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MESELESi 
------- ı Teeyyüd etmiyen ı 

Ticaret Vekaletinin teşebbüsU 

ANKARADA 25 1 bir habere göre 1 • 
ıçın Halk • 

• ı ı 

i ltalyada i 
1 derhal sulh i 

Dahiliye V eki/inin Reisliğinde 1 isteniyor i 
ı ı 

VALi KONUŞUYOR ucuz elbise 
İLK PARTİ 100,000 TAKIM YAPILIYOR 

Ankara : 4 ( Türksö:ıü muhabirinden ) - Ticaret Vekilli§'i , halk 
için ucuz. elbise tipleri hazırlamağa karar vermrıtir . Vekalet eksper
leri tarafından yapılan tetkikler biter bitmez derhal elbiseleı in dikil
mesine başlanacaktır. Elbiseler bir müddet evvel yine Sümer Bank 
tarafından deruhte edilen işçi tulumlarının imal edildikleri atölyelerde 
dikilecektir . 

mühim konuşmalar oluyor 1 nvmrAT 1 
Ankara : 4 (Türltsö

l(i muhabir inden)- Yir
mi beş vilayetin velileıi 
buraya gelmiş:(!r ve Da
hiliye Vekili B. Faik Ôı
trak'ın rciıliğinde tup
lannuşlaı dır. İki üç gün 
dahi dcvaın edcceğı an 
ltıılan bu toplantılarda 
Vilayetlerin iaşe ve diğer 
itleri görütülmeldedir. 
l'oplantı}'a iştirak eden 
Valiler araaınrla J~tanbul, 
A.nkara, lımir, Bursa, 
Konya, Samsun, Giresun, 
Van, Mardin ve Kars 
Vameride vardır . 

Ankara 4 ( hususi ) 
- Şehrioıiıde buluııan 
lstanbul VaHıi Doktor 
lutfj Kırdar, bugün ta· 
til olmasına ra~men Da-
hiliye Vekaletine giderek bir müd· 

det meı~ul olmuı, Dahiliye velııi· 

lini zirayıret etmiştir. Valinin }'a-

rın akıam lstanbula hareket etme
---=--
. Uzak Cepllelerde 
dalulılı lıavvet

ıerla ıırab 
Necmeddin Sadak 

Avrupa bahar ortasında yeni bo
tuımalara hazırlanırken Uzak 
Şarktan Anglo-Saksonlar için 

kötü haberler geliyor. 
Japonlar Birmanyada · Lashio 

tehrini aldılar. Çine giden yol Ü· 

ltrinde şo5enin başlangıcı olan bu 
1thrin Japonlar eline gt:çme5İ ge· 
ncral Çang Kay Şek'i lngiliz ve 

•Amerika yardımından büsbütün 
'Yoksun bırakmıştır. Bu şehirde 
\Çine gönderilmek üzere biriktiril
cıtıi1 bir çok harb malzemesinin de 
Daponlar eline geçtiği söyleniyor. 

Bundan başka Birmanyada dö· 
~ıen İngiliz ve Çin ordularının 
tehlikeli durumda kaldıkları giz
lenmiyor. Çin askerlerinin cesare
~İni arttırmak için Çang Kay ŞeK'· 
ın kansının cepheye gitmesi ve 
•nlara 50,000 rupi dağıtması, ay
rıca bazı meşhur Budist papasla
tının da cepheye yollanması Sir
lflanyada harbin pek modern usul
lerle idare edilmediğini ve tutun
ma ümidinin gittikçe azaldığını 
IÖsteriyor. 

Japonların pek yakında Bir· 
tnanya iıini bitirerek Hindistan sı· 
tıırJarına dayanmaları Hintli şefler
le henüz anlaşmamış olan lngilte · 
~yi büyük zorluklara sokacaktır. 
•kıt Jııponyanın bu sıcak ve 

Y•a-murlu mevsimde Hindistana 
laldıraııyacatı, bu yaz propagan· 
dayı daha yakından kuvvc!t vere· 
tek Pasifik adalarım ele geçirme· 
b utraŞacağı anlaşılıyor. 

Baıta Avustralya var. Ôyle 
'-nılıyor ki etraftıaki bütün küçük 
:da kümelerini birer birer alarak 
emelli bir çevirme ve sarma ha· 
~tketi yapan Japonya yakında, tek 
14lnı kalan Avustralyayı saldıra

Caktır. Orada durum ümit arttın
~- delildir. Avustralya Başvekili, 
' ! iÜn önce lngiliı . radyosiyle 
töyle könuştu : "Avustralya bu· 

(O.lal 1 hoü 1a7fada 1 

( Dehi/iye Vekilimiz bir kongrede konuıurken ) 

si muhtemeldir. 
Ankara 4 (Telefonla) - İaşe 

müıteıarı B. Sökmeı ı;üer'Je lstan· 

bul "alisi Doktor B. Lfıtfi Kırdar 

Ticaret vekili Mümtaz erkmen'le 

lstanbulun iaıe işleri etrafında 
i : rüşmüşlerdir. 

Fiatları mürakt:be müdürü B. 
Seyda, lstenbuldaki tetkiklerini 
bitirerek Ankeraya dönmüştür. 

Ad lige Vekilimizin 
tetkik segahatları 

Ankara : 24 (Türlııör.ü Muhabirinden) - Adliye Ve· 
kili B. Ha•an Meneme,,cioilu, Hapi•hanela Umum müdü
,'ü 8. Baha Arıkan ile birli/ete yakında bir tetkik aeyahati· . 
ne çılıarak Dalaman, Köyceiiz a•ri cezaevlerini ~ezecelctir. 

Futbol Grup 
Birincilikleri 

~~--------e-----------~ 

Adana • Merııa maçında çıkan 
lbtlllltaa mlıaballalar aetlceleamedl 

·vişi .faaliyeti 
Madagaskar meselesi 
Ankara : 4 (Radyo Oazeteal)
Vişi bir kaç gündenberi dikkat ve 
alakayı üzerine çekmihir. Birisi 
Amiral Likiniıı Vaşingtona dön· 
mesi ve diğeri iki Japon Amira· 
lının Vişiyi ziyaretetmesi. 

f ransa Amerika ile dost kal· 
mak istiyor. Fakat bu do.ıstluk te· 
madi edebilecekmi? Lavalı ziyaret 
eden i k i Jap0n Genera· 
lanın bir maksatla Visiye geldij'İ 

ve bunun Madagaskarla alakadar 
olduğuda söyl4:niyor. 

Libyaya gelen 
Alman komutanları 

Ankara : 4 (Radyo Oazeteal) 
Alman komutanlarından ikisinin ' 
Libya cephesine geldiği haber ve
rilmektedir. Bu kumandanlardan 
birisi doğu cephesinden gelmiştir. 

Berlin : 4 (A.A) - General 
Nerinz ile General Bismarkın Lib· 
yaya gönderildiği Berlinde teyit 
edilmektedir. 

i 

Mersin : 4 Türksözü Muha · 
birinden) - Pazar günü Mersinde 
yapılan grup futbol birinciliklerine 
devam:edilmiş ve ilk kartılatma 
Sivas ile Gaziantep takımları ara· 
sında yapılmıştır. Bu ruaçı Sivas 
takımı kazanmıştır. İkinci maç I 
Adana • Mersin arasında Kayseri , 
bölgesinden hakem İbrahimin ida· ı 
resinde yapılmıfhr. Birinci hafta· 
yım O ·O bitmiş ikinci haftayım 
Mersinlilerin bir ğol yapmasiyle 
vaziyet 1 - O Mersin lehine cer• 
yan etmeğe başlamıştir. Oyunun 
bitmesine 22 dakika kala Mersin 
aleyhine verilen ve Adana lehine 
gol olması ümit edilen korner vu· 
ruşe yapılmadan ihtilaf yüzünden 
maç yarıda kalmıftır. 

