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jINÔNU ŞEHiDLiGiN.DEİ 
İ BÜYÜK TÖREN OLDU 1 
ı : 
ı : 
1 Onbinlerce kişi iştirak ettiı 1 
ı""""""""""""" : 

Almanyanm 
hazırl,kları 
bitmek üzre 

Büyük taarruz 
muhtelif 

istikametlerde 
yıldırım hıziyle 
başlıyacakmış 

Berlio : 11 (A.A) - Anadolu 
ajanauun hu•uıııi wuhabiri bildi · 

riyor: 

iyi haber alan mahfillerde aöy · 
lenditine pre, mihver, harbin 

lonunu tayin edecek olan kati 
hareketlere ı~ek içi.aı ıiyali n 
aaıkerl haı.ırlıklarını temamlamak 

üzredir. Bq hareket top yekun 
harbin iaünü teıkil eden yıldırım 

•Clratiyle birdenbire muhtelif ia · 
tikametlerdc iakiıaf edecektir . 

ikinci bir cephe kurmak bakımın
dan mihverin daha çabuk davra · 
nacatı ve yeni cepheler kurmak 

lauıuıunda iniıyatifi kartı tarafa 
bırakmıyacatı sanılmaktadır. 

Berlin : 11 ( a . a . ) - Alman 
orduları bıtkumandanlıtının tebliti: 
04ncç havıaaında ve dotu cep· 
heainin ıimal kesiminde düşman 
Ye,tai ve beyhude mevzii hücum· 

lıra tcıebbüs etmiştir . Alman 
kuvvetlerinin yaptıtı bir çok ta

•rruı harekatında düşmana ıtır 
kayıplar verdirilmiştir. 

Lıponyada düşman hücumları 
akamete uAntıtmııtır. Hava kuv
vetlerimiz bolfeviklerin iıte ve 
ikmal yollarının tahribine başarı 
ile devam etmiştir . 

Dotu cephesinin ıimal kesi· 
lhinde dün 22 uçak dütörül111Üf· 
tir. Bunların üçü Hurricane ti· 
Pindedir • 

Bertin : 11 ( a. a. ) - Ofi : 
Alman rıdyoıu, umumi kararglha 
itlen raporları dayanıuak , mer-

kez cepheainde bir müdafaa za
feri bildiriyor . Bu cephede Do-

neç'i geçmete muvaffak olan Rus
lar çekilmtk ıorunda kalmııtar· 
dır . 

Harkofun timılinde muharebe
ler olu)or . 

limen gölilnün cenup - do· 

iuıunda da bir .Sovyet hücumu 
PClıkürtıllm61Ulr. 

• Moskova: 11 a.ı. - Sev yet 
tebliti: 10 Mayısta önemli deiif
lbe olmadı. 9 Mayıstı 25 Alman 
uçatı düıürüJdü. Bizim kayt.ımıı 
15 uçaktır. . 
Ruzveltin Hindiıtan 
ınümessili dönüyor 

lnönü : 11 ( Türksözü muhabirinden )- Yüzlerce yurttaı bu sabah 
lnönü ıehitlifi önünde bir kere daha efildiler . 21 yıl önce Tıirk ço· 
cuklarının ıötüs gölüse düşm~nla döJ!üştükleri fnönı1 meydanı lıazill 
bir tören daha gördü. Bu topraklarda .!/alanların mukaddes ruhlarını 
hir kere dalıa taziz ve tepçil etti. 

1 örene saat tam on hirde, bandonun çaldı~ı matem havasile baş· 
landı. Evlddını, babasını, kardeşini, kocasını vatan _qolunda kurban ve
renlerin gözleri _qaşarıyor. Kesik mırıltılar halinde hıçkırıklar dugulu
.l/ordu. Fakat bütün ıofüsler, kazanılmış bir zaferin hatırası ve şerefi 
kurtarılmzş bir yurdun hür havasile şişkindi. Bu sırada hir hava filo · 
muz bu eski harp sahasının semosında dolaşıyor, bin bir aziz hôiıt anın 
ayaklandıfı bu mukaddes vatan parçasının ufuklarında ıeniş daireler 
çiziyordu. • 

Üç dakika, herkes vatan u/randa can veren mutlu insanlar ı'çin 
vicdanında asil bir gıpta duyarak sessiz, fakat heyecanlı ayakta durdu. 
istiklal Marşı da ayni hürmetle dinlendi. 

86/gemi~e gönderilen bifer - Döierl-rden bir iai faaliyet 
halinde ( Y a.zı•ı ikinci •ahifededir) 

Parasız Şeker 
tevzii meselesi 

Bu iş için Beş Milyon lira harcanıyor 

Parlı radyoıa 

dlaamlOe açaralda 
Ankara: 11 (Radyo Gazetesi)· 
Son dakikada alınan habere gö
re, Paris radyo merkezi dinamitle 

atılmıştır. Par is radyosunun ha

sarı büyüktür • Uı:un bir müddet 

ifliyemiyeceği aanılıyor . 

General Jiro dün 
tevkif edildi 

1 Ankara: 11 (Türksözü muha· 
birinden) - Şeker istihlaki rüsu
mundan elde edilecek beş milyon 
liranın 3,5 milyonunun parasız 
şeker dağıtılmasına ve geri kalan 
1,5 milyon lirasının da çok ço
cuklu ailelere yardım faslına ay
rılmuına karar verilmiştir. 

Parasız ıeker dağıtmanın han· 
gi eaalarla yapılacatı hakkında 
bir talimatname hazırlanmaktadır. 

Kanun önümüzdeki günlerde Mec · 
!is umumi heyetinde müzakeı e e· 
dilerek haıiranın ilk günlerinde 
yürürlüie gireceği va şeker daiı· 
tılması işine de gene ayni tarih
lerde başlanacağ'ı ümüdedilmek • 

Londra : 11 (A.A) - Esoret· tedir. 

ten kaçmıı olan General Jiro 

Cenevrede tevkif edilmiştir. 

, 

Altı ve altıdan fazla çocuk 
CGerisl 2 ncl sayfada) 

B. Çörçil 

Çörçilin 
mühim 
demeci 

GAZ HARBi 
BAŞLIYOR! 

Ankara : 1 ı (Radyo Oazetesl)
Cünün en mühim siyast hadiseıi 
ln1iıtere Başvekili Çörçil tarafın
dan söylent:n nutuktur . Çörçil 
bu nutkunda Almanyanın yanlıf 
hesabından ve bu yanlış hesap 
neticesi Almanyanın 3,000,000 in
sım ka.} bettiğini bilhassa kaydet
rnlştır. Çörç ıl ikinci cephe hak
kında hiç bir şey ifşa edemiye
ceğini ôe söylemiştir. 

Çörçil nutku hakkında Mih
ver radyolarından henüz bir akis 
gelmemiştir . Fakat bütün lngil
tere ve Amerika matbuatı bu 
n'utku • En kuvvetli demeç > ola
rak vaaıflandırmaktadır. 

<Gerisi 3 üocll aa1facta> 

Tokyo nasıl 
bombalandı ? 

Yangınlar; infilaklar 
Vaşington : 11 ( a. a. )- Ja

ponyaya yapılan hücum berrak 
bir havada yapılmıştır . Tokye, 
Yokohama ve diğer bazı şehirler 
bombalanmıştır . Y !lngınlar çıka
rılmıı, infilaklar olmuftur. 

Amerikan uçakları Tokyoya 
vardığı ıaman Tokyo radyosu 
spikeri lngilizce neşriyat yapı· 
yordu. Ve Tokyonun bombardı
manlardan masun olduğunu söy
lüyordu. Tokyoda Amerikan tay· 
yarelerinin yangınlarını :söndürmek 
ıçin halk yağmur düaaına davet 
edilmiştir . 4000 kadar ölü var
dır . 

