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Çin mukavemeti 
güya tavsamış 

Japon başvekili 
bir nutuk söyledi 

Ankara· 'i7 (Radyo Oazeta•I) -
Japon başvekili Tojo fevkalaı1e 

olarak tnpfanan ml'cliste bir ıııı 

tuk sö} lı\ erek bü} iik A !l) a harbi 
lıakkında nıalfimat verın;ş, J6p11ıı 

uteılt'riııı, ga} elerirıl anlatmı~tıı. 

Batvt.kıl l;uı nıuk&vc:: rnet111irı ~üıı 

geçtıkçe a:ıaldığıııı ııöylt·miş ve 
Avustralya devkt adaml.:uınııı ivi 
dütün<'rek karar Hr mdc:ı i lüırn · 
nıurıdarı lıalıielmiştiı . 

Çunkiog : 27 ( a a. ) - Çiıı 
hariciye naıır nıuavini M. Fuping· 
char.ıı, durumun vahim otdu~urıu 
ıÖ)'ledıkten sonra demiştir ki : 

c Japonlar Hınt Okyanusunda 
ve Mercan denı1.inde muvaffalc. 
olama} ınca taarı uılarını Çıne } ö 
neltmiftir. Ônümüzdeld haftalarda 
büyük muharebeler olmasını bek· 
liyoruz . Çinin acele teyyareye 
"·e tıfıllara ihtiyacı vardır . İti
matla ıannediyoıuı. ki, artık Çin 
tayyaresiz olarak nisbetsiz tart
lar altında savaşmak 1oruoda kal 
mıyacaktır. Ve müttefıklerio yı
tm halinde gönder ecckleri harp 
malıcme1ini tatımak üıne geniş 
ve yerıi bir tafm febekeıi ~uru· 

ltalya Fransaya 
salduacak mı? 

İtalya Kralı ve 
Veliahdi Fransa 

hududundaki orduyu 
dün teftiş etti 

Ankara 27 (Radyo G•zete•I) -
ltıtya kralı ilt": ltalya Veliab<li 
Fransız hududundaki ltalyarı or· 
dularını teftif edt:rt-k geri dön

müştür • 
İtalyan Façiıt partisinde }'t:ni 

temizleme hareketleri görülÜ}'Or . 
Mussoliniye yeni salahiyetler ve 
rilmiştir . Yakında Nis doğusun
da bir ltalyan ilerlemesi muhte

meldir • 

Azerbaycanda 
çıkan isyan 

Ankara: 27 (Redyo Gazete•l
A7.erbaycandaki iıyan hareketi 
rıi tenkil edrcek olan lrın kuv
vetleri yerlerine varmıftır . 

•••••••••••••• 
ı BGYIB aı•A11 ı • • . •······· • • • • Karanfilli 
ı • • Köşk·····ı 
t Yarından itibaren 

! • • • • ı • 

• 
Bir hafta devam 
edecek güzel· bir 
lnglliz HikAyesi 

• • • • ı • • • • • • • ı Nevzad ııvea 

• ••••• • • 

.. 
U:akfaı kta çalı,an müttefilı askerleri ormanlarda 

Halkımızı Tasarrufa 
alıştırmak çareleri 

--------. ------
Taıarral sandıkları karalayor 

Ankara : 27 (Tü ksözü:muhabiriııdcıı):-:~Taaarıuf saııdıklaıı ku
rulması lıakltındaki kanunun tatbik teklini göstermek üzere Tıcaret' 
vekilliğince kazı-lanmış bulunan nizamname projesi Devlet . Ş?rası u. 
ınumi heyetince gÖ•ÜfÜlerek bazı değitiklıklerle kabili. edılm•ttır. Pro
je bugünlerde lcra vekilleri hey.~tirıce ta1vip olunarak flt'fredilecektir. 
Ticaret vekilli~i halkımıı.ı kolay bir tekilde tasan ufa alıştırmak ve kü· 
çük para ihtiraçleıını baait bir Şl'kildc tl'min etmek gaHsh le kurul · 
makta olan bu Sdndıklar ctrafınclalci lıaı.ırlıklarıruı batlıımıı bulunnıa!.-

tadır. 

Parasız şeker tevzii 
yakında başlıyacak 
PROJE YAKINDA MÜZAKERE EDİLECEK 

Ankara : 27 (Türksözü muha-
birinden) - Fakir ve kimsesi7. a· AMl BIKADAN 
iıeıerin brı raşındaki küçük c.:0 INUILTEBEYB 
cuklarına pa~ası~ ~~ker .d.ağ~tılma· GELEN FiLOLAR 
sı hakkındakı hukumlerı ıhtıva e· 
den kanun projesi önümüıdeki 
günlerde Meclis Umumi heyetinde 
müzakere edilecektir. 

Diğer taraftan ilgili makamlu 
bu işin g-erektirditi tedbirleri al 
makla meşru! bulunmaktadırlar. 
Hazırlanan t"limatname önümüz· 
deki günlerde tasdik edilmek iize· 
re Başvekalete sunulacaktır. Tali· 
matnaınede bu gibi çocuklara ay· 
da 500 gram parasız şeker veril· 
rusi yaı.ılı bulunmaktadır. 

Kanunun yürürlü~e girdikten 
ıonra her vilayet talimatnamede 
yaulı hükümlere uygun olarak 
fakir ve kimsesiz bulunanların 
hir listesini hazırlıyarak rnerı<eze 
bildirt'cektir. Yapılan istat;stikler· 
den anlaşıldığına ıröre, yedi ya~ı
na kadar olan çocukların sayısı 

aşa~ yukarı dört milyonu bulmak· 
tadır. Dört milyon arasından fakir 
çocuklar seçilecek ve ayrılmakta 
olan iiç buc;uk milyon lira ile fa· 
kir çocukların hemen hepsi beda· 
va şekerden faydalanacaktır. -----

Ankara : 27 (Radyo O~zetesl)
Amerikadan lngiltereye büyük 
hava fi !oları g ~im ittir . Şu hale 
göre Aınerikalılar Avrupadaki 
muharebeye ilk dl'f a olarak itti
rik etmektt'dir . 

Mı11r llablaeıı 
ııuıa etti 

Aııkar1t: 27 (RadyoGazetesl)
Mısırda Nahas Pata kabinesi an· 
sızın istifa etmittir . Fakat kabi· 
nenin yine Nahas Pata tarafından 
kurulacağı ıöylenmrkte ve nıa· 

liye nazırı Mükerrem Paşanın 

kahine dışında kalaca~ı bildiri!· 
mektedir . 

Çekoslovakyada 
karışıklıklar 

Ankara: 27 (Radyo gazete•l)
Bugüıı Çekoslovakya umumi va
lisine bir suikast yapılmııtır . 
Bütün Çckoslovakyacla örfi idare 
itan edilmiıtir . 

,.. 

CENUP INADOLU TOPRlKLARINDAKI SERVET 

Karaisalı Bölgesinde 
Petrol Damarları Var 

Karalsale : 27 (Türksözü muhabirinden) - Çatal han n6hiye
si topraklarında petrollu bir çamura rastlanmış ve nümuneler 
alınarak Vekalete gönderilmek üzere Adana İktisad Müdürlü~ü
ne gönderilmiştir. Bu bölgede zengin bir petrol damarı olduau 
tahmin olunmaktadır. 

ı ......................... ı 

i sovm CEPHESİ ı Meclis Müzakeratı 
ı :ı ! Büyük 1 Kahraman ordumuz 
1 Savaş 1 için tezahürler 
: ı 
ı ı 
ı Bir Rus kumandan ıı 
ı " h b. . ·ı ı erkanı ar ıyesı ı e ı 
J intihar etmiş J 

Ankara : 27 (Radyo gazeteel)
Sovyet cephesinde büyük muha
rebeler devam ediyor. Ruslara 
röre Alman taarruz hamlesi zayif· 
larrıışlır. Almanlar da Rus ordula· 
rının imha edilmekte oldutunu 
söyleyor. Hangi tanıfa nasıl bir 
hüküm vermek lazım i'eldij'i he· 
nu:ı keslirilcmeı.. Donetı üzerinde 

biiyük muharebeler olacatı tah

min olun.naktadır. 

Bertin : 27 (a. a.) - Bir Rus 
ordu.su kumandanı teslim olma· 
mak için genel kurma}'ı ile birlik· 
te intihar etmiştir. Rus orduları· 
nın imhası devam etmektedir. 