Baıveıt Loadraya 
ıeuyor maı 

Stokholm: 4 ( a. a. )- Lon· 
drada dola,an bazı şayialara gö
re, Reis Ruzvclt yal(ında Lon 
draya gelmek n:yetindedir. 

Roma : 4 ( a. a. )- Rus teb
liğine gört", c ltalyada harbe der
hal son verilmesini isti}'en bazı 
lcapistler tevkif edilmiştir. ltalvan 
mehafiline göre , ltalya harbin 
sununa kadar mücadele edet•ı-k 

tir ... Bu haber tehiµ edilmeye 
değ'meı. Bütün ltalyaıılar Façiııt 
hareketi lehindedir . 

~zak,.arkt~ 

Laşyo şimalinde 
muharebeler ! 

50,000 lriıililc bir Çin kauoetini 
Japonlar çember içine •lmı' 

Ankara: 4 (Radyo Gazeteal) -
japonl1tr iirmanya }'olunun artık 

tamamen keıildiğini bildirmekte· 
dir. F.ı\dden Japonlar bu yol için 
İngiltereyi tazyik bile yapmı~
lardı. Çünkü Çine bütün malzeme 
buradan geçiyordu . Şimdi iıe 

lnıiltere ve Amerika bu yolun 
IGerlld S tiacıii u7füa) 

Ucuz tip:elbiselerin lrnmaş-

ları Feıhane fabrikaları mamula 

tından olacak ve halk için muh 

telif boy latda bl'Ş numara üze

rinden ha:mlanacaktır. lık partide 

100 bin takım hazırlanacak olan 

elbiseler peyderpey ihtiyaca göre 
arttırılacaktır. 

Y aı. mevıiminin yaklaşmaaı 

dolayıaile haz.ırlanacak elbiselerin 

bü}'ük bir kıamı haki renkli tire

lerden yapılacaktır . Ayrıca kış 

için de kahve rengi ve siyah şa

ya1'tan elbiseler dikilecektir . 

Sümer Bank diğer taraftan 

yine halk için 100,000 adet kas

ket imali için de teıebbüalere 

başlamıştır • Gerek elbiseler ve 

gerekse kasketler Yerli Mallar 
pazarinda satışa çıkarılacaktır . 

İran ve kiralama, 
ödünç verme kanunu 

Ankara : 4 (Radyo Gazeteal)· 
Amerika hükumeJi kiralama ve 
ödünç verme kanunu irana da 

tatbik etmeyi kararlafhrmıftır. 

Hint meselesi 
KRİPS'IN NUTKU 

Ankara : 4 (Radyo Gazetesl)
Krips dün söylediği :bir nutukta 
Hint meselesi hakkmda demiıtir 
ki: - Harp biter bitmez Hindis · 
tana tim bir istiklal verilecektir. 
Bu vadi işae etmekten zevk du· 
yuyoruz, Aramızda bir anlaşma 

olmadı. Çünkü bütün Hint taba
kalarının ve akalliyetlerinin hak
larını çiğnemek için dalıa ileri gi· 
demezdik. 

Amerikada şeker 
vesikaya tabi 

Ankara : 4 (RadyoGazeteal)
Amerikada bugünden itibaren şe
kerin vesika ile verilmesi karar· 
laştırılmıştır. 

Yeni Japon kabinesi 
Tokyo : 4 (A.A) - Yeni 

parlamento 23 mayısta fevkalide 
olarak toplanacaktır. Bu ilk iç
tima devresi iki hafta kadar ıil · 
recektir. --- - ---..---------- ---------------------

ZiRAAT MÜDÜRLÜGÜNDE DÜNKÜ MÜHiM TOPLANTI 

• 
SUBAŞILAR TEŞKiLAT/ 

•• • 
DUN iŞ BAŞI YAPTI 

Tarıaıardül ÇUtçl mallıallal .teıblt ve lloatorol lçla merkeı 
llllgedeılae 157 ve lıaıaıara da 715 ıa baıı tayla edlldl 

Sovyet cephesinde bir nefer 
bat çekerken 

1 Sovyej cephe_s_·_ı --· 

Kerç'e ~on 
hücumlar 

Cephede soğuk 1 
Ankarı : 4 (Radyo 0:-zeteal)
Sovyet cephesinde havalar yine 
son bir kaç gün içinde soıumuş -

(Soau J üncü sa1fat1a) 

Tarlalardaki yeui mahsulü kont
rol edecek olan subaşılar teşkilatı 
kurulmuş ve iş başı yapmış bulu· 
nuyor. Dün Ziraat müdürü Bay 
Kadri Avcının reislitinde toplanan 
su başılara Zirıat müdürü la1.1m 
helen direk.tifleri vermiş ve mah · 
sulun tesbil ve kaydedileceği def· 
terleri kendilerine tevzi ederek 
bunlann nasıl tutulacatını göster· 
miştir. Merkezde 157 ve kazalar
da 715 olmak üzere 872 su başı 
dün vazifeleri başına gitmişlerdir. 

Vişide Japon heyeti 
şerefine verilen ziyafet 

Vişi : 4 ( a. ıs . )- Ofi: Ami
ral Mamora ve Abet şereflerine 
verilen zi}'afetten ııonra Vişide 

ölen aakerler abidesine bir çelenk 
koymuşlar, müteakiben Lav al ta
rafından kabul olunmuşlardır. Gö
rüşme 20 dakika sürmüştür • Ak· 
şam da Japon heyeti şeref ine 
Vişi devlet reisi tarafından bir 
ziyafet verilmiştir . 

: .................................................... : 
J Nafia Vekaletimizin çalışmaları i 
İ . BÜYÜK DERME İ 
ı • 
i KANALI iNŞAATI! 
ı ı 
ı Malatya : 4 ( Türlcıö~ü mu1aabirinden ) - Der· ı 

J me kanalının ikinci kıımının aplikaıyonu için Su if· 1 
ı feri Müdürlüğünce bir Fen heyetinin bu ife tah•i• ı 
ı ~dildiğini cvuelce yazmııtık . Heyet bu iıi ikmal et· ı 
ı mirtir . Ayni heyetin Saltan suyu ıahaıındaki Apli ı 

ı lraıyonu da yapmak üzere yakında oraya harelcet i 
} edeceti haber alıPmırtır • ı 
: .................................................... : 
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Askerlik Konusu üstünde · İ ·- HAB a-RLER· 
HARPLER VE 

• 
MiLLETLER 

Halkevimizin 
hoparlör tesisatı 

Memurların ailevi 
vaziyetlerini tesbit 

Haber aldığımıza göre, şeh · 
rimiz Halkevinin hokarlör tesisatı 
yapılacaktır. Değerli bir müte· 
hassış yapılacak olan bu tesisat 
muntazaman işletilecek ve balkı· 
mıza faydalı neşriyat yapacaktır. 
Hoparlörlerden birisi Atatürk par· 
kına, diğeri Belcciye önünde ve 
üçüncüsü de Halkevi önüne ku · 
rulacaktır . 

Vekaletin vilayete gönderdiği tamim 
Biz Türkler harbi ancak milletin 
müdafaasına taalluk ettiği zaman 
meşru ve mukaddes görenlerdeniz 

•••••••••••• • • 
i ~rniRli ! f 

Sonradan Osmanlı müşiri olan 
Alman gcneralı (Yon der Go
ltz) < Silahlı Mili eh k itabıııı 

yazdığı zaman bizde şehir genç· 
!eri askerlik ten kurtulmak için sof· 
ta oluyor ve köy gençlerı de Ö· 

teki köyden muinsiz kız alıyor· 

laı dı. Osmanlı devrinin son saf
halarındaki gerilememizin bir ne
ticeıi olan bu askerlıkten kaçma 
bela~• başımıza Balkan harbi fe· 
lalcetini getirdi . 

cÇanaHale.> ve clstiklal sa· 
vaşu hıuikaları ise ancak mecburi 
askerlilc hizmetini kabul eden 
meşrutiyet devrinin ve birinci 
büyük harpden evvel bütün mil· 
!etin harbe yetiştirilmesi hakkında 
ki gayretlerin bir ecticesidir. 