Yenidclhi : 11 ( a. a. ) -
i(uıveltin Hindiıtandaki ıahsl mü
llı61aili Gandi ile rörüımüttür . 
~laıea1il yakında Birletik Ame
rılcaya avdet edecektir . Sovyel ceph .. indelci a•lcttri faaliyett~n bir 6Örünüf 

•• r Sahip ve Başmuhcarriri 

FERiD CELAi. GÜVEN 

--, 
1 Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaeklzlncl yıl - Sllıı: !130~( 

~yük Millet Meclisin~ 
Dahili işlere · 
ait kararlar 

Birçok ıayı~aıar mlzakere edildi. 
Ankara : 11 (Türksözü Mu- ı ----·---------

habirindcn) - Büyük Millet Mec· ISVBÇf ekı· 
lisi Bugün saat 15 te toplandı. 

Emniyet Umum müdürlüğü ile 
Gümrük mu haf aza ve muamele 

sınıf teıkilatı hakkındaki kanunla· gayrı· tabı·"ılı·k 
ra bağlı kadrolara dahil maaşlı ve 
daimi ücretli memurlara birer er ta-
yını istihkakı v~rilmesiııe dair ka
nun layihası ve dahiliye, gümrük 
ve inhisarlar, Milli müdafaa ve büt· 
çe encümenleri mazbataları, Maa· 
din nizamnamesinin bazı madde· 
terinin deQ>iştirilmesine ve bu ni
zamnameye yeniden bazı madde
ler ilavesine dair kanun liyihası 

ve adliye, maliye, bütçe, iktisat 
ve dahiliye encümenleri mazbata· 
lan, Devlet iktisadi teşekkülleri 

memurları tekaüt sandığı hakkın
da kanun layihası ve iktisat, mali-
ye ve bütçe encümenleri mazba· 
talan, Nahiye teşkili ve idareii 
hakkında 1 - 743 ve nahiye mü
dürlerinin intihap ve istıhdam usul
lerine dair 1 - 744 sayılı kanun 
layihaları ve bütçe adliye ve da
hiliye encümenleri mazbataları. Si
nema filmlerinin gümrük resimle· 
tinin indirilmesi hakkında kanun 
layihası ve iktisat, dahiliye, •ali
ye, bütçe ve gümrük ve inhiaarlar 
encümenleri mazbataları, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve te 
adülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara batlı (1) sayılı 
cetvelle 1941 m•li yılı oıuvazenei 
umumye kanununa bağlı cetvelle
rin Maarif Vekaleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 
liyihaaı ve Maarif ve bütçe encÜ· 
menleri mazbataları, Meaurlarla 
askeri mensuplardan lıP.ıkalide 
hallerde mal iktisap edenler haıt
kında kanun layihası ve Dahiliye, 
Milli müdafaa ve adliye encümen
leri mazbataları, Gümrük tarife 
kanununa batlı gümrük ithalat 
umumi tarifesinin 815 inci numa
rasının tadiline ve su; ıncı numa· 
rasının kaldırılmasına dair kanun 
layihası ve iktisat, maliye, bütçe, 
sıhhat ve içtimai muavenet ve 
gümrük ve inhisarlar encümenleri 
ml\zbataları, Hatay için Fansa'dan 
ithali zaruri bulunan 10.500 kutu 
san ipekböceti, kanun layihaları 

ve iktisat, maliye, bütçe ve güm· 
rük ve inhisarlar encümenleri maz· 
balaları tetkik ve müzakere olun· 
muıtur. 

Ankara: 11 (Radyo gazetealJ-
Almanya ile lsveç arasında 

bütün telgraf ve telefon muhabe
releri cumarteıi günü öğleden 
sonra kesilmiştir . 

Fransız An ti ileri 
için Amerikayla 
Vişi anlaşıyormu 

B. Lava/ 

Ankara: 11 (Radyo Gazeteel
Gelen haberlere göre Lava! bu
günlerde mühim kararlar vere· 
cektir • Ya Mihvere tamamiyle 
iltihak edecek veyahut Amerika 
ve lngiltereye. 

Vichy : 11 ( A . A. ) - Ofi 
bildiriyor : 

Amerikan bahriyesinden ami
r al Hoover , Fransanın Antillcr 
yüksek komiseri albay Roberti 
ziyaret etmiş ve hükumet adına 

Fransız Antillerinin buğünkü sta 
tüsünde bazı dekişiklikler yapıl

masını istihdaf eden baı:ı istek
lerde bulunmuştur . Fransız An
tillerinin bugünkü statüsü , son 
aylar içinde Fransız ve Amerikan 
hükumetleri araaında teati edilmif 
olan taahhüt ve teminatlara da
yanmaktadır. 

(wpwı.ın J!:nın r ısµaoı 

Dağıtma birlikleri 
kararının tasvibi 

Ankara: 11 (Radyo Oazeteel) - HALKA DAGITMA BlRLIK
LERl HAKKINDAKİ KARARI İCRA VEKİLLERİ HEYETi TAS· 
VIP ETMiŞTİR. BU BiRLiKLERE GİRMEYENLER HÜKÜMETÇE 
YAPILAN DAGITMALARDAN lSTIF ADE EDBMlYECEKLERDIR. 

ıııııı::ıııı:ııııııııııııııııııııııııııiıiııııııııııı 

Erzurum -Ankara 
Büyük Bayrak 

Koşusu Başladı 
Er~urum : 11 ( A.A) - Büyük bayrak lıoıu•una bugün 

baılandı, Atletler Erzincana doiru yola fıldılar. Atatür•t•n 
/nönü.ne gönderilen bu bayrak 19 moyı• pnü Ankarada 
olacalıtır. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııııı 



12 Nisan 1 '42 TORKSOZO 

Bir Nis mektubu ~ i ·, HAB 
-Güzel Otero 

1 

Parlı salabet Alemlerinin 
lırallçell •imdi •• yapıyor '1 

Biçer döğer 
makinaları 

Ziraat Vekiletimizin Çukur· 
ova çiftçisi için biçer döter 
makinaları tahsis etliğini evvelce 
yazmıştık. Yeni mahsulün hasadını 
yapacak olan bu makinelerden 28 
tanesi bölgemize gelmiştir. Bun· 
lardan yedi tanesi Tarsusa, beı 

tanesi Ceyhana gönderilmiş ve 16 
tanesi de Adaııa merkezinde alı· 

konmuftur. Bu makinalardan daha 
bir kaç parti gelecektir. 

el Halkımıza 

tezgô.hı verilecek 
F 

ransanın ( Nice ) Nis şehrin · 

deki otellerden birinin ıalon 
larında , geçen hafta bir ha-

yır müessesesi için büyük bir açık 
arttırma ile satış yapılmıştır . 
Binlerce halk otelin salonlarını 

doldurmuş ve satışa iştirik et· 
miıtir . 

Bunların ara11nda yaşları iler
lemif üç kadın da vardı . Bu 
kadınların üçü de bir zamanlar 
ldeta Pariıin kraliçeıi olmuılar

dı . Bunların utruna milyonlar 
sarfeden , hatta hayatlarına kı· 
yan insanlar vardı . Bir Fran11z 
gaıeteıi bu kaduıların hayatlarını 
kısaca töyle anlatıyor: 

Nice'teki ıatışta bulunan üç 
yaşlı kadından biri Meaty'dir . 
Mealy , Liyonda do~muştur . 
Şimdi 80 yaıındadır . 60 sene.; 
evvel operet artisti olarak sah
neye çıkmıf , az zaman içinde 
ilerliyerek primadonna olmuştur . 
Offenbach'ın • Hervc'nın , Plan· 
puette'in , Verney'in , Victor 
Roger'in bütün operetleriode baş 
rolü Mealy yapmıştır . Bir pi· 
yeste baş rolü Mealy'nin yapma· 
sı o piyeıin muvaffak olaca~ına 

delil sayılardı 1900 ıeneıinde 

Froufrouyu oynadıktan sonra tur 
neye çıktı . lu turne uzun sürdü. 
Bilhassa Amerikada çok kaldı • 
Parise döndütü zaman yeni ar· 
tistler yetişmiş unutulmuştu . Se· 
nel~rce Parisin en şımarılmış ka 
dını olan Mealy bir kenara çe
kildi , uzun müddettenberi Ni
ce'te yaşıyor . 

