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1 Libyada ! 
ı ı 

ı •••••lla 1 1 ıoa a•ıaı 1 f Bu çaT}llllQ ArnJa JbııJi· f 

TALiMATNAME HAZIRLANDI 
' 

VALiLiKLERE TEBLIG EDiLDi 

ı 
y• lcadti'r · •lff" Wltlmat alm f 
mamıştır. 

• 
Vaşington, IO(o.a.)-Boh ff 

ri11e Nazırlıfı lıôlen Drıtclı 
f llarbour çevresinde yapıldıfı f 
f ıanı/411 Jeni• f0111111"'1a hak· f 
f kındd şimdi malUmat verdi· f 
f lecek mevklde bulunmamakta f 

Ba Projede Mühim 
Esaslar Vazedildi 

ı mavaBall ı 
ı ........ ı 
ı ı 
Ankara : 10 [ Radyo Gaz ..... J 
Bildirilditine göre • Rommel Bil· 
hakem bölgesinde ıon taarruıun
da da muvıff ak olamamııtır . 

Ankara : 10 (Tlrkıöı.ü Muha· \ 
birinden - Dahiliye VekiJJifi 11· 

iter ailelerine yardım hakkındaki 
kanunun tatbik ıeklini ıöıterir 
bir telimataanme hazırlamış ve 
valiliklere teblit eylemiştir. Tal· 
lmatnameye gör~ haıarda ve ae· 
f~rde 4S pnden fatla mflddetle 
ıikerlık\ hiEmetinde bulunanların 
muhtaç aılelerine yardım yapıla· 

caktır. 
Y ar4'ım iıtiyeceklerin, aıke · 

rin (uıul ve fur\J·u~ bllbı, büy61c 
baba Ye QnUn babıaa, ana büy· 
lk ua ven onun ana11, çocutu. 
torana ve torununun çocutu ile 
kar111 lu~ veya erkek kardffi ol· 
muı. 

. Y~" ve Hir ihtiyaçlarının 
aıker• riden tarafından temin 
edll•~te olmı11, mabam rayfoe 

1• 
dır. f ............ 

16re l~are ve ihtiyaçlarını temin 
edect!lt fte kendhl'iala ve ne de 
••kete fidenin reçim vaaıta ve 
imbltl":btilunm .. est, yardımda• 

Cephede JB1iiriıler1 6İr Almatt tayyaı••i 
istifade ed,bllmek- içia muhtıelı· 
rın id..._i •i1Ah altına alın11tad1tt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
evnt~re ıiciea tarafından f : 
tearilt' edia.ekte l!nlfılmm'Mı t•Uır· f s • k t M h Yardı•. akere ahn81• tari~ • Dl as D • 
hinden bft.l'(.ar" terhiıi takib f ; 
-edell- tl iintn 1IOn8 •rmeıinde f 
nihayet bulacaktır. binli relen· • • 

leri...-.-.t"ine yardıma devam ed:. • Komı·lof ve Pavlof 00 .. n • lecektir. Yardım mikdara bulun- f f 
dutt ferden en az miktarda ıe ı f 
çimi trmin edtcek kadar olacak· f 
tır Kblcld-= imece uşuliyle yar· j Mu··dafaanamelerı·nı· Okudu • dım dıpnda para yırdım yapıl· : 
m .., iht~r mecliel•i k• 

ibikcelde)'Clir. f 
ihtiyaçlarının bir kısmını te ı Mw•allı .... l•lsllelll 9ar,wlla glalae taDll HiNi f 

darike mUktedir bulunan ailtı!lere f 
!htiyaçları niıbttinde yarrlım yapı· f f 
lacakhr. •••••••••••• • •••• •••••••• 
ICöS>lerde im~ce aart•tiyle yapı· Ankara : 10 (Radyo Gazeteel)-
lacık yardun tarlı, bat ve bah· ~ 1 Saikut davuıDa buaiin de devam 
çelerln •clyllce ekilmtsi, biçilmesi, Sovyet cşphesi edilmiıtir. KorniloJ mtldafaaını 
dövilhnesi, harmanların kaldırıl- yGkaek aeıle Türkce olarak oku· 
maaı teklinde olıcıktır. muftur. Neticede Kornilctf Pavlofu 

Belediyeler belediye verıi ve s ld k ve kendisini bu meaelede ıuçlu 
resimlerini yüıde elli arttırabile- ,. vastopo a la ,a.tereeek hiç bir fe1 olmadatana. 
cekleri ıibi havı ıaıının metre mliddeiumuminin icldialanaıa ha· 
mils.ibını 20 para, elektrik kilo· talı oldutunu, bu ifte kendilerinin 

vatanı 40 para, mevki farkı ol · muharebeler detil, AlmanGeatapo1u bulundutu 
mak11ıın tehir ve kasaba içinde nu anlatmaflar • Buaclaa aonra 
ifliyen otoblı Gcretlerine 1 kuruı Povlof mtldafauını Rusça olarak 
Haliç vıpurlan dııında kalan de okumak iıteditini iırarla ıöyledi. · 
niı t•tıtlariyle tramvayların, ban· ...... Rlllll Jtltla Reisin bu talebi reddi ilzerine 
liyö trenlerinin birinci mevki bilet . Pavlof Kornilofun okumaıını iı• 
lerine bir kuruf, tiyatro, ıinema aUJ8 alerlllr tedi. Buda uıul ceza kanununa 
ve konser biletlerine yüıde 10 ayım oldutundan Pavlofun diter 
aak~r ailelerine yardım ıammı Ankara: 10 (Radyo Gazeteal)- bir ttlrkçe iatiduını zabıtkltibi 
yapılabilecektir, Sivaatopol i1116ne k.arıı yapılan okumuflur. 

Tıtttllrm aboneman kartları· mihver hareUlı çok fiddetlenmiı · Suçluların mildafaalarını din· 
ndan 1' ilnlüllne 26 aybfma tir· Almanlar Sivastopol müdafaa leyen laiyeti hlkime, evrakların 
S2,3 ayhtına 1S6 kurut uker ai· hattının yarıldıQ'ını ıôyl6yorlar1a tetkiki için muhakemenin 17 ha 
lelerine yardım ıammı yıJJılıcak· da Ruılar hafıf bir geditin kapa· ziran çarpmba güntlne bırakılma· 

Mldvey deniz 
savaşı sona 
lapoaıar ita 

llarpte ••llap 
Ankara: :o (Radyo G~zete•l)
Gerek Japon ve gerek müttefik 
teblitlerinin neırinden sonra ve· 
rilen hüküm ıudur : Midvey de· 
niı muharebesinde Japonlar bü· 
yilk bir matlubiyete utramıılar· 
dır. 

(Qerl8 1 ..... IQfaclal br. Silih altına alınmayarak trc:l ttkh~ından bıhıetmektedirler. ımı brulqtırafbr• 
olunanlardan her milecceliyet yıb Şimdi Sovyetler bOUln dev· ------..:....--------------------
için S lira alınacaktır. cQerlal s ıaeı .ulada, -

Çocuk Sarayında 
~·- ...................... .. 

A,.Aara : 10 (TtrA•öaii Malaa6irlnden) - Çoc•' E•ll'· 
..... Ka,.a•a Umaml Konpui yarın •aat 10 da Çocalı 
-.raytt11la toplanıyor. 

H~rlanan rapordan anlatıltlıfma •lir•, Karaman 100 
falie•i ile • .,..ı merlıa IUO yılında 104168 çoe11fa, tul yı· 
lırada da 121 ıalı• ile ••n•I merlıes 949124 çooala 7artlım 
elini aaalnlıffır· ŞimJiye lıdtlar ltlm•••iz olaralı Aimaye al· 
llna olınmıı a•hr fOC,,,. 781 dır. 

Ankara : 10 (T ürkaöıü mu· 
habirinden) - Ziraat Vekilliği, 
harp durumu dolayııiyle çeltik e· 
kimini arttırmak ve ekime bir dü· 
zen vermek için Satlık ve içtimai 
Yardım Vfkillifiyle de temaslar 
yaparak çeltik ekimi kanununu 
df'Q°İftiren bir kanun projeli ha
ıırlamııtır. Ziraat \1 ekilliti proje· 
nin hazırlanmasında yOrlrlükte 
hulunan kanunun tatbikinde görll· 
lf'n aksaklıkları da göz önüıae al· 
mıı bulunm .. ktadır. Yeni projede 
ekimin bilha11a 11thk bakımından 
maıarıt yapmıyacak tekilde ol· 
maeına önem VP-rilmittir. 

