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Vurgunculuk ve 
Büyük Kazançlar 

Necmettin Sadalı 

büyük harpte hiç bir 
)erde vura-un ka.ıancı yasak 
detildi. Cephede insanlar ölür· 
' geride bu ölenler yüzünden 

tenginleri türedi. Hiç bir 
lekct bu aııra kazançları kal· 
llyı, hatta kısmayı aklına ge · 

lbiyor, bu yolda tedbirler al· 
)il cesaret edemiyordu. Bazı 
. leketlerdı~ paralı sınıf bükii· 
.' Yerinde tuttuğu, ve ona söz 

. tditi için harp zenginliği ya· 
'-itle bir çeşit politika propa · 
d.aı sayılıyordu. Bzide bile, 
l~t eli ve zoruyla biç yoklan 
i1aıler türetilmeşine yararlı ola· 
1 feldinde sakat nazariyeler 

Uftu• iri kıyım vurgunculuk, 
"dan Amerikaya kadar · ge· 
h.rbin büyük rezaleti oldu. 
~ecede ki bu büyük kazanç· 
. tadı damağında kal8n harp 

. ~cılara büyük dünya gazete · 
İ ve bellibaşlı politikacıları 
tderek yer yüzünde sürekli 

~p tehlikesi ve kadrosu ya· 
suretiyle milletler arası 

ıdanma konferıtnsının suya 
d •illde büyük rol oynamıı · 
it. 

11tt harp başladıtı zaman bü· 
4evletler geçmiı denemeler· 
~11 aldılar, harp yüzünden 
lll olmanın önüne ieçmeye 
lar. Bu alanda rejim ayırdı 

. tilıniyor. Komünist Rusya, 
t italya, Nasyonal • Sosya· 
>Jınanya yahut Kapitalist ve 
tll İngiltere harp kazancını 

edecee tedbirler.de birbırle· 
hrlf ediyorlar· Vurguncu, 
l'erde atır ceza görüyor. 

tlk.t divi, sadece vurıuncu· 
'-'luna dizmek, batını balta 

t lte•ınekten ibaret detildir. 
"P ka:ıancı zalnaz vurguncn · 
' Yani snç şeklinde belirmez.. 
1 kanunların suç saymadıtı 
kazançları da vardır. Yahut 
kiınseler kanunlardan kaça· 
Yolu bularak büyük kazanç· 

tide edebilirler. Netekim çok 
tele büyle oluyor. Malını beı 

1
. faıtaya aatmtŞ ve bundan 
ita fazla kazanç almış bir 

"- dükkancı atır ceza gördü• 
ide birdenbire yüz. bin lira 

111•eraıiş dükkansız bir ko 
Otıcunun bu kazancı harp yü· 
n nıidir, hiç sorulmuyor. 

M ~il aibl hallere engel olmak 
M it ki birçok memleketlekde 

1 
. •çık vurgunçuluk yasak edil · 

t 't, gizli vurıunculuğun önü· 
tçllınek için herkesin her 

M l lc.ıinç mikdarı kısılmtttı-. 
11 karann Amerikada da alın· 
~r veriliyor· Reisicümhur 

ti •~itin teklifi üz.erine her· 
b· 'bır vatandaım yılda yirmi 

•n dolardan fada kazanma· 
YUak olunacaktır. 

~laaerika tibi kapitalist ve li· 
a 'bir ı:nemle ette vataudaıın 
· -ıc"e kanuna uygun kazancını 
I 111hak ne ileri bir adımdır, 
~'laaak kolaydır. Bondan baş· 

laaerika g!bi her yıl, bin· 
' 0aı binlerce kimsenin mil· 

' ita. 1 
tlt 1 Yar heıabile kazançlar 

leftı" d"t• · tt r ı ı en zengm mem· 
t'-t . bu kal.ancın yirm beş bin 
tj'-ı~ndirilmeıi ne derin bir 
~ 1~ •nlatımıdır, bunu da aıı · 
~tile; detildir. 

~· l•ncı bu derece kısmanın 
~iledir? Zengin düımanlıtı 
i~ 'Yt , çünkü Amerıkada zt'n · 

t ılctil , zenhin olmamak 
"'- · liarp içinde çok pua ka· 

l\ırı 
t cephede can verenlere 
tair ... d ,... d- - . ·'l tib· "" eçe5ı uşuncesı mır 

ti~ ahlak duygu ve düşün· 
ltk•"-a küçük , daha yoksun 
İt, ~ler politikasında yer bu• 
'-1 lberikan zihniyeti buna 

•n a ._ d 
(O-. }'ıurı ır. 

-..-... 3 1lnoll 1&Jfac1a> 

: .................................................. : 

İTevzi Teşkilitıİ 
ı ı 
ı ı 
ı ı 

I Bu ay Sonuna kadar 1 
1 birlikler kurulacak 1 
: : J Anlıara : 2 (Türkaözü Muhabirinden ) - Tevzi i 
ı iıle,,ile uğra,acak olan mahalle hirliltlari teıkili iıinin ı 
ı Mayıı aonuna kadar bitirilmesi husu•unda alakadar ı 
ı makamlarca tertibat alınmaktadır. ı 
ı ı 
: .................................................. : 

.. 

Yukarıdaki resim Sovyet toprağı,.da bombardımana ui· 
ramıı bir ıehrin bir aolıoiını göalettiyor. Sovyet cepheıine 
ait haberler diğer ıüturtlarımızdadır. 

Moskova elçimiz 
--Bir mtlddat IÇID ·--

/ stanbulda kalıyor 
SOVYITLBB 

CBPBBll 

Almanlar mütemadiyen 
kuvvet yığıyor 

ALMAN ZA YIATI 
Bern : 2 (A.A) - Jurnal Eö 

jenevk askeri muharriri yazıyor: 
Ruslara nazaran Almanların klf 
aylarındaki asker zayıata 133,000 
ölü, 403,000 yaralıdır. Almanlar 
fimdi Rus cephesinde hergün 
kuvuetlerini artırmaktadır. 

Alman sanayii fevkalade gay · 
ret ıöstermektedir. Alman ordu· 
suuda bir çok terfiler yapılmıftır. 
Hitler yaz taarruzu için kumanda 
heyetini gençlettirmek istemiftir. 

Berlin : 2 (A.A) - ao.fn 
cephesideki taarruzlarımızda düt· 
mao 31 top ve bir çok esir al· 
clık. Rusların müteaddit tarrruz · 
ları tardedilmiftir. 

Amerika tek başına 
Japonyayı yıkacak 

kudrettedir 
Londra : 2 ( a. a. )- Ame· 

rikanın Londra büyük elçisi Kray
tan gaıeteciler toplantısında be
yanatında, Amerikanın tek başına 
Japonyayı yıkacak kudrette oldu
~unu, halkın Sovyet Rusyaya aıa. 
mi yardım yapılması arzusunu 
~zhar eylediğini SÖ.}1 lemiştir. 

lıtanbul : 2 ( Türksözü mu
habirinden ) - IMoskova .. büyük 
elçimiz. halen 1stanbulda bulun
maktadır. Haber aldığıma göre, 
büyük elçimiz on beş gün kadar 
lıtanbulda kalacaktır . Büyük el
çimizin tedavi ihtiyacında olduğu 
da söylenmektedir. Di~er taraftan 
alınan malümata göre , Türkiye 
büyük elçiliği haleu Moskovada 
değil, Kuybitefde vazife görmekte
dir . 

" Hitler bana dedi ki ,, 
kitabının müllifi tebaa 
değiştirmek istiyor 

Nevyork : 2 ( a. a. )- Dan
sigteki eski siyaset adamlarından 

Herman Branşik Amerika tebaa
sına girmek arzusunu göstermiı· 
tir. Herman Almanyadan kaçaraı. 
lngiltereye gitmiı ve oraJan 1940 
da Amerikaya gelmiıti . Bu ıat 
k Hitler bana dedi ki > eserinin 
müellifidir . 

Petenin nutku 
Viıi : 2 ( a . a. ) - Mareıal 

Peten dün bir nutuk söylemiştir . 
Marcfıtl bu nutkunda Fransıı mil
letine ve bilhassa Fransız iıçisine 
hitap ederek, patronların iıçileri 
aıami derecede korumasını ve 
işçilerin de sınıf fevkine asla bak
maksızın devamlı ve çok çalıı · 
malarını tavı.iye etmiştir . 

