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'- Sarı•ı b;r yarda 5 ~uru• GAZETE GÜNDELiK SiYASi 

HALK IHTIYAÇLARINI TEMiN ÇALIŞMASI .. SOVYET CEPHESi 

SANA Yi MADDELERi Ruslann 
çıkarma 
hareketi 

v 

DAGITMA BiRLiKLERi 
HALK DAGITMA BiRLiKLERi VE SANAYİ MADDELERi 
DAGITMA BiRLİKLERi NORMAL TİCARETE SEKTE VERMİYOR 

Ankara : 6 (Radyo Gazatesl)
Doğu cephesinde, karada mühim 
bir hareket olmadıJtı bildirilmek. 
tedir. Yalnıı. Alman hava kuv· 

Ankara : 6 ( Türksöıü mu
habirinden )- Halkın , ihtiyacını 
daha kolay temin edebilmesi için 
tehirlerde semt semt kurulması 

kararlaıtırılan " Halk dağıtma 
birlikleri > berinde çalışmalara 
hıı verilmiştir • Haurlığı biten 
birlik hemen ife bqhyarak halkın 
her türlü ihtiyacını, durumun ver· 
dilti imkin ölçüıünde, karşılamağa 
çalışacaktır • 

1 

" Halk dağıtma: birlikleri • , 
yeni kurulmuı olan daQ'ıtma of isi 
umum müdürlü§'ünün taşra teş· 

kilAtından geniı nisbette fayda
lanacaktır. Vaı.ifeıinin iyi sonuç· 
lar verebilmesi için daiıtma ofi
ıiyle itbirliti halinde halinde ça
lışmağa mecbur kalacak olan da
tıtma birlikleri, halka dağ1tacak· 

ları her türlü maddeyi dağıtma 

ofisinin açaca§'ı ana mağazalardan , 
t~min edecektir. 

(Gerfat 3 üncü aa7.bcla) 

Birlikler, datıtılacak madde· 
lere iÖre sınıflara ayrılacak , bu 
arıda • Sanayi:maddeleri birlik
leri » de kurulacaktır. Bu suretle 
kanşıklıQ-a, iı.dihama meydan ve
rilmiyeceti aibi • halk • ihtiyaç 
duyduğu maddeyi, o maddeyi sa
tan birliğe bat vurmak ıurctile 
kolayca elde edebilecektir • Da
Q-ıtma birlikleri normal ticarete 
ıtkte vurmıyacaktır. 

Bir lngiliz harp gemisinin lopları atış halinde 

Ankara : 6 (Redyo Gezeteal)
Madagaskar veziyeti bugünde dün· 
ya efkirı umumiyesioi alakadar 
eden hadise olarak kalmıştır. Ge· 
rek Peten ve gerek Darlan adaya 
birer mesaj göndererk adanın 
mfülafaasını istemİftir. 

Baıvekil Laval Amerikan 110· 

tasma cevap vermiş ve bu ceva· 
hında adanın işgalini protesto ve 
adanın harp sonunda Vişiye ve· 
rileceği vadini senet olarak al· 

Korogl.dor mıştır. Bundan sonra Fransa ilc 
Amerika arasmda harp hali ola· 

Zaptedl•ıdı• .cağı samlmaktadır' Fakat bu işte 
1 en milhim mesele Almanyanın 

Anl.:ara: 6 (Radyo gazataal)- alacağı va1.iyettir. 
Koro2idor adaıında müttefik kuv· Bazı Alman gazetelcri, Lava· 
vetlerin mukavemeti şayanı tak· lin ilk imtihanı geçirmekte oldu· 
dirdir. Buradaki kuvvetler yekunu tunu kaydetmektedir. Görüleo va· 

tGerlıd t tlnei sayfada' :ziyete göre, Lavalin imtihanda 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

Milli Müdafaaya devredilecek hat 
ve Örfi idare kanunu kabul edildi 

Ankara : 6 (Türkıözü Muha· 
birinden) - Büyük Millet Meclisi 
buıün saat 15 de toplandı. Erzu· 
rum ·- Karabıyık hanları dar hat· 
tının Milli Müdafaa Vekaletine dev· 
ri hakkında kanun layihası ve büt· 
çe, Nafıa ve Milli Müdafaa encü· 
menleri mazbataları, Ôrfi idare 
kanununun 7 inci maddesinin de· 
tiıtirilmesine dair kanun layihası 
ve Milli Müdafaa, Dahiliye ve Ad· 
liye encümenleri mazbatalarının 
ikinci müzakeresini yapmış, ka· 

ı ........................ ı 

1 34 ! 
ı ı 
ı Derece ı 
ı ı 
ı ııcalE ıı . 
ı Artık Çukurovada sıcak· 
1 lar kendini göıtermiı bula· ı 1 nuyor . Dün gölgede 34 de· 1 
ı rece hararet vardı.Ballara, ı 
ı yaylalara ıöç devam ediyor ı 

ı ........................ ıı 

bul etmiştir. Maadin ni1amna· 
mesinin bazı maddelerinin de· 
ğiştirilmesine ve bu nizamname· 
ye yeniden bazı maddeler ilavesi· 
ne dair kanun layihası ve Adliye, 
Maliye, Bütçe, iktisat ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları, Devlet 
iktisadi teşekkülleri memurları te· 
kaüt sandığı hakkında kanun layi
hası ve lktiıat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları, Nahiye 
teşkili ve idaresi hakkında 1/743 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair 1/744 sa· 
yılı kanun l!yihalan ve Bütçe, Ma· 
liye ve Dahiliye encümenleri maz· 
hataları, Sinema filmlerinin güm
rük resimlerinin indirilmesi hak· 
kında kanun layihası ve iktisat, 
Dahiliye, Maliye, Bütçe ve Güm· 
rük ve inhisarlar encümenleri maz· 
batalannın birinci müzakerelerini 
yapmıştır. Meclis Cuma günü 
toplanacaktır. 

Libya durumu 
Ankara: 6 (Radyo Gazete•l) -
Libyada fevkalade bir hareket 
yoktur. Kum fırtınaları askeri fa· 
aliyete mani olmaktadır • 

ı...... .. .... : 
ı ı i Madagaskar ı 
i işgali durumu 1 
ı ı 
ı Laval hadise ı ı ı J Üzerine Berline J 
ı gidecekmiş ı 
ı...... .. .... ı 
muvaffak olması için Fransayı 

Amerika ve İııgiltereye karşı har· 

be sürüklemelidir. 
Alınan en son haberlere göre, 

Madagaskarda mukavemet olmakta 

ve muharbelerde iki tarafın zayi· 
atı artmaktadır. 

Londra : 6 (1\.A.) - Taymis 
gazetesi yazıyor: 

Madogaskar meselesinden do· 
gan vaziyet üzerine Laval Berline 
gidece1' vt: temaslarda bulunacak· 
br. Gazete bu havadisin Franıız 
kaynaklarından ahndıtını ilave 
etmiftir. 

Londra : 6 (A.A.) - Gelen 
hab~rlere göre, Madagaakarda pek 
az mukavemetle ka11ılamıftır • 
Madagaskar işgalinde yalnız lngi · 
liz askerleri kullanılmlflır. 

Ada Valisinin düımanca hare· 
kette devam etmesi muhtemel 
isede, genç subay ve aıkerlerin 
böyle hareket t-lmemesi muhte· 
meldir. 

l("ırf!rlal 1 lıuıtl aufada) 

Suikast muhakemesini takip eden Sami'inden bir köşe 

Bomba davası 
PAVLOr 0MBBIN 0LMIDlilNI 
ANLATAN ırADBDI BULUNDU 

Sovyet konsolosluğu şoförü - · Süleyman 
ve Abdurrahman birer ajan mı ? 