Uoskova : 27 (A.A",- Ôtleyin 
ne,redilen Sovyet teblitine ektir: 

lzyum Barvenkovo dotusunda 
Alman hücumları püskürUllmtlf, 
dü,mana atar kayıplar verdiril· 
miştir. Bir kesimde 4 Alman 
tankı tahrip cdilmi~ir. Baıka bir 
kesimde 7 Alman tankı mayın 
tarlalarında berhava olmuttur. 
Bqka müteatldit diifman tankı da 
karıı koyma bataryalariyle tahrip 

edilmi,tir. 
Bir Sovyet birliti iki günde 

27 Alman tankı tahribetmi'tir • 
Moskeva : 27 (A.A) - Re 

uter ajansının gönderditi huıuıi 
muhabir yazıyor: 

Harkof ve lıyum-Barvenlco· 
vo cephelerinden ıelen Sovyet 
raporları müteaddit Sovyet .ordu· 
larının çevrilditi hakkındaki Al· 
man iddiasını hiç bir suretle te· 
yit etmemektedir . Bu raporlara 
göre durum sabittir . Ne Sovyel· 
!er H11rkof · Ct'phesinde , ne dt: 
Almanlllr Harkof cepheainden da 

ha dar bir cephede herhangi bir 
yarma hareketi:·yapmamıtlardır . 
Fakat lzyum-Barvenkovo do~u
sundaki Alman baskısının kuvvet 
li oldu~~ açıktır . Bir kesimde 

(Gerld ı llnctl sufMlal 

Muhtelif vergi ve resimlere zamlar yapılacak 
Ankara : 27 (R•d1o:G•zeteel) 
Büyük millet meclisi müz.akerele· 
ri devam etmelc.tedir. Bugün } a
pılan konutmılardan ınlıfıldıtına 
göre bu ıene l7J1lir fuarı açılmı
yıcaktır. 

Balgarlıtaada 
ld .. edllea 
ıo,aı ıabar 

Ankara: 27 (Radyo Gazeteal)
lnriliı radyosuna göre , aırp 
isyanını bastırmaktan imtina et
tiklerinden dolbyı 300 Bulıar 
ıubayı idama mahküm edilmiştir. 

Birçok hatipler bugün milli 
mildaf aa bütçesi münaeebetiyle 
kahraman Türk ordusunu övmüf 
vo heyecanlı teıahhürat yapılmıt
tır. Mıllt müdafaa vcltilimiı Ali 
Rııa Artunhl da beyen•tta bulu· 
naralc, ordumuza yapılan her tür· 
lü yaraınnn ona 1Ayık oldutunu, 
kahraman ordunun, her uman, 
her y~rde vaıifesini muvaffaki
Y<'tlc başaracak kabiliyette bulun· 
duğunu anlatmıtlardır. Bu beye· 
nat alkıtlarla lcarıılanmıttır. 

lapoalana glsll lllAlu 

Demiryollır ve difer yollar 
halckındada konuımalar olmuş ve 
memleketteki yol infa faaliyetinin 
memnuniyet verici bir tekilde de· 

vam otmekte elduğu anlatılmııtır. 
Diğer tar aftan muhtelif verıri 

ve resimlere mutedil ıamlar ya· 
pılmıttır- Hayvanlar vergiıine, is-

Loadra : 27 (A.A) - Ja· 
ponlar ilk giı.li silahlarını kul· 
iaamaflaribr • Bu sHlh lDahrut 
teklinde bir bava bomba11dır, 

tihlilc, tuz, tütün ve kibrit müda· 
fa vergilerine um yıpılmıt bulu· 
nuyor. Büyüle millet meclisi ya
rındı toplanarak mülhak bütçe
lerin müıakerclerine bıflıyacık· 
tır. 

Mecliı 1942 muvazenci umu· 
miye kanun liyihasını ittifakla 
kabul etmiftir . 

Meclis , Cümhuriyet ordu
dusuna milletin güven , itimadın 
ve derin sayrıların iblitını dı 
karar vermi,tir . 

KABI • KOCA ıuı.au 

Y •san : Nolcu 

S
6z rümlpe, slkGt altuodur." 

Ben şimdi burada sözle ıükütuıı deterlerioi mebek tqına 
vurarak hangiıinin gümü,, haniisinin altın oldutunu ortaya 

koymata çalıtacak detilim, Bunlar uzun boylu münaka.pedilmif ve 
münakqa edilmif bütün davalar gibi ıonunda hiç bir neticeye varıla· 
mamıı mevzulardan birisidir. 

Yalnız, eter sükut altunaa, bu altunun yirmi dlSrt ayard• geçtiti 
biricik boraa karı · koca hayatıdır. 

Niçin ? 

izah ve güzel bir misalle de iıbat edecetim: 
Harbi beter hayatında normal bir unıur olarak kabul edenler 

çoktur. Ben de boalardaa biriıiyim. mücadele, hayatın ti kendiıidir. 
Hayatın devamı aaa karnıudan, ıon nefesini verinceye kadar bitmek, 
Ulkeomek bil~eyeo bir mücadeleye hatlıdır. Bir ioaanın ölmeai bu 
mücadele kabiliyetini kaybetmesi demektir • 

Birbirine en yakın birbirlerinin dertlerine, zevklerine, aaadet ve 
acılarına ortak olan iki inaan düşünmek lizım gelditi zaman akla 
derhal karı ile koca gelir. B~ iki insan bile ebedi kaidenin hüldlm· 
lt'ri dışma çıkamaz yani onlarda ilihımım harp mGnakap kabul et· 
mu. iradesi aaltmdadırlar. Nerede kaldı ki, birbirlerine yabancı biri 
diaeriniı(ıervetine, aaadetine ve lopratına göz dikmif milletler ara· 
sında devamlı.bir ıulh mümkln olabilıin . 

Milletlt>r harbi aralarından kaldıruıak içiu tiuıdiye kad•r bir çok 

malihulyalara kapılmıılardır • 
Tahdiditeslihat, terkiteılihat, Lahi mahkemeai' Milletler Cemiyeti 

1ıibi .. Muvaffak olamamıflardır. ve •torunlarımızın torunlarından elli 
batan ıonra da muvaffak olamayacaklardır • 

Sovyd c•pheaind#"kif.a•lr•ri lıor~kôttan bir ıahne 
f •kat karı koca araıınia ebedi bir sulha kavufmanın çareai bu· 

lunmuıtur. Hepimiz. iyi biliriz ki, kart koca muharebelerinde biricik. 
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meseleleri l____;_uzakşark 
BiRMANYA 

Ve 

ÇiNLiLER 
Trahum merkezi 

nakledildi 
Halen Gaziantepte bulunmakta 

olan Trııhum Mücadele Reislik 
Merkezinin Adanaya nakli müna
sip göriilmüş olduğundan keyfi
yet Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden Vilavete bildirilmiş
tir. 

Piyango biletlerinde 
tahrifat yapan 

bir adam yakalandı 
K11blliy devrlndenberl Çinliler 

ilk dela toprakları dışına çıkıyor 
... Banka gişesinden paraları alacağı sırada ... 

Ç 
in askerleri , mavi pamuktan 
yapılmış elbiseler giym;şler : 
başlarında siperleri bile ku· 

maştan o!ao şapkaları var . Bu 
kıyafdlerile bira:ı maden işçileri 

ne benziyorlar . Yolları kaplamış 

ve kalınlığı 50-60 santimi bulan 
tozlar içinde bütür giin J üı üyor 
tar , ter alınlarından iri ve yu 
varlak damlalar halinde akıyor 

ve nefeslerini yormamak için az 
konuşuyorlar. 

Dünyanın bütün medeni or
dularında askerlerin arka çanta
ları vardır . Fakat bu Çinli as

kerler bundan da mahrum ... 
Üıerlerinde taşıdıkları silahlar , 
uzun bambo sırıklarırıın uçlarına 

takılı , tıpkı Çin köylületinın 

pırınç torbaları taşıdıklaı ı gibi 
yüklenmişlerdır . Makineli tüfek
leri bile hayvan sırtında değil , 
omuzlarında taşıyorlar. 

Gerilerinde alay iaşe ve mu 
harebe ağırlığı , cephane kolları, 
topçu kademeleri . sıhhiye müf. 
re'l.eleri görülmüyor . St'y}ar 
mutbakları da .vok . Kuning'den 
Yuıınan'a kııciı.ır yüriimüşler ; 
hepsininde varı yoğu ancak sırt
larında ve gmu1.Jarında .. 

1279 yıllnôenueri ilk dt'fa 
böyle bir Çin kıtaıı Ç in üllcesi 
dı~ına çıkıyor . O tarihte Çinli
lerin Chi-Tsou dedikleı i Kubilay 
Han imparı:ttordu . 

