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ı RUSYA'DA ı • • • • : Kafkasya ı 
l Petrolleri i 
• • ! yakılıyor ! 
• • t Bir Rus ordusu f 
: imha edilmiş ı 
ı Molzok'un işgali ı 
A.nkara: 12 (Radyo Gazetesl)
Ruslar Kafkaslarda çekildikleri 
Yerlerde petrol kuyularını yak.
maktadır. Alman mütehassısları 

da bu f yangınları söndiirme lele 
ıne-1gulciür. 

Almanyanın yaı taarruzunun 
birinci ıafbası sona ermiş görü 
lüyor. Biraz duraklamadan sonra 
Yeni bir hart:ket başlıyacaktır. 
l\aıaç batısında Almanl1Jr büyük 
bir muvaff akiyet elde etmiş ve 
bir Rus orduıunu imha etmiştir. 

Kafkaslarda ilerleme devam 
Cdi}'Or. Almanlar Malı.ok kasaba· 
sını işgal etmiştir. Bu haberi Stok· 
hoım radyoıu vermektedir. 

Londra : 12 (a.a .) - Times 
ıaz.etesi Kafkasyadaki durum hak
kında diyor ki : 

Sovyet Baıkomutanlığının düş-1 
ll\anı şimıt\ Kafkaıya çevresinden 
tiyade Volga'dan uıak tutmıya 

CGerlsl 1 U.Ooö u.yfada) -
HINDISTAN'DA 11 

Hindistan'da 
Kargaşallk 

devam ediyor 
Revolt genişlemedi 

A.rıkara: 12 (Radyo Gazete•l)-
1-findistan hadiseleri üzerine Mih· 
v,r ve Anglö-Sakson kaynakları 
ayrı ayrı haberler vermektedir. 
Japonya vaziyeti yakından takip 
ttmekte ve fırsat kollamaktadır. 
Japonlar Birmanyaya takviye kı· 
lalan göndermektedir ki bunun 
Hindistan meselesi ile alakadar 
Olduğu görülüyor. 

Bombay, 12 (a.a.) - Resmi 
lcbliğ: 

Köylü kızlarımız tarlalarda falıfırken 

Mahsulün Ofise Teslim 
Müddeti uzatılacak mı? 

• 

BAZI SEBEPLER VE YAPILACAK TEŞEBBÖSLER 
Çilçimizin tayin edilen rıisbetteki mah· 

•ullerini Ofise teslim faaliyeti canla ba,la 
devam ediyor. Bununla beraber, nakil va· 
•ıtalarının kifayetsizliği teslimat mühleti
nin azlığı bir kısım çifçimize geri kalan 
malları vaktinde ofi• depolarına getirme· 
mek endiıeaini vermekte, diğer taraftan 

mühlet bir müdddet daha uzatılırsa ofise 
mürettep miktardan bir kaç yüz ton fazla 
mahsul verileceği ümid olunmaktadır. Ala
kadar mahafilden edindiğimiz malumat<ı 
göre, Ticaret Vekaletile temas olunarak 
mühletin biP haç ,ün daha uzatılması kuv· 
vetle muhtemeldir. 

j Afrikada 
ı\:alıırt! : Z (a.a.) - OrtaŞntk 

lngiliz kuvvetleri umumi kararga
hının tebli~i: 

9-10 ağustos recesi bütün 
kesimlerde devriye faaliyeti devam 
etmiştir. Dün kara kuvvetlerimiz 
bakımından bildirilecek bir şey 
olmamıştır. 

Avcı bomba uçaklarımız mu 
harebe sahası üzerinde faaliyette 
bulunmuşlardır. Fakat düşmanın 
hava faaliyeti mahdut sahada ol
muştur . 

Başlıca hava hücumlanmız 
düşman kamplarına ve taşıtlarına 
karşı yapılmıştır. Şimal Afrika sa· 
hmerinde düşman gemilerine hafif 
bomba uçaklarımız tarafından ye· 
niden muvaffakiyetle hücum edil· 
miştir. Bir mavna batırılmış ve 
bir başkası da hasara uğratılmış· 
br. 

Malta üzerinde avcılarımız 
3 Messerschmitt düşürmüştür. 

Londra: 12 (a.a.) - Harbiye 
Nazırlığının bildirdiğine göre, Ge
neral Gott Ortaşark'ta vazife ba
şında ölmüştür. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 
1 

1 Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yıl - Sayı : 538~1 

. ................... .. 
• • • • • 82 TABIB 

ı • • : • • 
Sıtma Enstitüsünde dün 
tekamül kursuna başladı 

Doktorlarımız dün Atatürk anıtına çelenk 
koydu; Enstitüde tören yapıldı 

ı ............... . 
• Bu yıl tıp fakültelerimizden mszun 82 genç Doktorumuzun : 
f S~tma Enstitüsünde tekamül kursu görmek üzere buraya geldiği· f 
ı nı yazmıştık. Genç Doktorlarımtz dün Enstitüde derslere başla- f 

• 
mışlar M ve bıı mıınasebetle parlak bir tören yapılmıştır. t 

. :>un sahah saat 8 de haşla Vali , Parti Müfettişi , Parti f 
f Reısı • /Fel Mebusu Turhan Cemal Beriker, Matbuat mümessil- t 
: 

leri , şehr!mizdeki Doktorlar . olduğu halde Genç Daktorları- t 
mu: Enstıtünün salonunda yerlerini almışlardı. Valimiz A kif f 

f Eyidofan kürsüye gelerek genç talebeleri selamlamış , on f 
f dakika kadar süren çok özlü bir hitabede bulunarak yeni f 
f Doktorlarımıza muoa/fakigetler dilemiş ve bunu müteakı'p Ens • 
f titünün çok değerli m'Yi.dürü Doktor Seyfi Okan kürsüde yer f 
f alarcık ilk dersi vermiştir. Bir Genç Doktorumuz da arkada#arı f 
f namına ayağa kalkarak heyecanlı hisler ifade etmiştir . t 
f Bunu müteakip Enstitünün bahçesine çıkılmış ve vilô.gelimiz f 
f Etıbba odası tarafından verilen sabah yemeği yenilmiş ve bu t 
f arada genç tabipluimizle memleket sıhhat işleri mevzuunda can· f 
f dan hashihaller olmuştur. f 
• Bu çok ılık ve samimi konuşmalardan $Onra daveiUler Ens· f 
t titüden ayrılmışlar. Ve Doktorlarımız da çalışmalarına dcvcım f '! etmiş~erdir. f 

Oğleden st.>nra da Genç Doktorlarımız başta Halkevi ban- t 
dosu o/dulu halde Parka gitmişler ve Atatürk Anıtına büyük bir f 

• çelenk koymuşlardır. t ................................... 

Meclis garın tatil 
kararı verecek 

Milli Şef aynı gün meb'uslara ve Dil Kurultayı 
deleğelerine bir çay ziyafeti vereceklerdir 

Ankara : t 'l ( Türksözü mu-
habirinden) - Ôğrendiğ'imize gÖ· 
re Büyük Millet Meclisi, önümüz. 
deki cuma günü l ikinciteşrine 
kadar devam etmek üzere tatil 
kararı verecektir. Cuma gü · 
nü Milli Şef lnönü, saylavfara ve 
şehrimizde bulunan Dil Kurul · 
tayı delegelerine bir çay ziyafeti 
vereceklerdir. 

