Elçi Sovyet ıart
larının gayet fena olduğunu , ln
giiizler ve:: Amerikalıların bu şe
raite üç gün bile dayanamıya· 
caklarını söylemiıtir . 

Paristeki sergi 
Paris : 6 (A.A) - Yeni ha· 

yat seri'İsi törenle açılmıştır. Bu 
serj'ide Fransanın müstakil vas· 
fı tebarüz ettirilmiştir. ........................... 
ı ı 

l Almanlann l 
i ilkbahar i 
ı ı 

ı taarruzu ı 
ı ı 

J Balbktan Kara J 
ı Denize kadar ı 
ı ı 

i 4,000,000 1 
ı ı 

J Alman askeri J 
ı tahşid edildi ı 
ı ı ........ . .. ...... 

Balgarlıtaa 
Bomaaya ve 
Macarlıtaadaa 
aıker talebi 

Almanya Türkiyeyi 
harbe sokmak 
istemiyor muş 

Vaşington : 6 ( a. a. }- Al
manların bütün Doğu cephesi bo-
yunca hazırlık yaptığı haberi ve

(Geriııl 3 üııctl SQfacla) 

• 
._.,.... 

·; 
, a r ,, .ıımsr 

• 

} 

Ankara: 6 (Radyo Gazeteal)
Mıacaristanda hazırlıklar almış 

yürümüştür . Macar genel kur
may başkanı hugünkü hir gaıe

teye verdiği demeçte Macar as
kerlerinin kahramanca dö~üştü· 

ğünü, Macar ao;kerinin önümüzde 
ki 1942 harekatında harikalar ya-

Afrikada iki tarafın h ,,zırlıkları hızla devam etmelıt•dir. 
Çölde:bir muharebe &beklenmek edir. Yulıarıdalıi re.mimi~: 

rıtıcıQ-ını anlatmıştır • fefen harekat/cırda!alınan /to/yan Hİr/erİni fÖderm•/tt•ditt. 
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Bomba Divası 
r. PAPINI IDIBAIT MUBABBMISINI 
YARIN ANKABADA DEVAM EDILIC:EK 

Ankara : 6 (Türksözü Muha
birinden) - Atatürk Bulvarında 
Alman büyük elçisi Fon Papene 

yapılan suikastin muhakemesine 
Çarşamba ırünü (Yaıın) saat 9,30 

da devam edilecektir. Bu celsede 
şehadetlerine müracaat edilecek 

şahıslara ait davetiyeler gönderil· 
miştir. Bu şahıslar şunlardir: 

Mahkemeye davet olunan şa· 
hıslar ~unlardır: 

1 - Ankara Sıhhiye Vekilliği 
civarında Elektrik ve Havagazı 

şirketlerine ait 15 numaralı pav

yonda oturan Kamil kızı ve Mit
hat Kuruner karısı Mefharet Ku
runer. 

2 - Havuzbaşında Rağıb Sos
yal apartmanının bir numaralı da-

iresinin birinci katında oturan dok

tor Servet Kamil kızı Bigüm Tok
iÖz, 

3 - Dikmen civarında Orta 

Ayrancı bağlarında 79 numa.ralı 
evde oturan ve 1208 numaralı tak· 

si otomobili sahibi ve şoför Ömer 

otlu Ahmet Fahri Uçar. 

4 - Yenişehir'de Yük~el cad

desinde 43 numaralı evde oturan 

ve Hariciye Vekillitinde motörcü 

Ömer oğlu Adli Kanmaz. 

5 - Ankara'da Tpros otelin· 
de katip Nuri oğlu Beker Seyfit · 
tin Marsoğlu • 

6 - Aikara'da Toros otelinde 
eturur ve orada çalııır Mehmet 
Ali otlu Halit Ünsal, 

7 - Ankara'da Toros otelin• 

de kapıcılık ed~r ve orada yatar 
Rif at otlu Ali Çeltik. 

8 - Hacettepe mahallesinde 
Adatepe sakatında 7 - Numara• 

h evde mukim ve . Kavaklıdere 
polis karakolu müretebatından 498 

numaralı polis memuru Hüseyin 
otlu Kizım Ôzdemir. 

9 - Lozan meyaanında 73 nu
maralı Lozan apartmanının zemin 
katında oturan ve iktisat Vekilliti 

seferberlik şubesinde memur bu· 
lunan emekli ihtiyar birinci sınıf 

yüzbaşılardan Asum otlu Maruf 
Konurkaya. 

10 -· Lozan meydanında 73 
numaralı Lozan apartmanında bi-

rinci katından ikamet eden Ahmet 
Recep kızı Gülizar Gökçek. 

11 - Arıkara'da Börekçiler 

mahallesi Yayık sokak 36 sayılı 

evde oturan ve Yenişehir'de Ali-

Nazmi apartmanının altında Birlik 
berber şubesinde çalışan Mümin 
otlu Ahmet Kalın. 

12 - Yenişehir'de Atatürk Bul
varında kain buluna! And apart
manının üst katında 18 numaralı 
dairede mukim Jozef oğlz Edvart 
Roman ski. 

13 - Yenişehir'de Karanfil so
katında Adalar apartmanında 5 

numaralı dairede oturan ve Yeni
şehir Kutlu salonu sırasında 120 

numaralı Güneş berber salonu sa

hiplerinden Yunus otlu lsmail 
Korkulu. 

Hindistan 
konuşması 

Gandinin makalesi 
Ankara: 6 (Radyo gazeteal)
Müslümanlar birliti Krips teklifine 
henüz cevap vermem!ştir. Zanne·J 
dildiğine göre, Müslümanlar müs · , 
takil bir devlet olmak istiyorlar· 

Hindistan şimdi ücretli asker· 
lerle müyafaa edilmektedir. Fakat 
böyle ücretli asker hiçte iyi çar· 
pışmıyor. Bundan alakadarlar Hin 
distanla İngilterenin bir anlaşmaya 
varması için çalışılmaktadır. Di
ğer taraftan Japonya Hintlilerin 
gönlünü kazanmağa çaltfmakta· 
dır. Fakat Hintliler Japonyaya 
İnanmamaktadırlar. Hint liderleri 
zeki ve kültürlü İnsanlardır. 

=-- Yeni Delhi : 6 (A.A) - Gan
di, yeni Hind hükumetinin takip 
edeceği siyasete dair yaı.dığı ma· 
kalede, yabancıların iyi muamele 
höreceği. Hindistanın sümrülme • 
sine meydan verilmeyecetini kay· 
detmiştir. 

