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ı 1 ı 

ı Arasındaki dostluk i 
ı ı 
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ıınıo IEHITllGINO( 
•118 MERASiM . · 
Ankara : 9 ( a. a . ) - Yarın 

( busın ) vatan için hıyıtlırını 
feda eden tehitlerin hatıratı lnön6 
tehitlitinde .. acatıı. 

Madagaskar 
meselesi 

, ...... ,.ıd•• 
Uert ltlr llarellıtı ,....,ecell .. 1111 

Arakarı: 9 (lllNIJO Gazeteal) -
f.tadaıaıkar meıele~i hili güniln 
._lhim bir mevzuoou teıkil edi· 
)'or. lnriliz gazeteleri Viıiye kar
" hicemlarJa bulunuyor. Frao111 
l•ıeteleri iıe zayıf perdeden ko
llQfmıktadır . Şu vazi~tten an· 
a..ııdttma ıöre, Viıi Madaıaıkar 
ic;in lnriltere ve Amerikayı 1ert 
llluamele göttermiyecektir . Al· 
llanya bu vaziyete çok kıımak
ltdar. 

Cebelüttarık açığında 
_ c,,belOttarık : 9 ( a. "· ) -
~tt•rıp açıklarında iki mo
törıı bir Alman tayyareıi dcniıe 
•fitlnat ve parçalanmaştır. 

Tektip Ayakkabı 
11 liraya oluyor 

~ lıtultul : 9 T8rkl6zU Mu· 
lriaaem : . 
Uquo zamandır Jctkik edil· 

lllıaektc olan tek tip ayakkabı me· 
..._, lair IODUaca varmak Oıc. 
~ir. 

V apalaa : beıaplara ır6re bu 
... ayakkabtlar oo liradan' faz· 

~~· •al olacaktır. Teknik im· 
~r hazarlanır b.aırlanmayı imi· 
..._ baflanıc.-ak ve piy11aya çıka· 

B 
u harp, birbirlerine coQnf ya 
yahut tarih ve ırk bakımından 
uzak yakın birçok milletler 

arasında menfaat beraberlitine 
dayanan dostluklar, •örüı farkın
dan dotan ayrıbklır yarattı. 

Harbin sebep yahut vesile ol
dutu anlaşmalar içinde en dikka· 
te deteri Türkiye ile Birleşik 
Amerika Dc..,letleri arasında, hiç 
zorluksuz, adeti kendilitinden ola· 
gelen, gittikçe sıkıla~an dostluk 
tur. 

Amerikanın Türkiyeyi tanıyıp 
ötrenmesi için haylı zaman geçti. 
Aramızdaki uzıklık, pragmatistik 
Amerika zihniyetinin eski dünyada 
olop bitenlere ilgisizliti geçen 
harbden sonra aleyhimizde yapı· 
lan sürekli propagandalara Ame· 
rikanan en elverişli çevre vazifesi 
ıörmesi iki millet araaanda ~ol· 
maz sanılan uçurumlar açmıştı. 

Biz kendimizi Amerikaya ta· 
nıtmak ve sevdirmek için hiç zah· 
met harcamadık, propagandalara 
kartı - fÜQÜmüzün ve paramııin 
yetmiyeceti o geniş alanda -
tedbirler almayı düşünmedik. Zo
raki yakınlıtı, milli terbiyemiz do· 
layısile, lüzumsuz ve faydasız bul· 
duk. Amerika Türkiyeyi yavaş 
yavaş, kendi kendine Türk ilerle
yiş ve yükselişinin dünyayı tutan 
şerefinden tamdı ve betendi. Ôy · 
le oldu ki Amerikalılar ıünün bi· 
rind,. rözlerini bu tarafa çevirip 
dikkatle yurdumuza baktıktan za· 
man, demokrat bir milletin ahlak, 
m e d e n i y e t, teknik içinde 

CGeriıll 1 arı auladal 

Korag 
deniz 
savaşı 

bitti! 
.Japonlar 
llaçblar 

Avustralyalalar 
tehlikede miydi? 

Japonlar Birmanyada 
Miyitinayı almıflar 

Ankara: 9 (Radyo Gazeteal)
Mercan denizindeki deniz muha
rebesi dünyanın alakasını çekmclc
te devam ediyor . iki tarafın 
verdiği malumat birbirini tutmu· 
yor . Yalnız iki taraf şu noktada 
ittifak ediyor ! 

Bu deniz muharebeıi Skaia
rak muharebesinden sonra en 
büyük deniz muharebeıidir . 
Avustralyadan bildirildi~ine göre, 
Japonlar yeni bazı:üsler almak 
iıtemiştir . Ve gelen haberlere 
göre , bu muharebecie Japonlar 
püıkürtülmüştür . Japonlar tekrar 
bu işe gi rişeceklerlmi ? Yokae 
artık airişemiyecekleı mi '? Bu 
4irodilik kealirilemer. • iki t araf111 
iddiaları da başka başkadır . 

Amerikalılar JaPonların kaybı 
çok atır oldutnnu bildirmektedir. 
japonlar:ise: düfmanm iki uçak 
ıemisi11in ve bir zırhlının kaybol· 
dutunu bildirmektedir. 

Amerikan gazeteleri bu mu· 
harebenin Skojarak mnharebe· 
sinelen daha büyük bir muharebe 
olduğunu •yazmaktadır. Berlin rad· 
yoıu ise Mercan denizindeki bu 
muharebeyi Japonların lehine tef· 
sir etmekte ve Amerikanın büyük 
faaliyetinden bahsetmektedir. 

Londra : 9 (A.A) - Avust· 
talya Bqvekili Koray deniz har· 
binden batı.ederken " netice ile 
iftihar edebiliriz,, diyor. 

Tokyo : 9 (A.A) - Bir JaPon 
Amiralı beyanatında Avuıtural· 
yanın ırünleri sayılıdır. demiıtir. 

Tokyo : 9 (A.A) - Koray 
deniz muharebesinden sonra Ame• 
rikan donanmasında fimdi artık 
iki tayyare gemiıi ve zırhlı kal· 
mıftır. 

Tokyo : 9 (A.A) - Japon 
ııazeteleri Koray deniz muhare· 
besinden sonra Amerikan bahri· 
yeıinin üçüncü dereceye düflü· 
tünü yazmaktadır. 

Vaşinııton : 9 (A.A) - Ame· 
rika bahriye Nazırlıtından: Ko· 
ray denizinde Japon deniz kuvvet· 
lerile:muharebeler cereyan etmek· 
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İSKENDEkUNDA YAPILAN BÜYÜK TÖREN 

Yeni Denizaltımız 
"Oruç Reis,, Geldi 

İNGILIZ TEZGAHLARINDA iNŞA EDiLiP ISKENDERUN SULA

RiNA GETiRİLEN GEMiMiZE TÖRENt.E SANCAK ÇEKiLDi 

ŞÜKRÜ KANATLININ VE INGILIZ KOMUTANININ NUTUKLARI 
KONSOLOSLUKTAKi KOKTEYL PARTi, KULÜPTEKi ZiYAFET 

l•lrenderun : fJ ( T.ürlı•6~fı Muhabirin· 1 raya 6•1irilmiı u• t••lim alınmıftır. Oruf 
Rai.. parlalı hiP 16r•nle 6ayuılı ç•lıil· d•n ) - ln6illerede infa edilmif olan 

yeni Deni:ıalh 6•mimi% " 01'Uf Rei• ,, bu· 
mirtir. • 

( Gerİ•İ üçüncü •ayf t1Ja ) 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Reisicumhurumuz 
Konservatuvarda 

Ank•r• : 9 [A.A.]- Rel•I· 
cumhur. lamet lnönU Y•n· 
l•rında H•rlclye Yeklll 'Uk· 
rU Saraçollu olduju belde 
Konaerv•tuvarl tefrit etmlf· 
l•r ve bur•d• M••rlf Yeklll 

ı tar•fınd•n k•rfılanmıtl•r ' 

I dır. 
. ııııııııııııııııııııııııııı 

Koordinasyonun 
yeni kararlan 

Dtıfıtma o/in v• 
hayvan alım •ahmı 

Hava muharebeleri her cephede şiddetle devam ediyor. Reımimi~ 
bir uçata karfı faaliyete geçen müdafaa vasıtalarını gösteriyor. 

