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\ Madagaskarda • 
lnönü $~hitliğinde ~ 
yannkibilyilktören 

Viliyetlerden heyetler gidiyor 
AnUr•: 8 (Tiirlı.ö~ü malaa6irinJ•nJ j 

10 llffl.)'U pasar pna lnlln6 ı•laitlifintle 
N,ıllı.·Wr f6ren yapılacalıtır. B6tii11 laaaır· 

lddar tamaml•nmıfflr. Pazar pnü /n6n6 
,.Mflilinfl• yapılacalı. meruimd• Anlıara' 
71 ..,..,. meclia cucıaınJan M~clli Say· ...... ,. ... ••• , ... 

Folila Rılla Atay 

J 
apoılar lfümınya muharebe· 
lerini df'! hemen hemen bitir 

--

man ile C. H. P. vilayel itlre laeyeti ci.a•m· 
dan Hayrullah Ôz6uclun tem.il etleceMer· 
dil'. Mera•imıle Anlıara namına llir laita6• . 
ıraılolan•c•lı oe ,.1aiıli1• 6ir ~·lenlc lıona· 
calıflr. Difer oildyetlerd•n ıl• h•y•ll•r tö· 
r•rt• İf Iİralı dmelıtedir. 

' 

HALK iŞGALi 
T ASVIBEDIYOR 

' 
Acfaya Amerilıalı 
oe cenap Alrilılı 

lıaoyellerJe ~ıİıarılJı 
Ankara : 8 (Raqo Gazet••O
Madatukar meaeleıi Mli günün 
en mlhim menuu olmakta de· 
vam ediyor. 

Çlirçilin MSyleditine g(5re, Ma• 
dagukarın ifral pllnı üç ay ev· 
vel hazırlanmıf ve Layalın ikti· 
dara geçmeıinden aonra tatbik 
edilmiftir. 

• 
(Gerbi 3 lncö ~) 

diler. Corr~gidor, kahramanca 
bir dayanıftan ıonra , trslim ol· 
•alc zorunda kaldı . Filipinlt!r , 
Hindiçlni, Siyam, Malezva ve Sin
fapar, bltün Hollanda Hintiiıtanı 
9e Hong Konı japonyanın , line 
ıeçti. Hartaya balcıldıtı valut, bu 
k11aaçlar1n hrp bir areda bir 
lsorunut tamıırlıta kurmut oldutu 
l&iilGr. jıpoıyadan ti Bengale 
kört.zi eealarana; kadar , deniı 
Yollara eauh mldafaa f8rllara al· 
bndacbr. Kıyılar Japonların elin· 
dedir. Kıyılana kar1111ndaki ada....... --. • .-..r. Japaa· 
,_ 50 ytt bekleditl min1a S ayda 
konda. lllDd•a aonra hiç bir şey 
yapmayıp d•, aadece bu toprak· 
lift .W. tlhblla .. bpdan pek 
"• bir ıaman soara, Japonyanın 
kohıau lalkecek kuvvet blmaa . 
.. topra\ıar, her tGrHI endlatri
yı aleltilditine ıelittirecek ham 
•9Clde kaynakları ile , en ucuı 
itçi ve çifçi milyonları ile ve pa· 
aarlarla Clelap t1111Dıktadır • Ja· 
J'Onya bc1yle bir ıenifleme bare
lietiai b9flrabilmek için ldetl 
.... rlama bir fırsat bulmqtur : 

Uaalıforlıtan 6ir ı•hir: Sal'116ya limanı. Uza,,,_lı •alHl,,arına dair luı6•ler ılifer •itan· 

Hiadiçlainin uhibi FraDM yıkıl· 
•lflır. Holluda devrilmiftir , in 
llltere, aaavatanu;a •e Afrik&nın 
1Dldafaa11aa bitin kuv~etlerini 
Y•tırm•k ıorunda kalmlflır. Ru•
YI, en ltlyük kara kuvveti ile 
ç...,.._bilmek için varını yotunu 
Avrupa aınsrlanna toplamııtır • 
Amerika , henflı harp hazırlıfı 
4evrinMdir. Bu fareaUar zincirin· 
den ltir halkayı ekıiltiniı: Japon
ya için dun1m ne hale airer, ko
layca anlaruaıa. 

Çiaio eılotru ve kıH yolu 
keailmiftir .: Hindiltandan ba mem· 
lekete defru tiden ve ancak kun1 
aaevılmlerde faydalanıldıfına duy
dutamu yol ne saman tamam
laucüaır. Japonlar onu da keı
... çareıini ltulamıy11caklar mı· 
dır, bilmiyoruı • Sovyetler Jlirli· 
liain Çaa-Kay Şeke yardımı dı 
• u dereceaine inmif oldutana 
llpbe edilemez • Fakat Avrupa 
karaı.rııda Ruıya , Aaya karela
rıada Çin, Birlqik Milletler mu
hırebeainin bqlıca dıyanatı ola
rak kalmaktadır. Çin dlferee, J•· 
l>Onyayı yalnıı abluka 11kısa ve 
baatcıaı altında bunaltmaktan , ve 
deaiı, havı taarruıları ile yık· 
•aktan bqka yol kalmaz. Bunun 
da iıtenilen neticeyi tverip ver· 
•iyecetini, ne zaman verecetini 
Ye neye mal olacatını bilemeyiz. 

Aqlo-Sabonlar , Avuatrıl· 
''Yı tvtmqlardır . Hindiıtanı da 
llvealik altına almlf oldaklannı 
llllert tenkitçiler aöylemektedir· 
lar • Avustralyada bol ve iyi kuv-
9etler toplanmak ıamanı balan· 
•111tar. 

Hindiıtana ise karadan yilri· 
•e•iy-=eti , içerideki kuvveUerin , ........... .,,..., 

ların:ıı•tlııdır • · 

ı ................................................ "ı 

1 MACARISTANDAN TIBBI 1 
İ -ECZA GE11RTIYORUZ İ 
ı Ankara : 8 fi'.._. MuhabirİIMIU) - Tlrk • Macar tica·S 
ı ret aalafmuınclald koatenjaalana arbrdmuı için bir mflddetlen· S 
ı beri Maear:ticue0eyetile ticaret vekillithule yapılmakta olan ı 
1 koallflDAlar tamlbir:aaı ..... ile aonaçlaamlfbr· S 
S Macariltan'claa bam m..We bl'fllıtı mamGI eua ptirtile· 1 
ı cektir. Çinko levha, hbbi ecza ve kuaduracılıkta kullanılan ı 
ı tahta çivi bu mHclelerin ::tada relmekkdir. ı 
ı...................... . ......................... : 

Bugünden i aren 

insan başma bir gün 150, bir gün 
300 gram ekmek verilecektir 

Bu tedbir çok kısa bir müddet 
devam edecek 

ispanyayı tehdit 
Lendra : 8 a.a. - Gelen ba· 

ıı haberler mihverin lapanya 
flzerinde yeniden taayildere baf
lad•tını anlatmaktadır. 

, ......... .. 
••••••• ...... ,. 

Ankara: 8 (lledro Gez ... •I) -
Gelen baiı haberlere ıöre • Al
manya Fransıı donanmaaını elde 
edemedifi takdirde faaa aaker 
ıeçirmek yolundaki arıaaunu Vi
ıiye kaMl ettirmete çalıpcaktır. 

Türkiye elçisi 
Li.valle görüıtü 
Viıi : 8 ( •· a. ) - Lival 

TGrkiye Blyilk elçiıile Japon el· 
çiıiai butfln kabul etmiftır • 

HGldlmetin verditi bir kararla 
bufGnclen itibaren ekmek mikclan 
biraz daha:...ıtaımakWır. 

Yeni mahtuHln idrakine kadar 
yani çok kıaa:bir mlcldet devam 
edecek olan bu karara pre bu· 
pnclen itibaren memlelr.etiı her 
tarafında insan bqına bir p 150 
ır•m' bir fGn 300 ıram ekmek 
verilecektir. 

