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i Boğazlarda Türkiye i 
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i "Türk milleti, elindeki strateji ! 
1 üstüİtlüğünü bütün insanlığın 1 
ı • 
f faide ve menfaati için kullanıyor,, l 
ı . ! 
1 Profesör Shatvell'in kitabı 1 
ı . • .................................. 
1-~~~~~~~~~~~~ 

R oma' da 
galeyan 
Romai11n 

,-Nil 

isteği! 
• 

Fransa İtalyaya 
ihanetler yapmış 
Roma : 1 ( a. a. ) - Roma 

Cfimhuriyetine hücum eden Fran· 
sıılara karıı kazanılan ltalyan za· 
ferinin yıldönümü kutlanmıştır . 
Bu münasebetle nutuklar söylen
miş ve Nis'in halyaya verilmesi 
iııtenmi' ve Fransanın ltalyaya 
yaptığı ihanetler hatırlatılmıştır. 

Milletleıarası bir ~öhıt-t yap
mış oları Bü\ ük Tar ılı Alimi Pro 
lesör Sholvcll " Hii~aılarda Tilr. 
kiye udlı ~·I)).. miihim hir ~Sf'ı 
yazmıştır. 

Kıtabın hiıim Boğaılarclal.i 

b"kçiliğ-imiı hakkında verdi~i ka
naat çok dikkate layıktır . Pro· 
fesür Shotvell diyor ki: 

c Cihan Harbinden sonra sulh 
kurulurken Boğazlnr meselesi hak 
kında yepyeni bir bab açılmak 

istendi ve bu mesele entrika ha 
vasından ve gizli diploması husu· 
metleri sahasından kurtarılarak 
Milletlerarası menfaatlere doku-
nur bir mesele şeklinde halledil 
mek istendi . Fakat Atatürkün 
idaresi altında yeniden dirilen 
Türkiyenin varlık kudreti o za. 
man hesaba katılmamıştı . Aı ıa 
men sonra büyük devletler ister 
istemez şu kaııaate vardılar ki 
Boğazlar etrafındaki meselelere 
istikamet verecek liderlik rolü 
Türkiyeye ait olmalırlır. 

Bu g-idi~iıı ne kadar ıamen 

dl'vaın edt'ceğine ,ıair tarih hiç 
bir kehnnette hulunaınııı . çünkü 
Tilrk irıkilabınııı hir lıP.nıeri bü 

tiln tarihte yoktur. Yalrm. şurası 

vardır ki Türk millivetperv~rliği 

son senclerrle takibettiği sivasetin 

dünya işleri haHında belirttiği 

geniş görüşe sadık kaldıkça , Bo· 

ğazların Türk kontrolü altına gir

mesi , eski gidişlere doğru bir 

irtica diye telakki edilemiyecek

tir . Sadece Türk milleti , ma. 

zisinden kendisine "miras kalan 

bir hakka yeniden ıahip oluyor 

ve bu hakkı insanlığın bir ema

neti diye kullanmak suretile Mil· 
Jetlerarası ticarete ve barışa hiz· 

met ettiği gibi eline g~çen stra· 

teji üstünlüğünü de bütün inıan. 

lığın fayda ve menfaatine hasre· 

diyor . > 

T oprq.k Mahsullerimizi 
Tesbit Edecek Teşkilô.t 

• 
Yakında l şbaşı Yapıyor 

ANKARADA VE ADANA'DAKİ ÇALIŞMALAR 

Stalinin Demeci 
Zafere 
doğru 
ileri! 

Ankara: ı (Radyo Oazeteal)
Stalio bir Mayıs münu~betiyle 
bir me5aj neşrederek bu günün 
bir bayram günü oldatu ve fa· 
kat bui'ÜD burünün çalışma günü 
olduounu,çünkü harp içinde bulun· 
dutunu söylemiş ve Empcryali:ım
le harp edildifıini kaydederek bu 
harp karşısında bile Sovyet Rus· 
Yanın çok kuvvetlenmiş olduğunu 
tebarü:ı ettirerek İngiliz ve Ame· 
rikan yardımlarını kaydetmiş ve 
Almanyanın zayıfladığına işaret 

~derek orduya teşvik idici cüm· 
leler kullaomıftır. 

Stalio ıöı:lerini şu cümle ile 
'bitirmiştir: 

- " Zafere doğru il eril ,, 
Stalin Almanynyı c Hayvan 

düşmen > olarak va11flandırmış 
ve söılerino milleti te~vik edici 
~ümtelerlc nihayet vermiştir. 

Bulgar Kralı 
Sofya : 1 a.a . - Kral Boriı 

""yahatinden dün Sofyııya dön· 
tııüf ilr. 

Ziraat Vekilimiz Muhliı Erkmen 

Anadolunun mühim 7.irai istih
sal bölgelerinde ve bu arada bü· 
tün Çukurova'da "Subaşılar teşki· 
lfıtı., kurulacağını haber vermiştik. 
Malum olduğu üzre bu teşkilat 
bütün tarlalardaki mahsulün mik· 
darmı ayrı ayrı teııbit edecek ve 
defterler tutacaktır. gelen haberle
re göre, Ziraat .Vekaletimiz bu 
plan üzerinde hararetle çalışmak· 
tadır. Subaşı teşkilatının ikinci ve 
üçüncü plandaki zirai istihsal bol· 
gelerine de teşmili muhtemeldir. 
Bölgemizdeki teşkilat faaliyeti 
hummahdır. Mahsulu tesbit için 
lAzım gelen defterlerinde basımı 
tamamlanm&k üzeredir. • 

ırana gelecek 
Polonyablar 

Tahran : 1 ( A. A. ) - Rus · 
yadan terhiı edilecek 40.000 Po
lonyalı için Kirmenşahta yr:rln 

1 haıırlınmaktadıı. 

DİKKATLER 

OTOBÜSLER 
Gazetemize vaki müteaddid 

müracaatlardan anlaşıldığına gÖ· 

re, istasyondan hükümet önüne 
kadar işliyen şehir otobüııleri bil-

haasa gece trenlerinin geldiği sa· 
atlarda intiı.amla iflcmemektedir. 

Ve bu gayri muntazam seferler 
eırnaımda halktan .. Gece yarısı 

12 > diye f aı.la ücret alınmakta· 
dır. Keza gece yar111 istaayonda 
baıan bir tek araba bile bu imale 
kabil değildir. 

Geceleri istaııyon seferlerinin 
tanıim ve murakabe edilerek ih· 
tiyaca karşılık verecek şekle ıo· 

lculmasını alakadarların haasasi · 
vetle ü1erinde duraca~ı bir mt:• 
bele olarak kabul ediyoruı . 

. 

Sovyet cephesinden sahneler: 
Bir kasabo sokağında mayi mad· 
deler nakli ve bir karakol 

Türkiye 
lsveç 

• 
lsviçre 

SULHA 
TAVSIT 
EDiLMiŞ 

Ankara : ı (Radyo Gazeteal)
Almanya ve ltalya tarafından , 
Türkiye - lıveç ve lsviçre vası 
teaiyle bundan bir müddet evvel 
ıulh teklifleri yapıldığı hakkında
ki 'ayialar henüı devam ediyor . 
Fakat bunlar Almanya ve İtalya 
tarafından tekzip edilmiştir. 

Göbelsin makalesi 
. Bertin : 1 ( A. A. ) - Gö· 

bela yazdı~ı bir makalede Sovyet 
Rusyanın vaziyetini te,rih etmek
te ve ezcümle Ruıyanın çok yar 
dıma mühtaç oldu~unu bildirmek 
teclir. 

Afrika harekatı 
Berlin : ı n.a· - Şimali Af 

ı ikada keşif uçuşları olmuştur. 

Birlcaç düıman tayyaresi dfişürül· 
müıtür. 