A lman askerlerine 
suykast suçundan 39 
fransız kurşuna dizildi 

Vichy, 12 (a. a.) - Alman 
kaynaklarından öğ'renildi~ine gö
re alman askerlerine suylı:ast yap· 

Uzakşark'ta 
deniz savaşı 

Tulgayi de müttefik 
ve Japon askerleri 

• • .., • • •• \ıııtf •• 

gogus goguse 
• 
çarpışıyor 

Hükumet şehirde kargaşalık· 
ları tenkil için yeni tedbirler a\
lnıştır. Dış bölgelerden bazı polis 
lt\üfrezeleri, Bombay'a gelmiştir. 
Bugün öğleden sonra Patna'da 
Polis, tezahür yapan bir halk 
kütlesi üzerine ateş açtığı zaman 

(Gerı.t 3 üncü aa:rradal 

Başvekilin kabulü 
Ankara : 12 ( a. a. )- Baş

\1ckilimiz Saraco~lu bugün Çin 
Büyük Elçisini kabul etmiştir. 

lngiliz bomba uçaklarının hombardıman f aaliyeli 

Un fiyatları davasına 
dün de devam edildi 

Amerikanın saniyede 
verdiği harp masrafı 

Ankara: 12 (Radyo gazetasl)
Gelen haberlere göre , Amerika 
her saniyede harp için 448 ster
lin masraf yapmaktadır . (Yani 
2500 lira Türk parası.) 

maktan suçlu 39 tedhişçi kur$una 
dizilmiştir. Bu husustaki alman 
beyannamesinde, bundan evvel 
yapılan müteaddit ihtarlara ra~· 
men işgal altındaki Fransa'nın 

bazı yerlerinde sükunun ihlal o· 
lunduğu kaydolunmakla ve karı· 
şıklık çıkaranların bulunmasına 
yardım etmediği takdirde doğacak 

Ankara : 12 (Radyo Gazetesi] 
Pasifikte cere}' ao eden mu hare
beler hakkında bugün d e mufaıı· 
sal bir mal ümat alınmamıştır . 
Bazı adalarda Japon müJafaası 
bertaraf edilmiştir. Salomon ada
larında Tulgayi bölgesinde müt

tefiklerle Japonlar aruında gö-
CGerisl ı üncü a&7fadal 

Türk gazetecilerinin 
Almanya seyahati 

.;;-- Mahkeme ehli vukufu dinledi ; Maliye ve 
Ticaret Vekaletlerinin mütaleasını soracak 

Lav al F ransanın şehrimizde geçen yıı un' fi. 

kurtuluşunu Almanya- yatıarı tesbit edilirken müdafaa 
vergisinin fabrika masraflarına it· 

tıın zaferinde görüyor hali auretile müstehlik aleyhine 
Ankara: 12 (Radyo Gazetesi)- ve fabrikacılar lehine bir hesap 
L&val beklenen nutkunu söyle· yapılmış olduğu iddiasile fiyat 
llıiştir. L~val bu nutkunda Fran- mürakabe komisyonu azalarile ih 
•anın kurtuluşunu Almanyanın za- zari komisyon azalarının mahke-
fcrinde gördüğünü bir defa daha meye tevdi edildiklerini ve ihzari 
tekrar etmiştir . Halbuki Fransa- komisyon azalarının mevkufen , 
elan gelerı haberler Fransızların fiyat mürakabe komisyonu aza. 
iittilı:çe Almanya aleyhine oldu larının da gayri mevkuf olarak 
~Unu anlatıyor. muhakemelerine devam edildikini 

~============ yazını~ ve her celse safahatı hak· S 1 kında okuyucularımıza metumat 

vermiştik . 
Bu duıuşll'aya dün de Asliye 

Ceza mahkemesinde devam edil · 
miştir. 

Geçen celseden ehli vukuf 
tayin edilt>n Milli Mensucat fab
rikası Muhasebecisi Burhan , Ma
latya bez fabrikası Muhasebecisi 
Celil ve Gilodo fabrikası Muha 
sebecisi Mümtaza hadise anlatı
larak rapor isteıımiş , verdikleri 
raporlar davaya esas teşkil eden 
diğer raporlara muhalif düşmek· 
tedir. Bunun için cari hadiseden 

<Gerisi 3 liooil aa1fada) 

neticelerden zarar görecekleri 

Dil Kurultayı halka yeniden ihtar edilmektedir. 

Ankara: 12 (Radyo Gazeteal)
Dil Kurultayı Umu mt Heyeti ya · 
rm ( bugfin ) saat 10 da topla
nacaktır : 

Malta'da şiddetli 
hava akını oldu 
Berlin, 12 (a.a.) - Alman 

bomba tayyareleri dün Malta'da 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

Ankara : 12 ( a. a . ) - Bü
yiik Millet Meclisi bugün topla n· 
mıştır . Açık bulunan mebusluk· 
lara intihap edilen mebusların 
mazbataları okundu ve Numan 
Menemencioğlu ile Şiikrü Sök
mensüer andiçtiler . Daha bazı 

meseleler görütülerek toplantıya 

nihayet verilmittir. 

• Venez.ia tayyare meydanına hücum 
etmiştir. Hangarlara tam isabet
ler kaydedilmiştir. Malta adası 
üzerinde alman ve İngiliz uçakları 

arasında cereyan eden hava mu
harebesinde dört İngiliz uçağı 

düşüriilmüştür. Elalemeyn üzerin· 
de de şiddetli hava çarpışmaları 

olduğu bildirilmektedir. Şimdiye 
kadar gelen haberlere göre bura· 
d a dokuz ingiliz uçağı dütilrül· 
müştür. 

Berlin : 12 ( a. a. ) - Türk 
gazeteciler heyeti Şark cephesine 
yaptığı ziyaret s ırasında kendi

sine refakat etmek üz.ere gönde
rilen Korgeneral Hen ti tarafından 
selamlanmıştır. 

Türk gazetecileri her yerde 
askeri makamlar tarafından sa
mimi surette karşılanmış ve ken
dilerine her türlü kolaylık göste
rilmiştir. 

Mareşal Fon Manştayn tarafın
dan Türk gazetecilerine b ir ziya
fet verilmiştir. Mareşal in dostluk 
hi11iyatını iı.har erten sözlerine 
Nccmeddtn Sadak samimi muka
belede bulunmuştur • 



Sayfa 2 

1 Askeri Vaziyetin Tetkiki 

- -
Kafkas işi 

- Ve Muhtemel -

Sürprizler 
Yazafl 

M. Ş. Yazman 

Bir katil 
yakalandı 

TORKSOZO 

Bankanın çif çiye 
·verdiği tolıumlar 

J 3 Akustos 1942 

Por t r e le r 

Henito Musolini 
nasıl yaşar 

ltalyan Başvekili B. Mussolininin 
hususi ikametgahı, Roma şehri· 
nin civarında, etrafı yüksek du· 

varlarla çevrilmiş, ıtz işlek bir cad· 
denin son ucunda bulunan Terio· 
nia villasıdır. Köşk etraftan hiç 
ırörünmcz. Sıkı emniyet tedbiıleri, 
köşke kımsenin yaklaşmasına mü· 
saade etmiyor. B. Mussolininin re•· 

A imanların Kafkaslara doğru 
ılerlemc_si 1940 ~azında Parise 
doğru ıleı lemeJ ı and ı:-an bir 

hız.la devam edı) or. Günlük tem
posu oı talama hesapla 50 ldlomet . 
reden aşağı olmıyon bu hız. Şi
mali Kafhs} a') ı Almanların eline 
geçirmek üzeredir. Bu süratli İŞ · 
galin başlıca l'bebi araz.inin böyle 
bır h rekete müsait olması ve 
Alman ıırhlı kıtaların önünde ken· 
'1isıle başa çıkacak lı-ıtaların yani 

olmadık. Ya Alm rıl r vazi) eti 
hrnüz. buna müsait bulmadılar 
yahut da deniz. harekatı ve çıkArl· 
ma dola) ı ile verılme i zaruri 

Osmaniyenin Kaıaçay mahal
lesinde oturan Ömer oğlu Meh
medin ve Mustafa oğlu Mehme
din Osmaniye Malıyc veı.nedarı 
f {amidi öldürdüklerini ve Hamid in 
kardeşi Nuriyi de ağır sureıte ya· 
raladıkhınnı yazmıştık. Dün aldı· 

ğımız malümata göre, katillerden 
Deli Mustafa oğlu Mehmet yaka· 
lanmış ve ağır yaralı bulununan 
Nuride Adana memleket hastaha· 
neı;ine getirilmiştir. 

Bunların yerine para kabul edilmiyecek 
Ziraat Vekaleti yazlık ekimin arttırılması için Koordinasyon ıer· 

mayesinden Vilayetler emrine verilmiş tahsis:ıtla alınıp Ziraat Bankası 
tarafından müslahsillere dağıtı lan tohumlukların geri ziraat Banka· 
ınca geri alınma ı hakkında Banka Umum Müdfirlüğüne bir talimat-

name göndermiştir. 
Bu talimatnameye göre boğday. arpa, nohut, yulaf, merc;mek ve 

sair kuru hububat aynen geri alınacak ve yerlerine para kabul edil
miyecektir. 

mi ikametgahı ise Venedik sara· 
yıdır. lıalyan Başvekili, hayatını 
bu iki ikametg!h arasında geçir· 
mekledir. Çalışma saati de harbe· 
rağmen değişmcmişlir. 