• Anltara : 6 (Radyo Gazete•ll- karak bir istida vermiş ve ceba-
Bomba muhakemesine bugün de !etinden istifade cdildifi ve bu 
saat 9,30 da devam edildi . llk mesele ile alikadar olmadıtını 

' sözü Abdurahman aldı . Pavlof söyledi ve tahliyesini istedi • 
ve Kornilof hakkında beyanatta Bundan sonra Pavlof ayağa 
bulundu . Bunların rollerini hem kalkarak ölen ıuikastçinin raporda 
komünist hem bir Rus iibi oy· 35 - 40 yaşlarında oldutunun 
nadıklarını , kendisinin bir Türk kaydedildiği, halbuki ölen adamın 
ııenci 0ldu~unu bildirmiştir. Ömer olmadıtı çünkü Ômerin 

Bundan sonra Süleynurn kal· <Gerlal s Oocii 1&1fa4&) 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELiL GUVEN 1 

Kuruloı Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

___ o_n_•_•_k_ız_ı_n_c_• ,_Y_•_• . __ s._Y_•_=_s_3_o_4_.Jı 

Dahiliye _Vekili 
dün istifa etti 
Dablllye Vellltetıae B. ftllrl Tuzer, 

Parti genel . ıekreterUtlnede BllecllE 
mebaıa Memdab Şevket geUrUG 

Ankara : 6 ( a. a. ) - Da
hiliye Vekili Tekirdağ Mebuıu 
Faik Ôıtrak rahatsızlığı dolayısile 
Vekalet vazifesinden affını rica 
etmiş ve bu arzusunun kabulile 
Dahiliye Vekaletine Erzurum Me· 
busu Doktor Fikri Tüzer'in ta· 
yini yüksek tasdil.:a iktiran etmiş· 
tir . 

Ankara : 6 ( a. a. )- Erzurum· 
Mebusu Fikri Tuterin Dahiliye 
Vekilliğine tAyini üzerine açılan 
Cumhuriyet Halk Partiıi Umumi 
İdare Heyeti adlığına ve Cum
huriyt.t Halk Partiıi Genel Sek· 
reterliğine Bilecik Mebuıu Mem
duh Şevk~t Esendal tayin olun· 
muştur. 

Avam Kamarasında 
gizli celse 

Londra : 6 (A.A) - Avam 
Kamaraıında dün gizli bir celse 
akdetmiştir. Gizli celıe iki saat 
sürmüftür. işçi mebus Mak Dar· 
venin bir nutuk söyledij"i :zanne · 
dilmektedir. 

Eter 20.000 
Uçak oııa ... 

/11giliz bomba uçak 
lıomutanınm demeçi 

Londra : 6 (a. a .) - Bomba 
Uçaklar U. Komutanı Harri gaze-

• 
tecilere demiştirki : - Almanya· 
yı nefes aldırmadan bombardman 

edecetiz. Almanyaya aman dilete· 

cek kadar kuvvetli hava filolarına 
sahip o!mamız yakındır. Ondan 

sonra sıra Japonya gelecektir. 
Bugün japonyaya 20.000 tay· 

yare gönderecek kudretle olsam, 
Almanya siliihlannı derhal terk 
eder. 

Irakta idamlar 
Bağdad : 6 (A.A .) - Harp 

Divanı geçen mayısta Raşit Alinin 

hareketine iştirak eden üç şahsı 
idama mahkum etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••• 

i Elektrik Kilovat i 
i Fiyah Arttırıldı i 
• t 
f Alakadarlardan aldıfımız malumata •öre Anlıa- ı 
ı roda ve f•hrimi~de elelıtrik lıilovat fiyatları artmıı f 
t V• 24 lıaraıa çılıarılmııhr. Kuvvei muharrilıe için bu f 
f zam izerinden e.lıiıi ıribi nı•ıf ücret alınacaktır. f •........................ ı 

Köylüye ücretli 
vazife veriliyor 

Ankara : 6 ( Türlı•ôzü Muhabirinden ) - 1942 yılı 
mahnıliınü tarlalarda teıbit etmek üzere lıurulmaıı lıaraT· 
lClfhrılan " Subaıı Teıkilatı ,, haklundalıi proje Vekiller 
Heyetine ~önderilmiıtir. Bu teılıilat lıarularlcen köylüler· 
Jen çolı laydalanacalı ve lıöylilerte ücretli vazife verile· 
celıtir. 

Ziraat ue Ticaret oelıillilıleri birlilıte calııaralı bu ha· 
•ıİ•ta bir talimatname hazırlanmııhr. y,.killer Heyetine 
•önderilen bu talimatname ta•dilı edilirt edilmez iıe baıla· 

n•calıhr. 
a.ı.n haberlere .,,. 6a yıl yurdumuzda mala•ul duru· 

mu çolı iyidir. 

ISKENDERUN YOLUNDA 

Dün bir tren bir 
kamyonla çarpıştı 

Oç ölü var -Tren yoldan çıktı 
İskendenın : 6 (Türksözü Muhabirinden) - Bugün saat on do· 

kuzda lskenderundan hareket eden bir amele tren takriben bir kile· 
metre gittikten ıonra .laf getiren bir kamyonla çarpıımıştır. Kamyoa 
temamen parçalaomlf, tren yoldan çıkmıştır. Üç kişi ölmiif ve Qç 
kitide ağır ıurette yaralanmıştır. -

• 
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Kırılması güç bir ceviz i '· HAB ._RLER 
• -
ISViÇRE 

BURADA 4,5 MİL YON iNSAN VAR 
FAKAT ORDUSU YARIM MiL YONDUR 

Kozan ve Kadirli 
bölgesine dün 
bir heyet gitti 

Hasad için yeni 
makineler geliyor 

• ................ 
ı 

.. .......... .. • 
ı 1914 harbinden pek az evvel impar.ator /kinci 

A•ke· 

ı 
Çeltik ekimine pek 
yakında ba,lanıyor 

Biçer dilerler ve patozıar 
:raı11ada ADkaradaa :roDaaı:ror 

i · Vilhelm l•viçre hükumetinin mi•afiri olmuftu. 
ı ri manevralarda bir nefere: 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 

Kozan ve Kadirlide bu yıl 
çeltik ziraati yapılmasına hükfı. 

nıetimi:ıin esu itibarile muvafa
kat ettiğini dün yazmıştık . Bu 
mevzu üzerinde tetkikat yapmak 
ve ekime mezuniyet verilmesi için 
bir rapor hazırlamak üzere dün 
Nafia, Sıhhat , Ziraat müdürlük
lerini temsilen bir heyet Kozana 
hareket etmiştir . 

1 ............. , 
! SENİRLİ ! ! 1 ı - Siz be, yüz bitt kifi•iniz ve ke•kin nifancı•ını% 

ı amma , •İze bir milyonluk bir ordu ile hücum eiler· 
ı 
ı 
ı 
ı 

f Bu yılan zlr•at ••v••• f 
•ek o zaman ne yaparsınız ? f senesi oldujunu blll- f 

f yorsun. Sen de bu yaz f 
f mevsiminde b•hçende f 
f topr4"kla me,gul oll ve f 
f çlcek yerine sebze t 
f yetl•tlr. f .................. 