Bu Ç in askerleri Biı manyayı 

Japonlara kartı müdefaııta geli
yorlar . 

Bir çoğu sırtında 50 kilo yük 
taııyor , bunlar günde 40 kilo· 
metre yol almak şartiyla 16(0 

Karı-Koca Salbu 
ve en korkunç silah söLdür. Bu 
silahı tahdit daha iyisi terk ebedi 
sullıu lt"ruine kafidir. 

Karı - koca muharebelerinin 
yüzde doksanı manasız bir şey· 
den çıkar. Ve söı.lerle alevlene
rek hakiki bir müsademe halini 
alır. Binaenaleyh karı ve koca 
aralarında geçen tatsız bir söz 
veya hadisenin fırtınaya inkilap 
edeceğini hisseder etmez sültu · 
tun yirmi dört ayar altun oldu
tunu hatırlamaları yani terki tes· 
lihat etmeleri aile halkının mu· 
hafazasına kafidir. 

Bunu çok iyi anlayan Macar 
bir karı, koca işi daha radikal 
bir surette halletmiş ve ebedi 
terkiteslihatı gerçekleştirebildik 
leri için, elli y~) devam eden 
müşterek ömürleri boyunca lam 
bir sulh içinde yaşamağa muvaf 

fak olmuşlardır. 
İzdivaclanndan bir kaç gün 

sonra basit bir sebepten arala· 
randa şiddetli bir kavga çıkan bu 
evliler biraz sonra bu hadiseden 
o kadar çok utanmışlar ki, böyle 
bir şeyin aralarında tekerrür et · 
memesi için bir daha birbirlerine 
bir tek kelime söylememeğ'e ka ·• 
rar vermişler. Elli yıl devan] 
eden hayatlarında bu söze büyük 
bir sadakatle bağlı kalmtşlar. Baş· 
lanğıçta anlaşmak husuşunda biraı. 
sıkıntı çekmişler fakat sonradan 
üç çocuklara olmuş. Ve çocuklar 
büyüdükleri zaman analarile ba 
baları arasında tercümanlıll yap· 
mağ& başlayınca her şey su gibi 
yolumla gitnıeğe Laşlamış. 

Beş on gün evvel İ7.divaçlıt· 
rınııı ellinci yıl dönümünü kut
layan bu bflhliyar çift Lütüıı 
karı·kocalara aym şekilde hare· 

keli tavsiye ediyor. 
T t-crübe:1i 11ize lıitlir .. 

Notcu 

kilometre mesafe yürümüşlerdir 

Fakat insanda hayreti uyandıran 

şurası ki bu kadar · m.u n \.'aya 
yo'culugu yaptıkları halrie , bu 
askerler , hiç yorulmuş~ bcnı.e
miyorlar , hatırları sorulunca 
gülümsüyorlar ; fakııt sigara ve
rine~ almıyorlaf . Bu askerl~riıı 

tütün almayışı oıılaı a hir fevka 
ISdelık wriyor ve: insanda hayran· 
lık uyandırıyor . 

Birmanyada Am('.ı ikan göııül 
lü teşkiline mensup pilotlar iyi 
maaş alırlar . Bundan başka bir 
Japon tayyaresi düşürene a} rıca 
100 dolar ve bir JaJ.on tayyare
sini in işe mecbur edene 500 do
lar mükafat verilmektedir . Hal
buki bu2ünüıı askerlerinin aldık

ları ücretler o kadar azdır ki , 
mesela bir Çin askeı i bir aylık 

ücretiyle Maudalay Şt:hrindek i 
rayice göre ancak bir ş şe bira 
satın alabilir . Amma Ç ıı asker 
leı iııin bira ile araları } oktur , 
Onlar şekersiz ve, sütsü1. hafif 
Çin çayını tercih ediyorlar . Bir
nıanyanın sulu ve büyük k:ırpuz

ları , bu tok gözlü ve tok yürek 
li Çin askerleri için lüks yemek 
ye!ine 2"eçmektedir. 

Bu Çin kıtasının başında bu
lunan grneral 34 yaşındadır . 
Fakat in§an ona 25 yaşından faz 
la demez, o kadar genç köıürıü

yor . Dört df'fa raralanmış • sır

tında a<>kerleriniıı giydiği elbise 
var . Ancak yabancıları kahul 
edeceği zaman bunu de~iştiriror. 
Nışansız ve apuletsı:ı haki bir 
ceket giyiyor. 

Zirafet için mis'lfirlerini eir 
ayaklı yüksek bir masanın başın 

da karşılıyor . Masi:lrıın üzerinde 
garplıların iştahına uygun olan 
hazırlanmış bazı Çın yemekleri 
ile koyun pirwlası buluııu}or. 

Cen~ı al kunuşurken , Mart' şal 
Şarı- Kay -Ştkin kendisine ver
d ;ği ödevden dolayı duyduğu 

memnuniyet ve neşe ) üıünde 
okunuyor . Bu arada , kendi sö 
mürgelerini diğer sarılara -yani 
Japonlara- karşı kendi güçleriy 
le koruynmıyan Avrupalılar ıçın 

rle bir istıhfef belirtisi okumak 
mümkün ... Yanında bir dünya 

Subaşılar defterleri 
doldurntaya başladı 

Malı!ulü tarlada tahmin etnı. l 
üurc bölgeıni1de de her k:üye bir 
Subaşı tavin t'dilınişti. Bunlar ta
aliyete gt-ç·erek defterleri doldur· 
maya başlamışlardır . Bu <lt'fter
ler kontrolörler tarafından gözden 
geçiril<"Ct k ve bu suretle tutulan 
defterlere göre tesbit ve tahmin 
edilen mahsul istatistık umum 
müdürlü~üne bildirilect ktir. 

Telefonlarda 
gece konuşması 
Posta Telgraf ve Telefon ida

resi yeni bir kararla eboneltre 
bir kolaylık ve tarifede } eni hir 
değiş klik yııpmıştır, 

Şöyle ki , evvelce akşmıJaı ı 

saLıt 21 de başlı}an gt'Ce ten1i 
latlı tarıfe bundan bö\ le saat 20 
deıı itibaren boşlamakta ve cu · 
maı teııi günleri saat on üçten , 
pazaı tes; günü saat sekize kadar 
olan ıamaıı içinde de gt>ne le.rı· 

zilatlı tarife tatbik edilmektedir . 
Ba} ram günleri de tenzilatlı ta · 
rife içine illınınış bulunmakıadır. 

Bu lcararııı tatb ikıııa başlanılmış 
t ır. 

haritası var . Buna bakarak lwp 
ten bahsediyor . Batı Avrupa ik 
şimdii Afrikayı gfo.tererek: 

- Bunları korumak lııgili1. 
lerf': düşü\ or di yoı. 

Do~u ceplırsiııi gö~ternek 
devam ediy{,r : 

- Burzsı Rusların ışı. 

Dalıa sonra Alaskadan Avu~t
ı &l~ ııya kadar ~eniş bölgr)i işa· 
rı-t ederc-k ı'ave edi}or : 

- Buıası , Ameı il<alılıHa dii 
şen öcte\'dir . 

Gerıt:ral biraz duı uyar, !IOnra 
hafif ve caıılı eli) le Malezyayı , 
Siyamı • Birmanyayı ve H indis
tanı gösteı iyGr , gÖLleriııoe kts 
kin bir ışık parlı} or ve söy
lü.} or: 

- Ve işhı bunlar , Çirılilerin 
rn"'riıd 3 liocil ıaslııuJa) 

----------
UZAKL.ARDAN 

Yeni sebze ve 
meyve tiatlan 
Şt>lııinıiı.ıle •raı sebıelerinirı 

rıallaı ı şöyledir : Sı-mizotıı kilosu 
7 kuruş , kabak kil11~u 7,5 , taıe 
soğını kilosu 20, A_rşt'kadın faMul
yası 20, çalı fasulyası 15 , koı uk 
30, taı.e patates srı. eski patate!J 
40, salatalık i}isi tauesi 100 para, 
rJoma tes itil osu J 50, patlıcan 240, 
biber kilosu 120 , yaprak 15, be
zelye 30 , sarmısak 60 kuruştan 
satılmaktadır. 

Me.} veler : Şeftali 50 • erik 
30, kaJ si 50 , şı-ker pare 50 • ye
nidünya 40, kırm11.1 kirar. 50 , sı

yah kiraz 70 kuruştur . Limonun 
tanesi 12,5 kuruştan satılmakta· 

dır. 