Alman generali Guhr 
Ankaradan · ayrıldı 
Ankara : 2 (Türluözü Muhabirinden)- Von d•r Gole 

müzHinin açılıf töreninde bulunmak üzere rehrimize 6•/e~ 
Guhr bu ak'ramlıi elııpreale rehrimizden ayrılmırtır. 

Miıalirler ortlu müme11illeri, Alman elçiıi ve elçilik 
erkdnı tarafından utarlanmırtır. 

~zakşarkta 1 

Bir Çla kola 
lena daramda 

Bazı /n~iliz lıuvvetleri 
Hindi.tana çekiliyor 

Japonlar Mandalayı 
dün işgal etti 

Ankara : 2 (Radyo Gazeteal)
Birmanyadan gel~n haberler Ja
ponların burada :ıaferler kazan
dıgını bildirmektedir . Rangundan 
başlayarak Mandalaydan geçen 
Birmanya yolu artık kapanmış 

bulunu}or. Ruzvelte bu vaziyet 
kaııısında bir ıüal tevcih edilmiş 
ve reis şöyle demiştir : 

- < Çine başka yolla yardım 
yapılmaktadır . · > 

Londra : 2 ( a a . ) - Roy· 
ter askeri muhabirinden : Japon· 
lar Mandalay bölgesinde Leşyo· 
dan cenuba doğru yürümekte
dirler . 

fGerial 3 ünoii 11Ulada' 

r ...................... , 
J Fudbol grup J 
ı birincilikleri ı : ı 
ı ı 

!Adana Elazıg'al 
l 7-1 galip geldi i 
ı ı 
ı • · Müsabakaların tabiliılı ı 

ı ikinci ıa~if ededir ,, : 
: ı ........................... 

Hitler -- Duçe 
mülakatına 

ait akisler 
' Ankara: 2 (Radyo Gazeteal)-

Bugünde siyasi münasebetler 

Hitler - Musolini görüımesiyle 
alakadardır . Tefsirler birbirine 
zıt iki kısma ayrılmııtır • 

Amerikan ve İngiliz radyo· 
lan bu mülakatı bir < ıaaf > 

eseri olarak kabul etmektedir . 
lngiliz radyosu bu konuıma

nın bilhassa Almanya ve ltalya
daki dahili vaziyetin vahimlefme· 

si üıerine yapı!dıjhnı kaydetmek· 
tedir . Mihver kaynakları ise 
Hitler - Muıolini mülikatının 
zaaftan ,de~il kuvvetten do~du· 
tunu söylemektedir . 

Rusya Hitler - Musolini gö
rÜf(lleıini duymamış gibi hareket 
etmektedir. 

AMERİKAN KITAlARI 

ORTA ŞARKA GELDİ 
Kııpire : 2 a.a. - Amerikan 

kıtalarının orta ıarkta alduğu bil· 
dirilmektedir. 

Yakında heyecanlı 

bir hadise 
olacak mış 

Bu hadi.enin Rua 
cephe•ile aldkadar 
olmadığı söyleniyor 

Madri<l : ~ ( a. a . ) - Ala
kadar mehaf ıl e gelen haberlere 
göre, yalcın<la pek heyecanlı bir 
hadise olacaktır. liu hadise Doğu 
ccphesile alalcadar değildir. 

C. H. Partisi 
' Sanat 

Mükifatı 
P ARTIMIZİN ŞARTLARI HAKKINDA 

G. SEKRETELIGIN BiR TEBLIGI 
C . H. P . Genel sekreterliğinden tebliğ edilmiştir : 
Cumhuriyet Halk Partisinin " Sanat mükafatı ,, bu yıl bir Kompo· 

zitlre tevcih olunacaktır. Mükafatın maddi de~eri 2,500 l iradır. 

Sanat mükafatının hangi Kompozitöre verildiği geçen yıl oldutu 
gibi gene, Halkevleri açılma töreninde bildirilecektir . 

Mükafatın tayinine ' esas olmak üzere aşağıdaki hususlar tesbit 
ollinmuştur. 

1 - Kompozitörlerin Türk 
olmaları şarttır. 

2 - Gönderilecek eserlerin 
garp tekniği ile meydana getiril
mit olması şarttır. 

3 - Kompozisyonlar basıl
nıış veya basılmamış olapilir. An· 
cak, 941 yılından önce Ankara 
ve lstanbuldan koserlerde yer al
mış eserler verilemez . 

4 - Kompazisyonların 15 / 
ikinci Hnun / 1943 tarihine k8' 
dar Ankaraıia Cumhuriy et Halk 
Partisi Genel Sekreterliğ'ine veril· 
miş olması lazımdır. Eserıer Poı

ta ile gönderildiği takdirde tea· 
hütıü gönderilmesi rica olunur. 

5 - Kompozisyonlar ıu dört 
nev'e ayrılmııtır. 

1 - Her türlü ••Sonate,,lar 
veya 3 - 4 hareketli oda musı· 
kiai eserleri; 

2 - Okeatra kompaı.isyonla· 
rı; (Senfo.,i'!er, senfonik Poem,ler 
ter' ko nscrto,lar, konıerto irE>sso' 
lar, Balc'ler, .süitler) bu ncvic: da· 
hildir, 

3 - Slo,Koro ve ~rkestra 

kompozisyonları (Operalar, Ora· 
toryo'lat Kantat,lar, Sahne eser
leri vü bu terzda diğer eserler 
bu nevie dahildir). 

4 - Bir veya bir kaç acı İ· 

çin, refakatli büyük Lied'ler ve 
refakatli veya Aceppella koro 
"cycle,, leri; (basit şarkılar ve 
qer türlü halk türküsü armonile
meleri bu nevi içinde dahildir). 

Acrilecek eserlerin .. ıöılü bir 
senfonik pocm karaktdlerinde ol
ması lazımdır. (Sea eserleri, asga
ri 20 dakika sürecek bir veya bir 
kaç parçadan mürekkep olacak
tır. 

6 - Kompozitörler, yuknki 
4 nev'in hepsinden eıer verebi· 
Jeceklerı, gibi, yalnız bir kısmın· 
dan, hatta yalnız birinden kom
pozisyon vermek surctile milkAf a
ta iıtirak edebilirler. 

--

••••••••••••• 
Amerika 
İngiltere 
taarruzu 

çok yakın 
Stokholm : 2 ( a. a . ) - Si

yasi mehafilde söylendiğine göre, 
lngiliı Amerıkan taarruzu uzak 
değildir • Eğer Sovyet cephesi 
yarılırsa bu taarruz derhal yapı
lacak ve şayet Ruslar mukave· 
met gösterebilirde bu taarruz te· 
hir edilecektir . . ............ . 

. ltalJnlarm 
rruudaa ııteıı 

Ankara: 2 (Radyo gazete•IJ
İtalya bu harbe Frar.sadan toprak 
almak için girınifti • Ve timdi de 
İtalyanın iıtelderinden vazgeçme
diği görülüyor . 

Şimal Atlantik 
hava üsleri 

Roma : a .a . - Şimal atlan· 
tikte hava üsleri zinciri tamamla· 
nmak üzeredir. Şimdiye kadar 
g\:ıli tutulan üsler Labrada, Gro
enland, lkoçyadan geçmektedir. 

Biverbruk'un oğlu 
hava savaşında öldü 

Londra : 2 ( a. a. ) - Lord 
Biverbruk'un oğlu bir hava mu
harebesinde ölmüştür • 

7 · - Gönderilecek eserlerin 
okunaklı yazılmıı olması liıımqır. 

8 - Her nevi için verilecek 
eser miktarı aımi ikidir. 

Türk tütünleri 
bu yıl rakipsiz 

Ankara : 2 ( TürksÖ%Ü muhabirinden ) - Bu sene Yunanistanla 
Bulıaristenda tütün mahsulilnün iyi olmadıfı anlaşılmaktadır . Buna 
mukabil Türk tütünlerinin vaziyeti iyidir. Tütünlerimi%in Yakın Şarkta 
hemen hemen rakipsiz vaziyetle kalacafı anlaşılmaktadır. 

