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. 
EKMEK KARTI TEVZiATINDA YENİ BiR USUL 

A11lıara: 11 (Türlııözü Muhabirinden) 
Hallı Jaiıtma birlikleri temmuz ayı 

eimelı karneler'inden euvcl evlere beyan· 
,..,,.. daiıtmala ba,lıya_calılrr. Karneler 

ha beynnnamelerde g6aterilen na/uı aded
ine 66re tevzi edi/,.celıtir. Bu bt!yanna· 

ltaıtanededir. ilah) felrlinde lroyıtlar ltoya· 

caklar ve 6Ö•l•rilttn yere imza edeeek/er· 
dir. 

lıtihlak kooperatill•rinJe o.za olanlar 
bu kooperatiflerin hanwfsine Jalail olduk
larını bildirrceklerilir. Be)l(lrt"namel•r ya.zı· 

lırken aile kütük numara•ına ayrılan hane 

bof bırakılacaktır . 

m•l•ri aile reiı/erİ, doldurarak ve evde mev· 

cut olmıyan aile •Iradı için ( melıteptedir, 

YARINKİ SULH 

Neuaoil GVVEN 

H 
erbin kara , deniı. ve hava· 
Jarda alabildltine tırpan at· 

tıtı fu fiinlerde bir taraftan 
da .ulbtan ve h11rp sonunda dün 
yaya veril.~k yeni nizamdan 
bahaeclilmete haılandı. 

Bu, harbin sonu yaklattıtına 
bir ~lil midir? Bilmiyoruz. . Ve 
kimHnin bilmeıine de imkan yok· 
tur 1&nıyoruı.. Fakat, ·ne de olıa, 
bu lizler ve yaı.ılu inıanın içine 
bir f t'rahhk veriyor . Sıcak giia· 
lerde:nereden gelditi bf'lli oluıı · 

yan ıerin rüzıirlar ·iibi •• 
~ , ..... ..,_.....,,....,,_ ...... 

badiael,rle "'8rtı1Atılclıtı .7.aman 
acele ile ten kararlar vermeme:.C 
için daha h~_cn faa.zırlıklı bu· 
l•mak akıl Wnclır.:Bunun için· 
clir. flmclida yartnki ıulhua 

et1•1teD• 40flameJİ menimal& 
bir kafa yorrunfutu ıaymamak 
laza.dar. 

H..., 'bir raye detildir • Hiç 
bir taraf , hiç bir millet harbi 
harp yapmıı olmak için yapmı 
yor. Sonunda beklediti bir şey , 
•ilih zorile rerçekleıtirmete ka. 
rar verditi bir takım arzu ve 
iclealleri vardır. Fakat , bugünkü 
harbi hemen bilttın , • dünya mil· 
letlni yapbflna gBre , sonunda 
ıafer banri tarafa &illerse gülıün, 
yeai ıulba111: btıtün iıtek ve emel 
leri qatı, yukarı tatmin edecek 
eıaılara dayanması lazımdır . 

Etki harplerin sonunda oldutu 
ıibi, [ Galip hakkı ] her feyin 
OıUlnde tutuldutu takdirde dün· 
yaya verilecek nizamın geçici ve 
•Gratle yıkılmata:~mahkum bir 
ıiate• olacatanda ıüphe yoktur . 
Veraayın hazin akibeti rözOmü · 
dln önilndedir • 

Bununla beraber milletlerin 
IDenfaatleri, idealleri de birbirine 
o kadar 7.ıd ve .birbirinden o ka 
dar ayrıdır ki, bunları· te'lif ede· 
bilecek ıilrekli bir ıistem bula· 
bilmek mucizeye ben1er bir şey 
olacaktır • Böyle bir mucizenin 
burGnkü insanlar tarafından, on 

latan vieclanlarını idare eden duy· 
ıu, kafalarını idare eden dilfiln· 
celerle ıerçekleftirilebileceti ıan · 
•ıyoruz. Çilnkil bu ancak, vicdan 
ve kafalarda vukua ıelecek derin 
bir ihtilal ve t.tkimOllr .. mOmkilıı 

.. olabilir • . --~ Ancak , hakkı :ıorun: emrinde 
• bırakmıyacak , bütün düoya ıuil J 
,--._._ - -
• letltriue tabi11h11 ııiınetluinden .-~ rabatçe [ Müııavi şekild~ olabile:· 
cetini aklımız almıyor ] fayda · 
lanmak hakkı verecek bir ninw 
bulmak milmkGndüi'. Bu da, bu· - . 
ıün elldinde dünyanın bilyük 

.. ~ok kömürü 
satışı başlıyor 
. SATlfl BTll&RB YAPACAK 

Bladlıtanda 
Amerlllan ıaaayll 

Ankara : 11 [Radyo Oa2el••l] 
Hindistana giden teknik Amerikan 
heyeti reisi Ruzvelte bir rapor 
vererek, Hindistanda kurulacak 
ıanayiin çok iyi olacağını bildir 
mittir. Tesislere pek yakında 
batlanacaktır. Amerikalılar eski 
ltalyan sömürgesi olan Eritrede 
de sanayi kurdukları malumdur. 

milletler üzerinde tahakkfim dil · 
şüıııııeuıesi, her milletin dünya· 
da•~ kendi ,hisseıine düşen toprak 
parçasi Üzerinde tam bir hürri· 
yete kavufması bu sulhun baş 
lıca eıularından biri olmalıdır. 

Y eııi sulhun , kin ve ihtiras · 
ları yıtınlarlıt muaht'de madde · 
leı· indeıı würekkep bir kili talı11 · 
kıtı11 ile u•uvakkut bir ı.ıuuıan için 

örtuıeıi det il, adalet , lıu1.1ır \oe 
refala gibi niındlrrin yuıuıak 

tesiri altında r.ritip &tuıaııı lıi111ıı 

dır . 
Bugüıılc.ü lıarbin fac-i&lıtrı , 

talırlhatı insanları b6yle Lit sdim 
akıl elietİ göıkrweA"e • Z•)rlayacak 
derecede korlcunçlur.:f ıtkıtt tliier 
lıaraftaıı ı.af er ııerhotlutu ve: fı· . 
warıklıtı da geuı uptttwt"~ bir 
kühey landır . 

1 
lstanbul, 11 (Türksöıü Muha· 

birinden) - Aldı~ım bir habere 
iÖre, depolarında çoktanberi ma· 
rlen kömürü ve sömikok stokları 

yapmakta olan Etibank Kömilr 
Tevzi müessesesi önümüıdeki pa· 
ı.artesi gününden itibaren halka 
kiimür satmat.,. baflıyacaktır. 

Müeue~eye ait vapurlar, ıim
diye kadar hbftadt1 en aı 7-8 
hin ton komür xetirmiş ve halen 
de getirmektedirler. Bu yıl kalori · 
ferli aparıımanlara ıeçen seneki 
gibi sömikok verilmiyecektir. Bun· 
larla bü.) ük h~kanta ve aaire gibi 
müesseselere bir ıenelik ihtiyaç· 
ları hesap olunarak, yalnız maden 

ı ........................ ı, 

J SOVYU CEPHESi 1 
ı ı 

1 Sivast opol 1 
1 ve Harkot 1 
ı ı 

1 savaşları ! 
ıı Kanlı b " ıı oguşma 

ı ı 

Ankara : 11 [Radyo Gazeteel] 
Harkof a bölgf'sinde yeniden 

büyük hir Alman taarruzu baş
lamıştır. 

Sovyet tebliğ-ine göre, bu ta· 
arruı yeni bir Alman taarruzu· 
nun baılangıcıdır. Fakat Almanlar 
höyle bir taarruzdan bahsetme· 
mitlerdir. Sivaatopoldaki muhare· 
belerin çok kanlı olduA-u ve Sov· 
yetlerin büyük mukavemet ııöıt~r
dikleri haber~ veriliyor. 

Berlin, 1 t (a .a .)- Sivaatopol
da tiddetli muharebeler d.:vam 
ediyor. Sovy~t hücumları muvaf· 
fak olamiyor. 