••••••••••••• 
Milli Şefimizin 

Balıkesire ilk gelişi 
hararetle kutlandı 
Balıkesir: 1 (a. a .)- Milli Şefin 

Balıkesire ilk gelişleri yıldönümü 
hararetle kutlandı. ............. 

Parti salonundaki toplantı 
Seyhan çocuk esirgeme 

kurumunun kongresi 
Parti müfettişimiz Halit Onaran'ın reisliğinde 

gongrenin iki günlük çalışmaları 
Seyhan çocuk e~irgeme lı.uru

mu ~' ıllık kongresi diin de Helke· 
vi salonunda Parti müfettişimiz 
B. Halit Onaranın reiıliQ'inde de · 
vem tlmiştir. İlk toplantıda Yıl· 
lık rapor okunmuş, müteakiben 
941 hesabatını rüi~ e etmek ve ye
ni hütçtyi tanzim etmek üzere 
bir hı-vet <ıeçilmiş ve bu heyet 
htsabatı tdldk ederek raporunu 
ha11rlamış ve rapor dün kongre) e 
okunmuştur. Kongre raporu tas. 
vip ederek eski idare heyetini ibra 
etmiş ve yeni idare heyetini :.'ç· 
miştir. 

Kongre büyüklerimize taıim 
telgrafları çekilmesine karar vere
rek geç vakit da~ılmıştır. 

Alman üslerine 
hava akınları 

Londra : 1 ( a. a. )- İngiliz. 
hava kuvvetleri Alman}'a ve Al· 
man işgalindeki sahalara devamlı 
hücumlarda bulunmaktadır . ln
giliz hava kuvvetlerimiz yirmi gün 
içinde Almanyaya on beı defa 
hava bombardıman uçuşu yap• 
mıştır. Bu zaman içinde Alman 
hedeflerine 3500 ton bomba atıl

mıştır. 

Hitler -Musolini 
görüştüler 

Ankara: ı (Radyo gazeteslJ
Hitler - Musoliııi Sal1.burgda iÖ· 
rüşmüşlerdir. Führer ve Duçe bil· 
tün askeri ve siva~i mev:ıularda 

görüımüşler ve mutabık kalmış· 

!ardır. Bu konuşmalatna bir çok 
Alman ve ltalyan g~neralları ha· 
ıır bulunmuştur. 

Londra : 1 (a,a) - L\;ndra 
daki müşahitlere göre, Hitler ve 
muıolini : 

1- İlkbahar akını işbirliği. 
2 - dahili zorluklar. 

3 - Akdeniz münaaebatını 
görüşmüşlerdir. 

Salzburg : 1 ( a. a. ) - Teb
liğ : Führer ve Duçe 29 - 30 
Nisanda Salz.burgda buluşmuşlar

dır. Bu görüfme iki millet ve Şef. 
teri arasında samimi doıtluk ve 
çözülmez. silah arkadaflıtı ruhu 
çerçevesi içinde cereyan etmiş
tir. 

fGerial J tlncii 1a7fad.&) 

Prof esörlerimizin 
terfi listesi • 

yenı 
Ankara: 1 (Tiirksöıü Muha· 

birinden)- İstanbul üniversitesi 

hukuk fakültesi hukuk usulü, İcra 

ve iflas ordinaryüs profesörü 

Muıtafa Reşit Belgcsay, medeni 

hukuk ordinaryüs profesörü Sa· 
mim Gönenıay, edebiyat fakülteıi 
fiziki cotrafya ordinaryüı profe· 
sörü ibrahim Hakkı Akyol, tıp 
faklllteıi ikinci lıariciyc h11talık· 
lar ordinaryüs prof. Ahmet Kem• 
al A1'tay, iktisat faküheııi maliye 

ve maliye 1'.anunları ordioaryüıı 

profeıörü Fazıl Y elil, edebiyat 

fakültesi profesürlerindeu felsefe 

profesörü Hilmi Ziya Ülken, 

orta .1amaolar tarilıi profesQrÜ 
Mükrimin:Halil, Türk dili tarihi 
profesörü Ahmet Caf t"roğlu, we· 

:tinler şerhi pr0fesörü AH Nihat 
Tarlan, Türkiye cotrafyasa ve 
mev:.ıii coicrafya profesörü Meh: 
met Besim Dargut, nmumi Türk 

tarihi profesörü Zeki Velidi 

Dotan ile tıp fakültesi profesör· 

lerinden fizyoloji profeıörü Sadi 
Irmak, ikinci dahili hastalıklara 

prefcıörleri Muzaffer Şevki ve 

teşrih profesörü Osman Zeki:ze: 

ren bir üıt dercceye:terfi ettiril· 

mişlerdir • 

ÇIN SiNiRi 
TEHLiKEDE 
.Japonlar 1111 
ıeblr aldılar 

Çunking : 1 ( A. A. ) -
BirmanyR cephesindeki muhare· 
beler şiddetlenmiştir . Japonlar 
Çin hududuna 80 kilometreye 
kador yaklaşmışlardır. 

Japonlar ileri harekita clevam 
erliyor . l.aşyo ıehrini Çinlile· 
hoşaltmıştır . Fakat bu ıehir şim 
di alevler içinde yanmaktadır • 
Japonlar şehrin dıı mahallelerine 
girmiıterı1ir . Japonlara arasız. 

takviyeler gelmektedir . 12 Japon 
tankı tahrip edilmi~tir . Muhare· 
beler devam ediyor. 

Tokyo : 1 ( A. A. ) - Ja· 
ponlar Malayank ıehrini iıgal et
miıtir • Burada bir radyo istes
yonu vardır • Bu ,sehir 10.000 nü
fusludur • Ve demiryolların bir· 
leıti~i bir noktadır. 

Tokyo : 1 ( A. A. ) - Ja· .. 

Cepheden bir ıeri fehre çelııilmi' harlı vaııtaları 
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Cenup anadoludan röportaj 

ISKENDERUN 
• • • 

Bu yolun yolculuğu· Hasta mısınız?• Asrın 
giyinişine zıd kıyafet • Eczahane •Hava ve su -

Otellere dair ... 

Orta tedrisat 
talebesine yardım 

Bakkalların birliğe 
alıiıması muhtemel 

• • lskenderun : 1 ( Türksözü 
muhabiri yaı.ıy or ) - Zaman ve 
mekan mefhumlarının hemen yok 
denecek derecede kısaltılmasını 

yirminci sırın en bariz vasfı ola
rak kabul eden bir ' tek, Adana
lıkenderun yolculu~u yaptıktan 
sonra muhakkak ki kendisini bu
har kuvvetinin ilk keşfedildiği se· 
nelerdt ıanneder . 

Stefensol ilk demiryolunu yap 
tığı vakıt ıamanının doptorları , 
saatta 20 kilometre gibi başı dön
dürücü ? ? .• Bır ıüratinin insanı 
ı.ivanadan çıkaracağını, deli ede· 
ce2'ini ileri sürerek ve müşterek 
bir rapor hnırlıyarak hükumeti, 
beşeriyete baş belası kesilecek 
olacak bu .şe}'tan icadile müca· 
deleye davet etmi~lercii . Çok kıy
metli bir tarihi vesika olan bu 
raporun müzede saklanıp saklan · 
madıQ'ını bilmiyorum. Fakat Ada
na - lskenderun hattında bu 
rapor münderecatına göre hare
ket edildiğini ) aktığım bir kaç 
ıeyahatten anladım . 

* • • 
Bütün uzunluğu 150 kilometre 

tutmı) an bu yol, her istasyonda 
baş dönmenizin geçmesi ve ken· 
dinizi toplamanız ? ? .. için da· 
kikalarca btkliyerek altı aaattan 
f aıla bir zamanda katettikten son
ra ıenelcrce anavatandan uıak 

kalmış olan ö:ı Türk yurduna ka· 
vuşursunu:ı • 

Trenden iner inmez ilk kar-
1Jlafacağınız sima, hakikaten va
zifesinın ihmali olan • gar ıefınin 
ıcvimli yüıüdür . Her yolcuya 
aanki : 

- Yolculutunu:ı nasıl ıeçti? .. 
Rahat mısınız ?. der gibi bakar 
ve kendi elınde olmıyan gecik· 
meden dolayı gözlerilc ıiı.den af 
diler . 

