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Buğday stoku 
arttırılıyo~ 

Yeni mallıale 

yetecek derecede 
kadar lıtllilAke 

batday varsa da 
batdaJ getirttik barlçten de 

AMERİKAN - JAPON 

GERGIMUGI BERDEVAM 
• • Tokroda mı11ım 
bir toplantı 

Rıu:velt Japon cevabını 
tetkik ediyor 

• 
T 

okyo : 6 ( a. a. ) - Dün 
hükumet mahfillerinde millet· 

ler arası gergin!iğin şiddetini 

iöıteren büyiik bir faaliyet hil· 
küm siirmüıtür . imparatorun hu· 
,ust meclisi hariciye naıırı Ami· 
~al Togonun raporunu dinlemiş· 

tir. 
Müıteşarlar Başvekil maka· 

tnında .toplanmışlardır . Bu muh
telif top\antılarclen sonra hüku· 
metin helk üz.erindeki nüfuzunu 
kuvvetlendirmek maksadiyle iki 
karar neşredilmiştir : 

1 - ltelyan ' f.ıçiıt meclisine 
muadil olan ı: lmparutı ıtluQ'a mü
zaheret umumi meclis > Sekiz 
~kkanunda toplanacaktır . 

2 - Seçim heyeti umumi se 
im için ilkbaharda toplantıya 

Çağrılacaktır . 

Vıııington ; 6 ( a. a . ) -
Ruıvelt japonyanıu Hindiçfni me• 
•elesine dair olup Beyaı.1Draya 

acele gönôerilen cevabı derhal 
incelemiştir. Japon kılalarının Hin· 
diçinide yıtllması sebeplerini iıah 
ed~n. Japon cevabının Amerika 
hükUınetince"kabuı•ediliıJ edilmi· • • t 

yeceğ'i belli değilnir . Bu cevabı 
Ruzvelt derhal incelemiştir. 

Vatington : 6 ( a. a. ) -
Burada mutalea edildiğine göre , 
Uzakşark buhranındaki gerginlik 
azalmıştır. Harp veya sulh Japon. 
yanın kararma bağlıdır. 

Ankara : 6 ( Türksözü mu· 
habirinden ) Memlekette gelecek 
mahsul senesine kadar kafi dere 
cede bu~day bulunmasına rağ'· 

men hüku net , bir ihtiyat tedbiri 
olarak mevcut buğday stoklan· 
nın arttmlmasına karar vermiştir. 

Ayrıca da harice mühim mik 
darda buğday sipariş edilmiş ve 
bunun mühim bir kısmı son gün 
!erde memleketımize teslim edil· 
miştir . 

Libyada 
harekat 
alevlendi 

Londra : 6 (a. a.) - Royler: 
Almanların, Topruğun Şimal do· 
ğusu ile Cenup doğusunda büyük 
kuvvetleri Kaputzo yolu üzerinde 
seyyar kolları vardır . Buradaki ve 
Birelgobi'deki mihver kuvvetlerini 
hırpalayoruz. Bu kuvvetler şimdi 
Şimal batıya doğru çekiliyorlar. 
Bizde seyyar kuvvetlerle bütüu 
bölgeyi tarıyoruz. 

ftalyanlan dü;Şünmek zorunda 
bulunan Almanlaı büyük kollar 
teşkilini tercih ediyorlar. Mihverin 
piyade kuv.e.tlı!ri Elduba civann· 
da büyük kayıplar vermiştir. Çöl· 
de hüküm süren büyük kum fırtı· 
nası hava faaliyetine ma~r olu
yor. 

Ankara : 6 (R. G.) - Üç 
gün süren durgunluktan sonra 
Libya cebhesinde yeni har~kat 
başlamıştır. Birelgoli de büyük 
muharebeler olmuş, ltalyanlar kaç· 
rnıştır. Libyada verilen topraklar 
olduku gibi geri alınmışhr. DüŞ
mamn kayipları büyüktür. Keza 
malzeme zayiatı da çoktur. 

Kahire : 6 (a. a.) - İngiliz 
kuvyetleri ~ , Eldudada düşmanın 

elinde kalan toprağı da geri aldı. 
Bugüne kadar İngiliz üslerine ge· 
len esirle, 3000 ltalyan, 2000 Al
mandan fazladır. 

• • • 
ANKARAD1\KI .MAÇ GiZLi 

RAPOR 
lngilızlerle Fenerliler.in maçı 

2 - 2 berabere neticelendi 
Alman mahfilleri de 
Amerikanın gizli 
planiyle meııul ! 

............ ı 
Ankarada ilk ı 
grup halinde ı 

ı • 

K agseri Civarında 
Bir Tren Kazası 

iKi MARŞANDiZ ÇABPIŞTI 
Kayseri t s:(Türksözü muha· 

birinden) - Şafaatli ile~ Yerköyü 
istasyonları arasında bir tren 
kazası olmuştur.' ( lki marşandiz 
çarpışmıştır. Makinelerde v.:.__bir 

kaç vagonda hasar vardır· Yolcu , . 
trenlerinin bu:kaza ile bir ala· 
kası yoktur. Seferler muntaza . 

man yapılmaktadır. 

laglltereye ve 
Şimali lrlandaya 

- Şimdilik -

Amerllcanın askeri 
ıembollll yardımı 

Nevyork : 6 ( A . A. ) -
Ayandan Relled gazetecilere , 
Amerika birleşik devletlerinin önü· 
müzdeki ilkbaharda lng-iltereye 
ve Şim~ll lrlandaya Sembolik ·ma 
hiyeti olmak üzere birer askeri 
müfreze ve harbi devam ederse 
ihtimal 1943 temmuzundan önce 
tam kadrolu bir sefer heyetinin 
gönderileceğini söylemiştir • 

Berlin : 6 ( A. A. ) - Alman 
siyasi mahfilleri Amerikanın 1943 
de Avrupaya bir kaç milyonluk 
bir ordu göndermek ,.için plinlar 
hazırladığına dair çıkan haberlerle 

Ankara 6 \ Türksözü mıı - ilgilenmiştir . Çünkü bu haberi 
habirinden ) - Kı}metli misafir- Ruzveltin katibi doğrudan doğru• 
!erimiz İngiliz Futbol takımı ile ya yalanlamamışbr . • 
Fenerbahçe takımı arasında bu- Almanya bu planları inceledik 
gün Ankara Stadyomunda bir ten sonra bu hususta vaziyet ala· 
Futbol maçı yapdmıştır .·Çok ha- caktır . 
raretli ve samimi olan bu maçın Vaşington : 6 ( A. A. ) _ 
44 üncü dakikasında Fenerbahçe- Dün Ruzvelt • gazetecilerle yap-
liler ilk gollerini atmışlardır • Bi- tığı görüşmede grevlerin kontrolu 
rinci haftaym O - 1 neticelen· hakkında Simitin teklif ettiki ted-
miş, ikinci haftaymda 8 inci da- biri çok şiddetli bulanların itiraz 
kikada yine Fenerliler ili.inci gol· lanna ragmen mümessilller mecli 
lerini:kaydetmişlerdir . sinin kabul ettiği kanun projesine 

Bundan ıonra 25 inci ve 44 rtair hiç bir tP.foııirde bulunmamıf 
ünçü dalı.ikıdım.la lngilizler birer br . ·lfü suale cevap veren Ruz-
gol çıkararak maçı 2 - 2 bera- velt , ordu ve donanma muhtelit 
berlikle bitirmiılerdir. komisyonunun ~zli bir raporunun 
. Stadda asgarf 30,000 seyirci bir gazete tarafından neşri etra· 
vardı , f ında tefsirlerde bulunınamışhr • 

Bugünkü maçın arasında in- Vaşington : 6 ( A.. A. ) -
giliz Jcafile reisi hoparlör ve radyo Harbiye nazırı Simpson gazeteci· 
ile Türk • lngiliı. dostlu~undan ı \ere beyanatında Avrupaya gön• 
ve dostluğun samimi bir tenhiirü ı derilecek sefer heyelinin teşkilatı 
olan bu:spot temasından duy- hakkında hazırlanan gizli planın 
duğu memnuniy eti it.har etmiftir. neşrini dürüstlüğe ve memleket 
Bu beyanat Türkçeye de tercüme i severliğe aygın bir hareket olarak 
edilerek neşredilmiıtir. vasıflandırmıştır . 