Demİf . A•ker hiç iıtifini bozmadan tam bir süku
net icinde : • • . • ı 

ı 
ı 
ı 

- Her birimiz iki defa ateı ederiz. : 

.. " .......... .. 
8 

ugüne kadar totaliter askeri 
nizama düşmeden mühim bir 
dava olan demokrasiyi müda· 

faa meselesini halletmiş bulunan 
yegane memlekettir. İsviçre • işte 
delilleri : 

4.3000.000 nüfusu olan bu 
memleketin 600.000 kişilik bir or· 
dtJsu vardır . Nüfusun yedide bi
ri askerdir . Ayni nisbet Ameri 
kan ordusunu 20 milyona çı· 

karır. 
Fakat hiç bir yerde adat ve 

müesseseler lıviçrede olduğu ka 
dar gerçekten demokratik değil

dir ve yine hiç bir yerde ordu 
lsviçrede olduğu kadar popüler 
ve sivil hayatın bir kısmı olma
mıştır. 

lsviçre komunlarının kendile 
rini orta çag- beylerinden kurtar 
dıkları tarihtenberi bu memleketin 
orduları , her biri kendi silahla
rına sahip olan ve tüfengine , 
cephanesine , askeri techiza1ına 
iftiharla itina gösteren hür vatan
daşlardan mürekkep bir topluluk 
olmuftur. 

Pazar günü atıcılık talimle
rinden dönen bir köylüyü , evinin 
kapısının önünde tüfengini temiz
lediğini ve yağladığını görmek 
her zaman için mümkündür ki , 
bu manzaraya dünyanın başka 

hiç bir yerinde rastlanamaz. 
Bu idetin menşei eski Cermen 

orta çağ devrine dayanır . O 
tarihlerde köle olmıyın ( hür 
adam ) tek bir vakıa ile tcfer· 
rüri ederdi . O da ıilah taşıma 

hakkı idi . İsviçreliler silahlarıııı 
kürriyetlerinin bir nişanesi olarak 
ıayarlardı. 

Halk hürriyeti hiç bir zaman 
askeri ruhla tearuz etmemiştir . 
İlk devirlerdenberi lsviçreliler hür 
yaşamııtardır . Çünkü kuvvetli 
idiler; çünkü hür yaşamışlardır. 

Her vatandaşın kendi silahına 
sahip olması keyfiyeti devletin 
vatandaıa karşı olan itimadını 

açıkça göstermektedir . içtimai 
ve siyasi mücadelelerle yaralan
mış lialettayin modern bir mem
lekette eğer terhis edilen askerin 
ıilah ve cephanesini beraberinde 
götürmesine miisaade edilmiş ol
sa neler olabileceğini tahayyül 
edin 1 

Fransa ve Almanyada ordu , 
sivil hayata tamamen yabancıdır. 
Fakat lsviçrede ordu sadece bir 
ehiz.met> mefhumu ve her lsviç
relinin müşterek mesleki aile ve 
gündelik meıgalesi gibi hay atının 
bir kısmıdır. 

İsviçreliler trende , kahvede 
butuıtukları zaman he1t bu cbiz
metten> bahsederler • Asker oca· 
ğında herkesin tanıdıRı milıterek 
aşinalar vardır . Eski ve hoşa gi
den şakalar yapılır , tekerlemeler 
söylenir ve mütekabil itimad kök

letir . 
Ordu yalnız ferdler arasında 

değil, ayni zamanda muhtelif sı
nıflar arasında da bir baQ"dır • 
lıviçrede tamamen subaylara 
tahıis edilmiı mektepler yoktur . 

• 
• • 
ı .............. : 

Yirmi yaıına gelmiş , bedenen 
müsait olRn her vatandaş ayni 
mektebe gider . Orada köylü , 
talebe ile , amele ile yahut efen
diıirıin oğlu ile o da arkadaşıdır. 
Üç aylık talim • ve t~rbiye esna
sında arkadaşının hakiki kuvvet 
ve zaaflartnı tetkike ve ilelebed 
dr:vam edecek bir arkadaşlık 

teıisine imkanlar vardır . Kışla

larda tam bir musavat mevcud· 
dur . Buradalıi sıkı talim ve ter
biye ferdi , ıertleşmiş ve çelik
leşmiş olarak sivil hayata iade 
etmektedir ki burada elde edilen 
tecrübeleri sakin şehir ve köy 
hayatı on senede veremez. . 

Bu üç ay İsviçre gençliii için 
kuvuetli bir eksirdir . Ve müdde· 
tin kısalı~ı hizmeti filiyesini ifa 
için askere alınanların sivil haya· 
ta döndükleri :ıamad işlerini tek· 
rar elde etmeğ'e imldin vermek
tedir . 

lıviçrc erUnı harbiyesi gele· 
cek harbin bir cephe harbi olmu· 
yacağını ve çok evvelden adam 
ve silahla büyük bir dikkat ve 
itina ile hazırlanmıı ve tercih e · 
dilmiş mahalli mukavemet yuva
larına dayanan derinliğine bir 
müdafaa usulünün tatbiki lazım

gclceğini daha 1930 yılında gör
müş ve anlamıştı. İsviçreli eski 
ananevi muharebe usulüne dön
müıtü. 

Her kantonun top~rafik va
ıiyetine ve menabiine nazaran 
kendine göre ve bir müdafaa u
sulü vardır. 

O mıntakapan teslim edilen 
küçük gruplar tlırin vadileri mü· 
daf aaya ve dar boğazlardaki ge
çidleri kapamağa kafidir. Eğer o 
noktaya taarruz eden düşman 

çok kuvvetli ise komşu kanton
lardan evvel hazırlanmış plinlara 
göre takviye kuvvetleri getirile· 
bilir. Böylece askeri teıkilatın nü
vesinde memleketin siyaııi nesci
nin unsurları olan mıntakavi istik
lal ve mütekabil yardım faktörle
rini görmekteyiı. 

(Gerisi 3 llaetl mufada> 

Bu heyet üç gün içinde tetki
katını yapacak ve raporunu sür

. atle vilayete verecektir. 

Kız enstitüsü bir . 
sergı açıyor 

Şehrimiz Kız Enstitüsünde zen
gin bir serginin hazırlıklarına baş. 
lanmıştır. imtihanlar sonunda o
kul binası dahilinde açılacak olan 
bu sergide Adana kızlarının gü
zel es.erleri teşhır edilecektir. 

Yüzme havuzu açılıyor 
Şehrimizdeki büyük yüzme ha· 

vuzu bu yıl da bütün yaz deva· 
mınca faaliyette bulunacaktır. On 
dokuz Mayısta açılacak havuz 
için Beden Terbiyesi hazırlıklara 

başlamıştır . 

Adana . takımının 
yaptığı itiraz 

Mersinde yapılan fudbol grup 
birincılik müıabakalarında Adana 
- Mersin maçı"!ın ihtilaf yüıün
den yarıda kalmasına rağmen 

bu müsabakaların bittiğini ve Mer
sinin galip olarak ilan · edildiğini 
yazmıştık. Alilcadarlardan Öğren
diğimiza ğöre, Adana Bölgesi bu 
vaziyete Beden terbiyesi umum 
müdürlütü ve f udbol federasyonu 
mümessilliği nezdind~ itirazda bu
lunmuştur. 

Okullarda imtihan 
hazırlığı başladı 
Okulların tatil ve imtihan prog

ramlarının Vekalet tarafından ilan 
edildiği malumdur. Şehrimiz.deki 

ilk ve Orta tedrisat okulları idare· 
leri imtihan hazırlıklarına şimdiden 
başlamıştır. ilk okullarda imtihan· 
lar sonunda sergilerde açılacak
tır. 

Abş Poligonunda 
yapılan müsabakalar 

Şehrimiz Atıf poligonunda mu· 
sabaka atışlarına dün de devam 
edilmiştir. Bu müsabakalar Mayıs · 
sonunda bitecek ve serbest atış· 
tar bütün yaz müddetince devam 
edecektir. 