Belediye doktorları ıimdiye 
kadar çeltik komiıyonlarında va· 
ıife alamamakta idiler. Yeni pro 
je belediye doktorlarının da ko· 
miıyona Au olabilmelerini kabul· 
etmiı ve böylelikle hilk6met ta
bibi, ııtmı milcadele tabibi olmı· 
yan yerlerde çeltik ekimi kontrol 
iıi belediye doktorlarına verilmif· 
tir. Çeltık ekimini yapacakların 
müracaallerine veril~cek cevap 
mOddeti yeni proje ile iç aya 
çıkarılmıftır. Bu ıuretle komisyon . 
ların daha etraflı incelemeler yap· 
maları temin cdilmiıtir . 

Keaık ıulı•a a1Ultlnde tarlayı 
ıuıuı bırakma middeti 48 saatten 
on aiinde bir 72 aaate çıkardmıı· 
hr. Çeltik ekimi yapılın yerlertte 
buhanan kontrolörlere yardımcı 
olarak ıu korucuları ibdaı edil· 
mektedır. Proje yOrGrHikte bulu 
nan kanunun ceza hülrimlerini 
kuvvetlendirmektedir. Çeltik alan· 
ları köylere 500. kHabalara 1000, 
tehirlere 15000 mesafeden daha 
olamıyacaklır. 

Projenin ıon bir maddesine 
ıöre bet sene için~e memleket 
çeltik alanlariyle diter milsait a
lanlar Ziraat, Sıhhat ve lçtimat 
Muavenet ve Nafia Vekilliklerince 
tefkil edilecek bir heyet tarafın· 

dan tetkik edilerek sıhhi, ıirat, 

iktisadi, durumları elverişli l>ir tarz. 
da daimi çeltik bölgeleri kurula 
caktır. 

Daimi kanallar kurulacak, ekim 
iti teıkilAtlandırılacık, huıuıl 11hhl 
şartlar konulacak ve bunlar içinde 
ayrıca bir kanun projesi hazırla· 
nacaktır. 

Irak kabinesi 
istifa mı etmiş? 

Vichy, 10 (• a.) - Batdattan 
gelen haberlere g6re Irak kabine
si istifa etmiı ve . eski baıvekil 
Nuri Sait Paşa yeni kabineyi kur· 
mıya memur edilmiıtir. Yeni kabi· 
ne pmdiye kadar hiçbir siyasi 
partiye airmemif olanlar arasm
dan seçilecektir. 

Londra : 10 \ a. a. ) - Bir 
lngilıı muhabirine ıöre, Almanya 
Libyada fena va1.iyettedir . Af. 
rika aavaıının kati neticesini al
maya her iki taraf da çalııma•. 
tadır. Hintliler ve Hür Frınııılar 
çok mükemmel çılıımaktadır. 

Londra : 10 ( a. a. )- lnaili& 
kuvvetleri Libya savaı alanına 
hAldm olmakta devam ediyorlar. 
Bu ilıtünlük kendilerine sakatla· 
nan tankları tamir imlclnını ver
mektedir ki bu cihet , aeneral 
Nitchie bir iki ıiln içinde Alman 
zırhlı kovvellerine aQu kayıplar 

verdirmiı olduQu için bilhaH& 
önemlidir. 

Olaylara bakılırH Ritcbio , 
timdi kendi motörlil kuvvetlerine 

ın..w • a.et .ur..., 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

Ankara : 10 (A.A) - Btıylk 
Millet Mecliıi bupn toplanmıi 
ve mtlzakereye bqlan1rken, Ko· 
caill mebuıulutuna teçilen Suphi 
Artel ile Bursa mebuılutuna ae• 
çilen doktor Talet Timer andlç· 
miflerdir. Bunu müteakip Nafia 
Vekili Geneaal Ali Fuat Cebe.7 
ıöz olarak fosa ve köprüler ia • 
faab için gelecek yıllara pmll 
taabhlde ıiritilmeıi haklnnclaki 
kanuaun tereihen •e müstacelea 
mtlzakereıini iıtemif ve bu dilek 
t..vip edilerek bu kanunun mtl · 
zakereıine geçilmiflir. Kanunun 
maddeleri okunarak heyeti umu 
miyenin kabul etmesi tlzerine ra&• 
namede bulunan maddelerden ka· 
zanç verfiıi kanununun biriuci 
maddesinin "An ve altıncı macl• 
deıinin tlçtlncil fıkraaının tehiriae 
ihtiyaç bulunmadıtına dair bltçe 
enctlmeni mazbat..ı mtlzakere •e 
tuvip eclilmiftir, Köy okullaı1 
ve enıtitlleri tefkilih kanun il· 
yıhuı mtlzalr.ereıi de yapalllllf n 
yirmi befinci mdadeıi enctlmene 
verilmiflir. Mecliı cuma ,ani 
toplanacak tar. 

Milli şefin 
F.Papen'i 
Kabulleri 

Ankara : 10 ( a. a. ) - Rei· 
ıicilmhurumuz buıün Çankaya 
kötkilnde Alman büyük elçili 
Fon Papeni kabul buyurmuıl•r· 
dır. Bu kabulde Şikrü SaraCQlla 
da haıır bulunmuttur. 

AMASYADA SEL 
il Kaür eYI ıaıar gltlrdl 

Ama•ya : 10 ( a. a. ) - Burada cama •ünü altı,.... 
Jofra yafmala 611flayan yaJmur 6ird•n ıiJd•fini arttıraralı 
Jıı.a 6lr aama1ttla aeller haaale ••tirmiı oe yer yer sar_.. 
lar yapmııtır. Seller yirmiden Fasla eoi •6t4rmif , mecra 
ları tıJıamıı ve •üriAleyip •etirdifi laflarla ı•hrin bir Jıı 
yolları lıapanmııhr. 
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~:r ·· HABERL iKALILAR.A 
GÖRE 

Toprak konusu e e 
BeallU Ç,lfell 
yapallWrllab 

B eya:ı ren~te çiçt'lı'.ler 11çan aill, 
karuıfıl, marnolya, ful, :kaınel· 
ya, g ardenya gibi 1apları az 

veya çok 0dunla1an fidanların 

-
Gelecek Sulll Matbaa işçileri 

Bu işçiler ağır 

işçi sayılıyor 

Ziraat işlerimi;in 
· tetkik ve teftişi 

merikalılar :tafl'rin geç gele-ceği 
fikrine şimdiden alışmıflardır. 
Cumhurresi B. Ru7.vell ve B. AM(IİKAN MECMUASI 

" l O O K ,,DAN 

laşe belgelerinin hallca tev.1.iine 
devam edilmektedir. Bunların da
ğıtılması önümüzdeki üç gün için· 
de bitecektir. Bu gün de vilayet 
tarafından hlllk değ.tına birlikler· 
i:ıc ait kütüldı-r v~ilt..Ct k ve tr-m 
muz erzak tevziatı bu defterlere 
göre yapılacaktır. 

Bir lieret dla Ceyllua gitti 
rçil bunu söylemişler, ve hadi · 

ler de isbat etmiştir. 
Fakat , bu arada ne olursa 

ı ........................ ı 
: . ı 

uıı harbi kazanacağını da kimsenin şüphesi yoktur. Ve bunua ıçın· 
ki kendi kendimize soruyoruz: " Peki sonra? ,, nasıl bir sulhıı ka· 
acağız, yeni bir harbin yaklaşmasına nasıl mani olacağız? Temmuz ve A~ustos aylarına 

ait ekmek karrıeleriııin dağıtma 

iş i de ayın yirmiıine do~ru baş · 

lıyacaktır . 

f SEHIRU ! 1 
i Bu gUnlln en em11I· ı 
ı yetll Tasarruf va•ıl••ı 1 
ı Tuarruf bonosudur. Bir ı 
ı iane muhakkak almalı ı 
ı aınl ı 

Bu suallerin en iyi resmi cevabı [ Atlaı;ıtik dekleraıyonu )dur: 
1 Agustosuoda Amerika Cumhurreisi ile lngili;ı Başvekilinin mil · 
atlarında tesbit ettikleri sekiz maddelik deklarasyon. 