Talebe kampları 
Haber aldığımıza göre, erkek 

lisesi birinci ve ikinci sınıf tale· 
belerı üç Haı.iranda askerlik kam
pına başlıyacaklardır . Kaınp 20 
gün devan' edecektir. Ziraat, Ôg 
rdmen okulları da inıtıhanlarııı 

sonunda kamplara iştirak edecek
lerdir. 

ELLi Lİl<AYI 
AŞIRDI FAKAT .. 

Oımaniyede tutulan 
bir hıraız odam 

Osmaniye: 27 ( TürksÖ7Ü mu
habi ı inden )- Kasabllmızda dün 
bir hırsızlık vakası olmuştur. Ab· 
durrahman Gü1.el adında birisi 
bır müşteri sıfıttile girdiği bakkal 
dü~ kanından elli Jiroı aşırmış ve 
fakat polise verilen ma!ümat üıe· 
r ine lııı sıı. polis memurlarından 
Bay Mustafa Kebapçı tarafından 
} akalaoarak adliyeye teslim ecU.
miş ve ild aya mahkum otmu~ 

tur . 

Sulama işleri 
Malat}a ovasının sulanması 

için Derme ana kanalının uıahl · 
masife hafriyat ve sınai inşaatı 

Nafia Vekilliği eksiltmeye çıkar
mıştır. 

• 
J apongada Gizli Cemiyetler 

Japon tarihinde gizli cemiyetler daima büyük 
bir rol oynamıflardır. 

Bu cemiyetler bir kaç asır uykuda kaldıktan 
sonra Maııçuri'nin ilhakını müteakip büyük bir fa 
aliyet ve kudretle yeniden işe başladılar. Bu gizli 
cemiyetlerin başlıca azaları ideallerinin verdiği 

derin bir taassuble harek~t eden Japon ınilliyet 
perverlerinden mürekkeptir. Kraliyet ,; e askeri bir 

faşizmin idaresine taraftar olan bu grublarıu en 
korkunç silahı fevkalade denilebilecek bir ~,·k'~de 
tekamül ettirilmiş gizil bir polis teşkilatıdır. Bu 
cemiyetlerin şefleri çok mahdut olup yüksek sınıfa 
mensup insanlar arasından seçilir. Asılzadeler, ge
nerallar, amirallar, büyük arazi sahipleri gibi .• 

ldealleri: Japonyanın genişlemesi .• Bunuıı için dt" 
takip ettikleri poltika temaıuile emperyalistir. 
Yüksek sınıfın menfaatlerini koıumak da ayrıC'li 

veya başlıca gayelerini teşkil eder. 

Japonyada l..i giı:li c~miyrtlc-rirı en r.h~uıu..ıiyt+ 

!isi şunlaı dır: 

Kokvim-Kıııi, Mirrin-Kai, Kokuhonı Shai buu · 
)ardan Kokvim Kai (Kıara Ejder] t"n küçük köyle · 
rine kadar bütün JaP,Onyayı elinde tutmaktadır 

Elinde bulundurduğu yede-k subaylar cemiyeti 
vasıtasiyle [Kara Ejder]iıı hewan her uilt içinde 

bir luroJturı vımlır. 

Reis bir düğmeğe dokunmakla bütün Japon 
umumi efkarını seferber edecek bir kudrettedir. 
Asya ve Pasifik'te ki Japon istila hareketinin bi · 
ricik amili ve mesuli bu cemiyettir. 

Bu cemiyetin liderleri arasında en 
[Japonyanın Musolinisi] adı verilen eski 
Na7ıra Araki'dir. Gizli reislerden diğer 

tanınmışı 

Harbiye 
birisi de 

( Doğan Guneş ] ütkisinin Fülırerllğine namzet 
buluııan Baron Hiranunıa.' dır. 

Bu mutaassıp Japon vatanperverlerinin başlıca 
vasıta ve silahları propağanJa., dehşet, tehdit ve 
katildir. 

Rakibini öldürıuek, Japonyadtt biç uir 
bir cinayd olarak telekki edilmemiştir. 

LUlUIU\ 

faltat, 
bi:nat her sımftan hütüıı Japon subaylara bu işi 

yaf)mıyu başl11yalıdıuıberi suikıast v~ lrntil ııormal 
bir vasıht şeklini uluuştır. 

Oıı sene: içindı- iki Buşvekil, Huwaguaclıi ve 
luukai bu er miyetl~rht kurşunlariyle öldürülwüş· 
tür. Buıılatdaıı başka t•ı.ld bir Buşvekil, Amiral 
Vikont Sait .. , t.ski Na:rırlarduu luuy~ ve Takulıaski, 
mt-şhur Lir banger oları Burnıı T:ıkuma·Dı:ın'Ju 
kurbanları arasındadır. 

Japonyada hiç bir şahıs kellesioi koltuğunun 
altına almadan bu cemiyetlerin Emperyalist politi · 
kularına muhalefet edemez. 

[lmage:.} Mecmuasımlcm 

Dün aldığımız malumata göre, 
Ü:imaniyede İbrahim o~lu Ahmet 
Ôzman aclında birisi, elindeki 19 
Mayıı1 p iyango biletlerini tahrif 
ııııretilt: biner lıra çıkan 11uml\ · 
rnları:ı benzeterek Osmaniye Zi-
r ııat Rankaııına mürac aat etm iş 

ve vtwedarın parayı eline uy
muıııı bek lerkeo vı.-·,nedaı tahri. 
!atın farkınıı vaımış Vı:' derhal 
polise haber veı ıtert'k Atını et te-v
kif edilıniştir. 

İhraç işleri 
Tıcaret Vdilliği, ıhracı meno

lunan } ün paçavralardan beyaz 
çorap, pala , reııkli çorap , eski 
şal, eski halı, porput , e~ki boz , 
çolakinin lisanıl almak şartile ih
racına müsaade etmiştir . 

Ticaret konseyye 
ve ateşelikleri 

Tıcarel Velcilliği, teşkilat ka
nununa ek bir kanun projeıi ha
zırlamıştır . Tıcaret Vekilliği bu 
proje ile ticaret konselye ve ate 
şeli klerini muvakkat durumdan 
&turtarmaktadır . 

Projeye göre, ücretli olan ti· 
cartt konseyye ve at<'şelikleri 

maa.ı'ı t emuriyet haline getic il
mektedir. Yeni kadroya göre , 4 
tane se.ksen lira asli maaşlı , 5 
tane iO lira asli ma&şlı • 6 tane 
60 Jiru rna rş1 ı ticaret konseyye 
vt ate şe\il.leı ı ile 2 tane 50, 2 ta
ne 40 lira maaşlı ınuavinlık olıt
caktır • 

Tıcaret konsr.yye ve att'Şelık · 
lerine tayin olunacaklar için <'il 

a:ı üç yıl Ticaret Velcılliğinde ve 
buouıı bir yılını da muhakkak 
<lış ticaret dairesi:ode çalışmış ol· 
mak. ayrıca Fransızca • lngili1.ce 
ve Almancadan biriı.ini bitmek 
şart koşulmaktadır. 

Ücretli korıseyye ve atrşeler 
maaşa geçtıkleri zaman terfi müd
<letleri maaşa geçtikleri tarihten 
dt'ğ'il, ücretli memtıriyetteJ..i müd
<letlerden hesap edilecektir . 

Ticaret konsej ye ve ticaret 
atı-şeleri hariciye memtırları hıık

kındaki tatbik t>lunan nuıa~, teııı-
8il tahı;isatı ve harcırah hüküm· 
!erinden istifade- edecekfet•dir. 

Eleme imtihanları 
Şehrim i z liııe ve orta okul 

son sınıflarında önümüıdeki salı 

gününden itib<mm eleme imtihan· 
ları bı.ış'ııyaca!tır. Ayni okulların 
diğer sınıflarlnda derslere son 
verilmiştir . 

Lavalin azli· 
şayiaları! 

Londra 27 a .a. - Fra ı.,~anm 
vniyeti Vich~ nin Alman\ a , .. e 1-
talya ile mürıasebetleri bu sabah
k i in M iliz matbuatında etraflı bir 
surette tetkik ed i)mektcdır. Gaze. 
lelerin birçoğu amerikan menba
ından gelen ve Lavalin yaktnda 
a:1.ledderek yerine Doriot ve} a. 
o~atıq geleceklerine dııir olan het
herleri ncşrctmektedir. Ayni ga
ıetele.n.le ltalyenırı derhal Nisi , 
Korsilc a ve Savoie} i işgal ede<.'e· 
ğ'iııe dair olaıı haberlerle almaa 
feca}1iinden bıkmış olan Cran11ı. 

milletinin göster mı-~e başladığı 
artan nıukııverrıete dair tahminler 
<le vardır. St'tbest fıarısız men·· 
balarından verilen haberlere göre 
ktıı<ltltı i ult-) lı iu<l~ hcıı c:lt.ettf' bu ... 