O z.aman tekrar yirminci asır· 
da yaşadığınızı ve karfınızdakinin 
vaıifcsini hakkilc anlamıı bir dev
let memurµ oldutunu, bu gecik
melerin de dünya vaziyetinin do· 
turduğu mücbir sebeplerden ileri 
ıeldi~ini anlarııınıı. 

* ... 
lskenderunun en mühim der

otelsiıliktir, Geçen gün bir ar
kadaşım Franaıı jfgali zamanınrla 
mevcut olan üç otelin daima bom 
boş kaldıtını söylemişti . Bugün 
beş allı odalı olan bir çok evler 
de otel haline sokuldu~u halde 
bir kaç gün evvelinden yer temin 
etmeueniı emin olun ki açıkta. 
aınıı . 

Hele bir oda bulJuğuııuz za. 
man sakın mütkülpesent olma
yınız. Çünkü si:tinde ayni trende 
ıeten başlca birisi otelin avlu,un. 
da dahi yatmığa raz.ıdır . 

Belediyenin bir şehir: gaıi· 

nosu ve oteli yapmak için tefeb· 
büılere giriştiğini öğrendim. Sayın 
belediye reisine bu teşebbüsünde 
muvaffak olmasını temenui eder
ken me\'cut eıtellt rm niıam ve 
'ntiı.amile ve bilhassa temizlit'ile 

ir parça daha alilcadar olma-
mı rica edeccğım. 

* • * 
hiç lskenderuna gel-
.. Buranın en ıüı.f'!l 

eri deniı. kenarındaki Atatdı k 
ddeıidir • Aktım üıeri bura

aki gazinolardan biriıine oturup 
eniı.e kartı bir yorgunluk kah 
esi içmek hakikaten bir ıevktir. 

Ne o ... Yolı:aa ıiı. benim 
krimde det"il misiniı. ? Hele bi. 
ı. eabredin ... Siıe ııtırap veren 
araya ben de parmağımı bHa· 
tım. Evet aıiz okuyucularım . 

rle sizin gibi burada kahve· 
i içerken o acayip kıyafetli a· 

• damları gördüm . O şalvarlı, bel! 
kuşaklı , alelacayip serpuşlu va . 
tandaşları ben de üıülerek sey· 
rettim. Daha doğrnsu lskenderu · 
nun havasında ve suyunda gl\yet 
mühim bir hususiyet var galiba .. 
Buranın havasını teneffüs eden , 
suyunu içmiş bir kimse , gecele· 
yin huta olmuyor ... Şimdi bana 
güleceksin i :ı ... Ve sen hasta ol
madı isen başkaların da hasta 
olmadı~ını nereden biliyorsun ? .. 
Oiyece~siniz . Meıele zannettiğiniz 
gibi değil . . . Bilalds ben hasta 

oldum. Şiddetli bir baş ağmına 

ya"alandım . . Aspirin almak için 

iÖnderdiğim adam mevcut iki 
ecı.ahancnin de kapalı olduğun•J 

ıöyledi ve ilave etti : 

- Burada eczahaneler de dük· 
kanlar gibi 19 da kapanırlar.· 

Bundan anladım ki lskende · 
run halkının g'ice iliç lazım olma· 
yor .. 

Sabredemedim ve kalktım. 

Biliyorum ... Şimdi içimizden 
bir çokları bana kıyafet kanu· 

nundan bu şekilde dolaşmanın ka
nun nazarında dahi bir suç teşkil 

ettij'inden bahsedecek ve buna 
niçin müsaade edilditioi soracak. 

Bunu bende bilmiyorum. Aziz 
okuyucularım her ha(de bir çok 
mühiru hükumet iıleri araımda 
bu ufak nokta gözden kaçmış ola· 
cak.. Eter bilmeditimiz batka bir 
sebep yolua ben aize vadecliyo · 
rum .. Bir daha geldij'iniz vakıt 
o acayip kıyafetleri ıkremiyecek 

ıiniz ve deniz kenarında huznrla 
kahveni:ı.i içecekııinia. 

• • • 
Yalnız bu itle alakalı ma · 

kamlardan ben iskenderuna gele · 

cek yabancılar namına rica edi· 
yorum .. Kananende mecburi olan 

nöbetçi eczahane usulünü tatbik 

ederlerse hem kanunun hükmü 
yerine getirilmiş olur hemde bi · 
.ıim gibi hariçten gelip henü:.ı 

(gice hasta olwamak) muafiyetini 
kazanmayan misafirlerin hayır du 
asını alırlar. 

• 
* * 

Bu defa sizinle~ dertleşmemiz 
yoktur aziı okuyucularım .. Daha 

bir hayli müddet aranızda dola · 
şacağım ve dertlerinizle, dilekle-

alakadar olarak bunları: icabeden 
makamların kulaklarına ulaştır· 

mağa çalışacatım' Hepiniz haşça 

kalın aziz okuyucularım. 

Vilayet geniş bir 
talimat hazırlıyor 
Orta tedrisat müesıeıelerinde 

okuyan yardıma muhtaç talebele
re de ilk okullarda olduğu gibi 
yardım edilmesi Maarif Vekillil'i 
tarafından karar altına alın

mıştır . 
Yudınıa muhtaç talebeler 

umum müfctlifler tarafından mep 
teı ı idareler He temas edilere" tes· 
bıt edilmektedir . 

Bu hususta vek51et geniş hir 
talimatname hazırlamaktadır. 

EKMIBLEB 
1'11'& ÇllllTOB 
Son günlerde bazı fırınlar 

ekmek imalatında ihmal göster· 
mekte ve bu yüzden ekmekler 
" kerpiç gibi .. çıkmaktadır . 
Fırınların iyi kontrol edilmesini 
pek gerekli buluyoruz. 

Adanada 19 Mayıs 
için hazırlıklar 

19 Mdyıs Gençlik ve spor 
bayramı için haıırlıklara hııla de
va~ edilmekdedir. Gençlilc teşkil· 
lalı ile okullar bayramın parlak 
ve layik oldu~u önemle kullan
ması için 1.engin bir program ha
zırlamaktadırlar. O gün muhteıif 
spor gösterileri yapılacak ve çok 
güzel bir spor günü yaşanacaktır. 

ldmau ve provalara şimdiden 
başlanmıştır · 

Yağ· buhranı 

Bilhassa son bir kaç günden
beri Adanada aadeya~ ve tere
ya~ bulmak mümkün olmamak· 
tadır . Birçok hemt:hrilerimiı bu 

vaıiyetten acı acı şikayet etmek
tedirler . Alakadarların dikkat 
nazarını çekeriı. . 

Bahar bayramı 
Bahar bayramı dün fehrimiz · • 

de neşeli geçmiştir. Halk ve bar 

çok talebe grnpları kırlara çlk· 

mışlar, akşama kadar ıaçık hnada 
vakit geçirmişlerdir. 

Hava postası 
dün işlemedi 

Bahar bayramı münasebetiy · 
le İstanbul · Ankara· Adana hava 
postası düo işlememiştir . 

.......................... 
ı . . ı 

i ~EHIRLI ! t 
ı ı 
: Mayıs ve Hazlr•n ek· ı 
ı mek kartları tevzi mUd· ı 
ı detl bitmek Uzeredlr • ı 
ı Kartanı elmayı ihmal et ı 
J me ! : 

ı ........................ ı 
Memlellettelll 

,oıe ve lllprller 
Söylendikine göre , Şoıe ve 

köprüler inşaatı programına de· 
vam etm~k için , 943-952 mali 
yıllarına kadar , şos" ve köprü· 
ler kanunu mucibince yaıılı tah
siıata istinad cdere.k taahhüde 
girişmek , hususunda Nafia Vekili· 
ne ıalahiyet veren "anun layiha· 
sı Meclise gelmiştir . 