Ankara : 9 (Radyo G•zeteal
Bir iki pne kadar m6him Koor
dinasyon kararları çıkacalctır. Da
tıtma Ofiıi kadroıo lcra Vekil· 
leri heyeti tasdikine iktiran et· 
mittir. Ofiıin on milyon serma
yeıi vardır. Ofis yakında f aa1iyete 
rcçeccktir . 

PARTi MÜFETTIŞIMIZIN REISLl~INDE 

Ceyhan' da mühim 
bir içtima gapıldı 

Diter bir karara göre de beı 
yaşına kıdar kaaaplık hayvanların 

ıhm satımı ve lceıimi menedil· 
mektedir. 

Su batı teıkilib kararı Ve
killer Heyetince tasdilc edilmittir. 
Subaşıların var.ifeleri istihsal H· 

halarında verimi tahmin ve teı· 
bit etmektedir . 

BU 8AŞILA8 TllKILATI MIVIUD 
Ceyhan : O (Türkaözü Muha · 

birinden)- Buıün kazımıza ge · 
len Parti Müfetti.şimiı: Bay Halit 
Onaran saat 15 te parti binasında ı 
mahalle mümeasilleri ve köy muh· 
~t~ının iftir~i~ _Y~P~tı_ top:. 
.-lanbda yeni yıl hububat ma~ 

: lilnÜ yetif°imine ayrılan ıubqılara 
~raf~ndan teıbite edilecek defter· 
· &erin yazılması ve ça\ıımaları hak· 
kın.la li.zım gelen izabah ver· 
miftir. 

Diter taraftan Orta ve lık 
okul ötretmeoleri ile yaptıtı' bir 
hasbehılde ötretmenlerin Halke · 
vinde çalıprak:halka anlayabile· 
ceti bir liaanla konferanslar ter· 
tip ve onları bu sahada tenvir 
etmelerini bildirmiftir. Bu toplan· 

Dahiliye Vekili ve 
Parti G. Sekreteri 

Halkevlerimize 
tamim gönderdiler 

tıda Belediye Reisi, Cümburiyet Dahiliye Vckilimir. ve Parti 
Halk Parbsı ve Halkevi Reialerile 

1 
Genel Sekreterimir. Halkevlerine 

ziraat telmisiyeni ve bir çok hıallr; İ ~aıa~ıdaki yazıları göndermişlerdir: 
'hazır bulunmuflur. <Gerla ı llnctl M7Wa> ............................ 
i Almanya'ya 17000 balya i 
i pamuk satacağız ı 
ı A11kara: il ( Tlirkffsi mahol>irinılen )- Bir miıl· ı 
f Jetten6eri Ziraal Banlıaıil• 6ir Alman lirmo•ı ara· 

! •rnda pamulı ••hfı İfin deuam etlen m6•alı•r•l•r 6it
mir ue 6ir malıavele imaalanmııtır . 

-=·ff=· aaaa:.1 
.. harelratta •ulunan bir tanlı (C•p~•Y• ait haherl~r ÜfÜncüJedir) 

Bu mulıavel•y• w6re, Hlıiz hafta sarfında te•lim 
! eJilmelı fls•r• Almanyaya 941 • 42 mala•al6nden i f 11,000 halya pamulı verilmHİ ltararlartırılmırhr. ........................... 
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Tarihten bir yaprak i · HABERL.E~ 
ı · T Üt ki} e ile Eirlfşik 

Amerika Devletleri 
Arasındaki Dostluk 

(Bqlarafı Birlat'lıle) 

- _J:a Türk 
donanması 

Vasıtah. vergiler 
vasıtasız vergiler 

1 

· Ağır1 işçi hafif 
~--

harikalar yarattıQ'ınl hayretle rör· 
dü, o zamana kadar Türkiye ve 
Türkler hakkında duydutu ve bil· 
di~i şeylerin yalan, yahut yanlıtı 

işçi rmeselesi 
oldu tunu anladı. • 

-~ 

Bu harp, genç Türkiye Cüm-
hurıyetini ·Amcrikaya tam kend i 
aıil çchı esile bü- kere daha ta· 
nıttı . lm~ıatorluk feda -etaıiı , 
asırlarca ömrü harp ve kahra
manlık içinde geçmit bir mflle
tin, hiç kimsede ve hiç bir lop· 
rakta ıöıü olma.dan , bu· fırtına 

ortasında ıujha bağlı ~alm111,, fa
kat hürriyet ve ittiklalini lüıu· 
munda silihla kol'Um~ya karar 

Hind denizlerinde 
nasıl çalışmıştı ? 

Bu vergilerle iki 
tefkilat uğraıcıcak 

Aldığ'ımıı. malumata göre, Fev
kalade ahval dola} ısile zaman za
man vergilere zam yapılmış olması 
do layısile Mali} e varidat teşkila
tının işleri artmış ve bu yüzden 
kadrosunu gen işletilmesi icap ct
miftir. Ayni suretle tahsilat ser
visinin de işleri çoğ'aldığı için 
tahsilat kadrosunda da bazı de
ğişiklikler yapılmuına lüzum gö
rülmüş , bu maksatla haıırlanan 

layiha meclise verilmiştir . 

BU KARNELERİN YENİ MAqSULÜ 
MÜTEAKİP VERİLECEGI . SÖYLENiYOR 

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

• • • i EKMEK İ 1 

: ı 
YERİNDEN DÖRT KİŞİNİN YARDIMI İLE ı BugUn 300 gram ve- ı 

ı rllecektlr • Bazı hem· ı 
ı fehrllerlmlz yarım I•- ı 
ı tthkak varlldlOI gUn ı 
ı karnenin yarısını da ı ! başka bir fır.na ibraz ı 
• ederek ekmek almak • 
ı istemektedir • Bu gibi • 
ıı karnell'r •Upheslz ka· i 

KALKABİLEN SÜLEYMAN . PAŞA, HER 
GIRİŞTIGI tşt NASIL BAŞARIYORDU? 

••• Layiha esaslarına göre , vari
dat umum müdürlüğü vasıtasız 

veıgiler ve vasıtalı vergiler adiyle 
iki umum müdürlüA'e ayrılmakta
clır. Düyunu unıull'iyc meclisinin 
hükumetçe tağverl ilmesinden son
ra vaıif es\ kalmıyan düyunu umu
miye komiserliği de ilga erlilmek· 
tedir. 

Yetmiş iki yelkenden ibaret 
yirmi bin ki,:iyi hamil Türk do 
nanması , ıeksen yaşınde , bir ku 
mandan emri altında ilerliyordu. 

Mısırdan hareket eden do
nanmanın yaşh kumandanı Süley
man paşaydı . Yerinden kalka· 
cağı vakit s~ğ elinin şahadet 
parmağını uzatarak işaret veriyor 
ve derhal güçlü kuvvetli Herkül 
yapılı dört kişi birer tarahndan 
tutarak kaldırıyorl.ırdı . Süleyman 
paıa , ihtiyar olduğu kadar da 
ı:şmandı • Yerinden kalkamama· 
ıınırı bir sebebi de buydu. 

1538 Vllı 26 temffiUL gÜnÜ 
donanma Zübeyd'den Aden ü:ı.e

rine ) ürüdü. 
Süleyman paşa , Adeni ele 

geçirmek için , Arap emiri Amir 
bini Davudu ortadan kaldırmıya 
karar vermişti. Onu Amiral ge
misine davet etti. Gönderdi~i el 
çi enıire şöyle ôedi: 

- Kumandanımı:ı. 'Iİ:t.i gemi
sine ça~ırıyor. Davete icabetmek 
elbette hayırlı olur. 