Üç kadından ikinciıi Emilien-
nc d' Alençondur • Emilienne • 
1870 senesinde Pariıte doğmuş

tur . Fakat sanat hayatına Alen
çonda atılmııtır . O zaman küçük 
bir rolle sahneye çıkmıı , asıl 

ismine bir büyüklük vermek için 
Emilienne d' Alcnçon adını al· 
mııtır . 

Buradan Parise gitmiıtir. Fa
kat aahnede ıanat iıtidadından 

z.iyade güzelliti göze çarpmıı , 
Belçikalı z.engin bir bankerin oğlu 
kendiıine tutulmuştur . Kadın , 
aahneden çekilerek bir müddet 
birlikte , yaşamıştır . Delikanlının 

aile.si , büyük µaralar vererek 
kadını çocuklarından ayırdıktan 

ıonra Emilienne te~rar sahneye 
dönmüştür . Fakat bu defa da 
ıenç bir dük , kendisine tutul· 
muıtur . Dük , çok zengin olma 
ıın~ rağmen , birkaç ay içinde 
bütün parasını yiyip :bitirmiştir. 

Dük bir gün kadına bir kaç 
milyon frank kıymetinde bir kol
ye getirmittir . Fakat hiddetli 
bir zamanında bunu verdiğinden, 
kadın a-erdanlığı pencerr:den so
klta atmıştır . Bu hareket her: 
tarafa şöhretinin yayılmasına ıe
beb olmuştur • Zavallı genç dük 
bet para11z kaldıktan ıonra Kon-

, roya gitmit , orada hastalanarak 
ölmüıtir . 

Emilint"nne , genç dftkten 
ıonra bir çok itıkla yaşamıştır . 
Lendradan , Brükselden , Peters· 
burgdan bir çok kimseler Pariıe 
Emilienne ile tanışmağa g~liyor

du • Emilienne bu arada Paristen 
ıeçen bazı hilk6mderlarla da gö
rilıüyordu . Eline çok para a-e· 
çiyor , fakat bunlar ideta eri
yordu. 

Bu hal 1914 senesine kadar 
ıilrdil . O tarihten sonra . bir ke 
nara çekildi . Senelerdenberi kim
ıeaiz. küçük çocukları büyiltmelde 
utraııyor • Şimdiye kactar 12 c;o 
cuk bilyütmüıtür ki , ölümüne 
.ebeb olduklarının yarısı ka
dardır . 

Üçüncü yqh kadın Caroline 
Otero'dur. cGfiz.el Otero• diye 
fihret kaıaninıt olan bu kadın 
kırk, ellı ıene evvel en bilyik 
ekaodaUıra sebebolmuıtu. Bir gün 

Afrikadan gelen bir müst~mleke 

slayı mülazımi, Otero'nun dondur· 
ma yediği bir gazinonun önünde 
kendisini öldürmuştü. Başka bir 
scvciahsı evvela Otero'ya ateş et. 
miş, sonra kendiıini öldürmüıtü. 
Otero hafif yaralı olarak kurtul. 
muşta. Bundan ıonra bir Roman· 
yalı ile bir lıalyaR Otero yüzün
den düello etmiftir. biribirlerinin 
ölümüne s~bebolmu1Jard1, 

Otero, Petersburg,a, Buda. 
peşteye gitmir, geçtiii her yerde 
kandan bir iz bırakmıştı. Parise 
döndukten sonra Folie• Bergerc' 
de sahneye çıkmıştı. Üzerinde 3 
luymetli kol}e bulunurdu: Bunlar· 
dan biri imparatorıçe Eugerıie,nin 
ikinciıi Avusturya iqıpınatoriçcsi· 
nin, üçüncüsü Leonide Leblanc'ırı 
idi. Bundan bafka sayısız elmas· 
lar, 8 bilezik. 10 yüzük, kulakla· 
rında iri tek tek taşlar bulunur
du. Bu elmasların kıymeti milyon. 
la r tutardı. 

Bir akşam bir kadın Otero 
ile rekabete kalkmış, çok kıymet
li elmaslarla gdip en ön locada 
oturmuıtu. Bunu habe-r alan Ote . 
ro o akşam .. sahneye elmaıısıı çık
mıı, elmaslarını, arkasından relen 
hizmetçisine taktırmıştı. Bunu gö· 
ren halk kahkahadan lmılm11, lo
cadald kadın da hemen kalkıp 
gitmişti. 

Eski hıtfifmeşrep icadının f im
di ahlak hususunda büyük taas· 
subü vardır. Pıajda bir parça a· 
çık saçık gezenleri polise yaka. 
latır. Fakirlere yardım için bir 
cemiyet kurmuştur. 

Erzurum - Ankara 
bayrak koşusu 

. ( s.,. 1 İDCİ H7l•d• ) 

Erzurum baıtan baıa bayrak· 
larla donatılmıftır · Beden Terbi· 
yeıi Uwum Müdürlütünden gön· 
derilen bayrak, 1919 yılında kong 

reyi toplamak için ibedi Şef Ata· 

türk'ün Erzurum'a geldiklerinde 

ikamet ettikleri cümhuriyet cad

deıindeki evden törenle alınmı' 
ve saat 11 de Erzincana doğru 

koşacak gençlere teslim edilmiştir. 

Bayrağın ilk atlete teslim' 
edildiği yerden itıbaren İstanbul 
kapısına kadar dizilmiş olan be· 

den terbiyeıi mükellefleri tara. 

fından bayrak selimlanmıı ve •e· 

bir hariciue kadar böylece uğur· 
lanmıflır. 

Erzurmlu atler Gez, Ilıca, 

Agaver, Evreni' Cinis, Pırtnı, 

Yeniköy ve Çiftlik köylerinden 

geçerek bayrağı vilayet hududun· 
da Atkale kaymakamı eliyle Er· 

zincaodan gelecek heyete teslim 
edeceklerdir. Erzurum bir bay
ram havaıı içindedir. 

1 

Talebelerimizin 
poligonda çalışmaları 

• Bundan böyle:;orta tedrisatın 
askerlik dersleri beden '.~ terbiyesi 
poligonunda tatbikatlı olarak ve· 
rilecektir. Dünden itibaren talebe· 
doligonda çahtmalara başlamıştır. 

Yarın Stadyomda 
yapılacak seçmeler 
Yarın öğleden sonra şehir 

stadında, şehrimizdeki bütün genç· 
lik kulüpleri, orta tedrisat okul· 
ları arasında atletizim seçmeleri 
yapılacaktır. Seçmelerde kazanan· 
Jar bölg~mizı temsilen grup birin· 
ciliklerioe iftirak edecektir. 

B. Naili Moran 
Atletizim federuyonu miite · 

haaaısı Bay Naili Moran bugün 
şehrimize gelecektir. 

Gardenparti hazırlığı 
19 Mayıs Gardenpartisi için 

hazırlıklara devam edilmektedir. 
Gardenparti beden terbiyesi bah · 
çeıinde yapılacaktır. 

Hava kurumu 
kurultayı 

Türk Hava Kurumu kurultayı 
bui'Ün saa~ onda Ankarada hava 
kurumu merkezinde toplanacaktır. 
Kurultaya bütün Türkiyeden hava 
kurumu şubeleri müme~illeri de 
ittirak etmektedir. Nitekim Ada· 
nadan bir heyet gönderilıniı bu· 
lunuyor. 

Adliye terfileri 
Adliye Vekaleti yeni bir terfi 

listesi hazırlamıştır Bu li;tenin 
birinci kısmmda okuduğumuza 

göre, Meliha Toros terfiye layık 
i'Örülmüştür. 

P. T. T. Tarifesi 
tatbikatı 

····~4:········ : Ş(fflRll ! : 
t . Bu sene az sebze o· t 
ı lacajı söylenl yor. Bah· •. 
t çende çiçek ekeceilne 

• 
sebze yetlftlr. ff . . ............ 
Okullarda geometri 
arikmetik tedrisatı 

Bunden sonra her yıl başında 
geometri ve aritmetin derslerine 
her ders yılı baıında birden baş· 
!anacak ve bu dersler, birbitlerile 
muvaii olarak okutulacaktır. Ma· 
arıf Vekaletinden bu hususta ge· 
len emirde temrin ve problemlere 
itina edilmesi bildirilmiştir. 