1 Uzak.ark cephesi 1 

Japonlar'm 
Bataana ihraç 
teşebbüsü 
Blrmanyada 
mabarelleler 

Ankara: 6 (R•dyo Gazetesi) -
Uzakıarktan gelen haberlere gö
re , Japon mühendisleri Cavada 
petrol borularını tamir etmiıler , 
havzadaki tasfiyehanelcr işlemc~e 
bıtlamııtır . Japonlar kavuçuk. &· 

<Gerı.ı S t1ncü a&J'faclaı 

Büyük Millet 
Meclisinde 
Ankara : 6 ( A. A. ) - Bü

yük Millet Meclisi bugün Refet 
Canıteıin rcisli~inde toplanmıı 
ve Kars mebusu Hüseyin Kıııl

doğanın vefat ettiğine dair Baş

vekalet teıkereıi okunarak hah· 
rasını tazizen bir dakika ayakta 
sükut edilmif ve Beden Terbe
yesi , Devlet Hava Yolları , hu 
dut ve sahiller umum müdürlüğü 
1939 mali yılı hesabı ketilerine 
dair kanun layihalarile devlet 
demiryolları ve limanları işletme 
umum müd~rlü~ü 1941 mali yılı 

bütçesinde kanuna bağlı cetvelde 
yazılı tertibine 7 ,980,000 munzam 
tahsisat verilmiş ve Devlet Hava 
Yolları 1941 mali yılı bütçesinde 
2500 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun layihaları kabul olun
muıtur . Mecliı gelecek toplantı
ıını çarşamba günü yapacaktır. 

Yunanistan' dan 
gelecek çoçuklar 

.. Ankar~ : 6 (Türksözü ~uhabirinden) - Yunanistan Türkiyeye ge
t~r~lecek ~ı~ çocuğun beslenıp b~rındırılması etrafındaki hazırlıklar hay
lı ılerle~~ştır. Bu ~ocuklar~n lzmırde yerleştirilmesi kararlaştırılmış ve 
bunun ıçın de lzmırde munuip bir bina bulunmuıtur. Çok yakında 
çGcuklıtt lımire ıetirilecektir. 
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Tetkik •• 

Askerlik bahisleri üstünde . . ·o.~ .... ,~· ~~ .. '::.~~~, -. 
.. ilf .-;x :L 1 Fransız Ekuatoru 

Alman taar uzu 
nereden ve ne 
zaman olacak 

ŞİLD ŞAMPİYONU 
OEMİRSPOR OLDU 

Bölgemiz şild final müsaba· 
kası bu paıar günü yapıldı . Bu 
lıııfta Adana stadında çoktanbcri 
görmediğimıı. güıel bir futbol 
maçı seyrettik. Altıncı Demirspor 
Adana Gençlik kulübüne bir sıfır 
galip gelerek şild kupasını ka
zandı . 

Ceyhan çeltikleri 
ve sulama işi 

H
ür Fransızlarla lngilizltr arasın · 
da Afrika,dakilEkuator:fransı7. 
sömürgelerine dair bir anlaşma 

im.L.alandıgını ajanıı telgrafları 
bildiriyor· 

İngiltere buralardan her sene 
muayyen bir miktarda eşya ve 
ürün satın almıık taalıhüdüııe giriş· 
miştir. 

B 
aharın gelişi Sovyet saldı· 
rımlarındald nisbi gevşeme
den belli . Son Sovyet ve 

~ YAZAN 

I~ Ş. Yazman 
Ceyhan Ticaret 
Odası seçimi 

~ ................... ~! 
ı . . i 
i ~EHIRll l : • ı • ı Yeni Tasarruf bono· ı 
ı ıarı çıkmak Uzere dlr. ı 
ı Bu \ertlpten sende bir ı 
ı kaç bono al ! ı son Alman tebliğlerinin ifadele· 

rinden bunu anlıyoruz . Esasen 
eriyen karlar yüzünden bunun 
böyle olması da tabiidir . Gene 

netice almalarına müsaiıtir . 
Ceyhan : 6 ( Türlsöı.ü muha

birinden )- Ceyhan Ticaret O
dası intihabı yapılmıştır . Hara· 
retli olan bu seçim neticesinde 

ı ı .......................... 
bu sebepledir ki , Alman taar
ruzlarını da hemen şimdi veya 
kısa bir zamanda beklemek doğ· 
ru değildir . Şimdi Karadenizden 
İlmen gölü hizalarına kadar her 
taraf bir çamur deryası haline 
gelmiştir veya gelmek üzeredir . 
Daha şimaldeki cephe parçası da 
bir müddet sonra bu hale gele
cektır . 

Dünyanın teşekkülündeki cglas
yeleıin erimesi> nazariyesini an
dıran bu bal en az ni an sonuna 
kadar devam eder . ( Şımol mın· 
takasında tabii daha fazla ) . 
O halde mayıs başından evvel 
Almanların da büyük ölçüde ta
arruzlara kalkışacağı düşünüle· 

mez . Olsa olsa, ve havalar da 
müsaıt giderse , cenupta bu ay 
z.arfında keşıf taarru-ıları , yani 
yoklamalar beklerıebilir . Asıl 
büyük ııalıfırımları mayıs başlan

gıcından sonra bt-kliyebiliriz • 
Hele merkez ve şimal kesiminrle 
bu çeşit saldırımlar mayıs sonlln· 
dan cyvel olamaz . Arada en 
az bir ay fark olması tabıidir . 
O halde taarruzun başlama za
manı galip bir ihtimal olarak , 
havalar iyi giderse , cenupta 
mayısın birinci yarısı , fena gi
derse ikınci yarısı , şimalde de 
bir ay farkla haziranın birinci 
veya ikiııci yarısı olarak kabul 
edılebilir . 

Zaman hakkında doğruya ya
kın olan bu tahmini yaptıktan 

sonra istikametlerini de araştıra

biliriz . Artık bir sır olmaktan 
çıkmış bulunan bu uldırım cep
hesi cenup kesimindedir . En 
basit sebebi de bu ç~şit bir sal
dırımın Sovyd ordusunu petrol 
kaynaklarından mahrum bıraka· 
cağı keyfiyetidir . Filhaldka Sov
yet ve İngiliz kaynaklarının ifa
desine göre , Sov} et ordu ve 
memleketinin kullandığı petrolün 
% 86 sı , mıhver kaynaklarına 

göre ise % 95 i Kafkasyadan 
ıeldiğine göre , Sovyet harp 
01akineıinin muharrik kuvvetinin 
cenupta olduğunu söylemekte 
bir yanlış yoktur . Taarruı. ise 
daima bir orduyu yere serecek 
kaynakları hedef tutar . 

Kafkasya ile Sovyet ordusu
nun aruı kesildikten sonra teda 
rık edece~i bugünkünün % 14 
mikdarındaki petrol dolayısiyle 

Sovyet ordusunun felce uğrayıp 

teslim olacağır.ı zannetmek akla 
Kelmese dahi , büyük mikyasta 
motörlendirilmiş bu ordunun· eıoki 
işini ve müdafaa vazife.sini tam 
olarak göremiyeceği de me~'d an 
dadır . O halde yalnız bu bakım· 
dan dahi cenup cephesinden ve 
Volhaya doğru taarruzda büyük 
bir ihtimal mtvcuttur . 