. ' 
• • 

f.ıi\' 

..,_,..,.,. t W:tt~rt _ ıı. 

Alrikada ıavaf falı tavıamı,tır. Re•mimiz çölde bir 
ln6iliz. uçaiını 6Öderiyor 
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1 Askeri vaziyetin tetkiki i .. HABERLER 
•• • • - • • 942 surprızı Fudbol grup 

·birincilikleri 
Orta tedrisatta 

ne olabilir? ---25 Mayısta---

Mersinde devam 
eden müsabakalar 

im t ih an başlıyor 
KAFKASLARDA, .LIBY A VE AK~ENİZ 

ADALARINDA BiR ANDA BiR 
HAREKET BAŞLAMASI MUHTEMELDİR Dünkü maçlarda 

Adana Elazığa 
7-1 galip geldi 

.......................... 
ı . . ı 

f ~EHIRll ! i 
B

ir kaç gün evvel Anadolu ajan· 
sının Bertin muhabirinin gön
derdiai bir telgrafta şöyle de· 

nlyordu: Bu ilkbaharda esas ha
;ckat sahnesi Şark dcphesi ol 
makta devam etmekle beraber 
1942 ilkbaharının da sürpri:ıler 

sakladığı tahmin olunmaktadır. 
Filhakıka harp başlıyalı her 

ilkbaharda Almanların t>lcseriya 
birden faz.la sürprüzlerile dünya 
Ş':lşalamaktarlır. 

1940 ilkbaharında, Danimarlca 
ve Norveç işgalleri ve bundan 
bir müddet sonra da H0landa. 
Belçika ve Fransaza hücumla kar
şılaştı.. 194 l ilkbaharında Balkan
lar ve Girit adasının işgallerine 

şahit olduk. Arkasından da Rusra 
seferi başlariı . Bu itibarla 1942 
ilkbaharında da sı1rprizler bekle
mek }1anlış olmaz.. 

Avrupada il~maşallah iş~al 

edilmedık .Yer pek kalmadık• için 
bu rale rda sürpriz. denecl"k bir ha· 
reket beklenemez. İlkbaharda 
Sovyet Rusyaya saldırım da bir 
emri· tabiidir, sürpri1. adı verile· 
mez. O halrle bir sürpriı. mevıu
bahs ise bu ancak Akdeni:ıde ve 
Şimali Af rilcada olabilir. Esasen 
şu kadar aydanberidir Akdenize 
büyük hava kuvvdleri yı~arak 
bo) una Şimali Afrika ya kuvvet 
geçiren ve Akdenir. adalarına 

kuvvet yığdığı söylenen Mıhverin 
iılcbaharla beraber buralarda sa· 
kin ve sakit duracağını da pek 
akıl almıyor. Maltaya fasılasız 

bombardımanlar sakin durmak 
için yapılamıyaça~ı gibi mart"şal 
Keost'rlırıg'ın hava ordusu da Ak· 
denız ve Şimbli Afrikaya istirahat 
için get irileme:ı. Bu sebepten bir. 
:ıamanın biraz. geçer gibı olması

na rağmen Kafkaslar, Libya ve 
Akdeniz adalarında bir anda bat· 
Jayacak ve Kafkasya ye Yakın 
Şark petrol sahalarını hedef tuta· 

' cak kombine bir harekelren da· 
ıma şüphe etmekteyi~. 1942 ilk· 
baharının en yaman sürprizi bu 
olahil!rr 

Buna karşı böyle bir hareke· 
tin zaman ve meUn itibariyle 
birlettirilmesindeki güçlü.leler ve 
hatta imkônsı~lıklar ileri surülebi
lir. Fakat biraz daha eııaslıca tet
kik edilirse güçlüklere rağmen 

böyle bir hareketin tatbik kabili· 
yelini haiz. olduğu ve hele ht'i 
neticeyi almak için en kestirme 
) ol olduğunria şüphe kalmu .• 

Evvrla zamanı düşünelim: Şi
mali Afrikada mayıs sonuna ka
dar pekAla hareket yapılabilir. 

Rommel logilizlere karşı ilk mu
vaffakiyetini geçen senenin nisan 
ayında kazanmıştı. Buna karşılık 

general Veyvel ilk büyük zırhlı 
hücumunu Halfaya boğazına kar
şı haziranın sonlarına doğ:-u yap · 
mıştı. Demek ki Şimali Afrikada 
mayısın nihayetine ve hatta haz.i · 
ran on beşine kadar pelcala hare· 
reket yapabilir. Bu hareketle müş· 
tereken Akdeniz adalarında Kıb· 

rıs ve Suriyeye karşı 'yapılacak 
hareket için ise ha:ıiranın ıonları 
dahi geç değildir. • 

Mekan itibariyle birli~e gelin· 
Ct:; vakıa Libya ile Kafhslar ara· 
aında muazzam seferler mevcuttur. 
Fakat her ilci taraftan gelecek sal 
dırımı karşılıyacak olan kuvvetler 
muayyendir. Evveli Sovyet ce· 
nup ordusu ve bunu Volgaya ka
dar çe\dlmesi takdirinde Orta 
Şark İngiliz ordusu. 

Şimdi Almanlar için mühim 
olan mesele Orta Şark petrol sa
halarını ve Mısırı muhafaza edı· 

Yaza" 

M. Ş. Yazman 

cek olan bu orduya tek istika
metten değil müteaddit noktalar· 
dan saldırmalc ve onu dağınık bir 
halde mağlup ctmeğe çalışmak

tır . En aşağı üç istikamet , yani 
Kafkas , Mısır ve Suriye istika
metleri bu ilkbaharın ortasında 

veya sonuna doğru başlayacak 

bu kombine hareketi saldırım he
defleri olabily . Hele Fr~nsızlar 

ile işbirliği daha ileri götürülerek 
Alcdeniıde Mihver donanması bir 
parça daha takviye edilebilirse 
bu hareketlere yakında girişilece· 
ğine yüı.de yüı ihtimal vermek 
kabildir . 

Hatta lngiliıleıin de bu çeşit 
bir harekete karıı tedbir almakla 
ve tahkimat yapmakla meşgul ol-

duldarını bir çok halıerlcrden 

istidlal ediyoru1. . Mesela son 
günlerde Rusyadaki Polonya kuv
vetlerinin lrana getirilmesi husu · 
sundaki haber bu düşünce ile 
yakinen alakalıdır . E.ğer Alman 
lar Volgaya doğru başlıyacak ha· 
reketlcrde muvalfak olur da Sov
yetlerin Kafkasya ile irtibatını 

keserlerse o. vakit cenupta kala
cak Sovyet birliklerini gerilere 
çekerek Jrak.'ı müdafaa ettirmek 
güçtür . ' 

Bunlar aglebi ihtimal Kafkas · 
lrtra kaışı yapılacak ta:ıyik kar
şısında Hazer deniıinin doğusuna 
çcıkilerek Kızılordu ile birlrşmeğe 
çalışacaklardır . işte o vakit İn
gilizlerin besliyecekleri Polonya 
ordusu Şimali Irandan itibaren 
lrak ve lran petrol aahalıırının 
mİidafaasında İngilizlerle işbirliği 
yapabilir ve bu kombine hareke
te karşı koyacak ordunun doğu 

!cana-tını teşkil eder lcr. 
Bu maksatla lralc.'ın şimalinde 

mühim tahkimat yapıldığını ela 
bizzat lngilizler ilan etti. 

Hülisa , biz önümüzdeki harp 
huekatında Alman hedeflerini 
Sovyetlerin ortadan kaldırılması 
kadar ve hatta ondan daha mü-

Mersin : 2 ( Türksöı:ü muha· 
birinden) - Grup biri~cilik müsa
bakalarına iştirak etmek üzere 
şehrimize gelmiş olan Seyhan, 
Malatya, Kayseri, Gaziantep, El 
azığ, Konya, Tokat, Sivas spor· 
cuları dün öğleden evvel saat 
onda , bölge ~merkezinde toplan
mışlardır. 

Bundan sonra Mersin mükel · 
tefleri tranıpet ve boru takımı 
önde olduj'u halde bütün spor· 
cular kışla caddesini takiben Ata· 
türk Büstünün bulundup Deniz 
Harp okuluna gitmişler ve büste 
merasimle çelenk koymuşlardır. 