Birinci büyük harp bıtip bu· 
nun en ünlü komutanlarından ol· 
duğ'unu fıilen ;isbat eden Luden· 
dorf cTopyeküo Harp> kitabını 
yazdıtı zaman iıe lstikliil savaşı
nı yetmiş komutan ve talim gör 
müş bol askerle başarmış olduğu 
nu bi len Cümhuriyet hükumeti 
askerlik bilgiıini orta ve kız mek
teplerimize kadar yaymış bulunu · 
yordu. Şimdi b .r seneye varmı· 
yan faaılaıla binleri aşan arılan 

ribi yedek ıu bayların ordu,,·a lca. 
tılması da ancak bu uuğı gören 
ve hesabeden hazırlamanın neti
ıidir. 

Bir kadın ancak gebe kalmış· 
aa bo~urabilir ve bir tarla ancak 
tohum atılmışsa mahsul verir. Bu· 
nun gibi milletler de ancak harbe 
çok evvelden hazırlanmışlarsa bol 
bol ve iyi ordular çıkarabilirler . 

Ancak bir kadın dokuz ayda do
turduğu, bir tarla bir mevsimde 
mahıul ve.rdiği halde subr.yı ve 
lwmutaniyle birlikte bir ordunun 
yetiımesi en az çeyrek, hatta ya· 
rım asır zaman istiyor. Bunun i· 
çin hazırlık yoksa büyük ordula
rın kısa zamanda teşekkülü mu· 
azzam masraflara ve emeklere 
malolduğu .. halde geniş zamanda 
yetişmitlerin randımanını da ver· 
emiyor. Almanyanın bütün Avru
payı istilasını Vf' İngilizlerin bütün 
rayretlorine rağmen henüz karada 
düşmanları kadar ordu çıkaramı
yacaklarının sebebini burada ara
malıdır. Yoksa fert itibariyle İn
giliz düşmanlarından ' ne cesa-

ret, ne fedakarlık, ne de askerlik 
ve harp kabiliyeti itibariyle aşagı 
deQ'ildir. Belki bir çok hususta 
uıtünlüte sahiptir, Almanya bir 
ıilkinişinde 100 - 150 yeni tüme
ni birden teşkil edebiliyor. 

lııgiltere iıe milyonlar dök· 
tükten ıonra ancak 10-15 tümen 
meydana getiriyor . Hele Hindis
tan ıibi uıak diyarlarda ve as
kerliQ'in pek ender kimselere na· 

ıib oldutu yerlerde iıe senelerin 
mahıulü tümenlerle detil tabur
lula ölçllüyor. 

Deditimiz gibi orduların doğ· 
ma milddeti çok uzundur ve ev 
velden haurlık yapılmamıısa bü 
tün ıstıraplara ve sancılara rağ· 

men nevzat zuhur edemiyor. 
VAkıa biz harbi aııcfk ~ille 

tin müdafaasına taalluk etti~i za
man meıru ve mukaddes gören
lerdeniı . Fertlerin nefis müda· 
faaıının metru ve mukaddes bir 
hak sayılması gibi yani bütün 
ıençliQ'ini ilim ve çalışına ile me· 
deniyetin meyvalarını toplama 
yerine , elde sil!h , menfaat av
cılıgına teşvik etmede bir fazilet 
ıörenlerden değiliz . 

Bu düşüncede hakiki demok-

Yaza11 

M. ·Ş. Yazman 

ratlarla tamamen mutabıkız . An 
cak her tarafı mütearrızlar ve im 
peryaliıtleı le dolu bugünkü dün 
yada milletleri harbe hazırlama· 

dan durmak da -eşkıyalar ortasın
da silahsız oturmaya benzer . 
Hatta bu hal bir taraftan da sal· 
dırımı teşvik ettiğinden buııda 

taarruza uğra}' an tarafın da ka
bahati bulundu~u aşikardır. 

Eğer Türkiyemiz kıymetli tec 
rübelerine ve uzağı gören siyase
tine dayanmasa , mali müşküller, 
para ihtıyacı veya buııa benzer 
dar düşüncelerle bugünkü cTop
yeld\n harbe hazırlık> siyasetini 
tatbik etmemiş olsaydı bazı mem
leketlerde olduğu gıbi • ya top
raklarında muharipler cirit O} nar, 
ya hayırhah komşuların işgaline 

maruz kalırdı . Bugünkü istık l ali 

mizi bugünün şartlarını anlayan 
görilşümüze ve bu görüşün neli · 
ces: oları kuvvetli ordumuza tJorç 
luyuz . 

Yarım asır evvelki uzun saçlı 

Osmanlı mütefekkirile bugünkü 
ıaçı sıfır numara ile kesilmiş Türk 
yedek subayı arasındaki fark yal
nız askerlik bilıf sinden de ibaret 
değildir . Milletin büyük kütleleri 
arasına karışmak , onun derdini 
ve dilıni anlamak bakımından da 
bu ıki aydın adamı kıya!layamaz

ııııız. 

Binaenaleyh bir tarafdan harte 
hazırlık düşünülürken öte yandan 
içtımai inkılap itibariyle de geniş 
adımlar attığımızın farkında olma· 
lıyız . 

Bu hal bir taşla iki kuş vur
mak demektir. Milletin bütün fert· 
lerinin askerliğe hazırlanması hu 
susundaki diğer bir avantaj da 
budur. 

· Hulasa milletleri askerliğe ha· 
zırlanmış ve hazırlanmamış diye 
iki kısma ayırmak kabildir. Jkinci 
kategoriye ayrılanların memleket· 
teri denizler ve Okyanuslarla çev· 
rilmiş olsa da bir gün ve güç şe
rait altında, kısa zamanda milleti 
topyekun harbe hazırlamak zorun
da kalacaklarını yaşamakta oldu· 
ğumuz dünya harbi isbat etti. Ye· 
ni silahlar ve vasıtalar dünyanın 

hiç bir tarafını artık 'bu afetten 
masun bırakmıyor. 

Biz eskidenberi tuttugumuz 

rırınlara bol 
an verildi 

Halk arasında bugün verile
cek ekmeklerin un noksanlığından 
dolayı dörtte bir verileceği şayi

ası dolaşmaktadır. Alakadarlardan 
yaptığımız tahk ikata göre , böyle 
b ir şeyin olmadığı anlaşılmıştır . 
Ve şehrirı ekmek . ihtiya cına bol 
bn l yetecek derecede fırınlara un 
vt ri lnı iştir . 

Çeltik mahsulü 
Çeltik bölgelerinde tetkikat 

yapmak üzere merkezden ayrılan 
çeltik mütehassısı Bay Harun 
Onuk bu tetkikatını bitirerek şeh
rimize dönmüştür. 

Okullarda ve 
dairelerde çalışma 

Bir mayıs bahar bayramının 

cumaya rastlaması ve irtesi günün 
cumartesine ve pazar olması do 
layısiyle okullar ve daireler üç 
gün tatil yapmıştı. Dünden itiba · 
ren okullarda ve dairelerde çalış· 
mağa başlanmıştır. 