Ara 

·KIZILAY Briıtol : 6 ( a. a. ) - lngili7. 
bahriye nazırı, tecavüzün sonunda 
jRkonya için lrnıançlı olmayaca. 
~ını ihtar. etmiş ve demiştir ki : ---------

Japonyada ldyasetli görüşün 
hakim olacağını sanıyorum . Fa. 
kat tehdıt azalmı§tır . Tecavüz 
bellci de pek yakındlr . Rus har
binden bahseden Nazır Leningı ad 
ve Moskova müdafaalarından baş · 
ka müstevlileri Rostof ve Kaıa - j 
ıoktan koğan Rusları övmüş ve 1 
Almanlerın Maryapo!a do~ru kaç· 
tıkları haberinin cesaret verıcı 

bir şey olduğunu söylemiştir. 

Tokyo : 6 ( a. a. ) - Do~u 
Asya ekonomik konferaneı , ha
riciye nazırı Togonun bir nut
k.uyla açılmııtır . Nazır demiştir 

ki : Japonya Doğu Aıyada yeni 
nizam kurulması · hedefini görü· 
yor. lngiltere ve Amerika Japon 
taaavvurunu büyük engellerle kar
fılıyor . Siyast durumun gelişimi 
vahim bir yola girmiştir , 

Uıak Doğu tarihin en büyük 
buhranı ~ erşısındadır . Bu hal 
millt].müdafaa için ,büyük bir ik
tisadi aıim gösterilmesini istiyor. • 

Sovgetlerin Almanlardan~ aldıkları molörlü kuvvetler 

SOVYETLERE GÖRE. ıH••ff•••••• .. ••ff••••ffı ıı ALMANLARA GÖRE 
'. ı 1 

;i~:~:!~~e:!~r :~a~~:d~ru::~nka~r-- ı Cenupta yeni, 
larımızdan temin edilecek hir iaş~ 

sistemi kurmalı) iZ . Alman hezı·metı' 
Londra : 6_( a. a. ) - Ga-

zeteciler , japonyanın Hindiçini-
deki Japon kıtaları hakkında A· 
merikaya verdiği cevap münase
betiyle Japooyanın vakıt kaz.an
maya çahştığını yaııyor . Deyli 

(Gerisi 3 ılııoU •Tf•ü> 

Bir cok kasabalar . 
dün geri r alındı 

·Ankara 6 (R G.) - Almanla· 
rın Moıkovaya karşı taarruııarı 

• Sovyet Ceptiesıne 
ıı altidll•r 'haberler f 

Rodyo ôazete:al • i SUtunumuzdadır i 
: ........................ : 
çok artmıştır. Bu bölgede hareket 
sıhrın altında 25 dir. Stalino cep 
hesinde Rus taarruzu başlamıştır . 
Kııbiserfth da geri alınmıştır .~ Tan· 
garaf da Almanlar tarafından bo 

< Gerbl 3 "iiııoii' sa1Jad&) · 

• 

Moskovaya 
yeni akm 

A imal' kuvvetleri 
ileri ha,,eketlerde 

Berlin : 6 (a.a) - Sovyetler 
birli~i - Polonya karşılıklı yar· 

(Oerlsl 3 Unoü aa1tada) 

K 
ızılay Haftası dün, bitti • Bu~husust günler münasebetiyle yurdu
muzun her köşesinde vatandaşlarımız, bu kıymetli kuruma karşı 

ötedenberi besledikleri sevgi ve aJilkaya yeni bir hamle, yeni bir 
hız vermiş oldu . 

Her vatandaş onıı yaptık• maddi ve manevt yardımdan iftihar 
edebilir . Hakikat meydandedır . Şu son g il n 1 e r d e Ada • 
namızın Kmlaya yaptığı para yardımı hepimiıin içini açacak, ferah
latacak ve g~sümftzü kabartacak kader büyük ve hareketli olmuştur. 
Bir Kızılay haftası yapmak, onu yalnız , senenin belli günlerinde ha · 
tırlamak için değildir . Bundan maksat, her büyük işimiz · ve başa . 
rımız için · ayırdığımız günler gibi, bu en ıefkatli Kurumumuza layik 
olduğu ehemmiyeti vererek , yarın yapaca~ı yeni iyiliklerde 
ona imk!nlar hazırlamak içindir. Bu imkAnlar biıim Kı:ıılaya k arıı 
hiç eksilmiyecek, durmıyacak alAka ve yardımlarımıı.dır, 

Kızılay, en kestirme tarifiyle kara gün doıtudur. O, bizden doğan 
ve bağrımızda yaşatıp büyüttüğftmilı. en hayırlı ve faydalı bir tefek, 
killdür. Onun sulh ·vo harp zamanlarında mühtaçlara yaphA"ı yardım
lar , düşenlere uzattığı eller , aayılmıyacek kadar çok ve o nisbette 
büyüktür. Hepimizin kudretimiı.e göre ona karşı gösterdiğimiz ıcvgi 
ve al!ka günü gelince en büyük bir iyilik, bir insanlık ve ebediyen 
unutula.mıyacak bir minnetterlık halinde yükselir , 

Bir harp olur, vatan uA-runda kanını akıtan,yaralanan cMehmede> 
ilk olarak Kızılayın şefkatli ve iyi edici eli uzanır . 

Yurdun bir köşesinde bir su baskını, bir yangın , bir yer sarsın. 
tısı olur, yüzlerce, binlerce yuva yok olur, yüzlerce ve binlerce yurt
taş yersiz, yuvasız, aç ve çıplak kalır, hiç vakıt geçmeden ııcak ku
cağını açan , kurtarıcı elini uzatan , onıı barınacak bir yer , giyecek 
ve yiyecek temin eden bir kara gün dostu c Kızılay > yetişir. 

Kıııleyımız geçen senedenberi,hudutlarımızda kar ve yağmur altın
da bu Cennet yurdun bekçileri ~ Mehmed '> Jlere) ıııtıcı giyecekler 
hazırlamakta da mühim çıdışmalarda bulunmaktadır • Onun iyilikleri 
sayılmakla bitmez . Bu kadar güt.el , inıani ve iyi işleri yapan kara 
gün dostu < Kızılay , la alA.kamızı kesmemek, bilikis her gün biraı. 
daha artırmak hepimizin başta gelen en yükıek bir yurtseverlik vaıi· 
fesidir . - S. G. 
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[JAVACILIK BAHiSLERi j 

Nevyorka bir 
hava hücumu 
yapılabilir mi 

Avrapab bir mıtebaıııı, Alm~nlann blyle 
bir 'ey yapıp yapamıyacatını anlatıyor 

A
merika ile Almanya ve ltalya
nın araları gün geçtikçe açıl· 

maktadır. Gerçi ~harp ilan c· 
dilmemişlir; böyle olmakla bera· 
her bu memleketler arasında bu
gün harb haline çok benıer bir 
vaziyet vardır. 