Öğleden sonra maçlara bat· 
lanacağı için muhtelif bölgelerden 
gelen meraklı seyircilerle Mersin 
sporcuları, erkenden stadyomda 
toplanmıştı • 

Dt:oebilirki stadyom sayıla 

günlerden birini yaşamıştır· 
Saat 15· şi!çeyrek geçe sahaya 

Gaziantep ve Tokat takımları 
gelmiştir. Mutad seremunjden 
sonra fudbol birinciliği için çarpı· 
şacak olan takımlar mümessil bay 
Saim Sevmenin idaresinde maça 
başlamışlardır. 

İlk dakikalarda çok heyacanh 
olan sporcular bira7.:sonra oyun· 
larını ıöatermitlel'dir. Gerek Gazi· 
antepliler, gerekse Tokatlılar çok 
güzel oynamakta idiler. Neticede 
Guiantep sıfıra kaaşı d3rt sayı 

ile galip gelmiftir. , 
Bundan sonra Sivas ile Hatay 

takımları arasında yapılacak olan 
ikinci müaabakya Hatay takımı 

gelmeditinden Sivas takımı hGk · 
men galip aayılmlfhr. 

Bu ma~an ıeremooiıinden 

sonra Sivu takunı deniı. harp ve 
Mersin Orta Okulu karı,ık takımı 
ile eksersiz yapmı' ve birbire 
beraber neticelenmiştir • 

M~rsin : 2 (Türksözü Muha· 
birinden) - Bugünkü maçlarda 
Adana Elazita 7·-1, Mersin Kay
seriye 3-0 , Malatya Konyaya 
11-0 galip gelmiştir. 

N. Menemencioğlu 
him olarak Kafkas ve Orta Şark lstanbu : 2 (Türksöıü muha· 
petrollerinin ele ğeçirilmeıi olarak birinden) - Hariciye VekileJi 
görüyoruz . Çünkü b«' suretle j Umum Katibi Numan Menemenci 
yalnız Sovyet meselesi değil eski j oğlu dün ııabahki elcspresle An· 
dünyaya hAkimiyet de halledilmiş I karadan şehrimize ~elmiştir. 
olacaktır . Bu da her şeyden ev. 
vel yukarıda tavıif ettiQ"imiz kom-
bine hareketle kabildir . Çok tek çalamak suretile de durdurmak 
rar ettik ve hkat tekrarında yi· kabildir . Fakat bu hareket tarıı 
ne de fayda görüyoruz: Modern 
ordular bir motöre benzetilebilir. 
Bu motörü silindir bloklarını par· 

çok kuvvet israf ettirir . Motörün 
durdurulması için rn kolay uıul 

benz.iu muslu~urıu tıkamaktır. 

UZAKLARDAN HABER 

ı ı 
ı Bu yaz kıf için mu ı 
: hakkak hazırhk yap . ı 
ı Sebze , meyve kuruları, ı 
ı k o nserveler yap • Kile- ı 

ı rlnl doldur • ı 
ı ı .......................... 

At Koşulan 
İlk bahar At koşuları bug-ün 

öğlede~ sonra sahir hipodroınuhda 
yapılacaktır. 

Dairelerde çalışma 
Bahar bayramı münaaebetile 

bütün daireler ve okullarm iki 
gün tatil yaptıfı malümdur . Ya
rın bütün daireler ve okullarda 
çalıfma baılıyacaktır . 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Merkez 

Heyeti seçildi 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

S·!Vhan Merkez idare Heyeti se· 
çil~iş ve şu ıekilde vazife bölü· 
mü yapmıştır : 

Reis Mehmet Soytürk , reis 
vekili Tevfik Seıen ; katip Fıkri 
Aydın , ve:ınedar Hulusi Güllüot· 
lu , muhasip Ali Rın. AkdaQ'. 

Kız lisesi talebelerinin 

dünkü gezisi 
Kız lisesi A - 5 , A .4 ve 

8 - 4 talebeleri Bahar tatilinden 
istifade ederek Öğretmenleri Me
bahat Gürıt.:I , Mürüvet Gülaç , 
Hatice Akvcrdi , Maarif Müdürü 
Ekr~m Gürsel ve Arif Akçabayla 
birlikte Misise bir gezi yapmıı· 
lardır. 

Çukurovanın bu tarihi eski 
merkez.inde talebelere Ô~retmen
leri tarafından liz.ım gelen izahat 
verilmiş ve havanın müsait ol 
ması dolayısile gezi her bakımdan 
istifadeli ve ntşeli geçmi~tir . 

Ankara vilayeti 

kaymakamları arasında 
Beypazarı kaymakamı 88. Be· 

dii Güven Keskin kaymakamlı 
ğına , Keskin kaymakamı Kamil 
Enis Nallıhan kaymakamlıtına , 
Çubuk kaymakamı Bedri Ô:ıer 
Polatlı kaymakamlığına , Polatlı 
kaymakamı Turgut Cantekin Çu
buk liaymakamh~ına , Kaş kay· 
makamı Sabit KocabeyoR'lu Bey
pa:ıarı kaymakamlığına tayin r.dil

mişlerdir . 

• 
Telefona dair -Danimarkada telefon odaları 

Son yıllar içinde telefonla konuşanların sayısı 

çok artmışhr. Bir istatistiğe göre, en çok telefonla 
konu,ulan yer Amerika'dır. Onun peşi sıra Japon· 
ya, üçüncü olarak da Kanada gelmekte<jir. 

Avntpa'da ise Almanya birinci, lngiltere ikinci, 

lr'landa üçüncüdür. 

Birlefilt Amerika'da her yıl 27 ,5 milyar, Japon
ya'da 3 milyar 326 milyon, Kanada'da 2 milyıır 

265 milyon, Almanya'da , 2 milyar 265 milyon; in· 
giltere ve lrlanda'da 1 milyar 590 milyon, Fransa'· 
da 847.206.000, lsveç'te 842.006.000 telefon konuş· 
ması yapılmaktadır. 

, 

• * • 
Danimarka'ya a-elice, bu memlekette döıt mil-

yon insan ve 370.000 telefon makinesi vardır. Bu· 
rada her yıl 700 milyon telefon konuşması yap~~ır 
ki bu hesaba gört: her telefona 1893 konuşma , duş 
mektedir. 

KÔptnhag'da birÇok telefon köşkleri vardır. 
Bunların iç duvarları kurşun kalemiyle çizilmiş tür· 
lü lUrlü yazı ve resimlerle doludur. ' .. 

Telefon idaresi bunu görünce, telefonla konu
şanların canları mutlaka yazı yazmak istediQ'i neti· • 
cesine varmış, telefon köşklerinin iç duvarlarının 
bozulup harabolmasını önlemek için, bunların içi~· 
rine birer kara tahta ile birer parça da tebetır 
koymuştur 1. .. 

Tevekkeli "anbyana sivri sinek saz,, demezler .. 

Maarif Vekaletinden şehrimiz 
Maarif Müdürlüj'üne gelen bir 
emte göre yurdnmuzdaki bütün 
orta tedrisat müesseslerinde • 23 
mayıs cumartesi gününden itibaren 
dersler keıilecek ve 25 mayıs 
pazartesi giiuü imtihanlara bat· 
lanacaktır . 

BİR TERTiP HAT ASI 
VE YANLIŞ RESiM 

Dünkü sayımızda çıkan ls
kenderun mektubunda bir tertip 
hatası olmuştur : ikinci sütunun 
dördüncü satırındaki < Daha doğ" 
ru~u > keli~elerinden sonra ayni 
sütunun 25 inci satırındaki " Sa
bır edemedim ve• kalktım ... ilahn 
satırları gelecek ve üç yıldızdan 
sonra dördüncü ıatırın ortasın· 

daki .. lskenderunun havasında ve 
ıuyunda " cümleıi gelecek , 24 
üncü satırdakı " Gece iliç lbım 
olmuyor > cümlesinden sonra ve 
üç yıldıı.dan sonraki .. Yalnır. bu 
itle alikalı .. aatırları devam ede
cektir . 