Fizik' kimya ve tabiat bilgiıi 
derslerinden • talebeye, deney ve 
tatbikat ta gösterilecektir. Alet 
ve binaları müsait olan yerlerde 
Öğretmen okullarında bıı üç ders 

için ayrı ayrı salonlar, orta okul· 
}arda da bir salon tahsis oluna· 
caktır. Her sınıf talebesi tatbikat 
için bu salonlardan istifade ede 
celderdir. 

Dr. Ali Naim 
Bir müddettenbi aıkerlik vaı.i• 

fesini görmekte olan Doktor Ali 
Naim şehrimize dönmÜf ve has · 
tal.arını kabule baılamııtır. 

Filipin adaları reisi 
Vaıington : 11 ( A.A) - Fili· 

pin adaları reiıi:Kezon ailesiyle 
beraber v.,ingtona gelmektedir. 
Kezon Ruzveltle görüşecek ve 
Filipin hükümeti teşkil edecektir. 

Milli Şef Irak 
Kralı, Polonya 
hükumet reisi 

Ankara : 11 ( A. A. ) -
Irak Kralı Faysalın yıldönümü 
münasebt'tile Rcisicümhurumuz.la 
Faysal araıında tebrik ve teşelc.
lcür telgrafları teati edilmiıtir. 

Ankara : 11 ( A. A. ) -
Polonya Milli bayramı münase
betiyle Londra.iaki Polonya hü 
kümet reisi ile Reisicümhur lnönü 
arasında telgraflar teati edil· 
miştir . 

1 Alman denizaltıların 
İcra Vekilleri Heyetince tas· ı batırdıklarİ gemiler 

vipolunan bir kararname ile posta, 
telgraf ve telefon tarifelerine bir Bertin : 11 ( A. A. ) -
mikdar zam yapılması kabul edil. Alman orduları başkumandanlığı-
mişti. P. T. T. Umum MübürlGğü nın fevkalade tebli~i: 
yeni tarife üzerindeki hazırlıkla- Düşman gemilerine karşı Al 
rını birtirmek üzeredir. Koli dı· man denizaltıları tarafından Ame 
şıoda kalan posta muameleleriyle rikan sularında , Karayip denizin· 
telgraf ve telefon ücretlerine ya· ı de ve Meksika körfezinde yapılan 
pılacak zamlar bu ayın 15 inci harekat eınasında topyekun 
rünü sabahından itibaren tatbika 

1
1· J 18.000 ton hacminde 21 vapur 

başlanacaktır. batırılmıştır . 

UZA K LAR D AN HABER • 
Gazeteye çevrilen ağaç -Lisan öğrenenler arifi 

Bir fabrikatör, bir ağacın kaç dakikada:kiA"ıda 
çevrilditini şöyle hesap etmiştir. 

Fabrika civarında bulunan bir aA"aç, s11bah sa
at 7,'15 de keıilmiı, saat 9,39 da ondan yapılan 
kAtıt, gazete basılması için matbaaya gönderilmiş· 
tir. Saat 11 de bu ağaçtan mamul gazete nüshala· 
rı satıhta çıkarılmıfbr. Bu gösteriyor ki, bir ağaç, 
195 dakikada gazeteye çevrilmiştir. 

1800 senesinde aap Vf". samandan kaQ-ıt yapıl 
masma başlanmışbr. Samandan batka patates kök· 
leri de kullanılmıştır. Bir aralık paçavra tecrübe e· 
dilmit, fakat kafi gelmeditinden lsveçli Ekman kA· 
ğıdın aellüloı:dan yapılmasını keşfetmiştir. 

18 inci aııır ıo~larına kadar kiğıt atö}yelerde 

elle yapılıyordu. 1799 yılından itibaren makine va-

sıtasiyle imal edilmektedir. · 

• • • 
Alman maarif enstitüsünün senelik raporuna 

göre, Almanyada harb zamanında lisan kurslarına 
devam edenler çoA-almııtır. Harbden evvel kurslara 
devam edenler 8 milyon iken 1940 - 1941 harb 
senesinde 10 buçuk milyona çıkmı,tır. 

Harbden evvel Almanyada en çok lnrilizce ile 
ltalyancıa kurslarına devım edilmiştir. Bu harb pat· 
lamadan evvel yabancı lisan kurslanna devam e · 
denlerden yüzde 55 i lngilizce ve yüzde 29 u da 
ltalyancayı takip etmiıtir. Halbuki şimdi harb za· 
manında bu aksine olmuş, yüzde 40 ltalyanca, yüz· 
de 37 tngilizceyi takip etmiştir. · 

Almanyada, ı;iyasi hadiselere istinaden yabancı 
lisan takip ediliyor. 

Alakadarlardan aldığımız ma
himata göre, lktiıat vekillilıi, yur
dun türlü bölgelerinde halkımııa 

dağıtılmış olan el tezgahlarının 

ve çıkrıkların istenilen randımanı 
verdiklerini memnunlukla görmÜf· 
tür. Vekiılik bilhasıa harp duru
mü dolayisiyle dışarıdan getiril· 
mesi güçlcıen pamuklu ve yünlü 
dokumaların el tezgahlarında da
ha fazla yapılabitmeıini sağlamak 
üzere incelemeler yapılmaktadır. 
Bu incetemeler ıonunda daRıtıl
ma11 gerekli .görülen bölgeıere 
yeniden el tezgahı ve çıkrık ve
rilecektir. 

Parasız ıeller 
tevzii meıeleıl 

(Baş&arafı Birincide) 
sahibi olan 46,000 aileye yardım 
edilmesi hakkında evvelce ayrı
lan tahsisat miktarı, 75,000 lira
dan bir buçuk milyon liraya çı· 
karılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle 1935 yılındanberi 

senelik istihkakı olan otuz lirayı 
tahsint olmadığından dolayı ala
mıyan çok çocuklu ailelerin bu· 
gün ayrılmış olan bu bir buçuk 
milyon lira ile biiPün alacaklarını 

hep birden almaları mümkün o· 
lacaktır. Yapılan istatistiklerden 
anlaşıldığına göre, çok çocuklu 
ailelerin % 80 nini koylü tetkil 
etmektedir. 

Bollaada••• 
llllDol lıtlla 
,.ı11ıa1aa 

Londra : 11 (A.A.) - Hol
landanın istilaya uğradığı günün 
yıldönümü dolayısilc Londradaki 
Hollandalılar Alman bombatıırı 
altında harap olan Hollanda kili
sesinin bulunduğu yerde toplana
rak ba~vekil M. Gebrendy'nin söy 
ledi~i bir nutku dinlemişlerdir.j 

M. Gerbrandy bu nutkunda , 
kurtuluş gününün geleceti hakkın· 
da Hollandalılar tarafından beıle 
nen sarsılmaz imanı belirtmiştir. 

Bundan başka müstevlinin 
çizmesi altında canlarını verenler 

:1e bugün gene ayni müıtevlinin 

boyunduruğu altında ııtırap çc· 
kenler in hatıralarını tılıiz için bir 
tören yapılmıştır. 

M. Gerbrady, haşin Almanla 
rın Hollanda ruhunun bala yaşa 
dığını öğrenmiş olduklarını söyle 
miş ve çekilen sıkıntılaı la iztiup· 
ların Holladalıları daha ziyade 
birleştireceğini ilave etmiştir. 

Londr:ı : 11 (a. a.) - Burad 
bulunan Hollandalılar bir toplantı 
yapmışlardır. Hollanda Başvekili 

M. Gerbrandy'nın da hazır bulun· 
duğu bu toplantıda son a-ünlerde 
Hollanda'dan gelen bir Hollandalı 
söz alarak •Cranre .. armasını taıı· 
mak yasağına rağmen istilanın ikin 
ci yıldönümünde Felemenk nazile-
' inin bu yasaa-ı tatbik edebilmek 
için büyük zorlukları yenmek mtc· 
buriyetinde kalacağını söylemiştir. 

