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1942 yılı mahsulünü tarlalarda teıbit etmek üzere bir Subaşı 
önct t,ıkil~tı kurulmuftur . Subaşılar , şimdiden , Çukurovada vazife gör
keştl ıniye başlamı~lırdır , c Datıtma Ofisi Umum Müdürlüğ'ü > ne ba~lı 
gör· ' Halk Dağıtma Birlikleri > ni _ya1'ında faaliyete g~çirebilmek için 
o\LI' ber tarafta çalıfmalara hız verilmiştir . Maksat , tarladan ıehrin içine 

kadar teşkilatlanmak , başlıca ihtiyaç maddelerinin alım , satım ve 
~ datıtımını kontrol altında bulundurmaktır . Hükumet , köylünün yi
M }'İn ve ekim hisselerini ayırdıktan sonra , istediği toprak ürünlerini 
K tarladan satın alacak , parasını ödeyecektir . 
~ ......_ Bu ürünlerin tarladan istu-

M 1 ~ yonlara kadar getirilmesi için ay· 
~ Uzakşarkta rı tedbirler düşünülmüştür . Yol-
11 lama işleri başlarlıQ"ı vakit , bir 

yıl içinde ne kadar kimseyi ve 

~ Japonlar nerelerde bcı;lemek gerektiğini ' 
~ bu ihtiyacın tutarı ne olduğunu , ! köylüden ne. satın aldığımızı bi-" •ı ı • lecctiı . ~ } er ıyor . Halk , bütün yıl , dağıtılma-
" sı hükumetçe üstlenen baılıca ih-

~ Çunking : 7 ( a. a. )- Van· tiyaç maddelerinden hisseıine dü 
~ kingde durum fenadır . Japonlar şeni devamlı olarak almaktan 
~ Şıtnalgarbi istikametinde ilerle· emin olacaktır · 
J l'l'ıe~e devam ~diyor. Do~u taraf c Dağıtma birlikleri , nin ba 
~ lısrında Japonlar şiddetli bom. şında halkın güvendiği kimseleri 
ı bardımsnlarda bulunmuştur. bulundurmak , esas tutulmuştur . 
'· Şanghay : 7 ( a ~. )- Şang - Bundan başka , bilhassa lstanbul 

hay, Tansngde ç~te muharebeleri gibi kalabalık yerlerin , gelecek 
Oldu~u hakkındaki haberler. asıl kışlık yakacağı şimdiden <lüıen 
~ltdır. altına alınmaktadır . Yağ gibi 

Vaşington : 7 ( a. a. )- Bah· maddeler için de hususi tedbirler 
tiye nazırlı2'ı Amerikanın Kori- düşünülmüıtür. 
iİdorda iki torpido ve bir mayn iki noktayı göz önünde tut-
icmisi kaybettiğini bildiriyor . malıvız : Biri • buhran d('.virleri 

r~ ..................... .. 
ı ı 

ı Madagaskarda 1 
ı ı l muharebeler ı 

· 1 devam ediyor 1 
ı ı 

nı n~ümkün olduğu kadar a1. yok · 
&unluk içinde geçirmek içio müm 
kün oldu~u kadar iyi teşkiliitları 

mak , ikincisi de c lıiuemiıe dü
şen ,, le kanışmaya karar ver
mek 1 Hükumetin tedbıtleri , 
halkı ve orduyu beslemek , clo· 
yurmak , tabii ihtiyaçlarını kar
şılamak , ve kazançları hayat pa 
halılığı ile bir nisbette olmıyan 

sınıfların ıstırap çekmesini önle
mektir . 

Ancak şurası u"nutulmamalı· 
dır kı hükumet bu tedbirlerini , 
bu memleketin verdiği ile , ve· 
rebildig;i ile , içinde yaşadı~ımız 
dar ve ıııkıntılı devir şartlannın 

elverdiği kadar yapacaktır. 

ı ı 
l Vişi notası ı 
ı ı 

LAvaı 01aa 
oynamakta 

Madagaskar işi 
bitmiş denebilir 

lESLİM ŞARTLARI 
A.rıkara: 7 (Radyo gazete•IJ
lrıgilizler Madagaskarıl'l' mühim kı 
•ıtnıarını İfgal ettikleıini bildir
ltıelttedir. Çörçil de bugün beya· 
11'\ta bulunarak Madagaskarın if· 
hl hareketinin 19ittiğini söylemif
tir. Çörçil bu adada mukavemet 

ı<.>steren Fransızlardan bir kısmı
tıın kan döktüğünden büyük esef 
duyduğun•J da ' kaydetmi~tir . 

Hükumet olmıyanı yaratacak 
değildir, olanı en haklı usullerle 
halka da~ıtacaktır . Bununla be· 
raber, halka, gelecek yıl için, ne 
alabileceğini, ne harcıyabilecei'ini, 
hasadın arkası alındılı:tan sonra , \ 
aşağı yukarı öi'renecck, kendi ha
yatını _ ona göre düzenlemek im
kanını bulacaktır. Ekmek gibi baş
lıca ihtiyaç maddeleri hükumetin 
bu maddeleri ne kadar nevileşti · 
rece~ini henüz bilmiyoruz . . Ne 
vurguncuların , ne aracıların , ne 
de kırapazar bezirganlarının ka· 
zanç ve sömürme vasıtası olmı

yacaktır . 

Kimsenin ııtırabı , başkasının 
derdini hafifletmez, burası doğrul 
Atinada açlıktan ölen, lstanbulda 

• karın acıkma sıkıntısını ıidt rmez. 
Fakat Amerikada bile şekerin ve· 

o 
GÜNDELiK S.IYASI GAZETE 

v Kuruluı Tarihi : 1 Kanunusani 1924 1 
Onaaklzlncl yıl - Seyı : 8305 f -----

Vişi askeri 
bir jest 

gösterirse 
l'raaıız tola 
Bladlıtanı 
vellyaa 
••ıaı mı 

edilecek 'l 
Fran•ız donanmaıı 

açılmak üzereymİf 

Londra : 7 ( a. a. ) - Deyli 
Ekspres gazetesine röre, Fransız 

(Sonu 3 üncü u,!alfa) 

Dahiliye Vekilimiz Fikri Lüzer 

···················~ ....... . • • •• • 
1 YENi BUTÇE 1 
f Bütçe Konuşması J 
i 22 Mayısta olacak i 
ı Anlıara : 7 (Tiırkı6aü Muhabirinden) - Biıt~e ı 
t encümeni, Velıaletlttr büt~elerinin mii~olıereıini bu f 
f halta bitirecelıtir. Bütçenin, Mayııın on aekizine doi· ı 
t ru matbaada baıılmıı olaralr mebuılaPa daiıtılma•ı 
ı muhtemeldir. Mecli• Umumi Hey.ti bütçe müzakere· ı 
t lerine 22 Mayı.ta b111loyacalııhr. f 

••••••••••••••••••••••••••• 
DAHİLİYE VEKALETİNDE VE PARTİ 
GENEL SEKERLIGINDEKI DEGİŞME 

Fikri Tüzer ve 
Memdulı Şevket 

• 
ışe başladılar 

Blad koagreıı 
bili çab,ıyor 

Yenidelhi : 7 ( a. a. )- Millt 
Hıııd kongrt-si encümenleri hAIA 

toplantıları d~vam edi~·or . Bun

for Gandinin raporunu tetkik et

mektedirler • 

LİBYA DURUMU 
Kahire : 7 ( ı. a. )- Ortışark 

tebliti : Kuvvetlerimiz düımanın 
bir kaç küçük keıif irupunu da
tıtmıfhr. Kum fırtınaları devam 
ediyor . 