• 
Dünkü birine: sahifede altı 

"· Ziraat Vekilimiz Muhlis Erk· 
men » diye yazılı kliıe başka bir 
ıahaa aittir . Ziraat Vekilimizin 
ayni po:ıdaki bir resmine beılLİ· 

yen btı lrlişe eb'ad itibarile de 
oyrıi olduğundan yanlıtlıkla ala· 
kalı yazının arasına konmuıtur . 
Okuyucularımızdan özür dileriz. 

İstanbul Fen 
ve edebiyat 

fakülteleri inşaah 
İstanbul : 2 (Türksör.ü muha· 

bi~inden) Milli şef İ•met İnönü 
yanan fen fakültesiyle edebiyat 
fakültesi binaai yerine yapılacak 

modern binanın bir an evvel in· 
şaasını emir buyur:muıtardır. 

Fen fakültesi dekAnı Fahir 
kumçayı bu huıusta şu izahatı 

vermittir. 
Yanan binanın yerine yapıla

cak olan modern inıaat için tim· 
dilik bir buçuk milyon lira tahıis 
edilmiştir. Kafi gelmeue hükQ· 
met yeni yardımda bulunacaktır. 
Önümüzdeki yıl tedrisatın bu bi
nada yapılmasına bilhassa gayret 
edılecektir. Yeni binaların tavan 
projeleri hazırlanmaktadır. Birkaç 
ıüne kadar ikmal olunarak vekl· 
lete gönderilecektir. 

Yeni prt•jeye göre edebiyat 
ve fen fakültesi ayni sistemde ve 
ayni saha üzerinde yapılacektır. 

Yeni · binalar şimdiki ıüt dam· 
lasının buluudoğu hi:ıadan geçile
rek, konferans salonunun bulun· 
duğu yerden itibaren geriye dot· 
ru yapılacaktır. 

Dığer taraftan üniversite kon· 
ferans saloRu da yıkılarak, vez
neciler tdrafından tramvay cad
desıııe y11kın olan yerde yeni baş· 
tan en az. 2500 kişi alacak geniş
likde ve ses teşkilatını haiz. bir 
surette, modern bir şekilde yapı
lacaktır. 

Yeni fen fakültesinin anaka
p111 gene eskisi gibi, ön tarafta 
yani veznecılcrde olacaktır, Bir 
de ayrıca Retit paşıt caddesine 
açılır ikinci bir kapısı olacaktır. 

Binanın geri çekilme8iyle ön
de hasıl olacak saha üstü açık 
bir şekilde beton yapılacaktır. 

Veteriner kongresi 
tehir edildi 

4 Mayıs Ankara<fa tÖplanma · 
sı daha önce kararlaşmış bulunan 
birinci Turk veterinerler kongresi 
Ziraat vekilliğinin gördüğ\i lüzum 
ü:ıcrine haıiran ayına bırakılmış· 

tır. Kongrenin günü daha ıonra 
betli olacaktır. 

Sayfa 2 

' Sıhhat konusu 

PSİKASTENi 
HASTALIGI 

' 

B 
u hastalıktan başlıca iki ıcl..il 

ayırt ederler . Bir şeklinde , 

zayıflık , yorgunluk hayatın , 
yalnız, ruhi dediğimi:ı z.ihin ve 
his iılerindedir. ikinci bir ıeklinde 
ruhi zayıflık \'e yorgunluk bulun· 
makla beraber vücudun uıuvla

rında da rahatsızlıklar bulunur . 
Birinci şekilde Paikaateni has· 

tası, zihnini toplamakta güçlük 
çeker, okurken ve işlerini ıörür· 
ken diklcat etmesi güçleıir . Hı· 
f ızasının zayıflığından şikiyet e• 
der. Çok defa baş ağrısı ve uy
kusu:ıluk çeker . Bu şekilde h81· 
talatın çoğunda , kararsıılık ve 
iş!erinde tereddüt alametler inden 
baıka türlü türlü korkular : Ki· 
misi kalabalık içeriıine girmek:ten 
kimiıi büyücek meydanlardan reç· 
mekten , kimisi bulafık bir has
talığa tutulmaktan korkar ... Mik
ropların korkusundan, hiç kimse
nin eline dokunmıyan, durup du· 
rup ellerini sabunla yıkayan • al
kolle temizliyen meraklı kimse
leri, tabii bilirsiniz ... Böyle , Psi
kasteni hastalığı tesirile gelen 
korkuların tafsilatını bir aralık 

bu ıütunlarda yatmııtım • O taf
ıilitı tekrar etmiyecetim . 

Bu korkuların , karar11zlıQ-ın 

've .her iıte tereddüt etmenin ıne
tict si olarak insanın ahlikı da 
- Bo:ıulur , denilemeıse de ...
defişir. Hodbinlik gelir. lnaan H· 

dece kendisini düfilne dütüne 
baıkalarile hiç me11ul olmaz. . 
Baı.ıları ailelerine bile biılne kal· 
mıı gibi görünürler . Bir çoA'u 
çalıımaktan , bir it görmekten 
nefret eder. 

Bütün bu alametlerle birlilite, 
yorgunluk eksik olmaı . Daima 
sabahleyin yataktan lcalkıncı baı 
lıyan yorgunluk Psilcaıteni hasta· 
sı sabahları , daima daha yorgun• 
dur . Sabahleyin· di-ıteri tıitmaz • 
Zihin dalgmht1 , bir fflYC dikkat 
etmekte güçlük de bilhaısa Hbah• 
lan tiddetlidir .. Ôğleden aonra , 
yorgunluk ar.alır ' bir eeye dik
kıst etmek daha kolaytaıır.. Pıi· 
kasteni hastası ııabahleyin ve öt· 
leden sonra başka bafka inaan 
gibidir •. Sabahl~yin çah14111ıyan, 
hiçbir şeye dikkat edemiyen hiç 
bir şeyle metpl olamıyan , yal 
nız kendi kendini dClfOnür gibi 
olan in!en ötleden aonra , helı 

akıama dotru ve geceleyin bat 
ka bir insan olur • O vakit kO" 
nuşur , çılıtır , daha iyi düşle. 

nür ve daha çab11k kararlar 
verir . 

Pıikaateni hasta .. nm en bü· 
yük teaeHiai ve keyfi , sık .sık 

hekiminin muayenehanes!ne eide· 
rek ona halini anlatroalc ve onun· 
la münakata etmektir • 

Pıikaateni haatası Nöraateai 
ha1taaı libi , üzeri notlarla dolu 
kiQ'ıtlar retirmez ' fakat ' bir 
aaat , iki saat hekimiyle konut• 
rak halini anlatmayı ıever • He· 
kiminden ayrıldıktan sonra da • 
hiç olmazsa bir kaç eün için ra 
hat eder . 

Piyasaya çıkacak 
gömlek kumaşları 
İstanbul : 2 (Türksözü Muha· 

birinden) - ÔQTCndiQ'im'2e göre 
bugünlerde piyasaya 200 balyı 

gömleklik kumaş çıkaralacaktır· 

Alikadarlar, bu kadar kumaşla flJ 
bin gömlek yapılabilecetini tah• 
min etmekte ve bu suretle son za• 
manlarda pek pahalılaışan gömle~ 
fiyatlarının bir hayli ucuzlayacıtı111 

söylemektedirler. Bu iki yüz bal' 
yayı diter partilerde takip edec~ 
ve partiler muayyen bir nisbet d•· 
bilinde tevzi edilecektir. 

Sovyetlere arbnlacalı 
malzeme yardımı 
Vatington : 2 ( a. a. )- grr 

tanyıt ve Amerika gelecek ,tf 
Arkanjek limanı vaaıtaaile SO"' 

1 
yetlere yardımlarını artıracaklal' 

. dır . 
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Vurkunculuk ve 
büyük kazançlar 

( Ba11 1 IDCI sa7tada ) 

M. Roosevelt' i böyle bir k:: 
rara götüren sebep hayat pahalı
lıtının önüne geçmektir. Fiatları 
Yükselten ilk sehrp, istihsal, ara· 
cılık, datıtma , ithalat gibi her e· 
konomi sahasında kazan cm fazla 
olmasıdır. Fazla kazançlara engel 
olmak için vurgunu ve vurguncu
Yu aramak, cezalandırmak yetmez. . 
Ceza görenlerin dışında, büyük 
kazançlar elde edenler daha fazla
dır. Yakalanıp ceza görenler, faz 
la kazanmak istiyenlerin ve fazla 
kazananların çok küçüıc bir kısmı· 
dır. Kazanmayı detil, kazancı ya
sak etmek bundan dolayı daha 
faydalıdır . 