Bu layihayı göre , taahhüt
lere ait senelik tedi}'C yekunu 
ı yıl önce"i tehıiaat mikterını 
geçmiyecektir . Bu miktu fevkin
de taahhüde airioilmesi ancak 
Vekiller Heyeti kararile olacak· 
tır . Nafia Vekateti bu suretle 
evvelce tesbit edilen ve ııraya 

konmuş olan şose ve köprüler 
inıaatına faııılasız devam ede· 
cektir . 

Müstahzarlar. 
reçetesiz sablacak 
Sıhhiye Vekaleti. son zaman

larda reçete ile verilmesi icap 
eden baı.ı miialabJuatın halka 
reçetesiz verilditini ve bu yüzden 
birçok mahzurlu do~urdutunu 
naıarı dikkate alarak ecıahanelerc 
çok mühim tahriri bir emir rön
dermiıtir. Uzun yıllardanberi tik 
defa olarak yapılan bu tamimde 
ültira septil namındaki müstahzar 
misal gösterilerek aacek muayyen 
haatalar için kullanılmıtı icap e· 
den bu miistaıarın reçeteıiı ve· 
rilerek halk arasında aspirie mial
lğ kullanılmuının karaciğer böb· 
rek ve safra kesesi üıerinde yap· 
tığı menfi te-sirler göı önüne ko· 
nularek üzerinde reçete ile satıl· 
ma4'ı lazimhel<liti işaret- edilen bu 
nevi spes yaliteleri t"eçoteliı. sa· 
tılanıarın şiddetle tcc~ive oluna· 
cağı ve icabında ecıanclerin ka· 
batılaçaQ'ı bildirilmektedir. 

Hususi Muhasebede 
Ceyhan Hususi Muhasebe Va 

Veteriner kongresi ridat m"muru Bay Kimi! terfian 

Veterinerler Kongresi bu · Kadirli Hususi muhasebe memur-
ayın dördünde toplanacak ve üç ; !uğuna tayin edilmiftir • Başarılar 
dört iÜn devam edecektir. dileri:ı. 

UZ~KLARDAN HABER • 
Yemek listesi-Sıcak sular-Dokuz kuyruklu kediler 

Amerikada Artık oynıyamıyacak vaziyette olan 
!arın kederini yenilememek için "golf" ve "tenis,, 
oyunlarıyas ak edil miştir. 

* 
japonyada Bir profesör memleketi. için otuz 

türlü yemek listesi tipi hazırlamıştır. Bu listelerden 
biri sudur : Seksen gram kurumuş sardalya balı~ı. 
yirmi gram beyaz. lahana, yüz gram pirinç 

• 
lzlandada : Amerika işgal kuvvetleri tabii !;u· 

rette fııkıran sıcak sulardan istifade ederek bulun· 
dukları yerde kalorifer tesisata yapmıılardır. 

* 
lsviçrede : Seyrüsefer hakkı geri alınmış olan 

otomobil sahiplerine - araba sürmesini unutma
maları için - senede on beş gün otomobil kullan
maaa müsaade edilmiştir. 

* 
Berezilyada : Depoları tıklım tıklım dolu olan 

kahve ile yeni bir elestiki madde yapılması düıü-

ııiiliiyor. 

• 1 

lngilterede : Kara borsacıların onune 
için vurgunculara "dokuı. kuyruklu kedi,, 
kırbaç cezasanın tatbiki düşünülüyor. 

• 

geçmek 
denilen 

Harpten evvelkinden beş defa daha aı at ya· 
rışları yapılıyor. Tazı yanıları ancak haftada bir 
defadır. Evvelkinden on defa az olan boks maçlan 
daha ziyade azalacaktır. Yalnaz futbol maçları ek
siltilmemiştir. Benzin tahdidah dolayısiyle beş yüz 
bin otomobil iarajlarda bekliyor. · 

• 
Senede 625 İngiliz lirası kazanan hükumete 

138 lira vergi verir Ayni varidat sahibi bir Ameri
kalı ise ancak üç lira bir çeyrek lira vergiye tabi

dir. 
• 

Hindistanda : Bir çok hükumetlerin racaları 

çenK'i kollarım hastabakıcı şekline ifrat etmiflerdir. 

Öğrendiğim ize göre, pek }'a· 
kında faalıyete geçecek olan da· 
~ıtma cıfisi umum müdürlüğüne 
taayin edilmif edilmiş bulunan es · 
ki Kudüs konsolosu Oelil Tevfik 
Ankaraya gelmif bulunmal.:tadır. 

Celal,Tevfik ve Ticaret Ve
kaleti mütehassıalarından mürek· 
kep bir komisyon. kuıulacak ma
halle birlikleri için küçüklü ve 
büyükıü bütün mahalle bak..alları
dın organize edilerek bu birlikler 
içine alınmHı ptanlerını hazari•· 
maktadır. 

Nahiye müdürlerine 
birer ev verilecek 
Nahiye teşkil ve idaresi hak

kında Dahiliye vekiletince hazır
lanan kanun lavihasının M~clis 

encümenlerinde tetkiki bitmiştir. 

Layiha pek ya~ında ruınamrye 

alınacaktır. 

Bundan ıonra, Nahiye müdür 
lerinin tayinleri dotrudan dotru· 
ya Vekalet tarafından yapılacak 

ve tayin edildikleri yerde kendi
lerine bır ev de temin olunacak· 
tır. 

Mesken buhranına 
bulunan çare . 

Ankara : 1 ( Türksöıü mu-
habirinden ) - Hükumet mesken 
buhranının önünü almak için ye 
ni bir karar vermiştir . Buna gô· 
re hususi eşhasa ait iken reımi 
daire olarak kullanılan binalar 
mayıs ayında tamaaıiyle boflllı· 
lacak ve reımi daireler yeni hü 
kamet dairelerine nakledilecektir. 
Bu ıurctle Ankarada mesken buh
ranı önlcnmif olacaktır. 

İzmirde sahlacak 
manifatura 

lımir : ı ( Huıusi ) - Şeh 
rimiıdeki toptancıların elinde bu· 
lunın mühim miktarda manifatu· 
ranın tevıi satııı için dün- aktam 
bir toplantı ~apılmıt ve alA~adar · 
lar ittiri.k etrQiflerdir . 

Manifatura tevzi komiteıinin 

defterloriH ıöre tevziat liıteleri 

ü~.erinde görüfülmüı , neticede 
aattfın fiıt milrakabe lcomiıyonu 

tarafandan halka ilin edilecek 
fiatler altıltdı kontrolü kararlat
tırılmııtır. 

Bu ınanilatura eşyHı 63,000 
metre U2iunlutundadı. 

Memleketin 
yağ ihtiyacı 

Ankara : 1 ( Türkıöıü mu
habirinden ) - Şehrimize ıelen 
yağ tüccarları , laşe Müıtetadıtı 
ile resmi daireler içip yapılacak 
margarin yatı üıerinde uıun gö· 
rüımeıerde bulunmuıtardır. 

laıe Müıteşarlıtı , resmi mü
esseselerin yat ihtiyacını ıüratle 

kapatmak v~ aade yatın piya1&da 
serbest bırakılma11nı temin etmek 
isteditirıden, imalathaneleri mar
garin yatı yapmıya mü1&it olmı
yan tüccarlar , laşe Müıttşarlı
ğından, imalathanelerini tadil et· 
mek için müsaade istemıflerdir . 
Bir kısım tüccarların ise , imalit. 
haneleri bu tip yat yapmıya mü
sait görüldüğünden bunlarla Müı
teşarhk arasında müı.akereler de
vam etmelctedir . Alikadarlırın 
bildirdiğine göre, bu müıakereler 
yarın ~leye kadar nihayet bu
lacaktır . 

laıe Müıteıırhtı, evHf ve fi
yatını teıbit ettiti zeytin yatla
rının satıfı için de şu tedbiri al
mııtır : 

Bir tenekeye kadar zeyin yat-
ları hiç bir kayda tibi olmadan 
satılacak, ilı:i ve daha fazla 11tıı
lar için de fatura mecbur:iyeti ih. 
dıı edilecektir • 

Sayfa 2 

Politika e e 
Anapa•ma 
c ....... .. 