UZAKLARDAN HABER 

Halkımız ve 
memurlar 'için 
gelen pirinçler 

Şehrimiz halkının ve memur
larının yemeklik ihtiyacı için 
S0,000 kilo pirinç ayrıldığını yaz
mıştık . Alikadarlardarı öğrendi

ğimize göre, bu pirinçleri almak 
üz.ere dün bir müteahhit Ceyhana 
gönderilmiştir . 

B. Naili Moran 
Adanaya geliyor 

Haber aldıtımıza göre , Atle· 
tizm federasyonu mfiteha11ısı Bay 
Naili Moren 11 Mayısta şehri
mi:t:e ıelccektir . Naili Moran , 
ıehrimiıde yapılacak bfiyük lnönü 
Kır Koşuıu parkurunu mahallen 
teıbit edtcektir. 

Hava kurumu 
kurultayı 

Şehrimi~den bir 
heyet ~önderiliyor 

Türk Hava Kurumu büyük 
kurultayı 22 mayıs cuma günü 
Ankarada toplanacak ve 25 mayıı 
aktamına kadar dört gün sürecek 
tir. Kurultayda 73 viliyetteo de· 
lege bulunacak ve kurumu ilgi
lendiren a-enel isler konufulacak· 
tır • Adanaclanda Kurultaya dele · 
geler giaecelrtir • 

Fakir talebelere yeni
den yemek veriliyor 

Çocuk Esirıeme Kurumu yeni 
idare heyeti ıeçilmittir . Evvelce 
Kurumdan yemek yiyen çocuk· 
lara 8-5-1942 tarihinden itiba · 
ren ötle ycmeğ'i verileceti mem 
nuniyetle öğrenilmiştir. 

Yerdeki yıldızlar nasıl ve neleriyle oynarlar ? 
A

rtistlerin her biri, film çevirirken vücudunun bir 
parçasını kullanır : kimisi gözleriyle, kimisi elleriy· 
le, kimisi de sesleriyle oynar. Meseli çirkinliklerini, 
vücutlarının kusurlarını beyaz perde üzerinde çok 
iyi kullanan artisler vardır. işin tuhaf farafı da bun
lardan birçotunun, tanınmış olmalarını bu kusurla
ra borçlu bulunmalarıdır. 

Mesela Ben Turpin ş•şı gözleri sayesinde meş· 
hur olmuştur. Martha Raye şöhretini, . koskocaman 
atzına borçludur. 

Zayıflıklariyle, şişmanlıklariyle tanınmış artistle
rin başında Laurel ve Hardy'yi görüyoruz. 

Joe E. Brown, "güzel değildir,, derseniz, her 
halde ona küfür etmiş olmazsınız. Fakat onun bir 
atı hahrlatan uzun yüzü, kocaman ağzı ve müsavi 
olmıyan büyüklükteki dişleri, bir görene onu bir 

daha unutturmamaktadır. 

Marlene Dietrich bilhassa elleriyle oynar. Bu 

kudretli artist ufak birkaç jestle biribirine zıt bin· 

lerce duyguyu ifade edebilir. Bu da, itiraf etmeli 

ki, çok güç bir şeydir. 

Conrad Veidt - belki inanmazsınız, fakat dik· 
kal edin - bilhassa boynunun ve alnının da&ıarla· 
riyle oynar. Biraz şiddetli bir duyguyu ifade etmek 
istediği zaman, artistin boynunun şifip sertleştiğini, 
damarlanmn birer ip gibi belirdifini görürsünüz. 
Alnında ve şakaklarında da damarlann belirmeğe 

başladığını farkedersiniz. 

Conrad Veidt, Charles Bayer ile birlikte, bu 

hiç rastlanmamış usulü başarı ile kullanan nadir 

artistlerden birisidir. 

Bölgemizde Arpa hasadının 

başladığını yazınıştık . Dün aldı
ğımı:t malumata göre , yakında 
başlıyacak Buğ'Jay hasadı için 
Ziraat Velcaletimiz Çukurova böl
gesine on tane biçer döğer ve 
on bt>ş tane patöz tahsis etmiş

tir. Bu son sistem ziraat aletleri 
bugünlerde Ankaradan yola çı

karılacaktır . 
Bu ıayede çiftçimiz hasadı en 

kısa bir zamanda ve kolaylıkla 

yapmış olacaktır . 

Başvekilimizden 

Parti Müfettişine 
Halit Onaran - Mardin Me-

busu - Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kongre Baıkanı - Adana : Te
şekkür eder, 1'ongreye başarılar 

dilerim . - Baıvekil - Dr. R~fik 
Saydam • 

Atlatizm Grup 
Birincilikleri 

17 Mayısta lçeİde Atletizm 
grup birincilik müsabakalarına baş
lanacaktır. Bu müsabakalara bü
tün Cenup Anadolu vilayetlerinin 
atletleri iştirak edecektir. 

Tüccarlarımıza 

manifatura tevzii 
İyi bir kaynaktan aldıtımız 

malumata göre, Mersinde birlik 
emrinde bulunım manifatura eıya
sından yüzde elliıinin vilayetlere 
tevzii için emir gelmiştir. Dij'er 
yüzde ellisiniode datıtılmaıı için 
emir beklenmektedir. Şimdi bu 
eşyaları almak üzere her cenup 
vilayetinden bir mümeısil Mersine 
gitmektedir. Mersin tüccarları 

fimdiye kadar kendilerine ayrılan 
mikdarı aldıklarından, bu partftlen 
kendilerine bir fey verilmiyecek · 
tir. 

FUTBOL GRUP 

BiRiNCiLiKLERi 

Siua• 3· Malatya 2 
Merain: 6 (TilrlUözn Muba· 

birinden) - Mersin ıtadmda Sivas 
ve Malatya takımları arasında 

yapılan grup birinciliti müaabaka
sında Sivas takımı ikiye kartı Üç 

sayı ile Malatyayı yenerek finale 
kalmıttır • 

Yarınki pertembe fÜnÜ Mer· 
ıin ve Sivas takımları fampiyon· 
luk için ıon müıabakayı yapacak· 
lardır. 

Bundan ıonra rruplar birin· 
cileri karf1lqm&11 bqlayacaktır. 

Hayvan derileri 
Yerli aıtır ve manda derileri 

son günlerde piyuada fazla rat· 
bet görmektedir. İılanbulda kuru 
aıtır derilerinin kiloıu 190, manda 
derilerinin kiloıu 260·300 kuruf
tan muamele görmektedir' 

Ceyhan P. T. T. 
çalışması 

Ceyhan : 6 ( Türk.özü mu
habirinden ) - Hatay P. T. T. 
mürakibi ve Seyhan müraldp ve· 
kili liay Bestani mmtaka dahilin· 
deki teşkilit merkezlerlni teftişe 
devam etmektedir. Bu arada Cey-ı 
han P. T. T. sinin teftiti yapıl- ı 
mış ve ıerek Ceyhan Şefinin ve 

,gerekse bu merkezdeki memur· 
tarın deterli bir meaat göıterditi 
neticesine varılmıştır. Bay Bestani 
bugünlerde baıka bir mıntakaya 
ıidecektir • 

.. 1 
• 

l· Sayfa 2 

AnNrilıa Melıtıibu 

Yeaı kıflHUea 
ltlr ., ... 

Çinde yeni bir hayvan keşfe
dilmiştir : Adı Pandas... Gayet 
hoş ve (irin bir hayvanmıi. mev
cudü de azmışı Dünyanın bu ka· ' 

. dar gürültüıü arasında iazeleler 
haftalarca bu nadir hayvandan 
bahsettiler. 

Nevyork şehri Çindeki muhtaç
lara büyük yardımlarda bulundu
ğu için mareşal Çan-Kay-Şek' 
in eşi Nevyork şehrine bir çift 
Pandas hediye etmiştir. Bualar 
Çinin ortasından tayyare ile ta Fi
lipine taşınmıştır. Manita şehrinin 
istilAsından az evvel tayyare ile 
Havay'ya, oradan San Fransisko 
ve Nevyorka nakledilmiştir. 