Yıl başı münasebetiyle Vaşiııg• 
da yapılan Birleşik Milletler 

klarasyonu ise 26 milletin bu 
antik beyannamesini taınamile 
vip ettiklerini göstermiştir. 

Fakat, Atlantik beyannamesi 
sekiz maddesi, gelecek sulha 

tik bir esas olamayacak kadar 
phewdir. 
Bu beyannamenin ilk üç maa

si siyasidir: Bu maddelt:r bize 
lletlerin serbestce İ71ıar ede 
leri anuları olmadıkça hiç bir 
rak değişikliği olmasını kabul 
ediğinizi, ve daha evvelce 

hrum edilmiş buluııan milletlerE' 
kimiyet ve istiklal haklarının 

e olunacağını ilin ediyorlar. 
Dördüncü uıadde büyük küçük, 
glup, galip bütün · milletlere 
aret ve ilk maddeye salıip ol 
hakkı veriyor. 
Beşinci madde ile bütün mil· 

ler arasında İktisadi bir iş bir 
i arzusu iılıar ediliyor. 
Altıncı mndde bütün hür: mil· 
ere mt'nsup insanların ihtiyaç 
endişeye karşı ıDasuı\ kalacak 

ı ümidini ifade ediyor. 
Yedinci madde, lı~r millete 
iı.lerdeıı se.rbeşlçe {aydalauuıa 
kını tanıyor. 

Bütün maddelerin arasıııda E'll 
ve kalisi olan seki:1,inci mad· 

ise, daha geniş ve daimi ıYeui 
mi bir: emoiyet sistemi bulw\ 

a kadar her mütttcaviz mille • 
silahtan uzaklaştırılacağım 

ediyor. 
Görüldijtp üzre,, bu beyan· 
e çok nıüp,hemdir. Maamafih, 

uıı. bir milltıtin içind~ dahi 
mi tasvibi kazanacak bir pr~ 
yapmanın ne kadar güç ol· 

u da meydaodadır. 
Düayaoıu ikt&aadi .ve siyasi 

anizasyonu, ırklar arasında ki 
aaebetler, ilk maddelerin tak · 

i, ve silahlarıuın tah~it derecesi 
i mesele üzerinde çok esaslı 
ımazlıklar vardır. 

ÜÇ EMPERYALIZ~ 

Her şeyden evvel yapacağı· 

şey Amerikalıca düşünmektir. 

r böyle düşünebilirsek, işte 

aman kendi harp gayelerimizi, 
'!izlerin, Rusların, Çinlilerin 
Holandalıların.ki ile telif ede-
iz. 

· ç büyük Emperyali7m vardır 
her sulh proğramında bunları 
ba katmak lazımdır. 

Demek istiyorum ki, bu üç 
ratorluk, ekonomik, politik 

ideolojiktir. 

Birincisi Amerikan eıuperya · 
i, ikincisi lngiliz emperyaliz· 
üçüncüsü de sovyet emperya· 
idir. 

merikalılar, bu iktisadi em· 
alizmden ne dereceye kadar 
karlık yapabileceklerini ka· 
qtırmaya mecburdurlar. Biz 
rca dünyanın iktisadi buhran 
ı büsbütün vahimle,ştirmekle 

gul olduk. Mali kudretimizi 
r milletleri bize borçlandırmak 
kullandık. Sonra da bu borç· 
ödenmesini istedik. Fakat 

yilkıek gümrük tarifelerimiz 
rçların ödenmesiPİ kolay· 

ırabilecek ithalita mani oldu. 
Hatamızı anladıiımız zaman 
9~0 yılının batında idi kend! 

• dar görüşümüzle yıktıaımız sis · 
lemi kurtarmak hususunda çok 
geç kalmıftık. 

Bu suretle hayat seviyeıioi 
tarihte görülmedik bir dereceye 
yukselttikten sonra bugün dünü 
f'ndirmete çalışıyoru7, zaferi ve 
sulhu kazanmak için de en büyük 
fedakarlıklara katlanmak zorun · 
da bulunuyoruz. 

INOIL TERENiN DAVASI : 
Hl rlSTAN 

lngilizler ise eski imparator· 
luk poltikası sistemterini ne derece 
terk edebileceklerini düıünmek 
ve karar vermek mccburiyetindr
dirler. 

En büyük dava, Hindistan ıu~ · 
selesidir. Bir çok Amerikalılara 

göre, Hindistana hürriyet vnil · 
medikçe ne demokrasi ve ne de 
hürriyetten bahsedilf'bilir. Diter 
taraftan, bir çok lngilizler de bu 
meselenin basit bir istiklal vermr
fedakirlıa"ı ile h.tlle-dilr-ıniyece-k 

kadar karışık oldu(ıu fikrinde· 
dirlt"r. 

RU- YANIN DAYASI 

DÜNYA iHTiLAL' 
Ruslara a-eliııce: Eğer bir dünya 

sulhuuun kurulmasına. ittirak el· 
mek isteyoılarsa, dünya ihtilali 
fikrinden bir hayli fedakarlık yap· 
maları lazımdır. 

Sovyetlerin arzu etti!deri ihti 
lal, yani amele ve köylünün şid · 
detli bir isyan hareketi, ne lngil 
terede ve ne de Amerikada muh 
temel deaildir. 

Hakikat şudur ki, kanunların 

çerçivesi içinde ictimai bir kalkınt· 

hareketi takip eden İngiltere ve 
Amerika, hudutlarının ötesinde 
yapmak istediti isyan ve ihtilal 
fikrini terk ettiği takdirde Sovyet 
Rusya ile aralarında bir anlatma 
ve yanatma noktaaı tesis edebi· 
lirler. 

Böyle bir meyil ıimdiden iki 

tarafta da görülmektedir. 

Naıi aleyhtarı olan bu üç dev 1 
letin bu huıuıi gayeleri ·iktisadi, 
siyasi, ideolijik büyük bir dik-

katle incelenmeli ve yeni bir ih 

tilifa sebep olacak bir istidat gös· 

terdiği takdirde derhal terk olun· 
malıdır. 

- Sonu Yarın -

UZAKLARDAN 

Ticaret Vekaleti matbaa i ıçi· 

lerini de ağ"ır ifçiler m~yanına 

ithal eylediği için önümüıdeki 
aydan itibaren bunlara da ağır 

işçi karnesi vcrilt'cektir. 

Okul defterleri 
içiıı tedbirler 

Bııe gelen malumata göre , 
Maarıf VeJcilttile Ticaret Veki· 
letı aresında ucuı mt ktep def
teı leri yapmak için görüfmelere 
başlanmaftır. Ôğrend ~imiıe iÖre, 
çok pahahlafan mektep dt'fterle· 
rini her sınıf ha!l:ımızın ucuzca 
temin etmui için bir tedbir alı· 

nacaktır . 
Maarif ve T caret Vekaldle

rinin gÖtÜfmeleri sonunda mektep 
dtftcrleri bir 1'aç tip üıeı ind~ 

teıb.t edilecek ve üzerinde yaıılı 
fiyatlara göre ıatılacaktır . Bu 
ddterlt'rdrn , mektr-p koopera · 
lıflerine veya ıntltep idarelerine 
gönderilmt'k ııuretile ) alnı1. tale 
henip istifadesi temin edile cdtir. 
Di~~ dt'ftcrlf'r ıimdi oldu~u gihi 
seı~stçe satılacaktır . 

Radyo abone 

ücretleri 
Bu yılın radyo abone ücretle 

ri Haziran ayı sonuna kadar pos· 
ta idar~sine teslim edilmiş olacak
tır. Hazirandan soora yatırılacak 

ücretlere yüzde on zam yapıla· 

caktır. Temmuz sonuna kaiar 
ı adyo ücretleı ini verm~miş olan 
lara posta idaresi tarafıadan bir 
ihtar mektubu gönderilecek tir. 

Mektubu alan her abonenin 
en fazla bir hafta içinde radyo 
ücretini vermiş olması icap etmek
tedir. Abone ücretini !eslim etme· 
miş olanlar için ce7.aJar tatbik o 
lunacaktır. 