Kaldı ki diğer sebepl~r de 
bunu teşvik eder mahiyettedir : 

a) Mihvercilerin petrol ikmal 
kaynakları cenup cephesine daha 
yakındır ( Romanya petrolleri ) . 
Binaenaleyh cenuptan taarruzla 
büyük nakliyat tasarrufu ya

parlar • 
b) Cenup cephesinde kı~ ve 

çamur mevıimi daha erken ıona 
erdiğinden harekAta burada daha 
erken batlanabilir . 

c) Coğrafi durum cenup cep
hesinde Almanların dah çabuk 
ve kısa bir meaafe içcriıiode kati 

Bu sebeplerden birinci ve 
ikincisi meydanda olduğundan, 

üçüncüsü üzerinde durmak ve i
zah etmek icabetmektedir. Rusya 
haritasına bııkıldı~ı zaman Dun 
nehrinin Rostof şimalinden itiba· 
ren şarka doğru bü) ük bir kıv· 
rım teşkil ederek Volgaya yak
laştığını, Volganın ise tam bu hi
zalaı da garba doğru bir kıvrım 
teşkil ettiği ve iki nehir arasınrla 
50 . 60 kilometrelik bir mesafe 
kaldığı görülür: ilk hamlede Al
man ordusu Rostof hizalarına ge· 
lebilir.se, buradan itibaren ve çe
tin nehir geçme muharebeleri ver· 
meden Don vadi-;ini iki taraftan 
takibederek Volgaya ydklaşabilir 

ve Stanlingrııd hiıalarında kolay
ca Volgayı tutabılir. Bu harekat 
safhası esnasında bü.> ük nehirler 
geçnıeğe ve bunların kenarında 

cetin muharebeler vermeğe mec
bur kalmaz (motörlü ve 2ırhlı bir· 
tiklere karşı muharebede nehir le· 
rin en iyi bir mania ve muhare· 
be çephesi teşkil ettikleri malum· 
dur.) Bir defa Vol'gaya vardıktan 

sonra Kafkas ordusu esas Sovyet 
ordusundan ayrılmıştır ve buna 
karşı hem Rostoftan ve hem de 
Kerç yarımadası üzerinden hare
kete girişilebilır. Esas ordu ile 
muvasalası ktsilen bu ordunun 
müdafası zayıf olacağından, bu 
mümküncür. Moksa; ilk hareket· 

ten itibaren hem Ro.stof ve hem 
de Kerç üzerinden taarruz biraz 
1.or olsa gerektir. 

Umumi hatlariyle anlattığımız 
bu çeşit bir taarruz için en bü
yük tehlike şimalde kalacak Sov
yet ordusunun Alman gerilerine 
ycpacakları saldırımdır. Doneç 
nehri boyunca cenuba ve hatta 
daha garptaki Dnieper nehri bo
yunca Karadenize,:llmen gölü hi· 
zasındaıı Polonyaya doğru yapı· 

lacak Sovyet taarruzları muvaffak 
olursa, Almanlara ölüm darbesi 
indirmiş olabilir. Fakat kışın ve 
vaziyetin kendilerine en gayri mü-

sait olıiuğu zamanlarda Sovyel 
taarruzlarını önlemış ve durdur· 
muş olan Almanların bu çeşit ha
reketlerden korkup korkmamaları 

yeni idare heyetine Bay Arif 

Yaltır , Mesrur Paksoy , Mustafa 

Işkın, Osman Tarhan.irfan Ömer, 

Hakkı Vera\ ve Ahmed Cıco se· 

çilmışlerdır . İdare 

ğine de tüccardan 

mil getirilmiştir. 

heyeti reisli

Ahmed Ce-

Otobüs 
zam 

biletlerine 
yapıldı 

Şehrimi1. umumi yollarında 

iŞliyen otobüı; tarifesine iki kuruş 
zam yapılmıştır . 

Milli pi yanko 
bugün çekiliyor 

Milli piyanko bugün öğleden 
sonra Ankara seıgi evinde çeki· 
lecektir . 

Hava postası 
İstanbul - Ankara - Adana 

hava postası dün havanın fenalı· 

ğından dolayı şehrimize gelme· 
miştir. 

ellerindeki ihtiyatlara bağlıdır. 

E.ğer ellerinde ihtiyatlar hem ce· 

nuptaki taarruza başaracak, hem 
daha garptan gelecek Sovyet sal· 
dırmalannı önlıyebilccek bir de· 
recede ise, o vakit bu hareket 
tarzı en verimli, kAt'i neticeyi en 

çabuk istih'!al eden bir taarruz 
~eklidir. Zira büylc bir hareketle 
petrol kaynaklari.> le a !akası kesil· 

miş Sovyet ordusu .sol yanındaki 

Volgd vadi.sinden yukarı doğru 

devam edecek Alman taarruzla· 
riyle şarktaki bü}ük Sovyet ül
kelerinden <le ayrılmış olabilir ki 
böyle bir hareket ölüm demektir. 

Bunlar : iki tarafın bu kış ha
zırladıkları kuvvetlerin hakiki kuv

vetleri ve manevi kıymetleri ta
mamen bilinmeden ) ürütülmüş 
ve harp bilgisi ba\.:ımından doğru 
mütalaalarıdır. 1 lakikati ise niha· 
yet iki ay sonra üğreıımiş buluna· 
cağıı .. 

UZAKLARDAN HABER 

Güreş birincilik 
müsabakaları 
Bölgemiz güreş birincili~i pa

zar güııü yapıldı. Elli Altıda Ke. 
mal Köse, altnıışbirde Ahmet Ak
soy, altrnışaltıdR Nihat Şahin, yet
mişikide Eyüp Ünal, yetmişdokuz
da Mehmet Öısoy, Seksenyedide 
Sadi Ô1pağda, ağırda Zanapalı 
Hanifi kazandı · 

Noter yardım sandığı 
Noter yardım sandığının ida· 

ı e ve mürakabesine dair nizam· 
name Vekiller Heyetince kabul 
edilmiştir. 

Köylüye dağıtılan 
tohumluk darı 

Ceyhan : 6 ( Türksöz.ü mu· 
habirinılcn ) - Ceyhan kayma· 
kamı ile ziraat muallimi , köylü· 
nün ihtiyecını tesbit ederek , bir 
vagon mısır darısı ile 42 ton 
kum darıyı tevLİ etmiştir . 

Bir meslekdaş 
Kaybettik 

Antakyll : 6 (Türksözil muha· 
birinden) - Şehrimizin tanınmış 
tüccarlRrından ve "Atayolu-,, ar· 
kad ı:şımızın yazı işleri Müdürü 
Mehdi Kovacı iki eydanberi ya
kıılandığı hastalıktan kurtulamıya
rak bu sabah hayata gözlerini ka
pamıştır. 

Haluk, yurtsever ve çok kıy· 
metli bir vatan çocuğu olan Meh
di Kovacının genç yaşına doyma
dan f'bediyete göçmesinden duy
duğumu7. acı derin ve hudutsuz· 
dur. Cenaı.esi kendısini seven ve 
tanıyan kalabalık bir kütlenin İŞ· 

ralciyle kıtHırılarak gözyaşları ara· 
sında ebedi istirahatgahına konul
muştur. 

Kederli ailesinin derin acıla
rına ortak olur, kendilerine sabır, 
merhuma da tanrıdan mağfiret 
dileriz. 