Sayfa 2 

ı Toprak konusu e e 
1 GÜM()Ş BEGONYASI 

B
egonyaların üç cinsi vardır. To
hum begonyası, sotan bcg-on· 

yası ve kök sap deniıen ri:ıom 

beıronyası. Bu üç cinsten de mem
leketimi:1.in bahçelerinde yetiştiril· 
mcktedir. Yalmı begonyalai'm her 

üç cinsi de sotuktan kor"tutu İ• 
çin lnınları ancak sıcak yerlerde-. 
limonluklarda yetiştirmek kabildir. 
Salonl<ırın, gölgtli bahçelerin ıtiis· 
lenmt:si için kul'anılan be-gonyalar 
arasında en çok sevilen riıomlu 

ve sotanlı beionyalardır. So~anlı 
begonyalar yazın çiçek açhklau 
için lıuınların sotanlarını Mayısta 

saksılara dikerler. Temmuz, lı tus· 
tos aylarında çiçeklerini verirler. 

Gümüş begonyası, yaprRk ~üç 
olarak yetiştirilir. Bunlar yaprak 
bl'g·orıyalann cinsindendir. Sotan· 
laıı yoktur. Fıtkal tiıoın denilctı 

kök sap bir arada kaynaşmış du· 
ruındadır. 

Bunlar kışın mutedil salonlar
da mükemmelen yaşarlar. Yalmz 
çok rütubelten koı karlar. Sa hı· 
!arda en iyi yeti~en bu cinsin çe 
t illcridir. 

Gümüş begonyalarının ayduı

lı~a da çok ihtiyacı vardır. Yap· 
rakların üzerindeki renkleri yıtp&n 
ışıktır. Bunların Ütetilmesi yaprak
lan iledir. Bir yapra~ın damarla· 
rından 2 - 40 tane fidan yetişti 

rilebilir. f ;ıkal bu iş ihtisas işidir 
ve sıcak serde dikkat ve itina ile 
yapılması lazım gelir. 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

PERŞEMBE -28.5. 1942 

7.30 Program ve memleket s:ıat 

ayan 

7.3'l Miizik : Karışık Progr~ııı 

(Pi) 

7.45 Ajana Haberleı i 
8.00 MiiLil· : Kıuışık Pro~ıanıı· 

nın Devamı (Pi ) 
8.15/ 

8.30 Evin Saati. 

12.30 Program ve Meırılc"et saat 

Ayaı' 

12.33 Müzik : Fasıl Heyeti. 

12.45 Ajan• Haberleı i 

11.00 
13.30/ Müıilc : Fası Prorramınm 

lkimci Kısmı. 

18.00 

18.33 
19.00 

19.15 
19.30 

19.45 
20.15 

20.45 
21.00 

21.10 
21.30 

21.45 

22.30 

22 4j/ 

Program ve Memleket saat 

Ayarı 

Müzik : Çifte Fasıl. 
Konuıma (Dış Politika ic
mali). 

Müıilt : Dans Müzi~i (Pi) 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

Müıik : Şurttan Sesler. 
Radyo G.tıetesi 

Müzik : Saz Eserleri. 
Ziraat Takvimi. 

Müıik : Şarkı ve Türküler. 
Konuşma (Kahramanlar Sa· 
ati). 

Müzik : Radyo Salon Or
kestrası. (Şef : Dr. Praeto

rius). 
Mc."mlelr.et Saet Ayarı ajanı 
Haberleri ve Borsalar 

22.50 Y dnnki 
Kapanış 

ve 

·-------------
ZAYl - Ccyhandan almıf 

olduğum 4874, 4875, '4876, 4877 
4878, cBt 4851, 4852, ~Ç> nn· 
marnlı ekmek katnelerini u.yi et· 
tim. Ycıniı1ini alaca~imdan eııkiıi
nin hükmü olmadı~ı ilin olunur. 

Ceyhan maliye tahıiİdarı 
Mehmet Çaylı 

lunanları veva nümayiş yapanla· 
rı tevkif ıorunda kalan almanla
rın iei ço~almaktıadır. Chtrbourı 
Towr, Marteı, Nartes, Ev• 
reuh ve Rouen'de tevkifler yap 

ılmıftır .. 

1 

Bundan ba.ıka Vıchy'den bil-

i dirildi~ine göre, Borduuks fabri
ıkaııında çıkan yanguı 10,000 ıter· 
tinden fula hasara scbP.p olmu,. 

tuı. 



28 Mayıs 1942 
---
Vıallprll •eıelelırl 

(~rlsl :? nal sayfacle) 

Y•pıac-tı it!ırdır • 
Yanında , bulunan yiiilaf"k 

rütbeli bir lııriliz ıubıyı durlak· 
larını ısıı1s·or • fakat bir şey öy 
ltmi}·or , 

Toı.a bulanmış Çin 11kerleri 
ıeçer"uı , ıeyircilerden bazıları 
ara ııra hayretle hayllırıyorlar: 

- lıte bir kadın ciaha .. 
Çin kıtuının eruında, aaker· 

ler tibi giyinmiş Çiııli kadınlar 
dı vır. Ayaklarında ilaha poıtal. 
lar, htpai yuı kader .. Çotu ıs. 
20 ve 21 yı flarırıda } üksek ailc·I 
y-. menıııup ve üııivcrııite meıunıı 

itnç kıalardır . Orduya katılmış 
lar, aldıkları ödı;-v, çin aakf!rlt'rine 
millt ıiyasetten bahıetmektir. Ak 
tam oluncı, bu alt ,ıi v~ bilfili 
kıılır, Çın aakerlcı ini ateı bııla
randa t;evrelerinc toplarlar ve 
daime Mareıal Şın l\ay-Şı-ki ve 
hilrriyet için ulu aavıfı anlatırlar. 
Sonu bet ıenerlir ııelmiren bir 
harp içinrle ııe bu ııcnç kııı.lar 
aynı fC) lcri anlatm1tktıuı uaanır · 
lar, ne de çin aakt-rleri onları 
dinlemekten bıhılar. 

Ruslır, böyle bir iı için or. 
duya ilk önce ıiyaai subaylar 
ıokmuşlardır. Çmliler bunu be· 
nimıemcmişlerdir, fakat bu İfİ ita· 
ctınlara vermekle bü)·ük yenilık 
ya,pmıtlıı dır. 

Çinli ıenerıl bu kaduılar 
hakkında ıöyle diyor: 

-Bu asker kızların, ditcr er· 
kek .. ~erlerden farkı yoktur. Ye· 
mek itlerine de bıkarılr, f ıkat 
9tkerlerimiz onlara lt!lışı saygı 

beılerlcr. Bu kadınların manevi· 
Yet ibcrinde yaptıkları teıir mü· 
kemmeldir. 

Japonlar Mandalay yolunu 

kesaııflerdir. Şimdl1d halde Çurır · 
Kinı çini ile An alo Sakaonlar a · 
~11rida bütün muva11I• keıilmiı · 
tir. Vıktile çin ipeklerini ıvrupa· 
)'a ıevketmek için kervanların 

kullın<tıtı yolu açmak utrunda 
Aaumın vahşi bota:llarınde ... 
) ıııs işçi çılıımıktadır. Fakat bu 
}Olun tcnıini )ıllarca süıccel.: bir 
'r•lıtmıya battıdır. Şan Kay Şek 
yılltrca bckliyemi)tCeti için, 5CO 
kilometre u1unlutunda } eni hır 

}UI açılmasını karar vermit ve 
işe baflınmıftır. Bü}ii H}anın en 
vahti ve en sık oraıınlarıııdan 

if'"Çecektir. Bu uğurda 100 bin 
)'erli İfÇİ çalııtıı ıııyor. Bu ıfi ida· 
re eden ne bir lnfilıı. ve ne de 
bir ımerikalıdır . Doktor Tseııı· 
Yan fu adında bir çinlidir. Bu 
ut önce Şan Kay-Şekin huıusi 
kltibi oimuı. ıonra demir}'olu İf· 

leri müdiirlüiilne t•yin edilmiftir. 
Bu adım, Çinlilerin Doktor Todt' 

u •"yılmaktadır. 
Yol hakkında fÖ} le dedi: 
- Yolu açmak için iki ayı, 

d11111iryolu dötemt:k için l '.l aya 

ihtiyaç var. 
Geçen ay aralarında Doktor 

Tıenı ve Daily Ekspru l'IZdesi 
nin harp muhabiri bulunan 5 ki· 
fi bu } olun K"üzeraihı üzerinde 
yolculuk }apmıtlardır. lki otomo 
bile on aünhik } iyece1'. benıin 
yerleftirerek yola çıkmıılar; 

ökilı ırabalarıııın, ve vahıi fil aü· 
rlleriııin açbkları iılerde ilerle
mişlerdir. fıllerden llurtulmak i
çin ıilih kullanmıak zorunda da 
katmıflar. N•111 kÖ> ünde yerli· 
ler otomobilleri ıöıünce etrafını 
•arıyorlar. içlerinden biriıi diyor: 

- Bakın, bunlar homurdanı

yorlar. Muhılı;kak vahşi hayvan 
olacaklar ... 