Halkevimizin 
açhğı Kurs 

Karalarbucağı Köyüne Halke· 
vimiz tarafından ''El tezgahlan,, 
kursu açı !mıştır. Bu kursa civar 
köylerden Ba~·ram Hacılı ve Kars· 
lalar köyleri de iştirak edecektir. 
Kurs beş hafta sonra başka köy· 
lere teşmil edilecek ve köylümü
ze Türk dokumacılığının yeni ve 
eski tarzlarını tanıtacaktır. Kurs 
şimdiden büyük ı a~bet görmekte· 
dir. 

ı ............ "" ........ ı 

Çukurovaya 
gelecek ameleye 
tren tenzilatı 
Haber aldıA'ımıza görf', ıiraat 

mevsimi dolay11ile ziraat amele· 

sinin çiftçiye zamanında temin 

ve tirai itlerin daha çıbulı: gö 

ı ülf'bilmesi huıusunda Münakalat 

ve Ziraat Velıiletleri arasında 

cereyan eden muhabere netice· 
ıinde trenlerde tenıi18t yapılması 

kararlaştırılmıştır . Buna göre zi

ıai iılerde çalışacak amele de 

trenl,.rde üçüncü mevkiltrde yüı 

de 40-45 tenzilat ile aeyahıt 

erlebilecd lerdir . 

MWeOer arası 
ab, mııaltıllııı 
Beden Tr-rbiytıi Umum Mü 

diid6tü Atıcıhk Ftderaayonu Re
iıliğinden Bölaemiz Beden Ter-

biyesi Atıcılık ajanlığına gelen 
bir yazıya göre , yııkmda yapıl 

ması beklenen be}nelmiiel Alış 

müsabakalarına girecek Türk milli 
talıım -atıcalen fimdiden yctiıti 

rilmeye başlanmıştır . Bu milli atı

cılık takımına Adanadan iki atnç 
yetiştirilmt k üzere ayrılmııtır . 

Bunlar da , g,.çenlerde Adanada 
üç hi>lge arasında yapılan tr-ftiş 

ve muharebe atışında 350 metre 

den on mermisinin onunu Ja he
define isabet eltirtn Malatya•Mcn
ıocat gençlik kulübünden Rama 
zan Tanrıverdi ile on mermisin
den dolıuıunu hedefe isabet et-

tiren Mı11l Mensucat Gençlik ku· 
lübünden 16 Y•tında Durmuş Al
tınbuğadır . Bu iki genç Adana 

Atıf potigonunda ihtiaaalarını iler. 
letmek üzere alıcı başının neza
reti altında ve federasyon nam 
ve heıabma talim ve ter biye: gö-

ı ecekleı dir . Gençlerimize şimdi. 
den baıarılar dileriz. . 

• 
Fransa'nrn en ihtiyar kadım halden şikayetçi 
Fransanın en yaslı kadını madam Panis 107 

yaşını doldurmuş, 108 yaşına basmıştır. Bu müna 
sebetle bir gazeteci :kendisiyle görüşmuştür. Madam 
Panis şunları ııöylemiştir: 

- Orta Fransada lndre departmanında Coing~ 
kasabasında dotdum ve buradan hiç ayrılmadım. 
Kır hayatını pek severim. Uzun yaşamanın sırrını 
öğrenmek istediginizi tahmin ediyorum. 

Fakat ortada sır filin yok. Biz ailece çok ya· 
şarız. Babam ~6 yaşında ölmü~tü. Arınem gerçi 90 
yaşıoda öldü, fakat otlum Jules 84 yaşında oldu 
ğu halde çok sağlamdır ve benden çok yaşayacak 
gibi görünüyor. 

Sağlam kalmak için yalıııı bir ıeye dikkat C· 

derim : ltidal... Her şeyin fazlası zararlıdır. insana 

en lüzumlu şey su değil midir? Faıla su bile içsek 
insana zarar verir. Bunun için itidalden ayrılmam. 
Çok yemek yemem, üz.umundan fazla uyumam. 
Açık havada gezmek, yemek ve uyku saatlerini 
intizama koymak çok faydalıdır. Atar olmamak şar
tiyle herşeyi yerim, az miktarda şarap da içerim. 

Yakın zamana kadar hiç bir şikayetim yoktu, 
muharebe çıktıktan sonra if detitti. El'an iştahım 
mükemmeldir. Fakat gel gdelim, yiyecek yok. Ek· 
mekler adeti acı oldu, sonra verilen miktar da pek 
az. Şeker, yat ıibi şeyler de öyle .. Pahalılık de 
müthiş. Hey gidi zamanlar hey ... 

Ben genç kız iken iki franıa (10 kuru~a) bir 

koyuıı satın alınırdı. Şimdı koyun nerede?... Btıt ... 
sak da kimDilir kaç para istiyuek&erl 

Vilayet Ziraat Nüdürü Nuri 

Avcı, toprak mahsülleri ofiai 

urnum müaür\I ve ticaret vekaleti 

müfettişleriyle birlikte .ub*fl , 
kontrollerin yaptıları vazifeleri 

mahallinde görmek uxre din aa • 

bah Ceyhaoe hareket etdaiflerClir. 

Çok çocuklu 
ailelerin parası 

Verilen malumata göre, Sıh· 
hat ve içtimai Muavenet Vekileti 
çok çocuklu ailelere ~verilecek. o · 
lan paranın tevzi şeklini tesbite 
çalışmaktadır Şimdiye kadar lah· 
sisataızlık yüzünden muntazaman 
daA1tılamayan v~ çok çocuklu aile· 

terin birikmit olan alacakları bir 
defada ödenerek bunlann alacak· 
ları tasfiye edilecektir. 

Bundan ıonra çok çocuklu 
ailelere muntazaman \<e zamsnın· 
da istihkeklan verilecf'ktir. Haber 
\lerilditine göre şimdiye kadar 

biriken alacakların T emmur. batm 
da verilmesi için ledbirlef' altn· 
maktadır. 

Kaymakamlara 
ait değişiklikler 

Gölpazan kaymakamı Reşat 

Ath'mn K'Öycetiv. keymakamlıtal\a\ 
Kelkit kaymakamı Hamdi Güryc· 
lin Aksaray kaymakamlığına, Tar
suı 'kaymakama Kimlll"an Tutman'ın 
Silifke laıymakamhl'ftlı, Si'ifke 
kaymakunı Nibat Danışman'ın 

Tarsus kı.ynıaKamlıtına, Toıul 
kıtymakaw izzet Kılavuz'un Boz
dOfan kayraakam'ıtına, Beytiişşe· 
bap kay.aka11n .Kemal Taşkaran'ın 
Şırnak kaymak amhğına, Şırnak 
kaymJl:atm Fazıl Kaft'anotlu'nun 
ErbA kayma1Cariüi2'aı3, Bayramiç 
kaymakamı Şükrü ı Alptekin'in 
Kalecık kaymakarnlıtına, Bozdo 
tan kaymuitaau Va~fi Ôı.demir'in 
Kelkit kaymakambtına, Nusaybjn 
kayIDakarnı Hakkı Genço~u'nun 
da Birinci U. Müfettfşl~ yafl iş• 
lctj müdüıiii~iine nakl«-n tayin 
edilmişlerdir. 