Şimdi ortaya yeni bir mesele 
çıkantmışbr : Mihver tayyareleri 
Amerikayı bombardıman edebilir 
mi? 

Avrupalı bir hava mütehassı · 

sa bütün dünyada gürültülü akis· 
ler yaratan bu suale şu cevabı 
vermektedir: 

Filen muhasamata başlandık· 

lan yirmi dört saat sonra Nev· 
york Alman tayyareleri tarafından 
bombardıman edilebilir. 

Böyle bir taarruzun muhtemel 
hedeflerini tetkik edelim ; Mihve· 
rin şansına olarak bütün Ameri· 
kan tayyare fabrikaları Atlantik 
ve Pasifik Okyanusları sahillerinin 
pek yakınında bulun~aktadır. 

Brewster, Grumman, ve Re· 
pullic tayyare fabrikaları Long ls
lindın üzerinde bulunmaktadır. 

Meşhur Gleen Martin fabrika
lan Baltmoreda, Vought-Sikorsky 
fabrikaları Stratfordda, Curtiss 
Wrght fabrikaları New Jerseyde 
(.;aldwlde bulunmaktadıı tar. 

Kaliforniyada Los Angeles 
kurbünde de meşhur Boeing fab
rikaları bulunmaktadır. Bu' fabrika
lar da Japonlara miikemmel bir 
hedef teşkil etmektedir. 

Bundan maada Massachusetts· 
de Boston tayyare merkezleri, 
Meksika körfezi üzerinde Galves
:on tayyare merkezleri, Texasda 
;ok zingin petrol işletmeleri, New 
)lhtus limanları vardır. 

Gerek Boslon, Galveston, ge· 
ekse Texas ve civarındaki liman· 
ar mükemmel ihracaat noktaları · 

lırl 
<Yeni lngillere> tesmiye edi· 

en mıntaka makine sanayinin mer 
tezidir. 

Pensylvania da a~ır sanayiin 
e çelik sanayiinin merkezidir. 

Pensylvania ise Atlantik sahi 
nden bir saat mesafede bulun· 
1aktadır. 

washington, Chicago, Detroit 
ibi pek mühim merkezler sahil· 
~n anlak birkaç saatlik uçuş 
esafesindedirler. 

Amerıkan maliyesinin can da
arı olan Nevyork ise Atlinlik 
kyanusunun kenarındadır! Unut· 
amak gerektir ki Nevyorkun nü· 
:s kesafet Londranın kesafetini 
bk geride bırakmaktadır! Halbu· 

Nevyork bugün Londradan 
500 mil Bordeauxdan da 3600 
~l mesafededir! Bordeaux ise bü· ı 
~ mesafeli Alman • Kuriers> 
ı>cke - Wulfe tayyarelerinin üs- 1 
idürl 

Brest de aşa~ı yukan ayni 
:safededir 1 

Almanların yeni <Heinkel H. 
7, bombardıman tayyaresi Brest· 
~ Nevyorka kadar yere inmek· 
:in gidip gelebilir ve bir ton 
:Jetinde bamba taşıyabilir. 

Gerçi bir ton ~bomba ehemm· 
~tli bir şey de~'ilse de .bunun la· 
düdü ehemmiyet peyda edebilir. 
Fakat bu bombardıman layya

j1 Brestten kalktıktan sonra Ka
::lada Montreal'ye gitse ve Nor· 
Jte Stavanırer yolu ile avdet 
e 2500 kilo bomba taşıyabilir. 

Bu bombardıman tayyaresi 

Groenlandı üs olarak istimal ede· 
bildiği takdirde Nuvyork üzerine 
7500 kilo bomba atabilir. 

Almanlar Groenliindda bir üs 
tesis ettikleri takdirde; Nevyorku 
bombardıman etmek için cju 88> 
Junkers tipinde bombardıman tay· 
yarelerini istimal edebilirler ve bu 
tayyareler 2000 kilo bomba alabi· 
lirir. 

Faraziyelerimizi daha ileri gö- 1 

lürelim : 
Amerika muharebesini Akde· 

niz muharebesi sistemi ıizerine 
mütalea edelim . . Bu takdirde 
Hitler muhakkalı: şaşırtma manev· 
rasını tatbik etmek istiyecektir . 
Bu şaşırtma manevrası cenubi 
Amerikaya asker ihracı suretile 
yapılacaktır . 

Dakardan Berezilya da Na
lal'e 1930 mil mesafe vardır. 

Bu yol Fransız ve ltalyan 
tayyarecileri tarafından yüzlerce 

defa a,ılmıştır . Natal üzerine ya· 
pılacak bir hücum iki netice ve· 
rebilir • 

Birincisi Mihver Latin Ameri
kasında mühim bir üs tesis ede· 
bilecektir . Unutmamak gerektir 
ki Latin Amerikası Alman ve 
ltalyan prapag-andası tarafından 
adamakıllı ışıenmışur . 

ikincisi : Birleşik Amerika 
deniz ve hava kuvvetlerinin mü· 
him bir kısmı cenubi Amerikaya 
gitmek için şimali Amerikayı ter
kedecektir. 

Fransanm iştiraki veya ademi 
iştiraki ile merkezi Amerikada 
Martinipue üzerine yapılacak bir 
hücum Mihver için pek mühim 
neticeler verebilir • 

Bu sayede Panama kanalı 
üzerine bir hücum yapılabilir. 
Nevyork da buradan kolayca bü 
cuma uğrıyabilir . 

Antilles adalarından bir veya 
birkaçının işgnli meselesi de 
vardır . 

-2-
Bir cuma akşamıydı, Ulvi 

her günkünden daha evvel eve 
gelmişti, 3 üncü icat merdivenle
rini çıkarken o zamanın modası

na U} gun bir valsı mırıldanıror· 

dı.ı; kapıyı uzun uzun çaldı, ara
lıkta lıı:arısını kucakladı, ellerini 
ona uzatan lüçük Nejdeti uıun 

uzun öptü ve cebinden çıkartarak 
lı:arıaının kaç gündür hayaliyle 
yaşadığı ôavetiyeyi uzattı; ye
mekte herkes gülüyordu, Nccdeti 
bir itina ile yatırdılar. Leman 
dolaptan çıkardı~ı eski tuvaletini 
hem gözden geçiriyor, hem tamir 
ediyordu. Bu sırada Ulvi şe:ı · 
longta hem roman okuyor. hem 
de lcarısıyla konuşuyordu; ona 
yarın çok güzel olmasını, baloda 
herkesin ona hayran kalmasının 

Ultım olduğunu söyledi; fakat 
Leman müteessirdi, hiç hir mü· 
cevbaratı olmadığı için bu güzel 
eğlencede güzel göğsüne ne ta · 
kacağını ? ne yapacağını düıü· 
nüyordu; Mali vaziyetleri de iyi 
değildi; henüz yeni ev değiştir· 
mitler ve İJ i eşyalar satın almış· 

!ardı; lwcası genç karısının bu 
üzüntüsüne de çare buldu, ona 
bir arkadaşından o gecelik bir 
kol.}·e almasını ve böylelikle ıü · 
ı.el göğsünün boş kalmıyaca~nı 

ıöyledi. Evet kocasının dediği 

d<>tru dağilmiydi, isterse pek 
ata Raif Paıa zade Mualla'dan 

TORKSOZO 
M CL&ZlI e EES :ıs :ac::::n c:= . 

