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ı_R_EISICUMHURUN TETKIKL~ 

Milli Şefimiz 
talebe arasında 

• • f loıe Müıteıarlıfından f 
f dün ~elen bir emirde, el t 
f koyma •ıroıında tohum· t 
f luUarın Çilçi elinde tam t 
t olaralt bıralıılacafı bildi~ t 
: rilmiıtir. ı 
•••••••••••••• 

LIBYA'DA 
" l•l•I ıı111aı BUgller Okula 

Talebelertrıe 11e11a1 Oldular Gn. Romel 
taarruza 

dün geçti 

Bomba dauaıının geçen celae•inden müddiumumi iddianame.ini okurken 

S-UİKAST DA v ASINA BUGÜN Ankara : 9 ( Türksözü muhabirinden ) - Cumhurreisimi:r., Milli 
Şef ismet lnönü dün ö~leden önce saat 1 ı de, yarılarında Maarif Ve· 
kilimiz 8. Hasan - Ali Yücel ve Yüksek Ô~retim Umum Müdiirü 
B. Reşat Şemsettin Sirer olduğ'u halde Siyasal Bilgiler Okulunu şeref. 
Jendirmişlerdir. Milli Şef'imiz okulda Müdür Profesör Ali Fuat Başgil, 
Tedris Heyeti tarafından katşılanmış ve telebe tarafından hararetle al
kışlanmışlardır. 

Bil hakemde 
büyük savaş 

Ankara: 9 (Radyo Gazeteal)
Libyadaki durumda fevkalade bir 
detiıiklik yoktur . Tegvali bölge
sinde tetebbüı yine Almanlar 
dine g .. çmiştir. Romel Bilhakem
dc de taarruz halindedir . Fakat 
rephedc henüz bir tebeddül ol
muf Ôf'~ildir . Vaıiyet şiındilık 

çok kaııtıktır. 

DEVAM EDİLECEK 
Müdür odasında bir müddet 

istirahat eden Milli Şef'imiz, de· 
vam etmekte olan imtihanları din
lemek arzusunu izhar buyurmuş 
ve üst kata çıkmışlardır. 

Bagla saçlalar bakkıada llarar verilmesi mabtemeldlr 
Velıla aatll• 

" Bu harp 
halk harbi ,, 

Ankara : 9 [Radyo Ga2eteal) 
Amerika hariciye müsteıaı ı Vel· 
ain aon nutku çok fayanı dik· 
kıttir. Velı bu nut1'undı Ame
rikanın ıiyaei ve ukeri uzun bir 
tarihçesini yapmıı ve Amerilıa· 
lıların iıtild41 ukrunda ntltr f~da 
eıtiQfoe dair billnçolar vermit 
ve uki hatalardan bahıctmittir. 

Alman - Bulgar 
ticaret paktı 

Berlin : 9 (A.A) - Sofyada 
Almanya Batlıaristan araaıoda bir 

1 
ticaret muahedesi imza edilmittir. 

Cumhurreisimiz sıra.siyle, bi
rinci sınıfta Profr-sör Abdullah 
Aker'in muhasebe dersi yazılı im· 
tihanına, ile.inci sınıfta Profeıör 

Burhan Köni'nin ceza hukuku im· 
tihanına, üçüncü sınıfla Profesör 
Ali Kemal Arar'ın ticaret hukuku, 
Profesör Abdulhak Kemal Yörük'ün 
idare hukuku, Arif Hikmet Pamtı· 
koQfo'nun devletler hususi hukuk 
imtihanların:ı, ve dördüncü sınıfta 

Prof e ör Talı in 84ir Balta'mn 

:tmme hukuku, Profesör Esal 
Arsebük'ün medeni hrkuk imtihan• 
larına airerek talebenin cevapları· 

ııı dinlemişlerdir. 
fGerill S tlool mQr.da) 

Son haberlere aörf', muhare· 
belerin ıiklet merk~ıi Billıakcm 
olmuştur . 

Kahire : 9 ( a. a. )- Rome
lin Bilhakemden dolaşerık Tob
ı u~u çcvirnıe hareketi artılı ta 
mamile akim hlmıt. bu'unuyor . 
l lintli kuvvetler bil} ilk muuffa 
loyetler göstermr-ktcdiı. 

p Ankara : 9 (Türkaözü Muha " 
. birinden) --Ank

0

arad;--Atalü;k
bulvarmda Alman Büyük Elçisine 
•yapılan bombalı suikast davasına 
yarın {bugün) Ankara agır ceza 
mahkemesinde devam edilecektir. 
Suçlular yarın müdafaalarını ya· 
pacaklardır. Bu calsede hakimler 
heyetinin karar vermesi pek muh· 
temeldir. 

Amerikadaki çalışma 

Bitler, Glrlag 
geUp girseler 
teıllm oıarlardı 

Ankara : 9 (R•dyo:e~zeteal)
lnıiliz harp istihsal Nar.ırı Ameri
kada temas ve tedkiklerirıe de· 

Londra : 9 ( a. a. ) - Lon. 
dranın aalihiy~tli mabf ıllerinde 
bildirildi~ine göre, Hint motörlü 
livasının kumandanı olan bir ge· 
neralin uir edildiği hakkında bu· 
günkü Roma tebliğinde mevcut 
iddia anlaııtmaı bir şeydir. Çiin· 
kü Hint ordu~unda böyle bir · 
lik yoktur. 

vam etmektedir. Litillon şöyle de
miştir : "Hitler ve Göring biıim· 
le beraber şimdi Amerika harp sa· 
nayiini geımiş olsaydı derhal ellerini 

G~en cel•ede •amiindrn bir g_r_a:_p _______ ka_l_d_ır_ar_a_k._t_e_sl_im_o_ı_ur_ıa_r_d_ı._ 

Kahire : 9 ( a. a. )- Bu ak· 
ıam !lefredilen Orta Şark hava 
trbliti : Kara kuvvetlerimizi ya· 
kından de1lekliyen av ve av boın· 
ba uçaklarımız dün bütün gün 
Sirenaikanın ileri çevrelerinde fa-

(Oerlal 3 üoeü autaıla) 

rp ;~fikf~kİ .... İ Nafia V ek<ıletinin 
1 hakimiyeti İ gollar pr~~ram_ı 
J 11 f f f. ki ı 5.000.000 liraya kadar taahhutıer yapılabılecek 
i mu e 1 er i Ankara' 9 (Tü•ksözü Muha· BALKANLARDA 

1 ele ald 1 1 :E~!~~:-~~:;~~:::·~~~ü:!:ç~~: Ao~~ ~!!d,~:!~~I) -
: ı kanun layihası alakalı encümen· Balkanlardan gelen haber er, Yu· 

Ebedi Setin -------A nıf -Kabri _, _____ _ 
Mevcut projelerin 

hiç birisi de 
tatbik edilmiyecek 

Ankara : 9 (Radyo gazeteal) 
F.hedt Şt"f Atatürk için yapıları 
Arııt ·Kabir µrojclN irıdcrı üç µı oje
den bir inci Bay Emin Onat'ırı i1'in· 
ci ve üçüncü de Alınan ve ltııl 
yaıı mimarlarının projeleri ll"Çil
miştir. Fakat bu projelerden hiç· 
birisinin tatbik edilecek vaziyette 
bulunmadıQ-ına da karar vtrilmiş· 
tir. Ayrıca müteha111s bir heyet 
bu ifı tedkil edecektir. 