Atatürk Koşusu Parti ıen•I sekreterimiz Bay 
Memdah Şeuket 

Ankara : 7 ( Türksözü mu· 
habirinden )- Bay Faik Ôıtrakın 
istifası 6ıerine Dahiliye Ve1dUe
tine tayin edilen Parti Genel 
Sekreterimiz Bay Fikri Tüıer bu· 
filn yeni vazifeıine başlamışlar· 

.ERZURUMDAN ANBARAYA 
OBNÇLIBIN OETIRECIÖI BAYBAB 

Sen - Nazer 
baskını 

nasll olmuş 
SEN NAZIR 
ERKEKLERi 

INOILIZLEBLB 
BERABER ÇALIŞTI 

Londra 7 : S.a - Royter: 
Saint Naıaire'c lcarşı yapılan akı-

na şahit olan bir fransızın hür 
fıransız mahfillerine golen bir ra • 
poruna göre, almanlarla mücade
le etmek için bütün S~int-Naıaire 
li erkelder britanyahlarla beraber 
ıokak muhareeblerine iştirak et
miş ve beş yüz sivil fransız Öl· 
müştür. 

Muharebeler aralıklı bir su
rette 28 mart ikşamından 31 
mart 5abahına kadar devam et
miştir. Gerek fransızlar ve gerek
se alınanlar britınyalılırın ~bü
yük .. lçüde bir istilaya başladık

larını sanmışlardır. Deni1. üssiin· 
den muhtelif noktalarda ara sıra 
duyulan patlamalar bu kanaati 
kuvvetlendirmiştir. . . 

Almanlar franaız halkına kar· 
şı çok vahşi bir şekilde harekıet 

etmişlerdir. Yüzlerinden yarala· 
nan birçok erkek ve kadınlar 

Saint - NazıirC: hastahanesine kal· 
dırılmışlardır. 

Gerie ayni şahis, iki britan· 
yalı subayın kıh ram ancı f edakfir· 
lığından bahsetmektedir. Bu su
baylar Campbelltown deatro,> eri 
bir havuıun kapakları arasına ısı· 
kıştıktan sonra esir edilmiı ve 
alman makamları tarafından sor
guya çekilmiştir. Subaylar soru
lan suallere cevap olarak gemide 
infilik tlijlddeleri bulunduğunu 

inkar etmiıler ve ıemiye gidecek 
olan alman yüksek deniz subay ve 
m6hcndiılerine refakati kabul et· 

IGerisl 1 ilJıcfi a&J'fadal 

dır. Diter taraftan , açılan Parti 
Genel Sekreterlitine tayin olunan 
Bilecik Mebusu Bay Memduh Şev
ket Esendıl da yeni vazifelerine 
ba;lamışlardır • , 

Sayın Fikri Tüzcrle Sayın Mem· 
duh Şevkete yeni vazifelerinde 
başarılar dileriz . Ankara : 7 (Türkıö:ıü Muha · 1 -

.. .. ı"""""""" .. """ı bırınden} - Her yıl oldutu gıbı 

bu seneae 19 mayısta büyük Ata- ı M n ta ı 
---- --. 

türk:bayrak koşusu yapılacaktır. ı a ş ı 
Bu defa Ankaraya bayraj'ı geti • ı ı 
recek genç Eu.urumdan 11 ma · ı d • ı 
yısta hareket edecektir. Bayrak : anız ı 

kasaba şehir hudutlarından alınarak ı ı 
elden ele başşehrimiz Ankaraya ı ı 
ietirilecektir. Samsundan gençler ı savaşı ı 
başşehre hareket edecektir. Buna ı ı 
ait program hazırlan mı' ve böl· ı ı 

gelere tebligat yapılmıştır. ı İki destroyer ı 
Türk Dil Kurultayı f ı 

toplanacaktır ı hasara uğramış i 

. 

Milli Piyango 
Numara 

016936 
084233 
325711 

Lira 

20,000 
10,000 
10,000 

Numara 

019084 
032030 
082852 
234569 

Lira 

5000 
5000 
5000 
5000 

147906 
251539 

f • lngiliıler evveli Kurye kör· 
tı.ıne ondan ıonra Diya:ıbu Su· 

"-rea'e havadan karadan ihraçlar 
hpznııtır. 
t Londra : 7 ( a. a. )- Deyli 

Ankara : 7 (a. a.) - Türk ı B•lin : 7 ( A. A ) _ ı 
Dil Kurultayı 10 Ağustos 942 gü· ı Bu•iinltü reımi teblii• ı 

<Gerisi 3 üncü a&J"fada> nü toplanacaktır. ı ı 
~===~~=~~~========~====== ı •öre, 5 mayı• ••ceıi ı 

031371 
149771 
272590 

2000 · Lira lıa.zanan n•maralar 
045732 050179 059456 084958 92078 114693 
150094 212502 347512 351153 391526 234679 
282570 294171 334747 

1000 Lira Kazanau Numaralar 
kıpreıin Madrid muhabiri yazı· 

l'or: Livalioyun oynuyc.ır.:Mada· 
t~ılcar hakkında bütün suçu ln
;ıltcreye yfiklemek istiyor ve 
t tanıız efkArıumumiyesini lngil· 
dere aleyhine çevirmek arıusun-
'dır • 

k _Yiti : 7 ( a. a. ) - Fransız 
t ıtbıneıi Petenin baıkınlıtında 
°l>landı • Lival Madagaakar iş
~'li .hakkında iıahat vcrm~fti~ : 
t •bıne Madaıeskar müdıfılerını 
tbrilr. etmiıtir . 

ı Manı d•nizirtde hare· ı 
ı kette bulanan hafif ı 
ı J e n i .z lıauvetlerimi.z ı 
ı Britanya Juroynlaile ı 1 muharebeye tutaımuı· i 
ı tur. TopfU ateıi bu ı 
ı Jeıtroy•rlerJen iltiıini ı 
ı haaara uiratmııhr. ı 

ı .... """""" .. """ı 
Boenos Ayresteki 

Mihver diplomatları 

006283 011294 039633 043593 046769 062765 
082396 088026 122049 142754 146099 146302 203377 
311532 315698 319545 324175 328963 350192 361830 
380185 385238 386361 390L02 394950 396045 217277 
224108 232098 238724 257152 261111 262233 263572 
276593 

.5on 4 Rakamı 9004 olan biletle 

' ' •• ' ' 
9831 • • • ' 

•• 3 ' . 245 • • . ' . ' .. , 
' 

953 ' . . ' 
• • .. . ' 139 ' . . ' . ' .. • • 460 ' . ' . 
• • " ' . 732 ' , . ' 
• • .. ' ' 806 . , ' ' 
' ' ,. . ' 972 • • •• 

064286 
311107 
371396 
217984 
273222 

500 
500 
100 

t' Bertin : 7 ( a. a. )- :6-kı~~ 
'b tctetcri , Mıdaııaıkarın ııııatını 
la 1llc sukutuna bir delil olarak 
~ Yrnalr.tadırlar . Ve gazeteler bu 

LibyaJa harekat lıeıil laaıiyetin• münha1ır lralmııtır. 
Boenoa ayreı : 7 ( a. a. } -

355 Alman ve 234 ltalyın hari- ' . . ' 
2 . ' 
1 . ' 72 

' ' 
4 . ' , ' 

' ' 

50 
20 
20 
20 
20 
20 
10 

2 
2· •tekctin pek idice oldu~unu 

<Gerlal ı laoll ..,, ... , 

Alrilra c•phe.in• ait haberler diier ıütunlarJaılır. Reımi· 
mis müttelilı aıkuleri földe paıud• 16.t•rmektetlir. 

ciye memurunun 

geri kalmııtır. 

hareketi yinı .. 7 
Lira kaıanmıılırdır . 