B
ulgariıtanda yeni bir propaıan· 

da baılamıştır. Bulıır .. tacı al· 
tında Bulrar ve Sırp milletle· 

rinin bırleşmesi propıgandaaı. 

Sırbistaoa aöndcrilen Bulıar 

askeri, Sırp:istildal hareketini bas· 
tırma~a memur bir kuvvet diye 
detil, bu birliğiu bir alet ve vaıı
ta diye göıt~rilmek isteniyor. Bu
nu.. manası, Bulgar hükUmetinn 
Sırbiıtanın kenarından, köteıinden 

toprak almayı kafi ıörmiyerek 
bütün Sırbiıtanı yutmak emeline 
dütmüt olmasıdır. 

Sırplar gibi iıliklillerine düf • 
kiln bir milletin böyle bir birleş
miye razı olacakları bir dakik. 
için bile hatıra ıelmeı.. lki komtu 
millet arasında ı.aten çok acı ha
tırahu vardır. Sırplar iıtildllleri 

içiu yeis içinde dövüt6rken Bul· 
ıariarın kenuilerini arkadan vur• 
malan, buna da cbirleıme> adını 
takmaları, Sırphları bir kıtt daha 
kızdırmaktan bışka bir netice ve· 
remeı. 

Buliar asL:erinin Sırp araıi· 
sinde ilerlemesi, yalnız Sırbiatana 
aiı bir mesele halinde de kalma· 
yor. ltalya (büyük Arnavutluk) 
diye bir harita çiz~iştir. Bünunla 
(Büyük Bulgariıtan) huritaıı. Ma
nastır gibi bir takam noktalarda 

çalışmaktadır. Bir rivayete ıöre. 
Bulıar askerinin Sırbiıtanda iler· 
lemeti üzerine ltalyanlar icap e · 
den yerlerdeki kuvvetlerini arttır· 
mıolardır. 

ltalyanların ıöılerine k~sdir· 
dikleri ganimet de yalnaz bu il• 

halarda kalmıyor. Büyük Hırva
tisian diye diye bir İtalyan rüyası 
vardır ki buna Macariıtanı bile 
katmak, yani Hırvat ve Macar 
taclarını, <Hırvatiıtan kralı Namis· 
lav> unvamnı taııyan İtalyan pren• 
si Amedo'nun idareainde birleş· 
tirmcık hülyaıı c1a vardır. 

Diter tarafta Macarlarla Ro. 
menler arasındaki tokrak kavıaaı 
da uyumamıftır. 

Bütün bu çaprışık emel ve 
ihtiraslar, orta çata mahauı bir 
manıara yaratmaktader. Sanki 
Mihver çer~vaindeki birleşik 
Avrupada birl'ftDe ve anlaıma 
heveı ve iıtidarları pek faıla bir 
derecede ~öıe bata.ıı) or. ·M. H. Z. 

Hastalara konser 
lıtanbul : 1 (Türkıöıü muha· 

biriodea) - Seı .sanatkarı Mü
zeyyen Senıtr ve arlıadaıları Ne
cati Tokyay. Sellhattin Pınar, Ccı· 
mal ve Haıan T.ahain uçflncü kon· 
serlerini dün Heybeliada ıan.tof • 
yomunda verm\tlerdir. 

Sanatoryomun ıenif salonu 
dolduran h11talaran önünde veri
len konser, haatalara neteli .daki-

kikalar Yatatmıt ve haataların her 
türlü an ular ı yerine getirilmiştir. 
Hastalar ıeı sanatkinu11zdan bir 
çok farkılar iıtemifleree de hu. 
tahanenin kıym~tli batdoldoru bu 
konserlerin kasvet datıt ... k için 
aanatkilann temiz dütiinceleriyle 
verilditini, nefeli dakikalarda ıc' 
duymanın. dvyurmanın dotru ol
muyacafını ileri ıilrerek baııJarı· 

nın proıramrlan çıkarılma11nı rica 
etmiflir. 

Her fatk• büyük bir alkı.ı. 
karfılanmat ve konaeri miteakip 
bir hasta. aanatkirlara t~tekküıı 

ettikten sonra bir buket vermi,f 
tir. 

Hastal1r aanatkartardan llu 
konserin takrM&nı rica etmifler 
ve bu a:-ıulara memnuniyetle ka 
bul edilmittir. Bu konaer bir iki 
hafta ıonra tekrarlanacaktm: 

Haıtahanenin kıymetli 1ert8bi· 
bi matbuatın bu konserlerin de 
vamı için ıösterdikleri haıusiyet 
ten dolayı tetekkik etmektedir. 

İtalya • Balkan 
' Tren Seferleri 

Roma : 1 (A.A) - 3 May11· 
tan itibaren İtalya • Balltaalar 
arasında dotru tren aefeTleri !tar 
layacaktır. Difer bir tren Rom ya 
Budapcıteye batlayacaktar. 

1 
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Tetkik e • 
IDAblaama 
,., .... c1a ... 

Sillhlanma yanşında iÖrülen 
llıGdhiş rakamlar, hususiyle Alman· 
ta, lnriltere \'C Fransa için, mali 
~t&clcler doktırmaktıdır. Ameri· 
'daki gibi bir memlet,et için bu 
~tsraf, Milli varidatın ehemmiyet· 
~~ bir kısmını teşkil etmekte ve 
uııyük bir borcun tediyesi için 
llledyuu, parayı taksiı ile nasıl Ö· 

derse, Amerika devleti de ayni 
~kilde borcunu ceste itfa cdtbi· 
~tktir. 

Halbuki Almanyada borç, Mil· 
~-varidatın çok fevkindedir. Yani, 
~Vlet, bir senede kazandıtı para 
~ bu uturda harcadıktan başka, 
~~er acnclerden kalan .servetinin 
"'lıYahnı da buna hasretmektedir. 

lktisadca düşdnülecek olursa, 
bu Servet, faiz getirmiyen bir ser· 
~tltir. Fakat, Almanya, hatta hal· 
)a ve belki Japonya, harbin so· 
"ıl\da, memleketlerine ilhak ede· 
Ctklcri arazilerle sahin olacakları 
~Ghim servetleri, şimdiden hcsa 

1 • katarak, sarfettikleri paranın 
ı..•iıi mürekkebini almak ümidini 
"tsltnaektedirler. Her ne olursa 
~•un, bu çok kazalı bir speı.;ü 

'YQndur. 
ALMAN SiSTEMi 

il\ Bu teknik ihtilaflardan sarfı 

35l•r ederıek, Almanyanın 1934· 
t lenelerinde harp malzeme mu 
1~1 &iıtemi şöyle tebarüz ettiri· 
"bilir : 

1 Suıh halinde hınp iktisıtdı 
b~lhi~i .. Fakat ahalinin bu müt 
~· lbasra(lera iÖrıül rııaıiylc iş. 
tı •le cdccetindeo emin olmadı· 

111 
"dan , cebir ıistemi tatbik et· 

~ e~ lhecburiyetinde bulunuyor . 
~ • &ervet asker ve. iktiıadi bir 

6 Ytt tarafından .. dcrber e<li-
~Ot. 

ld l\lnıanyadan para ihraç eden 
.._ •rrı cez.uına çarpılıyor, dahili 

t"tller • altınm müsaderesi ve 
t"r•\r.ı naktiiye ( infılition ) ile 
;ftrber bir halde bulundurulu
~t • Her şey mükemmelen dev 

tırafından teabit olunmuştur . 
li~leııcıelerle ferdlerin dahili is· 
~''- ne miktarda iftirak ede· 
Itri, bunların uzun veya kısa 

'deleri tibi en ufak tcferru• 
1 

ltalya da bu şekilde bir ıİ!l· 
" kabul eôilmif iıc de , ran-
'-'•nı Aımanyao11kine nisbetle 

ÇQk dundur • Sebebi de IÜ· 
~İindan fazla kırtasiyecilik ve 
.. ın berikiler kadar diaipline 
ıp olrnamaımır. 
'Fakat. . Bu ıiıtcmin bir had 
"•rdır : lhti'-·at ıervetin tüken 
~i J .. 