Moskova, 11 ı..a . -Sivastopol 
alınanların muhasarasının başından
beri yapılan hücumların en şiddet· 
lisini yapmalanna ratmen iyi tu· 
tunmaktadar. Sovyet müdafaa mev
zilerinin teşkil ettiti çelikten cen· 
bere yüz binden fazla asker 
sürülmüştür. Sovyetlf'r şimdiy~ 
kadar iaşe zorluklarını başariyle 

karşılamıılardır. Rus filo~u Kırım 
kıyılarını daima kontrolü altında 

bulundurmakta ve hu suretle bir 
çolC kıymetli yükler salimen Siva&· 
topola varmış bulunmaktadır. 

Moskova, 11 ı.n.-Burün Prav
da gazetesine cephf'den gelen bir 
-telgrafta almanların Sivaatopola 
karşı takviye getirmekte devam 
tttikleri ve müttefiklerin bütün 
hücumları muvaffakıyetle püskürt
tükleri bildirilmektedir. 

Londra, t 1 a.a. - Leningrad 
radyosunun bu sabah bildirditine 
röre, Leningrad cephesinde yalnız 
küçük hav• ve kara harekatı ol
muştur . 

.Moskova, 11 a.a. -Royter ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Sivastopoldaki alman kuvvet· 
leri günde 1500 ile 3000 arasında 
kayıp vererek süratle erimektedir. 
Savaş çok celin olmaktadar. Al· 
manlar Hitlerin teref ve itibarının 
bu savaşa batlı oldutunu bili
yorlar. 

Cephenin öteki kesimlerinde 
başbca kara ve hava devriye faa· 
liyetleri olmaktadır. Ara sıra bu 
devriye kollannın mevcudu art· 
maktadır. 

Meseli cenup· batı kesiminde 
bir sovyet hava akını esnasmda 
30 messerchmitl tahribedilmiftir. 

kömürü vr.rilecektir. Bu ıuretle 
sömikok taaarruf olunacak ve hal· 
kın ııınma ihtiyaçlarına ayrılmıı 
olacaktır. 

<GerJal J i.Deli auıa .. ı 

Ç61Je Ufaklar himaye•inJe yürüyüp 

MiLLi ŞEf .............. , 
lnönü'nün talebe ile baş 
başa geçen uzun saaflan 
Şef Bakım ve tutum .sergisinde 

ı 

1 
ı 
ı 
ı 
ı 

1 
ı 
ı .. " ............ "................ ı 

ı Ankara ,: 11 ( Tüı ksözil mulıabirincf en ) - Cümhurreisimiz 1 
ı MU/f Şe/ lamet lnönil JrJn •oat 10,30 da berabtrlerinde Maarif S f Vekilimiz Bf1.l/ Hasan • Ali Yilcel oldufu halde Sigasal Bilıiler ı 
ı okuluna şeref vumi,lerdir . Milli Şefimiz müclürlfllc odasında ı 
ı kısa bir istiralıatten sonra:devam etmekte olan imtihanlara fİr· ı 
: .mek-a~•U6UltD nhar bNgurmu,larJır. Milli Ş./intiz birinci ~ını/I• ı 
ı s{qasl tarilı imtihanlarında bulunmuş1ar fit talebenin cttHıplarını 1 
ı dinlemiılerdlr. BunclaH sonra müdürlük oclaaına <lönen lnönil , S 
ı tatil aylarında talebenin yapmış olclu~u memleket tetkiklerine ait ! 
ı lt!zleri tetlci#ı buyurmuş ve okul doktorile çocukların •allık clu· • 
ı rumlorı halckında uzun uzun ıörüşmüşlerdir . Milli Şefimizin ıı 
ı •oat 13 e dofru okuldan ayrılmışlardır . lnönfJ ıelişlerinde fle 
ı ıiclişlerinde talebenin İfttn ıelen coşkun. tezahür/erile karştlan ı1 ı mıı ve ulur/anmışlardır . ı 

ı Ankara : il { a. a. ) - Milli Şefimiz Bakım ve Tutum 
ı sergisini ziyaret buyurmuşlardır. Millt Şef Kurum reisi General 1 
1 Kaıım Öu.lpı ve Vedad Nedim Törü tebrik etmişlerdir . ı 
ı .................. " .................... " .. " ...... .. 

Banka ve Devlet 
memurları aylıkları 
tevlıid edilecek 

Ankara : 1 l (Türkıöı.ü Muha· 

birinden) - Bankalar ve devlet 

müesseseleri memurları aybklarınan 

tevhid ve teadülüne dair olan ka

nunun 1 '4 üncü maddesinin tadili· 

ne dair kanun layihasiyle Başve· 
kilete bath Matbuat Umum mü

dürlütü teşkillt ve vazifelerine 
dair olan kanuna ek kanun liyi· 
hası Meclis ruznamesine alınmış· 

tır. 

• 

lnoiliz -Rus 
siyası askeri 
paktı yapıldı 

Maallellenla ııaaıan 

• 

Amerika İngiltere 
sanayi anlaşması 

Ankara: 11 (Radyo gazeteel)
Eclen bu;Gn Avam Kamaraıında 
25 oıayısta Molotofla lnriliı. hO 
kClmeti :ırasuıda 20 aene mDddetle 
aıkeri ve aiyaıi bir ittifak akdo· 
lundutunu ifıa etwi,tir. iki hG· 
ktlmet Jıulhtan ıonra ~ihanın ik· 
tisadi refalıını tewiaı edecektir. 
Ve iki laükümet hiç bir toprata 
l{enitlemeıi arzu•unda detillerdir. 

rtf ab ve zenginlik iwkanlarını , 
kaynaklarını tutan milletlerin ba 
~• fedakirhklarına hatlıdır • Hiç 
bir mille!in diter hir millet veya 

Diliyeliw ki, geçwifin ders · 
~,lerindeu fayclalanmıt olunıun 1 ln~li~ mot6rlü Ud•ıtaları h11P•lt•t halinde 

Ve bu ,ittifak hiçbir bitaraf dev• 
lele müteveccih değildir. Ruzvelt 
bu ittifaktan çok memnundur. Ay
ni :zamanda bu ittifak ikinci bir 

({krtal 1 QCI UJfacla) 
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Gelecek Sulh Kahve Çay 
satışlan 

Çeltik ınahsulu 
toprak of isine 

( Baıı Dlınkii Sayımızda ) 
l .. ta11hulda buluııın lııhiı11rlaı 
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RUSYAYI iHMAL EDEMEYiZ 

Bi:ır, ve bizim kadar lngiliz· 
ler de, Rusyanın Avrupada Alman· 
ya, hariç olmak Üzre, en büyük 
askeri kuvvet oldutunu bir an 
bile unutamayız • Eter Rusya ile 
Lir anlaşmaya varılamazsa, zafer 
adında Anglo-Sokson devletleri bu 
büyüil Na:zi aleyhtarı devletle bir 
ihtilafa düşebilir. 

Vukuu muhtemel bezı hadise 
ler neticesinde mesela Almanya 
da ve bütün orta Avrupada çıka· 
bilecek bir ihtilal vukuunda, ki 
bu memleketlerde Rusyanın bü 
yük bir nüfuzu olacaktır.· Ruı · 

yanın idaresinde hareket eden bu 
devletler grubu mühim meseleler 
üzerinde AngJo Sakson devletler 
bile karşılaşabilir. 

Bu takdirde bugünkü mütle· 
fikler arasrnda yeni bir tehlike 
kendini duyuracaktır. 
YENi B R HARBiN ÖNÜNÜ 

ALACAK ZAMAN SIMDl!JIR. 
Yeni ve yıkıcı bir harp im· 

kanlarını azaltmak maksadiyle 
imdiden makul bir anlaşmaya 

varmak iç.in henüz vakıt erken · 
dir diye düşünmek dotru detil · 
dir . 

Bu harp kazanıldıktan sonra 
sulhu korumak için neleri ve ne 
ölçüde kabule hazır oldutumU7u 
fimdiden kararla tırınamı~ lizıın 

dır. 
Böyle bir karara varwakla 

mevzudan çıkmak ribi bir tehH · 
keyi önlemiJ oluruz. Çünkü hiç 
bir zaman gayelerimİ7i teıbit cd~ 
weden kavgalarunll ı .sonu gelmez 
bir şekilde uzahuak gibi bir teh 
likcye düşebiliriz, 

Bu i'ayeler büyük ve çoldur: 
ı - HUrrlyet : Bununla şu· 

nu demek isteyorum ki, Almanya, 
İtalya, Japonya da dahil oldutu 
lialde her :millet hükümetini ıer· 
best intihablarla seçecektir. 