. ' 9 
' ' , ' 

• 



8 Nisan 1942 

Askeri çallşmalara dair 
•• Royal aır Forcei 

lnglllz tayyare kuvvetleri 
mırllızı aaııı çaıı,ır 

~~~------~·--------~~-

Burada kırtasiyecilik 
tamamen kalkmışbr 

R 
. A. F. diye anılan lngifü. 
tayyare kuvvetleri merkezi 
nasıl çalışır ? Aşağıdıski yazı 

bunu anlatmaktadır : 
Teşkilitırı mühim bir tarafı 

her iıi körletecek derecede ağır 
yilrilten bütün eski cusulperestli
ğin > ortadan kaldırılmasıdır . 
Bir tayyare fılosunun kumanda
nının bir şeye lüzumu olunca bir 
sipariı liıtesi yaparak bunu ya 
mektupla yahut telefonla en ya
kın depoya bildirmesi kafidir . 
Kendisi uğraşmaka lüzum görme
den istedikleri 48 saat zarfında 

ona u!aıtırılır • 
Bakım servisi sivil memurla

rını en faal gördüiü kimseler ara
sından seçmiştir . Hava mareşalı 

olan tayyare kumırndanı J. S. T. 
Bradley depoların büyük ıefleriy 
le temastadır . Daha ziyade bu 
iti ıslah etmek için onların irşat 

ve tenkitlerinden iıtifade eder : 
Mesela sipariş servisi için fikrini 
~renmek üzere bir fudbol klübü 
fefine müracaat etmiştir. 

Kamyonla ulaştırma cehetin· 
de ıslahat yapmak için bu işte 
çalııan eıki bir memura başvur

muştur. 

ErkAııı harbiyesine bağlı za. 
bitleri dört büyük demiryolu 
kumpanyuırıın depo memurlariy
le sık sık görüşür ve nakil siste 
mi hakkında müzakt're ederler. 

Bakım servisi şubelerini ziya
retimde btni eıı ziyade teshir 
eden cihet talepler karşısında 
gösterilen sürattir . Sabahleyin 
boınbardıman merkezinden numu 
neleriyle gönderilmiş bir sipariş 

listesi gördüm . Bu karmakarışık 

ve dağınık parçalara aitti. 
" X tipinde bir Stirling için 

yt-r tekerleği ... 303 dört brovn
ing ... Bir Stirlingi,in sağ tarafı 

için bofda tablosu... Numaraları 

aıağıda gösterilen boyda yirmi 
çifi tayyareci kundurası .. Bir ma· 
sa .. . Beş .~andık tenvir fişeği.. X 

tiki bomba için hüblot .. İki ten· 
ecre ... Yarım düzüne şişe brandi 
içkisi (bu ceıa şubesine aittir) .. . 
Bunun daha arkasını hatırlıyama-

dım. 

Yine o gün biraz. sonra ayni 
yerden geçerken iıtenilen bu eş
yanın bir teslim hangarının kapı

ıunda yığılmış olduğunu gördüm. 
Derhal lüzumu olan yere gönde
rilmek için kamyon bekleniyordu. 

Diğer bir noktaya aletlerin
den bazılarını bomba ile koparıl
mış, motörü bir düşman gemisi 
tarafından tahrib edilmiı bir Wel· 
lington bombardıman tayyaresi 
getirildi. Yaka bu sabah saat on 
da olmuıtu. Gemi onu bir gece ' 
evvel Hamburıı yakınında yaka
lamıştı ... 

TORKSOZ~ 

i ·HABERLER ,. 

Mal gizliyen 
f abrlkalara el 

konacaK 
Gelen haberlere göre, bazı 

şehirlerde Yünlü mamulleri yapan 
fabrikalardan bazılarının müşteri· 
lerine mal satmaktan imtina ettik· 
leri veya fatura harici ayrıca para 
istedikleri hakkında vaki olan 
şikayetler üzerine İktisat Vekaleti 
alakadarlara '}'aptığı bir tamimle 
bu şikayetler tevali ettiği takdir· 
de bu gibi fabrikatörler:'hakkında 
Milli Korunma Kanununun hüküm· 
lerine dayanarak takibat yapı· 

lacağı bildirilmektedir. Tamimde 
alınacağı bildirilen tedbirler ara· 
sında bu gibi fabrikaların kapa· 
tılacağı veya vekalet tarafından 

işletileceti veya mamullerine d 
konulacağı gibi tedbirler de var· 
dır. 

Hava şehitleri için 
15 Mayıs programı 

15 Mayıs Hava Şehitleri gürıü 
ıehrimizde büyük bir tören ya· 
pılacak ve şehitlerimizin hatırası 
anılacaktır. Bu tören için zengin 
bir proğram hazırlanmıştır. Prot 
ramı ayrıca neşredeceğiz . 

Eğitmen kursları 
Aldığımız malümata göre, Ma

arif Vekaleti alaka<iarlara gönder
diği bir tamimle Ekitmen kursla
rının 1 ikinci teşrinde açılacağını 

bildirmistir. Bu kurslar için An
karadan 50, Çenlmıdan 20, Kır
şehirden 30, Konyadan 40, Niğ· 

•de<len 35. Sıvastan 40, Tokattan 
.& 

da 35 talebe~ alınacaktı . r 

Vilayette nakiller 
Vilayet idare heyeti azasından 

B. Orhan Sami güvenç Anakara 
vali muavinliğine, Sıvas idare he
yeti azasından Nuri Tomekkanda 
Seyhan idare heyeti azalığına ta· 
yin edilmiştir. 

-
Şehir içme sugu 
işi hal yolunda 

Mükemmel 
mevcut 

tesisabn 
tesisatla 

ikmali beklenmeden 
şehre su verilecek 

~~~~--~~~~~ ......... ~~ 1 ....................... ,, 
.i SEHIRLI ! : 1 

t K•• için kllel'lnde t 
f flmdlden hazırlık yap· • 
• mayı ihmal etme. Sebze, i 
• meyve kuruları ve kon· 
• serveleı• yapmallsın. ......................... 

Orta tedrisatta 
tatbikatlı ders 

Orta ötretim okullarında fizik 
ve kimya derılerinia teftiflerinde 
görülen noksanlar tesbit edilerek 
bir raporla Vekillite bildirilmif
tir. Maarif Vekaleti bunlann dG 
zeltilmesi için okul i4arelerine 
'Dir tamim göndermiftir • 

Bu tamime göre; ... 

Fizik, kimya ve tabiat bilfiıi 
derıleri mutlak surette tatbikat 
ve deneye dayanarak yapılacaktır. 

Bu dersler için li.e ve atret· 
men okullaranda ayra ayrı birer 

salon, orta okullarda da bir ders 
salonu ayrılacaktır. Bu aaloalar 
süratla teıis edilecek, derıler 
burada verilecektir. 

Her dersin ötretmenleri iki 
haftada bir toplanarak denler 
programlarına mOttereken hazır
lıyacaklar ve salonun çallfllla 
zamanlaranı araı.nacla tak.im 
edeceklerdir. Ayni zamaacla okul 
direktörünün murakebeıi altanda 
her ders , için birer deney defteri 
tutulacaktıl. Defterler Müfettifler 
tarafından tetkik ve imzalanacak 
isteoditi vakit de M.arif Vekil
Htine ıönderilecektir . 

Alakadarlardan aldığımız ma 
lümata göre , ıehir halkının bu 
yaz istifadesi için şehir içme su
yunun mevcut tesisatla ıehre ge
tirilmesine teşebbüs edilmiı ve 
merkezdeki imar heyeti bunu mu
vafık bulmuıtur. 

Pek yakında Ankaradan ge
lecek olan mühendisler , Adana 
beledi}·esinin bu tefebbüıünü ta
hakkuk ettirmek için ite batla
yacaklardır . Tabii ileride şehir 
içme suyu daha mükemmel bir 
tesisatla ıehre dağıtılacaktır • 

VERASET VERGİSİ 
--- yüzde 20 --

ARTTIRILDI 
lcra vekilleri Heyeti veraset 

ve intikal vergiıi nizamnamesinin 
otuz sekizinci maddeıini detiıti· 

ren bir kararname kabul etmittir. 