Bu tedbirin nihayet bir ay 
devam edeceti ve milteakibea 
ekmek mikdaraaıa aormal hadcllae 
kıımen claba fazla artınlacatı umul· 
maktadır. 

Çukurov• yeni maUul daha 
e.vel Mlrak ediJecetindea bu mld· 
detin klH devam etmeıi için ele 
ayrıca tetebbilalerde bulunul· 
•Uflur. 

Yugoslavyada 
ekmek istihkakı 
Belgrad : 8 a.a. - Şehirde 

halka verilen ekmek miktarı art· 
tırılmııtır. 

Biz de fedakarlık yap· 
mak. hzı mahrumiyet· 

lere katlanmk 
t zorundayız 

N. G. 

B 
Ufı'lnclen itiiaren elcrM/c miJc
darı 6il' a ""1aa G%flltıltlı. 
ilci ıünde 6ir yilz ıram e/c-

melc daha J a yiyecefis . 
Hiç ş{lplae gole ki ., Jilnyanm 

içinde gaf1fll'ltıntlıfı 6uıünlc• ıstı
rap ve •/alet Jevreainin acıl•ını 
laallt...uza mdrnla'ln oltlufıı kadar 
luıflf feçirtm•I• g.yret eden hü
lciimetlnaiz Mgle 6ir ted6iri 
6il' z a r a r e t karıuınJa 
almM •rruula /uıbnıılu". 

Yeni neelımlln idrakine katltu-
ö~ ır olan la. müd
det lçlntle 6ir az dalad az 
/~at ertea ,ankil ekmeffni bulıı-
6ilecefinden emin ola6ilmesi için 
68gle 6ir ted6ir libwnla ıöril· 
mllltfr • 

Fillıalclka, lcua 6ir saman için 
de oüa 68glı 6ir azaltmaJan mil-
teeuir olaca/clarımız 6ulunacalctır. 
Falcat, 6iltrJn milletlerin naad 6ir 
uf alet, içimle ne dayanılmaz 17lllh 
rumtJetlere katlanmalc zorrında 
/calJifını /aepbniz de 6llmelcteyiz. 

Üç yıla yalcın 6lr zamandan 
6eri inaanlıfı ıörilmemlı 6ir af et 
laalüule pen9C•İml• kıvrandıran 
A.r6ln t,.irlerinl 6izim de duyma· 
mamua im~ yolctar . Bizim de 
Ypı/c , 6ilyrJk #lir talcım yoklalc
~la karııl111mamız katlar tabii l//lllT, olama. 

• anda 6om6a altında , alev· 
ler arannJa çocıılclorının ölı1111 
6afında, vega evinin luıra6eai /car· 
ıuuula aç ve çıplalc aflayan mil 
g_onlarca inaa11ın 6ulundufanu 
a,ana,,ek lcallanmaya mecbur 
uldıfunız mahrumiyetin ne kadar 
elaemnügeı.Jz oltlafunu anlarız. 

Elimize feçen elemek 6ir lok· 
ma da oha , 6a la/emayı laıuar 
içinde yemek 6Ulm için ne Wgilc 
nimettir • 

Memleketin Hiluneti "'""""' 
dünyaya en 6ilgü/c fetleluJrTılc ör-
neklerini oermil olan Tirle mil
letinin kua lir .saman için eleme· 
linden 6ir mllctarını terlcetmek 
gilıi ~f4/c 6ir m,,Jı.rıımigete fÖ% 

lurpmatlan tlayllftllCllfıntla en kfi· 
rf/c 61,. #Jp/ı• 611• ol•ma .N.G. 

MECLiSTE 
Dün muhtelif 1$yihaların 

müzakereleri yaplldı 

Fevkalade hallerde mal iktisap edenler 
hakkındaki layiha da konuşuldu 

Ankara : 8 (Türksözü Muha. 
birinden) - Büyük Millet Meclisi 
bugün saat ıs de toplandı . 

Güaıüşane mebusa Hasan Feh· 
mi Atae'ın belediye yapı "e yollar 
kanununun 10 uncu maddesine ek 
kanun teklifi ve Dahiliye encüme· 
ni mazbatası, Maadin nizamname· 
sinin bazı maddelerinin detiştiril· 
mesine ve bu nizamnameye yeni
den bazı maddeler ilivesine dair 
kanun IAyihası ve Adliye, Maliye, 
Bütçe, iktisat v,., Dahiliye encümen· 
leri mazbıtalan, 

Devlet iktisadi teşekkülleri me· 
murları tekaüt sandıtı hakkında 
kanun liyihass ve iktisat, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları, 

Nahiye teşkili ve idaresi hak· 
kında 1 - 743 ve nahiye müdür

ıo.rw s llacü .. ~ ... , 

Raşid Ali sahnede! 
Ankara : 8 (Redyo Gazetesl)
Raıid Ali Mihver radyolarından 
birinJe beyanatta bulunarak, ev
velce kendi kurduku hükümetin 
meşru bir hükumet oldu~unu, bu 
hükumetin gayesinin Araphğ-ın fe• 
refi müdafaa oldutunu ve lnıi
lizlere karıı memleketin iıtikll

lini müdafu etmek 161.umuna 
keni bulundutunu ıöylemiı ve 
bugünkü Irak vaziyrtini takbih 
etmiştir . 

Malta Vallll 
· lıtlla etti 

Londra : 8 ( A.A. ) - Mal· 
ta ada11 valiıi iıtifa etmif ve 
kralın tasvibi ile yerine ıeneral • 
Görd tayin edilmiıtir . 

Bir garsonun 
- DUn saat 11,30 da -

l şlediği cinayet 
Garson Hakkı , arkadaşı Rızanın eski metresi 

Saimeyi derin bir aşkla. sevdi; ve fakat 
son günlerde hayatlan değişmişti 

Dfin Mat 11~ da tehrimiade 
feci bir cinayet iflenmiıtır • ,Bu 
kanlı badiıeye ıet.ep derin bir 
aevfidir . 

Evvelce blkOmet civarındaki 
ıaıda çallfan raraon Rıza ' çok 
aevdili metreıini arkadıfı • Bi
zim Lokanta • 1raraonlarsndan Hak
kıya bsrakarık bir iti için bundan 
bir ay kadar evvel Ankarıya git· 
miştir. 

Hakkı, ilk aünlerde Rızanın 
kendisine emanet ettiti metresi 
Saimeye bir arkadq emaneti ola
rak bakmaktadır. Fakat bir kaç 
hafta ıonra vuiyet detişiyor; ıe
rek Saime ve ,erek Hakkı birbir
lerine karıı derin bir temayfil du
yuyorlar ve bu mitekabil duyıu 
bltün manaaile iter liyor. 

Fakat beı on ffln evvel Raaa 
Ankuadan dönilyir. Ve Mersinde 
bir ıar.inodı çıhımaya bqlıyor. 
Ve nihayet arkadııı Hakkıya ema 
net ettiti metresi Saimeyi Mer
ıine çatırayor. Saime bu ilk da
vete icabet ediyor ve tekrar Ada • 
naya' dönilyor. Fakat bu vaziyeti 

1 

çekemeyen Hakka nihayet her 
şeyi göıe alıyor ve Saimeyi 
Mersine gitmekten menediyor. 

Kadın Hakkıyı sevmekle be
raber, eaki ıöıdeai Raaayı da 
gönlünden bir tirlü silememekte
dir. Ve artık bu vazıyeti kendi 
hesabına tahmmülaüz tören Hak· 

ka ~ün aaat 11.30 da hacı bay· 
ram civarındaki evde Saimeyi bı
çakla öldirmiftiir. Bu kanh ha· 
diıe ıonanda genç garson kendi· 
ni de kaybederek düpılf ve bu 
eınada aevditi kadaos öldilren bı· 
çık bu def ada k~ndi viicuduna 

saplanarak atır yarılanmaana 

aebep elmuıtur. 1renç katil garson 
Hakka timdi memleket haıtaha· 
nesindedir. Hakkı 332 dofumlu 
Saime da 320 doıumladur. 