• 
Bulgar terzileri -Elektrikli kalp -Hayvan ömrü 

Muhtelif bahanelerle terziler birçok memleket· 
lerde elbise dikim ücretini birkaç misli arttırmışlar
dır. İhtikarın önüne geçmek için her şeye fiat bi
çen Bulgar hükumeti, kostüm dikme ür;retini de 
kararlaştırmıştır. Bulgar Ticaret Nazırı Dr. Si. Za
gorof imzaladığı bir emre göre Bulgaristanda b?· 
tün terziler erkek kostümlerini 1 Haziran 1939 ıle 
30 Ağustos 1939 tarihleri arasında aldıkları fiatlere 
ğ'öre dikeceklerdir. 

1 

Bu emir, Bulgar resmi gazetesinde neşredilmiş· 
tir. Bulgaristanda, hükumetin ilan ettiği fiatlerden 
fazla satanlar çok ağır hapis, para ve dükkanı ka
patılma cezalariyle cezalandırılıyorlar. 

* * * 
Buenos - Ayres'te bir tıp enstitüsünde, büyük 

emmiyeti olan bir tıbbi tecrübe yapılmıştır .. ~~el~· 
vatla altı kedinin kalbi lastik kalble değıştırılmış 
~e bu suni kalbler elektrikle çalıştırılmıştır. Bütün 
"kediler, ameliyattan sonra suni kalbleriylc epey ıa· 
man yaşamışlardır. Bunlardan biri ayni suretle elckt· 
rik cereyanı ile çalışa suni kalbiyle 20 saat yaşa-

mıştır. 

1 

Elektrikle işliyen bu suni kalbler Arjantinli dok· 
tor profesör Jibs tarafından yapılmıştır. Ameliyat 
10 dakika sürmüş ve bu kısa zamanda hakiki kalb 
bir suni kalble değiştirilebilmiştir. 

Bu tecrübe, insan kalbiyle de yapılabilecek, 

anı surette ölen bir insanın kalbi, üir sunisiyle de· 

ğiştirilebilecek.tir. 

* • • 
Çok kimseler, birçok hayvanların yüzlerce se

ne yaşadığını bilmez. Mesela, kaplumbağalar 300 
yıl yaşar. Umumiyetle bu hayvanın hayatı 200 ya
şında sönmeğe başlar. Kaplumbağalar 250 yaşın· 
dan sonra ihtiyarlar. Papağan ve kargalar da yüz 
sene yaşar. 

Filler, kuşlar ve birçok balıklar 70 sene yaşar· 
lar. Deve 50 sene, deve kuşu 40, tavuklısr, kaz ve 
ördekler 30 yıl yaşarlar. 

Kasaplık olarak kesilmemiş olsalar sığırlar 30 
yaşına ererlerdi. Köpekler, en çok 28 sene yaşar
lar. Koyun 20, kurbağa ve solucan 10, fareler 3-4 
sene yaşarlar. 

Ceyhan : 6 ( Türksözü mu
habirinden )-: Ceyhan ve Osma
niye bölgelerindeki çeltiklerin su
lama işini tanzim etmek maksa
dile Osmaniye kaymakamı Bay 
Akif İşcan, hükümet Doktoru ih
san ve Zirllat muallimi : Mustafa 
Ceyhana gelmişler ve Ceyhanın 
yeni faal kaymakamı Sadi Çital, 
hükumet Doktoru ve ziraat mu· 
allimi Ziyanın iştirakile bir top· 
lantı yapılmış ve bu mevzu bze
rinde kararlar alınmıştır. 

Bu sömürgenin ekonomik 
durumu 1936 senesindenberi devam• 
lı surette gelişmiştir. 

Buranın, ihracı bir yıl Önce· · 
kinden 155,457 .ton fazlasiyle 1937 
yılında 510,898 tona varmıştı. 

Sümerbank ve 
yiyecek maddeleri 

Bunun değeri de yılda bir 
yıl öncesine nisbetle 161,761,000 
frank artmış 256,350,000 frangı 

bulmuştu. İthalat da ayni sene 
yü7.de 22 nisbetinde artmış ve bu 
çoğalış 1938 yılında da devam 
etmiştir. 

Ankara : 4 (Sürksözü muha 
birinden) - laşe müsteşarlığının 
Tevzi ve Toplama Umum müdür
lükleri faaliyete geçmişlereir. Tev 
zi için umumi mağazalar açılacak· 
tır. Bu mağazalar açılıncaya ka
dar mevcut on yedi Yerli mallar 
pazarında giyim tşyası ile birlik· 
te yiyecek maddelerinin de satıl· 
ması düşünülmüştür. 

Sümerbank müesseselerinin 
sermayesi yüz mılyon liraya çık
mıştır. Bu sermaye ile fabrikııla · 
rın randımanı arttırılacak ve hu· 
susi müesseselere de kredi veri
lecektir. 

Husu~i fabrikaların mamula 
tının da Yerli mallar pazarların· 

da satılması için bir kroje hazır
lanmıştır. İktisat vekaleti yetiştirici 
ve işleyici, Ticaret vekaleti de 
dağıtıcı teşkilat kurmak sutiyle 
iş birliği yapacaklardır. 

Her vilayette yeniden Yerli 
Mallar pazarları açılması kararlaş 
mıştır. Yiyecek maddelerinin Yer 
li mnllar pat.arlarında satılması 
için bugünlerde lıaı.ırlıklara baş 

!anacaktır. 

Bir tayin 
Osmaniye : 6 ( Husu.si ) 

Haber aldığımıza göre , Cebeli· 
bereket ( Osmaniye ) . Ağırceza 
müddeiumumiı;i Rüştü Kayıkçı 

oğlunun 50 lira maaş asli ile An
kara Sulh hakimliğine tayin edil· 
diğini ml'mnuniyetlc haber aldık. 
Kaıamız.da bulunduğu müddetçe 
kaza halkına kendini sevdiren 
ve adli işlerde büyük bir titizlik 
gösteren mumaileyhin bu tayinine 
memnun olmakla beraber kaza
mızdan ayrılışından dolayı ayni 
derecede müteessiriz. Yeni vazi
felerinde de muvaffakıyetler te-
mennisile ugurlar dileriz. 

Adliye tayınlerı 
Adliyecilerimiz arasında yeni 

den bazı terfi ve tayinler yapıl 
mıştır. Yüz lira maaşlı temyiz aza· 
lıklanna t~rfian lstanbul Asliye 
Hukuk Hakimi Hilmi Kışlalıoğlu 

ve Trabzon ağır ceza reisi Niyazi 
Kayalar, 80 lira maaşlı İstanbul 
asliye hukuk hakimliğine Ankara 
asliye hl•kuk hakimi Celal Arlan
oğlu, 70 lira maaşlı Balıkesir ha· 
kimliğine Erzurum hakimi Hüsa· 
mettin Bengü, 60 lira maaşlı fstan· 
bul ailiye ceza hakimliğine sulh 
hakimi Reliit Namer, 60 lira maaş
lı t .. tanbul sulh hakimliğine Anka· 
ra Cümhuriyet müddeiumumisi baş 
muavini Cemalettin Köseoğlu, 60 
lira maaşlı Elazığ Cümhuriyet müd· 
deiumumiliğine Cebelibereket müd· 
deiumumisi Rüştü Kayıkçıoğlu 50 
lira maaşlı Ankara sulh hakimliği
ne Kayseri müddeiumumi muavini 
Hayri Ertürk, 40 lira maaşlı An· 
kara müddeiumumi muavinliğine 
Balya müddeiumumisi Naci tayin 

edilmişlerdir. 