Nüfus memurları 
ve terfi meslesi 
Dahiliye Vekaleti, nüfus me• 

murlarınm terfihi ve vazifelerinin 
mahiyeti hakkında incelemeJer 
yapmış ve bu husush bir layiha 
hazırlamıştır . 
Bu layihada nüfusu kalabalık na 
hiyelerdeki nüfus memurlarının 

maaşlarını on liradan on beş li · 
raya çıkarılması ve bazı nüfus 
memurlarının ünvanını "nüfus 
katibi,, ne çevrilofesi lüzumu ileri 
sürülmektedir • 

Maaşları on liradan on beş 
liraya çıkarılacak nahiye nüfus 
memurları vilayetimiz içindeki 
nahiyelerde çalışan memurlardır. 

Kaza nüfus memurlarından 

milhür!eme ıelihiyetini haiz ol· 
mıyanlar da "nüfuı katibi,, ünva · 
nını alacaklardır, Layiha yakında 
Meclise sevkedilecektir. 

yolun doğruluğunu görmekten mü· 
tevellit bir sevinç hissederken baş· 
ka milletler için de bu yoldan 
başka çarenin kalmamış olduğunu 
göı üyoruz. Kaldı ki bu yolda mil· 
!etin münevver ve köylü tabakası
nın kaynaşmuı ve disiplinli çalış· 
mayı öğrenmesi gibi bir de içti· 
mai fayda var. 

ı 
MEMLEKET DAVALARI 

) 

f Yaz sebzelerl birer f 
: lklfer çıkma~a b•f ladı. : 
f Bollanmca Kıf için f 
f konserve yapmayı ihmal f 
f etm~. Evinin kllarl için f 
f •imdiden hazırllk yap. f 

•••••••••••••• 

At koşuları 
güzel oldu. 

Pazar grilnG fehir hıpodromun 
da yapılan At koıuları hararetli 
olmuş ve kalabalık bir aeyirci 
toplamıfhr. Dördüncü koşunun 

birinciliği, Celil Karamutun Çe · 
vik'i· ikinciliti ibrabim Koruk
lu'nun Uçar'ı, üçüncülüğü Halil 
Kaplan'ın Selim'i kazanmıştır. 

Üçüncü koıunun birinciliğini Re· 
fet Millinin Akın'ı, ikinciliği İb· 
him Korkulunun Budan'ı, üçün
cülüğü Mehmet Karamehmediu 
Ucar'ı kazanmıştır. · 

İkinci koşunun birinciliğini 
Yüsuf Kocaoğlunuu Cöşkun'u, 

ikinciliği Kemal Odabaşının Yıl

dızı, üçüncülüğüde Nehmet Kara· 
mehmedin Ceylan'ı kazanmıştır, 

Bitinci kofunun birincilifıini 
Rifat Kuabucağın Kızıl difi tayı, 
ikinciliği Ali Karabucağuı Elması, 
üçüncülüğü Musa Çelebinin Se · 
nt!ııı 'i kaı.anmıştır. Bu atla ıçm 

sahiplerine mükafatları verilmiştir. 

Nahiye müdürleri ' 
Bu yıl muayyen yaş haddini 

dolduran 303 doğumlu nahiye 
müdürl~rinin tekaüde sevkedile · 
cekleri Dahiliye Vekilliği tarafm · 
dan biı: tamimle vilayetlere bil· 
dirilmiştir. 

Bu tahdidata tabi 303 doğum· 
lu nahiye müdürleri memuriyet 
verdikleri yerlere ait hizmet maz· 
hatalarını ve buna benzer diğer 

vesikalarını önOmüzdeki temmuz 
bidayetinden Önce vekilet zat 
işleri müdürlüğüne gönderecek· 
!erdir . 

Yeni Ne,rlyat 

"Millet,, mecmuası 

Ankarada c Millet > adında 

bir mecmua çıkmağa başlamıştır. 
Her mevzuda güzel yazılarla dolu 
olan bu mtcmuayı tavsiye 
ederiz. 

• 
Zirai istihsal davası bir ydlık dava değildir 

Bugün harp dışı kalan bir memlekette yaşama· 

nın rahatı ve mazhariyeti kadar büyük vazife· 
!eri olduğuna da şüphe yoktur. Bizim bu vazi· 

terimiz timdi istihsal itleri alanında beliriy9r. Ken· 
dimize yetme davasının gerçekleştirilmesi hamlesi
nin şu sırada en zorlu anlarını yaşıyoruz. Bunun 
için milletçe istihsal işlerindeki vazifelerimize dört 
elle sarılmak mevkiindeyiz. Bu vazifeler de şu ~n

da en ziyade zirai istihsal alanında bulunuyor. 

Memlekette zirai istihsallerin artırılması için hü· 
kiimet bir sıra tedbirler almıştır. Ve daha da al· 
maktadır. Öte yandan C. H. P. de bu davada işe 
katılmıştır. 

Yazlık ekim işlerimiz arasında bugün üzerinde 
en çok durulanı, mısır, akdarı, patates, fasulye, 
mercimek ve nohuttur. Bu mahsuller, memleketi
mizin hemen her mıııtakasında ycti~tirilmektedir; 

ancak bu mahsulleri, yetiştirmete alışık olan yer
lerden başka mahallerde de, tabiat .şartlarının elve· 
rişliğinden faydalanarak yetiştirmek zorunda bulu · 

n~yoruz. 
Bu bakımdan memleketimizde patates ekiminin 

bugünkünden daha çok artması iercktir. Hükumet 
bu gerekliği düşünerek dönüm başına iki lira mü· 
klfat vermek suretiyle bu yıl memleketimizde pa
tates ekiminin artmasında maddi imkanı da sağla-• 
mış bulunuyor. 

Zirai istihsali artırma davasında bizim üzerinde 
durmak istediğimiz nokta, bu davanın bütün mil· 
letçe benimsenmesidir. 

Hepimiz de bu uğurda yerine göre elimize ge· 
çen fırsatları kullanmalıyız. Sonra bu dava artık 
bir yıllık dava da değildir, yıllar boyunca yürütü· 
lüp gidecek bir davadır. Bunu hepimizin iyi anla· 
ması gerektir sanırız . 

Dahiliye Vekilliği kendi teş· 

kilatına mensup memurların ailevi 

vaziyetlerinin esaslı bir şekilde 
teshil ederek sicillerine geçirme· 

_leri hakkında vilayetlc~re yeni bir 
ftm'im göndermiştir • 

Bu tamime göre, bir kısım 

memurlar aile durumları zamanın· 
da tekemmüll ettirmediklerinden 

tekaütlük veya ölüm gibi ıebep

lerle vazifeden ayrılma hallerinde 
bunların dul veya yetimlerine 
maaş bağlanm._.ı işJeri uzun kır · 

tasi muameleleri intaç ettirmek

tedir. Bu suretle muameleıi vak 

tinde tamamlanmıyan aileler uzun 
zaman maaş alamadıklarından 

milfkil vaziyetlere maru~ bulun-

duklarından memurların ikaz edil· 

meleri bildirilmektedir . 

Tiftik fiatları 
İıtanbul: 4 (TürluCizü Muha· 

birinden) Bir müddet evvel Tica · · 
ret Vekilliğince yün ve paçavra 
gibi ihraç mallarının fiatlarının 
tesbitine ba.şlandıj'ını yazmıftım. 

Ôğrenditime göre vekalet 
diğerı ihraç mallarımızın da en az 
ve en çok değerde olmak üzere 
fiat b.kdirine ait tetkiklerde bu · 
lıııımaktadır. Bu cümleden olarak 
memleketimizin başlıca ihraç mad
delerinden olan tiffiğe kat'i fiat · 
lar tesbit edilecek ve bu suretle 
speküliayona mani olunacaktır · 

Vekalet bu husustaki çalış

malarını bitirdikten sonra her 
mala ait ihraç fiatlarmı gösteren 
birer liste hazırlıyarak ticaret 
müdürlüklerin'e gönderecektir. 