Bu nadir ve kıymetli hayvan
ların yolda harp kurbanı olması 
veya kazaya utraması korkusiyle 
iÜnlerce üzüntü geçirilmiştir. 

Nihayet hayvanlar ııeliimetle 
Nevyorka varmıı ve belediye rei
sine teslim edilmiştir. Nevyork 
şehri, bu bir çift hayvanı birleştir• 
mek üzere hayvanat bahçesinde 
15,000 lira sarfederek ayrı bir bi· 
na yapmıya karar vermiştir. 

Neticelenen bir 
neşriyat davası 

Yeni Adana •o/ıip il• n•ı· 

riyat müdürü mahlıum oldu 

Oımaniye : 6 ( Türkaözü mu· 
habirinden ) - Bundan bir müd· 
det evvel Adanada çıkan c Ye
ni Adana ,. gazetesi, Vilayetimiz 
daimi encümen az.asından Bay 
Dede Gürsel hakkında hakaret 
imiz neıriyatta bulunmuı ve Bay 
Dede Gürsel mezkür fazetenin 
sahibi Bay Ahmed Remzi Yüreğir 
ve neşriyat müdürü Bay M. Feh
mi Barlas aleyhine Osmaniye Sulh 
Cezasında davı açmııtı . Devam 
etmekte olan bu muhakeme 4 
Mayııta neticelenmiş ve " Yeni 
Adana • 2azeteai ıahibi Bay Ah
med Remzi Yüreğirle , neıriyat 
müdürü M. Fehmi Barlas birer 
sene bapıe ve ikifer y,üı lira atır 
para cezasına ve 300 liıı ~ ma
nevi zarar ödemeye mahkum 
edilmişlerdir . 

TORKIYE Radyoıu 

ANKARA Radyosu 

Pertembe - 7.5.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayan 
7.'.j3 Müzik : Kanıık Program 

( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müzik : Karıfık Programın 

Devamı (Pi) 

8.151 
8.30 Evin saati 

12.30 Proıram ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık makam· 
!ardan şarkılar . 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00/ 
13.30 Müzik : Şarkılar proıra

mının devamı 

18.00 Proiram ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müılk : 
19.00 Konuıma 
19.15 Müzik : 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 
19.45 Müzik : 
20.15 Radyo Gaz.eteıi 
20.45 Müıik : Şarkı ve Tür· 

killer 

21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik : Şarkılar 
21.30 Konutma 
21.45 Müzik ~ Radyo Senfoni 

orkestrası 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajan• 
Haberleri ve Borular 

22.45/ 
22.50 Yarınki Proinm ve 

Kapanıı 

la 
A 
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Toprak konus~ • 
• 

OBIUDELEB 

O 
rkide çiçekleri dünyanın en 
aüıel ve en pahalı fidanların· 
dandır. Bunların ara11nda aak 

•ııı bir kaç bin liraya satılanları 

Vardır. 

Sıcak ve mutedil iklimli mem 
leltetıerde yetişen iki binden faz
la orkide çeşidi meraklıların ıer 
lerini doldurmaktadır . Orkidenin 
Yerli olarak üç dört çeşidi var
dır . Bunların bir kısmı Ege mm· 
tllkasında , bir kısmı Trakya'da 
Ve bir kısmı da Toroslar'la Ha
taydı yaşamaktadır. 

Ege mıntıkasında kf!ndi ken· 
dine yetişen yerli orlddenin top 
tak altında büyüyen gövdesinden 
içtiğimiz sahlep çıkarılır . Bu çe· 
şitlerin çiçekleri küçüktür . Top 
rılc altı gövdesi kurutularak dö 
külür ve toz haline getirilerek sah 
lep yapıl.,ış olur . Oiger çeşitle· 
tin gövdelcı inden salılep ya· 
Pılma:ı. 

Orkidelerin çiçekleri renk ve 
•ekil itibarile o kadar zengin ve 
"Çeşitlidir ki , bunların içinde en 
iılzellerini seçip ayırmak kabil 
Olamaz . Yerli orkidelerin çiçek 
leri tekil ve manzaraca böceği 
'andırır . Bu orkideler henüz bah
çelerimize girmiş değildir . Hep· 
•i de dağlarda , çayırlarda ve 
ormanlar içinde kendi kendilerine 
ôınür ıürerler . Bunları bahçele
tiıniıe getirmek ve üretmek ka
bildir . Kıtın yaprakları bozulur. 
ICırJarda ilkbahardan sonra açan 
Orkidelere kolay görünebilen bi
ter işard koyarak lu~ın bunları 
toprağiyle · birlikte yerinden çıka
rarak ıeniş ve derince saksılara 
Ycrleıtirmeli ve açıkta yahut ser 
İçinde bulundurarak tedrici bir 
surette artırmalıdır . Baıi çeşitler 
Yılnıı yosun ·içinde yaıarlar . 
1-ter çeşit hangi bir muhitten çı· 
karılmıısa yine öyle bir muhitte 
Yetiştirilmelidir . Yerli orkideler 
uıun ömürlü olan nebatlardandır. 

l<.ırılması güç bir ceviz 
(Qerial Z DCI .. ,, ... ) 

Ordunun yarısı seyyar fırka-

lardan terekküp eder, geri kalını 
Alplarda ehemmiyetli geçidleri 
ltıüdıfaa eden Ski ve alpinizmde 
ihtisası olan dağ ivalarından mü· 
re,kep kale muhafızları ile hudut
lllrı müdafaa eden müıtakil liva-
1•rdan müteıekkildir. Bu hudut 
lbuhafııları, sınırlarda hazırlanmıf 
Olan vaziyeti, tahkimatı bizzat 
~endi elleriyle yaptıkları için, pek 
1Yi bilirler. lık verilecek tehlike 
i!•retiyle bu muhafızlar elbisele· 
' 1ni giyerek yerlerini alırlar. Ma
killeli tüfekler ve tank dafi top
~rı hazırdır. Cephane ve yiyecek 

11Yaların içinde rizlenmiştir. 1939 
~•lında, umumi seferberlikten beş 
lGn evvel bu örtü vazifesini gÖ· 
teceıc kıtalar bir kaç saat içinde 
~ün laviçre hudutlarını çevirmif· 
''di. Hudut muhafızlarının mü· 
~•faa vaı.if esi .• i aldıkları yerler ev· 
~tine birkaç mil mesafededir. Ne
iı !Qldafaa etiklerini bilirler. Bun
''• •öz ıöylemek nutuklar ver
'-ttt fuıulfidür. Bu maklenin ya
~ıcıtarından biri 1939 yılında as· 
kere alanmış ve jura hudut kara
<l~luı~a gönder~lmişti. Buradan 
~tbünıe üç bın ayak aşağıda 

:~liin kenarındaki meyve bahçe· 
~de bazen yaılık bir elbiıe gö
r ~ Çarpar yahut da çocnğunu 

t!~ur ribi oldutunu zannederdi. 
v tl)le Şeylerin harple luymeti 
•tdır. 

~Fakat küçük bir ordu kendi-
• tel" e~ 50 defa daha iyi teehiı 

'i 
1l11tış bir düşmana karşı mu-

1.1'ffakiyetle müdafaada bulunabi· 
t trıi? 

fi t Bir yıdırım harbinin ilk hede
ft b•rruı edilen memleketin se
v,t erljtine mani olmoıtur. Mih
'ek' havı hakimiyetini elde ede
tip denıiryolu miinakalcsini tah
'11 edebilir. Fakat lsviçre ordu· 
ftı l939 dan beri seferberdir ve 
~'lllfcler o kadar kısadır ki, kı
~, •r trenlere lüzum nasıl olma-

tı neıctolunabilir. 
~t 8~r~e'li büyük bir dinleyici 

•ıı Onilnda bir miralayın ver-

TORKSôZO 
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. D15 HABERLER . . 