Ayni toplantıda Hollanda Hin
distan'ı Umumi valisi M. Von Mook 
da söz almış ve şöyle demiştir: 

" - Menfur istibdJ<lı Hol· 
landadan ve Holanda hindislanın
da.ı atacağız. Biz milletçi de~iliz. 
Buraya harbe devam etmek için 
geldik.,, 

Londra : l1 a.a. - 50 kadar 
amerikan radyo istasyGnu Hol
landanın istilasının ikinci yıldönü 
mü münasebetiyle bukün hususi 
bir proııram hazırlamııtır. Bu 
proQnm Prenı Bonhard'ın bir 1 

nutku ile sona erecektir . 

İsveç kralı ölmedi 
Stokholm : 11 ( a. a. )- lı

vcç kralının öldütü ve Stokholm
da l:arışıklıklar olduku haberi a11I· 
wııdır. / 

Sayfa 2 

G'OLELIM e e 
YiNE KABIN 

M
Möıyö Jorj sofrada bulunan 
davetlilerine: 

- Aziz dostlarım ıiı.leri 
buraya bir davetten ziyade bir 
imtihan gayesile çagırmı' bulunu· 
yorum. Karısının tesiri altında 

buluuan dostlarım ıofauın ya· 
nındaki kırmızı ıemsiye altında 

toplanacaklar. Eter bu sihirkir 
eıaretten kurtulmuf bir bahtiyar 
varsa mavi ıemsiyenia gölgeıioe 

ridecektir dedi. 
Yemekten aonra bütün haza· 

run bir dalga halinde kırmazı tem 
siyeye koıtu. Yalnız ihtiyar La· 
martin mavi femıiye ye dotru 
ilerledi. Ev sahibi kırmızı ıemsi• 
yenin altına toplanmış buluaan 
doıtlarıaa: · 

- Ne kadar yazık ki ıizde 
benim ribi bunrlatıo ezeli eıir· 
lerisini:ı. 

Hepıi de yerine bahtiyar 
adamı tebrik etmek için mavi 
ıemıiye ye koıtular ve sahibi. 

- Si:ı.i candan tebrik ediyor 
ve bu büyük ıırrın bi:ı.lerede an· 
latilm!lsıoı isteyoruz-dedi. 

Mösyö Lamartin hayret içinde 
cevap verdi. 

Yok, Yok, ben evden çıkar· 

k~!n karım kalabdlıktan sakın de• 
mitti. Ben emrini yerine getirmek 
için mavi şemıiye ye rittim dedi. 

KaJm HiJJteti 
Madam Mari kocasının cenaze 

meraaiminden sonra derhal meı.ar• 
cıya gidip bir taı iımarladı. Böy
lelikle ona karşı borçlu oldatu 
son vazifesini de yapacaktı. Me · 
zarcı 

- Me yazılacaktır diye ıordu? 
- (Huzur içinde yat) cümle• 

sini verdi. 
Bundan sonra evine döndü. 

Onu çok perişan a-6ren ıevfili 
dostu Elize onu bir parça da te· 
selli etmek istedi. Mari kocuıoın 
kendiıini aldattatını ötrendi. Göz 
ya,larını ıildi. Kop kota tatçıyal 
gitti. Mezar lafında fÖyle bir 
yazı çıktı. 

(Huzur:içinde yat, ben ıe· 

ilnceye kadar.) 

c . 
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TORKIYE Radyosu 

ANKARA RadyMu 
Salı - 12.5. t 942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayan 
7.'.j3 Müzik : Kırııık Proııram 

( Pi ) 
7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müıik : Senfonik parçalar 

( Pi ) 
8.15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : 
12.45 Ajanı Haberleri 
13.00/ 
13.30 Müzik : Karışık ıarlular 

Saı. semaileri 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Salon &r· 
kutra11 ( Violoniıt Necip 
Aıtıın ) 

18.45 Müzik : Fasıl heyeti 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik : 
19.,0 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 
19.45 Serbest 10 dakika • 
19.55 Müzik : 
:l0.15 Radyo Gaıetesi 
20.45 Müzik : 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik : 
21.45 Müzik : 
22.30 Memieket Saat Ay•n ai•n' 

Haberleri ve Bor11lar 
2!.45/ 
22.50 Yannki Program ve 

Kapanı, 

ZA YI - Tasdikli iıa mühri· 
mü zayi ettim . Bu kere yenisini 
kazdıracatımdan ıayi olanan hük· 
mü yoktur. 14135 

Ceyhanm Hurıudiye *iyi 
ihtiyar heyeti izasından 

Ahmet Sökmen 
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~naerilıa Melctabu 

Garip oteller 
S 

on zamanlarda Şikaa-oda ga· 
rip bir otel açılmıştır . Otel· 
de a-arip olan şey ~udur ki : 

Oteldeki bütün ışıklar filitreden 
Rcçme , rengarenk bir manzara 
•rıetmelctedi r . 

Böyle bir tenvir asab üze. 
tinde yaptıgı bir müsbet tesir 
••yeıinde otel müşterilerinin bü
Yük bir sükunetle uyudukları gö 
tiilmüıtür . Tabii bu otel diter· 
lerine nazaran daha pahalıdır. 

Santa Cruı ile San Jose ara· 
•ında , yani Kaliforniyada , ıey· 

Yahın yatabileceği tek bir otel 
\'ardır . O da: A~aç otelidir . 
Bu otel , muauam bir atacın 
kökünde yapılmıftır . A~acın 
diyametresi 23 metredir • Bu otel 
Pek az miaafir kabul etmeıine 
ratmen o civarın biricik ote
lidir . 

Ncvyorkta bu basit otelle ka 
biti kıyas olmayan meşhur arlam· 
lar oteli vardır . Müşteri daha 
otele girer girmez büyük bir sürp 
riıle karşılaşmaktadır . Çün1'ü 
Napolyon tarafındım karşılanıp 
doQ-ruca vestiyere götürülüyor . 
Vestiyerde pardesüyü alan "8dın 
Grata Garbodur . 

Restoranda dolaşan metrdotel 
Loid Corçdur . DiA"er taraftan 
Şubert piyano çalarken , Abra. 
ham Linkolen iç~riye a-iriyor ve 
tnüıterinin ne arzu ettikini sormak 
tadır. 

Otel ıahiLi otelini açmadan 
evvel bu şahsiyetleri bir araya 
tetirebilmek için pek çok utr•t · 
rnıı ; fakat , şimdide pek çok pa
ta kaunmaktadır . 

Nevyork orijinalıteyi seven a · 
damları da ~üıünmüıtür. Bu ıe· 
hirpe bir de otomatik otel var
dır. Kapının önünde bilyük bir 
tablo vardır. B" t~blodan hangi 
Odaların serbeat oldu~u anlatıl· 
IJıaktadır. Otomatik oldutuna 
aörc pek tabii olarak otelde kim
•c yoktır. Odanın büyüldütü, 
"•nforu tabodaki izahattan kolay· 
~• anlaıalmaldadır. Böyle .,ir oda 
bctenilditi takdirde lizım olan 
Dıilıtarı hususi bir tertibata atıl· 
tnaktadır. Böylece beğenilen oda· 
hın kapııı kendi kendine açılmak· 
tadır. Ayni zamanda otelin reıto· 
tını da otomatiktir. Büfedeki bir 
tertibata yemek listesinde gösteri· 
len miktarda bir para atıldıtı tak· 
dirde istenilen yemek geliyor, yi
Yoraunuz. Kısaca, otele girip çıkı· 
Yoraunuı, lakin hiçbir lcimıe ile 
lıarıılaımadan. 

Garip bir otel de Kanada'da 
\/ardır. Bu otelin ismi de: Kilo· 
ınetre 137 dir. Civarda •teli iıim· 
lcndirccelc bir semt bulunmadıQ'ı 
için kilometreleri göıteren bir ta· 
lın üz~rindeki 137 rakamı otelin 
iınıj olmuştur. Bu otelde kalabil· 
tnek için inaanın mutlaka yolunu 
lcaybetmcsi lazımmıı. Çünkü, ote· 
lin bulunduğu yer gayet dolam
baçlı bir semtteymiı. Bu otelde 
•ncak dört kişi yatabilmektedir. 
Çiinki bir küçük odadan ibaret· 
tir. 