Bu fiatlardan daha ucuz veya 
daha yüksek fiatla satış yapmak 
tefCbbüsünde bulunanlar fiddetle 
tecziye edile<"eklerdir , 

Sanayi kanunu 
Aldığımız malumata göre, 

Teşviki Sanayi kanunu yerine 
konmak üzere hazırlanan Sanayi 
kanununun encümende tetkiki 
bitmek üzeredir. Yeni Sanayi 
kanununun hazirandan itibaren 
meriyete girmesine çalışılmakta· 

dır. Teşviki sanayi kanununun 
müddeti 31 mayısta bitecektir. 

Hava postası 
Havanın fc!nalıtı yüzünden 

Ankara- Adana hava postası dür. 
işlememiştir . Bugün hava müsait 
olursa posta işlemeye devam ede· 
cektir. 

Bir otobüs bir 
çocuğa ç~rbtı 

36 plaka ve 1 husuıi numa· 
ralı suhulet nakliye şirketi oto
büslerinden foför Tahir idareıin 
deki otobüs Belediye önünde 
merkez kulübesi yanında seyyar 
şeker sat•cııı F ski hamam mahal· 
lesinden 12 yaşlarında Osman 
oğlu İlhana çarparak ıol dizinden 
atır surette yaralaomıtlır. Yaralı 
hastaneye yollanmış ve şoför Ta 
hirde yakalanarak hakkında tah
kikata bqlanmıftır. 

F asulya ihracatı 
Ankara : 4 (A.A) - 1941 

mahsulü faaulya ihraç edilmeye · 
ceti bir ker.1e daha ilin olünur. 

ısweçe ltlr 
bava akını 

Stokholm : 4 ( a. a. )- Dün 
1 gece Kopenhag üzerinde bir uçak 

1 

dolaşmış ve bomba atmııtır.Stok
holnı Kopenhag telefon muha
her atı dün bütün gece kesilmiş. 

tir . 

Sayfa 2 

Düşünceler 

VURGUNCULUK 

l 
amanın türlü sıkıntıları ve ha· 
<liseleri arasırıda şimdi bir de 

vurguncu luk belirdi. Çoktan
dır gazetelerde en ziyade raslanan 
haberler arasında vurgunculuk ha· 
berleri de bulunuyor . Vurguncu
luk. 1914 harbinin memleketimiz
de yaydığı < ihtikar > ın bugünkü 
adıdır. Tıpkı eskiden olduğu gibi 
bugün de vurgunculuğun bir sal
gın halini almasından korkuyoruz. 

Geçen umumi harpte • ihti
kar " ı .. Meni ihtikir komisyon., 
!arının ailip süpürmediğini hatır

lıyoruz . " Vagon ıuiistimalleri " 
ile < Palas " tarın nasıl kurul
duldarı ve } ükıeldilrleri bugünkü 
yaşlı neılin henüz hatıralarından 

silinmemiştir . Onun için bu defa 
devlet kuvvetleri uyanık davra
nıyor . Dikkat ediyor musunuz : 
Vurgunculu~a ait haberler daha 
çok mahkeme havadisleri arasın
da görülüyor . Gerçekten hükü
met, bunlarla çok sıkı bir mü
cadeleye giriımiştir . 

Vurguncularla hükümetin bu 
mücadelesi , nihayet adli ve hu
kuld safhada kalabilir ve mevzu
atımız için vurgunculuk nıhayet 

adli bir meseledır . Fakat bizce 
vurguncu, memleketin sıkışık za
manlarını gayri meıru menfaat
leri için kollıyan huysuzdur . Bu 
bakımdan vurguncu , yalnız mil· 

leti ıoyan soyıuı değildir . Ayni 
zamanda milli ahlakı bozan bir 
urarlıdır . Onun için vurguncu
lukla ve vurguncularla hükümetin 
mücadelesini biz milletçe Jestck
lemek zorunda}ız . Hepimiz vur
guoculuğa karşı devletin birer 
gönüllü bekçısı olmak yerinde 
bulunuyoruz . 

TORKIYI! Radyosu 
ANKARA Radyosu 

SHlı - 5.5.1942 

7.30 Prorram ve memleket saat. 
ayarı 

7 .33 Müıik : Haf il Program 
( Pi ) 

7.45 Ajans Haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi) 

8.15/ 
830 Evin saati 

12\30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müıik : Muhtelif makam· 

!ardan ıark ılar 

12.45 Ajanı Haberleri 
13.00/ 

13.30 Müıik : Şarkılar progra· 
mının devamı 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Salon Or· 
. kestraaı ( Violoniat Ntcip 
Atkın ) 

18.45 Müzik : Saz eserleri ve 
oyun havaları 

19.00 Konuıma 
19.15 Müzik : Fasıl heyeti 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müzik : 

20.15 Radyo Gazeteıi 
20.~5 Müzik : Tanınmış Fıiırı 

~arlcıları (Pi) 

21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik : Şenfonik orkeıtr• 

eserleri (PIJ 

21.30 Konuıma 
21.45 Müzik : 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajan• 
Haberleri ve Boraalar 

22.45/ 
22.50 Yarın ki 

Kapanış _________________________ _..,, 

ZA Yl - Nüfus teılciremi, 340 
seneıi Tıp fakültesinden aldığıııll 

diplomamı ve Sıhhat Vekaletin· 
den aldığım ihtısaı vesikamı he~ 
üçünü 9irden kaybettim. Yenisin' 
çıkaracağımdan eskilerinin hükOOI' 
ıüz olduğunu ilan ederim. C 

Doktgr Muzaffer Lokoı•ll 
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5 Nisan 1942 

Uzak cephelerde 
dağınık kuvvetlerjn 

ısrafı 
( Başı 1 inci sayfada ) 

günlerde bir istila bekliyor. Ye
tişecek kadar silahımız yok, yeti
şecek kadar tayyaremiz de yok. 
Önümüzde karanlık günler var. 
Fakat her zamandan fazla birli
ğ'iz.,, 

Çek ehemmiyetli bir kııdret 
kaynağı olan milli birlik , müda
faa silahı olmayınca harbi kazan
maya yetmiyeceğine göre Avust· 
ralya. Başvekilinin silahları ve tay 
Yareleri olmadığını böyle açıkça 

ilan ederek Japonyayı davet eder 
görünmesi hıırp içinde bizim zih· 
niyetimize sığmayan bir saflıktır. 
Püşünmeli ld ayni günde Ameri 
ka Reisicümhuru M. Roosevelt , 
gene radyodaki bir nutkunda , 
< Avustralya ile Yeni L'.elanda , 
ilerde bizim taarru:r. hareketimiz 
için üs olacaktır > diyordu. Ger 
Çekten , Avustralya elden gider 
se lngiltere ve Amerika için Uzak 
Şarkta harekete geçmek hemen 
hemen olurluktan çıkacaktır . 
Böyle olduğu halde , Japonya 
harbi baş'adıı.tan altı ay sonra 
Avustralya Başvekilinin < Silahı 
mız. yok , tanaremiz yok > diye 
ellerini ovuşturup esef etmesi 
haylı şaşılacak bir şeydir . Hal
buki M. Roosevelt , o nutkunda 
Amerikanın gayretinin genişliğini 

şöyle anlatıyordu : 
c Amerika harp gemileri $im

di , şimal ve cenup Atlantiğin · 

de , Akdeni1.de , şimal ve cenup 
Pasıfık deni1.indedirler . Amerika 
orduları , cenubi Amerikada , 
Groenland , lzlancla , lngiltere 
adalarında , Yakın Şarkta , Uzak 
Şarkta , Avustralya ve daha bir 
Çok Pasifik adalarında bulunuyor· 
lar ... > Amerikanın , Jıtpon fi 
losiyle boy ölçüşemiyen donan· 
nıasının , henüz pek yeni ve 
küçük olan ordusunun , böyle 
Yer yüzünün döı t tarafına ser 
Pilmiş olması , Anglos-Saksnn 
rnüdafuasının hiç bır yerde tanı 

Ve dayırnıldık olamayışının belki 
de başlıca sebebidir . İngiliz ve 
Amerika kara , deniı. , hava kuv 
vetıeri dünyanın her tarafına öy
le dağılmıştır ki düşmıınları , on
ları her yerde zayıf buluyor ve 
kola}ca avlıyorlar . Onlar işe hiç 
bir yerde düşmanlarını keskin bir 
vuruşla karşılıyanııyorlar . 