2 - lf blrll6i : Öyle taflmin 
ediyorum ki, Amerika ve İngiltere 
bir birile akraba olan milletlerin 
birlefrueıini teşvik eaecektir. Me· 
ıela İskandinavya milletleri gibi. 

Ve bütün bu federasyonların 

üatünde olmak üzre bir [Avrupa 
kongreıi] kurmak lazımdır. Eter 
harpten dotao bittinlitin bir anar· 
fİye dönmesine mani olmak iste· 
oiyorsa bu federasyonların içinde 
istihsal ve m0ba4ele geni.7 mik · 
yaata teıvik edilmelidir. 

3 - Slllhlarm terki : Ga 
lipler marlupların ıilllılaruu elle· 
rinden alacakbr. Bu artık kabul 
edilmiş bir şeyt'. benziyor. Fakat 
nasıl? Ne kadar müddetle? Ve na• 
ııl bir kontrol sistemi llurulacak · 

~i .tır ? Avrupa için , lngiltere, 
Awertka [ve efıer bir ıuılaşmaya 

varılabilir Ro ya J idareıiııde 
beyneluıilen bir polis kuvvetloiıı 
teşkili en iyi luıl çare-si olarak 
görül ıııeldedir. 
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4 - lktlaadl pl6n : İatilısıal 
ve mübadele dünyanın büyük bir 
lu wında bir kllç yıldanberi terk 
t'dilmiş olan eski endivitliluHst siıt· 
tewe artık dönemez. 

Hiç şüphe yok ki, Naı.i Al 
manyanın korkunc öfkeıini tah · 
rik eden büyük ıebeplerden bi · 
risi de ilk maddelerin adaletsiz 
bir şekilde taksimidir. Bu adalet · 
sizlik ortadan kalmalıdır. Aksi 
takdirde aynı öfke yenilenecektir. 
Ve yine şüphesizdir ki, dünyanın 
bütün altunları bu mıfmlekette 

[Amerikada] toplanmış kaldıkça 
altun esaıına dönmenin de im 
kanı yoktur. 

Bu dört nokta [hürriyet, iş 
birliti, silahların terki ve iktisadi .t 
plan] üıerinde lngiltere ile Ame · 

t 

1 

1 rika arasında ki ihtilaflar çok 
ehetıımiyetsiı.dir. iki memleketin 
ele dellekleyeceti milJterek bir 

AM(RİKAN MECMUASI 

" l O O K ,,DAN 

lstanbula, haıı tr.tldldrr ) aµ· 
m:ık mak adile gelelim. Bir hafta 
1'adar kalııca2ım ve Veldildime 
bağlı müeueııelerin muhtt'l•f iş 
lerini tdkik edtC!"ğim. Bu aracia 
inhisar maddeler inden tütün ve 
i\~"iye, reçen 15 martta fapılan 
1.amlaıııı neticelerini inceleyece· 

teslim edilecek 

plan yapwata herhalde muvaffak 
oluruz. 

Yalnız Çin, Holanda, ve Rus· 
ya kendilerile mutabık kalmakta 
hnı giiclüklerle karşılaşacatımız 
müttefiklerdir. 

Şimdi bize düşen şey hu we· 
seleleri düşünmek, münakaşa et· 
mek ve bir karara varmaktır. 

'Eter ne istediğimizi bilirsek bir 
gün bu işteditiwiz.i tamamile ve · 
ya hiç olma7sa mühim bir kısmını 
elde etmete muvaffak:oıuruz. 

Bir giin .• Amerikalıların kahir 
bir ekseriyeti, mesuliyetlerini ve 
müstalibel büyük tehlikeyi müd· 
rik büyük bir milletin yapacağı 

gibi bizim de şimdiden düşünmete 
ve karar vermefre mecbur oldutu 

: bluzu anlamı§ bulunuyoruz. 
Fakat, dünyaya yapacak bir 

çok eıaı teklife sahip olmamrı 
llzımdır. Nt iıteditimi1i bilirsek 
annyada hiç l>ir millet bili red· 
detmeyecektir. 

-SON-

ODE~AOA VER AlTI 
DlHllZlERİHOE SAYA$ 
Bükrı ş, 11 (a.a.)- Gazeteler 

Odc11daki yeraltı kabir mahzen 
leri h•""ında tafailit vcrmf:ktedit. 

Vuku bulan muammalı hadi · 

selerle suihıtlır, Romanya ma

kaınlarıııı araştırmalar yapma~a 

sevhtmiştir. Bu arftŞhl'malar ne· 

1icesinde Odeı;anın ıntftiur ) eraltı 
mahzenleri bulunmuştur. Meyda · 
na çıkarılan bu aehlızfer, tam ma
nasiyle ölü sa\clamağı mahsus 
yeraltı m hıenleri dejıl, taı için· 
de oy'ulmuş birkaç asırdan beri 
mevcut ve birçok kolları olan, 
içinde çıkılmayacak tlertcede öo-

lambaçlı 2alerilerdir. Bu dehliıiıı 

bütün çıkış noktaları ) ani kapı

lan duvarla örülmuttür. Ve bu 
ıuretledir li tcthi~ı.;iler, kanal, 

mcurh", mahzen, veya denit ite 
naran(iaki dik '\ayalıldara giden 
gizli çıkıt noKtalarındao lcaçma~a 

çalııırfarke-n } kalanmışlardır. 
Toplantı yeri olan bu deh\iı.· 

. !erde tethiıçilerin ma1'ine tesisleri 
cert.yan verici elektrik ma\tiııaları, 

radyo verici iat11yonları ve mat · 
buları bulunduğu görülmüştür. 

UZAKLARDAN 

rim. Çar ve kahve iohisarı da 
idaremize geçmi~ bulunuyor. Bıı 

hususta yapılan tefl..ilat, henüz 
tdmamlanmadığ'ından satıflar bu 
ay eski5i gibi devam edecektir, 

Tetkıklerimin sonunda mathu 
ata beyanatta bulunacağım. 

Ticaret Vekaleti 
müfettişinin tetkikatı 

Ticaret Vewıaıeti müfett i şte. 

rin<ien Ahmet Dctllolınç İRşe ve 
el koyma işlerini tl"tkik etme" 

üzere Mersine 2itmiştir. 

Otları balye yapmak 
için tel veriliyor 
Bize verilen malumata aöre , 

gelece" lı~ için f aıla miltdrda 
ot iıtif edilme ini temin için Zi
raat Vekileti 150 ton balye teli 
temin etmek üıcredir. Bu teller· 
den vilayetimize 3-6 ton kadarı 

tahsis erlilrcektir. Ancak bu tel· 
ler, futa miktarrle ot biçen ve 
balya yapan ilet veya makinesi 
olanların kendi çayırlarından veya 
lıtiraladılcları biçemeklerden ot bi
çenlere verilecc"\ir. Balya \e\\cri 

parası peıinen tediye eôilme1' 
~artile devlet ı iraat işletmeleri 
lurumu tarafından lstanbulrlan 
istenilen yere gönılerilC'Ct'ktir. Zi
raat Vekaleti , viliyetimiı.den tel 
almak iıtiyenlerin bir listt'airıi is 
tefl'i~tir . Balya teli alacaklı Zi· 
raat Mü<iürlü~üne bat vuracak
lardır . 

Sıhhat Vekili 
lıtinbul : 11 (Türksöı.ü Mu ha· 

birinden - Sıhhıye Vekili Do"tor 
Hulusi Alataş dün sabahki ekı· 
presle Aııkarahan ıehrimize gel· 
miştir. Vekılin dört gün ka·iar 
lstanbd!cla hlacağı ve VekAlete 
ait işterin telkiltile mrşııul olaca~ı 

anlaşılm'il"tarlır . 

Yangın başlangıcı 
Dün saat 1,30 da Abidin pii· 

fB cadde. l civarında Bay Müılüm 
Çekmegilin tvindc bir yangın 

baılangıcı olmuş, itfaiye vaktında 
yetişerek attfin bü} ümeainf. mey
den bırakılmamıııır . 

ı ........................ ı 

i SEHiRll ! ! 
i Kı~ için kllerlnl dU· ! 
ı ,un, •imdiden sebz• • i 
ı meyve Kuruları va kon ı 
ı •erveter haztrl•m•ll•ınl ı 

-

: ........................ : 
Tarlalarda 

bararetıe mlcadele 
Pamuklarda ıuhur eden kurt 

veya haşertlere hı şı tsaılı bir 
Ş«-kılde mücadele yapılmakta ol
du~u malumdur . ô~rendig-imiı:e 
göre , Vilfiyet dahilinde haşere 

hakımından tar lalar sıkı bir kon
trol altında bulundurulmaktadır . 