Hariciyede yapılan 
değişik tikler 

Kubtşef Büyük Elçiliği müste
şan ~imil Mümtaz: Akay, Betlln 
Büyük Elçiliki başkltil•i ~irfan Ni· 
hat Elli, Tahran Büyük Elçiliğ'i 

ikinci katibi Semih Baraın. Kubişef 
Büyük Elçiliği üçü~ii kattbi Affan 
Akça, Bertin baş kontolosu Mua
vin kohsoloshm Sc)ltı.ittin Aral 
ve Necip Sait Tamboy derıcele· 
riyle merkeze ve Kübişef Büyük 
EJçiliti baıkitipliğine merkezden 
Fahn Rüştü ZorNP üçüncü kitipli
tinc Cahil Melekotlu, Varna kon· 
solosluğuna Bİırhan Işın, :Musul 
Konsolosluğuna Baha Ergin, Nev· 
york Kons(')loslutuna Basra Kon· 
solosu Cemil Vafi, Stokholm E.1· 
çiliğ'i başkatipliğine Nevyork Kon• 
solosu ScyfoUah Esinp Sofya Elçi· 
liği ikinci katiplifioe merkezden 
Cemal Kars,!'f ahrara ~üyük Elçili· 
ti ikinci katiplitine Tebnz Muavin 
Konsolosu Arif Ar, üçüı.cü Utip
litine merkezden Cahil Hayta, 
Tebriz Muavin Konsoloslutuna 
Muammer Yütel, Berfin Bliyil. 
Elçilifi ikinci lı.Atiplitine Mahm11t 
Coııker, Vaşiegton Büyük Elçititi 

1 
içünçü kitiptitine Orhan Eralp , 
Belg-rat Koosrılosluğu kançilarbtı-

1 na A\iaa - Pire Baş koasolcıshl • 
1 tu Kançihl • Rı'fıp Ferit Serav, 

1 

Berlin• Baş Korııoloslutu kançilar· 
lıtına merkezden Efdal Derinıil 

1 
ve Hasao lst;nyeU '1ereceleri~le 
tiyi" ktl,o•ıf!ardır. 

üıerind ! yapılan tecrilbelere 

göre, hu fidanların çiçek-
lerini rr-nkli yapmak kabil 
olmaktadır. Beyaı. ve hatta pem· 
be renkli çiçekleri abraflı, çiııili 
bt'nf'kli ve hareli o1arak eçtırmillc 
için anilin boyaları kullanılmakta· 
dır. Kullanılacak bu boyaların 
kesif olması lazımdır. Bunun için 
bu boyaların suda Ceritilmif mah 
IUlüni hıdrlımehd1r. Mall181ü a· 
ıırllimak için de bir cim tüp içi . 
ne bir ıantigrım iıtenilen r~nkte 
ıniJin boyası koyduktan ıonra 

üzerine iki gram su koyup, iıpir· 
to li1nba11 üıerinde ısıtıp İ} ice 
erittikten sonra bu boyalı ıuyu 

bir prenz şiringasına doldurup 
lrnllanmahdır. 

Şiringanın itneai çiçek dalının 
henüz. tf'fekkül etmiş, fakat hiç 
renkle ımemif loncasının tam al· 
tına gelf'cc:I.: surette ve yalnız ka
bu~un altına sokaı ak boyayı ora· 
ya sıkmıtlıdır. iki aram bo}'a on 
ka•Jar çiçt'jle kıfayet eder. Açı

lacak koncılar dan ıarif nakıtlı 

çiçekler meydana gelir. 

AtJş poligonunda 
müsabakalı attılar 

Ay batından itibaren Seyhan 
bölpıi abf polipnunun f uliy~· 
te geçttti malumdur. Bu ıpora 
kaf11 halkın alika11 rittikçe art· 
maktailır. Evvelce devam edibnek• 
te olan mükifatlı ahtlar mermi 
yoklutu yüıündeo mu•akkat tatil 
edilmiı bulunuyordu Ôlreaditi· 
mize röre, timdi yeni mermiler 
gelclitinden ı..müaalMkala atiflua 
devam ~ilmete baıtlanmıfbr. Abt 
müsabakalarında en fazla puvao 
alana 25, ikinciye 15 ve ~Gnclye 
on lirahk iıtedikleri hediyeler böl· 
re tarafından verilecektir • . ,, 
Hayvan hastalıkları 

Bahçe kaıaıının bı111 köyle
rind~ld ıı~ırlardı haalah" ıörül
dÜAü haber ver ilmeİi üıerine 
merkez veterineri Abdullah Ka· 
radan bu bölı~ye hareket etmif· 
tir. 

1 ;Lk••»•11 
TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Perşanbe-: 11.6.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7,33 Müzik : Karışık Ptoıram 
(Pi.) 

7.45 Ajanı H~berleıi 
8.CO Müzik : Kanşık Pliklar. 

8.151 
8.30 Evin ıHti 

12.30 Proaram ve Me'mleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Kadınlardan Fasal 
Şarkıları. 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00/ 
13 30 Müzik: Fasıl Şarkıları proı· 

rammın Devamı. 

18.00 Proaram ve Memle"et saat 
Ayan 

18.03 Mütik : Çifte Fasıl . 

19.00 Konuşma (Diı Politika ic
mali). 

19. ıS Müzik : Dans Müı.iti (Pi.) 

19.30 Memleket Saat Ayan Ye 
Ajanı Hlaberleri 

19.45 Müzik : Yurttan Sesler. 
20.15 Radyo Gazetesi 

20.'15 Müzik : Şariu ye Türküler. 

2 ı.00 Ziraat Tariiınt. 
21.10 Müı.ik : Şarkı ve Türküln. 

Pragramıntn Devamı. 

21.30 Konuıma (Ka'hramaı\IAr sa· 
ati). 

21 .45 Müzik : Radyo Senfı:tni Or· 
kestrası. (Şef : Dr. Praeto
rius). 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı haberleri 

'22 . .CS/ 

ı2.50 Yarınki 
Kapaw\ıı 

Proıram ve 

r 



en aleminde • e 

~ V188Slz 
bir uçak 

ıyyarede bildif'imiı tekilde bir 
ınotör ve pervane yoktur, an• 
ca" içine konmuı olan ufak 

Sovyet cephesi 1 
............. : 

İtalyanın harbe 
Uzakşarkta 

<Battararı llirfneWe> 
Çunking : 10 (a. a .) - Çin 

teblifi : 
(Bııı 1 inci •ay/ada) 

bir a.otörle tıyyareye burnundan let dairelerine kadınları ve aakeri 
lövde içine aıanın kanaldan ha ıeri hizmetlere de yine kariınları 
•ı iirmelde ve iki kompreaaörden ikamefetmitlerdir. 
rre• bu hıva tızyik edilerek da Stokholm : 10 ( a. a. ) -
,. dar bir borudan ıeçerek tay· Almanler ~ SivHtopola karıı kati 
~tenin ıerisindelLi (ek~oa) dan hücuma geçtiler . Gö~üı aöğüse 
"ll\ bir şiddetle çıkmaktadır. kanlı muharcbt:lrr olmaktadır. 
9.. havan°1n çıkıtı l•y)·artye ileri Moıkovl\: 10 ( a. a. )- Ct>p· 
dotre bir hareket temin etmek heden Kızıl Yıldız gazetesine re· 
ledir. len bir telgrafta ıöyle denilmek· 

Dah:ı faıla tafıilita girmeden tedir : 
~in olarak bildirditimiz tayya· Sovyet hava kuvvetleri ve u 
~~in motriı uaaındın sonra gene çaksavar bataryaları, Sivastopo!un 
...._ca ne mak11tla irıfa edilditi· hava bombardımanına ı ağmen , 
'i \te ne faydalar temin tdiltbile· cesaretle nıüdafaa ediyorlar. Düş 
tetini ıörelim : man hilcumler ı çok şiddetli bit 

Mahim oldu~u ü:ıere çok } ük- mukavemetle karşılcınmıştır . Şehre 
1t1t iı tıfalardı (8000) metreden yapılan hücumlar başlar?' adan bir 
hıltan motôr kudreti aıalmık· kıç gfln önce, Almııı hava kuv-
lt ve tayr-re bir mo:ôrlO iıe bu· vetleri ınüdafaa mevıilerine dar-
'ttrı pervanesi tayyareye fazla beler indıımc~e müteaddit defa· 
li~aek bir ufki sürat temin ede· lır yeltt'nmif , fak at lıtalarımız 
ftlt raodamını vttrmemekte ve bu- Alman hava lıuvvctlerirı in şehre 
llll lemin için birkaç pervaneye yaklafmaaına müıaıde etmemiş
iltiyaç ıöıtermektedir. Bu da mo· lerdir . 
'6r adedinin çotalmaaını ve dola· Biı keıimde, tanklar ve uçak-
)ıı;yle tlıumıuı }'ere tayyarenin larla deıleklenen Alman pi~ıdeii 
~ha ziyade atırla~maaını intaç ana kuvveti ileri sürmtden önce 
'ttiraıektedir. baıka hir istikametten püıkfir-