Bir dijleri Hint ediyor: 
- Hı)· ır, bunlar ~·orulmuı 

ha) vıntardır. bak una ini~>· ip du. 
r.uy6rlar. 

içlerinde en biltıli ıeçinen 
b;riai başını aallıyor: 

- Beyaı inaanlır bunlara 
(yui otomobillere) buharh vapur
lar derler. 

lıte doktor Tı~ain 1CO bin 
~rli itçi çılıttırarak 2 I}' içinde 
açm&}'I uaıdutu ikmal yolu böy. , 
le vıhti yerleı den ıeçecektir. Fa· 
kat bo da japonlat ın çabuk iler· 
itmelerine hatlıdır. Mandılıy i•· 
tilıemetinde japonlar ileri hareket
tere .._:edi)Orlar. Çırıliler mu 
Mbil hflcumlarla duımuya çalıtı· 

~orlar. lki tıriaf da hhi)e ~uv· 
~ttlcri 11lmaUıdıı . 1 - Boruı 

Uzak şarkta 
( B•51 l inci n1l•da ) 

l8('8ktır." 

Çin hariciye nnır muavini , 
F-lindiıtan ınüdaf aasırıın kuvv«'tlcıı 

dirilmif olmaıuııdan dola\ ı mem . 
nuni\.·et 2östeımiş ve müttdıklerle 
irtibatın mutıafaı.a~ıııda huııun 

kı} metli lıir iimil olduRurıu lıe· 
lirtmittir . 

Çurıkirıi : 'l.7 ( • · a . )- Çin 
aaked ıfücüsü Japonyarıııı Çıııe 
kattı kati taarruı plliıılarıııı bugün 
bildirmiı ve clemittir ki : 

t Kinvanın dış nıalıallelcı iıırl,. 

muharebe bülüıı şidıletile devem 
ederkt-n Japonlar Fotmoıa ıı<lıt· 

ııııda harp ve tafıt genıil~ril~ 

ta}}llre ıemileıini tupluvurlar . 
Japonlar fuhieıı eyalt-tin;. karı• 
çok dalıa ıcniş bir taııı r un ha 
xırlanmalt ta<lır . 

Diter tar11ftı111 l lıııdiriniye de 
motörlü Japon biılıkleri ~'.ıkarıl· 

nııştır. 

Tokyo : 27 ( a. a. ) - Çine· 
vaya doiru ileri hareket yıldırım 

hm ile devam edİ)'Or. Bu dütman 
ü11üne karşı ıimald;,n ve cenup· 
tan }Ürüyen Japon:öncüleri şim
diden ıehrin kapılarına yaklıış 
mııtır . Çinavaya kHrfı }'8pılan 

Japon taarruıunun baıındft Tuni 
yvıg nehri boyunca: timal kesi 
mirıde ilerlemekte olan bir Japon 
tı;-şkili ayni günde düımanın mü· 
daf11ıt hattını yarmıştır. Bu eıııa 

da eenuptan nehir istikametine 

gelen di~er bir Japon ttşkili ay· 
ni ıün ötleden snnr4 Çinava}·a 
on kilometreye \ıaıtar yaklaşmıı 

bulunuyor . 

Sovyet cephesi 
(Bqtararı Birln.-idel 

bundan delilini gör üyoruı . Nazi 
lcr bu kesimciclı.i Sovyd hattını 

topla bembalıyarak bu işi tamam
lamak için stuka uçaldarını da 
gönderdıktcn sonra , piyade ve 
havan toplarına karşı savaşa w h 
h kuvvetleri sürmüşlerdir . Al· 
man tankları otomatik tüfeklerle 
teçhiı edilmiş hücum kıtaları 

taşı)·oılardı . Bıı hücuma Rus 
tanklarının yardımı ile karıı ko· 
nulmuısa da Almanlar bu cr-phe· 
nin her tarafına kayıba bakmak· 
sııın tank ve asker ıürmekte· 
dirler. 

Gene So . yet raporlarına gö 
re , lzyum-Barverıkova Ct>phe 
sindeki Alman baalı ısının amacı 
Sovyct ct:nahını ezmek ve Timo 
çcnkonun münakeleaini ıorlaştır· 
maUır . Bu baskı , Harkof Ctp· 

h~sindc 15 gün şiddetli bir 11vaı 
tan sonra hala devam rtmekte 
olan Sov71t ilerlcm sine karşı 
önemli bir şaşırtma hareketi ha
line gelebilir· . Bıına karşılık , 
Alman hücumu bir hafta kadar 
öııce başlamııtır ve Sovyet mu· 
kavemctinin ıayıfladı~ıııı göstertn 
hiç bir emare yoktur . 

Londra : 27 ( A. A. ) -
R('utcr njar ııının askeri muhabiri 

)'111.l}Or : 

Sovyet vr. Al'llan tebliğleri
ne bakılır sa , Hdrkof C«'phcsinde 
durum bir buhrana yaklaşmaltta
dır . Durumun olatanüstü nazik 
oldutuna hiç şilphc yoktur . Sa 
vatın ölçüsü ve temposu çok \-İilr 

ıelc bir dereceyi bulmuıtur . Şim 
di inaan ve malıeme kütlelerinin 
aavaşta oldutundan ~üphe edile· 
mc-ı . Taranrof da ve) 11 fımen 
aölüude h!thangi:bır hücum hak 
kıııda lı~la oir haber yoktur . 

Mt*'ova : 27 ( A, A. ) -
Harkuftan gelen hubcrler , Alınan 
ları11 lıyum-Barvenkovo kesimin 
de 150 tank • bir çok uçak ve 
ıtır topçu deıteklemuiy le tid
dctli bir hücumda bulunduklarını 

bıldiraıcktedir . Sovvetlcı bu hü· 
CUilıU piliUhtaıÜflcıı:Jıı . 

, ............ . 
Libyada büyük 
savaş başladı 
lngiliz ve Alman 

kuvvetlerinin teması 
Ankara : '27 (Radyo Oazete•I · 
Lihyada aiikünt't hmulmuş ve 

Almanlar büyük bir \ıuvv<"tle hu 

crphedc tııarruıa gt'~~mİflİr. Al· 

man pike ta)}·areleri lnııiliıl<"riıı 

üıı lıatlar ını şiddetle bonıbalı11n1ş 

tır. Alman - lngiliı. rnhlı hiı

likkı i tt"nıu halinde hulunmak. 

tadır. Hım·katın ııittikçt lcııııtı~ı 

bildirili} or . Şimdi l.ib) a Ct>phc· 

sinde haı ar t".l sıfır ııı üıtünde 

50 - 60 tır . ............. 
HAlKEVİ REiSliGtNDEN : 

Adana Halkt'viııde açılacak 

aile gaziııosıınuıı şartnamesi tadı! 

edilmiştir. 

En nıülıinı demirbaşlar ft•min 

edilecektir. Talipleıin Adana Ha\. 

keı. i Bürosuna sür atle müracaat· 

lan. 1-...3 14191 

SEYHAN VillYETi iASE 
MOOORlOGONDEN : 
1 - Yıuın ekmek almak 

i~·iıı fıı ınlaı a ve aşa~ıdıt yazılı ba 
yilere. karne ve hüviyt-t cüzdan · 
lıtri>le müracaat cd;lt"cek ve bıı 
iki veıika fıı ınlıırıııda ve ba} ile · 
rde bulundurulacak memurlara 
gÖ!ilcı ı lert'k işaret ettirdi~ten ıon· 

ıa ekmtk alınabilecektir. Bu iki 
vesika sahibi tarafından ıahsaıı 
getirilmekle beraber bir aile efra· 
tlına ait vesikaların temamı bir 
kimııe tarafından da ge-lirilcbilir. 