Di~er taraltın edinditimiı: 
malOmata ıöre, Hakkının, Saime
yi öldflrmesine sebep yalnız kıı • 
kançlık defil, Saimenin kendiıiai 
"Biıim lokantadan havyar çalı
yor,, diye ihbar etmiı . olmaaı 

hakkındaki şüphedir. 

Batlin c•61aelertl• •a11aılar laaoa rnalaare6eleria• inlaüar 
ebnelıı.llir. Ramimg /ngilü 6om6arclıman lilolannı lallli· 
yet la.UnJ• pateriyer• 
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: .................. .. Pratik bilgiler· .... ı 
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ı 
ı 

•• SUT Tabiatın bize , güzellik ve 
Sıhhat ıçın verdiği en 
büyük nimetlerden biridir 

ı 
ı • • 

i - HABERLER 
• 
ı 
ı 
: 
.... Yazan : Bir Doktor 

B 
ir çok kadın ve erkek tanırım. 

ki ya gü~ell i klerirıin muhaf~

zası veya umumi sıhhat vazı
yetlerinin iy:ı~şmesi için bir takım 
pahalı ve karışık reiimler "taki
binden çekinmez ve bu yüzden 
bir çok para harcadıkları gibi 
bir hayli de zahmet çekerler. 

Halbu ki, tabiat b ize çok bü
yük bir nimet vermiştir ki , bun· 
dan faydalanmayı unutmaktayız . 
insan güzelliği ve sıhhati üzt:rinde 
sayısız faydaları olan bu nimet 
hepimizin çok iyi tanıdığı Süttür. 
Bu mayi bir çok memleketlerde 
bir çok insanlar tarafından ihmal 
edilmektedir . Diğer taraftan me
sela, bilhassa ve her şeyden ev
vel güzel kadın memleketi olan 
Amerikada Süt en şerefli mevkii 
işgal eder. 

Genç bir Amerikalı kadının 

sabahleyin bir bardak Süt içme
den riyinmesine ve gece yatma
dan evvel de mutlaka ayni mik
tarda Süt içmeden yatmasına im
kan yoktur. Ve bunun içindir ki, 
hemen ekseriyetle Amerik.alı ka
dınların çok latif tenleri vardır. 

Çok eski zamanlarda bile "a
dınlar Sütün bu sihirli vasıflarını 
bilirlerdi . Zamanının en şöhretli 
erkeklerini önünde diz çöktüren 
Kleopatra her gün üç bardak 
Siit içer ve teninin tazt>liğini, ka
dife hissi verrn tatlı yumşaldığını 
muhafaza için de Süt banyosu 
yapardı. 

Şimdi ben burada Sütün gÜ· 
zellik ve sıhhat üzerindeki sihirli 
ve şifalı tesirlerinden bir kaçını 

aayacaiım . Güzel Bayanlarımız. 

bunları deneyip denememekte ıer
b~sttirler. Fakat ben öyle :ıannc
diyorum ki , bu satırları okuyan
lardan yüzde "ekseni kendilerini 
bir kere tecrübe etmekten ala
mıyacaldardır . 

EÖER ZAYIF iSENiZ : 
Şişmanlıyaca~ım diye sabah· 

tan akıama kadar kalçalarınıza 

batan karu kemiklerinizin üzerine 
oturarak vakıt geçireceğinize ••eya 
hamur İfi, pirinç pilavı yiyerek 
mideniıi fesada u~ratacağınız yer
de her sabah ve akıam büyük 
birer bardak Süt içerseniz. bu işi 
halletmiı olursunuz • Her bardağı 
içtikten sonra yarım saat yatınız 

ve kendinizi tamamile istirahate 
terkediniz. Bir kaç hafta devam 
edecek böyle bir kürden sonra 
hayretle asgari üç , dört kilo ka
zandığınızı göreceksiniz. Ayni z.a. 
manda zayıflıktan gelen hırçınlı

ğınız. , sinir buhranlarınızda ka}'· 
bolacaktır . 

DERiNiZ KURU f SE: 
Bir mikdar badem ÖLÜ alınız 

(Eczahanelerde bulunur] bir çorba 
kqıgı bu maddeden alarak olduk· 
ça kesif bir hamur halini verebi · 
lecek mikdarda ılık süt içine ka· 

·rıştırıniz· Yüzünüzü temizleyici 
bir kremle veyahut bademyağt 

ile iyice temizledikt; n sonra ha· 
zırladıtmız bu hamuru sürüp ya· 
rım saat kadar yatınız. Sonra 
ılık su ile temizleyerek hafif bir 
losyon sürünüz. 

~Y0Z0N0ZDE KIRISIKLIKLAR 

VARSA: 
Yüzdeki bu çizgiler ve kırı · 

şıklıklar bir kadının bilhassa gü · 
zel bir kadının biç istemeyeccti 
bir şeydir. 

Senelerin çehre üz.erindeki 
izleri olan bu çizgiler kadının ca 
büyük diifmanıdır. 

Kadın çehresi en güzel, en 
eazip şeklini tebessüm anında alır. 
Halbuki kör olası bu kırışıklık· 
larda kendilerini en çirkin bir şe · 
kilde bu anda meydana korlar. 
Bunun içindir ki, her kadın ne 
behaıına olurıa olsun bu çizgileri 
aözlerinin önünden ve yanların· 
dan silmeyi ister. İşte çaresi: 

Üç çorba katıtı balı yine üç 
çorba l11şığı •Üde "•rı,tırarak bir 

,. 
- .:::::--!::.'!:D ı 

ı 
ı 

........................ : 
Askere sigara 

verilecek 
Milli Müdafaa Vekilliği hazır· 

ladığı bir kanun projesiyle erlere 
sulh 7.amanmda günde 5, harp za· 
manında günde 10 sigara verilme· 
sini, sigara verilmiyenlere sigara 
bedelinin verilmesini teklif etmek· 

'Sığır Ve basınakarşı 
nevi hamur yaparsın1L. İyice te · 
wizlenmiş ve kurulanmış çehre· 
nize sürersiniz. Yarım saat yata · 
rak bu hamuru yü:tünüzde ınuha-~ 
faza ettikten sonra ılık su ile te · 
mizler ve sonra da soğuk su ile 
yüzünüzü oğuşturursunuz. Bir 
müddet buna devam edersiniz te · 
ninizin zambak gibi olduğunu gö
receksiniL. 

·ciddi tedbirler 

Bu kadar büyük neticelerin 1 
bu kadar basit, kolay ve ucuz bir 
şekilde elde edilebileceğine belki 
inanmayacaksınıLdır. Bunda hak· 
lısınız. Çünkü insanlar büyük ne· 
ticelerin daima çok karışık, çok 
ı:or gayretlerle elde edildiğini 

zannederler. Fakat ben bunları 

bizzat kendim tecrübe ettiğimi ve 
aldığım neticeden fevkalade mem · 
nun kaldığımı söylersem inanaca· 
ğınızı sanırım. Çünkü size yaptı· 
ğım bu tavsiyelerden beş para l 
almadığım gibi ne bir kremi ne 
de bir losyonu reklaın yapmış ol 
muyorum. Bir kerre tecrübe edi · 

1niz. 
Nihayet kaybedeceğiniz beş on 

kuruştur. Benim bütün karım ise 
sizden alacağ'ıın düalardır .• 

Erzin nahiyesinde 
Portakalcılık 

Yol meselesi 
Dörtyol : 8 (Türksözü Muha

birinden) - Dörtyola bağlı Erzin 
nahiyesinde son senelerde bilhas
sa Portakalcılığa önem verilmek
tedir. Şu bir kaç sene zarfında 

nahiyede on binlerce portalcal fi· 

danı dikilerek yetiştirilmiştir. Di· 
ğer taraftan da~ınık bir halde a
kan suların mecrası birleştirilerek 

bahçelerin sulanması temin olun· 
maktadır . Halkın portakalcı!ığa kar· 
şı gösterdiği alaka ve son sene
lerdeki faaliyetlerine bakılacak o
lursa, Erzinde bir kaç sene sonra 

portakalcılığın iktisadi sahada mü
him rol oynayacağını Şimdiden 
söyliyebiliriz. 