AKAlA MAHDUT 

YERlERDE EKilECEK 
Bu sene Ziraat Vekaletinin 

emirleriyle lzmir mıntakasınclau 

tclırimiıe gelecek olıın 2000 ton 

alı:ala.tohumunun yalrıı r. Seyhan
Ceyhan nehirler i arasında tesbit 

edilen sahalarda ektirileceğini ve 

pamuk islAh kanununun bu yıl 

tamamiyle tatbik cılıleeeğini lıa · 
ber aldık. 

Toroa Fabriko&ında 

bir kontak kaza•ı 

Şehrimiz Toros fabrikasında 
elektrik kontağı neticesinde bir 
yanğın başlanğ'ıcı görülmüş ise de 
kısa bir zamanda ~öndüriilmiiştür. 

Açık tefekkür 

Fabrikaınmfa bir kontak ne· 
ticesi çıka-:ı yangın vaktinde ye· 
tişen itfaiyemize , Elektrik Şirketi 
memurlarından Nazıma ve zabıta· 
mıza açık teşekkürlerimizi Türksö 
zü sütunlarında sunanı . 

Toros Fabrikası Sahibi 

Kokinaki 

BUGÜN YAPILACAK 
FUTBOL MAÇLAR/ 
Bugün Adana stadyomunda 

saat 11,30 incirlik gençlik- Ada· 
na ırenclik, saat 13,15 de Ceyhan 
gençlik - 6ıncı Demir spor ve 
saat 15 de dt' milli mensucat Ma
latya mensucat gençlik kulüpleri 
karşı l~şacaktır. 

Hiller , bu adaları Giridi iş

gal ettiği gibi işgal etmeğe mu· 
vaff ak olursa Akdenizdeki gibi 
kıymetli bir üsse malik olur. 

R., .. , miit•h~ .... ,.,ı,u- .. Q';;... Al-. 

manlar gelecek yaz mevsimi için
de Birleşik Amerikaya hücuma 
teşebbüs edecektir. 

Unutmamak icab eder ki yaz 
mevsimi esnasında Atlanlik Ok
yanusunun ortasında esen rüzgfü·
lar Alman bombardıman tayyere
lerini Amerika sahillerine daha 
kolay siirecektir . 

Bu ı üzgarlar sayesinde esa· 
sen süratli makineleri olan Alman 
tayyareleri saatte 25 kilometrelik 
munzam bir sürat elde edebilecek
lerdir. 

Bu tayyarelerin muhtemel yo· 
lu da şu olacaktır: 

Dakar- Nevyork- Stavenger. 

,Çif çi malını koruma 
k.onıis,qonu içtimaı 

Mürakabe heyeti seçildi 
---·---

1 : ........................ : 

! ; E6ar ham kendine J 
ı ı hemde orduya ı 

ı yardım etmek istersen ı i bir tasarruf bonosu al . i 
: ........................ : 

1 Şeker lbtlkArı 

Ali Rıza Kelle 

Çiftçi mallarını koruma he
yeti ht>lediye tJalonıınria toplan· 
mış1 4087 nolu çiftçi mallarını 
koruma kanununda ya1 ı l ı ~a rtlara 

uygun olarak vilayet nıürakabe 

heyeti ıeisliğ'i ne mektupçu ngah 
Akkaıı ta\ i ıı edilm iştir. 

Bu komisyona ı.ireat müdürü 
Nuri Avcr, veteriner müdürü Şe· 
fık Tezel (lahil edilerek hariçten 
de hetediye, 1i ı aat, ticaret oda· 
lan azaların ı n iştirakiyle }'apılan 

'eçimde Faılı Meto,\ Tevfik Kad
ri Ramazanoğlu , Mu~taf a Üçok 
Abidin Ramazanuğ'lu ve Zeynel 
Bilici asli aıalıklara.:Vehbi Necip 

~eke f tevk'ıf ed1' ld'1 °T;v~~a1na~ı~~~'.e};.:~:u~~:h~~:~ 'l ! hı ve t~a Candan yedek aıalık-
1 Şehrimiz in Tarsuı1 Kapısı ('İ - ' lara alınmışlardır. 

varında toptancı tüccarlardaıı•Ali y l · . k . _ _ o verg.,.ı azanca 
Rıza Kelleşekerın lı:uçuk esnafa 
torba ile sattığı şekerlerin fiat göre alınacak 
mürakabe komisyonu fiatlarına Ankaradan verilen bir habe· 
uygun olmadığın ı ve bu sebepten re göre , hükümet yol vergi~ini 
Ali Rıza Kelle~ekerin ihtikfır su- vatan<iaşın kazanç. nisbeliııe~ gö . 
çiyle yakalanarak adliyeye ve· re alme~ı daha ~muvafık bulmuş 
rildigini yumıştık. ve bu hu!.usta yeni bir karıun P · 

İkinci Asliye Ceza Hakimli· rojesi ha1.ırlanmıştır. Layiha ya 
ğine verilen Ali R11.a Kelleşekt r kında Meclille verilecektir. 
sorgusunu müteakip tevkif edilmiş 
ve Ce:ıaevirıe gönderilm :ştiı . Bu 
ihtilccir suçlusunun muhakemesi 
yarın yapılacaktır. 

Maarif müdürleri 

araıında nakil ve 
tayinler 

Muş Maarıt muauıu Hılmı 

Tunçer münhal Kırklareli maarif 
j 'müdürlüğüne , Sivas lisesi başmu 
i avini ve fizik . öğretmeni Bahattin 
/ Ôrnekal Elazığ lisesi müdürlüğüne 
1 ve fizık öğretmenliğin~. Elazığ li· 
1 sesi tarih - :co~rarya öğr• tmeni 

ve müdür vekili Şeıef Kişmir Ça· 
nakkale orta okulu müdürlüğüne 
ve tarih - coğrafya öğretmenli

ğine naklen tayin edilmiştir. 

Voleybol macları . 
Bugün saat 14,30 da Öğret

men okulu saha ... ında hakem He
lis Kndrinin idaresinde öğretmen 
okulu ile Ziraat lisesi voleybol 
maçına devam edeceL:tı r. 

Yerli mallar hafta11ı 

12 inci <Yerli: mallar ve hı · 
tum haftası :> 12 Birincikanundırn 

itibaren başlıyacakt ı r. Haftayı 
Başvekil Vekili Şülı:rü Saraço~lu 
açacaktır. 

Riitün nlıııllAr iin;; ........ a .... 
halkevleri haf.ta içinde faaliyet 
gösterecek lt: rdir. 

Bir la.tik hırıız.ı 

Elazığ"lı Dursun oğlu Baki Yıl · 
dırım otomobil lasti~ini piyasa 
yerinden aşırırken suç üstü tut•ı· 
larak C.M. Uınunıiliğine teslim 
edilmiştir . 

Bi; demir hrrsı%r 

Siverekli Zülfigar oğlu Meh· 
met Yaza! adında bir şahıs demir 
çalarken yakalanıp adliyeye tes
lim edildi . Suçu sabit görülen 
bu hırsız sorğusunu müteakip tev 
kif edilmiştir. 

j_Oç_Günlük · Hi_kay_e _, 
allanın o binlerce lira kıymetin
deki kolyesi .... 