Ankara : 9 (Radyo Oazeteal) · den geçerek Mccliı umumi heyet· goslavyada asayişin bozuk oldu- Boma radroıanda 
Midvey adası etrafındaki deniz ğunu bildirmektedir. Yunan Baş 
muharebesi bugün de lngiliı ve ine sevkcdilrnittir. Bu liyihaya vekili Çolakotlu memleket içinde lllllr AllJbtarbll 
Amerikan efkirı umumiyeııini ali göre ve şose ve . köprüler kanunu yaptığı seyahatten dönmüş ve be· 
&:adar etmekte devam ediyor . hükümlerine göre, fose ve köprü· yırnatında Alman ve hal yan şef· Ankara : 6 (Radyo Oazeteel)-
Midveyde Amerikalılar ve lngi- ler inşaaı için 942 • 943 mali !erini övmüştür. Roma radyosu Nahas Paşa hükfi . 
lizler Japon bahriyuine öldirücü Mug .. lada şiddetli metine karşı aleyhtar neıriyata 

. N k yıllarına geçecek taahhütlere başlam 1 .. tır. Radyo ihtiyatlı bir 
bir darbe indirmiıtır . evyor Bı·r zelzele oldu y 

Taymiı bu muhAarebenin s~n du· girişmeğe Nafıa Vekili mezun lisan kullanmakta, bilhassa Nahas 
rumuna ait malumatın henuz gel- olacak, bu taahhütlere ait ıenelilr MuQ'la: 9 ·(a.a.) - Saat ı t,10 Pata hükumetinin lngiliz baskısı 
mediğini yaz.maktadır. tediye miktarları yekGnu 5 milyon da oldukça ıiddetli bir yer sar· altında bulunduğunu kaydetmek· 

Çunlıing : . 9 ( a. a. ) - _ C~ · • •m ııtur tedir. 
çana ile Şupinı araeında buyuk ~lir~agy~ı ~g;cç~m~iy~c~ce~k~t~ir~. =====~s~ıo~ı§;;ı=o=·~~==· ~===~~=====~============~ 
muharebeler devam r.tmektedir . 

Tokyo : 9 ( a. a. ) - Sumat
r ada bazı >erli tcıekküller Hol· 
landa aleyhinde1'i teşebbüılerine 
nihayet vererek dakıtılmııtır . Bu 
tcıeH:üller bundan ıonra J apoıı · 
tarla trfrıki muaf edecektir. 

Londra : 9 ( a. a. )- Amiral 
King , Paıifık lı~kimiyetinin artık 
müttcfıklere arçmiı olciu~uııu ııöy

., ltmiıtir . Müttefik harp ı•mil•rerindett biri•! I 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

1 Talebelerimize 1 
ı ı 

i bir Örnek elbise 1 
ı ı 
ı ı 

! Vekaletin yaptığı tetkik i 
ı •••••M•••• .. •••• .. ••Mffı 

Ankara : <J (Türksözü Muha· 
birinden) - Ticaren Vekaleti gi 
yim şeraitinin ağır ve çok pahalı
ya mal olduğunu gözden uzak 
tutmamakta ve bu işi daha ucuza 
mal edecek bir takım tetkikatta 
bulunmaktadır. Memleketimizin bü
yük terzileri ve elbise f abrikala· 
riyle yapılan konuşmalann yakın · 
da bir karara bağlanacağı alaka· 
darlarca bildirilmektedir. 

Bu karara göre elbisenin ma· 
liyet fiyatını düşürmek için hazır 
elbisecilik memleketimizde tamim 
edilecek ve yerli fabrikalarımızda 
yaptırılacak birkaç çeşit kumaştan 
bilhassa mekteplerdeki talebeye 
elbise giydirmek mecburiyeti ko

nacaktır. Maksat, talebelere bir 
örnek üniforma giydirmek değil, 

fakat aile reislerine ucuz elbise al 
mak imkanını temin etmektir. 

Bohemya ve Moravya 
hükumet azaları 
Roma : 9 (A.A) - Bolıewy11 

ve Moravya hükumet a.1.uı : Bcr· 
liue gidt>rek Haydrih 'in deıH&'lt': 
törenine İIİİrak edece"tir. 

Sivastopolda 
Alman hücumu 

çok şiddetli 
Ankara : 9 [ Radyo Oazeteal) 
Harkof cenubunda sü1'ünet Al· 

mantar tarafından bozulmuıtur • 

Cenupta Almanlar büyük bir ta

arruu geçmiş bulunuyor. Bu mu

harebe dört gündür devam edi

yor . Sivastopol civarındaki bu 

muharebeler çok kanlıdır . Sov· 

yellerin Sivastopolu daha ur.un 

müddet müdafaa edip edemıye

ceği malum değildir . Çünkü Al

manlar bu cephede şimdi muar.

zam kuvvetler ~ullanmaktadır . 

Alınanlar l.eningıada kartı da 

bir lt"Şebbüse gl"çmişleıııe de . bu 

kşebbüs Sivaıtopola yapılan ta

ımuı kadar lrnvvetli rll"~ildir. 
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Aln anga'nın Fütuhat 
planlarını hazırlayan 

• • 
ı 
• • • • i - HAB ..... RLER 
ı 

.... -
•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• muessese 

Geopoliti Enstitüsü 

• • 
ı 
: 
ı 

• • 

Kahve ve çay 
satıştan 

Vilayetin Çuval: 
ih}igacını temin 

VekAlet .. &danaya 

Bu enstitünün düştüğü dört büyük hata 

lstanbuldan verilen malumata 
göre, çay ve kahvenin inhisar 
maddesi olarak satılaca~ıoı yaı.· 

mışt ı k. Dünden itibaren ellerinde 
bu maddelerden bulunan ve be· 
yanname vermemiı olan büyük 
tüccarlar mallarını inhisarlar ida
reıine satmıya başlamışlardır. Pe
rakendeciler daha bir müddet 
inhisarlar idaresine müracaatla la 
zım gden miktarda çay ve kahve 
alarak şimdild gibi satacaldardır . 

lnhisarın batlama tarihi bir ay 
evvelinden ilan eciil~celr. ve o ta. 
rihten ıtibaren çay ve kahve in
hisarlar mühürünü havi lr.üçük 
paketlel halinde satışa arzolund• 
caktır . 

ı ........................ : \ 

İ SEHIRU ! İ 
G

eçen yılın ilk gününde Alman 
devlet reisi Bay Hitler ~ille· 
tine şu teminatta bulunmuştu: 

" 1941 Yılı tarihimizin en bü· 
yük zaferine şahit olacaktır. ,, 

Bundan on bir ay sonra Fülı 
:rer adına Alınanlara hitap eden 
B. Gübbels ise şöyle demişti: 

" Zaferin ne zaman geleceğini 
sormak değil bilakis geleceğine 

kanaat getirmek lazımdır. ,, 
Bu arada neler: oldu ? 

B. Hitler niçin planlarından 

va7. geçti? .. Kendisine içinde bugün 
harp planlarının formülleşuıiş bu· 
lunduğu rehberi yırh mı? 

Bu arada hakikaten neler 
geçtiğini araştırmağa çalışalım: 

Bugünkü [Na2.i yeni nİ7.nmı] 
nm bütün projelerini teshil eden 
Alwau akademi i, yani [ Münib 
Geopolitik Enstitüsü]nün planları 
uwumi bir şekilde şu suretle hu· 
las edilebilir: 

1 - Avrupanın fethi. Onun 
bütün endüstri ve askeri kuvvetle· 
rini bir tek kuvvet halinde lop· 
lumak. 

2 - Avrupayı fethi. Bu dünya 
hakimiyetini İngiltere ve Ameri · 
kanın elinden almak demektir. Ve 

mümkün olduğu kadar al harple 
başarmak. Tehdit kullanmak .. De• 
mokrasiler :zayıftır ve harbi et· 
uıek niyetinde değillerdir. 

3 - Avrupa , Yakınşnk, Af· 
rika ve Amerikanın 7.abtından 
sonra (Şark ın fethi keııdiliğindeıı 
olacaktır. 

Bü ıııua:t.zam plan en küçük 
noktalarına kadar, Profesör Kari 
Haushofer adında ve yetmiş ya· 
şında emekli bir alman generalı 

tarafından yapılmıştır. 

Profesör Haushofer 1922 yı· 
lındaııberi B. Hitlerle iş Lirli'ği 
yapmaktadır. Kendisi talebe i olan 
Rudolf Hess taraf ındaıı Fülırere 

takdim edilmişti. 