Bu nizamnameye göre mükellef· 
ter tarafından, müddeti içinde be· 
yanname verilmediği takdirde, 
malmemurlarıncıt derhal kendile-

. rine yazı ile müracaat olunarak 
intikal eden mallar, haklar ve • 
menfaatlerin miktar ve mahiyet· 
leri ne olduğu ve nereleı de bu-

lunduQ"unun bildirilmesi istenecek· 
tir. Tebliğ tarihinden itibaren, 
resmi tatil günleri sayılmamak 

ıartiyle sekiı ıiln içinde iıtenilen 
malumatı verenler namına tarho · 
lunacak vcrriye yüzde yirmi zam 
yapılacaktır. Vermiyenlerden iıe 
tahakkuk edtn veraset ve intikal 
verıisi yüzde SO fazla elı •• acaktır. 

Vazifelerinden 
ayrılan memurlar 

Sayfa 2 

lonJra Melıtaba 

Londra radyosunda 
Türkiye için yeni 

bir program yapıldı 
• 1942 Mayısından itibarelt 

Lonrlra radyosunun Türkçe neıri• 
yat saatlerinde aıatıdıki konut· 
malar yapılacak tır . Bütün saat 
ler Türkiye yaz saati olarak ve· 
rilmiştir. . 

Paz.ardan batka her ıün sa· 
at 13.30 da ve kısa dalga 19.60 
metre üzerinden cLondra Efkirı> 
adlı bir konuıma seriıi günün 
baılıca mevzuları hakkında lnıi· 
tiz görüşünü bldiriicektir. 

Pazardan baıka her giln saat 
ıs.ıs de ve kıaa dalıa 19.60 
metre üz.erinden baılıca lnıiliı 
ıazeteleı inin baımakalelerinin hü· 
lAaaları . 

Çarşamba ve pazar ıilnleri 
saat 19.4S te ve kısa datıa 31.32 
ve 24.92 metre üzerinden • Lond· 
ra mektubu> Bu konuıma seri· 
sinde muhtelif kimseler müttehit 
milletlerin harp ııayretlerinin mer• 
kezi olan Londranın ıündelik 
hayatını belirteceklerdir. 

Cuma ıünleri saat 19.45 te 
ve kıaa dalga 31.32 ve 24.92 
metre üzerinden iktisadi konut· 
malar , ıünün mühi• Parlamen· 
to müıakereleri , mebuılar ı.oeyı 
naıırlar tarafından ıöylenen ali· 
kadar edici nutukların hüliaa· 
lan . 

Pezartesi ıünleri aaat 19.45 
te ve kısa dalıa 3!.32 ve 24.9 
metre üzerinden bir lnıiliz avu • 
katı c lnıili~ demokraıiıi ve ln· 
ıiliz hOkiimeti ıiıtemi > adlı bir 
seri konufma yapacaktır . 

Mersinde gaz 
tevzii başlıyor 

Mersin: 7 (TlrluclzG Muha· 
biriadeo) - Beledi1emiz, Gaı 
tevziatına normal bir fekle koy· 
mak için incelemelerde balunmut 
ve elektriluiz evler mahalle ma · 
temetlcri tarafından e• ev pıi· 

lerek tesbit edilmiftir • 
Belediye, bunlar içia 1enide11. 

muntazam tekilcle i1çer aylak tev•' 
kartları yaphrmıftar· 

Bu•lırartlar: Elektriti olmay•" ... . 
evlere datıtalacak ve clatıtma if1 

on mayısa kadar ıona erdiktell 
ıonra gaz verilmesine baflanac•lı' 

lnıiltere Başvekili son nutkun· 
da < techiıat buhranı bitmiştir > 

demiıti . Fakat bu cümlenin asıl 

manasını bu bakım servTsinin de
polarını gezerek anlıyabilirsiniz. . 
lngilizin kopacak kadar gerilen 
sinirlerini bu serviste görürsünüz 
ve her gün ardı arası keıilmiyen 

dalgalar gibi gelen eıyayı gördük
çe siliblanmanın gittikçe artan 
tekli hakkında bir fikir edinebi
lirsiniı . 

Erkekler kadınlar tayyareye 
doğru koştular. Hepsi zarar gö • 
ren aksamı kaldırıyarlr.r. karınca 
gibi üıüımüşler çalışıyorlardı . 
Ayni günrle ö~leden sonra saat 
dörtte Wellinrton o gün fabrika· 
dan çıkmış gibi tamamile yeni· 
lenmemif ve tamir hangarının ya· 
nınria uçma~a hazır bulunuyordu. 
O akıam pilot \'nu bağlı olduğu· 
filoya götürecekti. 

Postahanelerde 
· yeni pullar 

Maarif Vekileti tarafından 
okullara gönderilen matematik 
ögretimi hakkındaki tamimin bazı 
noktaları alakadar öğretmenler 
tarafmdan Maarif Vekillitine so
rulmllştur. Yekilet :bu durumu 
yeniden izah etmek lüzumuocla 
kalmış ve okullara yeni ~kli Lir 
t11mimle bildirmiftİr • 

Türlü sebeplerden vazifelerin· 
den ayrılan memurlar yerine Ve
.kilJitin haberi olmadan memur 
tayin edilmemesi ve Vekillikçe 
azın verilmeden vekil sıfatiyle 

memur alınarak İfe baflatılmam11sı 
Maliye Vekillitinl'e ilgililere bil · 
dirilmiıtir . 

itır. 

Nazik bir meseleden bahse· 
dilen : Tayyare motörleri. 

Bu gayet güç bir noktadır ; 
çünkü başarılması çok aceleye 
ve dikkate muhtaçtır . Depolar- . 
dan birinde göz. alabildiği lı:adar 

mesafede dizilmiı avcı ve bom· 
bardıman tayyareleri srördüm. 

Depodaki yüzbaşı , boyuna 
gelmekte olan motörleri nereye 
koyaca~ını bilmediğini söyledi ve 
gülerek : c Eğer böyle devam 

1 
ederse , dedi , Almanyaya bom· 
ba yerine motör atmak 18ııml > 

Bomba da çok faıladır . Bir l 
dağın altında kazılarak yapılan 

şehir kadar büyük bir deporia 
kAh yaya , kah ufak - dekovil 
vagoncululdarla giderken iki tara-
fı tavanlara kadar yığılmış bom
balarla dolu idi ; hem bunlar 
•Beaverbrook> un cmuaııam ve 
muhteıem> dedigi cinstendi. Ya 
ni genç zabitin bana dediği gibi: 
•Patladığı yerden sekiz kilometre 
uıakta bulunan binaların pencere 
ve damını havaya uçururl > du. 

Buna benzer daha ne depo
lar var! 

Benzine gelince : Tayyareye 
lüzumlu olan ltu madde için zi· 
yaretimde bir petrol ve benzin 
deposu gördüm . Depo , bütün 
bombardımanlardan mahfuz bir 
yerde yapılmııtı . O derece mü 
kemmel tahkim edilmitti ki aske· 
rl mtlhendiıler kifi derecede va
kit ve vesaite malik sahi olsalar 
bir istili karııaında bunu tahrip 
etmeğe imkin bulamıyacaklannı 

itiraf ettiler . 

Bir beıka tayyare merkezine 
hir emir geleli. Ruıyaya gönde· 
rilmek üı.ere muhtelif tipde kırk 
tayyare hazırlama, sandıklara yer· 
leftirme şubeleri bütün gün ve 
bütin gece çalıştılar. Tayyareler, 
ertesi sabah rıhtımd<l idi. 

R. A. F. Büyük if adamları· 

na has olan meıhur cümleyi pe· 
kAla benimsiyebili:'. 

·•istediğiniz en mükemmel 
tayyarecilikse e ela bizde mev· 
cutturl .. 

Namzet memurlar 
Namzet olarak tayin edilip de 

asaleti tasdik edilmeden askere 
alınan memurların durumu Maliye 
Vekilliğince incelenmektedir . 

. 