Afrika vaziyeti 
Roma : 11 ( a. a. )- İtalyan 

~rduları başkumandanlığının teb· 
11ii: Sirenaikte şiddetli hava fa. 
•liyeti olmuıtur • Düşman iıgali 
'9'.nda bulunan bir çok yerler 
"e Tobruk limanı bombardıman 
tdihniıtir . 

Seydi Barani civarında 2 Al
~an av uçeiı 5 dü4man uça~ı 
;ıe muharebeye tutuıarak bun· 
•rın ikisini düşürmüşlerdir . Bin· 
~'&iye yapılan bir hücumda bir 

1 
Iİliı uç-tı uçı.kaavar batarya· 

t''1 tarafından düşiirülmüttür. Bu 
'YYıre a\evltr içinde yere yu· 
\''rlınarak parçalanmııtır . 

Maltaya hücumlar 
le .Malta : 11 ( a. a . )- Cumar· h:1

• paur ıünü Maltaya yapalan 

96:umıarda 22 dütman uça~ı dü
~c1'. f1lnaüttür . 51 uçak da tahrip 

11Dıittir . 

1 
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- - ........................... 
DIŞ HABERLE:R İ Nazarı dikkate 1 

• • • Ceybaa iktisadı Milli TeaYla Alım ve ı 
UzakŞarkta 

Birm~nya 
vaziyeti 
İngiliz ve Çin 

kuvvetleri fena 
durumda imiş 

Birmanya hlılıiımcti 
Hintli.taııa geleli 

Tokyo : 11 ( a . a. ) - Bir
manyadaki lnailiz ve Çin kıtaları 
ta111amen mahvolmak üzeredir . 
Japon [kıtaları Akpabı işgalden 

ıonra Hindistan } olunu da kon
trolleri altına almışlardır. Bir çok 
düşman müfreıeleri f'sir edilmiş. 

tir. 
Y enidelhi : 11 ( a. a. )- Bir

manya hükümeti Hindistana nak
ledilmiıtir . 

Vaşington : 11 ( a. a. ) -
Bahriye nezareti, Japonların iddia 
etti~i şekilde , her hangi bir A· 
merikan saffıharp ve tayyare ge· 
misinin battığına dair hiç bir ha· 
her almadığını bugün bildirmiştir. 

Vaıington : 11 ( a. a. ) -
Birleıik Amerika bahri}e nazır

lıQ'ı dün Pearl Harbour baskının· 

dan beri Japon harp ve ticaret 
donanmalarına verdirilen kayıp 

ların bir liıtesini neşretmittir. Bu 
listede ordu ve Birleşik müttefık 
milletler tarafından verdirilen ka
yıplar dahil değildir . 

Bııtırılan veya hasara u~ratılan 
gemilerin aayuıı 178 e yük"elmek
tedir. 

Harp gemileri şunlardır : 
Batırılanlar : 9 kruvazör , 13 

destroyer , 2 uçak gemisi , 6 de· 
nizaltı . 

Batırılmıt veya muhtemel ola
ral batırılmış olanlar : 8 kruva
zör, 2 destroyer . 

Batırıldı~ı sanılanlar : 1 kru
vazör , 1 destroyer , 1 uçak ge
misi; .• 

Batmış olması mümkün olan
lar: 2 destroyer . 

Her sınıftan batırılan harp ge· 
milerinin aayıaı 44 dür . 

Çunking : 11 ( A. A. ) -
500 Japon çember içindedir • 
Bir çok Japon akınları küskürtül
müı , 10 Japon uça~ı dütürül
müttür . 

Tokyo : a .a. - Domei ajansı
nın verdiği bir habere göre, Yun· 
nan bölgesinde harekatta bulunan 
japon kıtaları Lung Ling şehrini 
zaptettikten sonra kaçmakla bu· 
lunın düşmanı kovalamağa devam 
etmişlerdir. Lung Ling'in .50 kilo· 
metre doğu şimalinde ve Lu ır· 

mağı yakınlarında kuşatılan mo
törlü çin kuvvetlerine ait 500 den 
fazla kamyon tahribedilmiştir. 

Tokyo 11 : a.a. - Domei 
ajansı, Birmanya cephesinden bil· 
diriyor: 

Birmanyadaki lngiliz - Çin 
kıtaları tamamile yıkılmak üzere
dir. Japon kuvvetleri, bu kıtaları 
içinde tuttuğu kıskacı gittikçe da
ha ziyade sıkmaktadır. Japon kuv
vetleri, Birnıanya - Hindistan 
hududu üzerindeki bütün mühim 
noktaları ışgal etmek suretiyle 
düşmanı üslerinden kesmiye ve 
düşmanın Assama doğru geri 
çekilmasini imkanlarını ortadan 
kaldınnıya muvaffak olmuşlardır. 

Diter taraftan Japon kıtalan 
cenup batı Birmanya'da Akyab'ı 
ve öteki noktaları işgal ederek, 
Akyab'ı Arakan eyaletinin cenup 
kısmına ba~lıyan Hindistan yolu
nu da kontrolları altma almış bu· 
lunmaktadırlar. Cuma sabahı Me
yitkina'yı aldıktan sonra lrrevıtdi 
boyunca şimale doğru ilerlemiş 

olan Japon birlikleri de düşmanın 
şimal hududu üzerinde Kcrtz ka· 

ı ........................ ı 
: Japoayada : 
i Zelzeleler i 
: ı 
ı Bir yanardağ ı 

f lavlar saçıyor i 
: Tokyo : 11 ( A.A) - ı 
ı Takyo şimal batmnda çok ı 
: şiddetli zelzeleler olu.11ar. ı 
ı Bir volkan faaliyete geçti· ı 
ı tinden geniş bir sahaya kül ı 
ı yatmuru yatmaktadır. Bin ı 
ı /erce kişi ıeceyi açıkta ıe ı 
ı çir miştir. ı 
: ........................ : 
Çörçilin mühim demeci 

(Baştarah Birlnridel 
Londra : 11 a.a . - M. Çör

çil dün akşam radyo ile lniiliı 
milletine hitaben söylediği nutuk
ta Almanyaya ciddi ihtarda bu· 
lunmuş ve Rus ordularını selam
ladı1'tım ve bu ordulara yardım 

için İngiltere ve Birl~şik devlet· 
lercien binlerce tank ve uçağın 

Rusyaya gönderilrli~ini ·kaydettik· 
ten sonra demiştir ki: 

- Şimdi ciddi bir meseleyi 
bahis mevzuu edeceğim: Sovyet 
hükumetinin bize bildirdiği fikrine 
göre, almanların hücumlarının 
verdiği ümitsizlikler, rus ordula
rına ve rus milletine karşı ı.chirli 
gaz kullanmaları mümkündür. Biz 
evvela almanlar tarafından kulla
nılmazsa, bu menfur silahı kullan 
mamıya kati surette azmetmiş 
bulunuyoruz. Bunuııla beraber, 
hükmümüzü bildiğimiz ıçın, mu· 
azum mikyaata hazirlıklar yap 
mayı ihmal etmedik. Şimdi açık· 
ça fU ciheti bildirmek isterim ki 
müttefikimi1 Rusyaya karşı sebep· 
siz olarak 7.chirli gaz kullanılırsa, 

gaz sanki bize karşı kullanılmı~ 

gibi telakki edeceğh. ve Hitlerin 
bu yeni nıtmussuzluğu yaptiğına 

emin olursak, garpte gittilrçe fa2· 
lalaşan büyük hava üstünlüğümü· 
1.ü, gaz harbini mümkün olduğu 
kadar büyük milcyaeta Almanya' 
da askeri hedefler üzerinde gö 
türmekte kullanacağız. Demek o-

. luyor ki hava harbine bu tamam-
layıcı fecaati ilave etmek i~tiyor
ııa bunu seçmek Hitlere düımek· 
tedir. 