Bizim eksitimiz de buradadır: 
Vurguncuyu iş üstü yakalayıp ce· 
zalandırıyoruz. Ce1adan, kanuna 
Uygun yahut uygunsuz kaçmak 
Yolu bularak vurmuş olanlara iliş· 
rrıiyoruz. Bu, tıpkı, yalnız meşhut 
cürmü eczalandırıp, ıokakta eli 
kanlı, yahut sırtında çalınmış yük 
Olarak dolaşan hırsız ve katillere 
hesap sormamaya benzer. 

Cezadan, fu veya bu şekild.e 
kurtulup gerçeklrşmiş harb ka-
1.ançları serbes sayılırsa vurguncu
luQ-un, pahahlıQın, harb zenginliti· 
nin önüne gc-çilemez. Tecrübe bu
nu bize gösteriyor. Vurguncu şid· 
detıe ceza gördüğü halde yaka
lanmadan çok kazanmış olmak suç 
Sayılmadığı ve büyük kazançların 
kaynatı sorulmadıtı için vurgun· 
cu türlü yollarla kanun , pençesin
den kurtulmak çarelerini arıyor. 
Halbuki bugünkü şartlar içinde 
her yüksek kaıanç bir suçtur. Ka· 
Çarnak yolunu bulup kazancı elde 
ettikten sonra hiç bir sorgu ve 
korku olmadığı içindir ki alışveriş 
hayatında büyük servetle;in tesi • 
tini görüyoruz. 

Meinleketimizde, her yerde ol
dutu gibi vurgun da vardır, vur· 
ıuncu da... Bunu atır cezalarla 
kökünden kesmek imkansızdır. 
Fakat wrgun suç olarak, vurgun· 
tu suçlu olarak vardır. Hükumet 
bu sahada en son dikkati ve titiz· 
iiti gösteriyor. Daha temelli bir 
tedbir, 'belki de yalnız alışverişi 
'kontrol etmek değil, başka yer· 
lerde oldutu gibi büyük kazanç· 
lırın kaynatın• aramaktır. Hiç 
kimse yüz binlerce lirayı toprağa 
iörnmiyeceti ve herhangi bir şc· 
kilde işleteceti. yahut altına, ma
lı çevireceti için kontrol daha 
kolaydır. Perakende kazancın 
kontrolu ribi toptan servetin de 
harb zamanı sorgusu olmalıdır. 

N•cmeılJiu Sada• 

rORKIYE Radyoıu 
ANKARA Radyoıu 

Pızar - 3 .5. t 942 
8 30 Program ve memleket saat 

ayarı 

8.j3 Müıik : Hafif Program 

( Pi ) 
8.45 Ajanı Haberleri 
9.()() Müzik : Hafif parçalar ve 

marşlar (Pi) 
9.15/ 
930 Evin aaati 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 
12.33 Müz.ik : 
12.45 Ajanı Haberleri 
13.oo Müz.ik : Şkrkı ve Tür-

13 kül er 
·30/ 

14.30 Müzik : Radyo Salon Or
'keatra1ı ( Violoniıt Nt'cip 
Atkın ) 

18.oo Proıram ve Memleket saat 
Ayarı 

l8.03 Müıik : Rady,o Dans Or· 
keıtra11 

18·40 Müıik : Fasıl heyeti 
19-30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 
l9.45 Ankara ilkbahar at kofu· 

larının n~~iceleri 
19·55 Müzik : 
20.15 
~.3o 

21.00 

Konuıma : 
Müzik : Karışık makamlar 
dan ıarlular 
KDnuıma 

TORKSôZü !ayla 3 

Dl$ HABERLER 
........................... • • 
İ ,Nazarı dikkate İ 

Uzak şarkta 
(Baştarnrı Birlncidt') 

İngiliz kuvvetleri Hindistana 
doğru çekilmektedir . Buna ait 
teyid edici malumat gelmemekle 
beraber bu do~ru olabilir. 

• Küçük bir Ç in orduıu Tan
kende mukavemete devam edi
yor. Bu kuvvetlerin Çunlcing ile 
alakası kesilm iştir. Japonların so n 
ilerleyişlerinde çok büyük kayıp
lar vcrdi~i bildiriliyor. Amerikan 
uçakları Rangun 'u bombalamış 

tır . 

Londra : 2 ( a . a . ) - Man
dalayı Japonlar işgal etmişlerdir. 

Tokyo : 2 ( a. a. ) - Japon 
umumi karargahı Mandalayın alın

dığını resmen bildirmeldedir. Bir 
hafta içinde 800 kilometre iter· 
lem işlerdir. Artık Çunkinge Man 
dalay yolile harp nıalzemesi gön · 
dermek imlcanı kalmamıştır. 

Çunking : 2 ( a. a . ) - Min 
kong civarında 'lOOO Japon as· 
keri muhasara edilmiştir . 

Yenidelhi : 2 (a. a .) - Ame 
rikan uçakları Rang-unu bombala 
mıştır. 

Berlin : 2 a.a. - Berline gö
re, Japoyı1nın Birmanyada kazan . 
dığı zafer harbin birinci derecede 
önemli olan bir hadisedir. 

Tokyo : 2 a .a . - Mandalay 
civ~rında mühim askeri noktalar
da jıponların ı"line geçmiştir. 

Mektup ve Telgraflara 
yapılan zamlar 
Melılup 8,5, Tel~ral 
ltelim••İ 3, kuruı 
icra Vekilleri Heyeti, Posta 

telgraf ve telefon ücretleri tari · 
fesinde değ'işiklik yapan bir ka · 
rarnameyi kabul etmiştir • 

Bu kararname ile bazı posta 
telgraf ve telefon ücretlerine bir 
miktar zam yapılmıttır. Bu yeni 
ücretlerden poıta paketlerinden 
gayrisi için 15 mayıs günüuden 
itibaren, posta paketlerine ait ol· 
aıılar da 30 Mayıstan itibaren 
tatbika batlaaacaktır . Yeni tari · 
felere glire mektuplar milli müd · 
dafaa pulu da dahil olmak üzere 
8,5 kuruta, kartpoıtaUa~ S,S ku. 
rufa, tayyare ile yollanacak mek· 
tup, kartpostal, haveleler 8,5 ku· 
, rUfa, telıraflar kelime başına 3 
1 kurnp çıkmakta ve ayrıca her 
telgraftan mektuan 10 kuruf fa · 
zla ücret alınmaktadır · 

Harıci telgraflardan makbuz 
ücreti adiyle ayrıca 10 kuruı 
alınacaktır . Mevcut telefon hatla· 
rına göre en kııa yoldan yapılan 
tehirler araaı kenuşmalarda 25 
kilometre araaındaki görüfmeler · 
den 3 dakika için 20• 50 kilomet
reye kadar olanlar 30, 100 kilo 
metreye kadar 50, 500 kilometreyi 
kadar 90,1000 kilometreye kadar 
120, 1000 kilometreden fazlasında 
iıe 180 kuruş ücret alınacaktır . 

Umumi merkezlerden 5 kuru' 
atılmak ıuretiyle yapılan telefon 
konufma ücreti 10 kuruşa çıkarıl· 
Wftır. 

Amerikadaki 
kadın işçiler 

Ruzveltifl demeci 
Vaşington : 2 ( a. a. )- R"uz· 

velt beyanatta bulunarak, kadın
ların harp işlerinde mecburi ola
rak çalıştırılma•" kararından şim
dilik var. aeçilditini, çünlıü mev
cut kadın işçiler sayısının şimdilik 
ihtiyaçtan faıla olduQ'unu ıöyJe. 

miştir. 

21. 10 Temsil 
21.30 Müzik : 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 
Haberleri 

22.45/ 
22.50 Yarınki 

Kapanıı 
Proıram 

ve 1 

I 

............. 1 

Amerikan elçisi 
Vişiden ayrıldı 

• Vişi : 2 ( A . A. ) - Ame· 
rikan Büyük Elçiıi Amiral Lihi 
d ün ~aat 20 de Vişid en ayrıl

mıştır . ............. 
Sen Nazara çıkan 
lngWz aıllerıe~ı 

Lizbon : a .a . -- Sen Naz.ara 
çıkarılan lngiliz kuvverleri komu· 
tanı Almanlar taraf ı_ndan esir e · 
dilmiştır. 