Bu zorlu ve dağınıklık ucu 
bucağı o1muyan denizlerin geniş 
imparatorlukların bugünkü vası
talarla müdufaası im'kansızlığından 
ını di)ğuyor, yoksa bir taktik yan· 
lışJığımıdır, bilmiyoruz. Her halde 
bugiine kadar görülen olayların 
sonucu şurada burada, düşmana 
karşı koyamıyacak kadar az fa
kat birleşirse bugün için çok de
ğerli malzeme ve orduların hiç 
işe yaramadan yer yer ve zaman 
ı.aman düşman eline geçip ziyan 
edilmesidir. Halbuki bir yerde 
olsun tutunmak, mesela Singapur' 
da Malezvada, Birmanya ve .Fi
lipinlerde . boş yere israf edilen 
insan ve mdlzeme ile hiç olmaz
sa bir yeri, Avustralyayı müdafaa 
etmek, yahut bir yerde düşmana 
esaslı vurmak harbin gidişinde 

belki büyük tesirler yapabilir. 
Gelecek kara günleri öncede.• 

bitmek . yürekleri ona göre hazır
lıyarak, boş ümide kabılmamak 
İyi bir şevdir. Fakat milletlerin 
harp coşkunluğunu ve ceıarerin i' 
gidermemek için kara günlerin 
sonu yaldastı~ını da arasıra bil
dirmek gerektir. 

Necmeddin Sadak 

General Jiro 
Bertin : 4 a .a. - General 

~iro Liyona retmiştir. Vişiden 
Qlrenildiğine gört', generolın Al· 
ınanlara teslimi mevzu bahis de · 
~ildir 

Gobles'in makalesi 
Berlin : 4 a.a. - Cöbles 

~ıkan bir yazısında bugünkü mü
Cndelcnio Führerin zaferiyle neti· 
ceıeneceğini yarn1a .. tadır. 

TORKsôZO 

ASKERİ VAZİYETİN TETKİKİ Hitler -Duçe 
görüşmesi AVUSTRALYAYA 

AKIN BEKLENİYOR Zafer muhakkakmış 

M'OTTEFIKLER 
TAARRUZA 

OEÇECEKLtR 
Londra : 4 ( a. a. )- Avus· 

lralga generali Bermey müttefik
lerin kati surette taarruza geçmek 
kararını vercli4ini söylemiştir. Ge
neral ikinci cephe açılması hak 
kındaki ısrarların yerinde o/du
tunu il<ive etmiştir. 

Uzakşarkta 
<Gerisi 3 üneil sayfada) 

yP.rine bir kaç yol açmışlar ve 
bu vasıta ile Çine yine eskisi ka
dar malzeme göndermektedirler . 

Şimdi sorulan süal şudur : 
- Japonya Birmanya}·ı ele 

geçirdi. N~ yapacak ? 
Mütehassıslara göre, Japonya 

Çine karşı harekatı derinleştire 

cektir . 
Melburn : 4 ( a. a. )- Japon 

uçakları Avustralyanın bazı kö
şelerine hücumlar yapmıştır . . Üç 
Japon uçagı düşürülmü~tür. 

Çunking : 4 ( a. a. ) - Ja
pon kuvvetleri LaŞ}onun 100 ki
lometre şimalinde büyük bir hü
cuma geçmiştir . Çin!ilt'r inatçı 

bir mukavemet göstermektedir. 
Çunking : 4 ( a. a. ) - Laş 

yonun f)O kilometre şimalinde bü
yük bir savaş devam etmektedir. 

Tokyo : 4 ( a. a. )- 50,000 
kişilik bir Çin kuvveti çember 
içine alınmıştır. Çin askerleri kü
me küme teslim olmaktadır . 

Toky~ : a.a. - Birmanyada 
hala mukavemette bu!unan Çin 
kuvvetlerinin vazi} eti Fena bir 
şekle girmektedir. 

Jeponlar' Makajanara yeni 
kuvvetler çıkarmıştır. Japonlar 
Yeniginede terakkiler kaydetmek
tedir. 

Almanya' da zirai 
vaziyet fena 

Ankara: 4 (Radyo Gazetesl)
lsveç kaynaklarından gelen ha
berlere göre, Almanya 'da sonba
har ekimi fena bir vaziyettedir. 

Ve ziraat işçisine büyük ih· 
tiyaç vardır. Çok çamur da yaz 
ekimine sekte vermektedir. 

Sovyet cephesi 
(Baştarafı Birincide) 

tur. Yağmura ve çamura bakma
dan gerek Sovyetlerin ve gerekse 
Almanların hazırlandığı bi !dirili· 
yor. Rom.ıınya üzerinden İtalyan 
askerlerinin sevkine başlanmıştır. 

Briansk ve diğer iki şehrin Al· 
manlar elinde bulunması halen 
Moskova için bir tehlike teşkil 

etmektedir . 
Berlin : 4 ( a. a. ) .:.- 2 Ma-

yısta' Alman tayyareleri Kerç'teki 
Rus hava meydanlarına aürekli 
hücumlar yapmıştır. lnfilakler ol
muş , yangınlar çıkmııtır . 

Stokholm : 4 ( a. a. )- Sos 
yal demokrat gazeteainiıı muha
birine göre, Almanya kışın Sov
yet cephesinde gördüğü güçlük
lerden dolayı şimdi gelecek taar
ruzlar için halkı hazırlamaktadır . 

Stokholm : 4 ( A . A. ) -
Doğu cephesinin ~imalindl'ki ha
rekat , buzların erimesi dolayı. 

siyle çamur yüzünden tavsamış

tır . Ruslar doğ'u cephesinde ye 
ııi tipde toplar kullanmRğ:ı baş . 

lamıılardıı . 

Uzakşarlc savaşı devam edi
yor . Lashio'nuıı zaptı , Tayland
dan kuvvetli bir Japon kolunun 
harekete geçmesile kabil olmuş

tur . Şimdiye kadar Birmanyada 
başlıca iki cephe vardı . Bunlar 
dan birincisi Sittarıg , ikincisi 
lravady cephesi idi . Japonlar 
bu iki nehri takibederek ağır ağır 
ilerliyorlardı . 

Bu harekttin uzun süreceğini 
ve yağmur mevsiminin yaklaştı

ğını görünce Tay!anddan üçüncü 
bir kol harakete geçmiş ve Çin
lilerin yanlarını. tehdit ederek 
bunları çekilmcğe mecbur et
mişti. 

Çin kuvvetleri şimdi ya Çin 
hududuna , yahut Hindistana 
doğru çekilmek mecburiyetinde
dirler . Çin sö:r.cüsünün Çinlilerin 
Birmanyayı bırakmıyacaklarını ve 
buraya yeni kuvvetler gönderile 
ceğini söylediğine bakılırsa Çin 
kuvvetlerinin şimale doğru çeki
lecekleri tahmin edilebilir . Her 
halde Birmanya durumu Müttefik 
için çok tehlikeli bir şekil almış 

tır . Şimdi Japonların Mandalaya 
taaarruz etmeleri beklenebilir . 
Son haberler Müttefiklerin buraya 
doğru çekilmekte olduklarını bil
diriyor . 