Bu mahıuru önlemek için ra · tülmüıtür. Almanlar bu sefer baş. 
~ ve havai fif"k u11ına benzi · ="9 bir istikametten hücum etmif 
>ta ve her iıtifadı a)nİ randımanı ter. Fakat bu teıebbüı de püs 
ttrebiltcdı bu yftli siıtem tıtbık lıirtülmüftür. Giindüz Alman bas· 
e.til•iftir. k111 devamlı suı ette arlmıı, fakat 

Bu tayyare ilk uçuı trcıiibe· utradıklırı ıtır kıyıp Almanlıu ı 
~i 1'74 kilometre olan Mihtno hicuail9rmı devaındatı menet -
11t Romadı lılin tecı übe ve veni m1ştir . Bu hiicumların hiç biri 
"'ftırmaJar müuaeıtsi olM'I Gol· muvaffak oflfl•m•flır . Kıtalarımız 
~il mf'ydanı arasında yapmıı · meuilerini mühafaıa c>ıii}'orlar . 
ı"' Bu mt'lafeyt ıı.ıS.47 ıaatte "8-
tdeh tayyare saatte vaaatf ola· 

1llc ,00,451 kilometre ı6rat )'aP· 
'" blu.yor. ButWn tayyare sür· 
~tltii yanında p~k dütüL: olan 
il 'firati knç\lmstmcmelidir ve 
filtımelidir ki tamamen }'t'P}'ı"ni 

ı. .r ~renıip ile i• edil•it olan 
"it llet tiltt 2\ıt ıoır.tre ıü 
1'11~ uçuJ<fr. fcl\ni~ b\:J k\dar 
lltrı butundutu bir devirde bu 
IGrı'tin çok ktsa bir zamanda mev· 
~fi laoare ıüratlerini g,.çebile· 
~İni ve ııyeye doK-ru ilf'rlİ} t· 
~ini unutmamalıdır. 
~· Ba tayyare inlsi .. f ettiti tık· 
''de ne fiydallr temln e1ebilir? 

,. En biyik faytla bu ta y•re
~ıtı icadına ae~p ol fayda<iır 
1 bu da çok yAse~rde çok 
tG~~, slnt elcte: -etlnattr, 
~ ikinci bit fayda da, bilha11a 
~renin blSkm teıirini 11altan 
,.r rfir6llüsünün •~•imasıdır. 
~ Tayyare motörlerinin buaün 
....._ l&aç bin beyair kuvvetinde 
~İlla ve baııtn bu motörletin 
.~•yyıre üzerinde çotalması 
~kte uç~n tayyareyi bu mo· 
tıı.~~ miitrıddid pervanelerinin 
.:..~tt oldukları -tGHHtO ile seç· 
~k imklnım vermektedir. Biz 

• çok defı f aıla yülıselden 
~ bir tıyyarenin ıürlltüıfiü 
,.._uıumuı halde kend ıini 
~meyiz. Şu halde kısmen bu 
~~ mıhıurunun da önüne 
-...,... ,.l~br demektir. 
\ Diter dir fayda da; mayi 
'hruk miktarının daha 11 olması 
~ bu suretle buı&n 'tayyarelerin 
.,..._ çok bomba yüldeyip çok 

~rı ıitmeleri hududunun 
"d· d'li rettiflitetitı~~ti illttm. 

ır. 

' Buna ratmen henüs prototip 
>._ hiımete girmemif olan bu tay· 
~~.enin ileride ne derece bir 
a.ıı 1.-T ıö•teitc,.tinl uminlı 
•vtebitnettı. 

~~"----~---------
Alman şefleri ve 

liaydrih 'in cenazesi 
~ Berlio : 10 ( a. a. ) - Hıt· 

• Cörinı ve Hımler Hıydrih'in 
~ıe -meraaiminde bulunmuıtur. 
>t~ tr Haydrili'ın tabufuna en bü· I 

l\laıan nitınını 11mııtır. 

Türk ,. Bulgar 
demiryolu işi 

Ankara : 10 (a. a.)- Bulgar 
istana fiden Türk heyeti dönmüı 
tür. ş,.hrimize plen matGmata r<S 
re Meriç ve Arda lzerindeki yıkı· 
lan köprürerin yı~iltıı işi sürat· 
le neticelebdiWlmektedir. Bir k6p· 
rünün yaplm'llı ve ra1 döş~nmesi 
tamamlanmıştır. ikinci köprünün 
de inşası ve rayların dö,enmesi 
netlcelendirilmif, it. lecrübArin 
yapılmasına kalmıftır. Bu lecrübe· 
ler de bir iki tün içinde bitecek· 
tir. Alikadarlarôan ötrenditimi:ıe 
ıöre makımlanmıila Bulgar ma· 
kamları arasında müşterek tarife 
telibit ttlilmişt1r. · Siritinırad'dakl 
mftttefft Pf tesi~ etfllmfş, burada 
rezerve vagonların hazırlanmasına 
başlanmıştır. Makamlarımızla Bul
gar makamları arasında mutabık 
kalındıtına göre her ihi taraf ne· 
kadar dolu vagon sokulacak olur 
sa, karşı taraf da o kadar boş va· 
gonu diter demiryolhmmn emrine 
verilecektir. Yol, bu ayın 1.5 inde 
çalışmaya açılacaktır. 

LIBYADA 
( B•ı• 1 inci sa~l•da ) 

büyük kayıplar verdirmeden Al· 
man ıurhlı biı likleri'li > ıpratwıta 
çahııyor. Filhakika lngiliı kuman• 
dana kendi ku\lvetterini katflla· 
mığa haı.ır olan Alman mevzi. 
lerine tanklarını ıürmüı olsa, ken 
di ka} ıpları da ı§ır olcıcaktır . 

Sıvaı alanının denize ulafMl 
ucunda bir ıükılnet -vardır. Buna 
kaıfıhlı , Romel Bir.hakemdckr 
Hür Fransızlara kaı şı tiddetli bir 
filicum yapmııtır. Romel burada 
tank, piyade, topçu ve pike bom. 
ba uçaldartnı kullanmııaa da hü 
cum akim lulnuştır . Bu kuvvetli 
mevıie kartı ne 1ıadı1r neticeıiıCl'! 
o derecede tekrarlanmakta olan 
bu hücumlarda Romelin verdiği 
kayıplar , bu mevıiin ele geçi 
rilmesinin münakale hatlarını lıı-
11ıtmak baltımından ~imanlar için 
ne kadar önemli oldutunu göı· 

termelıtedir. Romel hAIA iafcainin 
önemli bir kıamını Bir-Hakemin 
etrafında dolatan uıun yol üze. 
tinden aönderiiıek . :ıorun dadır • . 

gir.işi . yıldönümü 

Efer ltalya yartlım 
etmemİf ol•ayJı 

Roma : 10 ( a . ı. ) - Ste· 
fani: İtalya bugOn kıtalar harbi· 
nin ikinci safhasına girmit bulu 
nuyor . ltalyanın Akdeniz ve ti· 
mali Af rikadı lnııiliı.lere karşı 
oynadığı rol artık bütün rlünyıcı 
anl&fılmııtır. Gayda bir malıale
sinde rlh·or ki ~ 

- E~er İtalya olmuaydı , 
Almanya ve J aponyanın ctphe 
terde vaıi)• eti bambaıka olurdu. ............. 

Çörçilin beyanatı 
Ankara : 10 [Radyo G•aeteal) 
Çörçil Amerika ve lngiltere İ~· 
tihıal İflerinın müıterekc:n ve bır 
elden )'apılma11 için bir komite 
kurulduğunu bildir mitlerdir . . 

Amerikanın Vişi 
büyük elçisi dün 

beyanatta bulundu 
Vafington : 10 ( ı. a . ) -

Viti bü} ülı: elçili Amiral Lihi be· 
yanatı a bulunarak , Fransızların 

hü\ ük ekseriyetinin Amt:rika ta
raftım nldu~unu ve zcıl,.ri müt. 
tef ık terin kazanacatuıa inanları 
oldufUnu söylemi• ve Pctttnin 
tarzı idaruini medhetnıııtir. 

Almanyaya giden 
Ya an işçileri 

Atina : 10 ( a. a. ) - Atin•· 
ddn yeni bir İfÇi grupu 23 haıi 
randa Almanya} a harc'kct ...ede· 
ccktir. Bu ıırup içinde kadın İf· 
çilt;r de vardır . 