Poıta, telgraf ve tdefon ile· 
retlerinde yapılan değişikliklerin 

tatbik tarihleri hakkında dün ala
kalı makamlara emir verilmiştir. 
Yeni posta ücretleri, Mayısın on 
dördunrü peıfembe gününde!l, pa· 
ket ücretleri de Mayısın yirmi 
dokuz.uncu cuma gününden itiba
rı-o tatbik eclilecektir. Her taraf
taki p o s t a idarelerine 
yeni munzam ücretler bildirilmiş-

tir. Fiyatların artıfının, pul nevi· 
lerinin şimdiy'e kadar az satılan 
cinslerine daha çod ihtiyaç hiset 
tireceği göz.önünde tutulmuş ve 
merkezlere pul ihtiyaçlarını tesbit 
ıdip bildirmeleri tebliğ edilmiştir. 
Adli tebligat evrakından alınacak 
yeni ücretler hakkında henüz teb· 
bigat yapılmamıştır. 

MEMtEKET MESELESi -. 

GARDENPARTi 
19 Mayıs Gençlik bayramı 

münasebetile o günün akşamı şeh· 
rimizde büyük bir Gardenparti 
verilecektir. Dün Bederı Terbiye
sinde t6planan komite, hazırlıklar 
hakkında görüşmelerd~ bulun • 
muıtur . 

Bina sayımı 

Manavgd kazasına batlı 12 
köyde yapılan bina sayımı bitmif· 
tir. Bu köylerin 1942 bina vcrıile 
ri yeni iratlar üzerinden alınacak
tır. 

• 
Dünya bahalıl ığı karşısında bizim memleketler 

B
ugünkü Pazarın en korkunç tezahürü, şüphesi7. 
pahalılıktır. Bütün ihtiyaç . ~addeleri fiatları Öl· 
çüsüz fırlamııtır. Fakat ışın fenası b~ ~ara~ı 

fiat hareketlerinin hiç de durmak bilmemesıdır. Go· 
rünüşe bakılırsa, gün ı-eçtikçe fiatlann daha ziyade 
yükselecefi anlatılıyor. 

Pahalılığın sebepleri şüphesiz çoktur; şimdi 

bundan üç yıl evvelki fartlar içinde bulunmuyoruz, 
dört tarafımız harp ateşi ile sarılmıştır; dış memle
ketlerle bağlarımız hemen hemen tamamiyle kesil· 
mişlir; kendi yağımızla kavrulacağız. Kendimize ye· 
tebilmek için elimizde olanı hesapla ve düşünerek 
harcıyaca~z; olabileni daha koyu çalışarak çoğal· 
tacatız. Bu vaziyete göre bazı malların pahalılaş· 

masım mazur görebiliriz·. Ancak halkın, hele geçim 
imkanları çok dar olarılann bundan sonra düşünül· 
mesi lazımdır sanıyoruz; Çünkü pahalılık aittikçe 
şiddetleniyor ve böyle giderse, Türkiye, yalnız ~a~· -· 
hklı insanların geçinebileceği bir memleket halını 
alacaktır. . , 

Bugünün geçinme şartlanna uymak için yapı
lacak itlerimiz oldutunu da unutmamahdır. GeÇin· , 
me darlığında olanlarımız iıterindeki gayretlerini 
daha ziyade artıracaklardır. Diter taraftan fıatlar~n 
alabildigine fırlayıp gitmesini önliyecek daha ke11n 
tedbirlere ihtiyaç belirmiıtir. Çünkü bizden daha 
koyu bir kıtlığın hüküm sürdOtü bazı memleketler· 

il de fiatlann yükselip ı-itmesi önlenmiıtir. 

İnhisarlara ait 
yeni bir proje 

inhisarlar umum müdürlltü 
tefkilit ve vazifeleri hakkında 

yeni bir kanun projesi hazırlan· 

mıttır. Projeye Maliye Velcillitin· 
ce incelenmektedir. 

lstanbulda ekmek 
istihkaki durumu 
İstanbul : 7 (Hu uıl) - Bu

gun latabulda lnüfus baıın• veri· 
len ekmek yarıya indi~ildi· Yarın 
tam verilecektir, Ankaradan dö
nen Vali Lütfi Kırdar dedi ki: 

"Viliyetin teblitinrle de bil· 
dirilditi üz.ere muvakkat 've bii· 
tün memlekete şamil olan bu ted· 
birin devam edeceti fU birkaç 
giin içinde mahalli imUnlarııı 

aıamiıini kullanarak ekmet istih
kakının bir gün tam erteıi gün 
yarım olarak verilmesini temin 
için buraya ıelir ıelmez bu itle 
metıul old11m. Pek muvakkat O· 

lan bugünkü mOddet ı.arfındı hal· 
kımızın ekmek iıtihkakı bir rün 
tam bir IÜJI yarım elarak veril
mesi kararl ... ıtbr. 

Kaymakamlar 
arasında değişme 
Dahiliye Vekilliti kaymakam· 

lar arasında yeniden ba:rı detişik
likler yapacaktır. Buna dair karar· 
name memurin intihap komisyo· 
nunca hazırlanmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~---

T0RKIYE Rad_qoıu 

ANKARA Radyosu 

Cuma - 8.5.1 t42 

7 .30 Program ve memleket saal 

ayarı 

7.33 Müzik : Karııık PrearalP 

( Pl ) 

7.4S Aja"ı Habcrleı i 
8.00 Müzik : Senfonik 

lar (Pi) 

parça· 

8.lS/ 
8.30 

12.30 

12.33 

Evin saati 
Proıram ve Memleket sast 
Ayarı 

Müzik : 

12.45 Ajanı Haberleri 
13.00/ 
13.30 
18.00 

18.03 
18.40 
19.00 
19.15 
19.30 

19.45 
20.15 
20.45 
21.00 
21.10 
22.00 

Müzik : 

Proıram ve Memleket sı•1 
Ayarı 

Milıik : 
Müzik : 
Konuıma 

Müzik: 
Memleket Saat Ayarı ~ 
Ajans Haberleri 
Mii:ıilc : 
Radyo Gazeteıi 
Mtlıik : 
Ziraat takvimi 
Temsil 
M6ıik : Radyo Salon ~ 
kestrHı ( Violoniıt NeCİf 
Atkın ) 

ı2.30 Memleket Saet Ayan •i"" 
Haberleri ve &rsalar 

22.45/ 
22.50 Yannki Prorram 

Kapanıı 
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1 Mayıs 1942 

Tetkik 

l'BANllZ 
ldTAlllKI 
IABTLABI 

V
İfİ aiyaseti bahiı mevzuu - olun· 
ca sak sak Fraaaa'nın yaptıtı 

miltarekel şartları hatırlatılır. 
Onun için biz de bugiln bu sü · 
tun.la bu şartlarıo neler oldutunu 
kasaca tekrarlıyacagaz . 

Vifi'nin Almanya ile yaptıta 
mütareke tartları şunlardır: 

1 - Almanlar, Tours'tan Ce · 
nova 'ya dotru çizilen bir çi:ıa-inin 
fimalinde, Ye Tourı'tan İspanya 
hududuna kadar çizilen bir çizji · 
nin bahsında bulunan bütün Fran· 
sa'yı iıgalleri altında tutacak
lardır. 

2 - Fransa:ı kuvvetleri terhis 
ve ıilihtan tecrit edilecek, bütün 
mühimmat teslim olunacaktır. 

3 - Bütün Alman harp esir· 
leri bırallllacakbr' Bunların ara · 
sanda~ clörtyüz tayyareci vardır ve 
çotu lngilizlhava kuvvetleri ta · 
rafından yakalanmışlardır. 

4 - F ransı:ı filosu F ranaız 
sahillerine getirilecek ve orada 

I 

ıilihları çıkarılarak Alman ve 
:ltalyan nezareti altına yerilecek· 

tir • 
Fraaaa ile ltalya arasandaki 

miltarekeaia prları da fUnlar· 
dar : : 

1 - franaa'da, Tunuı'ta Ce· 
zayir'de ve Fran11z Somalisinde 
ltalyan·Fransı:ı hudutlarında 30 ile 
120 mil arasında · askerlik· dıtı 
böl reler kurulacaktır. 