2 - 31 · 5· 94'1. pauır günü 
11lıam111a \ıadar devanı edecek o 
lıııı hu nıuamele}İ )aptırmıyıınla· 
ı ın müddetin bitiminden ııonrııki 
müracaatları dirılenmiyeceltdir. 

3 - Müteakip ııünlcıde de 
ckm<"k almak için fırınlaı a veya 
bayilere kesılmif kuponlarla de· 
ğil, karııt'lerle müra('aat edil<"('ek 
ve karnelerdtn kuponlar satıcılar 
tarafından kesildikten ıonra ek
mek alabilecekltrdir . 

4 - İkinci defa kar ne almak 
ıınkanı olmuyctcağı için herk.s 
kar neııini iyi muhaf aıa edcc!'.k ve 
gaip olmasına mahal vermiyerek· 

tir. 
1 - Çeçen ve R<ıhim: karıı-

yakada. 
2 - Hayd1ır: karşıyalıada. 
3 Ahm,.t meı keı.li: lımet lnö· 

nü carldesi. 
4 - Hallan Ateş: Ziı aat Ban· 

kası arkaaı. 
5 - Hüseyin Horozoğlu: Ba-

1 bı tarsus. 

ı"""""""""""""""""""""""""t 
f Bllgenla en sıllbl içme saya i 
ı ı 

1 ACI DERE f 
ı : i Bu yıl yeni müstecir elinde l 
! AÇILDI i : ı 

İ YATAKLI, YEMEKLİ TEMİZ YERlER, MUTEDİL TARiFE ! 
1 Acı dere 1 
İ İçmesine gidiniz 1 
J Çoll memaaa llalacakıınıı İ 
ı 4-10 14173 ı 

:""""""""""""""~"""""""""": _ z • ,___ c 

i ll N 
Kanara müdürlüğünden: 

Belediye kanara büfesi haziran 942 tarihinden 31;5/943 tari
ine karlar bir sena müddetle şartnamesindeki şartlar dahilinde 
kiraya verilecektir . 

ihalesi haziranın 2. nci sah günü saat on beşte belediye en· 
cümeninde yapılacakhr. Şartnamesi belediye yazı işleri müdiir· 
lüğündedir. lstiyenler orada görebitir'er. 

isteklilerin ihale tarihinden evvel maktuan onbeş lira temi
nat akçesi yatarmış bulunduklarına dair makbuzlarile birlikte 
ihale günü muayyen saatta be.lediye encümeninde hazır bulun-
ma1arı ilin olunur. 14157 17-22-26-28 

l l l N • 

Belediye Riyasetinden : 
1 - Kanara Gızozhansinde kullanılma küzer 300 bin a· 

det Gazoz kapsolu numunesi v~ şartnamesine göre ahıımak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Beher adedinin muhammen ht-df"li 1 kuruş 42 santim 
olup muvakkat teminatı 320 liradır. 

3 - ihalesi Haziranın S inci Cuma günii saat on beşte B~
lediye dairesinde Belediye t ncÜmt>rıinde yapılacaktır. 

4 - istekliler mezkur gün ve saatta yatırmış oldukları le· 
minat makbuzlariyle birlikte Bdediye encümenine şartname 
v~ nümunesini görmr-k istiy~nl~riıı her güıı yazı işlniıu· nıüra· 
c.atllıln iliu olunur. 14165 21 - 24-28 2 

r••••••••••••••••• .. •••••ı 
Her gece bütün güzide ailelerin toplandığıl 

SEYHAN PARKINDA 

1 
EB1?iBUL 

• SADi TEK 1 TiYATROSU 1 
• BU GiE~IE. e 

Meıhur Vodvil 3 Perde Yazan : Reıat Nuri 
•••••••••••••••••••••• 

1 t S".Jat 19 dan itiba,,n SAZ • 1 
t 41 21 cc cc VARYETEt 

1 t 41 22 41 cc Ti YA TRO t 
••••••••••••••••••••• 

• Giriş 50 -40 kuruş 3-261 

ı •• -;;;;;;;;;;~;~;;~::;;;;~ı 
. i l 1 N 
inhisarlar Atlana Başmüdürlüğünden 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürlüğünün e~ki ve yeni istas
Y.?~.larla. idarehane. gazhane. barut deposu. ımlahane, yaprak 
tutun depolariyle mezbaha arasında naklolunacak tahminen G 
milyon kilo balya halinde yaprak tütün, sandık içinde mamul 
tütün, müskirat. barut ve patlayıcı maddeler. çuvallı ve çuval-
sı~ tuzlar ve sandı~lı .t'!z ile bunların boş mahfazaları ve sair bil
cumle eşyanın nakıl ışı (idarede mevcut şartnamesi mucibince) 
mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber 
olmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29151942 tarihine rastlayan cuma günü saat 
16 da inhisarlar Başmüdürlüğünde teşekkül edec~k komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 
satış şubesine müracaat etmelidir. • 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekl~rin beher tonun muhammt>n 
bedeli olan 150 kuruştan tutara 9 bin liranın °{; 7.5 güven pa
rası oları 675 lirayı ihaleden f"vvel makbuz mukabilinde Başmü
düriyet veznesine yatırmaları ilin olunur. 

10-19-28 
ı:: -

Seyhan Defterdarlığından : 
EVRAK iN 

Mükcllc-fin Tanzim Damga 
Adı ve soy adı· Mahallesi l lesap No Tarih Senesi Resmi 

Kuruş 

Nuh Naci paşa kerimesi 
Melahat Eı1lci istasyon 

Ômer ve Ayşe Döieıne 
Boyl\cı Şabarı Hucak 

Mehmet Nedim Bur ak 
Kalaycı Abdanahınaıı 

Arabacı Ômer 
Raşit Sönmez 
Boyacı Ahmet 
Atıf Dizdaroğlu 
Emin Şendoğan 
Enver Aynur 
Mehmet Emin 
Marangoz Şaban 

> lbrahim 
Lağamcı Halil 
Duran A-ıiz 

Boyacı Ahmet 
Diyap Nec p 
Hakkı Fehmi 
Mehmet Ramazan 
Bekir Remzi 
Ali oğlu Cumali 
Mehmet Abdullah 
~üseyin Ô.tyafa 
Ömer oQ'ltı Salim 
lsmail Hakkı 
Saut oğlu lbrahim 
Mehmet oğlu Cumali 
lzıetlin Oruç 
Ahmet Akkaya 
Mahmul, Salih 
Süleyman oğlu l lulu•İ 

Şen Musa 
Muhtar Hasan 

> 

> 

> 

> 
) 

> 

> 

lcadive 
Bucak 

> 

> 
> 
) 

> 
> 
) 

> 
Döşeme 

Karasoku 
Çınarlı 

> 

Y. istasyon 
Akmehmet 
Sua-edi~i 
Mtrmerli 
Çınarlı 

Dervişler 

11783 
11912 
13838 
13854 
13865 
13876 
13878 
13955 
14029 
14030 
14038 
14098 
14126 
14136 
14170 
14241 
14264 
14278 
14279 
14280 
14281 
14~94 

14295 
14315 
14663 
14683 
14731 
14183 
14817 
14818 
14842 
14852 
14854 
14955 

21112 936 936 400 

17 8/936 > 40 
8 - 6-936 > 10 
.> > > 16 
21-6-936 ) 
4 - 7-936 > 

27- 6-936 > 
15- 7-937 
15-10- 936 ) 
> .> 

> > 
27-11-936 > 

31-12-936 ) 
11-1-937 > 
11-2-937 ) 
21-3-937 > 

19-4-937 > 

6-5 937 ) 

.. 
> 

10-5- 936 
> 

15 - 5-937 
) 

> 

> 
) 

:; 

) 

> 
> 

02 
02 
01 
10 
10 
10 
10 
20 
25 
15 
10 
15 
10 
15 
15 
l:ıi 
15 
10 
15 
10 
10 

28 - 5-937 > 10 
28-11-936 ) 10 
22 -5-937 > 10 
11-5-937 > 15 

> 15 
7-7-937 937 10 

28- 7--937 917 15 
26-7-937 937 15 
2'.l - 1 t-936 936 15 

Yukarıd11 adlan yazılı mükelleflerin buhınduklan mahalltri terk 
etmeleri hesebiylf" namlarına tarh olunan damia resimlerine ııit ihtar
nameler tebliğ edilememiştir. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mu· 
cihince tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 14189 