Uzak şarkta 
4500 kişidir . Şimdi ada tamamen 
Japonların eline geçmiş bulun. 
maktadır . 

Vaşington : 6 ( a . a . )- Ge
len haberlere göre , Birmanyada 
büyük mikyasta Çin ve lngiliı. 
kuvvetleri imha edilmek tehlike· 
sindedir. 

Vaşington : 6 (A.A) - Fili· 
pinlerde: General Berhard Koro · 
gidar adanının işgal edildiğini bil· 
dirmiştir. Ruzvelt bir mesaj gön· 
dererek muhariplerin kahramanca 
mukavewetini övmüştür. 

Melburn : 6 (A.A) - Koro· 
gidor adasının teslim olduğu res · 
men bildirilmektedir. 

Çunking : 6 (A.A) - Dün 48 
capon tayyaresi Provuştana hü· 
cumda' bulunmuştur. Bir Jıu>on 
tayyaresi düşürülmüş. bir çoğ"unu 
da yaralamışlardır, 

Sovyet cephesi 
( Başı 1 inci sayfada ) 

vetleri faaliyette bulunmuştur. 

Berlin : 6 a .a· - Bolşevik· 
!er 3 nisan ll'Cesi Azak denizi 
sahilinde bir yere iki motörle bir 

1 • 
çıkarma harelcetınde bulunmuş-

lar fakat Alman kuvvetleri tid· 
detle karşılamış ve Sovyetler gel· 
dikleri deniz yolundan kaçmış

lardır. 4 Mayısta Alman uçakları 
Sovyet hedeflerini şiddetle bom 
bardıman etmiştir. 

Stokholm. 6 : a .a. - Mart· 
tan beri ilk defa olarak bugünkü 
Sovyet tebli~inde Rusların taerru· 
ıi mahiyette muharebelere giriş
tikleri ve mevıilarini ıağlamladık · 
ları bildirilmektedir. Moskova 'dan 
gelen haberlerde Timoçenko'nun 
Kurak Horkof ve Taçanrog ke· 
simlerincie hücuma geçiti~i tasrih 

edilmektedir. 
Diğer taraftan her iki has · 

mın da, suların ve çamurun daha 
bir iki hafta geniş ölçüde her tür· 
in hareldita mani olacatı kusu
s~nda mutabık bulunmaları dik· 
kate değer bir hadisı"di:-. 

Moskova tebliği Brianık böl
gesinde yeni ve şiddetli muhare
be lerdeo bahsetmektedir. 

Finlandiyada s~vyetler Kient
leski islik!lmeuiııde pazar günü 
daha şiddetli hücumlara geçmiş · 
tir. Buradaki Sovyet kıtaları Be· 
yaz dl'nizle Loehi arasında birçok 
tümeni dağıtmıştır. F dkat şu ana 
kadar' alınan neticeler menfi ve 
Sovyet kayıpları ağırdır. 

Fin aeker i mahfillerinin ka· 
naatine göre Louhi mub!rebesi 
en şiddetli safhasını geçmiş bu · 
lunmaktadır. 

OiQ'er taraftan yarı resmi 
mahfillerin fikrince, Finlandiya 
bir müdafaa harbi yapmaktadır. 
Bunun için finlerin Murmansk 
demiryolunu, en ehemmiyetli olan 
Kandallıtti ve Sorokka arasında 
keımde ttfebbüs etm.iyeceklerine 
hükmedilmektedir. Muharebeler 
u&ak ıimal istikametinde geliş· 
mektedir. Şimal buz deniıi kıyı
larında Ruılar daha şiddetle hü
bum etmektedir. 

diği nutuktan şu parçalar lsviçre· 
linin bugünkü düşünüşünü göster· 
mektedir. 

c:Hakiki lsviçreli, vatanı mü · 
dafaanın makul olup olmadığını 
ıormuyanılır . .1 Bu fedakarlık ni
çin? Diye soranlara şu cevabı 
veriyor: 

c:Mücadele etmeden de başı 
eğmiş olsak yine kıtlıktu, harp· 
ten, ıürgünden kurtulamayız. ls
tikUUini müdafaa edemiyen bir 
memlekette ferdi hürriyet yaşı. 
yamaz. Bütün kar ve ıat ar he· 
saplarının üstünde ahlaki kıymet· 
ler vardır. Biıtlen ıonra gelecek
lere bir miras olarak devretme
miz icap eden bir federal mefku 
re vardır. Onun içindir ki kendi· 
ıine Allah gibi tapınılmasını isti
yen ttdama değil, Allaha inanıyo· 
ruı. 

Madagaskar 
işgali durumu 

(Baştarafı Birincide) 

Adadaki yerli halkın İngiliz· 
lere düşmanlık göstermeyeceği ta· 
biidir. 

Vaşington : 6 (A.A ) - Hal 
hazetecilere : " - Maclagaskara 
yapılan çıkarma hareketlerine hen· 
zer hareketlere icabederse Ame · 
rika gemileride iştirak edecektir,, 
demiştir. 

Londra : 6 (A.A.) - Bahriye 
ve Harbiye Nazırlıkları tarafından 
bugün öğleden sonra neşredilen 
tebliğ: 

İngili7. kuvvetleri komutanın· 
dan gelen bir rapora göre deniz 
tayyareleri tarafından himaye edi · 
len kuvvetlerimiz Madagaskar'da 
Courier koyuna çıkmışlardır. Kı· 
lalarımız berzahtan geçerek Diego 
Suarez deniz üssüne doğru ilerle· 
meğe baglamış ve az mukavemet 
görmüştür . . 

Fransız makamlarının' adanın 
mihvere karşı müdafaasına Fran · 
sızların da iştirak etmesi için müt· 
tefik milletler tarafından yapılan 
teklifi kabul edeceği ümidedilmek· 
tedir. 

Ada açıklarında bulunan~ deniz 
kuvvetleri Amiral Syfret'in ku · 
mandasındadır. Karaya çıkan mun· 
tazam kuvvetler ve •z mevcutlu 
bazı hu•usi kıtalar deniz ileri 
kumulanlarınclau general Şturges'in 
emrinde bulunmaktadır. 

Amaterdam : 6 (A.A.) - İn · 
giliz itıtihbarat ajansının Londrada 
iyi malumat alan mahfillere atfe · 
derek verdiği bir habere göre, 
Madagaskar'a çıkan kıtalar yalnız 
Britanya kıtalandır, bu kıtalara 
ne Birleşik Ameri\caan, ne de, 
de Gaulle 1 kuvvetleri dahil de· 
ğildir. . 

Protoria : 6 (A.A.) - lngiliz· 
ler t•rafınpan birlefmiş milletler 
hesabına Madagaskar' da girişilen 

hareket hakkında hiç bir tefsir 
yapılmamıştır. Bununla beraber, 
alınan teşebbüsün cenup Afrikası 
taraftarlarınca iyi karşılanmakta 
olduğu söylenebilir. Çünkü bu 
teşebbüs cenup Afrikası limanları 
için bir koruma olacak ve cenup 
Afrikasının sıkı bir surette ilgili 
olduğu deniz yollarıuı açık tuta· 
l·aktır. 