Emir için yapılacak başlca iş 

yoktu . Süleyman paşayı ı.iyare· 
te gitti . Fakat bir daha döneme 
di . Çünkü esir edilmiş , Aden 
sancak haline getirilerek Behram 
Beyin muhafazasına bırakıl· 

Portre 

5000 PLANI 
OLAN ADAM: 

YAMMAMATO 
iddiaya göre, Japonların meo· 

bur amiralı Yamamoto yalı.anda 
keskin hançerinin uciyle karnını 
deşip ruhu er.dadı şAdeden bır 

ölüme kavuşacaktır. Sebep? 
Çülcü imparatoru altın yıldız· 

lı elma11 bu amiralın elindedir. 
Perlharbur baskınında Amc· 

ri1'alıları kendilerinin bile itiraf 
etmiye çekinmedikleri müfkül va
ı.iyctlerc sokan bu amiral, hizmc· 
tine mükafat olarak üzere impa
rator tarafından kendisine altın 
yaldıılı cima hediye edilmitti. 

Altın yaldıılı elma. rütbelerin 
en büyü~ü, nişanların en kıymet . 
tarı ve Japonyanın bir japona 
göstereceği itimadın en kuvvetli· 
sidir. imparator hanedanın nimet 
ve ,ükrao nişanesidir. Yamama · 
tada Akıl, mantık ve muhakeme
si istisna teık il edecelı derecede 
kuvvetlidir. Düıünce ve kararla
rında isabet ile töhret almıştır. 
O nisbette de mücadeleci, müte · 
caviz ve atılgandır. 

Mücadeleciliği hususi hayatın· 
da kendini belli eder. Pokeı:, briç 
ve ıetranç oyunlarında yektadır. 
Bir defa bile kaybettiti görülme· 
miştir. 

Briçi bu kadar güz.el oynadı· 
tına ıa,an bir Amerikalıya Ami· 
ral şöyle demiştir. , 

mı'tı . 
Süleyman paşa bu işi bitirdik

ten sonra , Yüzlerce Hıristiyan 

esirinin kürekleri ile açık denizde 
haftalarca yol aldı ve Güceyrat 
sahillerine vardı • Burada iki ka 
leyi korlrnnç bir hücumla :ıaptet
ti . Bu şehrin muhasarasından 

bah~eden tarih diyor ki: 
< Osmanlıların topları ara!lın

da takriben birer kantar sıkletinde 
gülle atar cesim toplar vardı . 
Bu türlü efvahi ııariyenin dökül
mesinden ziyade Süvcyş berı.a

hından Balırimuhiti Hindide Dov 
duvarlarına kadar nakilleri şayanı 
taaccüptür. , 

Süleyman paıanın ıehri mu
hasarası yirmi gün sürdü . Por
tekizler büyük bir cesaretle mü
dafaa ediyorlar. 

Portekiz lıadınları da harbe 
iştirak ederek erkekleri teşçi t"di 
yorlardı . ihtiyar ve ıiıman Sü
leyman paıa lstanbukt.tn hareket 
ederken : 

- Yerinden kalkamayan lcu
mandan ne yapabilir , ki sefere 
gönderiliyor , denmiıti . Süley
man paşa bu söz.Ü duymuş oldu 
gundan her giriştiği harpte mu
vaffak olmak azminde idi . Dört 
kişi kendisini yerinden kaldırdık 

tan sonra oturmu~·or , mütema
diyen kumanda vererek harbcdi
yordu . . . 

Paıa Yemeni ele fethederek 
muhafaz.asını Bıyıkl(Mehmct pa
şanın oğlu Mustafa Beye bırak
tıktan sonra lstanbula döndü . 
Yüzü alctı . Türk donanmasının 
haımetini göstermiş , büyük za
ferler kaıanmııtı . Divana geldiği 
vakit kendisine vezirler arasında 
yer ayrılmıştı . Her yerde ve her 
zaman oturup kılkmuına yardım 
eden dört kioi burada yoktu . 
Onları yRnına almamış , sebebini 
soranlara da : 

- Bugün ihtiyacım yok. Bcl
IU beni sc}'.redecek insanlar ara
sında oüımanlarım bulunur . On· 
lara kendimi idare edecek iktidar 
da oldu~umu göstermek lbım , 
demişti . - N. A. 

Olaylar karşısında 

Memleketimizde 
iğne fabrikası 

Bolu vila_fetine bağlı Mudur
nu kaıasınrla bir toplu iR"ne ve 
dikiş iğnesi fabrikası kurulmaııı 

için iktisat Vekaleti tarafından 
tetkikler yaptırılmaktadır . Kuru
lacak olan bu fabrikanın Ml!rlu r 
nuda tesisinin sebebi bu kaz.amı 
:rın eslıideııberi bu nevi küçüle 
el sanayii ile tanınmış olma 
sıdır. 

Mersinde dağıtma 

birlikleri kuruldu 
Mersin : 9 (Türksözü muha· 

birinden) - Mersinde bir hafta
dan beri devam eden sıkı çalış
malar neticesinde dağıtma birlik
leri tı şkilitı tamamlanmış ve bir
liklerin aza ve rr':isleri seçilmiştir. 

Sinema locasında 
bir cürmümeşhut 
lstanbul : 9 ( Türksözü mu

habirinden ) - Dün , Beşıktaşta 
Gürt'l sinemasında bır cürmümeş
hut hadisesi olmuş, Tarık adında 
bir delikanlı ile Ayla Okan adın
da bir genç _kıı , locada çıplak 
ve ga} ri me~n1 bir vaziyette ya
kalanmışlardır . 

Suçlulardan her ikisi hakkın
da da takibıta başlanmıf , kadın 
Tıbbi adliye muayeneye gönde
rilmiştir . 

Yeni sebzeler 
Şehrimizde yaz sebzeleri ar· 

tık ballanmış ve çeşitleri artmış

tır. Bakla, ".kabak ve enginardan 
sonra te:r.c fas1;1lya da:[çıkmıştır. 

Bu sene,. sebze fiyatlarının, geçen 
} ıla nisbetle pahalı olııcağı an

' ıeıılmaktadır , 

ı bul olunmamaktadır • ı 
ı Karnemizi fırıncıya ı 

tam olarak göatarmek ı 

ıı mecburlyetlndeyl:r. Fı- : 
ı rmcmın ·kesip bize ı 

iade ettlAI yarım kar- ı 
ı neyi derhal yırtıp : at : i mahyız. ı 
: ........................ : 

Blyllı atıetlım 

mlıaballaları 

On•ekiz Vilayetin 

atletini toplanıyor 

Be<lcn terbiyesi umum miidür- : 
lüğüncc teıtip edilen program • 
mucihi .. ce Türkiye Atletizm anp 
müsabakaları da Merıiıı stadında 

I 
yapılacak ve bu karfılum1tlara 
yirmişer atletle orı sekiz. vilayet 

iştir ek edecektir. 
Mersine: Bitlis, Bingöl, Diyar· 

bakır, Ela1.ığ, Erzincan, Gazi an 
tep, Hakari, Hatay, Muş, Mardin, 
Marao, Malatya, Sii rt, Seyhan, 
Tunç ili, Urfa ve Van vilayetleri 
sporcuları gelecektir. 

Müsabakalar şunlardır: 100, 
200. 400, 800, 1500, 5000 metre 
düz koşular. 110, metre manialı, 
Balkan bayrakf ynrışı (100 X 200 X 
4C'O ><800), gülle, diks, cirit, çekiç 
atmaları ve yüksek, uz.un, üç a
c-lım, şırıkla yüksek atlama. 

Müsabakaların seçmeleri 16 
Mayıs cumartesi finalleri de 17 
Mayıs paur güııü yapılacaktır. 

Biletsiz eşya 
nakledenlere ceza 

Deylet Demiryolları Umum Müdür· 

lüğü son zamanlarda biletsiz nak· 
)edilmek istenen kaçak eşyanın 
çoğaldığını görerek bu hususta 
alınmakta olan cezanın artırılması 
için yeni bir talimatname hazır· 

lanmağa kararlverilmiştır. 

• 
Dakar'ın da eli kulağında mı bulunuyor ? 

Amerika Hariciye Nazırının şu ,sözlerine ba-

kınız : • 
- Amerika harp gemileri icabederse Mada-

gukare benzer harelcita iştirake ve lngiliılcre 
yardımw~ğelt hazır bulunuyorlar. 

Acaba Dakar'ın da mı eli kula~ında? 
Fransız. batı Afrikasının en batısında bulunan 

ve Brezilyadaki Pernambukoya mesafesi 1700 mi~ 
olan Dakarın adı Atlantik meydan muharebesı 
dolayısiyle ıık tık geçer. 