2 Akdenizdeki Korıika, Tu· 
lon' Oran ve Bizerta deniz Gsleri 
askerlik · dıfı durumuna sokula· 
cutar. 

3 - Fransaz .. va limanları 
ltalyan ve Almaa kontrolil altına 
konulacaktır. 

Madagaskarda 
muharebeler 
devam ediyor 

( Basa I inci sa7lad• ) 

kaydetmektedir . 

Vaşington : 7 ( a. ı . ) -
Hal, Madagaskar hakkında Viıi 
notaaının Vaıingtona geldii'ini • 
bunun tetkik edilerek cevap ve· 
rilece~ini bildirmiftir • 

Liıbon : 7 ( a. a . )- Katolik 
ıuetesi 'Madaıaskar İfgalinden 
bahscdere~ l>u hareketi iyi kar
fılamamaktadır . 

Londra : 7 ( a . a. )- MaCfa· 
iHkarda muharebe gittikçe tid· 
detlenmektedir • lnıiliı. hava fi. 
loları ltiyük faaliyet göstermekte 
ve Fran11ı deniı kuvvetlerini de 
bombalamaktadır . 

Vqinıton : 7 ( a . a. ) - M. 
Cordel Hali din verditi bir de· 
•eçte • Martinique'de va&iyetin 
tünü ıününe ve dikkatle takip 
edilditini bildirmiıtir • 

Londra : 7 ( a. a. ) - Müt· 
tef iklerin Mada111kara çıkmaları 
haberi, Londradliki Hür Franaıı. 
•ahfilleri tarafındın en hararetli 
•urctte tasvip edilmektedir . Bir 
Fransız. devlet memuru demiş
tir ki : 

Vichy' nin her türlü mukave· 
illetinin müttefiklere karşı bir harp 
hareketi gibi telakki edilecef i hak 
lcındeki Amerikan demecinden 
bilhaua memnunuı. 

Buraya relen haberlerden ıu 
kanaati elde etmiı bulunuyoruz. 
lci, birlefll'if milletler , alacakları 
her teıebbiiı için kuvvetli müıa
haretler göreceklerdir. Alınan ha· 
berlere ıöre , Madaıaıkar'daki 
Fransııların ekserisi , ıeneral De 
Cauııe taraftardır . 

Londra : 7 (a. a.) - Mada· 
raarann en mühim limanı 0.ya
tosnvarezde mukavemet durdu• tes· 
lilll ıartıan taıbit edilmek üzere· 
dir. 

Macar siyaseti 
Budapeıte : 7 (a. a.) - Bq

Ytkil ve Hariciye naz.ıra Macar 
trict ıiyucti hakkında mecliste 

~an.tta bulwlmuflardır. · 

TORKSOZO 

Dl$ HABERLER 
Vişi askeri bir 
jest gosterirse 

(Bqtarafı Birincide) 

donanması Tulonda denize açıl · 
mağa haıır vaziyettedir. Vişi ka
binesi mühim bir toplantı yap· 
mııtır. 

V atington : 7 (A.A) - Ame• 
rikan siyasi müşahitlerinin kanaa · 
tine jÖre, M. Laval, Madagaskar'a 
asker çıkarılmasına karşılık olarak 
herhangi bir askeri icraata emir 
verditi takdirde, Birlefİk Amerika 
nın Martinik'le Fransız dop Hindis 
tanının ve fransıı Güyanının işgaline 
aitplinları şimdiden hazır bulmakta· 
dır. Bununla beraber, Vişi hükü · 
meti Vaşington'daki Franıız bü· 
yük elçisine yapılan ihtarı göz 
önünde tuttuj'u takdirde biç bir 
harekette bulunmıyacakbr. Bu ih · 
tarda, M. Laval Büy\ik Britanya'ya 
karşı misilleme hareketleri emret · 
titi veyahut Madagaskar'ın kont· 
rolünü tekrar ele almak tetebbüıü 
ile Franaız filosunu gönderdij'i tak 
dirde Vifi ile Büyük Britanya ara· 
'ıında harp hali mevcut olacagı 
bıldirilmiftir. 

Sanaldaj'ına göre, hariciye na· 
zarı M. Hull dün orduya ve bahri· 
yeye mensup şahsiyetlerle görü · 
terek İngilizlere yardım veya 
bqka Fraosız müstemlekelerine 
kartı harekat ihtimalini tetkik et· 
mittir. 

Alman askeri 
üslerine akın 

Londra : 7 a.a, Havanaıırlıta· 
nın teblifi: çarıamba perfembe 
gece11 bomba uçllklanmıı Stud 
graddaki ı hedeflerle cenup al
mdnyacia ki baıka yerleri bom · 
balamııtır . UçaKlarımıı ho\\anda 
ve şimal fıransada hava meydan· 
larına hücum etmiftir, bomba 
tayyarelerimiıden dördü dönme· 
mittir, 

Londra : 7 a . ı. - Havana· 
ıırlıtının tebliti : Büyük teıkiller 
halinde hareket eden bomba U· 

caklarımış dün gece cenup Al· 
manya üzerinde yeniden uçmuf · 
lardır. Studgradda ve baıka yer· 
lerde endüstri hedeflerine hücum 
etmiştir. Navdda .. i doklar da 
bombalanmııtır. lngiliı uçakları 
ifgal edilmiı arazide alman hava 
kuvvetleriylede haap ctmi4tir. 7 
uçağımız dönmemiftir. 

Teşkilatlanma yolunda 
cs...ıarıırı Birincide) 

sikaya kondutu . Avrupa kıtasında 
ise dünya tarihinde misli görül· 
İnemİf bir darlık ve kıtlık çekil· 
drti giinlerde oldutumuıu hatır· 
lamak, ve hiç olmaısa ; hepsinden 
daha aı yoksunuk çektikten baı· 
ka her gün tehirler yanap yılcıl· 
madı~ını, evlatlarımız kanlan için· 
de b*lmadıtını düffinmek, buh· 
ranın tabii olan 11kılarını daha 
mırıltısız karıılamımııa yardım 
eder. Teİkilitlanırken, her istedi· 
timizi dileditimiz kadar bulacak· 
mış gibi sakat ve yanlıf bir ha· 
yale kapılıp sonradan umusaya 
u~ramaktansa , bu teılcilAtlanma
nın « Daha az yoksulluk çekme> 
nin bir ıartı . oldutu hakikatini 
fikrimize yerleştirelim. 

Bu teşkilatlanma iti ile ilgi· 
lenditimiz, onun düıenle itleme
ıine yardam ettiğimiz kadar da 
bu memleketin verditinden men
f aatlenme payımız artacptını eöz 
önünde tutalım . Harp uzadıkça , 
ki lnlnun akline hükmetmek için 
henüz hiç bir sebep yoktur • Bu 
teıkilitlamna daha atır buhran
ları hep btraber en hafif atlat
mamııı satlıyacaktır . Hülcümet 
tedbirlerinin bir kaç kelime ile 
bilüası, köylüden ıehirliye kadar 
bütün milletle tam bir elbirliti 
ve çalııma beraberliti kurm'İktır. 

F aUh Rılltı A toy 

............. 
Almanyadaki esir 

Fransız tayyarecileri 
Londra : 7 (a. a.) - Deyl

ekspresten : Almanyada 35000 
Fransız tayyareci esiri serbest bı· 
rakılacak ve bunlar Fransaya dö · 
neceklerdir. Bunlar icabında Fran· 
sayı müdafaada çalıştırılacaklardır. 