Karısı yarı yahudi olmasına 

rağmen profesör Hausf er kısa bir 
müddet içinde Nui Alma11yaııın 

en göıde :ilimlerinden birisi olu· 

vermişti. 

Profesörün idare dtiği G c-o · 
politik Enstitüsü düuya lıikiıui · 
yeti için, iktisadi, siyasi ve askeri 
planları lınzırlllmak ve teşebbüs 
etmek için kurulmuştur. 

Yüzlerce mütehassıs iktisalcı, 
cogrııfyacı, tarihci, ruhiyatcı, ınü · 

lıendis ve büyük sanayici profesör• 
un emrinde ... çalışmaktadır. 

Profesör Hauofer planlarının 

umumi hatlarını hiç bir zaman 
saklamak lüLumunu görmemiştir. 

Senelerce neşrettiği teknik 
ve ciddi eserlerle bunları dilnyaya 
ilan etmiştir. 

Fakat , planlarının geçirdiği 

muhtelif safhalar bugün mütalaa 
edilecek olurı;a Hausfer 'in dört 
mühim hata işlediği derhal anla· 

şılır: 
elRINCI HATA - Nazilerin 1 

lngilterenin harp kabiliyetini kü· 

çümseyerek onun fedakarlık ede· 

meyeceği knnaatını beslemeleri. 

Bir buçuk yıl önce Hitler kud· 
:ret şevketiııin en yüksek merte · 
besinde idi. Polonyayı, Danimar• 
kayı, Norveci, Felemengi, Belçi 
kayı, Lüksenburğu ve Fransayı 

f etihetınişti. 
Macaristan, Romanya ve Bul· 

garistan ise Alman hakimiyetini 
kendi gönülleri ile kabul etmiş · 
lerdi. 

Mua:rraın Rusyll ıarıtr verme· 

LE PROGRES 
EGYPTİEN 

GAZETESİNDEN 

yecek şekildt' taraf sı:daştırılınışlı. 
italya kudretsiz, tabi bir devlet 
ten başka bir şey değildi. 1939 · 
1940 hadiseleri mühim bir istis· 
nası olmak şartiyle Geopolitik 
Enstitü ünüıı planlarının tesbit 
ettiği şekilde ve muvı&ffakıyetle 

ceryan etli. 
Bu ıstisna İngiltere idi.. pro· 

f esör Hausfer'in planlarına naıa · 
ran İngiltereniıı harbe girmesi 
beklenmeyordu. Sovyet Alman 

paktının lngiltereyi korkutacağı 
ve harp dışında kalmağ"a mrcbur 
tutacağını sanılıyordu. 

Buna rağmen İngiltere harbe 
girse dahi Fransa maglup edildik· 
ten sonra lngilterenin sulh iste · 
yeceğine kati göziyle bakılıyordu. 

Fakat böyle olmadı . lngillere 
bütün malzemesini • Dönkerk'te 
kaybeden yarım milyon insandan 
mürekkep bir ordu ile bile mü 
cadeleye devam etti. 

iKi CI HATA - Alınanlar, 

Curuhurreisi Ru:r.veltin Alman dün· 

yn hakimiyeti plaularını anlayarak 

Amerikayı lıarbe sevketıneğe mu · 

. - v:f fak olaıuayacaj"ını Lannettiler. 

il itlere,. plinınıu bir yıl önce 
tadil ve tashih edilmesi liiı.ım gel· 
ditini anlatan ne lngilterenin 
harbe devamı ve ne de general 
Veyvel'in Afrikada kazandıtı par· 
lak muvaff akiyetlerdir. 

Hausfer planının terk edilm~ · 

sinde Ld ,başlıca amil Bay Ruıvd · 
tin Amerikan parl~ınentosuna ka· 
bul ~ttirditi [ kiralama ve ödünç 
v~rme ] kanunudur. 

Müııibin[Geopolitik Enstitüsü] 
bu ihtimali hesaba katmamıştı. 

Enstitünün kanaatınn göre, 
Awerikanın poltikası her şeyden 

avvel ( infiratçı ] ve bu mew· 
ldıeti idare eden şey tanıamıyle 

bir tit'aret psikolojisi idi. Diğer 
taraf tan A uslaııd teşkilatı [yabancı 
wewleketlerdeki Alwanlar]da bu 
dolar memletikeoin hiç bir zaman 
İngilterenin silah fabrikası ve de ·: 
posu olawıtyat'ağıııı garanti d 
wişli. 

Halta bir Nazi şefi: 
" Amerika burnunu Alman · 

yanın işlerine sokmasa daha iyi 
eder. Çünkü Führer bürosunda ki 
düğmeye bir basmakla Amerikada 
dahili harp ve müthiş kargaşalık · 

lar çıkarmak kudretindedir. 

Halbuki Amerikada Almanya 
Jeyhine başlayan ve gittikçe ar 
tan husumet, Almanyanın Yu 
goslavya, Yunanistan ve l:.ibyada 
kazandığı zaferJerle mukayese ka 
bul edilmeyecek derecede büyük 
bir ehemmiyeti haizdi. 

Almanyanın bu zaferleri Ruz· 
veleti Groenland'da bir üs kur · 
maktan menedemedi. 1941 orta 

larında Almanyan:n plancıları har· 
bin ancak bir lngiliz ve A meri · 
kan kati maglUbiyeti ile kazanı· 
labileceğini anladılar: 

0Ç0NC0 HATA - Naziler 

Sovyet RusyAnıo maneviyatını ve 

hazırlıklarını çok küçük görefüler. 

Ok yaydan çıkmıştı. Dünya 
fütuhatı artık tespit edilen plan 
wuciLinc.:e tahakkuk edermeıdi. 

B. Hitlerin yeni planı Rusya 
üzerinde süratli ve ezici bir za · 
feri icabettiriyordu. Diğer taraf 
tan da istila alhndn bulunan Av 
rupanın sanayii organİ7.e edilerek 
muazzam istihsal imkanları elde 
edilecekti. Avrupanın sanayii ve 
Ru11yanın uçsuz, bucaksı7 gtda ve 
diğer ilk maddeleri ile lngiltere 
ve Ameri~anın hesaplarının görü· 
lebileceği umuluyordu. 

işte bu hesabla 22 haziran 
1941 günü şafakla beraber Sovyd 
Rusyanın istilasına başlandı. 

Hitlerin tabiyesinin esası şu · 
dur: 

" Maneviyatı bozuk bir düş· 
rnanın ilk . darbede, tek fakat mu· 
azzam bir muharebede yere seri 
leceği kanaatı olmadan hiç bir 
harbe girişmemek. ,, 

Daha evvelki muharebelerde bu 
tabiye mükemmel surette muvaf· 
fak olmuştu. Fakat Kml Orduya 
karşı açılan muharebede hesap 
tamamiyle yanlış çıktı. Ruslar, 6 
ay mütemadiyen köy ve şehirle 

riııi yakarak fakat bütün ınalzeoıe 
ve fabrikalarını beraber taşıyarak 
ve hiç bir zaman paniğe düşme 
den geri çekildiler. 

Filhakika, bu vaziyet Sovyet 
Rusyayı hububat anbarları olan 
Ukrayna ve beyaz Rusyadan wah · 
rum etti. Fakat di(l~r taraftan da 
Kıııl Orduya OraHarın arkaamda 

bulunan sanayi mmtakaları ile 
arasında bulunan yolu çok kısalt 
ıuak gibi wühiıu bir avantaj da · le· 
miıı etti. 

Alman ordusu üslerinden yüz 
~ lerce kilometre uzaklaşmak sure · 

tiyle zayıflarken, Kızıl Ordu ik· 
mal üslerine daha çok yaklaşmak 
surdiy1c uvvetleniyordu. 

Altı ay devam eden bu vui· 
yetteıı sonra insan ve uıal:1.eıne 

ihtiyatlarını tabşit eden Ruslar 
mukabil tarru'a geçtiler. 

Almanlar kısa bir ınüddt't ıçiıı 

de Sovyel Ordusunu imha edt': 
ee2i yerde muauauı kayıplarlı& 

( iki ıoilyon:insan ] biu.at kendi 
lt'ri büyük:bir Lifa düştü1er. 