Kocasına ağlayacak bir şekil
de va1.iyeti anlattı: Ulvi belki 
yolda düıürmiişüıdür eli} e lıt:· 
men ~vden çıktı öyle } a balodan 
çıkarken karısının paltosunu o 
tutmuştu, o ıamıw kolye boy 
nunda idi ... . Güneş doı!arkerı e\'e 
döndü; gel<likleri yo\11 defalarl'a 
gidip gelmiş, fakat kolyeye ne 
rast gelebilmiş, ne d~ bir parça
sını bulabilmişti . .. 

Acı Hatıra 
. 

bu eski ·vali kızından bir kolyeyi 
o gece için alabilirdi, hem de 
istese en güzelini; işte bu ümitle 
çalışmaktan yorulmuş yatar 
yfltma( hemen uyudu. 

Sabahleyin çok geç kalmıştı, 

kocaııı erkenden gitmiş ve Laci
vert elbiselerinin akşama hazır 

olmasını bir puslaya rya:tıp hı· 

rakarak evden çıkmıflı. 

Aklına eski mektep arkada · 
şı Mualla ve kolye geldi; hemen 
giyindi ve onlara gitti, Mualla ye 
ricasını anlattı: bir kaç dakika 
sonra karşısında iı...:in<le her nevi 
taşlar parlayan süslü bir kutu 
duruyordu. Epice siiren hir şaş· 

kınlık tan sonra bir inci kol) evi 
l'eçti ve pek çok teşekkii rl«>r ede 
rek ve yarın yollayaca~ını vade · 
derek arkadaşının evine.len ayrıl· 
dı. 

Akşam 

sütünün ne 
olmuştu: Nejdetiıı 

zaman verikce~ini 

Çeviren: Suad Boydur 

bir kaç kere ihtiyar nineye tt'k . 
raı ettikten sonra; C\den a} rıldı
lar her hiri bir fındıktan aşağı 
'>lmayorı inci gerdanlık Lemaııa 
çok yaraşmıştı, bunu Ulvi yolda 
bir kaç kere tekrarladı. 

Balo çok güıddi; Ulvinin bü
tün genç arkadaşları yalnız •)na 
ikram ediyorlar ve hiç olmazsa 
bir daııs rica ediyorlardı, etra· 
fanda koşan bu- gençleri memnun 
etmek için hepsiyle dans etti , 
şampanya içıi/.bütün balo halkı 
ona onun güıel dekolte göğsüne 
ve bu göğsü süsleyen güzel in· 
cilerle meşgul oluyordu; bundan 
Leman da Ulvi de memnundular. 

Saat 5 <le ancak evlerine 
dön~bilcliler. So;. unurlaıken Le· 
man ko!yeyi kutusuna koymak 
üzere elini boynuna götürdü, fa. 
kat hayret kolye yoktu; evet o 
güzelim kolye yok olmuşt ..: .. .. : 
çıldrracaktı .. ... I Nasıl oldu, Mu-

Muallaya rezil olmuılar<lı, 
yapılacak bir şey vardı, lıemt'ıı 

yarın bir yenisini, bir ben1.erini 
almak. o gece ne Ulvi ne de 
Leman uyudular. f le men sabah 
erkenden bütün kuyumcu !arı gez 
mege koyııldula r.. Yoktu 1 yoktu! 
yoktu 1 o büyülı:lüL:te ona ben1er 
hiç bir elmas kolye yoltu: en 

nihayet bir ,verel e vitrinde bir 
tane gördüler; luyuıncu her biri 
ayrı bir servet olan bu ipe di
zilmiş taş l ara lıebsirıe birden 
4000 liıa i~tiyordu. bu onun a~ · 
zırıdan aldıkları son fiyat idi; ada · 
ma saklamalarını söylediler, t Ka
pıdan çıkan çıkma1. knrarlaştı r· 
dıklen şey şu oldu : Ulvi mae
sın<lan üç ay avans alacak ve 
arkadaşlarından ve amcasından 
horç !"ara istiyecek; Leman ise 
bu acıklı arılarında kendilerine 
yardım etme!li için babatJına haş 

vuracaktı . - Aılı:aaı var -

7 Birinci kanun 19 l l 
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T.tkikler 

JAPONLABIN 
STBATuiK 
EN GEL l,.EBI 

J aponya Uzakşarkla bir ye 
ni nizam kurmak davasın· 

dadır . Onun burada kendi nüf u· 
zu allına 11lnıa~a uğraştıiı yerlt":r 
vardır . Fakat bütün bunları elde 
edebilmek için biricik stratejik 
amil de Japonya değildir . Kcn· 
disi Rusya - Siberya hududundan 
uzakla bulunduğu ıçın burada 
Mançukukuoyu almıştır . Bundan 
başka şimal Çini işgal etmek , 
cenup Çindc önemli limanları ele 
geçirmek suretiyle de durumunu 
bir kal daha kuvvetlendirmiştir. 

Bundan onra Japonya , Fran-
.m 1 lindiçinisini de işgal et· 
miştir . 

Japonya buraya el uzattıktan 

sonradır ki o bölgelerdeki 1ngiliı 
ve Amerikan menfaatlerine çarpı 
şır bir duruma girmiştir . · 

Birleşik Ameril Filipinde 
büyiik bir nüf 111. sahibidir • Bunun 

- gibi lngilizler Malayada , Felc
menkliler de Doğu-·- Hint adala
rında kuvvetlidir . Bu sebeple şi 

maide Rusyadan cenupta lngiliz 
ve Amerikan bölgelerine kadar 
uzanan saha üzerinde 'eğer Japon 
ya her hangi bir çatışmaya gire· 
cek olursa o zaman , pek çok 
uğraşmak zorunda kalacaktır. 

Ayrıca Çini de unutmamak 
gerektir . Yıllardanberi Japonya 
burada yıprandırıcı bir harbe • gi· 
rişmiş bulunuyor. 

Şimdi Japonyanın Siyamı ken· 
di hüküm ve nüf u7u altına almak 
istediği bahis muvzuu oluyor. 

Burayı almakla Japonya, hem 
Singapurun arkasını çevirmiş , 
hem de Birmanya yolu üzerinde · 
ki baskısını artırmış olacaktır . 

Burada Ameri1'alıların , Jngi
li:ılerin büyük haıırlıklarda bulun· 
duğu haber veriliyor • 

Donanmaya gelince : Japon 
dOnanmac;tnln 1.-ıımrPtlo oldutufta 

şüphe yoktur . Fakat muhasamat 
başlıyacak olusa japan donanma
sı , lngiliz , Amerikan ve Rµs 
donanmalarının birleşik harckitı 
karşışında kalacaktır . 

Amerikan donanmasının bas
kısı Honolulu ve Maniladan ırelf'· 

cektir . Ayni zamanda c~nuptaki 

kuvvetli Singapur mev1.ii de İngi
liz donanmasının üssünü teşkil 

edecektir . Öte taraftan Avustu
rnlyanın durumunu da hesabıa 

katmak lbımdır . 
lşta Japonyanın hesaplamak 

zorunda olduğu stratejik engeller 
kısaca bunlardır. 

Nesebi gayrlıaldll 
çocalllar meıelell. 

Ankara : 6 (Hususi) - Adli· 
ye Vekaleti tar~rından nesebi gay· 
rı sahih cocukların \ aziyetlerinin 
ıslahı için ne gibi tedbirler al·r· 
ması. lazını geleceği etrafında vi
layetlere gönderilen tamime ce· 
vaplar gelmiye başlamıştır. 