Erzin nahiyesi ile istasyon a · 
rasındaki yol senelerdenberi esas
lı tamir görmediğinden bozulmuş
tur. Bu yüzden nakliyat müşkülat· 
la yapılmaktadır. Bu yolun ya esas· 
lı bir şekilde tamiri, olamadığı tak· 
dirde yeniden yaptırılması şayanı 

arzudur. - M. S. 

Askeri hastabakıcılar 
Askeri hasta bakıcıların kıya· 

fetleri değiştirilmektedir. Hasta 
bakıcılar açık yakalı caket, külot 

pantalon, şapka ve haki gömlek 
giyeceklerdir. 

UZAKLARDAN 

. . 
tedir, 

Adana atletleri 
antrenemana başladı 

16 17 Mayıs cumartesi ve pa· 
zar günleri Merainde yapılacak 
atletzim gurup birinciliklerine böl
gemiz atletleri iştirak edeceğin· 

den şehir stadında antrnemanJara 
başlamışlardır. 

Burhanettin ve eşi 
Seniye Tepsi 
şehrimizde 

Büyük ' üstad Abdulhak Ha· 
midin vefatının beşinci yıl dönü · 
mü münasebetiyle memleketimi
zin en maruf sahne artiıti Burha 
nettin Tepsi eşi Seniye Tepsinin 
iştirakiyle yurdun muhtelif şehir
lerinde şaırin namını tesit için 
vermekte oldukları temsili bura· 
da da vermek üıere şehrimize 

gelmi ş bulunmaktadırlar. 

Bu ihtifali yaptıkları her 
şehirde parti ve halkevleri ta· 
rafından kendilerine takdirname· 
ler verilmiş ve ayni :zamanda Se· 
niye Tebsinin iştirak ettiği üstadı 
azamın aı;arından ~ber piyesinde · 
ki SUMRU rolündeki muvaffaki · 
yetide ayrıca zikr edilmiştir. 

Bütün bu şaheserler Seniye Tep
sinin Klasik ve Estetik dansları 
ile tezyin eailmcktcdir. 

Talebelerin dün 
yaptığı prova 

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
bayramı için hazırlıklar devam 

etmektedir. Dün orta tedrisat o· 
kulları talebeleri şehir stadında 

bir prova yapmışlardır . Önümüz· 

deki cumartesi günü de bütün be · 

den terbiyesi mükelleflerinin, ku· 

lüp mensuplarının ve talebelerin 

iştirakiyle umumi bir prova ya· 
ptlacaktır. 

İskenderun Belediye 
reisi istifa etti 

lekenderun: 8 (Türa<sözü mu· 

habirinden) - lskenderun beledi
ye reisi Abdurrahman Mursalo~lu 

istifa ederek köyüne gitmiştir. A· 
çık kalan belediye reisliği veka· 

letine belediye baştabibi Bostan· 
cıoğlu muvakkaten tayin olunmuş · 

tur. 

: ........................ : 
f SENİRLİ ! . İ 
ı Kendinin de bu yllkl ı 
: ziraat saferberll61ne ka· ı: 
ı tllmak vazlfealyle mUk•I· 
ı lef olduğunu unutma • ı 
ı Senin tarlan bahçendlr. ı 
: : .......................... 

Ceyhan çiftçisine 
ayrılan makineler 
Ceyhan : tTürksözü muhabi

rinden) - Ziraat Vekaleti Kom
binalar kurumu tarafından, Cey· 
han müstahsiline verilmek üzere 
Ceyhan Çifçiler Birli~i emrine 
yedi adet harman makinesi gön
derileceği memnuniyetle haber 
alınmıştır. 

Bu harman maki .• elcri müs· 
tahsile 600 zer lira amortisman 
bedelle verilecektir. Makineleı in 
Ankaradan Ceyhana ve Ceyhan· 
dan tekrar Ankaraya kadar olan 
nakil masrafları kamilen müstah
sile aittir. Bu harman makinele
rinden almak isleyen bölgemizin 
büyük çiftçileri bir kaç gün evvel 
birer mektupla Ceyhan Çifçiler 
birli~ine müracaatta bulunarak 
makinelerin mümkün mertebe tez· 
ce getirilerek hububat mahsulla· 
rının bir an evvel toplanmasının 

teminini talep etmişlercJir. Ôğre
nildi~ine göre, ~u •makineler bir 
taraftan hububat danelerini ayık
larken diğer tarafta• da s"pları 
saman haline getirdi~inden müs · 
tahsil pek memnundur. 

Binaenaleyh, hükumetimiıin 
bu yerinde ve isabetli hare\c.etini 
takdirle ve şükranla anmak bir 
vazifedir. 

Türk hava 
kurumu kurultay,ı 
Yakında Türk hava kurumu 

kurultayının toplanacaQ"ını ve her 
vilayetten olduğu gibi Adana ha· 
va kurumunu temsilen de delere· 
ter gönderileceğini yazmıştık. Ku· 
rultayda Ariana hava kurumunu 
B. Ali Münif Yeğen• ile Tiraie 
Yüreğir temsil edecektir. 

Adliye kadroları 
Adliye Vekilliti hakim ve 

müddeiumumiler aruında yeniden 
bazı değişiklikler yapacaktır . Ka
rarname haurlanmaktadır. 

• 
Uğurlu samlan uğursuz -Güzel bir buluş 

"Şimali lrlandada çıkan "Belfast Telegraph,, 
şöyle yazıyor : 

"Bismarck zırhlısının uğur boncuğ"u sayılan Os
car adındaki siyah kedi bug ün Şimali' lrlandada 
bulunmaktıt ve tabii sözde, harp esiri muamelesi 
görmektedir~ •Bismarc"m imhasından sonra "Üscar,. 
"Cossack,, adındaki lngiliz muhribinin mürettebatı 
tarafından denizden kurtarılmış ve daha sonra da 
"Ark Royal,,e nakledilmiştir. Bu gemi taarruza uğ· 
radığı sırada orada bulunan bir torpido, "Ark Ro
yal"in imdadına giden gemilerden birine dalgaların 
üstünde, üzerinde bir kedi bulunan bir tahta görül
düğünü haber vermiştir. 

Tahtanın bulunduğu mevki de bildirildiğinden 

Oscar süratle kurfarılmış ve Cebelüttarığa nakledil· 
miştir. Son günlerde bir bahriyeli kediyi Şimali lr
landaya getirmiş, behriye istirahat evinin müdiresi· 
nin nezaretine tevdi etmiştir. Şu saatte dokuz canın · 
dan ikisini kaybetmiş bulunan Oscar hiç şüphesiz 
pek güzel bir kedidir . ., 

Bismarek battı, Ark Royal de batlı, hatıramda 
yanılmıyorsam Cossack da battı. lngilizler .sakın bu 
u~urlu sanılan utursuz kediyi bir dördüncü gemiye 

\ 

bindirmesinler. 

• * ıı:ı 

Harp zamanlarının da, her devrin olduğu gibi 
bir mizahı vardır. Fakat harp zamanı mizahçıları 
aynı zamanda düşmanı iğneliyen propagandacılar
dır. 