Ankara telefonu için 
yeni bina yaptırılacak 

Ankara şehri otomatik tele· 
fon binası tesisatını istiaba yeter 
olmadığından yeni bir bina yapıl
ması etrafında incelemeler yapıl
makla ve münasip bir arsa aran· 
maktadır. R.T.T. Umum müdür
lüğü bu maksatla 1942 bütçesine 
300,')00 lira tah:ı.isst koymu~tur: 

Bu sırada bütçı!deki masratlar· 
dan birçoğunun' kısılmasiyle iktisa· 
di durumun: iyileşmesine himmet 
olunmuştur. Bu sayede ziraat du
rumu gelişmiş, Pointe • Noire 
limanı da ıslah olunmuştur. 

Ba sömürgenin yüz ölçümü 
867,700 mil murabbaıdır. Nüfusu 
da 3,500,000 yerli '~ ile 5000 Avr· 
upalıdan mürekkepttir. Bu rakam
lar 1936 sayımına göredir. Ondan 
sonra harbin çıkması üzerine bir 
takım değişiklikler olması muhte· 
meldir. 

Bu sömürgede yılda 38 bin 
ton Mısır, 1800 ton kahve. 7100 
ton bamuk, 17000 ton Fındık. 
659 kilo gram altın çıkarılır . 

Ayrıca kakao ürünü de önem· 
lidir • 

İngiltere ile De Gaulleciler 
arasında imzalandığı bildirilen 
anlaşma gereğince İngiltere bura· 
dan fazla .miktarda Kakao,:Keres· 
te ve Pamuk satın alacaktır • 

Ölüm 
Bugün gazetesi tertip kıamı ar

kadaşlarından B11y Fahri Tu~rul'un 
kardeşi Sabahaddin: Tüğrul ,müp
tela olduğu hastalıktan kurtula· 
mıyarak Memleket hastanesinde 
dün ölmüıtür • 

Ölüye Tanrıdan rahmet Jiler 
geride kalanlarına baş sağlığı dı

leriz . 

TORKIYE Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 

Salı - 7.4. 1942 
7 .30 Program ve memleket saat 
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7.45 Ajans Haberleıi 
8 .00 Müzik : Senfonik 
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Evin saati 

Program 

parçalar 
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8.30 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 
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Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müı.ik : Radyo Salon Or-

kestrası ( Violonist Ne~ip 

Aıkın ) 

Ziraat takvimi 

Müzik : Fasıl heyeti 
Memleket Saat .Ayarı ve 

Ajans Haberleri 

Konuşma 

Müıik : Fasıl proıramının 
ikinci kısmı 

Radyo Gazetesi 
Müzik : 
Konuşma 

Müzik : 

Müz.ik : 
Memleket Saat Ayarı ajanı 
Haberleri ve Bersalar 

Yarınki Proiram ve 
Kapanı' 
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f!rtre 

B. Daladye 
R

0 am mahkemesinde mahke· 
ınesinde muhakemesi görülen 
Ve kendisini büyük bir cüı et 

~~ .ceıaretle müdafaa edenlerden 
•
1r1ai de eski Fransız başvekille· 

tınden Daladier'dir. 
f 1884 te doğan . Caladier bir 
ıtınr.ının o~ludur. Tahsilini Lyo-
:•·d~ yapmııtır. Büyük harbe ka
dar otretmendi. Büyük harbe ye· 
ek ıubay olarak iftirak etmiş 

'it harpte iki madalya aldıktan 
"nra yüzbafı rütbeaiyle terhis 
()lunmuıtur. 1919 da radikal sos· 
hlist memusu olarak fransız par
~lbcntesuna girmiştir. 1925 te har-
ıye nazırı, 1927 de radikal sos· 

~•liıt partisi reisi olmuf, 1933 te 
k llrduğu hbine on ay iktidarda 
•lııııı, ondan sonra Sarraut ve 

Chautemps,in reisliğindeki hüku· 
~tllcrde bulunmuştur. 1934 te 
lltdu~u kabine Stviski hadisesi

ilin neticesi olan suyikastlar dola· 
l'i~iyle pek kısa iktidarda kalabil· 
lbıttir. 

1936 da tekrar harbiye nazı· 
~~ elmuı, 1938 de yeniden başve-
~l olmuıtur. Mtşhur Münib gö
r~şrncsind e Fransa 'yı kendisi tem
•ıl ctmiıtir. 
l' Fransa harbe onun başvekil· 
1~ zamanında girmişli. Fransa 
~kmcdcn biraz önce baıvekillik· 
. n çekilmiş bulvnuyordu. Kendi· 

11 halk cephesine mensuptu. 
Bu mühim devrelerde su ve· 

~· bu vazife ile iktidarda bulun
Utu için ıimdi muhakeme altı· 

•hnmıştır. 

liayvan yemi bedeli 
15 liraya çıkarılıyor 

h Devlet bütçesinden veya mili 
•k bütçelerden hayvan yem be

deJj alan süvari, müvezzi, tebliğ 
lncmuru ve tahsildar aibi memur 
"c müsdahdemlere verilmekte 
olan 10 lira havvarı yem bedeli
nin 15 liraya çıkarılması kararlaş
ınııtır. 

Parasız şeker 
alacaklar 

. A11kera : 6 (Türksöıü muhabi · 
~•ilden) - Fakir ailelere, çocuk· 
•rı için, parasız ıeker daA-ıtılma · 

11 ifi Sıhhiye Vekilcti içtimai 
>-iuavenet teşkilatınca idare edi· 
lcccktir. Bu iıte belediye ve ha
~ır cemiyetleri teıkilitından da 
;~t~fade edilecektir. Da~ıtma ıek· 
~~ı teııbit eden talimatname Ve· 

1ller Heyetinden çıkmak üzeredir. 
Aylık kazançları 40 liraya kadar 
()lan aileler fakir aile addoluna· 
~ak parası% ıeker alabileceklerdir. 
. arasız ıekerden istıf ade edecek 
~i mıntakaları araımda İstanbul, 
nguldık, Ankara, a<.ayscri, Kon

h EreQ'hıi, Nazilli, lımit de var· 
dır. 

~imanların ilkbahar 
taarruzları 

t' (Baştaralı Birlncid~) 

~llhıktedir . Bu hazırlık Saltıktan 
•radenize kadardır. Şimdi D~u 

~'Pheainde dört milyon asker 
0Planmııtır . 
h Ruı orduları bundan evvelki 
lrıket kabiliyetini bundan sonra 

~il göıterebilirıe Hitlerin yddırım 
•rbi yine suya dütecektir . 

t' Almanya Macariıtan , Bulga
t latan ve Romınyadan asker is 
tmekte devam ediyor. Fakat bu 
~Cmleketler iıtenilditi kadar as-
tr v~rmemektedirler. 