Madagaskarın işıaline hiç bir 
cenup Alrikası birliğiuin iştirak 
etmiyeceği bildirilmektedir. Ha· 
riciye Nazırlı' İngiliz bahriye ve 
hariciye nazırlıklarının müşterek 

tebliğine benzer bir demeç neş· 
retmiştir• · 

Mahrukat ofisine ait 
karar· tasvib edildi 

Ankara : 6 ( Türksöıü mu· 
habirinden ) - lstanbulda bir 
" mahrukat ofisi., kurulması hak· 
kındalfi kararname Vekiller Heye· 
tinin tasdikınden çıkmıştır. lstan
bulun pek mühim bir ihtiyacını 

karıılamak vazifesiyle ' teşkil edil
mekte olan ofis, pek kısa ıaman
da çalışmalarına başlayacaktır. 

Ô~rendi~imiıe göre lstanbul
un odun ve kömür ihtiyacının 

yarısı bu ofis taı af ından, öbür 
yarısı tüccar tarafından temin e· 
dilecektir . Mahrukat ofisinin ser· 
mayesi fimdilik 500 bin liradır. 

Fakat ileride kendisine 1.5 milyon 
lira kadar kredi açılabilecektir. 

· Ofisin ilk yapaca~ı işlerden 
biri de. şimdiden d~polarına odun 
ve kömür dolclutm3k olacaktır. 

"Para,, piyesi 
davası durdu 

lstanbul : 6 (Türksözü muha· 
birinden) - Para piyesi dolayi· 
siyle Necip · Fazıl'ın Peyami Se· 
fa aleyhine açtığı hakaret davası 

bugün iki taraf da davadan vaı.· 

ıeçtiklcri için düşmüıtür. 

Habeş imparatoru 
Veyvele en büyük ,., 

nişanı verdi 
Adis-Ababa : 6 ( A. A. ) -

Habeş imparatoru General Vey
vele en büyük nişanını vermiştir . 

700 tane ıtalyan resmi 
tebliğinin bilançosu , 

Milano : 6 ( a. a . )- Popolo 
d' ltalia gaıeteıi , şimdiye kadar 
nefredilen 700 ltalyan resmi teb
liğinin bilançosunu yaparak diyor 
ki : 

10 Haziran 1940 tan yani hal· 
yanın harbe girdiği tarihten ge· 
çen cumartesi gününe kadar ltal
yan deniz ve hava kuvvetleri 
afağıdaki başarıları kazanmışlar · 

dır . 

2466 'düşman tayyaresi düşü · 

tülmüş, 610 tayyare yerde tahrib 
edilmış ve 797 tayyare de muh · 
temel olarak <lüşürülmüştüJ. 53 
düşman deniz üstü herp gemiıi 
ile 66 denizaltı gemisi batırılmış. 

193 harp gemiıi hasara uğralı!· 

mış ve 67 harp gemisi de torpil
lenmiştir. 

Bomba davası 
(Baştarafı Birincide) 

26 yaşlarında~ oldugu Ômerin ıak
lanmış veya kaçmış bulunduğunu 
söylemiştir. 26 Marttan Şubatın 

ilk haftasına kadar lstanbuldaki 
Sovyet elçiliğinden dışarı çıkma

dığını ispat edebilcc~ğini ilave et· 
miştir. 

Pavlofun verdiği ifadeye göre, 
Süleyman ve Abdurahman bi • 
rer ajandır • Pavlof neticede İs
tanbul Sovyet baş konsoloıh:ğu 

şoförünün tahit olarak dinlenme· 

sıni istedi. 
Duruşma 13 Mayıs 942 çar

şamba gününe kalmıştır 

il l N 
Cebelibereket Asliye 
Hukuk Mahkemesin· 
den: 

Osmaniyenin hacı osmanh 
mahallesinden Hacı Yusuf Oğ· 
lu Ali Akının ·Cebelibereket 
Asliye Hukuk mahkemesine 
ikame eylediği soy adının Ak· 
boladın kaldırılarak Akın ola· 
rak nüfusa tesciline davasının 
duruşmasında: 

' Bu soy adının değişmesin· 
de bir mahzur olup olmadığının 
21 /Mart/942 tarihinde Adana 
Türksözü gazetesile ilan edil· 
miş olduğu halde bu güne ka· 
dar dairemize bir müracaat vaki 
olmamış olmakla müddeiumumi· 
nin soy adının Akbolat kaldı
rılarak Akın olarak tesciline 
8/4/942 tarihinde karar veril· 
miş olup bu kararın kesbi ka· 
tiyet edebilm~si için Adana 
Türksözü gazetesine ilan veril· 
mesine karar verilmiş olduğun· 
dan bu husustaki itirazı olan· 
}arın on beş gün zarfında Ce· 
belibereket Asliye Hukuk mah· 
kemesi 140 esas sayılı dosya· 
ya müracaatları ilan olunur. 

14122 

HAlKEVi REiSliGiHOEN : 
Güzel sanatlar Komitesin· 

J" 

de açık olan bir azalık için 

13/.5/942 Çarşamba günü saat 

(18) de seçim yapılacağından 

bu şubeye kaydli olan azaların 

o saatte Halkevinde hazır bu-

lunmaları. 14124 

Sayfa 3 

••••••••••••••••••••••••••• • • 1 Nazarı dikkate j 
• Ceybaa lkttıadı MIW TeaYI• Abm ve ı 

l•ıatım Ortaldıtı Kooperatif Şirketinden 
• • 

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

leri icabıdır. 7-26 14082 

........................... 
~MMMMM ~ 

1 1- Bir aded i~~ ~a~e (36) lık Dizel 1 
1 Makkormik. 
~ 2- Bir aded (36) lık az tamirle işler 

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

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

~ticarethanesine müracaatları 1-2-5-6-714002~ 

CNiiUiilllilfjiiıllllüıllMll•flllllAtiillillTijJWtiiiii~WWWWWW~~ 

SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE M000RL060ROEN : 
Cinsi Kental Lira kuruş 

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

sekisi zıbztb ormanından (5713) kental mikdl!,rmda odun satışa 
çıkarılmıştır. 

2 - Satış 14 • 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 P'ojelrri Orman umum 

müdürlüğü, St"!yhan Orman Çe. müdürlüğü, İskenderun Or. 
Bölge şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 41 kuruştur. 
6 -Satış umumidir. 
7- Orman 28 • 4 • 912 gününden itibaren on beş gün mÜn· 

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

riyle birlikte Seyhan orman çevirge müdürlüğünde4 müteşekkil 
komisyonda hazır bulunmaları (Ticaret odası vesikası köylüler· 
den istenmez). 29-3-7-12 14089 

ADANA [l[KTRİK TÜRK ANONİM SiRKETİHDEN: 
Nafia Vekaleti nezdinde toplanan elektrik tarife komisyonunca. 

motorin fiatlarının artması dolayıaiyle, elektrik ücretleri normal 
tarife net 24 ve işletici kuvvet net 12 kuruş olarak tesbit edil· 
miştir. 1942 Mayıs sonu alınacak endekslere göre elektrik sar· 
fiyatı Mayistan itibaren bu esas fiatlar üzerinden hesap edilecek· 
dir." imtiyaz şartları mucibince tatbiki lazım gelen t~nzilat yeni 
fiatlara nazaran tatbik edilecekdir. Mukavelesiz hususi tenzilat 
için ilgililerin yeni şartların tesbiti maksadile Şirketimize müraca· 
atı rica olunur. 14123 

' 

fİAT MORAKABE KOMiSYONU RİYASETİNDEN 
TOPTAN FIA T PERAKENDE Fi. 