DÖRDÜNCÜ H AT A - Naıi 

ler, Jeponyanın U:ıakşarkla taar· 

ruza geçmesiyle Amerikan, 1ngi • 

liı, Holanda, Çin ve Sovyet blo· 

kunun kendi ~aleyhlerinde birle 

şecetini tabıııiu edemediler. 

Berlin japonyaya harbe gir 
m~k emrini verdiği zaman Ame· 
rikanm Atlantik deniıindeo çeki· 

UZAKLARDAN 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
bu iş için liıım velen tt_şkilatla 
mrşgul olmaktadır. 

Çiftçi mallarının 
korunmasında 

itiraz mercii 
Adlise Vekilliği çiftçi mallar· 

ınm korurıması haHındaki kanu · 
nun itiraı. merciı haldcında Cum
huriyet müddeiumumiliklerine bir 
tamim yapmıştır. 

Çiftçi mallarının korunması 

haklcınılaki_kanun, çiftçi mallarına 

verilen elli liraya kadar zararları:ı 

Köv Kanundaki usule göre koru
ma· ve ihtiyar ·meclisleri tarafından 
karara bağlanması ve bu kararlara 
yapılan itirazların rla sulh mah · 
kemelerince tetkik edılmcsi esasını 
kabul etmiştir. Eğer Bu zararları 
tevliden fıil suç teşkil ederse fİ· 

ka}·et üzerine veya restn yapıla· 
cak crza · taldpleı i hakkında ayni 
kanuna göre umumui usul hüküm· 
leri }'Ürüyccektir. 

Şu suretle ç :ftçi mallarına 
elli liraya kadar ıararı dokunan 
fiillerden dolayı yapılacıık hukuki 

ve ceıai takiplerin ayrı ayn usul · 
lere tabi oldu~u iİbi tetkik ve 
muha"eme mcrciltrinin de ayrı 

bulundu2u:ve bu itibarla, kanun 
du koruma ve ihtiyar mtclisleri 
Larafın ·1an verilen kararların itiraz 
tetkik mercii olduğu iôateı ilen 
su!h mahkemesi mahalU ıulh 

hukuk mahkemrsidir. 

lect"tini ve İngiltere ile So•yet 

Rusyaya yardıındıuı vazgı~çeceiini 
ümit etmişti. 

Halbuki bu hiç te öyle ol 
ınadı. 

Almanya bugün lngiliL, Ame· 
riluuı, Çin ve Sovyet Rusyıuıın 

30 ınilyonluk orJusile boy ölçüş 
tnek LOrundadır . 

Yalnız Amerikanın 1942 istih· 

sali olan 60,000 uçak, 45,000 tank 
ve on milyon tonluli deni:t. inşa-

atına karşı çare bulmakta düşe· 
ceği zorluğu hesablamak kafidir. 

ı Tasarruf için bir fır ı i sat daha çıkıyor. Yekan· i 
da piyasaya konacak i taaarruf bonalarından i 

ı bir tane almahsm! ı 

: ........................ : 
Çimento İnhisara 

alınmıyacak 
Çımcntonun inhisara alınaca$?ı 

ve fabrikaların Elibanlca d vrl!ıli · 
lece~i hakkında baı.ı gazetelerde 
görülen nefriyat üı.eriııe yaptı· 
Q'ımıı. tahJdlcat neticesinde şunlaı ı 
öğrendik: 

lcra Vekilleri heyeti 917 ;938 
tarihinde çimento endüstris ııin 
devletleıtirilmesirıi temin makıa 
dıle haıırladı~ı bir kararnameyi o 
zaman resmi gazett'de neşretmiş 

ve yürürlü~e koymuıtu. Bu karar· 
namerıin bir layiha halinde Mec· 
lise verilerek hısdık ettirilmesi 
formalit~ icabı, lazım gelm~ktedir. 

Her ntdcmse:ıayihanın Mt'C• 

lisçc taadılci gr.cilcmiş olduğundan 
bu İf y~ni bir larar ıibi a"set· 
miştir. 

Halen hükümetin ve Meclisin 
aldığı yeni bir karar J'OL.tur. Çi · 
mtn o endüstrimizin 9:18 sene· 
sindenberi bugünkü hali iılame 
ettiriltcektir. 

Vakıflar müdürü 
Bir müddeltenberi askeri hiı · 

metini yapmakta: olan:vilayetimiı 
vakıflar müdürü Bay O~man ter· 
his edilerelı: Adanaya dönmüş ve 
vazifesine başlamış bulunuyor • 
Bu genç \'e çalışkan m,.muıumına 
c Hoş geldin • deriz. 

Yakacak zamını 
Maliye Vele illiği, yakacak urnı · 

mı ala<' k olen lSOO ve daha ) U· 

icarı ral.ımlı valilık ve ICaı.a mer· 
keılerir.ı tubit et.ıi~tir _ Bu vali 
likler Ağrı, Bıtlis, Enurum • Gü· 
müşlıanc , Hakkari. Kars , Muş , 

Van, vilii} etler i<lir. 
Kazalar ise Ahlat • f. 1ştgirt , 

Ardnll, Arpaça) Aşkale • Beş· 
kale, Ba) bur t , BıılaniL: , Çıfdıı: , 
Diyadin , .Du~u Ba}aılt~, f.ıciş, 

Gevaş, Gülı>, Gürpınar , Hadım , 
Hını!', H ı.1at, Karakoçan , KHra
yaıı, K rlıo.,a Keyfı, Mal&1girt , 
Muradiyf', Naıimipo:, Ôı.alrı, Pa· 
inler, Patnos , Pınaı başı , Pala 

nıur, Pıı hof , Refalıive • Sarıka
mıı,:Suluhan, Şitak, Şav,at Tat. 
ven , Tortum , Varto ve yüksek 
ova kaı.alarıdır. 

• 
Dile kolay - Delimidirler ? -· LAval hakll 

N~vyor klan bildirildiğine göre, Alrnanyaya ya 
pılacak hava taarruzlarına Amerikan hava kuvvet· 
!erinden en az dört yüz bin kişi iştirak edecekmiş. 
Altı bin pilotun Kolonya gibi bir şehrin altını Üs· 
tüne getirdikleri düşünülürse dört yüz bin kişilik 
bir hava ordusunun neler yapabileceği kolayca an· 
laşıhr. 

Londra, Kolonya iizerinde yapılan keşif uçuş· 

!arından anlaşıldığına göre, Kolonyada sağlam hiç 
bir şey kalmadığını bildiriyor. Acaba lngilizler bu 
sağlam kalmıyan şcylet arasına düşmanlannın ma· 
neviyatını da katıyorlar mı bilmem. Fakat dört yüz 
bin kişilik bir hava ordusu akınlara iştirak ettiği 
günün onun da sağlam kalanııyacağına inanmak 

lazımdır. 

"' .... 

Bir Amerika radyo spikerinin verdiği lıir lıa
bere göre, Mayıs ' ayında Ameribnın 252000 ton· 
luk 57 ticaret gemisi batırılmış. Fakat buna muka
bil ayni "ay içinde Amerika 580000 to:1lıık 58 tane 

yeni ·ticaret gemisi yapmış. 

Şu insanlarda akıl var diyen beri gelsin : Ma· 
demki vaziyet değişmiyor, niçin bir taraf harıl harıl 

batırmıya çalışıyor ve öbür taraf harıl harıl yapma

ya uğraşıyor? 
• $ • 

Fransız Başvekili Laval, Amiral Darlanın elin

den Jandarma kumandanlığını alınış. Laval doğru· 

su yerden göge kadar haklı . Jandarma subayından 

a-cmi kumandanı olamıyacağı gibi amiralden de 

Jandarma kumandanı olına1 1 

Çavaı gönderdi 
Son günlerde baş gösteren 

çuval sıkıntısı üzerine vekalete 
müracaatlar yapılmıştı. Dün al · 
<lığımız malümata göre, Ticaret 
Vekalt-ti Adananın ihtiyacı ıçın 
Mersin idhalllt ve ihracatçılar bir
liği vasıhsiyle 108')() boş çuval 
göndermiştir. 