•
1 

Almanlar Suriyedcn geçerek 
: ttlenıek istiyor. fjununla Alman· 
:~ Türkiyeyi harbe sokmak iıte
,...1Yor • 

Bern : 6 ( a. a. ) - lsviçre 
~•ıetelerine ıöre, taarruz iki hafta 
r>'Ya iki ay sonra baılıyacaktır . 
l(ttroı ihtiyacı yüıönden Almanya 
t· 8fkaıyaya : varmıtk mecburiye
hlldedir • Mihver bu aylar icinde 
ıı tr ne bahaaına olursa olıun bir 
~tice almak istiyecektir . Yeni 
.._inan kabineainin eskiler gibi 
4tı Uvaff ak olup olmıyacatı biline· 
tı : 

İngiliz hava 
faaliyetleri 

Londra : 6 (Tebliğ)- İngiilz 
tayyareleri dün gice düşman ara· 
zisi Üzerinde geniş fauliyette bu· 
lunmuştur. Yine dün gice İngiltere 
üzerinde uçan birkaç Alman tay· 
yaresi düşürülmüştür. 

Rur bölgesindeki ve bilhassa 
Kolonyadaki hedefleri bombala· 
mıştır. Ve düsmana harp malze· 
mesi imal eden Paris yakininde 
bir fabrikayı ve Havr doklartda 
bombalanmıştır. Bu hareketlerden 
beş bomba uçatımız dönmemiştir. 

Uzakşarkta 
(Başlarah Birlntide> 

ğacı ormanlarından da Japonlar 
istifadeye başlamışlardır . 

Sidney : 6 ( a. a. )- Cava ve 
Somatranın bir çok. kesimlerinde 
çeteler faaliyet halindedir . Bu 
çete grupları Japonlara zayiat 
verdirmektedir . 

Vişi : t> ( a. a. ) - Gelen ha· 
berlere göre , Japon tayyareleri 
tarafından Kolombo şehri bom· 
bardımın edilmiştir. Burası 240,000 
nüfuslu bir şehirdir . Bu şehir 
Uzakşarkta büyük bir lngiliz tica
ret linıanıdı r . 

Londra : 6 ( Tebliğ ) - Bir· 
manyada lrovodi cephesinde hiç 
bir değişiklik olmadı~ı neıredilen 
tebli~den anlaşılmaktadır. Seylan 
adasının merkezi Fokümbo şid

ôctli bir Japon hava akınına uğ

ramıştır. Ranguna karşı Amerikan 
tayyareleri çok muvaffakıyetli bir 
akın yapmışlardır. Avustralya tay· 
yareleri de Hupanga hücumlar 
yapmışdır. Bataıtnda şiddetli mu
harebeler olmaktadır . 

Yarımadanın şark sahiline Ja
ponlar asker çıkarmak teşebbü

bÜnde bulunmuşlar, fakat muvaf
fak olamamıf)ar ve a~ır zayiat 
vermişlerdir . 

Adana Askerlik 
Şubesinden: 

338 Dotumlu hariç mnhtelif 
dotumlu yerli ve yabancı kısa 
hizmetlilerden aşatıda iıah edilditi 
şekilde: 

Milli Şefimiz Parti 
Genel Merkezini 
şereflendirdiler 
Arıkara : 6 ( a. a. i- Cüm· 

hurreisimiz Milli Şefimiz bugün 
gün öğleden sonra Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel Merkezini şe

reflendirerek geç vakla kadar 
meşguı:oımuş ve Parti tarafından 
lstanbulda yaptırılacak olan ta
lebe yurdu konuşu üzerinde tet· 
kiklerde bulunarak direktifler ver
mişlerdir. Sayın Milli Şefimiz ge
liş ve girişlerinde Parti Genel 
Sekreteri ve erkanı tarafından 
karşılanmış ve uğurlanmışlardır. 

Maltaya hücumlar 
Londra : 6 (Tebliğ) - Malta 

adası dün arka arkaya üç defa 
Alman tayyarelerinin hücumuna 
maruz kalmıştır.'JYedi Alman tay· 
yaresi diifürülmüştür. 

Berlin : 6 A.A) - Dört Mi· 
sanda Maltaya kitle hücumları 

yapılmış, muvaffakiyetli neticeler 
almmıfbr. Hangar ve depoların· 
da infilaklar olmuş, yanginlar çı· 
karılmıştır. 

ADANA SAHAT OKULU 
MOOORLOGONOEN 

Okulumuza zammile birlik
de 37 lira ücretli bir ser ha
deme alınacaktır. isteklilerin 
müarcaatları. 1-4-7 14029 

.. ...................... .. 
ı ı 
ı Satdıll bal ı 
ı ı i Yılanlı mezraasında 6 ı 
ı dönüm bir yerde ve bir ı 
ı çardağı havi bir bağ satı- ı 
ı lıktır . lstiyenlerin Y enibe- i 
ı destende manifaturacı Ab- ı 
ı dullah Akdenize müraca- ı 

ı atları . 14025 l-6 G. ı 

!. ...................... J 

Yugoslavya ve 
Yunanistanın 

istila yıldönümü 
Ankara : 6 (Radyo Bazeteal)

Bugün ( dün ) Almanyanın Yu· 

goslavya ve .. Yunaniatana taarruz 

edişinin pldönümüdür • Londra

daki Yugoslav Baıvekili Yugos· 

lav mukavemeti ıebebile Sovyet 

Rusyanın şimdiye kadar dayan

dığını söylemit ve bu görüşe 

Londra ıiyasi mahfilleri iştirak 

etmiştir . 

11 an 
Tiril Bava Karama 
Adana pbelladea: 

Hava gedikli hazırlama yu· 

vasına Orta okul . mezunların· 

dan 1340 , 925 , 926 doğum

luların talebe ve 338-339 do -

ğumluların da namzed olarak 

kayıd ve kabulüne başlanmış

tır . Maliimat edinmek istiyen

lerin şubemize müracaatları. 

7-12-17 14040 

ZA Yl - Adana Şubesinden 

aldıtım terhis tezkiremi zayi 
ettim . Yenisini alacağımdan 

cakiıinin hükmü y~Uur. 14041 
Oiyarbakınn Ergani Os

maniye kazası Baygür 

köyünden Sefer oğlu 

Emineden degma 324 

doğumlu Zülfükar Kayft 

Z A Y 1 - Ulukııla nüfu • 

sundan ve ıubesinden aldıtım aı

keri veıikamla nüfuı cüzdanımı 
kaybettim. Yenilerini alacafımdan 
hükümleri olmadıtını ilin ederim. 

1- Bütün tahsilini yabancı m;-~=;;;;;;.,;~--....;;;-.;iiiiiim. .... _.-

14042 

Ulukııladan Hasan oğlu 

Rııa Koçer 316 dotumlu 

yerde yaparak l oralarda askerlik 
dersi görmÜf kısa~ hizmetliler. 

2- Türkiyede orta okul 
mezunu olmuf, ve yabancı· yere 
giderek yükıek tahıil fÖren: kısa 
hizmetliler. 

3- Bütün tahıilini yabancı 

yerde yapan: ve oralarda askerlik 
dersi gören yüksek okul wuunu 
kısa hizmetliler. 

4- Lise ve muadil okullar· 
dan mezun olmuş olan kısa hiz· 
metliler. 

5- Türkiyede lise ve muadil 
okul mezunu olduktan sonra tah · 
sillerini yabancı yerlerde askerlik 
dersi görerek tamamlayan yüksek 
okul mezunu olan kısa hizmetliler. 