Bir lngiliz mecmuasında okuduğum şu aşagıda· 
ki fıkra da herhalde böyle bir mizahçının eseridir 
ama, buluş güzel doğrusu: 

Norveç kıyılarında bir lngiliz denizalltsı tarafı,,. 
dan yakalanıp imha edilen bir Norveç ticaret va· 
purunun kaptanı bir Alman mahkemesinde şahitliğe 
davet edilmiş. 

Alman subay bağırmış: ,. 

imkanı yok! Noryeç kara sularında lngiliz denız
altıları yoktur. Hiç şüphesiz bir torpile çarpmış ola· 
caksınız. 

Kaptan hiç bozmamış: 

Dediğiniz gibi olsun: Bir torpil suyun yüzüne 
çıktı, bizi durdurdu, tahlisiye sandallarına inmek 
üzere \?ize on dakika mühlet verdi ve sonra gemi· 
ye saldırdı ve batırdı , .. 

Cenup memleketlerinde sığır 
vebası vardır. Sığır vebasına kar
şı koymak için hudutlardan ka
çak hayvan girmemesine dikkat 
edilmesi ilgililere bildirilmiştir. 

Bundan böyle hudutlardan hay· 
van girmemesi için daha sıkı ted · 
birler alınacaktır. 

Cenap ••birleri 
ebll bayvan 

sergisi aÇJlacall 
Antakya : 8 ( Türksfo:ü mu

habirinden ) - 10 mayısta açıl

ması kararlaştırılmış olan ehli 
hayvanlar sergisi , hazırlıklar so
na ermedi~i için 17 mayısa tehir 
edilmiştir . 16 mayısa kadar ka
yıt ve kabul muamt'lesine devam 
edilecektir. 

İskenderunda 
ekmek istihkakı 

yüzelli gram 
lskenderun : 8 (Tür ksözü mu· 

habirinden) - Dünden itibaren 
lskenderunda ekmek :stihkakı yüz 
elli grama indirilmiştir. 

Mersin grup . 
şampıyonu 

Mersin : 8 (Türksözü muha· 
birinden) - Fudbol grup birinci
lik müsabakalarında finala kalan 
Mersin - Sivas takımları dün 
kaşılaşmıştır. Menin O - 4 sayı 
ile ırrup famp!y(ı)nu olmuıtur. 

Dul, yetim 
mütekaitler 

Dul, yetim ve mütekaitlerin 
yer detiştirme vakalarını nüfus 
cüzdanlarına yazdırmaları karar
laştırılmıştır. 

H. idare bütçeleri 
f Valilik husu11i idarelerin 1942 

mali yılı bütçelerinin Dahiliye 
Vekilliğince incelenmesi devam 
etmekt~dir. Bütçelerin incelenm~
si bittikçe Başvekilliğe gönderil· 
mektedir. Taıdiki merkeze ait 
belediye bütçelerinin durumu da 

I 

aynıdır. 

Birmanyadan sonra 
• ( Başı 1 inc1 -sayfada ) 

iıe parça parça çıkarmaları önli 
yebileccği , Japonyanın İngiltere 

ile Amerikayı denizlerde yüzemez 
hale getirmedikçe bu yeni saha
lara el tttamıyacağı ic1dia edilmek· 
tedir . Merak edilen nokta 
şudur : 

Japonlar , ellerindeki yerleri 
tutarak , Uzak-Doğuda başlıca 
tehlike olan Sovyetlcr Birliği top 
raldarına mı hücum edeceklerdir, 
yoksa , ne kadar güç ve korkulu 
olsa da , Anglo-Sakııonları ge
rek Asya kıtasından , gerek 
Avuıtralyadan büsbütün çıkarmak 
için , onlarla mı boğuşmıya de
vam edeceklerdir? 

Bütün bu fetihlerin üstünde 
üç kAbus kanat germiştir : Çin , 
Rusya ve Anglo- Sakson hazırlı 
Q-ı 1 Anglo-Sakson hazırlığının 
da çabuk neticeler alabilmesi , 
Çin ve Rusyadan faydalanmasına 
bailıdır . ' 

Japonya , belki de , önce bu 
imkanları ortadan kaldırmağı ve 
yalnız denizlerden gelebilecek bir 
taarruza karşı derli toplu , yani 
arkası sağlam , müdafaa vaziyeti 
almağ'ı düşünebilir . Galiba önü 
müıdeki şark seferinin ıelişim 

tarzı , Avrupadaki durum kadar, 
Uzak-Do~udaki durumun aydı.n

lanmasına yardım edecektir. 

Sayfa :ı 

Topra~ konusu 

SOGAN EKİMİ 
Evlerin bahçelerinde yeşil ve 

taze olarak yenilmek üzere dikil· 
miş küçük arpacık soğanlarından 

bı:ış soğan yetiştirmek mümkündür. 
Arpacık soğanların yetiştirilmesi 

için daima soğan tohumu kullanı· 

lır. Soğan tohumları siyahtır. Bun· 
!arın ekilmesi ile bir sene içinde 
küçük arpacık soğan yetiştirilir. 

Eğ'er tohum ekilen toprak kuvvetli 
ve yetiştirme şartları dahilyi olur
sa bir senelik arpacık bazan bir 
ceviz kadar büyük olabilir. Arpa· 
cıklardan büyük olanları başsoğan 
yetiştirmeye daha müsaittir. Yal
nı:t. bunların eti biraz gevşek olur· 
sa da kendileri büyük ve hacimli 
olurlar. Küçük arpacıkların ise eti 
sıkı fakat hacimleri o kadar büyük 
olmaz. Bu itibarla, dikilecek arpa· 
cık soğanı maksada göre seçile· 
rek dikilmelidir. 

Şayet 'yeşil ve taze yenil
mek üzere dikilmiş olan .soğanınız 
varsa ve bu soğanları taze iken 
sarfedcmcmiş iseniz hemen bugün· 
lerde bunların etrafındaki otları 
temizleyerek bir çapa ile toprağı 
işleyiniz ve soğanların yaprakları· 
nın uçlarından 2 - 3 santimetre 
kadar kesiniz. Bir çim makası ve
ya keskin bir bıçak bu işi göre· 
bilir. Soğanların kesilen uçlarının 
sararmağa başladığını görür gör
mez düz bir tahta alınız. Bu tah
tayı soğanların üzerine koyarak 
üzerine çıkınız. Bu .suretle tahta
nın altında kalan soğanlar vücu
dunuzun ağırlığı ile sıkışmış ve 
gövdeleri e1ilmiş olur. Gövdeleri 
ve yaprakları ezilmiş olan ı;oğan· 
lar yavaş yavaş baş bağlamağa 

yani soğanını büyülmeğe başlar. 

Bunları Ağustostan sonra söküp 
çıkarmalıdır. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Rod.ı;oJu 

Cumartesi - 9.5.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Karııık Program 

( Pl ) 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00/ 
8.30 Müzik : Senfonik prog· 

ram (Pi) 

13.30 Progrcsm ve Memleket saat 
Ayarı 

13.33 Müzik : 

13.45 Ajans Haberleri 
14.00 Müzik : Riyaseti Cümhur 

bandosu 
14.30/ 
14.40 Ankara ilkbahar at . koşu· 

tarının tahminleri 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

1 
18.03 Müzik : Radyo dans or

kestrasının her telden prog 
ramı 

18.45 Radyo çocuk kulübü 
19.30 Memleket Saat Aya~ı ve 

Aians Haberleri 
19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 · Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : 
21.00 Konuşma 
21.15 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.45 Konuşma 
22.00 Müzik : Radyo Salon or· 

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

22.30 Memleket Saat Ayarı a)anı 
Haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Proiram ve 

Kaı>anış 

Zayi vesikalar 
942 Mavıs ve Haziran ayla· 

rına ait -S47- sayılı ağır i~çi 
ekmek karnesile yine 942 M.ayı• 
ayına ait 388034 sayılı Milli Pi· 
yango biletimi not defterile bir· 
tikte 5-Mayıs-942 tarihinde ka.Y 
bettim . Hükümsüz olduklarırıı 

ilan ederim. 
Ceyhanda Kuşluhanda Mı· 
raılı Tahsin ' Hüdai othJ 

"atibi Hüseyin Serirı 
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Mecliste 
(Baştararı Birincide) 