Yüzücülük hakem 
kursu açılıyor 

Bi:ı.c verilen malum ta aöre • 
Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüA'{j A<lanada .l ibme ve atlama 
ha~em kursu açacaktır . Kursa ; 
Hatav, içe!, Antrp , Kayseri. Sı
vas, Eskişehir , lznik , Sapanca , 
Antalya, Urfa bölgelerinden birer. 
.,:uzucu ile Seyhan bölgesinden 
bq }Üıücü iştirak edectktir. Bu 
kursa, .Seyhan bölgesindeki mü . 
useıc gençlik kulüplerinden fah
ı i olarak yü1ücü alınacaktır. Kurs 
15 haziran 942 pazarteıi günü 
başlıyacak ve 30 haziran sıılı ak
şamı •ona erecrktir . Kurs mü· 
clürlüğüne bö'.g~ Beden Terhiytsi 
Müdürü s,y Rıza Salıh Saray • 
idare amirli~ine oölgl"ffii7. BU spor• 
farı ajıanı Bay Rıf aı Çdikkol. ök· 
ıetmenli~ine sn sporlaıı mütehato
sısı antı en()r Bay Abba Sakarya 
ı;eçilınişlerdit. 

Ku su müteakip n•r. ·,urı 01111.·alı: 
lııılcemler.e şahadetname verile· 
ccktır . 

Öğretmenlerin nakilleri 
Bir Vl\lilikten dıgerine nak

lolunan ilk öğretmenler için ıit · 
tikle·i .valilikte kadro bulunmassa 
ıııüklrs-p haklan baki kalmak v~ 
o mali pla münhuır olmak üıere 
maaş fıtr ki arı Maarif V ckilliğ'ınce 
ödenecc1'tir. lık defa• ö~retmen 
olanların harciralı bedelleri ve 
harcirahları Maarif Vekilliğince 
ödenecektir. 

A s k eri V azi yet 

Libya Sava,ı 
Batı Salllaya 
oırmıı Balde 

General Rommel'in taarruıa 
geçmesile iki haftaya yakın ıa· 
mandanberi Libyada haflıyan 
askeri harel; at, kati bir safhaya 
girm:ş görüıımeltedır. Mıhveritı 

l.ibya'da taarıuzu, hedefine vır· 
mamıs, yıalnız lngıfi?; mayn tarla. 
lısrıncia iki gedik laçııb imiş, fctkat 
uğ-raıtı~ı şıd<letli mukavemet kar· 
şııında daha ziyade irıkitaf ede. 
miycr<"k <luraklama~a me bur kal· 
ınıştı. 

Gelen lııfiliıt. resmi tebliğ'intle 
l.ibya 'da Milttcf ık kuvvetler in 
Mihvf'r kuvvetlerini geri atmak · 
için taanuıa geçtikleri anlaşıl
makta ve bu taarruzun bıtşlangı· 

cından itibaren başarılı neticeler 
verdiği ilave edilmektedir. 

Kahirtden gelen ve reımi 
tebliği tamamlıyan ikinci bir tel· 
graf a göre İngiliz taarruzu inkişaf 
etmekte ve daha şimdiden bir 
kısım hedeflere varılmış hulun· 
maktadır. 

Alman tebli~i de Libya'daki 
rnuharebeden bahsederken, Mıh· 
ver kuvvetlerinin de mukabil 
taarru~a geçtiklerini ve lnfiliz 
hücumlarını püı;l.:üı ttiilderini bil
dirnıektedir. 

iki tarafın bu bitbiriııe ııt 
iddialarından çıkarılacak mana f 
Libya'da muharebenin kati bir 
safhaya girdia-idir. iki tarafdı 
kati bir netice almak için birbiri· 
ne saldırmıştır. 

Kum fırtınaları arasında ve 
Cwhennenıi bir sıcak altında cc· 
reyan eden bu savaşın neticesi, 
önümüzdeki günlerde bdli ola
caktır. 
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Bugünki Harbin 
Sebebi Ne imiş? 
iŞiN iÇiNDE YiNE KADIN VAR ! 

B uıilnkü harbin sebebi ne İ· 
miş hiJirm:ıinıı? Bir vakitler 
Princeton Üniversitesi rektörü 

olan Wilson'h• IJ r:i ünivcıs.tenin 
West adında bir dekanı araaında 
koPın bir lıavgıdın ... 

Bunun böyle olduQurıu bir 
Çinli keffctmif. Nı11I krffettitinin 
hikiyeaini bir mecmoada olıudaım 
Pek hoıunıı aitti. Sııe de ınlıta· 
Vı•: 

Çınli mcıhıır bir adammış. 
Bir kaç ay evvel Prirıceton ilni· 
venituine gitmiı, şimdiki relıtöre 

Dıilafır ol•uı, Üniversitenin enaf 
Ve civarını ber•berce dolatınata 
Çıkmııtır. Çinli bakmıf ki binıtlar· 
daa biri diğerinden çok uzakta . . 
Relltöre sormuş: 

- Bana ml'ralı oldu: Bu bi· 
rıa neden bu hdar uzaktı yapıl· 
lhtf? 

Rektör cevap vermif: 
- Bunun iarip bir lıilıiyeııi 

vardır. AnlıtaJ ım : Mt ohur Wil · 
lota bir vakitler burada relıtör 

bulunu)Ordu. O ııradı Siyasi 
ilimler Fakültesi için bir bina 
Yapmalı ihtiyacı du}ulmuf. Wıl· 

'<>ta ıayct inadcı bir adammış. 

Dedftini yaptır1nık .;ıtermif ve.:ar
hdqlarile hiç te iyi aeçinmcımiş . 
Bunun için Siyasi ilimler Fakülte· 
•i dekanı, reklöı ün dNa gözü 
•ltmda bulunmamak için yeni bi 
naaan uı.ıtkça J>ir yere yapılma11· 
rıı iatemif. Wılson akıine israr 
etmiş ve yeni binantn dei111a gö· 
liiı.ün ıörecrAi, )'erde olmeaını 
1ıı~mif. Fakat bina için elde para 
}ok. Bir ıenain bulup yola getir· 
lhek ll~11A .•. Bunu da Wilson ya· 
Puıamıf, Dekan yapmıf. Par•} ı 
kcadiıi IMıl~tu için bihHID kt'n· 
di istedill ~rd• ytp .. a•.. farı .... 

10RKIYE R..,.u 
ANKARA Radyosu 

Çarpnrba- - 10.6.1942 
7.30 Proır• ve.memleket ~~aat 

ayan 
7 .33 Mlıik ı Rıdıye-.._. Or

k..a.•. ( Vblı.a~ Necip 
A,kan). 

7 .45 Ajanı Haberleı i 
8.C O Müzik : Radyo Salon Or· 

kcstra.tc1 p .o,ıra1Rınan deva-.. 

8.15/ 
8.30 

12.30 

ll.33 
12.0 
ll.-
1330 

11.00 

1~.03 

l&,45 

mı. 

Evin saati 
Proaram vr Mt'mlelcct saat 
Ayarı 

Müzik : Türkülc:r. 
Ajanı Haberteı1. 

Müzik : Şaıkı ve TürküJ,.r. 

Proarım ve Memle"d saat 
Ayarı 

Müzik : Radyo Darı5 Or· 
kestruı. 

Müzik : ince Saı Eserleri. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberttri 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Hicaz Makamın

2o.ıs 
2o,45 

dasr Şarkdar. 

Radyo Gazetesi 
Müzik : Bir Halk 
ôtreniyoruı -
Türküsü. 

Türküsü 
Haftanm 

2t.oo ZirMt Takvimi. 
2t.ıo M6ılk : Şark1 ve Türküler. 

21.30 Kornatrna ( Sethk saali). 

~l .45 Miıtlc : Riyaseticbmhur 
Bandosu. (Şef : lhıan Kün· 
çer). 