B. Mussolini kış olsun, yaı 
olıun sabahları saat 6,5 da uya · 
nıyor , biraz jimnastik yaptıktan 
sonra bir çok ltalyanlar gibi ba· Sovyet zırhlı bırliklerin "n bulunma) ı 

şıdır . iş böyle olunca bu zırhlı 
ordunun önünde durulamaz.. 

Almanların aynı tempo ve 
&) oı z.ırhlı birlılder ile cenubi Kaf
kasya') n inecekleri va hatla dağ· 
lık Kafkas mınııkalarına saldıra 
caklarını biz. de asla düşün mü) o . 
ruz. Çunı.; ü evveUl Kafka il ilesi 
bu büyulı: zırhlı birtin-ın kullanıl· 
masına manidır. Sonra da onları 

şimalde daha bu) ük işler ve ha
reketler beklemektedir. Bınaena · 
le) h kanaatımızce Alman zırhlı 
ordusu nıhayet Kuban nehri hiza 
larına L:adar bu takip ve çevirme 
hareketine devam edecek ve bu~ 
rada başlıyarı dağlık ara:ı.ıde ta· 
kip işini piyade)e bırakarak bü · 
yük kısmi le, Volga bo.> una ve 
Stalingrada lcarşı dönt'cekıir. Al· 
man sağ yanını sağladıktan onra 
} apılacak iş budur. 

Ancak Kafkasların haiz. oldu 
ğu ehemmiyet ve vaziyet ıcabı 
Sovyellerin buraya bü) ük zırhlı 
birlıkler a) ıramamaiı bu zırhlı Al· 
man ordusundan ay rılecak daha 
ufak zırlılı birlıklere bÜ}Ük ş ns· 
tar vadetti inı de unutmıyalım . 
Bır defa bu birlıkler Kuban neh 
rinin mecrasını ve Şimali Kafka 
silsilesinin eteklerini takıbederek 

Granıi petrol aha ını ve Volga· 
ııııı Haıer denizine kavuştuğu yer· 
deki Astrakan şehrini işgal edebi · 
lırler. Yani Volga} ı daha cenup· 
tan ve daha emniyetle ke erek 
bin.at Stalingradın '!urumunu dahi 
g-lıçlrştırirler. Keıa Kafkas} a'ya 
tehıye ve malı.eme evkıni de 
öıılem ş olurl r. 

Sonra Hazer alıilinı c,.nuba 
doğru takibederek zırhlı kuvvet· 
lerın harek tınıı en mü ıt \ e nia 
beten eıı az arızalı oları bu } vidon 
Bakü} a kadar vorebilııler. Baka 
Kafka müdafaa ının kıtlbini leş 

olan ıayiattan 1'açınarak Kırım 

yarımadasındaki mühim kuvvetle
rıni karadan ve motörlü vasıta
larla bu Ct>phe) e yeliştirmeğe uğ· 

raşı) orlar. Nasıl Roslofu garpteıı 

değıl de şarktan çevirerek ko 
la) ca düşürdülerse 8} nı işi Tam an 
:>arımadası hakkında da tatb,k 
edebılirler. 

Almanların Kafka } a'ya karşı 
gö terdıkleı i çok hızlı harekete 
rağman kati neticenin şimalde atı

nacagı uııuıulmamalıdır. Bu hızlı 

hareket O} nı fekılde er veya biraz. 
geç şı rııale dönecektir. Kafkas lıa-

rekiitının ' ahi bu ıkiııci hareht 
için Alman sağ yanını t'mniyet ol· 
tına almak için yapıldığı he abe· 
dılebilir. Asıl enteresan olan Vol 
ga bo) unca başlı) acağırıı tahmin 
ettı~ım iz harekettir. Şimdi)e ka· 
dar olan işler Alınanların voziye 
tini kola} laşlırmış, Sovyctlcriııkini 
güçleştirmışt ir . Fakat kat'i ncti
ccyı tayin edrct'k hareket bun· 
dan onra bafhyacaktır. Devamı 

için de daha ıki O) zaman vardır. 

Valiliklere ayrılan 
ytlzde onlar 

ispirto ve ispirtolu içkıler re· 
s"mle rınderı \ n1 lıkler hi sesine ay· 
rılan yüzde': onlardan 500 bin lira 
Dahiliye Vekilliğine ve Bdediyeler 
Bankası vasıtasiyle valiliklere da· 
ğılılınıştır. Bu dı'iğılımda Manisaya 
13 '-33, Malatya'ya 11 L40, Kütahya· 
ya 10.306, Konya'ya 17.164, An· 
karaya 16 190, Balıkesiıe 14.668, 
Bursaya 13414, 1stanbula 27.672, 
lzmire 18 024, Kastamonuya 10.502, 
Kocarliye 10 229, Samsuna 10 024, 

yhana 11 571. Sivasa 13 207, 
Trabzona 11 227 lira düşmüştür. 

Vergi tarhları 
Vergi kanunlarında haklarında 

muafıyçt hükmolunan kimseler a 
dına yapılan vergi tarhlarıle muar 
ulan i tıhka~tarı kesilrn vergilerin 
idari kaza mercilerinin tetkıkiııden 
geçmiş olmamak şartile düzeltil· 
nıe ı Mali.> e Vclcalelince karar· 
laştırılmıştır. 

Lastik geldi 
Gelen haberlere göre, laken· 

derun Toprak Ofisi Müdürlüğüne 
Mısırdan 300 otomobil ·ve kam· 
}On lastiği gelm iştir. Bu lastikle· 
rin ofise ait hububatı nakledecek 
olan kam) on ve otobüslere tevzi 
edileceği haber verilmektedir. 

Kağıt alım, satımı 
serbestmi olacak 
Bir habere göre yiyecek mad

delerinden başka el konmuf olan 
digrr maddelerin cie serbest bıra

kılması halı:kıadaki kararname 
ye kında Vekıller heyetine verile· 
cektir. 

Bu maddelerin ara ında ldi
ğıllar da vaıılır. Ka~ıt alını ve 
satımı da ser be bırakılacaUır. 

Çeltik mütehassısı 
Adanaya döndü 
Ziraat Vekaletinin gösterdiği 

lüzum üzerine geçen ayın ortala
nnda Ankaraya çağrılan bölgemiz 
çellik mütehassıs Bay Harun O· 
nuk Kocaeli Vilayetinin Adapaza· 
rı ve Hendek kazalarile Bolu vi 
Jayelinin Düzce kazasında bu se

ne ekilen çeltiklerle mahalli ko
misyonlar muamelfilını tetkik ve 
gereken direktifleri vererek vazife 
başına avdet etmiştir. 

Kaymakamlık kursa 
ı lylGlde açılıyor 

Siyasal Bilgiler okulunda açı · 

lan kaJ makamlık kursu ikinci dev· 
re ine l eylülde başlıyacak \ e 18 
birincikfinunda kursa son veıile-

cek lir. D<ılıiliye Vekilliği ikinci 
kursa gelıocck olan nahiye müdıir· 

leri ile maiyet memurlarına ait 
listeyi haz.ırlamağa başlamıştır. Ge· 
Jecek şahıslar önümüzdeki günler 
de belli olacak ve kendilerine yol 
paraları gönderilecelc tir. 

: ........................ : ' 

f ÇifÇi ! f 

Patates tohumu ıtlanlara ge. 
lince. istiyenler, önce kendilerine 
verilen evsafta olmak şartile pa· 
tate• tohumlarını veya mahsulünü 
rayice uygun olmak şarlile bede 
lini vereceklerdir. i Mah•ulUnUn hUkOme ! 1 

ı ta aetacajim kıammı Ofl• i 1 

ı depolar m a teallm etmek· ı 1 
ı t a g e cikme ı ı 

ı ........................ ı 

Ziraat Bankası tarafından top· 
!anacak patateslerin çürümemesi 
için bunlar hemen piyasa} a çıkarı. 
lacaktır. 

Parti Mtllettlşlmlz 
Parti Müfettiıimi:ı Bay Halid 

• 
Onaran dün Ankaraya gitmişler· 
dir. Parti Müfettişimiz bir müd

det Aıı"8rada kahıcaltİardır. 