ONİV[RSiTE 
İMTİHANLARI 
PROGRAM 
NEŞREDİLDİ 

İstanbul : 2 (Türksözü Muha· 
birinden) - Üniversite Rektörlü· 
ğÜ f akültelerİn sözlü yazılı Ve e· 
leme imtihanlarının tarihlerini dün 
kat'i olarak tesbit etmiştir. iktisat 
fakültesinin elemeleri 26 ve 30 
Mayısa, birinci ve ikinci sınıfın 
yazılı imtihanları 15 Haziranda, 
üçüncü ve dördüncü sınıfların im· 
tihanları ıo Haziranda yapılacak· 
tır .. Elemelerde kazananların sözlü 
i•ntihanları ise birinci sııııfın 20 
ikinci sınıfın 18, üçüncü ve dör
düncü sınıfların 16 Haziranda o 
lacaktır. Hukuk fakültesinin ele
meleri 27 ve 29 Mayısta, birinci 
ve üçüncü sınıfların sözlü imtihan 
lan 17, ikinci sınıfın 20 dördüncü 
sınıfın 15 Haziranda başlıyacaktır. 

imtihanlar Haziran sonunda 
bitirilecektir. 

~ 

iTAlYADA HARP 

KAZAN~lARINI BlOKE 
Rom1.1. : 2 a a . - Muso linini 

reisl iğind e toplanan hir heyet şun 
kararı vermiştir. Bütün ha..ıp ka· 
zançlaı ı harp sonuna kanar bloke 
ed i l miştir . 

Macar Naip vekili 
Budapeştr. : 2 ( a . a . )- Naip 

vekil i Etycn Ho rti bir hava filo 
suna girmişti r . 

Portıalde Akın 
Bertin : 2 a .a. 1 Mayış gece· 

si Almanlar Portsa idi bo mbala· 
mış ve petrol dekolarına tam isa· 
betler kayc1 etmiştir. 

Deniz zaylab 
Berlin : 2 ( A . A . ) - Ni

san a} ı içinde mihver tayya releri 

585.000 tonluk düşman gemisi 

batırmıştır . 

Finlanda Amerikaya 

borcunu ödemiş 
Vaşington : 2 (a. a.) - Fin· 

landanın Vaşington elçiliti Ameri- . 
kan ihracat idhalat bankasının Fin• 
landaya 939 da açtığı kredilerin 
ödendiğini bildirmiştir. 

Nevyorkta asansör 

işçilerinin grevi 
Nevyork : 2 ( A. A. ) -

Ncvyork asansörlerinde çalışan 

8000 işçi 48 saat süren bir grev 

yapmışlardır . Grevciler bilahare 
işe başlamışlardır . Bunlar hakem 
heyetin in verccrği 1'ararı belde

me"tedir . 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 

OSMANiYE KASABASINDA YAPllACAK ElEKTRİK TESİSATl
HA AİT KAPAll ZARf USUliLE EKSİLTME 

1 - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak istediği su ve 
elektrik tesisatı dolayısiyle grrckli bakır ı~ı. fincan, sigorta, siperi 
saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce ınübayaa suretile hazırlan· 
ınış ve bugüne kadar ayniyat anbarında muhafa7.a edilmiş olup bu 
kerre su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyen kı· 
sımlarınm tenvirine kafi gelecek takatta tesisat vücude getirilmesi için 
bir tadilat projesi ve keşfi yaptlrılmış ve bu proje ve keşifnameler 
de nafia Vekaletinin 16/1/942 tarihli tastikınıt iktiran etmiştir. 

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

çevrileceklir. Dinamo tevzi tablosu ve teferıüatı gibi malzeme ile ahşap 
direklerin tedariki ve atat ve makinelerin lskenderundan Osmaniyeyc 
nakliyeıi ve montajı müteahhide ait olmak üzere yapılacak tesisat 
işlerinin keşif tutarı 14806 liradan ibarettir. 

3 - ihale 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine tevfıkan kapa-
lı zarf usuluna tabi olup 8/6/942 pazartesi günü saat 14 de 0smani· 
ye Belediye salonunda daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile 1110 lira 45 

kuruştan ibarettir. . 
5 - isteklilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı olmaları, ve 

ihaleden sekiz gün ence bulundukları yerin valiliklerine müracaatla 
bu eksiltmemize iştirak ebebileceklerine aair müteahhitlik vesikası is
tihsal 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· 
lediye encü~en riyasetine tevdi olunması lazımdır. 

7 - Postada vttku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
8 - Müracaat edilditi takdirde keşif ve projelerinin birer nus

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

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

1 Ceyllaa lkttıada MUU Teavtln Alım ve • 
elatım Ortakblı Kooperatif Şirketinden: 
1 S~nelerdenberi faaliyetini durdurmuş : 
e olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım ~ 
• Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- • 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her: 
1 ?evi manifatura ve kantariye mallarını ve : 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
: kar mukabilinde perakende olarak satışa 1 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- e 
: tış mağaz.asına uğramaları kendi menfaat-1 1 leri icabıdır. 5 -26 14082 : 

........................... 
~-~MMMMMM~--~MMM~ 

1 iLAN 1 
1 1- Bir aded işler halde (36) lık Dizel 1 
1 Makkormik. 1 

2- Bir aded (36) lık az tamirle işler 
~ Dizel Makkormik. j, 
~ 3- Bir ~ded (3) numara az tamirle işler ~ 

biçer çeker satılıktır. Göreceklerin, izahat ~ 
alacakların Abidin Paşada Tahsin Bosna ~ 

~ticarethanesine müracaatları 1-2-5-6-714002~ 
·w t Sll9GW~Wl:?iWiM~W~~ 

SEYHAN ORMAN ~EYİRGE MÜOÜRLOGONO(N : 
Cinsi Kental Lira kuruş 

Çam enkaz odunu 5713 00 12 
1 - Hat y vilayetinin fskenderun kazası dahilinde Hayma

sckisi zıbzıb ormanından (5713) kenta 1 mikdarmda odun satışa 
çıkarılmıştır. , 

2 - Satış 1!' · 5 - 942 günü saat 15 de Seyhan Or. Mü· 

dürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename ptojelrri Orman umum 

müdürlüğü, s~yhan Orman Çe. müdürlüğü, lskende run Or. 

Bölge şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 41 kuruştur. 
6 -Satış umumidir. 

7- Orman 28 - 4 · 912 gününden itibaren onl>eş gün mün

detle satışa çıkarılmıştır. 

8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 
9 - Talihlerin Ticaret odası veosikası veteminat makbuzla-

riyle birlikte Seyhan orman çevirge müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonda hazır bulunmaları (Ticaret odası vesikası köylüff"r-

den istenmez). 29·3· 7-12 14089 

DEVLET HAYA YOLlARI UMUM M000Rl0~0NO[N: 
4.5.1942 tarihinden itibaren Hava seferlerinin Elazığ hattı 

hareket saatlerinde aşağıda gösterilen değişiklik yapılmıştır. 

Ankara· Elazığ -
Ankara Şehirden (Otobüs) 

Ankara Meydandan(Tayyare) 

Elazığ Meydana (Tayyare) 

Elazığ Şehire (Otobüs) 

Saat -14. 
14. 
17. 
18. 

Elazığ - An k a ·r a 

Pazarte•İ, Çarıamba, Cuma 

Saat -

Dakika 

00 
25 
40 
25 

Dakika 

Elazığ Şehirden (Otobüs) 6. :~O 
Elazığ Meydandan (Tayyare) 7. 30 

Ankara Meydana (Tayyare) 10. 45 
Ankara Şehire (Otobüs) 11. 00 

(3067) 2-4 14106 
----~----------------------~--------------------------~~~--~ ...... ~~~~.-..--..:.. ______ .;... ________ ...;.._ ---

Seyhan- Defterdarlığından : Danimarkanın Berlin 
elçisinin yeni vazifesi 

Berlin : 2 ( A. A . ) - Qa· 
rıimarkanın Berlin elçisi Slovakya 
elçiliğine tay;n edilmiştir . Elçi 
itimat mektubunu vermek üzere 
yakında Tranıilavaya gidecektir. 