Tuzlanın Kıpı mevkiinc!e pa· 
muklarla yapılan mücadele mtJ· 
vaff alcıyetle neticelenmiştir. 

Ziraat Mücadele Müdürü Sa
adettin Sarıkaya Adalı kö} ü pa· 
mu"larında mücadeleyi lı;ontrol 
etmt·k üzere mahalline gitmiştir. 

Fevkalade kazanç . . . 
vergısı ve gayrı 

menkuller meselesi 
Bi:ıe verilen malümata göre, 

Fevkalade ~azançlar üzerine kon· 
ulacak vergi projesi haHınd2t 
Parti 2"rupu komis ·onunun haı.ır· 
ladıQ'ı raporun yakında Parti gru· 
pundı müzakeresi ve bu proje 
üzerinde bir prenıip k ararımn 
verilmesi muhtemeldir. 

VerileceL: karar ya bö} le bir 
vergi ihdası:ıdan vaı geçmek, 
yılhut projeden tatbik kabiliyeti 
olduğu kanaatine varılacak esas· 
lar üz.erinde bir layiha haıırlan
maıını kabul etmek şcldinde ola
caktır. 

Fevkalade kazançlar verg-isinin 
J9~9 eyltilünden itibaren y pıl· 

mış gayrimenkul 1atışlarıne da 
teşmil i fıkrinrlen sarfı nazar edil
miştir. 

Subaşıların vazifeleri 
tenl<ik edilCli 

Subaşı, kontröllerin yaptıklaıı 
vazifeleri mahallinde tedkik etmek 
üıere Ceyhana gitmiı olan Zira 
at müdürü Nuri Avcı, Toprak 
mahsulleri Umum müdürü ile Ti
caret Vekftleti miifettişleri ledkik· 
inde bulunnıuş ve yeni direktifler 
vcreı ek şehrimize dönmüşlerdir. 

--
• 

Kadın şapka lan · Şeytanın kazanı .. Arıyacaklar 
Amerikan kadınlarının eski bir arlelleı i var : 

Paskalyada mutlaka yeni l.ıir şapka salın <ılıılaı. 
Pa~kalyada karşı kadın boşanma dil·.ıası a~·"~ k,.n. 
disine hak verilir. 

Bazı nikbin adamlar bu sene memleket bir ha
yat mücadelesiyle meşgul oldu~na ve dünyanın 
her kö~esinde boğaz boğ'aza dövüşiildü~üne gör'! 
kadınların paskalya şapkasını ihmal edeceklerini 
sanmışlardır. 

Bu adamlar meter kadın denilen mahlüku tanı · 
mıyorlarmış. Bu sene bir çok kadınların üniforma 
ile gezmelerine rağmen şapka satışı rekor teşkil e
decek bir d"receye varmıştır. 

Amerikana iki hafta içinde tam yirmi iki mil· 

yon yüz bin şapka satılmıştır. Bu rakkama göre 
adı senelerin vasati şapka satışı olan yüz milyonun· 
bu sene aşılacatına ihtimal vermek caizdir. Eski
den : "Herkes derdinde, kocakarı bulamacında,, 
diye bir söz vardı. Galiba pek do~ru bir söz ... 
Dünya birbirine iİriyor, kadınlar şapkalarından 

"' .. 
Lihyada Mihver kuvvetlerinin fngiliz mayin tar

laları içinde açtıgı gediğe ln2ili1ler <Şeytanın ka· 
ıanı> adını vermişler. Yine Londradan bildirildiii · 
ne g'Ôre bu kazandaki muharebenin birinci kısmı 
Mihver aleyhine neticelenmiş. 

Buluş fena değil : Gerçekten de etrafı mayin· 
lerle çevrili hir saha içinde dört taraftan gelen a· 
teşle savaşmak kazana düşmeklt::n farksızdır. 

Arlık bundan sonra mesele, şeytanın kaıamnı 

hangi tarafın kepcesinin kanştıracağıdır. 'Ancak 
bunda da ihtiyat lazımdır; zira kazandan ccŞcytanın 
bacağı> çıkma ı muhtemeldir. 

.. * * 
Heidrich yaralandı, Çekler kurfuna diıildi; öl

dü, }ine Çekler lrnrşuna dizildi; cenazesi kaldırıldı 
götürüldü, hala Çekleı kurşuna diziliyo

0

r. 
Öyle anlaşılıyor ki ölüsü derisini Çeklere ara

tacak! 

1 

Ticaret Vekaletinden gelen 
bir emit<le elkonma mıntıkBSına 

dahil ba1.1 .. vilfiyellerdeki müstahsil 
ve tüccu elin<le clkonma hü'1:münc 
dahil tohumlu!.: için tahsis edil
memiş çeltik bulunduğu ve bun· 
larııı boıulmıye müsait oldu~un

dan iohumluk için tahaiı edilm iş 

olmamak kaydile elinde çeltik 
bolunan mtııtahsil ve tüccarların 

bu çeltikler ini derhal pirince tah· 
vil ettirerek ofiıe teılim etmeleri 
veya bu çe\tılderin Ofıs tarafından 
sahipleri namına fabrikaya ıcvldni 
ve pirinç haline gctirilm~sini bil· 
tlirmiştir. 

Kabotaj bayramı 
lstanhul: 11 tTürksö1.ii Muha· 

birinden - Temmuzun ilk günü 
kullanacak olan kahotaj bayramı 

için huırlıldar yapılınaktadır. 

Hindistan iaşe 
merkezi oluyor 

Londra : 11 ( a. a . ) - ln
giltere, Hindi tanı bir i&fc mcr · 
keıi haline 2etirme1' için yeni 
tedbirler almaktadır . Hindiıtan 

umumi valisi buna ıiair beyanattı 
bulunmuş ve yerıi ltşkiJat hak . 
~ında malumat vnrmiştir . 

İngiliz - Rus siyasi, 
askeri paktı yapıldı 

( Bası 1 inci 4•7l•d• ) 

cephe açılmasını da kararlaştırmış 
bulunuyor. Diğer tartftan lniilte
re ile Amerika da mühim bit sa· 
nayi anlaşması imza etmiştir. Gc 
rek Amerika ve iertk fngiltere 
şimdi sanayiini harp şartlarına uy· 
durmuş bulunuyor. lngilterede 
şimdi 22 000.000 ins•n harp işle 
rinde kullanılmaktadır. Diter la· 
raftan Amerikahlar şimdi ayda 
10,000 uçak yapmak faaliyet;ne 
geçmİi bulunmaktadır. 

SURIYEDE lRAMSIZ 
ASKER KAYIPlARI 

Vichy : 11 (A.A) - Eski Su · 
riye ve Lübnan fevkalade komi 
ıeri reneral Dentz, Suriye mu 
harebelerinde FranSlz lutalarının 

utyadıtı kayıplara ait rakamları 
ilk defa olarak bildiruıiftir. 

Bu rakamlara ıöre ortl[prk 
Fransız ordurduıu 128 uçak, 76 
subay, 253 erbaş, 734 er, 93 tay· 
yartci ve 100 deni;ı: eri kaybet · 
mittir. Yaralalarm sayası ise 230"ü 
geçmişti.r General Dentz M Çör·. 
çilio ifadesine dayanarak, loglli7· 
leriu 4500 ölü ve yaralı ve iki 
Lindeu fıu.la uir verdilduiııi s5y 
leıuişlir. 

Suriye wuhart"btsiııin sonla 
rına dofıru lııgiliıler, mevcutları 
47 Fransız taburuna ınuıdil 20 
tabura uıalik bulunuyorlardı. Su· 
riye wüdafileri 17 taburla bu 
kuvvetlere karşı koyuyorlardı. Ha 
va kuvvetlerine gelince, Fnmsız · 
larıo 21 filosuna kar41 lniiliılerin 
38 filosu vardı. Franıızlarao en 
z.ayıf tarafını topçu teşkll ediyor· 
du. lnrilizlerin 84 bataryasına 
karıı Fransı7.ların elind~ ancllk 
11 batarya vardı. 