Japonların şimdiye kadar 
başlıca hedefleri Çıne yardım 

edılmesinin önünü almak , bu 
suretle Çin meselesinin halledil
mesini kulaylaştırmaktı . Japon
lar bu hedefe varmışlardır . Şim· 
di ikinci hedef olan Avustralyayıt 

ka<şı harekete geçmeleri bekle· 
nebilir . 

Avustralya Başvekili , Avust
ralya ordusu kumandanları böy:e 
bir hareketi yakın görüyorlar. 

İngiltereye akın 
Londra : 4 ( a. a. ) - Düş

man tayyareleri bu sabah ilk ... 
atlarda bir cenup şehrine hücum· 
lar yapmııtır . Hasarın büyükçe 
olduğu sanılıyor . 

Bertin : 4 a.a. Hıtler - Mu
solin i görüşmesi hakkında Heri. 
ciyeden verilen malumata göre, 
konuşmalar tam bir samimiyet 
havası iı;ind• geçmişlir. Konfe· 
ransa iştirak eden ıatlardan birisi 
zafere tam bir itimat beslediğini 
söylemiştir. 

Havay adalarında 

...J harakat olacek 

Ankara: 4 (Radyo gazetesl)

Vaşingtondan gelen haberlere gö· 
re, yakında Ha vay adalarının ce · 
nup batısında büyük deniz hare. 
katı olaeağı söylenmektedi .. 

Hamburga hücum 

Bedin : 4 ( a. a. ) - lngıliz 

tayyareleri Hamburgda halkla 

meskun mahallelere yangın bom

b;ıları atmış, hasar, insan kaybına 
stbep olmuştur. Altı lnğiliz uça
ğı düşürülmüştür . 

İsveç - Fin paktı 
Helııinki : 4 ( a. a. ) - lsveç 

ve 1.iraat sandıkları arasında bir 

anlaşma olmuştur . Ziraat mevsi

minde 1000 lsveçli işçi Finlandada 
çalışacaktır. 

KAOOSTRO MÜOÜRlÜGÜNDf N 
20 lira asli maaşlı iki ka· 

tiplik münhaldir. 11 Mayıs 

942 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 14 d~ KuruköprÜ· 
de Kadostro müdürlüğünde 
müsabaka imtihanı icra kılına· 
caktır. 2fi56 sayılı kanun ah
kamına ve memurin kanununun 
4 üncü maddesindeki izahat 
veçhile taliplerin vesikalariyle 
birlikte müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Osmaniye Belediye Riyasetinden: 

OSMANİYE KASABASINOA YAPllACAK ElEKTRİK TESİSATl
NA AİT KAPAll ZARf USUlilE EKSİl TME 

1 - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak istediği su ve 
elektrik tesisatı dolayısiyle gerekli bakır tel, fincan, sigorta, siperi 
saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce möbayaa suretile hazırlan· 
ınış ve bugüne kadar ayniyat anbarında muhafaza edilmiş olup bu 
kerre su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyen kı
SHlllarının tenvirine kafi gelecek takatta tesi~at vücude getirilmesi için 
bir tadilat projesi ve keşfi yaptırılmış ve bu proje ve keşifnameler 
de nafia Vekaletinin 16/1/942 tarihli tastikına iktiran etmiştir. 

2 - Motör, ve hava, lüpü, lskenderun belediyesinden devir alı· 
nacak ve mevcut gazhane binasına islah edilerek elektirik fabrikaıına 

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

3 - ihale 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine tevfikan kapa· 
lı zarf usuluna tabi olup 8/6/942 pazartesi günü saat 14 de Osmani · 
ye Belediye salonunda daimi erıciimen 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 iştir~k ebebileceklerine dair müteahhitlik vesikası is
tihsal etmiş olmaları ve bu işin fenni mesuliyetini üstüne alacak mü· 
hendis göstermeleri lazımdır. 

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

7 - Postada vwku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
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 motörünii görmek isteyenlerinde İskenderun belediyesi 
riyesetirıe müracaat etmeleri 2- 6 - 10- 15 14107 

Sayfa 3 

1 .......................... . • • 
İ Nazarı dikkate İ 
• • 1 Ceyhan iktisadı Milli Teavtln Abm ve ı 
eSatım Ortaklığı Kooperatif Şlrketladea • • 1 S~nelerdenberi faaliyetini durdurmuş e 
e olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Salım : 
• Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- • 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 1 
: nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 1 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
: kar mukabilinde perakende olarak sahşa • 
e başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa- I 
: hş mağazasına uğramaları kendi menfaat-ı 1 leri icabıdır. 6-26 14082 • 

........................... 
~MMMMM~--~~MMMMMM~ 

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. 
3- Bir aded (3) numara az tamirle işler 

biçer çeker satılıktır. Göreceklerin, izahat 
Ji alacakların Abidin Paşada Tahsin Bosna 
~~ticarethanesine müracaatları 1-2-5-6-714002 
•ww~M~~~www~ 

ZİRAAT M[KTEBİ MÜOÜRlOGONOEN 
Muhammen 

behermetre Tutarı lık teminat 
Cinsi Miktarı fiatı Lira kuruş kuı uş 

D. 90Yatak yüzü 2500 met. 40 Kr. 1000 00 7500 
1. 25 eninde ya· 
tak çarşafı 1000 

" 
150 ., 1500 00 112,50 

Elbiselik kol astarı 145 ., 40 " 58 00 435 

' ' cep astarı 196 
" 

40 ,, 78 40 588 

1 - Yukarıda cıns ve miktarları yazılı pamuklu bezler 
yerli malı olacaktır. 

2 - ihale 20 - 5 - 942 Çarşamba günü saat 15 de 
Vilayet ziraat müdurlüğünde yapılacaktır. 

3 -İstekliler şartname ve nömunesini görmek için hergün 
mektep idaresine muracaat edebilirler. 

4 - Talipler ihale günnnde teminat makbuzlariyle kanuni 
vesikalarını alarak muayyen saatta toplanacak mektep satmal· 
ma komisyonuna müracaat etmeleri. 5 - 9 - 13 - 17 

OEVlET HAVA YOllARI UMUM MÜOÜRLOGONOEN: 
4.5.1942 tarihinden itibaren Hava seferlerinin Elazığ hattı 

hareket saatlerinde aşağıda gösterilen değişiklik yapılmıştır. 

• 

Ankara .. Elazığ 
Salı, Perıembe, Cumarte•i 

A~ara Şehirden (Otobüs) 
Ankara Meydandan(Tayyare) 
Elazığ Meydana (Tayyare) 

Saat Dakika 

00 
25 
40 
25 Elazığ Şehire (Otobüs) 

Elazığ-Ankara 

Pazartesi, Çarıamba, Cuma 

Elazığ Şehirden (Otobüs) 
Elazığ Meydandan (Tayyare) 

Ankara Meydana (Tayyare) 
Ankara Şehire (Otobüs) 

(3067) 2-5 

i L A N 

-14. 
14. 
17. 
18. 

Saat Dakika -6. :iO 
7. 30 

10. 45 
11. 00 

14106 

Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Arttırma, eksiltme komisyonu Reisliğinden: 
inşaatı ikmal edilen Toprakkale istasyonu büfesi bir yıı müd

detle kiraya verilmek üzere pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlık 
16 Mayıs 942 cumartesi günü saat 11 de Adanada işletme 
Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 240 lira ve muvakkat teminat 18 liradır 
İsteklilerin 942 yılı Ticaret Odası vesikası, nüfus cüzdanı, iyi 
huy kağıdı vesikalarile birlikte tayin edilen gün de komisyon 
Reisliğine müracaetları lazımdır. Bu işe ait şartname ve muka
veleler komisyona müracaatla bedelsiz olarak görülür-

30-5-9-14- 14101 
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Sayfa 4 TÜRKSôZO 
,, ........................................ • • 1 •• •• •• 1 

i TURKSOZU i • • • • 
İ Gazete · ve Matbaası 1 • • : 1 • • : Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIN HER TARA- 1 ! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ Gü- İ 
1 Gazetesi HONEVERİR. TORKSÖZÜNO TAKİP EDİNİZ. : 
• • • • 
:. Bitap, mecmaa, çek, bllet, an,, •1 • plla, barlta, llDamam matbaa , T Ür ks Ö zÜ • 
• ltlerlal Tlrklyede mevcut mat- • 
: 11aaıara rekı'beteder derecede Matbaası : 1 tall ve ılraoe elden çıkarır. 1 
• • • • i Türksözü Cilt Kısmı ! • • 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

4 . 5 . 1941 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S. 