Tarsus pamuk 
satış koopeı atifi 

çalışmaları 
Tarsus : 12 (Tür"sözü Muha· 

biı inden)- Mevsim dola} asile şeh
rimiz Pamuk Tarım Satış koope· 

ratıfi faaliyetini arttırmıştır. Ko 
oper atif müdürü B. Nuri Alıaak 

Jeooperatıfin ihıiva ettiki 80 kÜ}'li 

biuat gezerek urıaldarla goruş· 
müı ve kooperatif işleri ve çalış 

malan etrafında onlar; etraflıca 
izahat vermif tir. 

Hali hazırda mevcut ortak 
adedi 573 dür. Bunun önümilıde· 

ki sene zarfında birkaç mİ<ıl i 1 

artacağı kuvvetle ümit edılmektc· 
dir. 

1 

Bu nıah ul amanı orta1'1ara 

30 bin harar tevziatı yapılacak 
tır. 

Her bir ortağa 158 lirıt kar 
dağıtılmıştır. 

ÇıfçilerimiL bu vuiy,.ttcıı çolı: 
memnundur. 

Faaliyetinden dola} ı 
Ak'lakı tebrik ederiz. 

B. Nuri 

Mahsulleri tabıi afete uA"rıyan 
v~ya her ne suretle olursa olsun 
borcunu ödemiye yanaşmıyan 
müstahsillerin durumları idare 
fimirlerince Ziraat teşkilatına tetkik 
ettirilerek neticeler raporla Ziraat 
V t'kaletine bildirilecektir. 

Fazla çalışma 
yapabilecek yerler 
Koordinasyon Heyeti yeni bir 

!.:arar ile , Ergani bakıı r ve fark 
Kromları işletmelerinin topraküatü 
iş yerlerile, lunirde Türkiye yaA" 
ve mamulleri limited şirketi fab· 
rikasının prese, sabunhane ve ta 
şıt lusımlarının gece ve gündüz. 
postalarında ve lstanbulda ldrofıl 
pamuk fabrıkaııında günde üç sa 
et kadar feıla mesai yapmalarına 
izin ve• m iştır. 

Faı.la mesai yapan işçiye her 
bir fazla sa t çalışma için faıla 
saatlerle çalışma nizamnamesi lıü 

küm ve şartlarına iÖre faılct üc 
ret verilecektir . 

İmar planları 
ilgilileri sebl'psi2 ı.arara ıok. 

mamalc ve resmi daireleri bu yüz
den m "Şgut etmemek için imar 
idareler ince veya belediyeleı ce 
yapılan imar tafsilat planlarının 
muhtevi olduğu pars,.llerin ayrı 

ayrı zemine tatbık etmeden önce 
mutlaka ada köşduinin betonla 
veya benzf"ri malıeme ile işaret· 

lenmesi ve undan sonı a tapu ida
relerine verilerek tesçili israfına 

gidilmesi hrarlaştırılmıştır. 

sit bir kahvaltı yapıyor. Yemekle· 
ri sebze , meyva, sütlü fcyler ve 
maden suyudur. Şarap , kahve ve 
sigara içmez. Villasının parkında 
alla bir saat ge:ıinti yapar. Vücu· 
dün bu talim ve terbiyesi B. Mu5· 
solini için değişmez. ve mukaddes 
bir kaidedir. 

Sabahları ~aat sekizde Vene· 
dik sarayının muhafaıa kuvveti , 
B. Mussolininin kah mılis ünif or· 
masını ve ekseriyetle koyu renk· 
te bir elbise giymiş olarak uzun 
ve siyah bir otomobilin içinden 
çıklı~ım ve vazifesi başına geldi• 
ğini görürler. Başvekilin otomobi· 
li , benzin yerine kurutulmuş ve 
bataklıkta ekilmiş olan pancardan 
çıkarılmış alkolle işletmektedir. s. 
Mussolininin bi1zat kullandık kır
mızı yarış otomobili benzindetı 

tasarruf için hizmeıten çıkantmış· 
tır. 

İtalyan Başvekili do~rudıP 
doğruya lesi& edilen hatlllrla J3. 
Hitler ve muhtelif genci kurma)' 
heyetleriyle irtibatta bulunduğtl 
için askeri harckitın inkişafı nı • 
dakikasında öğrenmeklcdir. 

B. Mussolini , gerek r~smi ve 
gerek hususi ıkametgtihında, har1> 
de rol oynıyan adamlardan başf<ll 
kimseyi kabul etmiyor , günden 
güne inzivaya dalmakta , ancalc 
çalışma arkadaşlarını , bü) ük as· 
keri ve .sivil şefleri kabu etmekte. 
düşünüp çalışmakla ve halka na· 
diren görünmektedir. 

Hususi katibi Cl"sare di NirO' 
lo her sabah kendisine büıün dÜll 
ya matbuatının haı.ırlanmış hülA 
salarım getirip vermektedir. 

Fakat B. Mussolini Alman, J ıı• 
giliz , Amerikan ve Fransız g•· 
2ctelerini , lıalyar cadan Almancı· 
yn ve Almancadan ltalyancaY' 
çevrilmiş kitapları da okumakt•· 
dır. Okuma merakı onun şiddetU 
bir iptilasıdır. 

Generaller , nazırlar polis şe· 
fi , Roma valisi , büyük f aşi•1 

meclisi atası , biribiri arkesınd•~ 
B. Mussoliniyi makamında ziyıre 
ederler. 

kıl <der. Bura ı el 1e rdil i ııce 
gorpte kalan bütün dağlık ar&'li
deki müdafaa inıkanı ortadan 
kalkar. Bütün yol demiryo'u şebe· 
kr i buradan geçtiği gıbi Ha:1er 
denizinin şarkından Kafkas) a '.> a 
gekcek takvıye ve malzeme sev
kıyatı için de ıskele } eri bum ı

dır. Keıa Irandan gelrc k } ardım· 
tar da buradan geçme~e mecbur-

.......................... _. .............. iiiliiiiiiiliiillliiim ......................... , ........ liliil~-------------------------------
Başvekil günde elli ziyare1 

kabul eder. Kabul saatleri evvel 
den tesbit edilır ve büyük bir 
hassaıiyetlc ıatbik edilir. 

.. dur. Bu sebeple Von Hock ordu· 
lar grupunun sırf bu maksat için 
bur&} a bir mık tar da ol a zırhlı 

kuvvet a} ırması kabildir. 

Bu zırhlı kuvvetin muvaffak 
olup olmama ıno gelince; bu da
ha ziyade Sovyellerin buraya zırhlı 
kuvvet ayırıp ayırmamalanna ba~
lıdır. Eğer şimdiye kadar hi secfil. 
dıği gıbi cephenin garip vaziyeti 
dolayı ile Sovyetler bu ı.ırhlı kuv· 
veti a) ıramamışsa, bundan sonra 
O) ır ması pek varid olamaz, halta 
a} ır a bıle artık bu cep~e ye· 
tı ı mesi hemtn de gayrı kabıttlır. 

Bu takdırde yukarıda tarif etti
ğimiz. harekatın ) apılmasında hiç 
de engel kalmaz ve bütün mena· 
atine, iiıızosına rağmen kısa bir 
zamanda Bakünun dı'.iımcsi pekala 
kabil olur. Boy le bir sürpriz her 
va kıt hesaba katılmalıdır. 

Bu harekat esna ında heıke· 
ıın beklediğine ve ya~ ılan haber· 
lere nıuhalif olarak Taman yarım
adası üzerinden henüz Kafka.s· 
) a '} a bır atlama hareketine oahit 

Suat, dün pek neşeliydi. Nişan· 

landığındanberi onun güldüğü

nü dün ilk defa gördüm diye· 
bili im. Meğer sebebi varmı~; bu· 
nu benden saklamadı: 

- Neşeme hayret ediyorsun 

değil mi ? Ben nişanlanıyorum. 

Arkadaşım nişanlı 

ıçin tashih ettim: 
idi. Onun 

- Evleniyorum de 1.. 
- Hayır nişanlanıyorum . Es· 

ki nişanlımtlan aynldım çünkü 1 • 
Bak anlatayım: 

Eı;ki nişanlımı biliyorsun. 