6- 338 dotumlu olup Lise 
muadil okullardan mezun olup 
yedlerinde (C) brovesi olanlarla 
brovesi olmayan kısa hizmetliler. 

7- Yedek subay okulu devre
sinin üçde birisinden fazlasına 

devam edemedikleri için terhis 
edilip müteakıp devrey~ bırakıl · 
mış olan kısa hizmetliler • 

8- Askerliklerini tam hiz· 
metli olarak yaptıktan sonra tah· 
sillerini veya daha' yukarı dereceye 
çıkarıldıklarını diploma ile isbat 
ederek yedek subay olmak istiyen · 
lerin şübeye müracaatları • 

9- Birinci maddeden yedinci 
maddeye kadar yazılı şartları haiz 
olan kısa hizmetlilerin yedindeki 
v~sikaları görülmek ve şübece 
durumlarına göre muameleleti 
tekemmül ettirilme'K üzre şübeye 
müracaatları zaruri olduğu ve 
müracaat etmiyenler hakkmda I 
kanuıfu muamele yapılacatı 
hususu ilia oluııur. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i 
i Satlık Bagw i i i 
i Yılanlı mevkiinde Mersin i 
i tertibi iki oda ve üzerinde yaz· i 
i lık çardak, 12 metre yüksekli- i 
i ğinde iki kat taht, istirahat i· i 
i çin büyük bir kameriye ile su i 
i tulumbası, üzüm ve bir çok i 
i meyve ağaçlarını havi bağ sa· i 
i tılıktır. Görmek ve daha fazla i 
i tafsilat almak için Ulucami ci- i 
i varında şekerci Ahmet Durana i 
i müracaat edilmesi. i 
i .. 6-10 14026 i 
i i ; ..-..~. -..~.911·~·~·~·..,•9'•~·~·· 

• 
latıbk tarla 
Adananın Büyük araplar 

köyünde köye çok yakın mün
bit, mahsuldar ve en iyi eins
ten 240 dönüm tarlada hisse
lerimize düfcn 45 dönüm tar· 
la sahl1tcaktır. 9 Nisan 1942 
Perşembe &'Ünü Belediye me· 
zat salonunda satılacaktır. Ta· 

l 
lip olanlarının mezkür gün 
öyleden sonra hazır bulunma· 
lan ilan olunur. 

5-7-8 14039 
~~ 

SEYHAN ViLAYETi OEfTEROARLIGINOAN • 
BEHERiNiN MUH. B. 

ADET LiRA K. CiNSi 

1 11 O 00 Etüv kazanı ve makinesi 
1 :iO 00 Akümülatör 
1 1 O 00 Manömetre 
1 8 00 Termometre 
l 10 00 Tulumba ve Llorulan 
2 S 00 Arka çamurluk 
2 2 ()() On jant 
4 12 50 On ve arka iç lastik 
4 150 00 On ve arka dış lastik 

Sıhhat ve lctimai muavenet müdürlüğünde mevcut bulunan 
yukarıda cins ve mikdarlariyle muhammen kıymetleri yazıl 
eşya 1514/942 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de açık 
artırma ile satılacaklanndan talihlerin % 7,5 teminatlari)le 
mezkur gün ve saatta komisyonunda hazır bulunmaları ve eş
yayı görmek isteyenlerin de. her gün Sıhhat ve lctimai mua
Vf net müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

27-1-5--10 14015 

ıı-·· ...................... . 
1 BUamam çuoı ve Makine SaldplerlDe • 

1 DEMtRiŞ1

A(;1LDI 
•ı ... ~er nev! alah ziraiye imal ve tamiri, • 

butun .. ~~kınelere yedek parça, pik ve 1 
: kızıl dokum, souk ve sıcak demir işleri, • 
• her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş- • 
• leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • • • ADltES: E•lıi l•taıyon karakolu karı11ınd Demir lı 1 Telgraf Adreıi: Adana Demir ı, Telefon 363 • ........................... 

DAVET 
Milli MENSUCAT GENClİK IUlOBO İDARE HEYETİ 

RİYASETİNDEN : I • 

11;4/942 Cumartesi günü Kulübümüzün mutat senelik top
lantısı yapılacağından aza arkadaşların saat 11 de Kulüp bina· 
sına gelmelerini rica eylerim. 

idare Heyeti Reisi N. 

RUZNAME 
1 - Kongra Riyaseti divanının intihabı. 

Umumi Kitip 
Müntaz Onur 

2 - Geçen seneki muamelat ve hesap işlerine dair itlare 
heyeti raporunun okunması ve hesap defterinin tetkiki. 

3 - Hami. Fahri, Umumi Reislerle idare ve murakabe he
yetinin ve yedek azalarının intihabı. 

4 Hayıiyet divanı azasının intihabı. 
5 - Yeni sene bütçesinin müzakereri. 

14040 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden 
1 - A91lacak kursta aynca muhabere de belletilmek 

üzere müsabaka ile Orta mektem mezunu, ücretli muvakkat 
memur alınacaktır-

2 - Musabakada kazananlara (50) lira ücret verilecektir. 
3 - Muhabereyi öğrendikleri zaman ücretleri (60) liraya 

çıkarılacak veyahut ( l S) lira asli maaşla memur namzedliğine 
tayin olunacaktır. 

4-Musabakada muvaffak olanlar iClirenin teklıf edece~i 
yerlerde vazife kabul etmeleri şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memur'in kanununun 4 üncü 
maddeıindeki şartları haiz olmakla beraber Devlet memuriyetine 
ilk defa gireceklerin (30) yaşını geçmemiş olmaları: ayni zaman· 
da Bayanlar müstesna ·olmak üzere erkeklerin fili askerlik biz· 
metini bitirmiş bulunmaları yahutta 339 veya 18 yaşını ikmal 
etmiş 340 tevellütlü olmaları lazımdır. 

~. -: Musabakaya iirm~k isteyenler 15 ;Nisan;942 Çarşam· 
ba gunu saat 17 ye kadar dılekçe ve evrakı müsbiteleriyle be
raber Vilayet P. T. T. Müdürlüiüne müracat etmelidirler. 

1 - Müsabaka 16 I Nisan I 942 Perşemb~ günü saat onda 
S•yhan P. T. T. Müdürlüğünde yapılaaıı ktır, 1-7 14027 

İLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

Arthrma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 
Muhammen bedeli 24990 Lira tutan muhtelif eb'adda 250 

m/3 Çam kereste şartnamesi veçhile 25/Nisan/942 Cumartesi 
günü Saat 12. de kapalı zarf usulile Adanada 6.ncı işletme 
Müdürlüğü binasında satın alınacaktır . 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilir • 
Bu işe girmek istiyenlerin 1 &74,25 liralık muvaklıat 

teminat akçaları veya teminat mektupları, kanuni ikametgah 
vesikaları, nüfus cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalarile 
yukarıda tayin edilen günde 2490 No. lu kanunun emrettiği 
şekilde hazırlamış olduldan teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evvel Adanada Devlet Demiryolları 6.ncı 
işletme Müdürlüğü binasında toplanan Arttırma, Eksiltme 
Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur. 