~.30 Memlekt.t Saat Ayarı ve 
'M. Ajanı haberleri 
o;' 45/ 

22.so Pı'orram ve 

koymuf. Wılıon buna tu ulmııf, 
bütün ömrQ üniversitede ıcçirmelı 
ve siyasi hayattan uzak kalmak 
niyetinde olduğu, halde d~kan 

emri haricine çıktığı için ünivcr· 
ıite hıy!ltından soğumuş, istif ası· 
nı vermif. O sırada da Nev Jer· 
aty hükümetinc yeni bir vali seç· 
mek için intihap yaprhyormuş. 

Demokrat partisi}'·le anlaşarak 

namıet olmuş. lntıhabı kazanmış 
İfte bir binanın yerine ait hir 
lıavga }'üıilndrn böylece si} asi 
hayata atılardlı günün birimfe hiç 
beklenmu bir tarı.da Birlefik A· 
merik•n1n devlet reisliğine kadar 
)Ühelruiş 

Bu 6Öllf'r Çiııli misafo i çok 
düşündürmüş. Oemiş ki: 

- Biz, Çınliler, geriye doğru 
<~üşünrnek itiyadındayıı . Bana g•· 
rip bir fıkir verdiniı.. Şimdi bu 
fikrt1 dayanarak ıihnimi maziye 
d~r.u seyahat ettirdim. 

B .. rıbcrce diltünelim? Buaün· 
kü harbin sebebi nr? Amerıkanın 
dünya iflcrine karıfmak mc!>uliye
tinden kaçm111, Milletler Cemiye· 
tine fİlmemni v~ Avrupa}'a küı1 · 

mui detil mi ? Bunun ilıerine 
Wilson- pre,,.pleı i dairesinde dr.r 
vamlı bir sulh J apılmadı. Fransız · 

larla lnıiliıler iııtıkam teklinde 
bir barıfta israr ettiler . Bunun 
neticui olarak düşmanlık devam 
edip gitti. Hitlcr bundan istıfa<M 

ederok it baf1R8 •evti ve bupn
k ü harbe yol ,çtı Am~rıka me 
.. uhyelteo lceçtaaae,cit, onun ısra 

r İ} le hakka1ıiyc.l dairrsinde b ir 
sulh olsıtydı bu 'ılcr b;-f ııöıter· 
mu ve bufla.,_ harbi ıöıe al 
mık hiçbir mitlet'n hatırından 

a.çmndi. 
Bu n içia. böyte 'Oldu? Çinkü 

. Wılaon paı ae &ideıkrn cumhuri
)et partili reislt'rini beraberinde 
fÖIÜ• üp meauliyete hrı~tırmak 
iltemedi. 

Onlar da kızdtler, ... ya.,. mec 
lisinde muhalrfet l&urdulır ve A· 
merikanın Mihetlfor Cemiyetine 
riınaeaine mani ol•rak irıfir atçı 
ııiy ... ıin temelini kurriulaıt. 

N~d,n böyle teu, inetçı ve 

~dü ... c:eı. btr .... ~· 
ııın en nazik bir zamanında A~-
r ikanın devlet reisi oldu? Çünkü 
Nev Jcr ııty valisi 11f ati) le l&endini 
göıtermiı ve devlet reis'iti nam · 
&edi otabilmifli. 

Neden bir ilim adamı durup 
•jurur~en ıiyaıete karışarak Nev 
Jersey hükumetinin valiıi ol u? 
Vest adandı bir dekanla Pır irıce· 
ton ııiyui ilimler fakültesinin bina· 
ıunın y~r, lıakkanda kavgll elmtf 
ve dediği olmad~ğ• için ilim mcıı 

le~ne küımüştü. 

Demek.ki siyasi ilimler fakül 
lesinin yerinin stçilmui davası, 

burtn ikir.ci bir cihan hır bi ka 
ptalnMl asal ~bebidir.,, 

Çinlinin hiç de yaba"8 •ttla· 
mıyan mantık oyunu burada biti· 
yor. Fınt ba"a bir ı.okta dah• 
ilive edilebilir. 

Belki de Princeten üniHnite-

1 sinde rektör Vilsonla dekan Vest 
arasında otuı bu kadar sene ev
vel çıkın bir kavi•· burünl&ü 
harbin ıcbeplerinden biridir. Fa
kat Vilıon devlet reisi olduktan 

aoara ay•i iıtlhmmette tesir ıö· 
ateren bir amil v•rdır ki o da 
Vilıonun, haşin tabiatına fr~n 
vaz.if.aini ~örr-n arti• • uhlu hrı 
ıınm \ ak1tsiı ölmui ve rievlel 
reisinin gayr t zenain, hariı ve 
matrur bir lcedtnla ikinci defa 
olarak evleMReaidir, 

Ku ikinci evlenmedede Vilsoıı 
kılıbık olmuş, ikirıci karısını mem· 
nan etmtk için biırat Pariı -kon· 
feunıına lfİhnif, aene o iÖ•tcrif 
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• • • ALMANLAR 24.840.000 
iS~I ÇALISTIRIYORlAR 

HASRA Yl AIERillH 
ASKERi GELDi 

1 
1 

ı 
ViC'hy, 9 (11 a .) - Havu ajan· 1 Vaşington, 9 (a .a.) - C.azt"· 

leciler Basra '.> a amerikan kıtaları 
rıın çılıarıldı~ı lıalıkındaki haberin 
dotru oluµ olmad ığını Harbi}·e 
Naıır l ı ?ının sözci)sünden sormuş• 
lardır. Sözcü. hu suale verecek 
cevabı olmadığını b ldirm iştir, 

• • • 
SAZ 1 

1 
1 

aına alman hududundan bildirili· 
yor: 

Netr,ciilen son istatisti"lere 
göre, Almanya 'da :çallfan alman 
ve yabancı işçi sayısı ıubat 1942 
sonunda 24 840 000 e yükseltmiş· 
tir. Geçen sene aynı ayda bu sayı 
23 830 UOJ idi. 

Yabancı işçi H) ısı ıonlıanurı 
sonunda 2.138 360 idi. 

Almaa ıııerlae 
yeaı blcamlar 
Londra : 9 ( a . 11 , ) - Ku. 

lonya vt: E.sııen lıallıı bü):tilı bir 
ıztırap içindedir . Solıaktar iilü
ltrle doludur. 

Londra : 9 , a. a . ) - Bir 
bombardıman filomu Şimal Fı an• 
aaya ve diğer Alm• üslerine 
hücumlarda bulunmuotur. 18 uça. 
~ımız bu hareketten aeri dön 
mt'miştır . 

LllTADA 
C&qtarafı Birtaddel 

aliyet göstermiş ve bilhassa düş 
mltffm Kniahlı · Bridge çevresinde 
ve muharebe hölgcıinin batısında 
ıır hlı bir lrlderle irte lıoUırını bom 
balamışlardır. Düşmanın bir çok 
ıırhh taşıtları tdhtip edılmitlir . 
Bir Muserschmitt 109 düşürül
müş, bAşka ldü1nH11 uçaklaıı <la 
hasara uıırralılmıftır . 

Gece harelıit canasıııda , Bin· 
ıaıi limeftt 'Ve Maı ıuha cla hava 
meydanı bomba uçaklarımız ta 
rafından bombalanmıttır . 

Cumartesi gecesi S :cilyadald 
Me..._. hed"ftcwe hleum edil 
miftir . 

Dün öğle vaUi biten 24 11aıt 
içinde avcılarım ıt. Mah üı.eı inde 
4 Meascrschmilt 109 tahrif) et 
m'ılcrctir . 1 Junkt'll 88 efe lıarfı 
lıomı bitMyatarr terafıfldata dü• 

ıihGHnifl&- . 
Uçali:larımııdan btfİ dÖ'ımc· 

mifse de bunlar.lan üçürıilrı pi· 
lokı iefdır . 