(*) Lisesi edebıyat muallimi 

Pakize iyi bir kızcağızdı değil 

mi ? Ama , iyide niçin ayrılıyor

sun diyeceksin J Kabahat brnde 
değil kuzum. Eskiden ona ne ka· 
dar merbut olduğuma seni aylar· 
ca göremediğim delildir. Evet , 
ben her nişanlı için vazife olan 
hususiyetleri göstermekten geri 
kalmadım. Nişanlandığım günden 

itibaren bir gün plaja , kulübe , 
onsuz sinemaya, tiyatroya gitmiş 

değilim. Keza onun da bana kar· 

BiR KÜÇÜK HIKA YE 

Papatya 
Yazan 

1 
NiHAD TANGÜN E R 

şı ayni sadakatı gösterdiğini itiraf 
ederim. Bunun için aramızda hiç · 
mi hiç biı ihtilaf yoktu. Yalnız , 
bütün bunlara rağmen benim ona 
karşı duyduğum sevginin günden 
güne hararetini kaybettiğini his 
s~diyordum. O bunun hiç farkın· 
da değildi. 

O , emsali bulunmaz. sadık 

bir kıı:dı. Güzeldi de .. Hiç bir 
kız nişanlısına onun kadar alaka 
ve muhabbet gösteremez. Bütün 
bu yaz , bana en sevdiği talebe
siyle her sabah çiçek göndermeği 
ihmal etmedi. Pakize bana olan 
büyük sevgisini·, baş başa bulun· 

duğumuz zamanlardaki iliraflorın 
da değil , talebelerine bile söyle· 
miş. Bilhassa bana çiçek getiren 
sanşın kıza. Pakize ona Papatya 
diyordu. 

Her sabah uyandığım zaman 
pansiyonumdaki küçük salonun 
orta masasında vazoya yerleştiril 
miş bir demet çiçek bulurdum. 

Bazı günler çiçekleri Pakiıe· 

nin talebesi biz.zat salona kadar 
getirir , bazan da geç uyandığım 

günler , kapıcıya bırakı r o da 
yukarıya koyardı. 

Ne fedakar nişdnlı değ-il mi ? 
Bana tem altı ay yaz bir kadının 

en kıymetli hediyesi olan çiçekler· 
dl'n gönderdi. 

Fakat ben arlık bu çiçekler· 
den usanmıştım. f ler sabah vazo· 
darı alıp uzun uzun ko1'1adığım 

çiçek demetlerinde artık Pakizenin 
kuksunu hissetmiyordum. 

Bir gün geldi ki , artık o , 
gözümde , kalbimde yoktu. içim 
de yeni bir aşkın dallanıp budak· 
!andığını anladım. Artık kalbimde 
onun yerıni bir başkasının aldığı · 
nı iyice anladım. 

Suadı hep dinlemiştim . Fakat 
bu noktaya gelince sordum: 

- Kim bu? 

O , müstehzi bir tebessüm· 
le yüzüme baktı ve anlamamış gi· 
bi davrar.dı: 

- Kim mi diyorsun? 

- Evet onu soruyorum. 

Hafifçe cevap verdi: 

- Papatya 1 Sevim. 

Ve ilave etti: 

- Mektebini bu yaz bitirdi. 

Yarın nişanımız var. Yakında da 
evleneceğiz. 

Saat on üçte B. Musıoli"1 

mesaisine fasıla vererek evine ~ 
der ve yemek yiyip az. bir müu 
det kaldıktan sonra saat 15 de 
makamına döner. Yirmiden ve ele' 
seriya gece yarısından evvel e"r 
ne dönmemektedir. Akşamları ' 
yemek vaktinde evine gelebildi~' 
zamanlar , gecesini zevcesinin .;e 
iki küçük focuQıınun yanında ffC 
çirmektcdir. Bu aile toplantısı"' 
ekseriya kont Cianonun zevceSI 
olan kııı Edda da geliyor. 

Fakat geceleri geç vakit do11 

düğü zaman kendisini bekleyeli 
zevceaidir. Yatak odasına çekU 
mez.den evvel yatak odalarına 11' 
derek iki küçük çocutunu öpme~ 
tcdir. 

a. Mussolininin bu hayat tıf 
zı , ancak seyahate veya teftife 
çıktığı zamanlar , değişir. Ont1f'I 
için yegine ıeyahat vasıtası ta)' 

ı yaredir. Tayyareyi bizzat kullal1 
yor. 

Muha!"ebe , B. Mussoliniııifl 
hayat tarzı nı değlştirmemiı , yal 
nız daha fazla bir çalışmak , d•; 
ha çok kaygı yüklenmiştir. Fak• 
dibinden kesilmiş olan saçları ' 
~armış , yüzünde kırışıkl, ldar "' 
6uruşukluklar hasıl olmuştur. 



il' 

13 Ağustos !94~ 

Duyduklar1mız 

60 dakikada dünyada 
neler oluyor ? 

60 dakikalık bir müddet ıaı · 
fanda dllnyada 1.500,000 litre f& · 
tlplı 500,000,000 litre bira içilir. 

cılar bir ıaat içerisinde 350 
baş av vururlar . Otomobil 
ikıları bir ıaatta 700 otomo

bil yapular ve yine bu bir eaat 
lteriıinde otomobil tekerld:leri 
'hında 17 kiti can verir . 

Yine bir saat zarfında diinya 
kstaluına 114 bin telgrafla 
ı.141,000 mektup ve açık mek
.. p verilir . 60 dakih zarfında 
dlnyıda 99,600 ton teker iıtiheal, 
98 bin ton da sarfedilir. 

Ga,.de d6rt t orun 

Ayrı büyük iki ıehirde evli 
bulunan iki kızından , bir iÜnde 
De11u'dı bir fabrika ameleıi, ikiz 

Çocuk doturduklırı hakkındı iki 
le~inçli teliraf almıftır . Kızların · 
elan birinin doturduğ'u ikiz ço
~ldır kız , diğerinin doğ'urduğ'u 
İkiz çocuklar erkektirler. 

20 Y«ıında Gen•ral 
Çin orduıundı 25 yaıındn bir 

General vardır: Liu Lıng Mo. Bu 
General, rütbeıine raQ'men aaker
lıltten anlamaı . Terfiini , Çinde 
"iterler için farlular bulmasına 
borçludur. 

Liu Lani Mo bir iÜn Şang· 
hey ıokaklaranda geıerken bir 
ktt&phanenin camekanında bir 
-'ınerikan farkıları kitabı görmüı
tlr . Kitlbın illerinde • Musiki 
lwaıanları birleıtirir • c6mlesi var
dır. Liu Lang Mo derhal kitabı 
•atın almıı ve çok dt'falar oku
rnuetur . Mo , bundan sonra bir 
~ıaıaı tarkıları Çinceye çevirmiı , 
bir kaç arkadaıile birlikte şarkı
ları ıöylcmete bıtlamıftır . 

O zamanı kadar Çinde aı
~erler için şarkı yoktu. Liu Lanı 
t.!o•nun farkıları çok ratbet ıör
"llf , en kOçiik köylere kadar ttr lmıı. herlıtu ıarkı ıöylemcğe 
~lflır . Şanı · Kay - Şek 

bundan ittifade etmek için Liu 
lanı Mo'yu çatırarak kendiıine 
'iltbe vermiı, cepheye gitmeaini , 

p 
0 t•daki ı.1kerlere de farkı ötret· 
lbcainı iıtemiftir. Mo bunu kabul 
ttıniıtir. 

Çin aakeri 4000 ıenedenberi 

biç farkı ıöylememiıti. Şimdi öt
'tndiQ'i ıarlular 11kerin cenglver· 
litini arttırmııtır . Şang Kay-Şek 
bunun üzerine Mo'nun rütbesini 
CeneraHite terfi ettirmiftir . 

l ·:t-1•>7•'1 
1'0RKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Perıembe - 13.8 .1942 

7,30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıttırılım. 

7,40 Aian• Haberleri. 
7,55 Müzilıı. : Kır .. ,&.; P'Oiram. 

&.20.1 

8.35 Evin Saati. 

12.~ ProKram ve Memleket saat 

Ayarı 
12.33 Müzik : Şarkılar. 
12.45 Ajanı Hıberleı i. 
13.oo 
13,30 Müzik : Şarkı ve t6rküler. 

18.()() PrOKram ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Çifte f 1111. 
19.oo Konupnı (Dtt Politika le. 

mali). 
19.15 MOıik : Dına Müziği (Pi.) 

lt,30 Memleket Snt Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 

19.45 Müzik : Tanınmıf Sonat'Jar
dın (Pi.) 

lo.15 Radyo Gazetesi. 

~.45 Müzik : Mıırıplı Sazlarla 
Saı eserleri . 