-4\hrıanya ve ltılya , umduk· 
1
• 1henıleketleri v~ ıervetleri ele 
1te111uıerae , vaziyet ne olur? 
buııın bu iki memlekette en 
llYandıran •Ühim mesele. 

Sırbistandaki Çete 
muharebesi 

Milaailoui~in ••İr 
•dilclifi yalan 

Londr• : ı (a. a.) - Sırbis 
Urı Almanlara karşı harekette 
ıi ~n Mihailoviç'in esir edilmedi 

tt:~n radyosunda itiraf et 

lngiliz Dahiliye 
l'lazınnın nutku 
~~ndra : ı (a. ı.) - lnailiz 
~)'~ nazırı bir nutuk söyliye 

.\lr!'lttreye yapılan gayri inea 
•" a~ınlarını anlatmış ve 

. ın şuursuzlutunu tebar~z 
14lir. 

aus cephesinde 
il ~keri faaliyet 
i tırtin ! l ( A. A. ) - Mı· 
• ~ •lunJar.ı püıkürtülmüı· 
tı llQalde Alman - Fin kı • 
bir diitıaına kayıplar verdirmiş 

Gr Çok ~ıvaı uçatmı düıilr
flt · Sıvııtopoldaki aekeri 

11&~ "e altırı edilmiı , yanım, 
ltt· ~-bılırı atılmııtır . Sov. 

uçı1' kı~·betmişlerdir. 

TORKSôZu 

_Dl$ HABERLER 
Hlf ler Mussolini 

görüştü~er 

, ••••••••••••• Almanyadan kaçan 

general Jiro 1 
AMERlKADA 

( Bışa 1 inci sayfada ) 

AJANLARA KARŞI 
YENi TEDBİRLER 

Vaşington : 1 (A.A) - Bir · 
leşik Amerikada ecnebi ajanları 
faaliyetinin kon trolü için en sıkı 
tedbirler alınaçaktır. 

Londra : 1 ( A. A. ) - Ge

neral Jiro Almanyadan kaçmış 

ve lsviçredf'n lngiltere}•e mütevec· 

ca1en yola çıkmıştır . foakat ge· 

neralin şimdi ııt:rede 

nü-ı malüm rleğildir. 

oldu~u he· 
Konuşmadan iki milletin si

yasi ve askeri planları hakkında 

tam bir görüş birliği rıdic~si çık 
mııtır. Almanya , ltalya ve müt· 
tefikl~rinin ıon zaferi ellerindeki 
bütün va11talarla temin etmek 
hususundaki azimleri bu müna 
sebetle bir kP.re daha belirtilmiş. 
tir . 

.............. 
~ ~-

Uzakşarkta 
(Baştararı Birincidt) 

ponlar Mındanav adasında hava 
üstünlüğünü t~min etmişlerdir. 

ilan 
CEB[lİBEREKET ASlİYE 

HUKUK MAHKEMESİHD[N : 
Alman hariciye nnırı ve ltal· 

yan hariciye nazırı siyasi görüş
melere iştirak etmişler ve bu su
retle dış siyasetin bugünkü mese· 
lelerini konuşmuılardır . 

Tokyo : 1 ( A. A. ) - Ja· 
ponlar Viyon ve şenıi şehirkrini 

. ~iddetle bombardıman etmiştir. Osmaniyenin Kar çay mahal· 
Melborn : ı ( A. A. ) - lesinden Alliş Ali oğlu Ömer va· 

Askeri görüşmelere Almanya 
namına Başkumanrian Martşal 

Kaytel ve ltalya namına Kaval 
lero iştirak etmifleı clir . ltalyanın 
Romadaki büyük elçisi Forı Ma. 
kenz.en ile İtalyanın Bertin elçisi 
de görüşmelerde haıır bulunmuş· 
tardır. 

Amerikada'ki 
harp endüstrisi 
Vaşington : 1 a a. - Harp 

endütrisi bölgelerinde tetkikler 
yapan istihsalat dairesi umum 
müdürü raporuAu Ruıvelte ver· 
mit ve vaıi_letin iyi ol<lutunu ve 
f apat daha f aıla çahşmalc lürnmu· 
nu bildirmiştir. 

İngiltereye 
hava akınları 

Londı a : 1 ( A. A. ) - Al 
mantar dün ıcce bilhassa doğu 
şimal lnıiltercde faaliyet göster 
miştir . Bazı yerlere bomba atıl 

~ıııtır • Bir kaç kişi ölmüş ve .va 
ralanmııtır. 

Londra : 1 ( A. A. ) - ln 
giliz uçakları Almanya ve üsle 
rine siıtemli akına devam ederken 
Alman hava kuvvetleri de lngiliz 
tehirlerine a~·ni surette taarruzla 
ra başlamııtır . Dört şehir ciddi 
bir miıilleme hücumuna maruı 

kalmıttır . 

Macaristan da 
suiistimal cezası 
Budapeşte : 1 (a. a.) - Me- ı · 

buslar meclisi suistimal yapan me· 
murların daha şiddetli cezalara 
çarptırılması için ~yeni bir kanun 
kabul etmiştir. 

Hindistanda 
fikir ayrılığı 

Allahabad : l (a. a.) - Eski 
Madrad bı~vekili müslümanların 
ayrı devlet teşkili teklifinin reddi 
üzerine kongrenin icra komitesi 
azahQındın istifa etmiştir. 

Al manyadaki 
zirai seferberlik 
Berlin : 1 ( A. A. ) - Al· 

manyada 10 yatından büyük ço 
cuklar ziraat seferberliginde kul
lanılacaktır. 

Cebelibereket Ağır 
Ceza mahkemesinden: 

Oımaniyenin Ali beyli mahl· 
leıinde 12/21942 tarihinde ölen 
Ali oğlu 280 dopmlu Sadılun 

terekeıi tahrir edilerek metca · · 
kitmdao 119 lirası variıi zulı\lrun • 
da verilmek üzere mahkememiz 
emanet dai;eıinde mevcuttur· 

V ariıi oldutunu iddiı edenler .ı 
ilin tarihinden itibaren üç ay 
zarfında mıraıcılık veıikaaile 
muracaat etmedikleri takdirde bu 
metrukitanm hazioey~ irad kayt 
edileceti ilin olunur • 

ZA YI - Hamil bulu~duQ-um 
hüviyet cüzdanını kazaıtn zayi et· 
tim. Yenisini alacatımdan eskisi· 
nin hökmü olmadıtı ilan olunur. 