Reisicumhuru 

tetkikleri 
(Bqı 1 inci u,lıdd 

Bundan sonra müdür odasına 
dönen Cumhurrei~imiz bir müddııl 
tstirahatten sonra okulun yemtk 
~nuna geçmiş talebe ile bir a· 
ı-.- öife ) emtti ycmişlttdir. 

Y t'mckten profesörler odasına 
dönen Milli ş, f'imiz prof,sörlt'rl~ 

okulun dtrs ve bıltia~sa ıı;por işit-· 

ri Üzerinde hasbihallerdt: bulun· 
muş ve direktiflt:r verdik•en son· 
ra talebenin ço~kıırı lc7.alıiirleri ve 
allıışları arnsında okuldarı ayrıl · 
mı şiardır. 

Maarifte terfiler 
Eıhlı öğrelnıtlı okul kltip ve 

hrsap memuru Kemal Dıkmt'nerirı 
ma8ft 20 tı'r11dan 25 liraya. erlıek 
lisesi lıltip ve heHp memuru 
Haydar Deterlinin maııı 20 lir•· 
dan 25 liraya , kıı lilt•l lı.itüp 
hane memuru Hüıeyin lrten ma· 
afı 20 liradan 25 liraya , bir inci 
orta okul T6rkçe ıitajyeri Neıi· 
hının DMafl 75 liredaa 85 hraya 
çıkarılmlfhr. 

diye mahıldet reialtrine' meydan 
okumuı ve Amerika namına sulhu 
yapmanın m'suliyelini trk başına 
iiıerine almıştır. 

Vilsonun Pariste }'aphfı tilrUi 
• türlü hat•lar ikinci ba\'8n Vılıonun 

tesiriyle olmuıtur. Demek lıi Pren· 
celon üniversitesindeki bir kav · 
aaıiyle beraber Vılıonun kar11ının 

vıkitıiz sureue:6tınni de ille ci· 
hın harbinin tlulbuna A1rıerikalllh 
uaak kılmasının ve bu yüzden 
ikinci bir cihan hıtrbi çıl&mHtttın 

1ıiıli ·~~riudeo biıidir. 

BIOer ita barlll 
llazaaamıyacall ı 

Vatington : 9 (A.A) - Hali· 
fakı söylediti bir nutukta Hitle· 
rin bu harbi kaznamıyaeatını 
Hitlerin de artık bilip antadrfınr 
s6ylemit ve sulh masasında artık 
milletlerin Alman uyuşundan ka · 
çınması lazım gt>lditini ilave t't· 
etmiştir. 

llacar Baıvelllll 
Pı,teye Dindi 

Ankara : 9 (Radyo Gazele•l}
Hitlerle görüten Macar Bıfvekıli 
Pt'fltye dönmüı bulur U}Or. Ma · 
car gctzeteleri bu münastbetlc 
Alman - Macar dostlıığun~an 

bahsctmelıtt"dir. Baıvt"lıiliıı yakın· 

da halyayı da 1.iyarel tdecrği 
söyleniyor. 

Subaylar ne şekilde 
ekmek alabi~cek ? 

T carct Vekaleti iaşe umum 
miidürlüQünd en vilayete geler\ bir 
tamimdt', ekmek alma işinde Milıi 
MQdafaa Vrkaletince ıttihaz edi· 
len tedbirl~r ıilcredıhnekıedir. Bu 
tcdbır lere töre , tayın zammına 

müıtehak olan subaylar bilistiına 
ekmel&lerini mensup oldulıları bir
lik veya ma..~aedon aletc11Jdar
dır. K«"tadllerlne bir hadran 942 
tarihinden itibaren sivil iaşe te· 
Şt>klcüllcrincicn e~mtk k a rlı vc
rilmi} ecek ve haziran a} ına ait 
hrthrı da birliklerirıt'•! gni alı· 

naca\ı.hr .• 
Aslıer ckme~i pifm-cy«: n ma 

bellerde vaaife :alın veya iıinli 
olarak bulunan subaylar , aııl&eri 

memurlar ekmckkrini s ;vil iaşe 

aerviılcrinılen alacalcları kartlarla 
çartıdan tedarik ~dt:c~kler dır . 
Söylelcı i :ioo gram iıtıhkaka tU 
bidirler ·. 

ZA Yl - Saraçlı~a ait 940 
ıenrıtin<lc alnııf olıio~um usta mua
fiytt karnrmi ıa} i cllİ!J' . Yeııisini 
alaca~ımdan tskisinın l\ükmü ol · 
nıa<lıRırıı ilin eclerim . 

Saraç: Alieddirı Oluç 

• VE 
1 IVARYETE • • • 

\ 

• 1 Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ :• 
: saat 22 de VARYETE başlar.. 13-26 • 
........................... 

i 1 an 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden 
Çay ve llallwesl oıuıar baldndda 

1 - Çay ve kahve fiatlarmın arttmlması hakkındaki 18/iı 
942 günlü ve 2, 17555 sayılı kararnamt> hükümleriııe göre 
Ziraat Bankalarına. Mal sandıklarına ve Gümrüklere yatırıl
ması lazımgelt>n paralardan henüz ödenmt>miş olanların 1 
Haziranda yürürlüğe girerr 4223 sayıh çay ve kahve lııhis:trı 
kanununun muvakkat dördüncü maddf'si mucibince 1 6 942 
tarihinden itibaren 15 gün zarfında idarem"ze ödeıımesi lazım· 

dır. Bu müddet içinde de ödenmiyen paralar % 10 zamla 

ve tahsili emval kanunu hükümlerine göre istifa olunacaktır. 
2- Ellerinde malı mevcut olanlar mallarını idareye sat· 

mak suretiyle borçlulannm mahsubunu istiyebilirler. Ancak 

bu gibiferin mezkur müddet içinde yazile idaremize müracaat 

ederek sıraya girmeleri lazım gelir • 10- 11 14235 

• 

ilan 
SEYff l" 11tlYETI OAIMf [MC@M[NİHOEN · 

4/6 9~2 tarihinde ihale edilmek üzere 923 lira 76 kuruşfa 
eksiltmeye konulmuş olan Adana - Tarsus yolunun 21 nci 
kilometresindeki menfez tamiratına istekli çıkmadığından 18/6/ 
942 tarihine müsadif Perşenbe günü saat ( 10) da ihale edilmek 
üzere eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 

isteklilerin 69 lira 28 kuruş muvakkat teminat vermt"k şar· 
tiyle mezkur gün<le Vilayet Daimi Encümenine ve k.-~fi ile di· 
ğer evrakını görınt-k içiıı d~ N1fia ınüdifrlüğiirıt- rııüracaatlaı ı 
ilin olunur. 14234 

i LA N 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 

Arttırma, Eksiltme komisyonu reisliğinden : 
Muhammen bedeli 12.000 lira olan ve 942 mali yılı içeri· 

sindt> f,.vzipaşa depbcıuna gelecek tahminen lS.000 ton Maden 

D R Kömürünün tahmil ve tahliye İşi 24 Haziran 942 Çarşamba 
t•• O K T O ·~ günü saat 11 de kapalı zarf usuluile Aadanada işletme Mü<lür-

f .. Ball Iİll f lüğü binasında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

: ft .. ı Bu işe girmek istiyt-nlerin 900 liralık muvakkat teminat ak· 

• A.~k~ri lıaıtalıarıi!$İ ,fulıiliıı~ f çalarile kanumın tayin ~ttiti vesikaları ve teklifl«-rini ayni giirı 
• 

MıitelU1uısı f 
eksiltme saatinden bir saat t'VVd komisyon rt'isligiıır verm«-lni 

•
f Hastalarım hergürı sa·· f lazımdır. 
f at 15 ten sonra Kızılay ci- f Mukavele projeieri Ankarada ikinci İ şletme müdürlüğünden 
f vannda 18 numanh evde f Haydarpaşada birinci işletme müdür' üğurırletı: Adaııa<la allmcı 

ı 
k~bul eder. 14319 f işletme müdürlüğün<len, Fevzipaşa deposund1111 bedelsiz olarak 

• verilir. 6- l 1-16-20 
~··········~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~-