Cebelüttarık boğaıır.dan geçmelerine müsaade 
edilmiş bulunan Fransız harp gemileri ve kruva· 
ıörlr.ri de bu mukavemete İftirak etmişlerdi • O 
zaman , lngiliı gemileri de karıı ateşi a~mışlar , 
neticede iki Fransız denizaltısı batmıştı. 

Bunun üzerine lngiltere, geri çekilme emrini ver 
miş ve ile ride daha esaıh bir harekette bulun
mak karariyle muhaaamatı kestirmiıti. 

O zaman İngiltere , Vitiye sadık kalmak iıti 
yen Fransızlarla hiçbir alıp verece~i olqıadığını 

ilan etmişti. 
Her halde general de Gaulle , o zaman Fran 

sız Afrikasının batısında kcndiıine taraftar olan
ların kuvveti hakkında yanlış haber almıf ola· 
caktı . ' - Kafasında beş bin muhte~f \ 

pllnın teferrüatını ta~ı~an b_ır \ 
adam için 52 kartın gıdış, gelış 

(Soau 1 IJncU H~lıtlı) 

Fransız batı Afrikasının idare merkezi , bi· 
rinci derecede ıtratejik önemli liman ve hava 
merkezi olan Dakara Hür Fransız kuvvetleri ko
mutanı general de Gaulle , evvelki yılın 22 eylü 
!ünde gitmiş ve ora halkına kendi kuvvetlerine 
iltihaklarını teklif etmioti . Buna cevap olarak , 
sahil bataryaları generalle beraber giden lngiliz 
harp gemilerine ateş açmışlardı . llundan haşkıt 

' Harbin yeni inkiıafları karıısı.nda Dakarın ge· 
ne bir gün havaciia baflıklarında yer almaıı bek· 
lenebilir . 

lşçilcre ve atır işçilere veri · 
lecck ekmek :miktarını tayin et· 
mek üzere Ticaret Vekillitincc 
yapılacak teUrilclere devam edil
mektedir . I' 

v~rmesi Amerikada büyük hay-
ranhk uyandırdı . · 

Bu sevgi ve hayranlıtın so
nucudur ki , bizim taraha11zdın 

Ôğrcnditimiıe göre, muhtelif 
işler için atır ve trta İfçi olarak 
iki sınıf kabul edilecektir. Bunlar
dan ağır iıçilere günde 1000 gram 
ve orta itçilere de 400 gram Ü· 

zerinden ekmek verilecektir. An
cak bu usulün tatbikına yeni mah
sulü müteakıp başlanabilecefi tah
min edilmektedir. 

· ne bir dilek, ne de herhangi kar
ıılıt.a olmadan Türk'N'eye harp 
malıemeai vermek için ödlnç ve 
kiralama..kaounu :ve aon gü11lerdc 
de rüçhan hakkı tatbik edildi . 

İspirtolu içkiler 
ispirto ve isp.,tolu içkiler in

hisarı hakkındaki kanunun tatbik 
suretine dair olan tılimatnamenin 
muaddel 2 inci maddesinde yazı· 
lı Kanyak, Likör, Viski ve emsa
li inhiıar resmi haddinin asgari 
60 ve azami 100 kuruş olarak 
de~iştirilmcsi haklc ındaki kararna· 
me Heyeti Vek llece tasdik edil
miştir . 

Veni Nefrlyet 

TANRIDAG 
lstanbulda bu adtia yeni bir 

mecmua intişııra başladı. Tüı lıçü · 
lüğe ait yaıılıtrla dolu olan bu 
mecmuayı hararetle tavsiye ede· 
riz. 

Kubilay İhtifali . 
İzmir : 9 (Tiirlu6zü Muh•bi: 

rinden) - Her sene Menemende 
Ayyıldız tepesinde yapılmakta 
olan Kubilay ihtifali bu sene 17 
mayıs pazar günü tekrarlana~ak: 
tır. Dün bir heyet· partide topla · 
narak ihtifal programını hazırla
mıştır. ' 

17 mayıs günü lzmirden ve 
Manisadan Menemene hususi ka · 
tarlar tahrik edilecek ve mubtc 
lif heyetlerle :halktan istiyenler 
ihtifalde bulunacaklardır. 

Törene istiklal marşiyle başla· 
nacak, : nutuklar söylenecek v~ 
Kubilay abidesine çelenkler bıra· 
kılacaktır. 

Trenlerde birinci 
ve ikinci mevki 

biletleri meselesi 
Şimdiye kadar trenle ikinci 

_mevki yolcuları yer bulamadıkları 
takdirde birinci mevkide otura· 
biliyorlardı. Devlet Demiryolları 

tren seferlerinin azalmasını göz· 
önünde bulundurarak, bu 1 şckl~ 
meneden yeni bir karar ver. 
miştir. 

Bundan sonra, yolcular ancak 
ellerindeki biletin gösterditi mev · 
kie bi~eceklerdir. 

Türkiyefadı, bupn Amerikada 
ıulhun, inaanhfın , mertlitin tim· 
aali olmuıtur. Bunu biz , politika · 
ve propıtanda ile defil,eaerimiale 
yapbk. lftıhar duydutumuıt nokta 
budur. t 

Dünyanın her yerinde oldutu 
gibi Amcrikada da , bu karııık 

devirde, yanlıf haberlerin teıiri 

alllada memleketımiz hak.kında 
yanlıf düfiinenler olabilir • Fakat 
bu büyük ve kalab\ıık hürriyet 
ülkesinde bunlar çok aı.dır . lı 
bqında buJunanların Türkiyeyi 
görüı ve düP.nüfleri ıölaesiı ve 
cluikıizdir . Bunun aon örneii 
Amerika Ayan Meclisinde iıiitan 
M. Pepper'in aöyledili nutuktur. 
Bu zat diyor ld, Türkler kendi. 
istiklillerini vcltopraklarını mii
daf ,.aya k·arar vermekle insanlık 

hürriyeti dAvj .. rıa bü~ük hi~et 
ediyorlar . Qirletik mflUefik mil
letler, }rarm ıulh l maaaııındı ıa

y(.si esarete kartı ~ürri_feti m~ , · 
<laf aa olan bu cihan "harbin~ 
ŞNefli Türklerin, ıeref, vekar ve 
hürriyet yolunu tercih ettiklerini • 
unutmıyacaldardır .> 

Türkiye ile Amerika aruıpqa 
'Uzun ınesarctere ratmen, lntvvetli 
birlik noktalau, her iki memlilk•· 
tin cümhuriyete. JÖl~r.it vp itre
ti olmıyan denloıliruiye içten 
bağlılıkları, hürriyet ve istiklale 
can verdirecek 1<>nıuz ~vsUeri· 
dir. Bu bakımdan . dahi ikt de
mokrat cümhuriyetin anlaıması 

mukadderdir~ 

Türkiye, ıulh m1111ını dOflin
müyor. Kimıedon bir İ\tetimiı " 
bulunmad&Jt için, bar.bin ~nu ne 
olursa olsun, hakkımızdan ve M"· 
tiklilimizden zerre ktdar şfiphe 

etmiyoruz. 
Harp içinde hürriyet, iıtiktal 

ve ıulh ujruna çalıımamız kadar 
. harpten ıonn Amerika ile her 
türlü do.tluk m6naıebetterin'in 

g-elifeceğini dütünmek bize zevli 
ve ferah veriyor. Birletik devlet- ; 
lerin aayın Büyük Elçiıi ·M. Rejn· 
hart, bir taraftan memleketin<ıe 
sahip Oldutu büyük niifuıa.~ öbü,r 
taraftan Ankarada pek çabuk ka· 
zandıaı derin sevgi ve aayaiya 

Duyduklarımız 

Portallaldaa 
ellmell ımau 

dayanarak bu aoıtlutu . en neri, 
en vcrim!i 1'atına çık'trabilir. ·o<;t 

• ve büyü1' cümhuriyetin memleke. 
timiıde · böyle seçme bir dip· 
lomat tarafından teİnıil edilmeıi, 

Y 
iyecek sıkıntısını en fazla his
seden memleketlerden biri de 
Filistindir. Son zamanlarda 

oldulr.ça buhranlı bir butday dar· 
htı çeken Filistin günün .,irinde 
bütün bütün unsuz kalmıı ve fı
rınlar ekmek çıkaramadıkları için 
kepenklerini indirmişlerdir. Yıllar
danberi orada yerletmiş bulunan 
ııeki bir İngiliz dütünmüı, taşın
mıı ve yeni bir fikir bularak der
haL tatbikına giriımittir. Bu adam 
Filistinde çok bol olan portakal 
mahsulünü toplatmış, bunların ka· 
buklarını soydurmuı, kimyevi ter· 
kiplerle kurutmuo, ötütUirmfiı ve 
un haline getirt>rek fırınlara y•I· 

· gelecek hakkındak~ Omlt...,_m 
aatlamlık veriyor. 