Cebelibereket Osmaniyesi • 
nin Rizaiye M.den Hüseyin 
oğlu 930 doAumlu ltyas 

14 t 06 Sonyürek 

Uçaklarımıı Japon üıterine ve . rislerinden karısı Ayşe tarafından 
bilhassa Ycnigineye akınlar yıtp kara çay mahallesinde kain Şar· 
mıştır . Bir çok Japon uçakları kan değirmen harkı, Garben taş-
bombalanmıştır. Salamonada uçak la yapılmış duvar şimalen yine du· 
larım

0

11. düşman teıislerine akınlar var Cenuben Köse Yusuf bahçe-
yapmış ve üç düşman avcısır.ı leri ile mahdut 16 dönüm ve yine 
düşürmüştür . Kaybımız hafiftir . ayni mevkide Şarkan Gök otlu 
Salamon adalarında Tulazmiye Mustafa ve Haydar bahçesi Gar· 
yapılan Japon hücumu netice ben Alliş değirmeni Şimalen yol 
vermemiştir . Cenuben yol mahdut 5 dönüm ve 

ık• • A • k yine ayni mevkide döı t tarafı yol 
ıncı merı a ile çevrili 10 dönümki ceman 31 

ordusu komutanı dönüm taılayı halı eraıiden iğmar 
Stoltholm : ı ( A. A. ) - ve ihya ederek içerisine portakal 

ikinci Amerikan ordusu komutanı akacı dikme suretiyle bahçe hali· 
Vaşingtona çağrılmıştır . Yerine ne getirdiği ve 50 seneden beri 
Ponas Pöri tavin cdiltcc"tir. tasarruf ettiğinden namına tapuya 

Japon fmparatoru tesçil edilmesine dair Cet:ıelibere· 
ket Sulh Hukuk mahkemesine ika 

istişarelerde me eylediği ıesçil davasının icra 
Tokyo : 1 (A.A) - İmpara · kılınan muhakemesinde bu yerin 

tor dün başvekil ve hariciye na· sahibi ahcri olup olmadığının ga· 
zıriyle planlar dairesi reisini ka · zete ile ilanen neşrine ve kaydi 
bul etmiştir. olup olmadığının tapu dairesinden 

Maltaya Hücum sorulması karar veıilmiş olduğun· 
Malta : t (A.A) - Perşembe dan bu yere ait itirazı olanların 

günü Maltaya yapılan hücumlarda l Cebelibereket Asliye Hukuk 202 
altı düşman uçağı düşürülmüş. notu do~ya müracaatları ilan olu-
tür. nur. 1410 5 

DEVlET HAVA YOllARI UMUM M000RL0~0MOEN: 
4.5. l 942 tarihinden itibaren Hava seferlerinin Elazığ hattı 

hareket saatlerinde aşağıda gösterilen değişiklik yapılmıştır. 

Ankara· Elazığ 

Saat Dakika 
()() 

25 
40 
25 

-Ankara Şehirden (Otobüs) 
Ankara Meydandan(Tayyare) 
Elazığ Meydana (Tayyare) 
Elazığ Şehire (Otobüs) 

Elazığ· Ankara 

PazarlHİ, Çarıambo, Cuma 

Elazığ Şehirden (Otvbüs) 
Elazığ Meydandan (Tayyare) 

Ankara Meydana (Tayyare) 
Ankara Şehire (Otobüs) 

(3067) 2-4 

14. 
ı 4. 
17. 
18. 

Saat Dakika -6. ;{Q 

1. 30 
10. 45 
11. 00 

14106 

SEYHAN ORMAN CEVİR6( MOOORlOGONOlN: .. 
Cinsi Kental Lira kuruş 

Çam enkaz odunu 5 713 00 12 
1 - Hat y vilayetinin lskenderun kazası dahilinde Hayma· 

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

2 ,.._ Satış 1~ · 5 • 942 günü saat 15 de Seyhan Or. Mü· 
dürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalmın muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projelrri Orman umum 

müdürlüğü, s~yhan Orman Çe. müdürlüğü, lskenderun Or. 
Bölge şefliğinden almır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 41 kuruştur. 
6 -Satış umumidir . 
7- Orman 28 - 4 • 9 ı2 gününden itibaren on beş gün mün· 

detle satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 
9 - Talihlerin Ticaret odası vesik~sı veteminat makbuzla-

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

Sayfa 3 . 

, ......................... 1 
1 Nazarı dikkate İ 
• • • Ceyhan iktisadı Milli Tea•fln Alim ve • 
•ısıtım Ortakhtı Kooperatll Şirketinden! 

Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş • 
: olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım : . 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye-8 
: niden Ceyhanda faaliyete başlaınıştır. Her: 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve : 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
: kar mukabilinde perakende olarak satışa • 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- I 
•ı tış mağazasına uğramaları kendi menfaat- : 

leri icabıdır. 4-26 14082 e 
• ........................... 

~-~--~~--~MM~~~ 1 iLAN 1 
( 1- Bir aded işler halde (36) lık Dizel 1 
1 Makkormik. si 
I~ 2- Bir aded (36) lık az lamirle işler ~I 

I
~ Dizel Makkormik. 1 
~ 3- Bir aded (3) numara az tamirle işler ll 

1 biçer çeker satılıktır. Göreceklerin, izahat ~ 
I~ alacakların Abidin Paşada Tahsin Bosna ~ 
~~ticarethanesine müracaatları 1-2-5-6-714002~1 

~WlUWMMW~~ww~•WW~~ 

i 1 an 
Osmaniye Belediye Riyasetinden 

KAPAll ZARf USUlll[ EKSil TME ilANI 
Elektrık t e s i s a t ı m ı z ıçın gerekli bakır 

tel, fincan, sigorta s:prri, siperi saika, ve umum tenvirat malzemesi 
evvelce satın alınmış ve bu kerre bir garojen motoru ve ha\'a tüpü, 
tedarik edilerek gazhane binamiz bil islah santral binasına çevrilmek 
ve gayri hususat müteahhide ait olmak iizere yeniden bir proje ve 
keşifname yaptırılmış ve nafia vekaletince tasdik olunarak 8, 6, 942 
Pazartesi gunü saat 14 de ihalesi icra edilmek üzere mevki ilana ko· 
nıılmuştur. isteklilerin ticaret odasıııda kayıtlı olmaları ve ihaleden se · 
kiı. gün önce bulundukları yerin valiliklerine müracaatla müteahhitlik 
vesikası almaları ve fenni mesut yeti üzerine alaca le bir ıniilıerıdis ve 
% 7,5 teminat gösteımeleri ve teklif mektuplarını kanunun 31 inci 
maddesine uygun şekilde hazırlanmış olarak ihaleden bit saat önce 
encümen riyasetine verilmesi meşruttur. Mevcut malzeme ile keşif 
projelerini görmek için Osmaniye Belediye kalemine ve moloru gör
mek için t.,kenderuıı Belediye riyasetine müracaat olunması ilfın olu· 
nur. 2--7-12- 17 14108 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 

OSMANiYE KASABASINDA, YAPllACAK ElEKTRİK TESİSATl
NA AİT KAPAll ZARf USUlilE (KSİl TME 

1 - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak islediği su ve 
~lektrik tesisatı dolayısiyle gtrekli bakır ki, fincaıı, _,igorta, siperi 
saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce ınübayaa ~uretıle hazırlan · 
mış ve bugüne kadar ayniyat anbarında muhafaza edılm iş olup bu 
kerre su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyen kı · 
sımlannın tenvirine kafi gelecek takatta tesisat vücude getirilmesi için 
bir tadilat projesi ve keşfi yaptırılmış \'e bu proje ve keşifnarneler 

de nafia Vekaletinin 16/1/942 tarihli tastikınıt iktiran etmiştir. 
2 - Motör, ve hava, tüpü, lskenderun belediyesinden devir alı 

nacak ve mevcut gazhane binasına islah edilerek elektirik fabrikasına 
çevrilecektir. Dinamo tevzi tablosu ve tcfenüatı gibi malzeme ile ahşap 
direklerin tedariki ve alat ve makine!erin lskenderunden Osmaniyeye 
nakliyesi ve montajı müteahhide ait olmak üzere yapılacak tesisat 
işlerinin keşif tutarı 14806 liradan ibarettir. 

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

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile ı ı 10 lira 45 
kuruştan ibarettir. 