Bahçecilere ve 
motör meraklılarına 

5 - 6 Be}·ıir "uvvctinde aı 
lı:ullanılmtş işlet halde bir Dizel 
motöı Ü acele' satlı\ttır . lıtiyenle · 
rin Ziraat Bankası kılı fııında Tah· 
sin Bosna ticarethan~sinde Bay 
Nd'i Kutıla mürnceatları. C 

2 Sayfa 

Toprak konusu e e 
Mavi ortaacaıar 

B eyu Ve)& pcnıbt0 erruvanl 
renkte çiçek açan 'Ortancaları 
mıvileştirm,.k ~·ok kolaydırA 

Mt-raHları bu i~i ya pel geç v~ · 
ra lüıumu kadıı r itina ile )'l'pl. 

nıaci lclarınaan, fidanların t;içel;leıi 

tkiltrif ~ lekeli ve ıoluk mavimtrı1' 
rt:nklrrıle açar. Orllncaları mavi 
renkte açtırmal i<:in çiçek lon
calarının henüı hiç tetekltül et· 
mt:mif bulunma~n lazımdır. Bunu 
da ı manı hemen emen bu i n· 
lerdir. Salıı:sı ve\':ı tenehde bulun
an fidanlar için it buittir. Sa"· 
sıları ve tenekdtri her iki 1'1nrJe 
bir mavileştiren tozlarla ulamalı

dır. 

Mavil~ıtiren toıun terldbi 
fu<iut: Beş gram çivit, yahut bet 
gram cndiğo ho)'ııı, bet iram 
adi şap. Bu iki cismi bet kilo 
ldreçıit su (Terkoı) içinde eı ti. 
mtli ve fidanları ıulamılıdır. 

Demirli ve alllmünli kırmızı 
topraklar dahi oıtancayı mavilrı· 
tirirler. Yerde dikili olanların et
raf ınıt açmalı \'e bolca ilaçlı ıu 

ile ıulamılıdır. Bu sulamaya çiçr:\.; 
koncalarının ıçılıtını kadar devam 
edilirıe, çiç~kl~r koyu mavi rerılıili 

olarak açarlar . 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu koagresi 

Milli Şefin ltonır• 
mlımeHillerini lıahull•r( 

Ankua : 11 ( a. a. ) ......... Qo· 
cuk Eiiriem~ Kurumu umumi 
koıırreai buifin Çocu~ Sarayındll 
toplandı. Konıre ri ıct divanı 

seçildi. MGtea"iben tiütçe ve ida
re encümenleri intihap ,,ıunmut· 

tur. Kontre büyllltlerimiıe taıirn 

lelrrafları çe\melfni kararlıştır

mıftır . 
Ankara : 11 ( ı . a. ) - Millf 

Şef bugün ~aat 16 da Çankıyadıa 
Çocuı. Esirieme 'Ktarumu 1conıre. 
si murahhaslarını kabul buyur
muflardır . 

TORKIYE Radyosu 
ANKARA Ratlyusu 

Cuma - 12.6.1942 
7 .30 Program ve memleket ~at 

ayarı 

7.33 Müzik : Karışık Proııram 
(Pi,) 

7.45 Ajanı Habeı ltı i 
8.00 Mehil : Senfonik Par~I•.!'_ 

(Pi.) 

8.15/ 
8.30 Evin ınti 

12.30 Proiram ve Memlekı-t saat 
Ayarı 

12.3'.l Müzik : Türkiiler. 
12.45 Ajanı Habcrl~ri. 
ll.00/ 
13.30 Müzik : Karışık Makamlar

dan Şarkılar. 

18.00 Projnnı ve Memfe"k'et sut 
A}'arı 

Ht03 Mü1ik : Fa'lıl l leyeti. 
18.40 Müıik : Hafif Parçalar (Pi). 
lY.00 Konuşma (Kitapsevenler sa· 

ati). 
t 9. 15 · Müzik : Piano ile Ca1 Par . 

çalan (Pi.) . 
19.30 Memleket Saat Ayırı ve 

Ajanı · Haberleri 

19.45 Müzik : Klasik rürL: Mü· 
ziti Prorramı. (Şef : Mc· 
sud Cemil). 

20. 15 Radyo Gaıtlcsi 
20.45 Müzik : Saı E!letleri . 
21.00 Ziraat 'Takvimi. 
21.JO Temsil. 

22.00 Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası. ( Violoniıt N~cip 

Aşkın). 

22.30 Memleht Saet Ayarı ve 
Ajans hıtberleri 

22 45/ 
22.50 Yamıki ve 

Kapınıf 
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S•Ol•k bahsi 

l Ku uz hastııoı 
Kuduz haatalrtının ne kadar 

tehlikeli oldutunu herkes bilir • 
Ondo herkeı korkar ve elin

den aeldi~i kader Loıunur .. Zaten 
in11nlar içirı knduı tıastalı2'ının 
tehH~tıi pek aıalmıftır: Kuduza 
hJ1ı ıeç kalmadan ıtfılarımaQt. 

bı ... naıall ıartiylt: · hMstalı~ ın 
önünü alır .. Vakıa bu atı yaptır· 

ma14da, heylicel:ıahmetli bir İftiı : 
On beı ttln, hiç arılı1' ver· 

meden, lııuduı aı111 mle11uesinie 
1iU11ek inMnı baflıı işler inden 
ahlroyar. Fakat bunun aahmeti 
nihayet on beş ıün oraya ritmek 
ve her 1ü11 ıirhtta itnesinın biru 
ıcıtmı duymak tan ibarettir. 

Kudıtaa hııı ışının hayatı, 
hemen daimı muhıkalr. bir felı· 
ketten kurtarmamı kartıhk o 
kadar zahmete ve acıya katlan
mak lııolay olur. 

Fakat hayvanlar, tabiidir ki, 
hnrlilerini korumasını bilmeı.ler. 
Bir kuduı köpe~ pell çok hayvan· 
lın 111rerak haıtahğı r•yet pnif 
bir aahıya yıyıbilir. Onun 11ır· 
dıfı ha}·vanlar, sonra, inNnjar 
için kuduz köpek kencli•iaiden 
ıiyıde tthlikeli oiurlar. Çünkü 
inun lı.ö~tin kuduza tutulabile· 
cettni pek iyi bilirı~e, bıfka 
hayvanların da o haatıhtı tutula· 
bileceWerini hatır ma retirmn ve 
kendisi köpekden batkı bir hav· 
"ahdan kuduz haetalıtını almamak 
için kendis'ni lııorumıyı dütilaımez .• 

Bir .verde kudaı hastalıtı ol· 
dutu ifitilince, hayvanları korumak 
hem ineanların kendilerini muha• 
faaa etmek, hem de baıan da 
pelc kıymetti olan bir hayvanın 
telrf oı.111na meydan vermemek 
için . inaanlara düten bir ittir .. 

Bnuun için hanıi hay.vanlum 
hduz haatılıtına tutuiacatını 
ött,tmelt t.ydaııa bir bilfi drl'il 
dir ... 

Kuduı heıtalı~ı memeli ha~· · 
vıhlırın her cineine ~lebilir •• Va · 
~·• memeli hayvan cinslerinin 
.kııl\fındı bu h11talık aı töı il· 
Hlr. fakat o cinalerde hayvanlann 
ku~ıİ deha aı tutulmalara on
lına kuaz ~ı-.ııl'n• '1artt tabiı 
Olfrak ı.tıt9'r, ti'ki tttill'll• muaf 
Ollft-larından ileri ıelmez ... 

Memeli ha.yvan ciaalcrinden 
bak\ları kendilerini "uduı bir hı)·· 
Vaha karşı mBı:tafıa, etmesini \ a· 
but ondan kaçmasını bilirler de 
on•n iıjiD o hutahta tutulma& . 

KDdini mldaf11 ~demiyen 
ktçam•) an her ha) v• ILuduı haa· 
tılıtına tutulabilir •.. MMnlıra ya· 
kıa, yabut ia.-ılart11 .....,da 
y ... , ... ....,.......... .,, 1 .... 

.,...,; kediler; 11Qır cinıinden 

hayvanlar, ko)·un ve kuzu, at ku· 
dQa ~aıtalıQ'ına tutulurlar. Sonra 
de inaanı 11.rarak htil•hti i11aan• 
btl.ıtırırlar. 