SEYHAN VillYETi DAİMi ENCÜMENİNDEN : 
Mf>mleket Hastanesinin ihtiyacı olan ( 1767) Lira. (50) kuruı 

Muhamm~n bedelli Pamuk saf ve gaz saf eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 11161942 P~rşembe günü saat 10,30 da En· 
c ümend"" yapılacaktır. Şartnameııin her gün Hastane idaresin· 
de iÖı·ü cbileı::cği ilan olunur. 28 - 2- 6 14190 



TÜRKSÔZÜ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •• •• •• • 1 TURKS ZU 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : T Ür ks Öz Ü OKUYUCULARINA OÜNYAHIH HER TARA- • 
İ rlHDA VUKU BUlAN HADİSUERİ GONO GO- İ 
: Gazetesi NOHEVERiR. TORKsöZONO TAKIP rniNiZ. : 
• • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, : 
: plAn, harita, bilumum matbaa TürksÖzÜ : 
• işlerini Tilrklyede mevcllt m ıt-
: baaıara rekabet eder ...... Gede Mat baas 1 • 
: tab ve slratıe elden çıkarır. O 
• • • • • • : Türksözü Cilt Kısmı : • • • • 
: SAGUM. TEMİZ. ZARlf CilT iSURiNiZi ANCAK TÜRKSÖZO I 
: MÜCEllİTHANESİNDE YAPTIRABIURSIHIZ İ 
• • 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

26 . 5 - 1941 

- ·--~ KiLO FIAT!ı 

CiNSi En---UZ-En çok 

-===-- K~ s. LK. ~ 
• Koza 1 00.00 i 00,00 

1 

_!<~~vland Ç~ - - - 00,00 

1 _Klevlan~ _J 00,04~ 00,00 
Klevland 1l 00,00 ı 00,00 
M.rarıağı _ oo:oc

1
:_ oo.oo 

P. Temizı 00,00 1 00,00 
Kapımah · 

-Y. Çiği~ ıı · 00,00 l 
K.Çi~:idi" --- ·-o.oo 
S1.1sanı --=- -

1 
- 0,00 

Buğday yerli CO,O 0,00 ı 

Arpa - 0,00 0,00 ı 
Yulaf - O,ÖO - 0,00 

Seıb~s DöVız Kurlaı ı 

DOLAR 
Alış 129.20 
Satı ş 13~ 20 

StER!.IN 
lılıol61 t ... J U..ri ( nıul e • 7 '/ı, 

d. l i ) µı lııılı •tılı5 

fııı ~ iy .. d ... n "')l•Ci' I İl t> n n o v · 74'1 
lı..ırı b. J .. ıt ... i 
llıroç .-J•l<!rı ı ıı c. I ı.. .. rJ dllaı i /:ili 
olarc.ık q e l.,n Do>iLI Ptlıı alı~ 

kuru 

, Yardım ve snyyohloro ve-
1 saire içirı gelen dövlzl,.rln 

alış kuru 

728 1 
1 

1 

Primsiz salış ( Tahsil mas - 524 

rotları vesaire 1 

Pr imsiz alı, Kuru _s20 
1 =====.;;;;;;;;;;..........,...;;;: 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAC/TGÜÇLÜ 

• • ........................................ Basıldığı Yer: Türksözü Mt~ 

~- ') •• . ...................... . . ~ . . 
T. l ş Bankası J İ Nazarı dikkate i 
&açtık tasarrul hesapla ı )l o çeyllaır JBtısaaı Milli Teavan Alım ve 1 

1942 ikramiye plinı :Satım rtaklığı Kooperatif Şlrketlndene 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto•. • • 

2 lkinciteşrin tarihlerinde y:ıpılır ~ e Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş • 
--- 194~ ikramiyeleri --- ~ 1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 

1 
3 
2 
3 

10 

40 
50 

Adet 2000 Liralık 

,, lOQO ,, 

.. .. 

.. 
,, 

" 

750 " 
500 
250 
100 

50 

.. 
" .. 
" .. 

2,000 
- 3,00) 
- 1,500 

1,500 
2,500 
4,000 

- 2,500 
- 5,000 

Lira 

.. 

.. 
.. .. .. 

200 
200 

" 

25 
1 (. ,. 2,000 " 

Türkiye iş Bankasma para yatırmakla yalnız ~ 
para blrlktlrml• ve faiz &lmıf olmaz, ayni ) 
zamanda talllnlzl de denemiş olursunuz l 

l'.J.~~~.vo...~~.,-.....,,~ 

------------------------------------------
TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
ı<.uruluo tarıhi : 1988 

Sermaye•İ: !00.000...00IJ Türk 

Şu be ve aıau adedi : 265 

liratJ• 

Zıraf ve ticari lıer nc\o banka muamel~~ 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye '.&?eriyor 

Ziraaı Bankasında kumbaraJı ve ihbarsız tasarrufı ~çlar.na en 
az 50 lirası bulooanlara senede 4 defa çekilem kur'a il,. 

aşağıdaki plana gÖlC' ikmmiye dağıtJ.'M'.ıkhr 

Adeı 1000 Lıralık 40eıoı Llr;. 
)(}(J ~ 

" 
2511 \'llOO 

w 100 woo 

• ()rta~hğı Kooperatif Şirketi bu kere ye· • 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 1 
: nevi .manifatura ve kantariye mallarını ve 1 
• eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen el 
• kar mukabilinde perakende olarak satışa: 
: başlamJştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa-: 
: hş mağazasına uğramaları kendi menfaat- • 
e leri icabıdır. 21--26 14082 e 
• • .... ,,. ••••••••••••••••••••• 
·~~~:::::::::::zz::z::::c::~ 

ft NEZLE = 
d - Kırıklık,Baş, M 
~ 1 
~ .~ Diş .. ve adele H 
Y.1 l agrıları : 
~ ~ j En seri ve en kati şe· M 
n ' ' " jt '\ ' kilde yalnız kaşe H 

" ~\ 1 1 R : ~i G R P N ~ 
il '.'ı.: ile geçer " 
~ A 
M favaların serinledi~i bu A 
1\ günlerde alacağınız ilk !ft 

28 Mayıs 1942 

il AN 
Adana belediye riyasetinden: 

(50 bin parke taşı almacak) 
1 - Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yollar· 

da kullanılmak üzıere Toprakkale taş ocaklarından çıkarılmak 

şartil~ müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti içerisinde 
tt>min edemediğinden bu kPt-e mukaw•lesi lesholunan 50 bin 
adet bazalt parke taşı müteahhit nam ve hesab1na açık ~ksilt· 
meye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 9000.00 liradır . 
3- Muvakkat teminatı 675.00 liradır. 
4- İhale 2ı6;942 tarihine rastlayan Sa1ı günü saat J 5 dt> 

Adana Belediye Encümeninde yapılccaktır • 
5-- Şartnamesi Fen işleri Müdürlüğündedir. İstiyenler ora· 

dan alahilirlf'r. 
6- Fazla malumat almak istiyenlerin Adana Belediyesi Fen 

dairesine ve ihale günü de muayyen saatta teminatları ile bir· 
tikte Belediye Encümenin*' müracaatları ilan olunur . 

17-22-26-28 14158 

,NEVROZIN 
Bltfln atrıların paazeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
fi BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
rını süratle iıaleye kafidir. Ro· 
natiıma evcaı, sinir mafsal ve 
ıôele ıstırapları NEVROZlN'le 

teJa"i edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z l N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lBİNİZ 1 

" 1 
icabında günde 3 

::z=:~~~~#~~A######*#~~AAW~~ 

100 50 5000 
120 .. ' 40 ., iBOO 

D O K T O B N 
" " u tedbir evinizde birka(' GRıP.N bulundumıak olmalıdır. ~ ; 

•I 

•• 
160 20 32011 

DIKKA T : Hesaplarındaki paraJar bir sene ionde j\J\ 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdird.Jr ıizd~ 
20 fazlasile verilecektir. 

. n Kalbi buzrnadan, mide ve böbrekleri = Muza/fer Lokman~ 
il yormadan ıstırapları dindirir. ftı n il 
u Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden salcınını:ı M ~ Hergfln bastaıarını muayeaella- " 
u her yerde pullu kutularını ·~•arla isteyiniz. ~ it nesinde kabul eder. ~ 
~-==a•~~~~=E~•~•zK:z•a~s~~ Ms:~ggn~=aw#aa•aaxxx__.•••" 