••••••••••••• 
1 Sovyet cephesi 

Şimalde 
Savaşlar 

1 

Bertin : 7 (a. a .) - Alman 
tebliği : Doğu cephesinin geniş 
sahalarında sukunet var. Yalnız 
'şimal kesiminde mahalli, fakat şid· 
det!i çarpışmalar oluyor. Laponya 
ve Murmanks bölgesinde muvaffa· 
kiyetli karşı hucumlarımız devam 
ediyor. Düşmanın ehemmiyetli kuv
vetlerle giri$liği yeni hücumlar 
püskürtülmüştür. Tayyareler de Si· 
vastopol bölgesindeki liman ve 
hava meydanlarını bombalamıştır. 

Şimal Afrikada münferit uçak
larımız düşman kamyon topluluk· 
!arına ve hava meydanlarına taar· 
ruılarda bulunmuştur. 

Maltadaki hedefler ve kezdo 
adası bombardman edilmiştir. Şi· 
mal Afrikanın dotu sahilinde ve 
Karayip denizinde 130.000 ton hac
minde 22 ticaret gemisi batırılmış· l 
tar. lngiliz uçakları dün gece bata 
ve cenupbatıda neticesiz hırpala· 
ma akınlarında bulunmuşlardır. 7 
düşman tayyaresi düşürülmüştür . 
Manş sahili üzerinde 5 düşman 
uçatı tahrip olunmuştur. 

Belçika harp esirleri 
lirükıel : 7 ( a . a. )- Alman· 

yadaki Belçika harp esirlerinden 
bir kısmı getirilmittir. Bunlar ev
lerine dönmüşlerdir . 

Almalar raıa 
aıker llıracı 

teıellblılade mi?. 
Ankara: 7 (Radyo G•zeteel) -
Almanlar Fas sahiline asker çıkar· 
mak istemektedir. Lava! buna ta· 
raftardır. Fakat Vişi henüz taraf· 
tar olduğunu gösterecek bir hare· 
kette bulunmamıştır . 

Moskova : 7 (a. a .) -- Roy· 
ter : Alman genel kurmayına men• 
sup bir heyet Fas kıyısında tetkik· 
lerde bulunmuştur. Laval'ın, Al· 
manların Fastan istifadesi için ya· 
pılan talebin kabul edilmesi için 
~alışmaktadır. 

Sen - Nazer baskını 
nasıl olmuş 
(Bqtarah Birlaricle) 

mişlerdir. Bu a-rup gemiye bin· 
dikten biraz sonra Campbelltown 

' uçmuıtur. 

Almanlar muharebelerin ecre · 
yan ettiği sahada oturan fransıı 
erlcek nüfusun yüıde onunun lcur· 
şuna diz.ilece~ini bildirmiılcrdir. 
Bütün aahil şehirlerinde~uıun tu
tak listeleri hazırlanmııtı;, Alman· 
tarın ölü olarak üç dört yüz lciti 
kaybettikleri tahmin edilmekte, 
yaralı sayısı ise biJinmemektedir . 

_F ... -~, •• • 

Zamanı Gelince 

Almaa aıllerl 
••Deri salb 

tellUll yapaoall 
Ankara : 7 (Radyo Gazetesl)
Bosten radyosuna göre, Bravçiç 
ve arkadaşları toplanmış ve "1 
kararı vermişlerdir: 

- " Ej'er 942 de harp ne · 
ticelenmeue, yani Almanya zafe· 
ri kazanmazsa derhal askeri şef· 
ler lntiltere ve Amerikaya sulh 
teklifi yapacaklardır. " 

Bu haberi ihtiyat kaydile te· 
lekkifetmek lazım geldifini ıöy · 
lem ete lüzum yoktur. 

Vatandaşlığımıza 

giren ırkdaşlar 
Yabancı memleketlerden a-öç· 

milş olarak veya iltica suretiyle 
yurdumuza gelmif bulunan 1387 
kiti Türk vatandatlıj'ına alınmaş· 
tır. 

lnönü şehitliğinde 
büyük tören var 
Ankara : 7 (A.A) - 10 ma · 

1ıs rünü İnönü şehitlitinde bü 
yGk te>ren yapılacaktır. 

ZAYl - Tatbikli mihürümü 
zayi ettim. Yenisini!çıkartacatım· 
dan eskisinin hükmü olmadıtını 
ilAn ederim. 14125 

Ceyhan Abbas Ulkü 
Eczanesi müdür mes'ulu 

Ali lsmail Kuhalar 

KIRAUI EV 
itfaiye aokatında "125,, auma · 

ralı hane içerisinde müıtakil elekt· 
rikli, tulu.balı üç oda kiraya ve· 
rilecektir. 

İsteyenlerin idarehanemize 
müracaatları. 

Adana Doğum ve Ço
çuk Bakımevi Baş ta• 
bipliğinden : 

Müessesemizin 942 mali 
yılı yiyecek ve yakacak ihtiya
cı isteklisine ihale edilmek ü
zere açık eksiltmeye çıkanl
mıştır. 

ihalesi 20/ Mayıs/ 942 Çar· 
; şamba günü sıtat onda sıhhat 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odaıma 
kayıtlı bulunmaları ve daha 
önceden teminatlarını vezneye 
yatırmaları ve· şeraiti öğren· 
mek istiyenlerinde her gün 
Doğumevine gelmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

6-8-10-12 14121 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Memleket Hastanesininbir 
senelik yiyecek ve' yakacak ih· 
tiyacı Yirmi gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 21 Mayıs 942 Per
şembe günü saat 10 da Dai 
mi Encümenimizde yapılacak
tır. lstelıdilerin o gün ve saatta 
Eııcümene Şartnameyi görmek 
ve tafsilat almak üzere de her 
gün hastaneye müracaatları. 

6-9- 14-18 14120 

i l l H 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı işletme 
Arttırma, eksiltme komisyol\u Reisliğinden: 
İnşaatı ikmal edilen Toprakkale istasyonu büfesi bir yıı müd· 

detle kiraya verilmek üzere pazarlığa ~ıkarılmıştır. Pazarlık 
16 Mayıs 942 cumartesi günü saat 11 de • Adanada İşletme 
Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 240 lira ve muvakkat teminat 18 liradır. 
isteklilerin 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 

• 

Sayfa 3 

,_ .......................... . 
• • 
İ Nazan dikkate 1 
1 c., .... lllUıadı MllU TeaYID Abm v• ı 
Satım Ortallblı Kooperatif Şlrketladea 

S~nelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 
olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım• 

1 Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye-

l 
niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 
n~vi manifatura ve kantariye mallarını ve 
eıyalarını devletin tayin eylediği muayyen 

: kar mukabilinde perakende olarak sahşa 
1 başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa-

l 
tış mağazasına uğramaları kendi menfaat-
leri icabıdır. 8 -26 14082 

......................... 
SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MODORLOGOID(N: 

Cinsi Kental Lira kuruş 

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

sekisi zıbztb ormanından (5113) kental mikdarında odun satışa 
çıkar1Jm1ştır. 

2 - Satış 14 · 5 • 942 günü saat ] 5 de Seyhan Or. Mü· 
d ürlüğü ·dairesinde arttırma ite yapılacaktır. 