Seyhan Vakıflar MüdürlüğünClen: 
Senelik Kh ısı 

Lira K. Vakft Mevkii 

48 00 Ramazan ottu Kömür P. 
80 00 > Ulucami C . 
25 00 Emir )akup Karşıyaka 

12 00 Güvenç otlu Sinama S. 
7 50 Mazbut Sarıyakup 

120 00 Cafer paşa Salcılar 

> Kalakapusu 
300 00 > > ) 

36 00 • ~ > 

24 00 Ramazan oAfo Cami arka 
300 00 Ma:ıbul Orozdibak 
ıoo 00 Cami atik Karasoku 

Cinsi 

Arsa 
Diikkan 

> 

Oda 
Dükkanın 9/42 

Dükl:an 
> 

Kasap Dükk5ııı 
Dükkan 

Arsa 
Arsa 

Dükkan arkası 

Noııu 

65 
1% 

6 
fi 

16 
8 
6 
3 

618 

o 
15 

içinde otura" 

Mehmet l lallaç 
Sabri Alus 
Hamil Acımış 
Boştur 

Melımet T uziin 
Bilal ı ürkarı 

Şük rü Ô1.h ek 
FahrelliR 

Boştur (Or01:dıhak yeıi) 
Boştur. 

Yukarıda seAelilb kiralan ve mevkileri yaı.ılı dükkan ve arsalar 1/6, 9-t2 tarihinden 31 5, 943 tari • 
hine kada bir sene müddetle kara verilectkıir. Ta'iplerin ihale giinü olan 1516/942 l'azaı lesi giinü sa 
al onda Vakıflar ıclarc.-sine ınür.ıcallar. 10 12 14236 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

-..,,, 
1 

B o R SA 
•• •• •• ,_, PAMUK - HUBUBAT 

9 - 5 - 1941 

TURKSOZU ı ·: 
KiLO FIATI 

CiNSi En aı ı En çok . 
K. S. K. S. 

'_ -· 
00.00 00,00 

Gazete ve Matbaası 1 
1 

Koza ı 
1 Klevland Ç. 

Klevland 1 
Klevland il 

00,00 
00,00 00,00 

00,00 00,00 

M. Parlağı oo.oo 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

Türksözü 
Gazetesi 

• • OKUYUCUlARIHA DON YANIN HER TARA· I 
Y. Çiğ-idi 

K. Çitid-i 
il-

Susam 

00,00 ~ 
-- - ı _y.oo_ 

0,00 , 

flNOA VUKU BUllN HAOISElERi 60NO 60- • 
NOHE VERiR. TORKSOZONO TAKIP EDiNiZ. 

BuAday yerli - oö,O - 0,00 ı 
Arpa - 0,00 0,00 

Yulaf - o.oo 0,00 l 
l~--s; 

Stıbu Dövlz Kurlar• 
l:ı DOLAR 

Alıt 129.20 

li Satış 13'l.20 Bitap, macmaa, çall, bllat, a11,, 
plAn, llarlta, llllamam matllaa 
ıtıarlal TlrldJade mevcut mat
baalara rekabet eder derecede 
tall va ılraoe elden çdlarır. 

Türksözü 
Matbaası • 1 

S1'ERLIN 
liholöt bedellf!rİ ( mol lf!· 776 
deli ) primli solış 

ı ı Tılrklyeden:e6ndl'ril.-n nov· 749 

lun bedelleri 
lhroç e dilen mol bede lleri 728 

olarak gelen Dövizlerin olıı 

, kuru 
!I Yardım ve seyyohloro ve · 778 

sair• için gelen . d6vblerln 
olı1 kuru 1 • 

1 
Türksözü Cilt Kısmı 

1 Primsiz salış ( TohMI mas · !24 

rotlon vesoir• ) 
Pr lmsiı: alış Kuru 520 

-· -
SAGlAM, TEMiZ, ZARlf CllT iSlERiNiZI ANCAK TORKSOZO 

- -
Umumi N~şriyat Müdürü: 

• 
T. l ş Bankası 
&lçtlll taıarral lleıapıan 

1942 ikramiye plinı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiu.to•, 

2 /Jıincitepin tarihlerinde yapılır 

1941 lkramı1eıar1 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 1000 - 3,000 .. .. .. 
2 

" 
7~0 .. 1,500 .. 

3 
" 

500 " = 1,500 .. 
10 .. 250 " = 2,500 

" 
40 .. 100 

" = 4,000 .. 
50 .. 50 •• - 2,500 ., 

200 " 25 
" - 5,000 •• 

200 
" 

1(. 
" 

:c- 2,000 " 

TUrklye ı, Banka•ına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni '( 
zamanda talllnlzl de denemlf olur•unuz ) 

~~~~~~~~~~~ 

TORliYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi : !00.000.000 Türlı Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 26~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel"' 

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 
a,atıdaki plina fÖtc ikr:ımiye datıtılacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 .Lira 
4 • 15()() • 2000 " 
' " 250 .. 1000 

" 40 .. 100 
" 4000 

" 100 
" 50 

" sooo 
" 120 .. 40 .. 4800 .. 

160 .. 20 3200 .. 
DIKKA T : Heıaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlaıile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Biriocikioun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. · 

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

MACITGÜÇLÜ 

Basıldık• Yer: Türlı•6z.ü Mtb' 

.................. ....._ 
• Nazan dikkate 1 
• CIJll&D llltlsadı MWI TaaYID Abm v• ı 
•ııatım Ortallblı Booparatll llrllaUadıa 

Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 
e olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Sahm 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 

nevi manifatura "ve kantariye mallarını ve 1 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
• kar mukabilinde perakende olarak sahşa 
• başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 

leri icabıdır. 25 - 26 14082 

......................... 

j 1 ;;:z=p;= r -; r :S ır j * f?') 4fi 

NEVROZIN 
Bitin •Onların paueldrldlr 

ı8eyhude ıstırap çekmeyiniz 
811 .,.. llAll 

NEVROZiN 
iu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
rmı ıüraUc inleye kAfidir. Ro
natizma cvcaı, ıinir mafaal ve 
•dele ııtırapları NEVROZIN'le 

teda\i edilir, Müeuir iliç ı 

N E V R O Z l N 1 dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDINIZ 
lcahınıla pnde 3 'aı• alına6il'ı 

'\~ 
\\~ ~ 

10 Haziran 1942 

DİŞ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİBE YE GOZEllİKTIR ! 

• 

ıxzzxaass•••ws•••••az••••w' 

1 N E Z L E i 
11 . Kırıkhk,Baı, il 

fi ' Diş ve adele : 
n ağrıları : 
= E.n Kri ve en kati şe· il 
Jt kilde yalnız kate M 

n GRIPIN ! 
M • 1 
n ile geçer 1 
M ia \'aların strinlcdili bu il 
il günlerde alacatımz ilk 111 

~ tedbir evinizde birkaç CRıP.N bulundurıllak olmalıd•r. = 
N Kil\bi bazmadan, mide ve böbrekleri il 
M 
~ yormadan ıstıraplara dindirir. 
N l.ıwırnıında günde 3 adet alınır. Taklitl~rin~c~ salcınmıı. 
N her yerde pullu kutularını ısrarla ıstcyınız. 

~~~sw:·-~---------------l - - - - ~ 

DOKTOB 

" 
Muza/fer Lokman 

~ Bergin llastaıaruu maaJeaella· 
~ İıaılade llaltal eder. 
z axxs:&S&21CZZZZ#XU•UA••&S"'~ııd 

ilan 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş • 

Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 
4 - Haziranda sabşını bildirdij'imiz aşağıda cins ve mik-

tan yazılı mallar 19. Haziran. 942 rününe tehir edilmiftir. 
1 - Mahzen tozu 5200 Kilo Tahminen 
2 - Yağlı kirli meydan 29852 ,. ,, 
4 - Hurdabalya bezi 9100 ,, ,, 

Açık arttırma suretiyle 19. Haziran. 942 günü saat 16 dı 
şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada sahlpcak' 
t 4- 8-11 JS- 17 14210 . ır, 