!erinin imtibap ve istahdam usul· 
lerine dair 1 - 744 sayılı kanun 
liyihalaıı ve Bütçe, Adliye ve Da· 
biliye encümenleri mazbatıtları, Si
nema fimlerinin gümrük resimleri 
nin indirilmesi hakkında kanun la
yihası ve iktisat, Maliye, Bütçe ve 
Gümrük ve inhisarlar encümenleri 
mazbataları, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve tealülüne dair 
olan 3656 ve 3888 ~ayılı kanunla· 
ra baR"lı (1) sayılı cetveller 1941 
mali yılı muvazenei umumiye ka-

.DIŞ HABERLER 

nununa batlı cetvellerin Maarif 
Vekilliği kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun layihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri maz 
batalan, Memurlarla askeri men-
suplardan fevkalade hallerde mal 
iktisap edenler hakkında kanun 
liyihası ve Dahiliye, Milli Müda
faa ve Adliye encümenleri maz
bataları tetkik ve müzakere edil
miştir. 

ihtisas mevkileri 
Bazı memuriyetlerin yeniden ihti· 
sas mevkii olarak kabuhi etrafın
da hazırlanan cetvel Maliye veki · 
llijince incelenmektedir. 

Madagaskarda 
(Bqtarara Birincide> 

Son dakikada gelen bir ha· 
bere göre, Madagukara cenup 
Afrika ve Amerika kıtaları da 
çıkarılmııtır. 

Loadra : 8 (A.A) - Mada
fukarda Diyaıoauvores'da muka· 
vemet aona ermif bulunuyor. Ma· 
dagaskar balkı bu itıali tasvip 
etmekte ve fakat Fraa•ızlara sem· 
pati göstermektedirler. Bu büyük 
ibaün ifıalinden sonra adanın di · 
ter kaaımlarıada mukavemetin de· 
vam etmiye~ti sanılıyor. 

Amerika Arap • 
memleketlerile 
teması arhracak 
Bir Amerikan heyeti 

Arap m•m/•lcetine eidiyor 
Londra : 8 ( a. a. ) ~ Deyli 

Skeç raı.etesine göre , Amerika 
Arap memleketlerinin her hangi 
bir taarruza karşı mukavemetini 
artırmak için kendilerile temasla· 
rını artıracaktır . Bir Amerikan 
heyeti Arap memleketlerini do
lqacaktır . 

iki rraa11z 
uawuıra 
.. ..... 'l 

Londra : 8 ( a. a. ) - Viti· 
den bildirildiA"ine göre, Marseyeı. 
"e Umot pikd adlı iki Fransız. 
krovaıörilnden haber yoktur • Bu 
temiler ya lnriliı filosuna- iltihak 
etmiş ve yahut Franaaı. üslerinden 
birine hareket etmişıir . 

Malta akınları 
Malla : 8 (a. a.) - Maltaya 

Yapılan hava akınları son hafta 
.!yindt tavsamıştır. 

Sovyetler 
cephesinde 

Berlin : 8 (a. a.) - Askeri 
kaynaklardan bildirildiğine göre 
Sovyetler doğu ıef erinin başın
dan Nisan ayının sonuna kadar 
21.267 uçak kaybetmişlerdir. 

Berlin : 8 (a. a.) - D.N.B. 
Ajansı dünkü Alman tebliği hak
kında fu malumatı vermektedir: 

Rus cephesindeki olayların en 
ehemmiyetliıi şimal kesiminde çok 
önemli bir Alman üssü ile tekrar 
muvasala temin edilmiş olması· 

dır. 
Bu üsteki Alman teşkilleri, Al· 

man başkomutanlığ'ının kullandığı 
lastikli müdafaa sistemi neticesin· 
~e muhasara alhna girmişti. Çev· 
rilen Sovyet kuvvetleri Almanlar 
tarafından imha edilirken bu çev
rilmiş Alman teşkilleri bir kale 
haline getirdikleri üslerini üç ay 
müdafaa etmiılerdir. 

A~manyanın 

idam kararları 
Londra : 8 a.a. - Bir mü· 

himmat treninin berhava edilme
si üı.erine 40 fransız. almanlar ta
rafından kurşuna dizilmiştir. 

Müttefiklerine 
yapılacak tecevüzü 

Amerikalılar 
kendilerine addedecek 

Londra : 8 (A.A) - Ameri · 
kanın, müttefiklerine karşı yapı· 
lacak bir tecavüı.il kendine:karşı 
tecavüz. aayacatı hakkındaki be· 
yana tan akisleri hali devam edi · 
yor. 

Jiro'nun Petene 
sadakat yemini 

Loadra : 8 (A.A) - General 
Jiro'nun Maretal Petene sadakat 
yemini ettiği haber verilmektedir. 
Aynı zamanda Jiro harp devam 
ettikçe siyasi faaliyette bulumaya · 
catını söz vermiştir. 

ıa1ıaaa çıllaa 
lagWzaıllırl 

Londra: 8 (A.A.) - Ôğrenil· 
diğine göre son gOnlerde doğu 

Afrikadan getirilen lngiliı. kıtaları 
Seylana çıkmıştır. 

Cebelüttarıktan 

imdad işaretleri 

Madricl : 8 ( a. ır. ) - Çar-
şamba sabahı Cebelüttarıktan im· 
dad işaretleri alınmış fakat ye
tişmek imkanı bulunamamıştır . 
Dört lngilii tayyarecisinin sahilde 
cesetleri bulunmuştur . 

Bu yıl incir üzüm 
mahsulü azdır 

ZEYTINY AG iSTiHSALiNiN iSE 15.000 
TONU GEÇMIYECEGI SÖYLENiYOR 
lı.mir : 8 ( Türksöı.ü muhabi

rinden ) - Ege bölgesinde bu 
seneki üzüm mahsulünün anc:ak 
40.ooo ton kadar olaca~ı tahmin 
edilmektedir Bunun sebebi geçir
diQ'imiı. ıiddetli kışın ba~lar üı.c 
rinde yaptı§'ı tesirdir. incir meh 
'Ulünün ise ancak 10.000 ton ola
cetı tahmin olunuyor. incir mah· 
1'1lünün bu kadar aı: rekoltede 
Ohııu , enderdir ve şimdiye ka
dar biç aörülrnemiı bir şeydir • 
t.fıhsulün nef aaeti , havaların gi 
diıi ile alakalıdır. 

lı.mirde tüccar ve bir kısım 
tialttehsil elinde 10.000 ton kadar 
~ üı.üm vardır . Fiatler yük
tftlir • lu sebeple satıı yapılı-. .. 

mamaktadır . 
Hatta alakadarların mütalea

larına göre stoku satmak için bu 
fiatler yüksek görülüyor. 

Fakat diğer taraftan şeker 
fiatiain yükselmesi ve çarşıdaki 
dükkanlarda tatlı yapılmaması 
sebebiyle üzüm ve incirin istihla
ki artmııtır . Bu aı tış seb,,biyle 
fiatler de yükselmiştir . 

Bir çok:kimseler , yeni mah· 
sul yetinceye kadar , yani dört 
ay ı.arfında bu ıtokun tükenebi
lecetini , hatta yalnıı. dahili pi· 
yasada bile sarfı mümkün oldu 

1 

tunu söylemektedirler. 
ZeytinyaQ'ı piyasasına aelince 

bu seneki rekoltenin 15.000 ton 
olması çok muhtemel görülmek-
tedir . 