Necrneddi11 Sada . 
Burhan ettin Tepsi· 
temsillere başlı~r 

: .... . - . 
Burhanctlin . Tepti ve eıi 

f, • 

şehrimiz halke\iindı çarıamba 
akşamından itibaren temıillere 
başlamaktadır.:. · ' 

. ı 

lamııtw Bu ~larl.ı t~J:~ ff.,• 
pılmı.t ve. aöriilPlÜftir_ıli iiM>ttak~l 
unu ile, butday unu ile yapılan 
ckmc:kten daha beytıı dfha p!f · 
kin ve .dah; . ıeı'ıetH ekme1a-:yepıl· 
mak mümkClndür. 
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JaROJıl"1' Çioi 
. uzıa,..,a 

mecbur etmek 
istemekteler 

!yvelkt ,Un· Yeni Delbiden 
lelea bit telıraf fazla mikdarda 
Çta ve lnıiliz kuvvetlHinin Ja· 
Potalar tarafJnelaa eıir edilmesi 
~.Ui oliupnu bildiriyordu. 
bia leni Delbi, Birmanyadaki 
tia.· küwve\lerine kaaqaaacla eden 
~rikah Geaeral Stilvel ile mu· • 
~i Çia Geaualinio salimen 
...._,a iblitİe vuıl o&dukla· 
l'IQı haber vermiftir. Bu haber 
tn. lıuvvetleriain çember içine 
'11QdJdanaı ve kurtulmalan ih· 
"-linin ~k auldıtını fWeri· 
1or. General Stil.el ile muavi· 
"baib tayyare ile çekilebilmif ol· 
-.ı.rı muhtemeldir. 

Bu ha~r ayai zamucla Bir· 
.._JU• mulıarebenia bitttitini 
llllat..;aktadar. Japonların 8irmaa • 
1•11 ele ıeçirclikten ıonra Hia · 
•iatua·_ -.. huekete: seçecekleri 
~IDİll ediliyordu. Halbuki Japon· 
la, Hi.Ml~taaı bir, tarafa baabrak 
Çiae 4ia ... er, Çinin Birmaoya • 
~Utl....._i Yuaaaa villyetine 
~Wle...&ir., Japo.larıa ceaupta 
tbai .... it Ule bir uzlapaaya 
~ et.ek iltetlikleri anlafı · 
lı10r. Mam~la Çin kuvv~leri 
~maaclaııa Çan Kay Şek Çin· 
lUerta mu.vemete devam ede· 
Celderiai taylemit ve Birmanya 
.... lliuna İiderek tebir almata 

- ..... r. 
Pilipiıılerdeki Corriıidor kale· 

"•Ja "9lia o•••.ıla• aoara 
t~lıaıa W• t..ç ..... ~ 
olllaktad1r. 

Avuat ... lya etrafında iki tara· 
'•• .. ,,. ~ıalan devam . Ml1•· 

tarawul,.a · 
kahire : 9 [A.A) - Ortıprk 

l"riHı tebllti ı Her iki taraf dev· 
riyetri k'l(f faaliyeti • psteimif· 
tir. 'FOJ>9t, illeUoiü olmuttur. 

IJoma : 9 [ A.A. ] - lnriliz 
h.v te.... Ubyada çarpı· 
~ olrniftur. 

T~KIYB Rady.
'ANKARA Radyo• 

Pıur - 19.s.1'42 · 
8.lQ Proaram ve memleket mt 

ayan 8.. , Mü,.ik : KM'ıtık Prorram 
. ( Pt ) 

8.41 Aja111 H*rlet i 'f' 
9.0lj Mı,. : ~f pjllçalar ve 

marflır (P.I} 
9.ıjl, . 
9.36 Evi~ ıaati 

12.3' Prçİram ve 
0

Meıaleket saat 
'" A~an 

l2.3' Mlaik 
l2..f5- Ajanı Haberleri 
13.oct Milıik : Şırkı ve Tür· 

• küler 
13.JO/ 
14.~~ ?ttlıi·~. : lla~~ .Sak>~ o.r· 

uıtr ... ( Vieloniıt Necıp 
Atlun ) 

18.«f> Prottam ve Memleket saat 
Ayan 

ll.03 Milıik : Radyo danı or-., 
keıtraıı 

l&.40 "'61ijk ı Pa .. l ~eyetl 
lt.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri 
lt.45 Al>tctfa ilkb.a.r •t ketU· . 

1 
lannut neticeleri 

9.ss Mlzik : 
ıo.15 .K~a 
lo.30 Mlzik : Kı~ık tarkı ve 

tlr~Gler , 
ıt.oo lCOllmfal• 
lt.ıo Temıil 
lt.30 ~ : Kır1tık Prorrem 

( Pi ) 
~-30 Milllleket Saet Ayara aianı 
~~{Jeri, 

~.50 Yannki 

K.,.nıı 
Proıram ve 

TORKSOZO -
DIŞ HABERLER 

Uzak şarkta 
( llaşa 1 iaci ~a7l•tl• ) 

tedir. Japonların zayiata bOyük· 
Ulr. 

Tokyo : 9 (A.A) - Koray 
denizinde Japon tayyarecileri 
keaclileriai feda etmİfler ve bir 
kruvaziSrii tahrip etmitlerdir. Ay· 
rıca bir torpido ltatmlmlflır. 

Tokyo : 9 (A.A) - Japon 
kuvvetleri dün ak.tama dotru f!· 
mal birmanyanın bOyük tehirle· 
rinden Miyitinayı itr•l etmiştir. 

Sidney : 9 ( A. A. ) - ileri 
bir üsten aelen haberlere göre • 
dotu şimal sularında toplanan 
büyük bir Japon istila filosunu 
imha edildiii bildiriliyor. Bu fi· 
lodan kurtulabilen ıemiler kaç· 
mıftır . 

Yeniainenin cenubunda cer· 
yan eden bu muharebede 18 düf 
mın ıemisi batırılmıştır. Batırılan 
ıemiler içinde tayyare ıemiıi , 
bir kruvaıöı • allı veya yf!di muh 
rip ve diter baıı remiler vardır. 

jıpon ıayiatına dair dün neredi
len liıteye bu kayıııların ilivesi 
li1.1mdır . 

Vqinaton : 9 a.a. - Ameri· 
kan bahriye ~ naaırhtınan tebliti: 
Korayokijike Biımark takım ada
larının cenup çevresinde üç ma· 
yıı paıarteıi ıüntlnden beri d"'· 
nia kuvvetlerimizle japon kuvvet· 
teri araaında devamlı çarpıtma· 

lar oluyor. Bu denia muharebe· 
ıinin bittifine dair timdiye kadar 
hiç bir İf8ret yoktur. japon ka
yıpları tunlır zannediliyor: 

Batırılanl*r: Bir tayyare ıe· 
miıi, bir hafif lnöveaor, iki tor
pido muharibi, · dört top çeker. 
iki nakliye ıemiıi. 

Haaara utrayanlar: Bir tay. 
yare ıemiıi, bir hafif krövuor, 
bir tayyare iafe ıemiıi, iki nak· 
liye ıemiıi. 