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

müdürlüğü, s~yhan Orman Çe. müdürlüğü. İskenderun Or. 
Bölge şefliğindea alınır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 41 kuruştur. 
6 -Satış umumidir. 
7- Orman 28 · 4 • 942 gününden itibaren onbeş gün mün

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

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

ilan 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 

Arttırma, Eksitme Komisyonu Reisliğinden: 
Muhammen bedeli 5700 lira tutan 300 ton meıe odunu 22/ 

Mayıs/942 Cuma günü saat 16. da kapalı zarf usuliyle Adana
da 6. ıncı işletme Mzdürlüğü binasında sahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 427.50 liralık muvakkat teminat 
akçaları ve}a teminat mektuplan, kanuni ikametgah vesikaları , 
nüfus cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalariyle yukarda tayin 
edilen günde 2490 No.lu kammun emrettiği şelcilde hazırlamış 
olduklan teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
Adanada Devlet Demiryollan 6. ıncı işletme Müdürlüğü bina
sında toplanan Artt1rma, Eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi 
etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyona müracaatla görüle-
bilir. 6-8 - 13-16 14117 

Vakıflar Müdürlüğünden · 
Seneliği 

Lira Vakfı Cinsi Mevkii No.ıu 

24 Mektep Zade Arsa San Yakup 10 
18 Ramazan oğlu ,, Yağ cami arkası 00 

Yukarıda yazılı iki arsalar Hazirandan itibaren bir sene 
müddetle icara verilecektir. Senelik kirası hizalannda gösteril
miştir. İhalesi 14/5/942 Perşembe günü saat 10 da Vakıflar 
idaresinde yapılacağından taliplerin o gün idaremize müracaat-
ları 8 - 10 14126 

KARŞIYAKA MINTAIASI TAPU SICil MUHAflZll~INDAN: 
MIKDARI 

CiNSi DÖNÜM KÔYÜ 

Tarla 140 Köprüköyü 

HUDUDU 

Şarkın Umumi yol, Garben 
Hüseyin Çavuş, Şimalen De· 
mirci Ômer, Cenuben Zehra 
ile mahdut 

Y~karda vasıfları yaıılı bir kıta tarlanın 'Ali otlu yüzbaşı Haşim'in 
senetsız olara~ tasar~funda ike_n (329, ölümiyle c;>tlu Sabri lşık 'a kal· 
dığından bahsıyle yenıden Sabrı Işık namına tcscıli talep edilmiş ve 
Tapuda .ta bu name kayıt bulunamamış olduğundan keyfiyet ilan tari
hinden itibaren (10) gün sonra mahallinde tetkik olunacakhr. 

Bu Gayri menkul hakkında mülkiyet ve sair ayni hak iddia eden
ler varsa ilin müddeti zarfında ellerindeki vesaikle birlikte Tapu Sicil 
Muhafızlıtına veyahut (10) uncu ıünü mahallinde buluaıcak memure 
lüzumu müracaatları ve hudut komşularının da keşif rünü mahallinde 
bulunmaları ilin olunur. 14127 

• 
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Sayfa 4 TÜRKSôZO 

........................................ • • • • • •• •• •• • 1 TURKSOZU 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası · : • • • • • • 
! Türksözü OKUYUCULARIHA DÜHYAHIH HER TARA- 1 ! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO GÜ- İ 
: Gazetesi NÜHEVERİR. TÜRKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : 
• • • • 
: Bitap, mecmua, çek, bilet, afiş, : 

•I• plAn, barıta, bilumum matbaa T Ür ks Ö zÜ ı 
işlerini Tlrklyede mevcat· mat-
baalara rekabet eder derecede Mat ba'as ı • 

: tall ve ılratıe elden çıkarır. 1 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! • • 
İ SA~LAM. TEMİZ, ZARİf CiLT İSLERİNiZİ ANCAK TÜRKSOZO İ 
: M0Cf lLİTHANf SİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ : • • 

- - - -

B'O R SA 1 
PAMUK - HUBUBAT 

6 - 5 - 194 ı 
--

KiLO FIATı 
CiNSi En az En çok 

ı ı---=- K. s. K. S.1 
--

ı , Koza ı 00,00 00,00 
• Klevland Ç. l 00,00 
1 Klevland l 00,()(ı 1 00,00 

Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı oo.oo 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 

, Kapamalı 
'• 

1 Y. Çiğidi 00,001 
: K. Çiğidi 0,00 1 

-Susam-- 0,00 1 
Buğday yerli 00,0 1 0,00 ' 

ı Arpa - 0,00 1 0,00 ' 
Yulaf o.oo 0,00 1 

'~=---
___ , ~ 

Serb~s Döviz. Kurları 
DOLAR 

Alış 129.20 : 
Satış 132.20 

il STERLiN 
il liholôt bedelleri ( mol ~ e- 77i 

d il ) primli ıoh~ 
Turkiyeden 'gönderilen nov· 7•9 
lun bedelleri 

il ihraç edilen mol bedelleri 728' 

1 
olorok gelen Dövizlerin alış ' 

kuru 
Yardım ve seyyohloro ve• 728 
soire için g len -d6vlzlerln 
alış kuru 
P.rim&iz safı~ ( Tahsil mos· 524 
rotları vesaire ) 
Primsiz olı$ Kuru 520 

,_ -- - --- ~ -- -

N611etçl eczane 

M. Rlf AT ECZAHANESİ 
kala kapısında • • ........................................ .................................. 

• 
T. iş Bankası 
Ktlçtlk taıarral besapıarı 

1942 ikramiye plAaı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağuatoa, 

2 lkincitepin tarihlerinde yapılır 

1942 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 " 1c .. • 2,000 .. 

TUrklye lf Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i : ! 00.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclelc:r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ilcramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarın~ tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

ı apQ'ıdaki plana göre ikr~miye da~dllacakhr . 

4 

4 
Adet 

• .. 
.. 
" 
" 

. 

1000 
600 
250 
100 

50 
40 

Liralık 

• .. 
" .. 
" 

4000 
2000 

Lira 

" 

"V 

----------------------İl!'---------------------

r~ıı=~= == ~~=::!"!:::::::::~ll=-==~ 
:... ipek Çorap Merakllsı .... 

............... :. .; . = :: :: :: :. :. :. .. :: : :: . 
Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! 

ipek ve. Yal çoraplarınızdan kaçan sapları 

Fransa'dan henüı g~tirtmi$ olduğum Vitos O tomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çorapların ızı 
tamamen eski halin~ koyarak teslim ederi ı. . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullamlabil~cek bir halde size iade edelim . 

r--HUSiiôERGoV .[ .N ··~·-·ı! 
; Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş 

1 
··- -.. ·-·· -... --------·· ----· Tuhafiye Mağaza•ında 

=~s;;~~:::::~:~~.~~~:u~!:!:-=~ 
•::a::::a::::a:::::a:::::zz::::a::::a:::z:zı::xz" :a::::zz::::a::::a::::::a:::z~ 

~ ·N E Z L E ft 
" " = - :tKırıklık,Baş, = 
N Diş ve adele it 
~ ağrıları = 
N En seri ve en kati şe· M 
~ kilde yaln ız kaşe R 

a GRIPIN ~ " ~ = ile geçer = 
" Havaların serinlediti bu it 
it günler dealacakHıız ilk fi 

U tedbir evinizde birkaç GR!P.N bulundumıak olmalıdır. = 
U Kalbi bozmadan, mide ve ıböbrekleri 
A yormadan ıstırapları dindirir. 

1 
~ Luzumu.nda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

1 
= her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. N 

1 ~::mı::z=::=::ı:ıı::::::a::ıı:c:=s:u n u :sa « ** 

8 Mayıs 1942 

i 1 an 
Osmaniye Belediye Riyasetinden : 

KAPAU ZARF USUlilE EKSil TME illNI 
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 tüpü, 
tedarik edilerek gazhane binamiz bil islah santral binasına çevrilmek 
ve gayri hususat müteahhide ait olmak üzere yeniden bir proie 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 bulunduktan 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 olarak ihaleden biı saat önce 
encümen riyasetine verilmesi meşruttur. Mevcut malzeme ile keşif 
projelerini görmek için Osmaniye Belediye kalemine ve motoru rör
mek için lskenderuo Belediye riyasetine müracaat olunması ilan olu-
nur . 2-7-12-17 14108 

Bitin aırılarıa panzeblrldlr 

Beyhude ıstı~ap çekmeyiniz 
• BiR TEK KAii 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
rını süratle İLaleye kafidir. Ro
nat izma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele ıstırapları NEVROZIN'le 

teua" i edilir, Müeaair ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDiNiZ 
icabında günJe 3 kaıe alınabilir 

DOKTOR 

Muza/ /er Lokman 
Bergin · baıtaıarını muayenalla

neılnde kabul eder. 
~~##########AU«=~AAWW#W~ 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıl<iığı yer : Türksözü Matbaası 