········~····· f YENi BiR f 
ı TAYYARE : 
t Berfin : 8 a.a. - B. t 
t R. 141 adında bir Alman t 
f uçağı ..,,apılmıflır. Bu, : 
: fekli ve tarzı itibariyle f 
t yepye"i bir tiptir. Uçak· f 
f la yeni •İdem toplar ve t 
t mitralyözler vardır. t 
•••••••••••••• 
~zakşarkt~ 

Japon uçak 
zayiatı çok 

Eski tip uçaklar 
kullanılmakta 

Baraı denlzlade 
blylk dealz 
mabarebıll 

'Japonlar Jolcaz ııemi 
Amerikalılar iki uçak 
eemiai lcaybetmiıle,, 

• 

Ankara: 8 (Radyo gazeteslJ
Pasifikte büyük bir deniz muha
rebesi olciutu haber veriliyor. Bu 
savaş Koray denizinde olmakta
dır . 

Japonlar iki Amerikan uçalc 
gemisini daha batırdıklarını iddia 
etmc\lte ve kendi zayiatlarına 

ait hiç bir malumat vermemek
tedir. 

Amerikan kaynaklarına göre 
de, Japonlar içinde bir tayyare 
gemisi oldutu halde dokuz parça 
gemi kaybetmişlerdir . 

Tokyo : 8 ( a. a. )- Koray 
deniı.inde Japonlarla müttefilcler 
arasında büyük bir muharebe ol
maktadır. 

Londra : 8 ( a. a. ) - Gelen 
haberlerden anlaşıldıtına göre , 
'Japonlar pek çok uçak kaybet· 
ti~inden şimdi Uzakşarktaki ha
va harekatında eski tip tayyare· 
ler kullanmaya başlamıılardır. 

Tokyo : 8 ( a. a. ) - Japon 
ordu ve donanma kuvvetleri 5 
Mayısta Korigidor adasına çıkmış
tır. Adadaki kaleler de işgal edil· 
miştir. 

Melburn : 8 (A.A.) - Cenup 
batı Pasifikteki şiddetli deniz mu 
harebesi devam etmektedir. Düş· 
man filosundan bir kruvazör , iki 
torpido muhribi, dört:top çekerle 
bir iaşe gemisinin batırıldığı ve 
deniz uçaklarına mahsus dokuz 
bin tonluk bir iqe gemisi ile bir 
yük ve bir nakliye gemisinin ağır 

:surette bombalandığı ve altı uça· 
ğın tahrip edildiği evvelce bildi 
rilmitti. Bu kayıplardan ba,ka bir 
uçak gemisi batırmlflar ve kay · 
bolmuş gözü ile bakılması icabe· 
den diğer bir uçak gemisini atar 
hasara utratmıflardır. Bundan baş 
ka bir ağır kruvazör de ciddi ha 
sara uğratılmışlar . . 

Çunking : 8 (A.A) - Çin 
kuvvetleri Çinin dotu sahilleri 
boyunca Şanghay, Nankin, Nad · 
png' Suşeu, NinfPo, Vubu ve 
Amey' a istikametinde umumi bir 

I 
taarruza feçmitlerdir. Japon mü · 
nakalitı ehemmiyetli tahribata uğ• 
ramlflır' Bildirildiğine göre, Şang· 
hay ile münakale günlerdenberi 
kesilmiştir. Nankinde bir çok yan 
gınlar çıkmıştır. Çin çeteleri ce· 
nup limanının dıtında bulunan is·: 
taayona baskınlar yapmıştır. Nan· 
kin ve Vuhu arasındaki demiryol
lunun mühim noktaları kesilmiş· 
tir. Hango sokaklarında Çin bir· 
lilderi , ile Japonlar arasında mu· 

Japonlar 
Slblryaya 
btlcamma 
edıcellmlı 

Bern : ( a. a. ) -
Japonlar gelecek ay içinde 

Sibiryaya taarruz edecek vaziyte 
girecektir. Sibirya hududunda tah· 
şidat yapılmaktadır. 

Norveçte suikastler 
Oslo : 8 (A.A) - Norveçte 

Kuislingin sağ kolunun evinde 
bir yangın çıkmıştır. 

Avustralya 
\ 

Başvekilinin dünkü 
demeçi 

Kambera : 8 a.a. - Başve -
kil mösyo Kartin radyoda bir nu
tuk söylemiş ve Avustralyalılara 
demiştirki: Bütün dünyanın bir 
kaç haftaya kadar geniş ölçüde 
yapılacak bir harbin darbaları ile 
sarsılması ihtimalini tereddütsüz 
söyleyebilirim. Avustralya ıçın 
ıon derece ehemmiyetli, hayati 
ve tf'hlikeli hadiselerle dolu haf· 
talar bizi beldıyor. Avustralyanın 
istilası her saat gerçekleşebilecek 
bir tehdit olarak btlirmektedir. 

··~·-·-· ... ·-·-·-·-.. ................ .. • • 
i PEK YAKINDA i i i 
! Eski Şafak bahçesinae i 
! yeni saz, Varyete, temsil i 
J kadrosiyle içkisiz olarak i 
i Muhterem Adana halkına i 
i bedii zevklerini tatmin ede- i 
! ceğini müjdeleriz ! 
! 1-2 14129 ! 

~---·-·-·-·-·-·-·-·-----~ 
Sathk6ahçe 

Papazın Bahçesinde 10 
ünüm ve portakal ve limon 
ağaçlarını havi bir bahçe ar· 
sa halinde parça parça 11t· 
lıktır . Asker kon•R'• karşısın· 
da buz.cu Duran Büyükdenize 

müracaat. 

ı ........................ ı 

! Satlık Çinko 1 
ı , Üçer metre boyunda, 160 ı 
ı adet müstamel Çinko sallık · ı 
ı tır • Almak istiyenlerin mat- ı i baamız Milrettiplerinden Sey- i 
ı fi'ye müracaatları C. ı . 
: ........................ : 
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. isteklilerin o gün ve saatta 

Encümene Şartnameyi görmek 

ve tafsilat almak üzere de her 

gün hastaneye müracaatları. 
6-9-14-18 14120 

harebeler olmaktadır. Bu şehirde 
bir çok yangınlar çıkmıştır. 

Şangbay : 8 (A.A) - Royter 
ajansı Çunking kaynağ'oa zikre· 
derek Nanking, Şanghay, Hong· 
Kong, Hankov çevreleriyle Çinin 
işgali altındaki diğer yerlerinde 
sözde şiddetli çete muharebeleri 
olduğunu iddia etmiftir. 

Japon ordusunnn ıözcibü al· 
bay Akiyma demiftir ki: . 

Çunking öt~denberi bu. gibı 
yalan haberler yaymakta idi. Fa · 
kat bu seferki yalan hepsinin üs
tündedir. liu • propagandanın ye· 
gine hedefi, iqe yollarının ke • 
silmesi üzerine memlekette gitgide 
artan hofDutluı.lutu önlemektir. 

Sayfa 3 

ı····· .. ··········· .. ·····: 
İ Nazarı dikkate İ 
• • 1 Ceyban lkttıadı MllU TeaYln Abm va ı 
eSatım Ortakblı Kooperatif Şirketinden • • • 
1 S~nelerdenberi faaliyetini durdurmuş • 

olan iktisadı Mılli Teavün Alım ve Satım ı 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye-
: niden Ceyhanda faaliyete başlamışhr. Her 1 
• nevi manifatura ve kantariye mallarını ve • 1 eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
: kar mukabilinde perak~nde olarak satışa • 
e başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa- I 

l
e hş mağazasına u~ramaları kendi menfaat- ı 

leri icabıdır. 9-26 14082 
' . . ......................... . 

i L A H 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Arthrma, eksiltme komisyonu Reisliğinden: 
inşaatı ikmal edilen Toprakkale istasyonu büfesi bir yn müd

detle kiraya verilmek üzere pazarlığa çıkanimışhr. Pazarlık 
16 Mayıs 942 cumartesi günü saat 11 de Adanada ışletme 
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· komisyo!la müracaatla bedelsiz olarak görülür· 

30-S-9-ı4- 14 ı oı 

. Osmaniye Belediye Riyasetinden : 

OSMlHİYE KASABASIHOA YAPILACAK ELEKTRİK TESİSA Tl
Nl AİT KAPALI ZARf USULilE EKSİLTME 

1 - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak istediğ-i su ve 
elektrik tesisatı dôlayısiyle gerekli bakır tel, fincan, sigorta, siperi 
saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce ınöbayaa suretile hazırlan· _ 
mış ve bugüne kadar ayniyat anbarında muhafaza edilmiş olup bu 
kerre su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyen kı

smılannın tenvirine kafi gelecek takatta tesisat vücude getirilmesi için 
bir tadilat. projesi ve keşfi yaptırılmış ve bu proje ve keşif nameler 
de nafia Vekaletinin 1611/942 tarihli tastikma iktiran etmiştir. 