Bu cevaplar vekalcUc tasnif 
ve telkik edilmektedir. Cevap 
vermiyen bazı vilayetlere de tekit 
mahiyetinde tezkereler gönderil-. 
miştir. 

Bıı hususta verilen m(ılumaia 

nazaran vekalet bıı cevapla• ı tet
kik ettikten sonra edineceği ka•· 
naate göre bir rapor hazırlayarak 
alakada r vekaletlerin mütalealannı 
almak ü1ere kendilerine göndere· 
cektir. 

Nesebi gayri sahih çocukla
nn durumlarının ne suretle ıslah 
edileceği hakkında Ankaradaki 
hukukçular arasında türlü mütale· 
atar ileri .sürülmekte ve münaka 
şalar olmaktadır. Verilc;cek karar 
hakkınd~ ·bunların hemen hepsi· 
nin de müştereken vardıkları ne· 
tice bundan bir kaç sene evvel 
olduğu gihi hazırlanacak bir b 
nun layihac;iyle nesebi kayri salıitı 
çocukların ebeveynleı i tarafından 
tanınması ve bunların tsciliyle 
mümkün olac tktır. Bu mahafil bu 
gibi çocukların ancak bu suretle 
va:r.iyetlerinin ıslah edilebilecetini 
ve bundan başka bir çıkar yol 
olmadı~Jnı da ili ve etmektedir. 
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SiYASi u• ASKERi 
GORÜŞLER H 

MOTALEALAR 

An•ara Radyo Gasetısl 
Dl5 HABERLER 

Usüıarll wu1ret111de 
dellflllllll JOIE 
INGIL TERE - IRAN 

lnglttere, Romanya, 
•-rıatan ve 
Flalandlya il• 

harp hallnlledlr 

U 
uk farktı 24 nat içinde bir 
delil klik _olmuı detildır. Mı
mafif ıerfinlik berdevamdır. 

Japonlar Hindiçiniye diler 
taraftan lnı;liıler Sinııpura asker 
tabıidine devam etmektedirler. 
Şimdilik ilk plinda tehhkcli bôl· 
ıe SiyamJıörülmektedir. 

Siyam Bqvekili, Siyamın her 
hanıi bir devletle . ıizli muahede 
akdetliti fayi11ını tekzip etmiıtir. 
lnıiltere , Romanya , Macar iıtan. 
Finlandiya ve Bulraristan ile harp 
haline ıirmiı bu1unmıktadır. 

lnıiltere ile lran arasında ye -
ni bir ınl•ımı mevıuundaki tek · 
liflerde henüz teklifı beyan hasıl 
olmuı deflldir. 

Milli Ş.lin Kaalamoniye 
ayo/ı 6a111ı,,,.1 pnti 
Kutamoni : 6 (a. ı.} - Milli 

Şek lninO'nün oehrimize gf'lişleri
nin üçündü yıldö"ümü bugün iç
ten teıahlratla kutlanm11 \'e Milli 
Şefe ot.n sonsuz sevfi ve bathlık 
bir d~fa daha belirtilmiftir. 

Haoa laosırlılı 
Yurdun hava taarruzlanna 

karfl mubafaıa11na temin edecek 
.olan hava haber verme ödevgile 
Tİ için yurdun muhtelif yerleı inde 
kursl1r açılacaktır . 

Ma;,.ı m.mu,.ları 
Sıhhat ve içtimai muıvevet 

Vcldllili maiyet memurlarilt mai
)'et •emuru olıcıklarln tam mu· 
ayenelerinin yapılabileceti haıta
neleri Laeç•iftir. Bu haıtaneler 
Ankara , Sivaı, Erzurum, Diyar
bakır, Haydarpqa nümune ve h· 
tanbul'tla Çocuk Guraba, Cerrah · 
pqa, H11eki, BabkH:r, lamir, 
Konya, MıniM, Sam11111, Adana 

ıme~~et ve Bur• Ahme Vefik 
ı Paıı haataneleridir. 

B" laueau ••6u 
yaluıya ele 1Mrdi 

t.lna zamandın beri Jındar
m•11Mz '.1111'.ıfmdın takip edilmek
te o1H bir bıraıı çetui nihayet 
yakaya ele vermiıtir. 

Savath Halil meırısmda ki· 
,. Muıtaf a ô&beyın bat evinden 
31 demir ile 3 adet darıbıon ı • 
tacs çalarken ıuç ü ti )'akalanan 
Hirriyet mahılluinden Kemal 
Kih ile Hurmalı mahalluinden 
Şükrü Fılka rıkalımp cürmü mf'f 
hut mahkemesine verildıler. 

Bu 11bıkılı auçlular daha 
önce S.vatlı meıraıında kötker 
Ahmet otlu Muıtıfanm bağından 
4 .dırabıon ctemiri , Yılanlı mez· 
raıanda potlı müvezzii Mehmet 
Onalın 1 tıkım keten eıbisesini 

Vügoslaya' da 
çete savaşı 
Londra : 6 (a. a .) - Kahi· 

rede çıkan Yuroslav leblifi, 
Londrada he)'Ccarı u ~ andırmıttır. 
Gaıcteler Yuıoılav vatanperver· 
vcr1erinin yaptıkları hırckct1erin: 

aörülmemiş bir merdan okuma 
oldutunu ıöyley<lf'. Beleraclla 
Arnavudluk hudutları ar11ındak i 
hadiaeler ne bir iıyaıı ne de bir 
ıaklambaç oyunudur. Almanlar 
bu nevi harbin hakkından gele· 
memiılerdir. 

lo91etıere gire 
1 Birinci 51) fadan arlan ) 

şaltılmaktadır. 

Moıkova : 6 (a. a.) - Ruıı 
kıtaları Ta11onrofun kapılarındaki 
Alman müdafaalarında bir gedik 
açmıflerdır. Ruslar, timdi bu 
muv11ffıki} ellerinden fısyclalanma-
§'a çalışıyorlar. 

M••skova : 6 (a. a .) - Volo
kolansk çevresinde yedi günden 
beri ıürf"n muharebelerde Alman· 
lar ölü ve yaralı olarak 10224 
11ker kaybetmiılerdir. 

Londra : 6 ta. a.) - Ruıya
daki hareketlerin aeliıimindtn 
bahseden Ncv_york Tltymis gaze· 
tesi diyorki : 

<Almanlar ilk defa boıguna 

utramııtır. Bunu görmek ıçın 

Roetoftan oekilitini anlatın Al· 
man teblitini okumak yeter. Bun
larda havaların fenalığı. Ruslanrı 
ytnilmeyi kabul elmc:yifi gibi 
mazeretler vardır. Mare11l Brav· 
tiı'ie cenup cebhesine yollan••· 
ıı buradaki matlubi)eli açıkca 

'iıbat eder. 
Moıkova : 6 (a.ı, - Sovyet 

tebliti : Dün gece lıtıtalanmız 
cephede <lüımanla çarpıttı . 

Al•••lara gire 
( Birinci aayf adan artan ) 

dam paktın~ Alman mahfilleri e· 
hemmiyetaiz ve manasız görüyor
lar. Şu nokta belirtiliyor ki : Ne 
pakta ne de :ıöylenilen noktalar· 
da cSovyetler birlitinirı zaferin· 
den> sonra Polon\'anın alacatı 
tekilden .bıhıedilmittir. 