Kutları, bilhassa tavuk cinsir.• 
"9 hayvanlara kuduz haıtalıtmın 
'""-•P bulaşauyacalı, bir uman 
llllMele olmuıtu ... Şimdi bu meae· 
l'de tüphe eden kalmamlflır . 

Kqtar, tıvok cinlioden hay · 
Vtntar eh iı~ hestaltlffta tu'U · 
lurtar . 

Bununla beraber, ~uduz eaı· 
•tn köpek hastabiıdır. Onun için 
~lldaıa tutulan köpet&lerdir • 

i,.n_., kötk69iıde bu~ · 
«ıiliniz hıvvarılarm htpaini, bil· 
b ... , köpeklerinizi kuduı haıt· 
'1jındn ~yunuz. 

......:.:::.~...._..:_ _____________ ~~---
i\ zvelt nutuk verecek 

Lo.ndra, 11 (• a.)- M. 'Ruz. 
"•it ön6mizdeki 14 haıirın pa 
tır ıünü Birleşik milletler ıüni 
"-lnaaebetiyle ıaat 21,50 de rıd. 
l'odı bir nutuk 16yliyeceluir. Bu 
'"tQlc 10 dakikı airecrktir. 

Mad~gaskar adasında 
İngiliz işgali 

Vichye: l 1 ( a. a. )- Burada 
ltyid edildiQ'İne ıöre • Madaıaı· 
~lrda ldlçilıı lnıiliı birlikleri Di
tlo·Suarea'ın 200 kilometre ce-
"~~ h.Hunao Bohemar lima
llU. ıeae bu ıebirden 100 kilo· 
"-tre mtaafedeki Ambilobe'ye 
~lf•ıııardır . 

TORKıSOZO 

Dl~ HABt.RLER 
:•>44 .................... ~. 
• Çamlar Oteli : 

~ 
............ . 

· sveç Almanyayı Uzakşarkta 

1 

1 Sovyet cephesi AÇILDI • 
lskenderun Soğukoluk Yaylasının Çaın· •ı Japonlar nasıl bir sı:.~~::t~~:~ :.~i )-s., 

1 1 
vekil , lıv.-ç ü•erinde uçan tay 

(B:ısı 1 in<'i sayfada) 

Almanlar <:ete harplerini her 
ıamnnd:ıo ziyade l>ir nıesele ola
rak telai..ki ediyorlar. Alman cep
hcai11in biitün 2'Crilerinde ve pek 
büyük deriııliklerdc küçiik f ıskat 
a1.iaıli çeteler müstevliye karşı 
savaşmaktadır. 

lar oteli bütün koaforiyle yeni bir idare 

P. an tasar am'ş \'iteler liıerine Alman\• anın fid . 
detle prottsto edilditini bildir-

nkara: ! ı (Radyo G~a91eal)- miftır . lıveç uçakıavar batarya-

altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek S 
O müşterilerin esbabı istirahatını temin için'*> 

hiç bir fedekiı:hktan kaçınmadığını bir ! 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-+ 

Midwaye karşı hazırlanan hareke- laı)na kati erftitler verilmiştir. 
tin ne ribi hedef tuttuQ'u Japon
lar tarafından ifşa edilmiştir. Bu 
ifpata röre Japonlar Amerikan 
uçak remilerini bir araya toplaya
rak imha etmek istemişltrdir. Fa
kat Japonlar bu muharebede an· 
cak iki Amerikan 11çak gemisini 
batırabilmiştir. 

Çunking : 17 (a. a.) - Çin 
haberlerine göre Midway muhare · 
besine iştirak eden Japon deniz 
le uv\letleri arasında 4 zırh'ı, 4 ve
ya 6 UQ8k gemisi, 4 ağır kruva · 
ıör, 5 hafif kruvuör, 3 su uçak· 
larıoa iaşe gemisi, 34 destroyer, 
200 uçak bulunmakta idi. 

Vaşington : 11 -- Amtıikan 

donanmıSJ bıafkomutanı Amiral 
Kinf, P•sifik filosu komutanı A
miral Nimitz'e fU telgrafı gönder· 
miıtir: 

"Donanma, bahriye mensup· 
ları ve sahil muhafız arı büyük 
Midway muharebesinde kere, de· 
niz ve hava kuvvetlerimiıin gös 
tetditi büyük kahrarnanhtı ~akdir 
hususunda müttefiktirler. Silah ar
kadaşlanmızın bu Urb.i düşman 
için bir cehenneme çcvirecetine 
eminiz . • 

Londra : l 1 (a. a.) - Ame· 
rikan uçaklar• muharebeyi bırakıp 
çekilen jaJ19n h.trp gemilerini fim• 
di aramakla meşguldürler. Uçalr 
gemilerinin batma andan sonra ha· 
va himayesinden mahrum kalan 
Japon gemileri sahil uçaklannın 
yardım ve himayelerini temin mak· 
sadlyle boala(ın buJunabileceti 
üslere dotru çekilmiflerdir. 

Pratda tedhiı 
Ankara : 1 ı (R•dJO .. z ..... )
Pratda 30 kilometre •e11fede 
bulunan l..aditc kö)'ii .Almanlar ta
rafından yakalmtftır. Bunst se.~p 
Haydrih'in ölümü ile bu köy hal 
kanın alakadar olma•ndır. B-.köy· 
deld bütün erkekler idam edilmif 
ler, kadanları kamplara sevk edil· 
mif, çocuklar de bakım yuvalan· 
na alanmıştır. Şimdiye kadar Hayd
rih için 400 kişi idam edilmittir. 

lapanya Uıiciye 
R'Olnada nazm 

Ankara: ı 1 (R•dro Cl•z••••l)
lıpanyı haı iciye nazırı ltalyayı 
ziyaret etmektedir. Naıır, ltalyan 
hariciye nazırı Kont Ciyanonun 
misafiri olacaktır . Bu ıeyahate 
bü,yük siy11i ön,.m ıtfedilmemek 
tedir. 

Macaristandaki 
Yahudilerin vaziyeti 

Ankara : 11 (Radyo Gazete•I)· 
Macarietan , Romanya ve Bulfa· 
riıtand4 Yalludilere 1'arşı cerri . 
tecibirler alındıtı malumdur . Şim-
di Yahudiler Macariatanda hiç 
bir toprata 11hip olamıyacaktır. 

M9car mtoliıi ba huıuıtaki kanunu 
kıbul etmiftir . 

Mısır hükiımeti 
ve Hür Fransızlar 

Kahire : 11 ( a . a. ) - Mtıır 
hiikumeti , Maıırdaki Hür Franaaa 
heyetini, M11ırda "alan demokra. 
ıiye 11dık Fransııların çofunlu-
t•nun menfaatlerini temıile il · 

llhiyetli olarak tanımaktadır. Bu 
t•nmının siy•ıı bir mani41 yok
tur ve Londradaki Hür Franııa 
milli komittıinin bir hilkümet O· 

larak taoınma11 demek detildir. 

Z.\ YI - 1931 senesinde tat· 
bikat mektebinden almış oldutum 
phadetnamemi z11yi eyledim. Ye· 
nisini alacatımdan eskisinin hük· 
nu1 olmadıtım ilin ederim. 

Salihiye mahallesinden 
23 Numaralı evde lsmail 

ottu laa Orcan 

............. 
1~15 14248 LIBYA'DA 

. . 
sınız. 

Birhakimi 
Almanlar 
işgal etmiş 

Stokholm, 11 (a.a )- Stokho
lmfe Berlin arasındaki muhabere
ler pazartui gecesi yenirien ke· 
silmiştir. Tarafsız muhabirlere, 
blfka kesilmelerin de beklenmesi 
gerektiği haber verilmiştir. Bazıla
rının sandığına göre bu kesilme· 

.................... VVDOOOO 

Haber yalanlanıyor 

meler "fırtınadan önceki durgunluk ,, 
intibaını vermek içindir. 

Alman askeri müşahitleri, rus 
cephesindeki nisbi durgunlutun 
"önemli hırekitla,. her dakika 
ho&ulabilcceğini söylüyorlar. 