Atlantik sahillerinde 
babnlan gemiler 
Boenoe·ayreı : 9 ( a. a. ) -

Atlantik luyllarında üçüncü bir 
ticaret ıemiıi torpillenmiftir . Bu 
remi ite bıtırılın ıemiler 168 i 
buluyor. 

tl.tıiliye vekili ve 
Parti G. Sekreteri 
halkevlerimize tamim 

gönderdiler 
(_.arah Birlaride> 

Halkevi Reislitine - Ad,na
Şeflerimin emirlerile bupnden 
iJibaren Da~ Vekillitini de
ruW• et.sif noyorum; Mem 
lcketimiıin y(lkeelmeıi ve ilerle· 
... i yolun•• hep birlikte yaı;>tı 
fımıa ha~erde it ve emek bır· 
lilinde bulundutum partili, Hapc
evli ve Halkodah arkadqlanmda, 
rördiltlaı yardım ve hlSlasiyelio 
hatıraaaoı hiç bir ıaman unu· 
tamam. 

Parti Genel Sekreterlitinden 
ayrıldım ; fllkat. partili arkadaf· 
lanmla minen daima beraber bu· 
lun4atu• ba andı arkadaflarıma 
•m veda eder, kendilerine büyük 
ülklmibe alaıma yolunda yeni 
başanlar diler, hcpiniıi ıevai ve 
aaytı ile ıeıamtarım. 

Erıur um Mebuıu 
Dr. A. Fikri Tuıer 

Halkevi Reiılitine - Adana
Yllce Genel. Bqbnımıı.ın tevec. 
ciİhl;ri eıeri olarık eeçilditim par 
ti ıenel ıekreterliti ~uifeaine 
bqlamıt bulunuyorum ; partimi
ain yikeek ]deliler ini gerçeklq-
tiraıek yolundaki çıl11malarımnda 
en önde relen dayaoıncın siılerio 
vatanseverlik duyrulanmz ve bun 

dan dotan ferarıtU çab~nııdır. 
Günlük hldiaelcrio otaran üstü 
reliınaeler anetliti bu zamanda 
arkadqlanmın büyük ölçtide uya· 
nddık ve yıqt divalanna batbbk 
rölterecekleinden eminim; hepi· 
niıi sevri v• 11y11laramla selim• 
laram . 

C ..... P, Genel Sekreteri 
Bilecik Mebusu 

Memduh Şevket Eıendal 

~vyetceph~ 
···•• l•allJltl 
Almanlar zehirli 
gaz kullanmış 

Moskova : 9 ( a. a. ) - 7 
Mayısta 36 Alman tayyaresi tah· 
rip edilmiıtir. Biı altı uçak kay· 
betlik. Yedi Mayısta bir fevkali-
delik olmamıthr . Kahminde mu· 
harebeler çete ıavafı halindedir. 

Berlin : 9 ( a. a. )- H•rkof 
muharebeıi Ruslar için ve bilhaa· 
sa Stalin için bü}ük bir hayal 
sukutu olmuıtur . Şimdi Ruılar 
eski mevıilerine çt kilmiılerdir . 

Yapılan bütün~Sov'yet hücum· 
ları plıkürUllmüıtür .:sovyet za· 
yiatı bü} üktür . 

Moskova: 9 (A.A.)- Sovyet 
haberler bürosundan : 

Kınmda ye<» Mayıstı Alman· 
lar Zehirli gaz kullanmışlardır· 
Yapılan bir tecrübede bu g~ıın 
botalita teneffüs cihazını tahrif 
ettiti ve insanı sakat bırakhtı sa· 
bit olmuştur~ 

Berlio : 9 (A.A) - Harkof 
kesiminde cery:n eden hareket· 
lerden b.uedea Doyçe El.kem.•: 
yine Zaytonıun huıuıi muhabırı 
diyor ki: " Harkof muharebeıi 
dtqmanın çetia muhare~i yizün · 
den bize bir çok dedaklrhldara 

mal olmuttur Fakat Stalin için bu 
muharebe binlerce. insanın kaybı 
ile ncticelenmİf diye hayal • ıu · 
kutu olm•fbar. KJt bitmif ve Bol 
tevtkler t.Mia 6mltleriain kay· 
bold..pa prmQflerdir. Zaten 
biç im MiM• :arkofu alacak 
tar ... ihtimal .erilme•itti. 

5000 planı olan ad~m 
(Gerisi % nel sayfada) 

ihtimallerini hesapla111ak güç bir 
şty olmasa gerektir: 

Evet 5000 plin ... 
Pasifik, Hipd ve Çin deniz· 

lerine ait 5000 plin, yabancılara 
kal'fl intikam, gayz ve raraz hi\i'. 
lerile mqbu olan Y ımamotonun 
kafuahda bir harp ak,~erı:-isi .k.ü· 
tipbanesinin intizamı ıçınde dıııl· 
mi~r. Ve bunları tatbik etmek 
hr11b bugün kendilitinden gele· 
rek ele reçivermiltir. 

Yamamoto, bugün Japon fi· 
lelaana bir geniş havuz başında 
oyuncak gemilerini yüzdüren ço· 
cukların neıe ve bahtiyarlıtı için· 
de sevk ve idare ediyor. 

Fakat harp ne de alsa poker, 
briç oyunlarına benzemez. Ümit 
edilmiyen bir taraftan bu Makasar 
matllıbiyeti çıkarsa yalc!ızh elm•· 
nin ,_yükselttiti irtifadan dü,mek 
tehlikesi ha\tikaten feci olur. O 
zaman bu kıymetli hediyeyi ~ 
türüp sahibine vermek ve harakın 
hançeriyle kamını deımek vazife· 
sini elleri titremeden cüret ve ce· 
saretle yapmak mecburiye~i v~r~1r. 

Dost, düşman herkesı duşun· 

İskenderu'nda ;:;i1~n 
büyük tören 

(1Sa4tarııfı Birincide) 
lskenderun : 9 (Türkıöıü mu· 

habirinden) - lngiliı teıgahlann· 
da yapılan Oruç reis denizaltı 

gemimiı bu'Ü!" saat befde lima· 
nımııa gelmiştir. Saat ıckizdc 
gemi komutanı karaya çıkarak 
lngiliı konıolosunu ve tümen ko · 
mytanmı ziyaret etmittir. Saat 
dokuıu onbef geçe aemi} i teslim 
alacak Türk deniıcilf"ri deniz al· 
tımııa gitmişlerdir. Saat onda tü· 
men komutanı aener al Şükrü Ka· 
natlı deniz komutanı albay mit· 
hat lfln, komodor kurmay yarbay 
Burhanettin Erilkcn, gemi komu· 
tanı yüzbaıı Barbaroı Günergin, 
kaymakam Mehmet belek, emni · 
yet amiri Hamit, lnıiliz konıolo 

- su koRSolosluk ateıenaval muavi· 
ni huıusi bir motorla denizaltımı· 
ıa gitmiflerdir. Tümen komutanı 
ve diter ıevat gemiye çıkmışlar 

ve aeneral Şiikrtl Kanatlı selam 
rumi ifa eden Türk ve lngiliz 
denizcilerinin ıel&mını iade ettik· 
ten ıonra gemi komutaniylc in· 
giliı bahriye subaylarının ayrı 

ayrı ellerini sıkmııtır. Selim res· 
minden sonra reneral Şükrü Ka
natlı k11a fakat gayet veciz bir 
nutuk irad ederek remimiıi Lima
nımıza kadar retiren Jnıiliı deniı 
er ve ıubaylarına tefekkür etmif 
ve Oruç r~iııin bu rünün hatıra
sını ebediyen aaklayacatını söyl· 
emiftir. 

Gemiyi limanımııa kadar re
tiren Y6ıbatı L. T. P. S. Skelton 
cevaben bu veıile ile bir kerre 
daha teyid edilen Tiirk-lnıiliz 
doatlutunun ebedilitinden bahiı 
eylemiı, ıördütü eyi kabulden 
dolayı ıenerala tefekkur etmiıtir. 

Nntuldardan ıonra merıasim

le ıemiye Türl( bayra'tı çekilmit· 
tir. Bu merhlm4en eonrft yüıbaıı 
Skeltoo ıemiyi geıdirmif ve sa· 
londa Türk ve lnriliz denizcileri · 
le Oruç reiıin sıhhatine içilmiıtir. 