16 Urfa çiçek yağı muadili ve 
en az %98 süt yağı ve en çok 
%3 asitli Sade yağ. 
2- Diyarbakır muadili ve en 
az 'l• 98 süt yağı ve en çok O/o 7 
asitli sade yağ 
3-Trabzon muadili en az %80 
sut yağı en çok %8 ssitli ve % 7 
ayranı ihtiva ed~n yağ 

184 

175 

150 

• 202 

193 

165 

iş bu fiatlar Urfa, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Malatya, Ga· 
ziantep, Maraş, Kars, Erzurum Trabzon ve konya vilayetlerin· 
den ıetirilecek yağ fiatlarıdır. Keyfiyet ilan olunur. 14125 

.. 

' 



Sayfa 4 TORKSôZO 

....................................... & 

=: 1 BORSA 
•• •• •• 

: TURKSOZU : 
: 1 
İ Gazete ve Matbaası i 

PAMUK - HUBUBAT 
6. 5 . 1941 

CiNSi 
KiLO FIATI 
En az !En çok 

_ K. S. j _K. S. 
Koza ı 00.00 1 00,00 
Klevland Ç. 1 00,00 \ 

Klevland il 00,00 00,00 

: 1 • • 

Klevland 1 00,00 1 00,00 

M. Parlağı 00,00 I 00,00 
P .. Temizi 00,00

1

. 00,00 
Kapı malı 

i Türksözü OKUYUCULARIHA OÜHYAHIH HER TARl- : 
İ flHDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ GO- İ 

, Y. Çiğidi 00,00 
ı K. Çiğidi 0,00 ! 
!I Susam 0,00 J 

BuA'day yerli 00,0 0,00 

, Arpa o,oo l~o,oo 

: Gazetesi HÜHEVERİR. TORKSÖZÜHÜ TAKİP EDİHİZ. : 
• • 

!yulaf -o:oot o,oo 
- Serbes Döviz K~rla-;;-

DOLAR • • Alış 

Satış 

129.20 ' 
132.20 ' :. Kitap, mecmua, çek, bllet, alış, •ı 

Tu .. rkso··zu·· • plln, barlta, bilumum matbaa • 

. 
STERLiN 

I lıholot bedelleri ( mol • e · 776 

• ı,ıerını Ttlrklyede mevcut mat- • 
: 1taaıara rekabet eder derecede Mat baas 1 : 

del i ) primli salış 
Türkiyeden gönderilen nov• 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mol bedelleri 728 

: tab ve ılratıe elden çıkarır. 1 olorok gelen Oövirlerln olıs 
kuru 
Yardım ve seyyohloro ve· 728 • • :ıoire içi" ge len : d6vlzlerln 

• • Primsiz sohş ( T ohsil mo'· 524 ol•$ kuru : !' 

i Türksözü Cilt Kısmı ! !f rotları vesaire ) 
j Primsiz olıı Kuru ~ 520 

• • 
İ . SAGLAM, TEMİZ, ZARiF CİLT İ$LERİHİZİ ANCAK TÜRKSÖZÜ 1 
: MÜC[llİTHAN[SİHDE YAPTIRABiliRSİNİZ I 

· NOltetçl eczue 

• • İSTİKAMET ECZAHAHESİ 
• • ........................................ hükmet yanı 

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

1 

. .. 

T_. iş Bankası 
Klçllı taıarral besapları 

1942 ikramiye pliaı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ağuatos, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 

" 
1000 •• 3,000 " 

2 
" 

750 
" 

1,500 .. 
3 

" 
500 .. 1,500 " 

10 " 
250 .. 2,500 .. 

40 ,, 100 
" 

4,000 ,, 
50 .. 50 ,, 2,500 ., 

200 
" 

25 ,_, 5,000 .. 
200 .. le .. 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasma para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrmlf ve faiz alm•• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası . 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samaye•i : !.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 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa~daki plana göre ikr:ımiye dağı.,lacaktır 

• 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 500 2000 " . 
4 " 

250 
" 

1000 " 
40 . 100 4000 

" " " ' 100 " 
50 

" 
5000 " 

120 " 
40 

" 
4800 .. 

160 .. 20 " 
3200 " 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

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

""~l~~: ç~~~~: Meİ~~!ı!f. ]"" 
Bayanlarımızın Nazarı Dlllllattae ı 

ipek ve . Yal çoraplarmızdan kaçan sapları 

Fransa 'dan henüz getirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makirıasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halinP. koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ,._ ____ ........................ ··-·-·ı 
f H Ü S N Ü E R G OYE N l 
L-~~=~~~-e .. ~~:r:!:~~ .. J 

i Tuhafiye Mağazaıında 

x~~:::::.::b:~.c::::~: .... xa 
mıı:aaaaxxa::zs:xxu•u:snrz2annnır~ 

! . NEZLE ! 
~. Kırıklık,Baş, M 

~ Diş ve adele = 
M ağrıları R 
~ En seri ve en kati şe· = 
tt kilde yalnız kaşe A 

= GRIPIN i 
M M 
11 ile geçer = 
R
11 

Havaların serinlediği bu ı R 
günler dealacağınız ilk A 

tt 
M 

" n 
M 

tedbir evinizde birkaç GRJP.N bulundurıaak olmalıdır. 

~albi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

~ Luzumun~a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 
! her yerde puııu kutularını ısrarıa isteyiniz. N 
asxxauuuaxsxxxzw•waa•ua:a:a* 

7,Mayıs 

i 1 an 
1942 -

Osmaniye Belediye Riyasetinden: 

KAPAll ZARf USUlilE EKSil TME iLAHi 
' 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 
evvelce satın alınmış ve bu kerre bir garojen motoru ve hava tüpii. 
tedarik edilerek gazhane binamiz bil islah santral binasına çevrilmek 
ve gayri hususat müteahhide ait olmak üzere yeniden bir proje "e 
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 müteahhit~ 
vesikası almalan ve fenni mesuliyeti üzerine alacak bir mühendis "~ 
% 7,5 teminat göstermeleri ve teklif mektuplarını kanunun 31 inCI 
maddesine uygun şekilde hazırlanmış olarak ihaleden bit saat önel 
encümen riyasetine verilmesi meşruttur. Mevcut malzeme ile kcfi 
projelerini görmek için Osmaniye Belediye kalemine ve motoru göt 
mek için lskenderun Belediye riyasetine müracaat olunması ilan olıt 
nur . 2-7-12-17 14108 
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j-En Bü~ük Hakikati 
1 ~ . 1 
; ~ 1 

1 ~ 1 
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N oıs MACUHUHUH YARATTIGI SIHHAT, 1 
CAZiBE YE GOZElllKTIR ! f 

R "Radyolin,, harikulade mües-
11 sir terkibi, daima tazeliği ile 
R temayüz etmiş ve onbinlerce 

de p ırlak neticeler veren 1 
"Radyolin,, sizi terkibi meçhul l 

ve birkaç misli pahalı ecnebi l 
müatahıarlanndan da uıüstat· ! 
ni kılmıştır. t 

il kişinin tercih ettiği yegane diş 
il macunu haline gelmiştir. Diş 
R hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· ı 

ı 
l 
l 

R 
M 

~ 
M 
it 

• 
RADYOLIN 

·NEVROZI 
Bitin aonıana p~ıeldrldlr 

ıBeyhude ıstırap çekmeyini 
BIB TBB BAll 

"' ı, NEVROZiN 
tir 

fo muannid BAŞ ve DIŞ aj'rı tö 
rını aüratle iıaleye kifidir. ~ 111 

natiıma evcaı, ıinir mafsal du 
•dele 11tırapluı NEVROZIN' 

teda\i edilir, Müe11ir ilaç : 

N E V R O Z l N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDii 
icabında günıle 3 lcaıe alınabilÜ' 

• 
DO ·il T O B 

Muza/fer Lokma 
Bergin baıtalarlilı maarıaeal 

nellade llallal eder. 

Umumi N~riyat Müdürü : Macit q.~ 
Basılaıtı yer : Türksözü Mat"'°" 