2ı.oo Ziraat Takvimi. 
~ı.10 Miıilc : Şarkılar. 
21.30 Konoım• (Kahramanlar 

Sıati). 
21.45 Müzik : Senfonik proKram.; 
22,30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

TORKSOZU 

. • 

· .o. ıs HABERLER 
BUS\'A'DA 

daha büyük bir ehemmiyet ver· 
meai iafe yolu olması bakımından 
Voliaya daha ıiyade ehemmiyet 
verdiğini göstermekle beraber 
düşmanın Kafkasya dağları hak
kında bir ümit de beılediğinin 

bir delilidir. Baılıca kuyulardan 
istihsal edilen ve dağların cenu · 
bunda bıılunan .tasfiyehanelerden 
geçen petrol Volga yolu ile 2it
mektedir. Almanlar kuyulara va . 
rırlarsa Volga müdafaasının daha 
aı ha}'ıti kıymeti olacaktır . 

Leninand : 12 (a.a .)- Sov· 
yet kıtaları Leningrad cephesinde 
kuvvetle tahkim edilmiı bir Al· 
mın uıevziini cebri hücumlarla 
ele geçirmiflerdir. Alman karşı 

hücumları tamamen püskürtülmüş 
ve düıman ağır kayıplara uğra· 

mııtır. 

Vaşington : 12 (a.ı.)- Hous· 
ton Post ıazetcsi yaııyor: 

Rusya'dan ielen haberlt:rden 
öğrenilditine Köre istilAcı nazilere 
kartı yapılan kahramanca müca· 
delede Kauklar da büyük bir rol 
oynamaktadır. Kaıaklardaki savaı 
ruhu Romanoflar zamanındaki ka· 
dar çetindir. Vaktiyle çarların iı· 

tibdadmı karıı mücadeleye atı 

len Kııaklar ıimdi yurtlarının 

h6riyeti uğrunda aynı ıiddd ve 
imanlı çarpıfıyorlar. 

Moakova : 12 (a.a.)- Alman· 
lar Kotelnikovo'nun şimal dotu
ıuna yeni ihtiyatlar getiriyorlar. 
Muharebeler bir aaat bile keıil· 
meden devam ediyor. Şiddetli 
muharebelerde düzünelerce tank 
tahritJetmiflerdir. 

Bladlıtaa'da 
( Bı l iaci ıq/atlı ) 

bl'f kişi ölmüş, 19 kişi yaralan· 

mııtır. 

Bombay, 12 (a .a.) - Bombay 
valisi bugün radyoda bir nutuk 
söylemiı ve demiıtir ki: 

Karyaıalıklar hükümeti hede
finden döndürmiyecektir. Karga
şalıkların devamına müsaade ede· 
mem. Üç gündt'nberidir, şehrin 
bazı bölgelerinde cebir ve şiddet 

hareketleri devam eylemektedir. 
Bu kargaşalıkların, bazı yerlerde 
ve halkan ba7.ı unsurları, yalnız 
bazı uftsurlar tarafından yapıldıi! 
meydanı çıkmııtar. Bu mahallerde 
olup biteni de biliyorsunuz: fena 
niyetli yaniınlar, dayaklar, soy· 
gunculuklar, bilhassa belediyeye 
ait malların tahribi, taşlamalar 

ve baltalama hareketleri, her ne 
pahasına olursa olsun nizamı mu· 
hafaza edecetim. Polis ve asker, 
vaziyetin icabettirdi~i her defa, en 
şiddetli tedbirlere müracaat emri· 
rıi almış bulunuyor. 

Un fiyatları davasına 
dün de devam edildi 

( ... tarafı Bllwt.lile) 

bahiıle bQtiln bu mühim safhalar 
ınlatılar1k keyfiyetin Maliye , Ti
caret Vekiletlerinden sorulmasına 
ve duruımar.ın 26 -Ağustos-942 
iününe talikını karar verilmiıtir . 

laıe 111erı dolarııne 
11eı1111e lladrolanaa 

Ulveler rapılıaü 
Dahiliye Vekilliti iaşe müdür

lüklerinin ve fiat murakabe heyet· 
leriniD litvı dolayısiyle belediye· 
lere verilen vaıifeleri baıarmak 
üzere belediyeler kadrolarına ya· 
pılacak iliveler için hazırlıklar 

yıpm ta başlamıştır. 

haberleri ve Borsaler. 

22.45/ 

22.SO Yarınki Proiram ve Ka· 

panıı . 

1 . . . .......... , 

Rus sınırında ı 
Japon r ahşidi 

Arıkara : 12 (Radyo Gazet••l)
Çin kaynakları ve Amerikalılar 
Japonların Sovyetlere saldıracak
larına muhakkak olarak bakmak
tıdır • 

Çunking : 12 ( a . a . ) - Çin 
mıhfıllerine Kelen~haberlere iÖre 
Çin ve Hindiçinlde bulunan Ja
pon kuvvetlerinden 31 tümen bu 
bölgelerden alınarak Mançuko -
Rus hududuna getirilmiıtir . Bu 
tümenlerin topyekun mevcudu 
900,000 kifiyi bulmaktadır . Yedi 
veya sek iz tank alayı ile müteacJ. 
dit ıüvari tuğaylarının da yAkında 
Rus hududuna getirileceti haber 
verilmektedir. 

Binden fazla Japon av ve 
bomba uıağının da ıimdiden şi
mal bölgl'sinde bulunduğu haber 
alınmııtır . 

~ ........... . 
Amerika silahları 

d üşmanınkilere 
müsavi halde 

Moskova : 12 ( a. a. )- Nev· 
york Tim~ ıazeteıi yazıyor : 
Siliblanma iflerimize dair birçok 
şeyler ıöyleniyor ve yazılayor • 
Mihvercilere karfı kullandıtımız 
ıilibların mükemmel olmadığı 
sayleniyor • Bu iddia doğru de· 
j'ildlr • 

Birkaç ay evvel Midvayda 
ve Mercan denizi mulaarebeıindc 
bir günde 54 Japon uçaj'ı dü,ür· 
dük. Buna mukabil yalnız 4 uçak 
kaybettik. 

T anklanmııt , toplarımı& ve 
uçaklarımız , ıimdilik difmanın· 
kilerden üatün detilae bile hiç 
olmazıa ayni ayardadır. 

Rahat bir koltukta oturan bir 
adam için fikir beyan etmek ko 
laydır Fakat biz oturdukları yer· 
de mütalea yürüten kimaelerden 
artık :bddak . Herkeıin kendine 
verilen ifi yapması ve ıalibiyeti 
dııındaki iflere karıfmamaaı li · 
aımdır. 

HllKEVINDEN · 
16/8/942 Pazar günü Yüz

me havuzunda Su sporları 
teşvik müsabakası yapılacak· 
tır, isteklilerin Beden terbiye· 
si Seyhan Bölgesi MüdürlüA"ü· 
ne müracaatları ilin olunur. 

Adana Balllewladea: 
Halkevinin Okuma odasında 

mevcut kitap ve mecmualarının 

cild iti 14 - 8 - 942 Cuma iÜ 
nü saat 19 da pazarlık ıuretile 

verileceğinden taliplerin mezkur 
gün ve ıaattı Hallıtevine gelme· 
leri ilin olunur. 

Adua ılllerllll ıa
lleıl relılllladea : 

Liıe ve liıeye muadil okullar
dan mezun olup ve kamp iÖr· 
mek ıuretile tım ehliyetname al 
mata muvaffak olmuf olan kısı 
hizmetliler 1-9-1942 tarihinde 
ye.dek ıubay okulunda bulunmak 
üzere sevklerine ait muameleleri 
şubece tekemmül ettirilmek izcre 
25-8-942 günü ıubede isbıtı 
vücut etmeleri ilin olunur. 

KAYIP- Adana Aıkerlilı: ıu· 
besinden aldıtım terhis teakercmi 
kaybettim. Yenisi alacıtQ'ımdan 

hükmü yoktur. 

Adananın Mcletmeı köylln · 
den Mehmet Emin otlu 
320 dofnmlu Mehmet Şe

ref Aydotdu 

Uzak şarkta 
deniz savaşı 

\B .. tarafı Birincide) 

tüı göğüse muharebeler devam 
etmektedir. 