• Gıyet samimi Bir hava içinde 
geçen bu toplantıdan ıonra remi· 
de kalanlara veda edilerek şehre 

dönülm4ıt6r. Bu eanıda ıeminin 

üıerinde tanlı Türk hayratı aal· 
laamakta idi. Buıfin saat onseki · 
zi kırk beşte ll)liliz ko~soloılu· 
tunda bir kokteyl parti verile· 
cek a'fam ıaat yirmi birde ge· 
neral Şükrü K•nath lngiliı deniı · 
cileri ferefine tehir kulübünde 
bir ıiyafet vermiştir. 

Seyhan Nüfus Müdür· 
lüğünden: 

20 lira kadro muth Vilayet 
Nilfua kitipliti ile Karaiaah Nü· 
fuı kitipliti münhaldir. Atatıda 
yazıla teraiti haiz oluların elle· 
rindelıi vesaikle birlikte 18/S/942 
paiarteıi g6nü 1Ut on bette Vi · 

1 Jiyet Maluımıaa mlracaat eyle· 
düren bu nokta merakla bekleni· 
yor. Bekliyelim. 

1 

meleri lüzumu ilin olunJ,1r. 
1 - Orta mektep- mer.uuu 

...:,_____________ veya her hanıi bir dairede ma· 

Adana Doğum ve Ço· 1 
..... c)&arak mGıtabclem buhıamak. 

B 
1 2 - Aaker likle bir ilgiıi ol· 

çuk Bakımevi aş ta· .. ...u. 
·~~!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ 

bipliğinden : t ZA YI - Adana f6beıiaclen 
Müessesemizin 942 mali aidatım terhiı tezkiremi zayi et• 

yılı yiyecekve yakacak ihtiya- I · tim yeniaıni alacatımclaa eıkiıinin 
• t ki' • 'h 1 d'l ek Ü 1 hilkmü olmadıtını ili ederim. 

cı ıs e ıııne ı • a e e ı m., 
1 
• 1 Mananın Kura7fe K6yGaclen 

zere a91k eksiltmeye çıkan • 1 Bekir otlu Ali 324 dotumlu 
mıfbr. 

lhaleıi 20/ Mayıs/ 942 Çar· 1 ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
" ' . şamba günü aut &nda llhhat ! PEK y AKINDA 

müdürlü~ün~e ~apılacaktır. 1 ! 
ııteklilerın Tacaret Oduına t Eski Şafak bahçesinde 

kayıtlı bulun~alan ve daba yeni saz, Varyete, temsil 
önceden teminatlannı vezneye kadrosiyle içkisiz olarak 
yatırmaları ve şeraiti ötren· Mubterem Adana halkına • 
mek istiyenleıttnde her gün bedii zevklerini tatmin ede· ! 
Dotumevine g~lmeleri lüzumu, • ceğini müjdeleriz ! 
ilin olunur. 1 ! 1-2 14129 ! 

6-8-10-12 14121 ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-' 

Sayfa 3 

••••••••••••••••••••••••••• • • 1 Nazan dikkate İ 
1 c:., .... lllU18da Milli Tıavla Abm 98 

labm Ortaklılı Kooperattl Şlrlıetlllden 

Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 
olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 

e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 
• niden Ceyhanda faaliyete başlamışhr. Her 

nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 

• kar mukabilinde perakende olarak satııa 

1 başlamışbr. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 

1 
hş mağazasına uğramaları kendi menfaat· 
leri icabıdır. 10-26 14082 

.......................... 
ilan 

BEDlN TERBİYESi UMUM MOOORLOGONDEN : 
1 - Vilayet, kaza ve Müesseseler Gençlik kulüplerinde 

Beden Terbiyesi Mükelleflerini çalıştırmak üzere aşağıdaki 
şartlar dairesinde.; ve müsabaka imtihanlariyle 50 Eğitmen 
namzedi ]almacakhr. 

Bu namzedler; 1942 Temmuz veya Ağustos ayanda An.· 
kara'da yahh ve alb ay devreli bir kursa tabi tutulacaklardır. 

il - Aranılan vasıf ve şartlar·: 

a) Memurin kanununda bir memur için tesbit edilmiş bu-
lunan ıartlan haiz olmak. 

b) :i5 Yaşını aşmamış bulunmak. 
c) Askerlik vazifesini yapmış olmak. 

d) En az orta ~mektep vP-ya muadili mektepten mezun ve
ya ] 939 yılandan so

1
nra Erbaş okulundan çıkmış bulunmak. 

e) Numunesine göre bir taahhütname vermek. 
g) Musabaka imtihanı. (Yalnız Jimnastik ve Atletizm 'den 

ameli olarak yaptmlacaktar). 

JJl - Talip olanlar : Vilayet merkezlerinde Valilere, kaza 
ve nahiye merkezlerinde Kaymakamlara istida ile müracaat 
edeceklerdir. Müracaat zamanı nihayet 4 Haziran 1942 günü 

akşamı bitmiş olacalctır. 
iV - Verilecek ücret ve masraf: 
a) l6S6 sayıh Teadül kanununa göre aylak ücret ile bera

ber kursta bulundukları müddet zarfında günde 150 kuruşu 
geçmemek, üzere harcırah yevmiyeleri. 

b) Kazananların Bölgelerinden Ankara'ya kadar yol mas· 
rafları ve yolda geçecek günler için harcırah yevmiyeleri. 

V - Kurs esnasında çalışma için giyilecek elbise ve ayak· 
kabı Umum Müdürlükçe verilecek. 

Vl - Fazla tafsilat için Vilayetlerde Beden Terbiyesi Böl· 
ge Başkanlıklarına. kazalarda ve nahiyelerde kaza kaymakam· 
lıklanna müracaat lazımdır. (3154) 6-10 14115 

i L l N 
inhisarlar Ad~na Başmüdürlüğünden 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni istas· 
yonlarla. idarehane, gazhane, barut deposu, imlihane, yaprak 
tütün depolariyle mezbaha arasında naklolunacak tahminen 6 
milyon kilo balya halinde yaprak tütün, sandık içinde mamul 
tütün, müskirat. barut ve patlayıcı maddeler, çuvallı ve çuval· 
sız tuzlar ve sandıklı tuz ile bunların boş mahfazaları ve sair bil· 
cümle eşyanın nakil işi (idarede mevcut şartnamesi mucibince) 
mukavele akdi tarihinden itiltaren bir sene müddetle muteber 
olmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29/5/942 tarihine rastlayan cuma günü saat 
16 da inhisarlar Başmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - ŞartnameY.İ görmek ve fazla izahat almak isteyenler 

satış şubesine müracaat etmelidir. 
4 - Eksiltmeye iştirak ~decekl~rin beher tonun muhammen 

bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranın % 7 ,5 güven pa
rası olan 675 lirayı ihaleden evvel makbuz mukabilinde Başmü· 
düriyet veznesine yatırmalan ilan olunur. 

10-18-28 

pııcs••················ 
DOKTOR 

J ~~uza/fer Lokman 

1 

Bır... llaıtalanm ••r•••lla· 
aı81Ddı 11a11111 eder. 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • 1 •• •• •• 
İ TURKSOZU ı 
1 1 
1 Gazete ve Matbaası ·ı 

1 1 • Türksözü OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- • 
! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GüNO 60- 1 
! Gazetesi NONEVERİR. TORKSOZONü TAKİP EDİNİL 1 
• • 
:. &itap, mıcmaa, çalı, llUet, aıı,, ı• 
• pıaa, llarıta, 11uamam matltaa TürksÖzÜ • 
• ı,ıerbd Tlrldyede mevcat mat- 1 
: 11aaıara re1ıı:11tet eder •erecde -Matbaası •. 
: tall ve ılraoe eldea çıllarır. 1 
• • • • 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