5 - isteklilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı olmaları, ve 
İhaleden sekiz gün fnce bulundukları yerin valiliklerine müracaatla 
bu eksiltmemize iştirak ebebileceklerine oair müteahhitlik vesikası is· 
tihııal etmiş olmaları ve bu işin fenni mesuliyetini üstüne alacak mü . 
hendis göstermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının kanunun 32 inci maddesine uygun su· 
rette hazırlanması ve ihaleden bir saat önce makbuz mukabilinde be· 
tediye encümen riyasetine tevdi olunması 15.zımdır. 

7 - Postada vwku bulacak gecikmeler nazarı itibara almmaz. 
8 - Müracaat edildiği takdirde keşif ve projelerinin birer nus· 

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 lskendt>run helediy~si 
riyeseline müracaat etmeleri 2-6 - 10- 15 14107 
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Sayfa 4 TÜRKSÔZÜ 

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

- -- - - - -
B o R s A 1 

: •• •• •• 1 
i TURKSOZU i 

11 
PAMUK - HUBUBAT 

'I 
2 - 5 - 1941 

KILO--FIATI 
CiNSi En az En çok 

:.· 1 • Gazete ve Matbaası • 

K. s. K. s. 
, .. o=- = 

Koza 1 0000 00,00 
Klevland Ç. ~o.oo j 
Klevland 1 00,()(· 00,00 ' 

- 00,00 · Klevland il G0,00 

• • ·M. Parlağı 00,0C I 00,00 • • ~ 

P. Temizı 00,00 00,00 

• • Kapım~ 

: T Ür ksözü OKUYUCUlARINA OÜNYANIN HER TARA- 1 
: f l~DA vu~u B~LAN ~A~İS~URİ ~ÜNÜ _6~- i 

il Y. Çiğidi ---,-00,00 1 

K. Çiğidi 1-0,00 ,_ 
il Susam-- 0,00 
11 Buğday yerli 00,0 -ı 0,00 
-Arpa -- 0,00 Q,üO 

: Gazetesi NUNEVERIR. TURKSOZUNU TAKIP EDiNiZ. i 
• • 

-YÜlaf -0.00 0,00 - ı_ ,_ . -
Serb,.s Döviı Kurları 

DOLAR 

: Kitap, mecmua, çek, bilet, atış, · 1 
: pıan, barlta, 11uamam matbaa TürksözÜ : 

Alış 129.20 

Satı~ ın.20 

STERLiN 
lıholôt lıt>dellerı ( m<ıl ,.. 7'16 

• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • 

•
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası • •• 

d .. li ) primli salı$ 
T urlciyeden göndı-rilfln nuv · 749 
lun buJellerı 
ihraç edilf'n mal bedellf'rİ 'J')l:S 

• tab ve sflratıe elden çıkarır. • 
olorol< q•len Döviılerln oh$ 
~uru 

'( orJını vtt seyyohloro v ... 7'28 • • suite- i~ln !lelf'n dövizlerin 

• • olı, lcuru ' 
' 

Primslz safı$ ( Tolı~ll mas· 524 ' 

! Türksözü Cilt Kısmı ! rotları vesaire ) 1 

1 

Pr imsiz obJ Kuru 520 1 
,, __ 

·-·- -• • ! SAGLAM, TEMİZ, ZARİF CİLT İSLERiNiZi ANCAK TORKSOZO il 
• MÜCELliTHANESİNOE YAPTIRABiliRSİNİZ • 

Nllletçı eczane 

TOROS ECZAHANESİ • • • • ........................................ -• 
T. iş Bankası 
Klçlk tasarruf beıapları 

1942 ikramiye plAaı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ağuıtoa. 

2 lkincite1rin tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 

" 
~o .. - 1,500 .. 

3 " 
500 

" 
1,500 .. 

10 .. 250 " 
2,500 .. 

40 
" 

100 " = 4,000 .. 
50 

" 
50 " = 2,500 ., 

200 .. 25 .. = 5,000 .. 
200 

" 
H. " = 2,000 

" 

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

~~~ 

TORIİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl : 1888 

Sermaye•İ : .100.()()().000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve tic)lri her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve. ihbarsız tasarruf hesaı:;lar.na en 
a:ı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa~ıdaki plana göte ikr:ımiyc da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • . 500 • 2000 .. 
• .. 250 

" 1000 " 
40 

" 
100 

" 4000 " 
100 .. 50 il 5000 .. 
120 

" 
40 " 

4800 
" l60 20 .. 3200 .. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eyhil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 H uirıo tarihlerinde çekilecektir. 

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

Yeni carnl yanı __ ..................... ... 
;:::::zzzzzzzz:mnı:zzzz2D1Cz:z~ 

= NEZLE = 
= Kırıklık,Baş, = 
lf Diş ve adele M , 
~ ağrıları U 
A .. , En seri ve en kati şe· M 
~ ~ i kilde yalnız kaşe = 
n ~: GRIPIN ~ 
; ~ j. ı ; " l ile geçer " 
= '\ ;::=- _ ! Hav alarm serinlediği bu RR 
M günlerde alacaQmız ilk A 

fi tedbir evinizde birkaç GRtP.N bulundur1t1ak olmalıdır. JI 

R 
R 
M 

" H 
R 
R 

Kalbi buzmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

l.ımıınunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. 

i 1 an 
Niğde Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 

l - Niğde Hususi idaresine ait Ulukışla kazasına bağlı Çif
tehan civarındaki (Çörmük) kaplıcası, üç sene müddetle ve 
kapalı zarf usulu ile 20/4/942 tarihinden itibaren 16 gün .müd
detle arttırmaya çıkarılmıştır . 

2- ihale, 5,15/942 tarihine müsadif sah günü saat 15 de 

Niğde Vialyet Daimi Encümeni odasında yapılacaktır . 

3- Talip olanların mezkur gün saat 14 de kadar teklif 

mektuplarını Daimi Encümen riyasetine makbuz mukabilinde 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Muhıımmerı bedeli (27999) lira (99) kuruş olup teminatı 
muvakkate mikdarı 2100 liradır. 

5- Talip olanların şartnameleri Ankara, lstanbul, Kayseri, 
Adana, Mersin, Konya ve Niğde Hususi muhasebe .Müdürlük-
l~rinde görebilirler. 28-29- 1'-2 14083 

2 Mayıs 1942 

ilan 
B E L E O i Y E R i Y A S E T i N O E N :: 

1- Kumaşa Beledeiye tarafından temin edilmek ve dikiş 
ve malzemeleri müteahhidine ait olmak şartiyle Belediye zabıta 
memurları için (32) takım yazlık elbise yaptırılacaktır • 

2- Elbiselerin muhammen dikiş bt-deli, ,beheri (17) lira 
hesabiyle (544) lira ve muvakkat teminat akçası (39) lira 70 
kuruştur . 

3- Sartnamesi yazı işleri kal~miııdedir. Arzu ~denler her 
zaman müracaatla görebilirler . 

4 - İhalesi 12/Mayıs 942 gününe ınusadif Salı günü saat 
on beşte Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5- Taliplerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminat ak· 
çalariyle birlikte 8P.le<liye: Enc-ümenine müracaatları ilan olunur, 

25 - 26-30-2 14079 ------- -

DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
Bergin bastaıarını maayenella- ~ 

nesinde kabul eder. n 
zzuuu:uuuzuuAu:z=::xxxx:I 

1 

' 

OiŞ MACUNUNUN · YARA TTl~I' SIHHAT, 
CAZiBE VE 60ZElLİKTIR ! 

Bitin aQrd&J'ID paazeblrldlr 

ıBeyhude ıstırap çekmeyiniı 
, 

' 

BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ atrıl•· 
canı süratlc iıaleye kafidir. Ro-

r 

natiıma cvcaı, sinir mafsal "e 
ıdcle ıstırapları NEVROZIN'le 

teda~i edilir, Müeaair illç : 

N E v R ~o z 1 N • dir. 

'NEVROZiNi TERCiH EOiNll 
icabında günde ,3 kaıe 'alınabilir 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçli 
Basıldığı y~r : Türksözü Matba•fl 

r 