Berlin : 6 ( a. a. ) - Alman 
tebliti : Doluda muhtelif ycrltrde 
dilfman mahalli hücumlar neti· 
celinde kaçmaya icbar edildi . 
Doneç kavıinde Rusların hiicum
lırı plıkOrtilmOı~. afır kayıplar 
verdirilmiftir • 

Leninıraddın yapılan bir Ruı 
çıkış hareketi akim kalmıı , kanh 
ka} ıplar verdirilmiftir . 

A im.,. teblili 
Bertin : 6 ( A.jA. ) - lngi 

liz tayyareleri Manı ve Holanda 
sahiline hücum etmiıler bunlardan 
sekizi düıürülmüıtür . 

VIJWllla aatlla 
Londra : 6 (ı .a) - Hindi•· 

tan bqkumındanı Veyvel demiı 
tir ki : 

<941 yılı aavqının neticela· 
rinden çok memnun olmak yerin 
dedir. Bu yıl biıim için ancak 
nazik olabilirdi. Çünkfl asker mev 
cudu, techiıat ve diter bakırrdan 
düımanın üıtiinHltii ıle baılımıı
tı. Bir. ise henOı hazır değildik 
ve fenH techiıatlı idik. Hitler mil 
letlne 941 de zafui vadetmiı. fa
kat muvaffak olamamııtır. Yilma 
sonu ~biıi herıamından ıiyade 
kuvvetli ~bulunmıktariır. Düımın 
iıe mflbim kayıplar vermekte ve 
itimadınıda kaybetmiıtir. 

A•erlll•a • lapoa 

l iaı.mı , 1 Urek, 6 "öten bı · 
ç91'ı. 3 ıu ta11. 2 terazi ıöıfinü 
Bahri Pqal:meı.rıımda mfltl'kait 
yOıbqı lımıilin bat evinden 1 
kovan balansı, 4 adet ctırabıou 
demiri , ayni meıradı Adananın 
Ulucami mahallesinden kötker 
Arifin bat evinden 18 adet darab· 
ıon demiri, iki çivi ve Arifin 
komtuıu köıker.Mahmudun bat 
evinden_ 10 adet dırıbıon demiri, 
Hibanm bat evinden 48 adet dı· 
rıbıon demiri, Kurttepe civarın· 
da bat evi bulunan tabak Ömer, 
Simaar Sabri ve kardeşi Yuıufun 
evlerinclen 2 kendir, 1 brmık. ı 
yaba, 1 kflrek, Karaembiya meı
n11ndı: maliye veınedarı Ahmet 
Ôzbeyin 1 t de..-ir çalan Bılmıın · 
dı mah~eaindtn Mahmut otlu 
Celll ile ayrancı adında daha iki 

1 

'rkadqlırı bulundutu ve mesruk f 
demir ve ellerindeki malları bir 
phsa ıattık1armı ikrar etmiı ol· l 
duklarıadan tevkif edilmiflerdlr. 

, ......... ~~!= 
' 

Telıraf di} or ki : Japon} a cev•

bını çabuk vermiştir . Faht bu 
c~vap asıl meseleye dotradın 

dotruya dokunmuyor . 
Duı um o kadar ıerıindir ki, 

tecıviiıe kartı kurulın cephenin 
her ihtimali önlemete haıır bu
lunm111 ıerektir . 

•••••••••••••• 
Fransız 

vapurlanm 
Almanlar alıyor 

Londra : 6 (a. ı.) - Al· 
mantar Libyaya kuvvet gönder
mek için bütün Fransıı vırurla
rımn el koymak ibcredir. Marsil· 
yırla } ükaelmiş upurlır, Oran 
yolu ile Trabulusa ~idi_yor. Doil 
Skeç aaıettııi Vitinip ) akında 
Kömü'li•tli" ale} hindeki paktı 
imıalayacatını haber veri~or. 

••••••••••••• 
HALIN BEYiNi Ti 

Vaıinglon : 6 ( A. A. ) -
lng'illerenin harp ilanından sonra 
Amerika ile Finlandiya münase
betleri sorusuna Hal , • münase· 
bat , harp ilinından evvel ne 
ise öyle kılacakhr . " cevabını 
vermislir . 

1agms.1raa-1ow,et 
•lıallerelerl aıada 

Londra : 6 ( A. A. ) -
Taymis gazetesi baş yazısmda, 
bir lngiliz - lran - Sovyet an
laımasının imzası için yapalan 
müzakerelerin uzamasından ıikl· 
yet ediyor ve bunun lngilterede 
can sıkıcı bir ıey olarak karp· 
landıtını ve bu halin Büyük Bri· 
tanya ile Sovyetler Birliainin orta 
şarktaki nüfuzlarına zarar getire· 
bilecetini yazıyor • ......... . .... ...... 

Londra : 6 (a. a.) - Dorsets
haile Kruvazörü Cenup atlasında 
b:ı Alman ticaret remisi batırnut· 
..... ...., ..... 

ı..o.dı.a : 6 (a. a,) Britanya 
b11 .akta• ,rece ;yansını bir daki· 
ka. ıec:edetl : itibaren Finlandiya, 
Romanya· ve Macaristanla kendisi· 
ni harp halinde ilin edecektir. 

ilan 
SEYHAN Vlll YETi HUSUSi 

MUHASEBE MOOORLOGOIDEI 
· 1 - Vali konağı için 

4.S0x667 ebadında havı 12 mi· 
lim uzunluğunda deve tüvü 
ırenginde yıkanmamış bir adet 
Isparta halısı açık eksiltme su
retiyle sabn ahnacakbr. 

2 - Açık. eksiltme 18/12/ 
"941 Perşembe günü 10 da 
Vilayet Daimi encümeninde 
yapılacakbr. 

4-7-10-16 13668 

lngiliz hava 
taaliyetleri 

Lon<lra : 6 ( a. a. ) - Hava 
naıırlıtından : Sahil tayyareleri
miz Norveç, Hollanda, ve Fransa 
açıklarında ıef er eden düıman 
vapurlarına hücumlar<la bulun· 
muftur. 

D6ımının bir bahkçı 11em111 
batmlmlı ve diter bir iııe va
puruna da isabetler kaydedilmif 
tir. Bir tıvyaremiı dönmemiıtir . 

Balllewl Belllllbl· 
d••: 

Gilıel sanatlar komiteainde 
açık olan bir uılık ıçın 13 12/ 
941 cumartesi gür.Ü saat 18 de 
seçim yapılacaktır. 

Bu şubeye kayitli bulunanların 
o aün Halkevine gelmeleri. 

13612 

Çlf ÇI BIRLl811DEI : 
Ziraat Vek&leti tarahndan 

Adanaya lzmir r.untakasmdan Aka
la pamuk çitidi getirilmesi tekar · 
rür elmit olduğundan bedeli mu
kabilinde bu' çifitten almak ~isti
yen çiftçimiz.in malumat almak ve 
kayıt olmak üzere 15-12-941 
Birinci kinuna kadar müracaat 
etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

5-6-7 13667 

Adaaa AlllJ• TIC•· 

nt BAlll•"lbllleD : 
Esas ; 941 /39 
Adana lclarei humaiyeaine 

iı'.afeten veklll ıvulcat Halil Naci 
Durahn Adanadı mukim Pirdede 
Muıtafa varisleri ve öHl mühen
diı Abduasamet vereaeıi Tarık 
aleyhine, inpat bedelinden mil· 
tevellit 11256 liranın tahlili hak· 
kındıki davımn )'apıan duruıma 
11 neticesinde : Davacı idarenin 
bu baptaki dıvaıının reddine, 
mutekabilen d11va edilen 475 lira 
18 kurutun mllddei idareden tah
silile Pirdede Mustafa vereseaine 
verilmesine 19 eyl61 941 tarihinde 
karar verilditi, mahalli ikameti 
meçhul olan Tarık vereaeıi Tarıkın 
malumu olmak izere illn olunur. 