7-11-15-21 14039 



I ........................................ • • BORSA • • • •• •• •• • I TURKS O ZU I • • 

PAMUK - HUBUBAT 
30 - 4 - 1941 

CiNS/ 
KiLO F/ATI 

En az En çok 1 

K. S. K. S. 1 • • • • 
= =o!.-==,,--- --

Koza ı 00,00 : 00,00 1 

Klevland Ç..:_ i 00,00l 

: Gazete ve Matbaası 1 • • 
Klevland 1 00,0(o 00,00 · 

ı K levland-Iİ - - 00,"00 00,00 ! 

~Parlağı 00.0C 1 OQ,00 • • • • 1-P.-Temizi 00,00 -öO,OO 

• • : Türksözü OKUYUCUlARIHA OÜHYAHIH HER TARA- : 

i Kapımalı 
Y. Çiğ-idi 00,00 

İ flHDA VUKU BUUH HADİSEURİ GOHO GO- i 
: Gazetesi HÜHEVERİR. TORKSÖZÜHÜ TAKİP EDİH İZ. : • • 

K. -Çiğidi ı 0,00 -ı 
- Susam 0,0 O 
-Ru~day yerli oo,o ı 0,00 _, 
Arpa - 0,00 0,00 
Yulaf __ 0,00 

1 

0,00 

Serbes Döviz Kurları 
DOLAR • • 1 Kitap, mecmua, çell, llUet, all,, : 

Alış 

Satış 
129.20 
132.20 

: plAa, llarıta, 11u11111am matbaa Türksözü : 
• lflerlal Tlrkl7ede mevcut mat- • 

STERLiN 
lih alôt bede lle ri ( mol ~ e- 776 
de li ) primli sofı$ 

: ... aıar. re1ıı:a1t•• eder derecede Matbaası : 
• tala vı ılraOe elde• çıkarır. • 

T urldyeden gönderil en nav- 7 49 
lun be de lle ri 

lhroç e dilen mol bede lleri 728 
olorok gele n Dövizlerin olı$ 
kuru 1 : • • • 
Yardım ve ,;eyyohloro ve · 728 
saire içirı geloın dövizlerin 
alış l<uru 

: Türksözü Cilt Kısmı : • • 
Primsiz sofıı ( T ohıil mos· 524 
rotları vesaire ) 
Pr imsiz olış Kuru 

1 
s2oı 

• • 1 SAGlAM, TEMİZ, ZARiF CllT iSlERİHİZİ ANCAK TORKSöZO : 
........................... __ 

I MÜCElLITHANESiNOE YAPTIRABillRSİNİZ İ 
i. .................................... .I 

Nllletçl eczane 

TAHSİN ECZAHANESİ 

• 
T. l ş Bankası 
Bl91k taıarral llesapları 

1142 lllraad7e plAaı 
KFŞIDELER : Z Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiusto•. 

2 / lcincitefrin tarihlerinde yapılır 

1141 lllraml7elerı 
1 Adet 2000 Liralık """ 2,000 Lira 
3 .. ıow .. 3,000 .. 
2 .. 750 •• == 1.500 .. 
3 .. 500 •• = 1,500 .. 

1 ıe 250 = 2,500 .. " " 40 .. 100 .. = 4,000 .. 
50 .. 50 " = 2,500 ., 

200 •• 25 •• 5,000 .. 
200 ., lC: 

" 
2,000 

" 

TUrkly•J• B•nkaeına para yatırmakla yalnız 
p•r• blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, • ynl 
z• m•nda ta lllnlzl de denemlf olureunuz 

TOllYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t.rih l : t888 

Samayui : ! 00.000.000 TiiTlc Liraaı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

•tatıdaki plina rörc ilmınıiye dağıldacaktır. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

• 

" .. 

1000 
500 
25() 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

• 

" .. 
.. 

4000 
2000 
1000 
4000 
sooo 
4800 
3200 

Lira 

" .. 
.. 
.. 
.. 
.. 

• 

yeni oteı Yanı 

............................. __ 
;zuvuxx2uuı::a::xuxxxxaxzxxN 

ft N E Z L E " 
ft Kırıklık,Baş, ~ 
M Diş ve adele " 
= ağrıları : 
lı En seri ve en kati şe · il 
: , kilde yalnız kaşe it 

: G R l.P 1 N = 
N H 
= ile geçer = 
A Havaların serinlediti bu il 
Si günlerde alacaA-ınız ilk it 
A B tedbir evinizde birkaç: GRıP.N bulundumıak olmalıdır. " 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
M yormadan ıstırapları dindirir. B 
= Luzumun<!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız N 
N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. N 
M M 
-~~:sclE:~-·-=•uA~A#AA##A~~s. 

ts~:zr:::«::ZCS# ##SA# # A 11 AA A #"*fi A # # WX 

.... J!!~ ~ ç~~~-~ .. f.!~r~Mı~t. , .... 
Ba7aaıarıau11a Nazarı DllllıaUae ı 

ipek ve Ya l çoraplarmızdan kaçan eapları 
Fransa'dan henüz g'!tirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. A~ bir üc~etle çoraplarınız.ı 
tamamen eski haliM koyarak teılım ederız . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabilt'!cek bir halde size iade edelim . , ....... .. .. .. ................................. , 
1 H O S N 0 E R 6 OV E N i 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ~ M d Tuh fiye Pazarı yeni iş ! 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 

1 
t .. •• ~ -~ ..... ~ .. - .... " •• •• •• .. ...... • 

20 fazlasile verilecektir. Tuhafiye Mağaza11nda 

....................... ·•·•············· • · 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikinun, Sipariş k a bul Olun ur 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. _ı az;:;!!* 13934 

1 Ptııan 1942 

NEVROZIN 
Biti• aınıarm paaıeldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DlŞ aQ'rıla
,rnı süratle iz.eleye kilidir. Ro
natiz.ma evcaı, ıini r mafıal ve 
ı dele ıstırapları NEVROZlN'le 

tcda\j edilir, Müeaair illç : 

N E V R O Z l N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH tolHIZ 
kefe alınabilir 

DOKTOB 

Muza/fer Lokman 
Bergla llaıtaıarm maareaılla

M aeılade kabul eder. 
tswww•wu•wwwwuwwuu~~~•wwı•• .......................... 
! Meraklı Hayanlara Müjde!... i 
• • f Ucuz kumaş terzi elinde kıymetini çok yükselltr. f 
ı ADRES : Asrt Sinc'.11a Cad~esi, Cumhuriyet. Okulu ı 
f Karşısında Göz. Dışpanserı sokağmda Terz.ı • 

f 6- 7 MAKBULE NiL 13899 • ........................... 
r~;=~ .. .;;-:;~-;;;;~ .. ~1 
ı ,artıarı GÜNDELiK ~! • AO,NA ı 
ı Sahip ve Bt11muharriri ıı 
ı Sen•llli . · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı :
1 

1 Aylıfı . 125 • 

1
, 

Umumi Neıriyal Mad4ri1 

lıanıar için idareye MACiD GOÇLO i mUr•c••I etmelldlr BosıldıOı yer : TORKSOZO Matbaa11 1 ........................ _ .... __ _ _ . . 