T orpillene n bir 
Hollanda gemisi 
Vaşington : 2 (a. a.) - Bir 

Hollanda gemisi Atlantik sahille-
rinde torpillenmiştir. ' 

Meıhallesi mevkii Cinsi Ada Parsel Mesahası 
M. 2. 

Hazine 
Hissesi 

-------------------------------------------------
Hazine Hissesinin dekeri 

Lira K . 

Kurtuluş Yeni istasyon Arsa 541 1 65 Tamamı 19 50 
Döşeme Kara Salih sokak 340 13 57,5 ,, 14 38 

" Toprak sok. ,, 329 185 70 ., 35 00 
Mülkiyetleri açık artırma ve peşin para ile satışa çıkarılan yukarıda evsafı yazılı üç parça gayrı 

merı"ulun 281~/?42 ta!ihin~e yapılan _ m.~zayed_elerinde talip zuhur etmediğinden satışları on gün temdit
lc 815/942 tarıhıne musadıf Cuma gunu sJtat on beşe bıralulmışdır. izahat almak isteyenlerin her gün 
Milli emlak dairesine müracaatları ve taliplerin de mezkür g ün ve saatte % 7,5 teminatlariyle Defter-
darlıkta müteşekpıl komisyonda bulunmaları ilin olunur. 14112 

' 



Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • • • • •• •• • •• • i TURKSOZU 1 
• • • • • • : Gazete ve Matbaası : . , . • • • • • • : Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIH HER TARA- 1 
! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO GÜ~ İ 
i Gazetesi HOHEVEftİR. TORKSÖZOHO TAKİP EDİNİZ. i 
• • 
: Kitap, mecmaa, çek, bllet, anş, 1 
• plAn, barıta, llUamum matbaa TürksÖzÜ : 
• ı,ıerlal Tlrklyede mevcat mat· • 
: baaıara rekabet eder derecede M iı.tbaası 1 
: tab ve sflratıe elden çıkarır. 1 
• • 

- -

1 

B o R SA 
PAMUK -: HUBUBAT 

2 - 5 • 1941 
-- -- -= 

KiLO F}ATI 

1 

CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. S. 

-· -
Koza ı 00.00 00,00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,0ü 00,00 --- -Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı oo.oc 00,00 
P. Temizı 00,00 00,00 
Kapım ah 
Y. Çiğidi 00,00 1 

1 
K. Çiğidi 0,00 

ı s-USam -0-~00 

! Bug-day yerli 00,0 

1 

0,00 
: Arpa - 0,00 0,00 

Yulaf -o.oo : 0,00 

1 ·'- - ·--

' Serb~s Döviz Kurları 
l ı DOLAR 

Alış 129.20 
Satı ş 132.20 

STERLiN 
liholôt bedelleri (mal ' e· 776 

il deli ) primli sofış 
Türklyeden gönderilen nov· 749 
lun bedelleri 
lhroç edilen mol bedelleri 728 i 
olorok gele11 Dövlı:lerln olıJ 

il· lcuru 
l ı Yardım ve seyyahlara ve · 728 

1 
saire için gelen davl ılerln 

. 

• • ! Türksözü Cilt Kısmı ! 
• • 
İ . SACLAM, TEMİZ, ZARİf CiLT l~LERİHİZI ANCAK TORKSöZO 1 
: MÜC[llİTHANESİNOE YAPTIRlBiliRSİNİZ I 
• • . ~ . 

ı alı$ kur• 
524 

1

, Primsiz safı$ ( Toh!ll mas· 

1 

rotları vesaire ) ~ 
Primsiz alış Kuru 520 ' 

= I 

Nlbetçl eczane 

HAlK ECZAHANESİ 
Tarsus kapısmda ........................................ ... .................. .... . . .-. ..... ....... 1 

T. I ş Bankası ~ 
&içik tasarral beaapları ~ 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiusto•: 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

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

" 
3,000 .. 

2 .. ~: " 
1,500 

" 
3 .. " 

1,500 .. 
10 " 2~ " 

2,500 
" 

40 
" 

100 
" 

4,000 
" 

50 .. 50 " - 2,500 ., 
200 .. 25 

" 
5,000 .. 

200 .. ıc 
" - 2,000 

" 

Türkiye ı, Bankasma para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz ıdmıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

TÜRIİYf CUMHURİYfTİ 

Ziraat Bankası 
A.uru&u• tarıhl : 1888 

Sumaye•İ : J00.000.()()() Türk LiTa•• 

Şube ve aıans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

lıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 

ıız 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a iie 
aşağıdaki plana göı c: ikr~miye da~ılJlacaktır 

~ 

4 
4 

40 
ıoo 

120 
160 

Adet 

.. 

.. 

1000 
500 
'l.50 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

.. 

" 

.ıooo Lırcı 

2000 
1000 .. 
4000 .. 
5000 .. 
4800 

" 320(1 .. 
DIKKA T : Hes•plarındaki paralar bir sene içinde .50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde ç~kilecektir. 

.... _______________________________________ ___ 

·~:::::::::~:=:~:::::::~ 

! N E Z L E ! 
Q Kırıklık,Baş, = 
M Diş ve adele il 
~ ağrıları : 
A En seri ve en kati şe· it 
: kilde yalnız kaşe n 
= GRIPIN ~ N ~ 

~ ile geçer : 
M Havaların serinlediği bu A 
JI ~ ~ günlerde alacağınız ilk A 

" " it tedbir evinizde birkaç GR.lP.N bulundunaak olmaJıdır. A 

.. 
R 

" " " R 

Kaibi b"zmadan, mide ve böbrekleri 

yormadan ıstırapları dindirir. 

M .. ' 

M 
M 

sakınınız N 

H 
•zzzzzz2CZ'.z:zz:ESAA&21:~:acrx::* 

N 
N 

Lıızumunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden 
her yerde pullu kutuJannı ısrarla isteyiniz. 

~#:X####U•::a::.UAAAA#:###Aj::J 

ipek ve. Yal çoraplarmızdan kaçan sapları 

Fransa'dan henüz gdirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Aı. bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski helin~ koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabilt>cek bir halde ~ize iade edelim .' ··---------.... --- ....... .__..._...., 

i Mod~ ~!~a~iye[ ~!J!r~ ~eni iş i 
l 

•·-----·ı-;,.;,;;e- ;.,:,:;~.~~ja .. - --• 
Sipariş kabul Olunur 

15~15 13934 
ss~~~axsx~~2n1: -~ 

I · 
3 Mayıs 1942 

-- i 1 an 
Osmaniye Belediye Riyasetinden: 

KAPAll ZARf USUlllE EK Sil TME ilANI 
Elektrik t e s i s a t ı m ı z ıçın gerekli bakır 

tel, fincan, "sigorta s'.peri, 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 vekaletince 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 o'arak ihaleden biı saat önce 
encümen riyasetine verılmesi meşruttur. Mevcut malzeme ile keşif 

projelerini görmek için Osmaniye Belediye kalemine ve motoru gör
mek için lskenderun Belediye riyasetine: müracaat olunması ilan olu· 
nur . 2-7- 12-17 14108 

1;21CIC':l###:X##X#XA&####AAXA *fi fi-
• 

DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
Bergin baıtaıarını · muayeaella

neılnde kabul eder. 
~O::#### *C AA t~21"ff·ft # *2E21CX''W'zr 

, 

N DİS MAcuHUMuH YARAmGı sıHHAT. 
cı·ziBE YE GOZELLIKTİR 1 

de ı; ulak neticeler veren 

• 1 

RADYOLİN ! 
NEVROZI 

Bitin atrılarm panzeldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TBB KAii 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DİŞ aR-rıla

. nnı süratle izaleye kafidir. Ro· 
natizma evcaı, sinir mafsal ve 
_dele utırapları NEVROZlN'le 

teda .. i edilir, Müeaair iliç : 

N E V R O Z 1 N' dir . 

NEVROZiNi TERCİH .lDINll 
icabında ~üntle 3 kaıe alınabilir 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