Koza ı 00.00 1 OO,oo: 
Klevland Ç. ' 00,00 
Klevland l 00,0<ı 00,00 
Klevland II -öO,oö oo,oo 
M. Parlağı 00,00 00,00 

P. TemiZi 00,00 00,00 
Kapımalı 
Y. Çiğidi 

K. Çiğidi 
---1 

Susam 
Buğday yerli 00,0 
Arpa 0,00 

. Yuia_r __ -o:OO 
__ ı 

00,00 
0,00 

-o. 00 
0,00 
0,00 
0,00 ' 

Serbes DöviL Kurları 
DOLAR 

Alış 

Satış 

STERLiN 

129.20 
132.20 

lihalôl bedelleri ( mal le- 776 
dt>l i ) primli satış 

TürklyedPn gönderilen nav- 749 
hın bedelleri 
lhroç edilen mal bedelleri 723 
olarak gelen Oövizledn alıı 
h.ıru 

Yardım vfl seyyahlara ve• 728 
soıre için 11•len dö~lzleıln 

alıı kuru 
Prirn!iz sah$ ( T cıt"il maı· 524 
rotları vesaire ) 

·-.-.Pr .... im._s .... iz.-o..-hı-.-..Ku.-ru;.;c....;..=-..-.520 ) 

1 

İ. SAGLAM. TEMİZ, ZARİf CiLT iSLERiNİZi ANCAK TORİSöZO •
1
• ----------------------Nlbetçl eczane 

• MÜCELLİTHANESİNDE YAPTIRABillRSİNİZ • f UAT ECZAHAHESİ • • • • ........................................ Yeni postane yane ... ................... .. 
• 

T. l ş Bankası 
&içik taıarral lleıapları 

1942 ikramiye pllaı 
KFŞIDELER : 2 Şu6at, 4 Mayı•, 3 Aiu.to•, 

2 /lcinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 Ulramlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. 3,000 .. 
2 .. 751 .. = 1,500 . . 
3 .. 500 .. = 1,500 .. 

10 .. 250 it = 2,500 .. 
40 .. 100 il 4,000 .. 
50 .. 50 .. 2,500 .. 

200 .. 25 •• 5,000 .. 
~ •• ıc. .. 2,000 " 

TUrklr• ı, a.nk•sın• p•r• y•tırm•kl• yalnez l 
p•r• blrlktlrmlf ve f•lz •im•• olmaz, ayni 
z•m•nd• t•lllnlzl de denemlf olursunuz 

~'l"-",.,_......,...~.,,....._~~"'-'~...N...-...-..-...~"-""'.,p......-..~~ 

TOllliYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t.rihl : 1888 

Samay••İ: !:.00.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

• 

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

aşatıdaki plina göte: ikrıımiyc da~ıtılacaktır 

Adcı lOOO Ura.tık 4000 Lira 
4 • 600 2000 .. 
' .. 250 

" 
1000 .. 

40 
" • 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 " 
5000 

120 .. 40 " 
4800 .. 

160 .. 20 " 3200 " 
91KKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 

liradan qaj'ı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirtle yüzde 
2G fazla aile verilecektir. 

Kuralar aenede 4 defaı 11 - Eylül, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• Mı 
... 

" I 
En seri ve en kati şc· N 

kilde yalnız kaşe lf 

" il GRIPIN 
ile geçer 

" M 

" R' 
Ha vaların serinlediği bu R 

günlcrdc, alacaiınız ilk R 

tedbir evinizde birkaç CRJP.N bulundurmak olmalıdır. 
... 

" 

M Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
" M : yormadan ıstırapları dindirir. ; 

N Lı.ızumunc!a günde l adet alınır. Taklitlerinden sakınınız N 
~ her yerde pullu kutularını ısrarla istcyinız. ~ 
•~:ıcııc-~::z:zz::xs:IDDICICxx2C1&•'KX~ 

,: :: :. :::: =~ :: :. :: :. :::. ·: ... • :: -::: -:: :: :: ::. =ıı .... ! ipek Çorap Merakhsı .... :...........:: = :: .: :. = :: :. : 4 o ::, :: ;: :; = :! :: = : 
Bayanlarımızın Nazarı Dlllllatlae ! 

ipek ve. Yal çoraplarımzdan kaç•n sapları 
Fransa'dan henüz getirtmi~ olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücrcile çoraplarınızı 
tamamen eski halin~ koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . i .. ....----................... --.--·-·1 

Tuhafiye Mağaza•ınıla 

Sipariş kabul Olunur 
15~15 13934 

~------------------------------------------
~~wx~wuxaux~=•••uwaun~••-

.. , . " 

4 Mayıs 1942 

i 1 an 
Osmaniye Belediye Riyasetinden: 

KAPAll ZARf USUlilE EKSil TME ilANI 
Elektrik t e s i s a t ı m ı z ıçın gerekli bakır 

tel, fincan, sigorta siperi, siperi saika, ve umum tenvirat malzemesi 
evv'elce satın alınmış ve bu kerre bir garojen motoru ve hava tüpü, 
tedarik edilerek gazhane binamiz bil islah santral binasına çevrilmek J 

ve gayri hususat müteahhide ait olmak üzere yeniden bir proje ve 
keşifnaıne yaptırılmış ve nafia vekaletince tasdik olunarak 8, 6, 942 
Pazartesi gunü saat 14 de ihalesi icra edilmek üzere mevki ilana ko
nulmuştur. İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları ve ihaleden se
kiz gün önce bulunduktan yerin valiliklerine müracaatla müteahhitlik 
vesikası almaları ve fenni mesuliycti üzerine alacak bir mühel'dis ve 
% 7,5 teminat göstermeleri ve teklif mektuplarını kanunun 31 inci 
maddesine uygun şekilde hazırlanmış olarak ihaleden biı saat önce 
encümen riyasetine verilmesi meşruttur. Mevcut malzeme ile keşif 

projelerini görmek iç in Osmaniye Belediye kalemine ve motoru gör
mek için İskenderun Belediye riyasctinı: müracaat olunması ilan olu-
nur . 2-7-12-17 · 14108 --------- - ------------
sızz:::-:muuxu*******A**•****I 

~ DOKTOR a 

Muza/ fer Lokmanl 
Bergtla bastaıarmı maayeaeba- ~ 

aeılnde kabul eder. 
1 

~uu•::znnrz:•uuz:nuuux•xx• 

DiS MACUNUMUN YARA TTIGI mHHAT. 
CAZİBE YE GOZElllKTIR ! , 

de ç ulak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi tcrl«bi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müıtahzirlarından da ooüıtat· 

1NEVROZI 
Bitin atnıarıa paazeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
-, BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
~u ~uannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
e,mı süratlc izaleye Ufidir. Ro
natizma cvcaı, ıinir mafaal ve 
ı dcle 11tırapları NEVROZIN'lc 

tcdni edilir, Müc11ir iliç : 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TEBCIH EOlllZ 
icabında wünJe 3 kaıe alınabilir 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıfthğı yer : Türksözü Matbaası 

1 