Bir kaç zamandanberi müda· 
faa ve ihtiyat tedbirlerimiı.i dü · 
zenlemekteyiz. lhtiyatsızlık ve ya
hut ihmal bahis mevzuu olmaııın 
diye timdi açık surette bunu bil
diriyorum. Bir şeyden eminim, o 
da, ruı müttefikimizle tam silclh 
arkadaşlığı t kurmuş olan lngiliz 
milleti, bu silah ara.adaşlığ'ının ta. 
lebedeceği hiç hir fedakarlık veya 
imtihandan çekinmiyecektir. 

Şimdi silahsıı değiliz. bizim· 
le birlılcte birleşmi~ milletler saf· 
ında durmuyan iman ve müşte-

rek menfaatler sebebiyle değişmez 
bir tarzda azmetmiş kudretli müt· 
tefılclerimiz v·ar. Bu harbin bir tek 
sonu vardır. Bunun ne zaman V<" 

nasıl geleceğini söyliyemem. Fakat 
elimizde bulunan ezici kaynakla
ra baktığımı ve bunların bir kere • 
teplandıtını ve geliştiğini göı Ö· 
nünde tuttuğumuz zaman, meçhu· 
le doğru gittik1;e artan bir itimat· 
la yürüyebiliriı. _ 

Franaız antilleri için Ameri· 
kayla V.iıi anlaııyormu 

<Baelarafı Birincide) 
Hükumet reisi ve hariciye 

naı.ırı M. Laval , Fransanın Va· 
şington büyük elçisi M. Henri 
Haye'e bu mesele ile alakalı ola
rak talımat göndermiı ve bugün 
Birleşik Devletlerin Fransadaki 
maslahatgüzarı M. Tuck ile bir 
görüşmede bulunmuştur. 

lesine doğru her türlü rical yolu
nu da kesmiştir. Japon ileri hare· 
ketinin çabuklu~u karşısında, bir 
çok düşman müfrezeleri, kaçama· 
mış ve Meyitkina'da Japon kuv· 
vetleri tarafından esir edilmışlir. 
Meyitkina'yı Bhamo'ya bağlıyan 

yol terkedilmiş otomobil ve kam
yonlarla doludur. 

Norveçte idamlar :satım Ortakııaı Kooperatif Şirketinden Stoklıolm : 11 °( a. a. ) -
Berglu yakınındaki adada da ilci 
Alman subayı öldürülmüştür. Er
tesi günü 18 rehine kurşuna di-
1.ilmiş ve ba11 evler yakılmıştır. 

,. . 
1 • Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş e 

ftalya ticaret nazırı 
l 1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye-

Bulgaristanda 
Roma : 11 ( a. a. )- İtalya 

ticaret nazırı tayyare ile Bulia· 
ristana hareket etmiştir. 

Peru Cümhurreisi 
Vaşington : 11 ( a. a. ) -

Peru Cümhurreisi Ameri1'a hari
ciye nazırı ile uzun bir görüşme 

yapmıştır. Bu lıusuıta hiç bir teb· 
!iğ neşredilmemi4tir . 

Göring F ransada 
Ankaru : 11 (RadyoGezete•l)
Göringin Franıada bnlundoğu halıc-1 
kında 4ayialar dolaşmaktadır. Bu 
seyahatin yenı bir hareketle ala
kadar olduğu da bildiriliyor. 

: ........................ : 
i KİRALIK EV ARAHIYOR } 
ı 6-7 Odalı ve her türlü ı 
ı konforu havi , derhal otu· ı 
! rulabilecck bir ev aranı· ı i yor. Toros fabrikasına mü· J 
ı racaat edilmesi. t -3 14 l 33: 

ı ........................ ı 

KARAİSAll İCRA MEMURlU
GUNDAN : 
Gayri menkul malların açılı. 

arhrma ilanı madde: 126 

D. No. 942-33 
Açık Arttırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Hissei ~ayuıh iki kıta tarladır. 

Gayrimenkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi, sokağı numarası : 
Karaisalı kazaıo:ının Karakuyu kö· 
yünün Bozyer mevkiinde 

Takdir olunan kıymet : (5) 
hektar 5140 M. M. kıymeti beher 
dönümü 12 ve (8) hektar 1791 
M. M. kıymeti beher dönümü dör· 
der liradır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat : Karaisalı icra dairesin· 
de 20/5/942 Çarşanba günü saat 
15 de ikinci arttırma 3015/942 Cu
martesi saat 11 de 

1 - işbu gayrimenkulün art· 
tırma şartnamesi 30/4/942 tarihinden 
itibaren 33 numara ile Karaisalı 
icra Dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesin görebilmesi 
için 942/33 dosya numarasiyle 
memuriyetimi:ı:e müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu-
karda yazılı kıymetin °1

0 7 ,5 ni .. be· 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (1'.l4) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul iize
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te mcmuriyetimize bildirmeleri ica· 
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmalı 
ya iştirak edenler artırma artnaş· 
mesini okumuş ve lüzumlu mah1-
mat almış ve bunları temamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen· 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya salış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu-
undan fazlaya çıkmaı~'>a en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu KÜn ayni 

: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her ı 
: nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 
: kar mukabilinde perakende olarak sabşa 
e başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa-

l
• hş mağazasına uğramaları kendi menfaat- • 

leri icabıdır. 11-26 14082 e 
• ........................... 

SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE MOOORlOGONOf N: 
Cinsi Kental Lira kuruş 

Çam enkaz odunu 5713 00 12 
1 -:-- Hat y vilayetinin lskenderun kazası dahilinde Hayma· 

sekisi zıbzıb ormanından (57 l 3) kental mikdarında odun satışa 
çıkarılmıştır. 

2 - Satış 14 · 5 · 942. günü saat 15 de Seyhan Or. Mü· 
d ürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename p•ojelrri Orman umum 

müdürlüğü, s~yhan Orman Çe. müdürlüğü, İskenderun Or. 
Bölge şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 41 kuruştur. 
6 -Sahş umumidir. 
7- Orman 28 - 4 - 942 gününden itibaren onbeş gün mün

detle satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 
9 - Talihlerin Ticaret odası vesikası veteminat makbuzla· 

riyle. birlikte Seyhan orman çevirge müdürlüğünde müteşekkil 
komısyonda hazır bulunmaları (Ticaret odası vesikası köylüler· 
den istenmez). 29-3-7-12 14089 

i 1 an 
Osmaniye Belediye Riyasetinden : 

KAPALI ZARf USUlİLE EKSİLTME İLAHI 
Elektrik t e s i s a t ı m ı z için gerekli bakır 

tel, fincan, sigorta siperi, siperi saika, ve umum tenvirat malzemesi 
evvelce satın alınmış ve bu kerre bir garojen motoru ve hava tüpü, 
tedarik edilerek gazhane binamiz bil islah santral binasına çevrilmek 
ve gayri hususat müteahhide ait" olmak üzere yeniden bir proje ve 
keşifname yaptırılmış ve nafia vek!lelince tasdik olunarak 8, 6, 942 
Pazartesi gunü saat 14 de ihalesi icra edilmek üzere mevki ilana ko· 
nulmuştur. isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları ve ihaleden se
kiz gün önce bulundukları yerin valiliklerine müracaatla müteahhitlik 
vesikası almaları ve fenni mesuliyeti üzerine alacak bir mühendis ve 
% 7,5 teminat göstermeleri ve teklif mektuplarını kanunun 31 inci 
maddesine uygun şekilde hazırlanmış olarak ihaleden bir saat önce 
encümen riyasetine verilmesi meşruttur. Mevcut malzeme ile keşif 
projelerini görınl"k için Osmaniye Belediye kalemine ve motoru iÖr· 
mek için lskenderu ı Belediye riyasetine müracaat olunması ilan olu· 
nur . 2-7-12-17 14108 

saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklıların o 
gayıi menkulile temin edilmiş a· 
lacakları mecmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 

lehi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 

mezse ihale kararı f esholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 

lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 

geçen günler için yü7.de beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak-

sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 

sil olunur. Madde (133) 

Tada Yukarıda gösterilen 

20-~-942tarihinde Karaisalı icra 
memurluğunda işbu ilan ve göste· 
rilen arttırma şartnamesi dairesin
de satılHaQ'ı ilan olunur. 14136 

ZA Yl - Askerl ik terhis tez. 
keremi kaybettim . Yenisini ala
cağımdan hülcmii olmıdı~ını ilan 
ederim. 141S4 

Diyarbalcırın Çermik ka
zasından Hüseyin o~lu 

Koç Ali Do~an 
312 cio~umlu 

Adana Doğum ve Ço
çuk Bakımevi Baş ta• 
bipliğinden : 

Müessesemizin 942 mali 
yılı yiyecek ve yakacak ihtiya
cı isteklisine ihale edilmek Ü· 

zere açık eksiltmeye çıkarıl· 

mıştır. 