ADANA BililCI İCRA 
IAIRE~IEN: 

Ankara : 11 [ hdya &az ... sl) 
Bir Alman teblitine göre, Libya- Gayri menkul malların Gfılr 
d• Birhakim mihver kuvvetleri artırma ilônı madde: 126 

•• ıo. ltl-171 tarafından iftal olunmu~ur. Fa· 
kat -İaFlizle.r bu Alman iddiasını 
reddetmektedir. Birbakim henüz. Açık artırma ile paraya çcv· 
İnrilizler elindedir. Hür Fraaaız· rilecek gayri menkulün ne oldUfU: 

lar bu cephede bOyük bir fera· Şarkan Hıcı ~li kızı Zeliha 
ratle datltmektedir · Romelin tara11, Gaı btn "öy yolu iken 
yeni kuvvetler topladıta da bil- elyevm müıelles ıeklinde ve (1305) 
dirilmektedir. ar11n M. 2. müddeialeyhlerden 

Kahire : 11 (A.A) - Çal Mehmedin hefkeresi, Şimalen Ak-
barp .. bneıinde burün botucu dem yolu, cenuben egri ağaç yo-
bir elkua ldllıAm IGrmüştür. Hir lu he mahdut (443) dönüm tar-
fraoaızlar Almanlerı mevzil~rin lanın (443) hiuede (30) hiHeıi. 
den çıkarmıtlardır. Gıyrimenkulün buluodutu mev-

Londı a : 11 (".A) - Anna ki, mahallesi, ıokafı namırası: 
liıt'm askeri mütalAaları: Şahin ata ~öyünün adalı mev-

Almanlar anın Kay retlerini, . Ga· kiinde tapu ıic ılinin mart- 932 
ıalı'ya kadar uzanen eıaa lııgilia •}ının 411/ l'lO 11ra nu•era11nda 
mettilerinin cemp ucunda hür kayıtlı . 
Franıı ve Hint kıtaları tarafından Taktir oluftan lıı)met: Beher 
mlftfaa edilmek olan tahkimfi bir dönümü otuı. btf lire. 
h"kf'lll n•"taıuı ıabt için kullan 

1

1 

Art.r .. nan vıpnac• yer, 
dıldarı aöcüiüy<>r. gün, aaat: Adına Birinci icra me· 

Esas haraıt t•twmn<la ırttbl ...,..tu odaaında 38/~ Mlı 
clurfunlu\c o!muıtur. lki taıaf da j günü saat 11 den 12 ye kadar. 
ıon ıiiRleulf'ki tiddetli aavqtar- 1 - lıbu r•yrimeaku!ün art 

SEYHAl\J PARKINDA 
eau GE<eEe 

SAZ 
VE 

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

ElmMA BOISU ŞEF UGINDEH : 
Hububata elkoyma küme heyt"t'lea1ne daha on üç kişi alı

nacağından Lise mezunu, Öğretmen. Eğitmenlerle tecriibeli ve 

bi\g\\i çiftçilerden seçim yapılacaktır. 
İsteklilerin Vilayete müracaatları ilan olunur. 

OSMANiYE IELEDIYE B(ISLlllNDEN : 
Kasabamızın elektrik tesisatının kapalı zarf usulile eksilt

mesine talip zuhur etmediğinden 816/942 gününden itibaren 
15 gün uzatılmışhr. Talib olanlarm 15;61942 pazartesi guııu 

saat t 4 de belediyemiz Encümenine müracaatları ilan olunur. 

11-12-13-14 14245 dan sonra yaralarını earıyor, 11- 1 t.'~ma şartname~i J0/6/'J42 tarihinden 
vafln neticf"ıirıi tayin etmesi mfim· ıtibaren 276 numara ile Adına 

• kün olan mücadeleye tchar bat Birinci icra Dairesinin muayyen nu• 1 mesini okumuş ve lüzumlu mallı- me1.se ihale yapılmaz. Ve satış ta-
lameta hazırlanıyorlar. maraaında herkesin 1rörebilmesi mat almış ve bunları temamen ka- lebi düıer. 

Fakat, önemli herhangi bir için 942/276 dMya numarasiyle bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 6 - Gayri menkul kendisine 
avantaj elde etmeli Meneden bir memuriyetimize mür~caıt etmeli 5 - Tayin edilen :zamanda ihale olunan kimse derhal veya 
ha11111 karııaında ıaıfedtlen ıay- dir. gayri menkul üç defa bağnldıktan verilen mühlet içinde parayı ver 
retlerden eenra kuvvd4eri aıalmıf 2 - Artırmaya iştirak için yu· sonra en çok artırana ihale edilir. mezse ihale kararı fesholunarak 
olan Almanların hedefleri açık karda yazılı kıymetin o,'o7,5 ni"be- Ancak artırma bedeli muhammen- kendisinden evvel en yüksek tek-
ıur•te gittikcc daha ıiyade kı· tinde pey akçasiyle veya milli bir kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve lifle bulunan kimse arzetmiş oldu· 

bankanan temı'nat m-•·tııbu te••dı' & b d il ı & 1 saltmaU11dır. Birhaktm'e yapllan CK w ya satış istiyenin alacatına rüchanı 5U e e e a ma511 razı o ursa ona 
iıra~ı -hüca19lar göıteriyor ki,AI· edilecektir. olan diter a\acakblar bulunupta razı olmaı., veya bulunmusa he· 
manlar Birhıkcm'deki mi<Mfilerin 3 - ipotek sahibi alacakhtarla bedel bunlann o gayri menkul ile men 7 gün müddetle artırmaya 
• ıı... • • M 1 ı. diter alakadarlann ve irtifak hak- emin edilmic alacaklanmn .mecmu· çakanlıp en çok artırana ihale 
ıaten:rını lu :enmu üzre olduQu k h .. edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
aanı\·orlar. Fakat Hü.1 Fı ansız ve ı sa iplerinin gayri menkul üze· undan fazlaya çıkmaz.sa en çok 
Hint fttrniaonnun olanlıti lcıt•· ' rindeki haklann1 huıusiyle faiz ve artıranın taahhüdü baki kalmak 1 g'çen günler için yüzde bcşden 
ları ve uçartuı şimdi ilk ıüuler<le masrafa dair olan iddialarını işbu üzere artırma ıo gün daha hesap olunacak faiz ve diğer za-

ilin tarihinden itibaren on gün tem~it ve onuncu gün ayni 

1 

rarlar aynca hükme hacet kalmak-
hücumları emanet etmiş oldukları .. d sınn memur:yetimizce alıcıdan tah 
lıalyanlaı ı <ieıtckliyorlar. ıçın e evrakı miisbiteleriyle birlik· saatte yapılacak artırmada be 

Londra : ı ı (A.A) - Knigt- te memuriyetimize bildirmeleri ica- deli satış istiyenin alacatına rüc· 1 sil olunur. Madde (lJJ) 
aorid2e'den sonra timdi Birtıaktm heder. Aksi halde haklan Tapu hani olan diter alacaklılann o Gayri menkul Yukarıda gösterilen 
kommel taarru1.laıının başlıca he· siciliyle sabit olmadıkça satış bede• gayri menkulilc lemin edilmiş a- 30/6)942 tarihinde Adana l nci icra 
drfi olmuttur . linin paytaşmaS1ndan hariç kalırlar. lacakları mecmuundan fazlaya çık- mem11rluQ'unda itbu ilin ve göste 

Bundan bir kaç ay evvel Tob· 4 - Gösterilen günde arhrma mak şartiyle, en çok artırana iha- rilen arttırma şartnamesi dairesin· 
ruk naeıl uvqmıf iae Birhıkemde ya ittirak edenler arhrma şartna- le edilir. Böyle bir bedel elde edli l de satılautı ilin olunur· 14167 5 

ıirndi öyle ıavaımaktadır. Bura11 1 s - v k fi -M••d•• ı•• v •• d 
tabiaten müıtahkem bir mevkidir eyhan a ı ar u ur ugun en: 
ve, buradan Alraan i• lrottatırıı 
vurmak ve bozauna uQ'ratmık 
mümkiindtr. Bir hakem ayın za
manda .. 1'arıı taarruzlar Y"pmak 
için de elveıitli bir istür. Çeiu 
Hir f ranaıı olan -Birhabm mlda· 
faacıları Ataaalı reneral Köniı'in 1 
kumandası aU.nda buluauyerler 
ve ıımdiye kadar b~ı taarruı J 
püıkürtmilflerdir. Zırhlı lnıiliz bir· 
likleri yeni Alman taarıuzunu 
durdurmata yardım ediyorlar. Bu 
taarruzda Rommel tankların, pike 
tayyarelerinin ve topların eayıaınt 
ertırmıftır. 

lnıiliı bomba tayyareleri Kmitty 
Havw tipindeki ve bomba atıcı 
aletleriyle ~çhiı edilmiftir. Bil 
tayyareler av tıyyareleriyle bir· 
ilkte Birhakcm'in müdafaasına !f 
ti.ıak etmdtedir. 