Melburn : 12 ( a. a . ) - A· 
vusturalyı baıvekili Curtin bugün 
yaptığı bir demeçte Salomon •· 
dalarında Japonların tiddetli kar
tı hücumluına ratmen müttefik
lerin dayanmakta devam ettitini 
ıöyleıniıtir . 

Melburn : 12 { ı. a. )- Sı

lomon adaları deniz muhırebeıi 
şiddetle devam ederken müttefik 
hava kuvvetleri Japon gemilerine 
ve yeni Timor edasındaki Japon 
teıislerine hücuma devam ediyor· 
lar . 

Batırılan gemiler hakkındald 
Japon iddiaları hayalidir . 

Rcımen bildirildiğine göre , 
Kokodıdaki müttefik kuvvetlerin 
miktarı bu böliede ıimdiye ka
dar görülmemiı bir ehemmiyet
tedir . Bundan bu bölgeye yeni 
takviyeler gönderildiği manası çı

"arılmıktadır. 
Gene reımen bildirilditine iÖ· 

re, Salomon adaları 111uharebesine 
Avuıturılya kua kuvvetleri itti· 
rak etmemiştir • 

Timora karşı hlVı h6cumlırı 
buradan Salomon adalarındaki fı
aliyet sahasına asker nıkledilditi 
~annı üurine yıyılmııtır . 

Son üç gün zarf ındı cenup 
batı Pasifikte 19 Japon uçatı 
tahrip edilmiıtir. Baıkı 13 uçıtın 
daha tahrip edildiği aanılmaktı

dır . 
Rabıulda düıman uçaklarmın 

çok ağır hasarlara ufratıldıf'ı zan
nedilmektedir. 

Ereğli limanımız 
islah ediliyor 

Ankara : 12 (Radyo gazeteal)
Hilkumet Karadeniıdeki Eretli 
limanını temiılemete bıılamııtar • 
Bu İf için M•cliı 100,000 lira 
tahıiaat kabul etmiıtir • 

Kayıp aranıyor 
18 yaıındıki otlum Ali Öter 

15 gündenberi kayıptır. Üıerinde 
açık renkli bir elbiıe vardır. Uzun 
boylu, zayıf ve KÖZÜ ı•tıdır. Gö
renlerin inseniyet namını haber 
vermelerini rica ederim. 

Çınarlı mahalleıinden 26 
No : lu evde babaıı Rı
maıan oğlu Ali Ôter 

r·DOKTOR ~·ı 

ı MavaHall Bmıea • 
• 

Asker hast•honeıl dahiliye f 
f Matehassııı f 
f Hastalarım hergün sa· ı 
•ı at 1 Sten sonra Kızılay ci· f 

vannda 18 numaralı evde f 
f kabul eder. 14339 •. 
•••••••••••• 

Acele satılık ev 
Yı~cami civaranıiı dökmeci 

Namık atelyesi yanında (31) nu
maralı ev ıcele satılıktır. Talip 
olanların kıı liıeıi kAtibi lsmıil 
Toro11 ve evi ıörmelr istiyenlerin 
de altındaki terzihaneye miraca· 

atları C 

Sablık yayla yurdu 
Bürücek yıylaaında dört veya 

bl'f dönGmUlk araıi üıerinde iki 
odalı içerisinde ıuyu ve bahçeıi 
bulunan yurd eatalıktır. Almak ia
tiyenlerin Hu.uıl Muhasebede ta
hakkuk tahsil ıefi Haaan Kılınca 
mlracaat etmeleri. C. 2-4 

3 Sayfa 
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ı 
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ı 

Defne Oteli 
Harbiye'de (Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonlar1, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştlr. 

Tam Pan•iyon ( Kahvealtı, Yemek, Banyo ) kabul 
•ılilir. 

nyaoar çok matedlldlr. 
... ........... 

Turizm Oteli 
ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini f 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayın ve bütün Çukurovanın en güzel sayfiyesi ve isti· 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tati l devresi 
f•çirmek iıterıeniz mutlaka TURiZM OTELi 'ne ininiz. 

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Y •niden tanzim edilen bahçeıi ve lolranta•ile An· 

talıyado Hçme İn•anların toplanh y~ridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

t:::================ .......... :::=================• 
i~ .................................................. ........................ ~ .................... . 
• • 
ı DO KTOB i 
i i 

; Numan B. Güreli t • • 

1 :: 
.. : Avdet etmiş ve hastalarını kabule 

bqlamııtır 

! Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 i 
! 14-26 ! 
! ..... ~. <ıeı • ._, • ._, . ... .., ........ .... .... 49> • ._. • ._ ............... .... ._. ..... 49> • ._, • .., • ._. ..... ! 

OBOLOI • OPBBATOB 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehaısısı 

Ahitlinpaıa Mü•lim apartmanında ha•tolarını 

lıahule baılamııhr 
13-15 

PAMUK DENEME 
DORLO~ONDEH : 

14398 

:xuxx: 

ilan 
İSllH YE ORETME ~ifTliGI MO-

1 - Bu yıl Akala bölgesi olarak tefrik edilen pamuk saha
sında yetiştirilecek Akala kütlülerini pamuk islah kanununun 
3 üncil maddesine tevfikan ifleyecek fabrikalar Ziraat Bankası 
Pamuk Müessesesi 2 numaralı çırçır fabrikası ; Malatya Men
sucat 1 numaralı çırçır fabrikasıdır • lş'an ahere kadar diğer 
her hangi bir fabrikaya Akala gönderilmesi yasaktır, 

2- Sayın pamuk ekicilerine, çırçır fabrikalarına ve alaka-
lılara tebliğ olunur. 13-14 14509 

eaaaaaaaaaaooaaaaaaoaooo~o• 
o • o 

g URANIA ğ 
a o 
a Yazı makinelerimiz gelmiştir o 
a o a Belediye caddesinde Cemal, Fehmi 0 
a Ticarethanesine Müracat. o 

1 

° 3-6 14499 o a o 
•~aaaaaaoccaacoocooaaoaaoae 



Sayfa 4 TORKSôZO 

..................................... •• - - - - - -
8 OR SA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•• •• •• 
TURKSOZU 

Gazete 

Türksözü 
Gazetesi 

ve Matbaası 

OKUYUCULARINA OÜNYANIN HER TARA

f INOA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60-
HONE VERİR. TORKSOZOHO TAKİP EDiNiZ • 

1 Kitap, mecmaa, çalı, bilet, aıı,, 
Türksözü 
Matbaası 

1 plAa, barlta, bilumum matbaa 
• ı,ıerlal Tllrklyede mevcut mat-
• baaıara rekabet eder derecede i tall ve alratle elden çllıuırır. 
• • 1 : Türksözü Cilt Kısmı 

1 

1 
1 • • • 

1 
1 
1 • 

PAMUK - HUBUBAT 
12 - 8 • 1941 

~Kil.O F/Al'i 
CiNSi En az 1 En çok 

K. S. K. S . 

Koza ı 00.00 oo.oo 
Klevland Ç . 00,00 
Klevland 1 - oo.oo 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00.00 00,00 
P. Temlzi 00,00 1 00,00 
Kapamab :ı 
Y. ÇiQidi 00,00 
K. ÇiQidi o.oo - - 0,00 Susam - ·-
Butday yerli oo.o 0,00 ·-Arpa 0,00 0,00 1 

ı Yulaf -o.~_J o,oo 
it Seıbea Döviz Kurları 

DOLAR 
Alış 129.'20 
Satış 132.20 

STERLiN i 

il lihal61 bedelleri ( mol 1-e· 776 
it deli ) primli sotıı 

T urltiyeden~g6nderllen nov• . 749 
lun bedelleri 
lhroç edilen mal bedelleri 728 
olorolt gelen 06vlzlerln olıı 

lıuru 

Yordım ve seyyohlora ve· 728 
saire için c;ıelen: d6vlzlerln • 
olıı lıuru 

Primsiz~ sotıı ( T ohsll mos· 524 
rotları ve sol re ) 
Pr imsiz alıı Kuru 520 

- --· ~~~- -

İ SAGLAM TEMiZ. ZARiF CiLT iSLERiNiZi ANCAK TORISÖZO 
: MÜCELLİTHANESİNOE YAPTIRABİLİRSiNIZ • 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAC/TGÜÇLÜ 

: l ı Basıldığı Yer: Türlı•6:1ü Mht. ....................................... 
~~------~--~~~---~-----~---~~ 

------------------------- l +++++a+++++-GMO++•~++•++•+++• l J Cenubun Yegane Sayfiyesi.. i TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türlı Lira•• 
Şube- ve aıanı adcdı : 265 

Zıral ve tıcart her nevi banka muamelclt!r 

Para biriktir enlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraa t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaı;lar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göı .: ikı :,miye dağıtılacaktır 

4 

4 

4 
40 

ı oo 

LıraM 

.. 
.. 