Kaliire temasları 
Kahire : 10 ( ı. ı. )- Suriye 

dahiliye nazırı Sakaı bey Mısır 
baıvelıiti Nahı~ pqa ile görüı· 
mütlür. 

l L l H 
GelleUberellet lilUI 

billDll BA~•lllbl· 
den: 

Osmaniyenin karaçay ma· 
hallesinden Çök oğ u Musta
f aQlll tarla tesçili davasının 
ıc kılınan muhakemesinde 

aniyenin Karaçay mahal
lesinin Alliı değirmeni mevkiin· 
de şarkan yol garben değir· 
men harkı şimalen Alliş değir· 
meni ve önündeki boşluk 
cenben Haydar bahçesi ile 
mahdut altı dönüm miktarın· 
daki bahçeyi 20 seneyi müte· 
caviz bir zamandan beri fası 
lasJZ ve nizasız tasarruf ettiğin· 
den ve bu yerin sahipsiz ol· 
dutunu iddia etmekte olup 
yapılan muhakemede 3/6;942 
tarihli celscd~ bu başkalanna 
ait olup olmadığının gazete 
ile ilanına karar verilmiş ol· 
dutundan l>u cihet haltltırn:la 
itirazı olanların Cebelibereket 
sulh hukuk mahkemesi 29.:? 
numaralı dosyaya itirazları 
ilin olunur. 14247 

Yunnan'da ilerlemekte olan 
takviyeli Japon kollarına J\.yşupo, 

Maitzi ve Yatlang'da taarruz edil· 
miştir. Japonlar yüzlerce asker 
kaybetmişlerdir. 

Şupino ile Şuçang arasında 

muharebeler bütün şid<tetiyle de· 
vam etmtktedir. 

Şimal Kiangsı'de taarruz eden 
Çin kuvvetleri Lungsiyuan askeri 
noktasını almışlardır. 

Çin kuvvetleri Japonları bura· 
da yok etmişler ve pek çok mü 
himmat ele geçirmişlerdir. . 

Çunking : 10 (a. a ) - Çın 
tebliti, Yangise'nin Şimal kıyısın · 

da Çin kuvvetlerinin Kiıngling'in 
batısında strctejik bir yer olan 
Hsiennumiag'yi geri aldıklarını bil 
dirmektedir. 

Şimal Yangtse'de, Çınliler 

Nançang'ın batısandaki Vapnpu'· 
yu :ıaptetmişlerdir. 

Adana alllerllll 
••llılladea: 

A- iki ay zarfında her erkelı 
vatandaş nüfus hüvi}'et cüzd"nı 

tedarık etmif olacaktır . 
B - Bu müddet zarfında nü 

fus hüviyet cüzdanı tedarik ede
miy,.nler mahalli hükumetten mu· 
vak\at hi.r vesika alacaklardır • 
Bununla beraber e111 nüfuı ctb· 
dan,arının tn lıı11 bir umanda 
elle\ine verilmesinin alikadarcı 
temin edilm!!:•i ehemmiyetle takip 
olunıcıklır. 

C - Nüfus cüı.dırılarındı 11 

kerlik muameleleri kayıtla olmıyın 
mükellefler ilin tırfhinden itıba· 
ren askerlik ıubelerine ıahıan 
müracaat edect-kler ve nüfuı cüı · 

danlarına askerlik şul)eletinde ya

ıı\ı aa\erli\ muamelelerini \tayıt 
ve tcsçil eltirf'Celderdir. 

O - Nüfuı cüzdanı olma· 
yanlar maha'm hiikiimctten ala· 
cnt.rı veıilraları ve varsa aaker 
lık ettiklerine dair ellerini::lf'lll ve· 
ıika veya ter hiı h zkerclerini aı· 
keti k şubelerine aöaterecekler . 
Ve nüfua hüviyet cüzdanı yerine 
hükumetten aldıkları veıikalırın 

altına askerlilc muamelelerini y11· 
dıracıklardır . 

E - Şubemiz halkından olup 
iher şube mıntıkaaında bulunan· 
tar oranın askerlik ıubcaine mü· 
rıcaat ederek ellerinde\i nüfus 
cüzdanlarını veyı hükumetten a· 
lıcaklan veıikıların altına yine 
askerlik muamelelerini kaydetti· 
reccklerdir. Şubemiz mınlakaaın
da olup ( Hariç ıube halkından 
olanlar da ayni tekilde şubemize 
müracaat ederek yukarıda ı.ikre· 

dilen aakeri itini ıubemiıe yıp 
tırıcaktır ) 

F - Köy muhtaı ı ve mahal
le mümeasilli~i bu ilinı yanında 
muhafaı.a ederek mündertcatını 
göre hareket edecek vr köyünde 
ve mahalleıinde aakerli\t işini } U · 

karıda ıikredilditi veçhile yap 
tırınıdık kalmayacaktır . Ve bu 
ite çok ehemmiyet verilt'cektir . 
Kö) ünde ve mahalleıinde yuka
rıda zikredilen aaker i muamele
sini yaptırmamış olan fahıiyet· 
tere teddüf edilirse köy muhtarı 
ve mahalle mümcHili bu şah11 
aizlemif telaklti edilerek o muh· 
tar ve milmeıail hakkında askeri 
ceı.a kanununun ( 63 ) üncü mad· 
desi hükmine tibi tutulmak ı•r· 
tile hakkında takibatı kanuniye 
) apılıcaktır. 

Viliyetin bütin dairesinde 
mevcut memurlaı dan mlkellef 
hizmetini görenlerin ayni mua· 
meleye tabi oldutu ilin olun~ 

OSMAHIYE BElEOIYE REISUGllOEI : 
Kasabamızın elektrik teıisattöın kapalı zarf usulile eksilt· 

meıine tlİllp zuhur etmeditinden '816'942 gününden itibaren 
ı 5 gün uzgtılmıştır. Talib olanların 1 S/6/942 pazartesi a-ünü 
saat 14 de belediyemiz Encümenine müracaatlari illn olunur. 

11-12-13-1-t 14245 

1 .. ..................... 
SEYHAl\J • • • eau 

PARKINDA 
GIECE8 

SAZ 
VE 

1 
1 

VARYETEI 
• Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ 1 

L saat 22 de VARYETE başlar. 13-26 

........................ 
Gl>+••••+•t+~···~···••++••• • 

Ça111lar Oteli i 
• • 

AÇILDI i 
i lskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam- ı• 
! lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare + altında ·açılmışhr. Müdüriyetin gelecek t 

müşterilerin esbabı istirahatını temin içinO 
hiç bir fedekarhktan kaçınmadığını bir ! 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-O 
siniz. 1-15 14248 ! 

........................... 
i L l N 

Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Arthrma, Eksiltme komisyonu reisliğinden : 

Muhammen bedeli 12.000 lira olan ve 942 mali yılı içeri· 
sinde F ,..vzipaşa deposuna gelecek tahminen 15.000 ton Maden 
Kömürünün tahmil ve tahliye işi 24 Haziran 942 Çarşamba 
günü saat 1 l de kapalı zarf usuluile Aadanada işletme Müdür· 
Jüğü binasında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 900 liralık muvakkat teminat ak
çalarile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
eksiltme saatind~n bir saat evve:I komisyon reisligirıt> v~rmeleri 
lizımdır, 