Senelik Kirası 
içinde oturan Lira K. Vakfı Mevkii Cinıi Nosu 

48 00 Ramazan otlu Kömür P . Arsa 65 Mehmet Hallaç 

80 00 > Ulucami C. Dükkan 136 Sabri Alus 

25 00 Emir yakup Karşıyaka > 6 Hamit Acımış 

12 00 Güvenç otlu Sinama S. Oda il Boştur 

7 50 Mazbut Sarıyakup Dükkanın 9/42 16 Mehmet Tuzün 

120 00 Cafer patı Salcılar Dükkan 8 Bilal Türkan 

> Kalakapusu > 6 

300 00 > > Kasap Dükkanı 3 Şükrü Özbek 
> 

36 00 it > > Dükkan 6/8 FahrettiA 

24 00 Ramazan otlu Cami arka Arsa 

300 00 Mazbut Orozdibak Arsa o Boştur (Orozdihak yeri) 

100 00 Cami atik Karasoku Dükkan arkası 15 Boştur 

60 Cumafala Boştur. 

Yukarıda senelik kirala;. ve mevkileri yaııh diikkan ve arsalar 1/61942 tarihinden 31/5 943 tari
hine kadar bir 111eae müddetle icara vcrilectkıir. Taliplerin ihale e-ünli olan 15/6/942 Paurtesi günü sa· 

ıal onda Vakıflar idareainc müracatlar. 10 - 12 14236 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

....................................... 1 
i 1 

B O RSA 

iTÜRKSÖZÜ 
PAMUK - HUBUBAT 

11 • 5 • 1941 

K. LO F/ATI 
CiNSi En az ,En çok 

K.~K~ • • -- - - - --- - - - - -

·:. G Mb 1 azete ve at aası 
• • 

Koıa ı 00.00 00 .oo 
-KieViiiidÇ.:.. _ 00,QO 
Klcvland 1 00,0Cı 00,00 
KlevlanITı 00,00 00.00 

-r;r Parlağı -00.öö 00,00 
P.-TemiZi- oo.oo oo,oo I : . 

: Türksözii. OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- 1 
İ flNDA VUKU BUlAN HADİSUERI 60Nü GÜ- 1 
: Gazetesi NONEYERİR. TÜRKSOZONO TAKİP [DİNİZ. 

Kapım alı 

-Y. Çiğidi 
~çTiidi 

9 
00,00 
0,00 

- Susam __ , 

BuğdaI_yerli 00,0 1 

Arpa 0,00 
-vuıar- -o:oo 

- -

o.oo 
0,00 
0,00 
0,00 

i 1 
•: Bitap, mecmaa, çek, bilet, au,, 1 

Ser~• Dö•iz Kurları 

Alış 

Satış • 

DOL'AR 
129.20 
132.20 

Tu .. rkso··zu·· plAn, llarlta, ltllamam matbaa ~~~rı~' :,~;;i';;;,s < maı ~e · 776 

• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • Türkiyeden:gı;nô~rlll'n nov· 7'49 

STERLiN 

• baaıara rekabet eder derecede Matbaası •. :~~o~ ~::~::im"ı bedelleri ns 

1 olorok gelen Oövizlerln alı$ 
tab ve slraoe elden çıkarır. : ~:r~ım ve 5eyyohloro ve• 728 : 1 :..~~.~·· ............. ~ 

ı T ü rksözü Ci it Kısmı • ~:i::::~:~~l::.··" m,.. ::: 

1 SAGlAM, TEMiZ, ZARlf cin iSLERiNiZi ANCAK TORKSOZO 1 Umuıııi N•şriyat Müdürü: i MOCElLITHANESIHDE YAPTIRABillRSINiZ i MACIT GÜÇLO 

........................................ c;x>asıldığı Yer: Türlca6%ü Mtb · 

• 
T. iş Bankası 
&içik taıarral besapları 

1942 ikramiye plAnı 
KEŞ/DELER : 2 Şub~t, 4 Mayıı, 3 A;uatoı. 

2 lkincitefrİn tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Atlet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. - 3,000 .. 
2 .. 750 .. 1,500 .. 
3 .. 500 .. 1,500 .. 

10 •• 250 
" 

- 2,500 .. 
40 •• 100 .. = 4,000 .. 
50 .. 50 " - 2,500 .. 

200 •• 25 .. 5,000 .. 
200 .. 1( .. - 2,000 .. 

TUrklye ı, Benkeaıne pare yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz alma, olmaz, ayni 
zamanda talllnlz l de denemlf oluraunuz 

• TORKiYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai : .100.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajanı adedi : 26~ 

Zirai ve tica ri he r nevi han"8 muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaı::.'lar.na en 
aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

uşatıd:ıki planıı göre iknırniyt' cia~tlılar.:ıktır 

1 Adcı ıooo Ur.alı'- 4000 Lire 
4 

" wu • ~000 
... .. ~~o .. 1000 

40 100 .. 4000 
100 ., so 

" 5000 
120 '40 4MO 
1 tıO W 11 12011 

DIKKA T : Hf..saplarmdaki paralar IJir ~en~· için<lr 50 
liradan aşağı düşmiytnlt>rt" ihanıiye çıkhtı takcJird~ yüz<l<-: 
20 fazla.sile veril~cek tir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül. 11 Birincikinun. 
Mart ve l l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ 
} 

......................... ; 
Nazarı dikkate • • • • Ceyban iktisadı Milli Tea11la Abm ve 

lsatım Ortaklllı Kooperatll Şirketinden 
1 Senelerdenberi faaliyetini ·durdUr"muş 1 
• olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- ı 1 niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her ..... 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve• 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
• kar mukabilinde perakende olarak satışa 
: başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa.1 tış mağazasına uğramaları kendi menfaat-

leri icabıdır. 25- 26 14082 1 
........................... 

NEVROZIN 
Bitin atrııarıa paazelllrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
1 BiR TBB KAŞE 

NEVRCZiN 
~u ınu:ınnid BAŞ ve DIŞ 11jtrıla· 
rını ıüratle iıale} c l.5'idir. Ro
rıati ı rıııt cvcaı, sinir mafsal ve 
tide ıatır:ıpltu ı NF.. VROZIN 'le 

tedıt,,i ediliı, Müe .. ir il!lç : 

N E. V k O Z I N ' dit. 

NEVROZiNi URCIH EDİNiZ 
icabında 11ünde 3 kare alınabilir 

..,-------------------------------------

t 2 Haziran 1942 

r-----~~z-~-~------! 
Si · Kırıklık,Baş, A 

ft ~ Diş ve adele : 

U j f ağrıları : 
M , , F.o seri ve en ~ati şc· il 
M ~ J kilde yalnız kaşe it. 

i ~ \ GRiP.iN: 
M ~ i A 
a ile geçer : 
M ia valann serinledi~i bu R 
R günlerde alacağımz ilk !R 

M 
A 
M 

" R 

tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundur1ı1ak olmalıdır. 

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

R L11rnmunda günde 3 adet alınır. Taklitlerirıden saL:ınınıı 
~ her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. af 

••=•·~~:K:ZXZ•x:xxxxazK•:«X~ 

M:mıı:a:s:a=:~auuu~K~Saava 

= D O il T O B 
R 

:Muza/fer Lokman 
R 

: Bergtla baıtalarıaı maayeaell:ı 
: nesinde kabul eder. 
21:21CKS~S::ZZ:;::zs:n:z=:n::n:=:n:s 

------·---~-

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

Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden : 
4 - Haziranda satışını bildirdiğimiz aşağıda cins vr rnik -

turı yalılı mallar 19. Hazirarı. 942 1{Ününc t~hir ,.dilmiştir" 
1 - Mahıen)ozu 5200 Kilo · Tahminen 
2 - Yağlı kirli mt""ydc.n 29852 ,, 
4 - Hurdabal y:ı bezi 9100 ,, ,, 

Açık arttırma suretiyle 19. Haziran. 942 günü saat 16 da 
~arlıı'-mfsind~ münderic hu.susal <lair~sin<le Fabrikada satılacak· 
tar. 4- 8-11 15- 17 14210 