13709 

ilan 
lladlrU BıledlJe

... dea: 
Bahçelerin ıulanma11 için 

Kadirli kaııbıt11na ıetirilecek 

9370 lira muhammen ketifli au 

ifine talip çıkmadıtından 181111 
941 tarihinden iti haren bir ıy 

mflddetle paıarlıta konulmuttnr. 

Taliplerin bu milddet içinde Be· 
lediye encGmenine mlracaadarı. 

1 - ı ı - ıs 13709 

Halkevi Reisliğinden : 
Komiteler tarafuadın ıube baların .. çalıımaları haklundı iıa

hıt verilmek üzere qatıdı yaz.ılı lfÜn ve ıatlerde tube toplantlsı 
yapılacakllr. Halkevinde kaydli olan az.tarın ıubeleri hiıaaınıiı yazılı 
olan gOn ve ıaatlerde Halkevine ıelmeleri rica olunur. 

Şube adları 

Dil, Edehi} ıt 
Gilz.el aanatlır 
Kütüphane 
Semıil 

Halk deraant leri 
Tarih ve MClıe 
Soıyal yırdım 

KöycOIOk 
Spor 

Toplantı tarıhi 

8/l'l/941 Paıarteıi 
9/12/941 Salı 
11/12/941 Pertembe 
12/12/941 cnmı 
13/12/941 cumırteıi 
lS/12/941 paı.arteıi 
20/12/941 cumırteıi 
22/12/941 paıarteıi 
23/12/941 1811 

13710 

Saata -17 
17 
17 
19 
16 
17 
17 
17 
17,30 

1 

• • 

5 
Saıfa 3 ,, 

Asri Sinemada 
Mı tine BU ll$ll Suvare 

8,30 2,30 
Şaheserler Şaheseri 

(DUMANIN) Ladam O Kamelya Eserinden iktibas. Meıhur 
Musukifinas VERDi tarahndan operaya adepde edilen 

OLllllD Alll 

LATRAVIATA 
Yaratıcılan: SJGALO DEMILANON en 1ü2f'l sesli artisti 

Marie Cebotari - Claudio Grollo 
Roma opera Rovayyabn orkestrası ve teganni hey'et1erinin 

iştira kile unutulmaz bir festif al gecrsi 

iLAVETEN: 

STl!N LOREL ~ OLIYER HAHI 

1 1 TUrkçe SlzlU 1 i 

1 Haydutlar Arasmda 1 
En Son Ve En Gülünçlü Komedi 

..... Hadi• ........ 1111 ... 

LlTRAVIATl-LOREL HARBi HAYDUTLAR lRlSIKDl 

SATIUI DRUT TRAITIB VE ALETLERi 
(Cletrak) marka küçük lıtnk traktor F model gaziyle işler 18 beygir 

Yedek parça11 var az çabımıı meyva ataçları aruı sürer beheri (lOOO)lira 
(Deerinı) marka 20 beygirlik iki traktor. > (1000) > 
(Deering) marka 36 beygir traktor çok az çabşmıı > (2200) > 
(Case) marka 20 beyg;r traktor iki ay çabşmıı gaz yakar > (1300) > 
(Fordaon) marka 30 beygir manyatolu son siıtem üç ay çalıflDlf. Be· 

heri (1200)1ira 
(Lans) marka 30 beygir tek ~ilindir radyalorsuz mazotla işler. Be

heri (1500) lira 
(Farmal) marka 20 beygir pamukculara yarar aı çalıımaı. Beheri 

(2~00) lira. 
(Hoffer tirants) marka 90 santimlik harman makineıi bir aeee ça-

lışmış. Beheri (2500) Ura. 
Uon Diri) marn mibzer 24 ekme delikli mOcocldet beheri (450)lira 
(Makkormllc) marn mibzer t6 ekme delaff m0eedcletllehei(3SO)li~ 
(Mak~ormik) orak makinesi ·ya1aız biçer. > (22S)lira 
(Deerını) marka biçer hatlar iki adet biri müceddet. > (400) > 
(Hooc:lson) marka biçer baflar yeri nlsbette yedek parçuı var. Be· 

heri (400) lira. 
(Hoffer sirantı) marka 13 ekme delikli hayvan mllbıeri. Beheri 

(200) lira. 2-3 187~ 

M6racaat malali : 

Bam Berile• Çiftçi 
lnlallta. 

••••• 
ilan 

SEYHll llLl YETİ fil T MORAIABE IOMISYOI 
REISLIGllDEI : 

Sümerbank Hereke Fabrik111 tarahndan sun't ipekle karışık ola· 
rak imal edilen üç tip yünlü kumqın iktisat Veklletince takdir olunan 
fabrika ~tıı fiatları aşatıda 1rösterilmıştiı. 

Alıı veriıte bu fiatlann ıöz öninde tutulmı11 Ula olunur. 

MAMULUN TAKDiR NO FABRiKA SATIŞ FlATI 

soo 
501 
S03 
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i 1 a n 
BELEDiYE RIYRSETllDEI · 

Metresi s1s Kunt 

" 
62S • 

" 655 .. 

...... ....... 
Mlnhal bulunan 60 lira aybk ilcmtll Hukuk itleri müdlrliitfl 

kltipliti için müsabaka imtihanı yapdacaktar. 
A) l•tihana ıireceklerin en aı :orta mektep mezunu olmalara 

ve askerlitini yıpmıı bulunmaları prttır. 
8) imtihan 13 - 12 - 941 cumarteıi ıinü saat on da Bele

diye )'81.1 itleri b6roıunda yapılacaktır . 
lıteklilerin imtihan flniiaden evvel evrakı milıbiteleriyle Bele· 

diye Riya.etine milrıcıatları ilin olunur 13613 

i ı a 
BELEDiYE RIY lSETllOEI : 

n 

KömOr ııbş yerlerinde müıterakim kömiir kili bulundurulma 
11 menedilmlıtir. Aksine hareket .. denlerin ceıalındmlıcakları ilin 

olunur. 13614 



l Adet 2000 Liralık 

' ,, 1000 " 
2 " 750 .. 
' .. 500 .. = 1,500 .. 

ıo ,, 250 .. 
40 ,. 100 " = 4a000 •• 
50 " 50 " 

- H 2S it 

Bankası 
" ........ ., ..... t 

.... .,... : l ... MIO TarA Ur-

ş.be we .... 

4 1000 .. . .. . .,. 
' • 250 " 1ıGOO . .• . .. 

100 50 • 500Q .. 
l2D .. • 40 " 4800 " 
•• .. 20 r: .. 

DIKKA T : HelapillM•ki paralu • 
.......... dipDiyealere İknmiJe ...... ~•• 

• 

•• 
DZ 

llll -THUI ~ D8 

Tii.rksözü 
Gazete i 

Ttirık 

Kı ,Ba 
Diı ve adet~ 

ajAlar 

Kalbi l>ozaaa Jiö, • \fe böbrekleri 
yonnadaır tstıritplatı dindiri 

Llzumbnda slWle 3 ~ .... ~derinden sakıouıız 0; 

her ~ pullu "6~ 1'1iarla isteyiniz. 