Mukavele proieieri Ankarada ikinci işletme müdiirlüğünden 
Haydarpaşada birinci işletme müdür :üğünd~n , Adana<la altım~ı 

işletme müdürlüğünden, F evzipaşa deposundan bedelsiz olarak 
verilir. 6-11-16-20 

~~~~~-·~~~~~ 

i 1 an 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğünden 

Çar wı llallweıı olanlar llallllıada 
1- Çay ve kahve Hatlarının arttırılması hakkındaki 18;3; 

942 günlü ve 2/17555 sayılı kararnam~ hükümlerine göre 
Ziraat Bankalarına, Mal sandıklarına ve Gümrüklere yatırıl -
ması lizımgel~n paralardan henüz ödenmemiş olanların 1 
Haziranda yürürlüA"e giren 4213 sayılı çay ve kahve inhisarı 
kanununun muvakkat dördüncü maddesi mucibince 1/6, 942 
tarihinden itibaren l 5 gün zarfında idarem:ze ödenmesi 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 borçlularının mahsubunu istiyebilirler. Ancak 
bu gibilerin mezkur müddet içinde yazile idaremize müracaat 
ederek sıraya girmeleri lazım gelir • 10-11 14235 

1 LAN 
Adana Belediye Riyasetinden; 

( r amirat yaptırılacak) 
1- Reşatbey mıthallesinde ve Kurtuluş caddesi 

Belediyeye ait 54 Numaralı dükkanın tsdil ve tamiri 
rak eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1199.30 liradır, 
3- Muvakkat teminata 149.95 liradır. 

üzerinde 
açık ola· 

4- Eksiltme 23/6/942 tarihine rastlayan salı günü saat IS de 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5- Keşif ve şartcamesini görmek ve izahat almak istiyen· 
lerin Belf!diyo Fen müdürlüğüne ve ihale günü muayyen saatta 
teminatlarile birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan 

olunur. 
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Sayfa 4 TORKSOZO 

:········· ............................. !. 
• • 

1 TÜRKSÖZÜ • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Gazete ve Matbaası 
1 

Türksözü 
Gazetesi 

• 
OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- 1 
flNDl VUKU BULAN HADiSELERi GONO 60- • 

NONE VERiR. TORKSÖZONO TAKIP EDİNiZ • 

! Kitap, mecmua, çek, ltllet, a11,, 1 
:. plln, barlta, 11uamam matltaa Türksözü 1 

işlerini Tlrlılyede mevcat mat-
• ltaaıara rekabet eder derecede Matbaası 1 1 tab ve ıllratıe eldea çlkarll'. 1 
: 1 
ı Türksözü Cilt Kısmı ı 
1 SAGLAM, TEMiZ, ZARlf CiLT ISLERIHIZI ANCAK TORISOZO il 1 MOCELLITHANE~NOE UPTIRABIURSINIZ · I 
........................................ 

- - - . 

BORSA 
RAMUK - HUBUBA'? 

10 • 5 • 1941 

KiLO FIATI 
1 

CiNSi En az !En çok 
K. S. · K. S . 

1

-=-Koza ı = 
00.00 00,00 

Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,0Cr 00,0Q 
Klevland il 00,00 oo.oo ' 
M. ParlaiJ 00.00 oo.oo 
P. Temizi 00,00 1 00,00 
Kaeımab 1 . 
Y. Çiğidi 1 00,00 1 
K. Çitidi 1 ~.<>_Q_ 
Susam 1 o.oo 
Buğday yertı 00,0 0,00 

, Arpa O\ÔÖ ı 0,00 
' Yulaf -o.oo 0,00 . 

..=1 -
~ıbea D4•iz. Kurları ! 

DOLAR 
Alı~ 129.20 1 

Sahş 132.20 

1 

STERLiN 
i, hhaldt bedeller! (mal e· 776 

d•ll ) primli satıı 
Tllrklyeden glınderllen nov· 749 
lun bedelleri 
lhtaç edllen mol bedelleri 728 
olarak gelen 06vlalerln alıı 
lıuru 

Yardım ve Myyahlaro ve• 728 
saJre lçltı gelen d6vlzlerln 
aLş kuru 
PrUNlı sat•ı ( Tahsil mos• ' !2.4 

ratlan ve.salt• ) .. 

Pr lmsl.1 oJıı Kuru 520 1 

,,." --

Umumi Netriyat Müdürili 

MACITGÜÇLO 

T:J ş B~nk~sı ~~ , ..................... . 
&aça tanrra1 ••!dan ı Nazan dikkate · 

1942 ikramiye plAnı • 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•to•, • Ceyllan llltlıadı llWI , •• , •• Abm ve 

2 lkinciteırin tarihlainJe ytJpılır ~ •ııatım Ortallblı BooperaUI 'lrllıtbidıa 
--- 1141 lllramlyelerı --- -ı 

Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 
~ Adet 2000 Liralık • 2,000 Lira • olan iktisadı Milli Teavün, Alım ve Satım 
2 :.· 

1~g .. :::g .'.' e Ortaklığı Kooperatif Şirketi'.bu kere ye-
1~ " : :: ;:: :: : niden Ceyhanda faaliyete başlamışbr. Her 
40 
50 

2CO 
200 

.. .. ıoo .. · 4,000 .. 1 nevi manifatura ve kantariye mallannı ve 
-~)05 " 

2,5oo ·· e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen .. ' •• 5,000 .• } • 
ıc. .. 2 ,000 .. ) • kar mukabilinde perakende olarak sahşa 

~ 1 başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 
" 

TUrklye 1, Bankasına para yatırmakla yalmz • tış mağazasına uğramaları kendi menfaat· 
para blrlktlrmlf v• faiz almı, olmaz, ayni 

1 
lerı· ı·cabıdır. 25_ 26 14082 

1 zamanda talllnlzl de denemlf oluraunuz 

~-~-"::"~~~-? 

TORKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tariltl : t888 

s~rmayesi : UJ0.000.0IXJ Türlı Lira• 
-

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamefeldl' 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.n& e-ır 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil~cek kur'a i!ır 

aşaQıdaki plana göre: ikr:ımiye datdalacakhr 

'* 
Adet LOOO Liralık 4000 Ura 

4 • 500 2000 
4 .. 250 

" 1000 
40 100 

" 4000 
100 

" 
so .. sooo 

120 
" 40 

" 4800 
160 ., 20 320U ., 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde ~ 
liradan aşağı düşmiyenJere ikramiye çıkbtı takdirde yüzde. 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa! 1 1 - Eyh'.il, 11 Birincikinun,. 
Mart ve 1 1 Huiran tarihlerinde çekilecektir. 

......................... 
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NEVROZIN 
Bitin aenıana paueldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
B~ TIK ~All 

NEVROZiN 
iu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
rmı ıüratle izaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, ıinlr mafaal ve 
·dele ııtırapları NEVROZIN'le 

teda,,i edilir, MGenlr ilaç ı 

N E V R O l 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
icabında eünae 3 lıaı• altna6ilir • 

1891!1~-----------------------------------

1 l Haziran 1942 

ma:•••·-··--·······ma:··-
1 En Büyük Hakikat 

1 ~ ,Ü 

ID 
İY ao 
=L 
" " . 
~ 1 \:\\. 

\\ . 

" " " M 

\ --· 
N O~ MACuNÔNUN YARATIIGI SIHHAT, 

" a - CAZiBE YE GOZElLIKTIR ! 
R .. Radyolin,, harikulAde mües· 
il sir terkibi, daima tazeliAi ile 
" temayüz etmiı ve onbinlerce 
il kifinio tercih ettiti yegane diş 
il ıaacunu tialine gelmi4tir. Diş 
il tufı'5S&hhasında ve pzelliiin· " , . 

de ~ ırlak neticeler veren 

"Radyolin., sizi terkibi m~hul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi . 
müıtahıarlanndan da miiıtat-

ni kalmıştır 

• 

1 
il 

a RADYOLIN M 

'··················-------~ . 

l------------------------8i • N E Z L E . 1 
M Kırıkhk,Baı, : 
~ · Diş ve adele il' 
il ağrıları : 
= En seri ve en katt şe· il 
il kilde yalnız kaşe ; . 

: GRIPIN: 
= . 1 
11 ile ge_çer : 
ft '• fa vaların s~rinlediQi bu. il 
R günlerde alacajınız Hk 111 

N 

= il 

tedbir evinizde birkaç CRıP.N bulundurınak olmalıdır. 

K1t\bi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lıızumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden saKmmız 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. M 

~2D&!••S'2E~-~--~sw:a••~ 

11zz•x•• 
il DOKTOR 

İM uza// er Lokm~n 
1 · Btrgtlll butaıaruu mur~••ll•· 
: aelladı llallal eder. 

ilan . 
Malatya Bez ve 1 plik Fabrikaları T. A. Ş . 

Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 
4 - Haziranda sabıını bildirdiğimiz aıatıda cins ve mik-

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

Açık arttırma suretiyle J 9. Haziran. 942 rünü saat 16 d• 
ıartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada satılacak· 
tır, 4-8-1 J 15-17 142\0 