9 - 5 : 1941 

KiLO 
CiNSi En az l En çok 

K. S. K. S. 
-- r=-, 1 t :f 

Koza ı 00,00 00, 
ı i Klevland Ç. 00,00 

Klevland l oo,i:K'," 00,00 
1 

Klevland U - 00.00- 00,00 
; M. Parlatı 00.0Ö 00,QO 
1 

P. Temiz-i 00,00 00,00 
1 Kapımalı 
-y-: Çitidi 00,00 ; 
"K.""çitfcji _2,00 
- Susam 0,00 

ButdafYCrii 00,0 0,00 
Arpa O,ÖÔ O:ööl 
-YÜlaf - 0,00 0,00\ 

- S•rb•s. Div;;K;.
1
;i.,. ~ı 

DOi.AR 
Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERi.iN 
lıholôl b!'delleri ( mal ~ "' 776 
d•li ) pıimll solıf 
Türlı.iyeden 96ndı!rilen nrıv· 7_.9 
lun b•d•lled 
ihraç edilen m<il b~elltri 728 
olarak qelırn DAvlllerln olı, 
kuru 

Vordım v;: ~fl\'YOhlortı ..... 
miri' lçirı gf'll>n da11lzl11rin 
lllıJ kuru 

Primsiz salı~ ( Toh~il mns· 

rotları ve$oirt ) 
Pr im.siz cılıı Kuru 

728 

524 

520 

ıo Mavs 1942 

1 - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak istediti ıu ve 
elektrik tesisatı dolayısiyle gtrekli bakır tel, fincan, si1rorta, siperi 

saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce mtlbayaa 5Ur~tile hallrlaft• 
mış ve bugüne kadar ayniyat anbarında muhafaza edilmif olup bu 
kerre ·su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyeh kı
sımlarının tenvirine kafi gelecek takatta tesisat vücude getirilmeli için 
bir tadilat projeıi ve keşfi yaptlrılmıf ve bu P.roje ve ketifn•meltr 
de , nafi• Vekaletinin 16/1/942 tarihli tastikına iktiran etmiJtir. 

2 - Motör, ve hava, tüpü, lskenderun belediyesinden devit alı· 
nacak ve mevcut gazhane binasına islah edilerek elektirik fabrikı\.ına 

çevrilecektir. Dinamo tevzi tablosu ve tefenüatı gibi malzeme ile ahpp 
dirckl~rin tedariki ve alit ve makine!erin Jskenderundan OımanJtey• 
nakliyesi ve montajı müteahhide ait olmak üzere yapılacak tliiaat 
itlerinin kc4if tutarı 14806 liradan ibarettir. 

3 - lhal~ 2490 sayılı kanunun 32 inci mad<ksine tevfikan k•pa· 
lı zarf usuluna tabi olup 8/6/942 pazartesi günü saat 14 de Osmani· 
ye Belediye salonunda daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile 11 ıu lira 4S 
kuruştan ibarettir. . 

·• 5 - isteklilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı olmalara, ve 
' ihaleden sekiz gün f nce bulundukları yerin valiliklerine müracaatı, 

bu eksillrnemize iştirak ebebileceklerine dair müteahhitlik veaikaaı iı· 
tih~aı etmiş olmaları ve bu işin fenni mesuliyetini üstüne atacak mil·' 
hendis göstermeleri la11mdır. · • 

6 - Teklif mektuplarının kanunun 32 inci maddesine uygun ,iu· 
rette hazırlanması ve ihaleden bir saat önce makbu1 mukabilinde be· 
lediye encümen riyasetine tevdi olunması lb.ımdır. 

7 - Postada VYku bulacak ırecikmeler nazarı itibara ahnmaı. 
8 - Müracaat edildiği takdirde keşif ve projelerinin birer nuı· 

hası parasn olacak posta ile isteklilerin adresine srönderilecektir. 
9-Keşif ve projeleri ve mevcut malzemeyi 1rörmek isteyenler IMt 

gün mesai saatı içerisinde Osmaniye Belediyesi muhaseb~ kalemini 
ve garojen motörünü iÖrmek isteyenlerinde İskenderun belediyeil 
riyeıetine müracaat etmeleri 2-6 -10..:._15 14107 1 Türksözü Cilt Kısmı İ 

1 SlGUM, ~~~Euf:::~E~ll~~E iS~~~~ı~~eitı:~r:ız TORKSÖZO 1 ~~~~··[~~:;si . -------···-~---··--·-":*"' 
l.e•••••••••••••••••••••••••• .......... ı -·-Y-•n-•c-•m_._,._"·-· 1 En Büyük H8kikat 
~ ·w-w·-..~ • .._.,. .__ V"W"' ... ,,...., ~ ~zsxxxxzsz=xxxxX"XKSXJllUl~JICJICK ! R 

T. İş Bankası .... jj!~:~~[~i:~e}!~~!tJ· ! A 
&içik taıural ..... ,ıan Bayaaıarum11a Naıan ·~•tlae ! a D 

1941 lllraad)'I pliaı ipek ve . Yal çoraplarmızdan k•ç•n ••pları M 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 A;uıtoı, Fransa'dan henüz ırdirtmiş olduA"um Vitoı Otomatik "• y . 

çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplırınııı 2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır · 
' tamamen c.'\ki halin~ koyarak teslim cderi:t. . 

1941 lllramlJ818rl Arhk giyilmez diye bir kenara athğımz çorabınızı bize o 
getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ··---------------··-··-·· 1 AJet 2001 Liralık 2,000 Lira 

3 .. 1000 3,000 •• 
2 .. 1~8 •• 1,500 .. 
3 .. 500 

" 
1,500 .. 

10 .. 250 .. 2,500 .. 
40 .. 100 .. 4,000 .. 
50 .. 50 .. 2,500 ., 

200 .. 25 •• 5,000 ,, 
200 .. ıc .. = 2,000 .. 

TOrklye ı, Bank•sına para yatırm•kla Y•lnız 
para blrlktlrml• v• f•lz almı• olmaz, ayni 
z•m•nd• talllnlzl de denemlf olursunuz 

TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi ı t 888 

S.mayui: !00.000.000 Tfnlı Lirıuı 

Şube ve ajana adedi : 26~ 

liral ve ticarf her nevi banka mua..;eleldr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

qatıd.aki plina rötc ikramiye datdllacaktır. 

ı Adet Lira 
4 .. 
' " 

40 .. .. 

! . HO S .N O E R G OVE H i a L 
$ Moda Tuhafiye Pazarı 1yeni iş · 1 R 
'• - ,._ •• ı-;,.;;,i;e" ;,,;;";;;;;,;;,,----·• ! •ı 

Sipariş kabul Olunur 
15-15 13934 " . 

lt2DDl:zxz:::• #llCX#Z=ı:IX#acl#X:llCS:S#Ka#:Z::.M *ClllC.1**1bC# wwa•--·• 1 N Dl$ MAculiuı YARATTIGI SllHll 

N 

~ 
M yormadan ıstırapları dindirir. 

~ Luzumunc!a ründc 3 adet alınır. Taklitlerinden 

~ her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyini~. 
·-21C-~Z:-KK21:.:ıııır2E--S211:S~-K~llQmcld 

tedbir evinizde birka(" GRtP.N bulundurıı1ak olmahdar. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

aokınınız 

1 CAZİBE VE G8ZEUIKTIR ! 
il "Radyolin., harikulade mües- de .I' ırlak neticeler veren 
R sir terkibi, daima tazeliti ile 11Radyolin,, siıi terkibi meçbDJ 
il temıyüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahah eCMlti 

a kitinin tercih ettiti yerine diş ~üıtahıarlanndan da cnöstat· 
macunu haline 1roJmiştir. Diş ni kılmıştır. 

M bıfzıssahhasında ve pzellitin-

1 RADYOLİN 
--·--=-····------- ----~--· 

· Vakıflar Müdürlüğünden~,, 
Seneliği 

l.:.ira 

24 
18 

Vakfı 
I 

Mektep Za~e 
Ramazan otlu 

Cinsı 

Arsa 

" 

. ' 

Mevkii No.ıv 

Sarı Yakup 10 
Yat cami arkaıı 00 

Yukanefa yazılı iki arsalar Hazirandan itibaren bi~ ,eoe 
müddetle icara verilecektir. Senelik kirası hizalarında ıöıteril· 
miştir. ihalesi 14/5/942 Pertembe günü saat 10 da Valcdlar 
idaresinde yapılacağından taliplerin o gün idaremiıe mürec1&at• 
lara 8 10 14126 

. . . 
Umumi Neşriyat Müdürü : Maeit. Güçlü 

Basıldıj'ı yer : Türkaözü ~atba• 

1 