İhalesi 20; Mayıs/ 942 Çar· 
, şamba günü saat onda sıhhat 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odasına 
kayıtlı bulunmaları ve daha 
önceden teminatlarını vezneye 

• yatırmaları ve şeraiti öğren· 

mek istiyenlerinde her gün 
Doğumevir:e gelmeleri lüzumu 
ilin olunur. 

6-8-10-12 14121 
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Sayfa 4 TÜRKSôZO 

........................................ • • 1 •• •• •• 1 
İ TURKSOZU i 
: 1 
İ Gazete ve Matbaası 1 
! , 1 
: Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIN HER TARA- 1 ! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ GÜ- i 
: Gazetesi NÜNEVERİR. TüRKSöZüHO TAKİP EDiNiZ. : • • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, •: 
: plAn, barlta, bllamam matbaa TürksÖzÜ • 
• lşlerlal Tlrklyede mevcut mat· • 
: 1taaıara rekabet eder derecede Matbaası : 1 tab ve stlratıe elden çıkarır. 1 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! . ,. 
İ SAGLAM, TEMiZ, ZARİf CİLT İ$LERINİZI ANCAK TORKSöZO 1 
: MÜCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ I 
• • • • ........................................ 

BORSA 

Koza ı 00,00 00,00 
_ Klevland Ç.:._ ___ 00,00 1 

Klevland 1 00,0f• 00,00 
Klevland ll 00,00 G0,00 
M. Par!~ 00,0C 00,00 

[~~~:.~:~;;- -00....,....-0-0 ·1ı--o~o=-,0,.....,0,...
11 

Y. Çiğidi 00,00 
l<."'Çi~idi 1 0.00 
Susam -0-:00 
~uğd-ay_y_e-rli 00,0 1 0,00 
Arpa 0,00 0,00 

-Yul-af-- - 0,00 0,00 

Serbt-s Döviz Kurları 
DOLAR 

Alış 

Satış 

129.20 
132.20 

STERLiN 
lihalöl bedelleri ( mal l:e· 776 
dt"li ) primli safı$ 
T urkiye df!n ' gönderilen nav· 749 
lun bedelleri 
lhroç edilen mal bedelleri 728 
olorolc. gelen Dövizlerln olı$ 
kuru 
Yardım ve seyyahlara ve
saire için gelen dövlzlı-rln 
alı{ kuru 
Primsiz solış ( T ohsil mos
ralları vesaire ) 

728 

524 

Primsiz ahı Kuru 520 1 

N6betçl eczane 

Yf Nİ ECZAHANESİ 
belediye yanı 

.... 1 ...................... -

.. s;::::::::::::::::::::::::z:::: 

• 
T. iş Bankası 
&içik taıarral beıapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıı, 3 Ağustos, 

2 /kinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 

" 
1000 .. 3,000 .. 

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 .. 1(. .. - 2,000 
" 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız ~~ 
para blrlktlrmlf ve faiz almı• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

"-"""-"" ~~ 

------------------------------------------~ 
TÜRKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermaye•i : HJ0.000.000 TÜTk 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Lira .. 

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 

aşağıdaki plana g-Ötc: ikmmiye dağıtılacaktır 

Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 500 2000 " • " 

250 
" 1000 .. 

40 .. 100 " 4000 .. 
100 

" 50 " 5000 .. 
12-0 

" 40 " 
4800 

" 160 .. 20 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haıiran tarihlerinde çekilecektir. 

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

--l]~~: Ç~r.~~: ~~r~~!~~t ]l--
Bayan••r•m•z•n Nazarı Dikkatine ! 

ipek ve . Yal çoraplarımzdan kaçan sapları 

Fransa'dan henüz g.!tirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tama men eski halin~ koyarak teslim ederi7. . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin . kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ,·---------------·-··-·· ! H O S N O E R G OVE N ! 
* Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş ı 

i ··---... ·----...... ----.. ----·· Tuhafiye Mağazasında 

Sipariş kabul Olunur 
15~15 13934 

~::uuaxuxxuu:zcz::»uuxu:z:zz:~ 

it tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıııak olmalıdır. ~ 
= Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ı 
M yormadan ıstırapları dindirir. 

= Luzumunda [Ünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınıı H 
il her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ 
~sssazzzzasza-=-:a:1a1ezsss~• 

12 Mayıs 1942 

1 - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak istediğ'i su ve 
elektrik tesisatı dolayısiyle gerekli bakır tel, fincan, sigorta, siperi 

saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce mübayaa surctile hazırlan· 
mış ve bugüne kadar ayniyat anbannda muhafa7.a edilmif olup bu 
kerre su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyen kı
sımlarının tenvirine kafi gelecek takatta tesisat vücude getirilmesi için 
bir tadilat projesi ve keşfi yaptırılmış ve bu proje ve keşifnameler 
de nafia Vekaletinin 16/1/942 tarihli tastikına iktiran etmiştir. 

2 - Motör, ve hava, lüpü, lskenderun belediyesinden devir alı· 
nacak ve mevcut gazhane binasına isi ah edilerek elektirik f abrikaıına 

çevrilecektir. Dinamo tevzi tablosu ve teferrüatı gibi malzeme ile ahşap 
direklerin tedariki ve alat ve makinelerin lskenderundan Oımaniyeye 
nakliyesi ve montajı müteahhide ait olmak üzere yapılacak tesisat 
işlerinin keşif tutarı 14806 liradan ibarettir. 

3 - ihale 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine tevfikan kapa· 
lı zarf usuluna tabi olup 8/6/942 pazartesi günü saat 14 de Osnıani· 
ye Belediye salonunda daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüıde ·yedi buçuk hesabile 11 t O lira 45 
kuruştan ibarettir. 

5 - lstekliltrin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı olmaları, ve 
ihaleden sekiz gün l-nce bulundukları yerin valiliklerine müracaatla 
bu eksiltmemize iştirak ebebileceklerine dair müteahhitlik vesikası is· 
tihsal etmiş olmaları ve bu işin fenni mesuliyetini üstüne alacak mü· 
hendis göstermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının kanunun 32 inci maddesine uyiun 'u· 
rette hazırlanma5t ve ihaleden bir saat önce makbuz mukabilinde be· 
tediye encümen riyasetine tevdi olunması lazımdır. 

7 - Postada vwku bulacak gecikmeler nazarı itibara alır:maz. 
8 - Müracaat edildiği takdirde keşif ve projelerinin birer rius· 

hası parasız olacak posta ile isteklilerin adresine gönderilecektir. 
9-Keşif ve projeleri ve mevcut malzemeyi görmek isteyenler her 

gün mesai saatı içerisinde Osmaniye Belediyesi muhasebe kalemine 
ve garojen motörünü görmek isteyenlerinde lskenderun belediyesi 
riyesetine müracaat etmeleri 2-6 -10-15 14107 

de p ıtlak neticeler veren 

"Radyolin,,• sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müıtahz:arlaTmdan da oıüstat· 

ni kılmıştır. 
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Umumi Neşriyat Müdürü : Ma•İt Güçlü 

.Basılabğı yer : Türksözü Matbau• 
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