4000 
'2000 
ı ooo 

4000 
5000 

Urıı 

.. 
.. 

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

• 
T. iş Bankası 
&içik taıarral beıapları 

1942 lkraml1a plbı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Afu•to•, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 lllramlyelerı 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Li ra 
3 •• 1000 .. 3 ,000 •• 
2 ,, 7~ .. 1,500 .. 
3 " 500 .. 1,500 

" 
10 .. 250 " 

2,500 .. 
40 .. 100 

" 
4,000 •• 

50 .. 50 .. 2,500 ., 
200 . 25 5,000 . . .. .. 
200 .. ı c. .. 2,000 " 

Türkiye ı, Bankaaına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrml• ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olureunuz 

i ISKEMDERUI SD'91DLUl Y lYLASIMDl 

i Çamlar Oteli 
ı ·- -• Otele e lektrik cereyanı gelmiştir. On günden fazla 

kalacak olanlara hususi tenzilat yapılır. Banyolar 

smıflara ayrılmış olup fiyatlar herkese elverişlidir. 

Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 
ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. 

13-15 14426 • 

oooo+++a++++++++-++ 

Adana Belediyesinden · 

Saym Hemşerilerimize 
Muayyen olan toptancı ve perakendeci kir haddinden 

fazla fiatla mal satmak yasakbr • 

Buna riayet etmeyen tüccar ve esnaf haklannda Milli 

korunma kaounu hükümlerirıe tevfikan takibat yapılacakbr. 
Satışa arzedilen her nevi mal ve gıda maddeleri üzerine 

fiah biltiirir etiket konması mecburidir. 

Bir liradan fazla yapılAn mubayaalarda tüccar veya es· 

naftan fatura istemek hakkınızdır. 
Bu sebeple ; fazla fiatla mal satanlar ve sabşa arzeden· 

ler hakkmda bir şikayetiniz olursa derhal Belediye reisliğine, 
fiat Mürakabe ve iaşe bürosu ıeflitine ve Belediye zabıta 
müdürlüğüne sözle yahut yazı ile bildiriniz. 8- 11-14 

~--···············-····· 
ft DOBTOB 
il 

IMuzaf fer Lokman 
il 
~ &ırgla llaıtaıaruu •••r•••ll•· 
~ aıılDdı kallal eder. 
aaaaaaaaaa•aaaa•••••••••• 

1 J Atustoı 1942 

1 AD AHA ÇiFTLiK MAKiNiST MEi TEBI KABUL SARTURI : 
1 - Aıatıdaki şartlan haiz olanlar mektebe alınır, 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebası olmak, 
b - ilk m:ktep mezunu olmak, 
c - Yaşı 15 - 19 arasında olmak, 
d - Köylü çocutu veya bir tamirhanede çalışmış bulunmak, 
e - Hüsnühal sahibi olmak, ve her türlü hastalık tan beri bulun· 

mak, 
f - Vücudu atelyede ve tarlada çalışmata dayanıklı olmık, 
2 - Yukardaki şartlan haiz olanlar bir istida ile mektep midir 

liltüne veya bulundukları mahallin en yüksek mülkiye makamına ve· 
ya Ziraat müdür veya memurlutuna müracaat edebilir. Verilecek iı• 
tidaya aşadaki evrak baQ'lanacaktır. 

a - Hüviyet cüzdana, aslı veya musaddak sureti, 
b - ilk mektep şehadetnamesi, (orta mektebe rirmif olup ta o

radan gelmek i.steyenler bulundukları mekteplerden musaddak t11lık• 
name getireceklerdir. 

c - Sıhhat raporu, 
d - Atı katıdı, 
e - Hüsnühal katıdı, (hüsnühal) katıdının mahalli emniyet mil 

dürlütünden lastikli olması llzımdır.) 
f - Köyül çocutu vesikası, veya çalııtıtı tamirhaneden alacal' 

lastikli bir vesika, 
g - En son çılı:arılınıı fototraflanndan 6 adet fototraf (fototr .. 

fın kasketsiz ve cepheden olması liztmdır ) 
3 - Kayıd ve kabul 10 Eylulda bitecetinden isteklilerin tekmil 

evrakları 10 Eylulda mektebe gelmiı olmalıdır. Vesikaların nokla• 
olması halinde mektep idaresi bunları muhabere ile tamamlama 
mecbur detildir. Noksan evrıakb istidalar katiyyen muameleye kon• 
maz. 

4 -- Evrakları tam olanlar 26 I EylUlda sıhhat muayeneaine vt 
27 / EylUlda da musabaka imtihanına tabi tutulacakhr. Bu müaasr 
betle istekliler 26 I Eyliilda öğleden e\lvel saat 9 da mektepte had 
bulunmaları lizımdır. 

5 ·- Bir heyeti sıhhiyece yapılacak sıhhat muayenesinde aaıw
çıkanlar musabaka imtihanına trirecelı:lerdir. 

6 - Musabaka imtihanı Türkçe, Hesap ve Hend~se derelerind 
yapılacaktır. 

7 - Bu musabakada kazananlar mektebin vereceti numune,. 
göre noterlikçe musaddak bir teahhiidname vermete mecburdur. a. 
teahhüdname numunesi kazanan talebelere mektep idareli tarafın 
verilecek ve talebeler bunları velilerine göndererek 10 gün sarfı 

haıırlattırılacaktır . Bu müddet zarfmda teahhüdnamesini ptirmeyer 
lerin mekteple alakıtsı kesilecektir 

8 - Musabakada kazanamayan talebeler kendi paralariyle me 
leketlerine dönecektir. Mektep bu hususta nakdi hiç bir muavenettf 
bulunamaz . 

9 - Mektebe musabaka ile azami 30 talebe alanacakbr. 
2-15 14469 

ADANA ERKEK OGRETMEH OIULU MOOORL088NDEI: 
Muhammen f ıatı Muvakkat teminata 

Erıalun cınıi Kilo Kuı uı Sınti• Lira Kurut 

Ekmek 15000 26 66 299 93 
Et 8000 100 600 
Faaulya ( Maden ) 5000 35 131 25 
Marıı p irinci 5000 47 176 25 
Toz şeker 1000 99 74 25 
Sadeyağı ( Urfa ) 3000 180 405 
Peyııir , Edirne ) 1000 125 93 7S 
S<>Qan 300~ 13 29 2S 
Patıteı sooo 32 120 
inek ıütü 3000 25 ss 2S 
lnelı: yoğurdu 3000 35 78 7S 
Milat 11bunu 1000 110 82 'O 
Maden kömürü 50000 2.37,5 89 06 
Odun 50000 s un so 

1- Adına Erkek Otretmen okulunun Mayıı 1943 ıoouna kad•f 
yiyecek ve yakacak ihtiyaçtan 1-8-1942 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle ekaillmeye lı:onulmuftur. 

2- Eksiltme Maarif Müdürlüt6nde 21- 8 - 1942 cuma ılnl ıaıl 
9 da toplanacak komiıyonda yapılacaktır . 

3- Taliplerin 2490 aayılı kanunun 2,3 nc6 maddelerinde yaaıla 
veaaik ve % 7,5 niıbetindeki teminatlarile birlikte ihale ıaalind 
evvel komi~yon11 ve ıaı ti arı aörmek iıtiyenlerin de her ıün okll 
dairesine müracaatları ilin olunur. 1- 8- 14- 20 

• •••••••••••••••••••••••• 
ı Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 
ı DOKT08 

i HAMDı ONAR 
t lıtiklil okulu karşısındaki muayenehanesinde 

•ı lannı lcıabüle başlam1tbr. 7 - 7 14478 ........................ 
Belediye riyasetinden : 

Koza toplamak veya köylerde çalışmak için bir 
için şehirden aynlmak mecburiyetinde bulunan vaıtumtlal• 
geldikleri günde iade edilmek üzere karnelerini Belediye 

ad salonundaki ekmek bürosu şeflitine teı).im etmelerini, 

takdirde EvlQI ayı içinde kendilerine karne verilmi,...P 

olunur· 12-14- 16 