2 - Motör, ve hava, tüpü, fskenderun 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 tutan 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 encümen tarafından yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile 1110 lira 45 
kuruştan ibarettir. 

5 - isteklilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı olmalan, ve 
ihaleden sekiz gün önce bulundukları yerin valiliklerine müracaatla 
bu eksiltmemize iştirak 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 v1ı1ku bulacak gecikmeler nazarı itibara alır:maz. 
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 Helediyesi muhasebe kalemine 
ve garojen motörünü görmek isteyenlerinde lskenderun belediyesi 
riyesetine müracaat etmeleri 2-6 -10-15 14107 

İLAN 
SEYHAN P .T .T. MOOORLOGONOEN · 

1 - İdaremiz ihtiyacı için Kozan kazasının Sumaklıtepe Or
manından kestirilip 110 adtdi Koı.an ve 570 adedi Misis ista1yonun· 
da teslim edilmek ıartile 680 adet reçineli çam telgraf dire~i 
5-5-942 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Beher direğin muhammen bedeli 11 lira 50 kuruş olup 
temamı 7820 lira , muvakkat teminatı da 586 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltme ~1-5-942 perşembe günü saat 16 da Seyhan 
P.T.T. Müdürlütü hinaıınclaki Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu baptaki şartname bedelsiı. olarak her gün -mesai 
dahilinde- müdürlük kalem şefliğine müracaatla görülebilir. 

5 - !alipler , muvakkat makbuı. veya Banka teminat mektup
larını ve Ticaret Odalarından alınmış bu seneye ait vesikalarıle 
2490 No. lu arttırma , eksiltme kanununll uygun olarak tanı.im 
edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 3 ncü maddede 
yazılı eksiltme günü saat 15 e kadar Eksiltme Komisyonuna te\•di 
edeceklerdir . 

Postada vaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez 

6-10-14-17 14116 



1 

Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • • • • •• •• •• • 1 TURKSOZU i 
• • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • : 1 
i Türksözü OKUYUCUlARIHA OOHYANIH HER TARA- 1 
İ flHDA VUKU BUlAH HADİSUERİ GONü 60- İ 
: Gazetesi NOHEVERİR. TORKSÖZOHO TAKİP EDİNİZ. : 
• • . ' . 
1 Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 1 
• Tu··rkso··zu·· • • plAn, barıta, bllamam matbaa • 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • 

•
•• • baaıara rekabet eder derecede Matbaası :

1 tab ve. slratıe elden çıkarır. 

• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! 
• • 
: SAGUM. TEMiZ, ZARlf CllT ımnlNIZI ANCAK TORKSÖZO ! 
: MÜC[llİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ I 
• • . ,. ........................................ 

• 
T. iş Bankası 

--

1 
8 o R SA 

lj PAMUK - HUBUBAT 
8. 5 - 1941 

ı=---

KlLO-FlATJı 
CiNS/ En az !En çok 

--- -- K~ K. S. 

Koza ı 00.00 1 00,00 
Klevland Ç. · 00,00 ! 

1 Klevland_Ç. 00,0(• 00,00 . 
Klevland JI 00,00 1 00,00 1 

M. Parlağı 00,00 00,QO 
P. Temizi 00,00~ 00,00 1 
Kapımalı 
Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi 0,00 
Susam 0,00 

•. Buğday yerli 00,0 0,00 

Arpa 0,00 ~ 
Yulaf __ ·- =~·00 1~00-

il 
Serhes Döviz Kurları 

DOLAR 
Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
lıholôt bedelleri (mal le· 776 
deli ) primli satış 
Türklyeden gönderilen nov· 749 
lun bedelleri 

l ı ihraç edilen mal bedelleri 728 
olarak gelen Dövizlerin alı$ 

I• kuru ! 

l ı Yardım ve seyyahlar o ve· 728 

il 
saire içi" gelen dövlılerin 
clı$ kuru ' : 

ı : Prımslı sah$ ( Tahsil mas· 524 1 

il rotları vesaire ) 
Primsiz olıı Kuru 520 

1 
- . . . - -

Nöbetçi eczane 

TAHSİN ECZAHAHESİ 
Yani otel yanı .... .......................... ... 

&tlçtlk tasarral hesapları 
1942 ikramiye plinı 

Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 
2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

194,, ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. logp 

" 
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 ,, ıc .. 2,000 •• 

TUrklye ı, Bankas1na para yatlrmakla yalnaz 
para blrlktlrml• ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

--------------------------------------------
TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i : .1lJO.O<KJ.OOO Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelcıc:ı 

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 

aşağıdaki plana g-Ötc: ikr:::.miye da~ıtılacaktır . 

. 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 2000 

" 
4 .. 250 

" 
1000 .. 

100 4000 ' 40 .. " .. 
100 .. 50 5000 
120 40 

" 
4800 .. . 

160 20 " 
3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan a~ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa , 11 - Eyhil, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

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

ipek ve. Yal çoraplarmızdan kaçan sapları 

Fransa 'dan henüz g~tirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halinP. koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin . kuUanılabil~cek bir halde size iade edelim . , .. __________ ...... ---.·-~·-.. , 
l H O S N 0 E R 6 OV E N · i tt 

Tuhafiye Mağazasında 

Sipariş.. kabul Olunur 
15-15 13934 

~~:uuu::::::nuuuuuuz=z:~ 

" M it tedbir evinizde birkar GRıP.N bulundurıaak olmalıdır. fi 
" Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 
=. yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
~ Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız n 
~ 

1 

her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ~ 
~x::mcaxxzz:z:~=z:ma:xuvnz~~ 

9 Mayıs 1942 

ZİRAAT MEKTEBİ MÜDÜRLOGONOEN : 
Muhammen 

behermetre Tutarı lık teminat 
Cins\ Miktarı fiatı Lira kuruş ku, uş 

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

" 
150 ,. 1500 00 ı 12,50 

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 1 S de 
Vilayet ziraat müdurlüğünde yapılacaktır. 

3 -istekliler şartname ve nümunesini görmek için hcrgün 
mektep idaresine muracaat edebilirler. -

4 - Talipler ihale gün9nde teminat makbuzlariyle kanuni 
vesikalannı alarak muayyen saatta toplanacak mektep satınal-
ma komisyonuna müracaat etmeleri. 5- 9 - 13 - 17 

DİŞ MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT, 
CAZİB( VE GÜZ(llİKTİR ! 

Bitin atrılarıa panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
} BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
~ 

fo muannid BAŞ ve Dlş atrıla-
~nı süratle izaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele Htırapları NEVROZlN'le 

teda'lti edilir, Müessir ilaç : 

N E. V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

~sgguuuxX###XAAA#W~:RS:••• . . 

DOKTOB 

. Muza/fer Lokman 
ft Bergin llaıtalarını maayınılla· 

~ nesinde kabal eder. 
~~~~*#U~##&~ax~~##:K21CCAWW~ 

- . ~ 
Umumi Neşriyat Müdürü : Maeit G~ü 

~asıl8ığı yer : Türksözü Matbaası 


