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Bir çok liyihalar müzakere edildi 
Ankara, l 2 (Türksözü Muha

birinden)- Büyük Millet Meclisi 
buf(Jn saat 15 te toplanarak Dev· 
let demiryolları ve limanları işlet
me umum müdüriütü 1939 mali 
)'ılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunıılduğıına dair 
Divanı muhasebat riyaseti tt'zkerc
siyle Devlet drmiryolları ve Jj. 
malan işletme umum nıüdiir'iiğü 
1939 mali yılı katf hfsabı hakkın
dı kanun l~yıha:->ı , Devlet linuınlnıı 
itletme umıım müdiirlüğ'ii 1939 
rnalı yılı hesabı kaıisln'" ait 11111111-

bakat beyannamf'siııirı sıınulduKu· 
na dair divanı muhasebat ıiyas<' ti 

tezkeresiyle Devlet limanlaı ı işlet
rne umum müdürlüiü 1939 mali 
yalı htsabı lcatisi hakkında kanun 
llyiham 1938 mali yılı hesaba kati · 
sine ait mutabakat beyannamesi· 
nin sunuldutuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresiyle, 1938 
rnalt yılı katr hesabı hakkında ka· 
nun liyihası köy, okullannı ve ens
titülerini tqkiliUandırma kanun 
liyihası ve muvakkat encümen 
mazbatası ceıa muhakemeleri usu
lü kanununun 3515 sayılı kanunla 
detittirilcn 66 ancı maddesinin ta· 
tili hakkında kanun llyihası ve 
adliye meni mazbatası Devlet 
, ay.hklannın tevhit ve 
leaL-. hlltlundaki 3656 sayılı 
ktNU" ek 3888 sayılı kanuna 
bath (1) uyılı cetvelde detitik
lik yapalmasana dair kanun liyi· 
hasa. Hatay vilayetinde adli ka· 
nunların tatbik tekline ve ilamla· 
rın infıana dair 3713 sayıla kanu· 
"- ek kanun liyihaaı. Devlet me
lllurlan aylaklarının tavhit ve tea· 
dl10ne dair ollın 36~ sayılı 
k-.a ek 3818 sayılı kanuna 
b. 3 nuaıarab cetvelin tadili 
hakkındaki 4088 ıayılı kanuna 
batlı cetvelde detişiklik yapılma
&a hakkanda kanun layihası. Tokat 
rnebusu Galip Pckel'in köy kanu
nuna ek kanun teklifi. 

Bankalar ve devlet müessese· 
leri memurları aybklarımn tevhit 
~e teadülüne dair olan 3659 sa· 
Yılı kanunun 14 üncü maddesinin 
IOn fıkrasının tadiline dair kanun 
layihaa. Bqvekilete batlı Mat· 
buat umum müdürlütü teşkilit 
~e vazifelerine dair olan kanuna 
ek kanun lAyihası müzakere olun
lhUflur. 

LllTA'DA 

Cephede yeni bir 
değiıiklik yok 

.\abra: 12 (Radyo gazet .. ı)-
CJkreıulııimia Almanlara terlredil 
...... i bufGa loıiliderde bildir· 
-.ı.ur· l.ıllizleria ildaci mildafaa 
ta.ttıaa ~kilmeleri muhtemeldir. 
F &kat laıilizler buf6aldl miida· 
,.. laatbaı wk etmif oı..lar bile 
ııııaaıtup aayılmular. ÇlakG her 
lld tarafın zayıata hemen hemen 
..... idir. 

ıo.rw ı tlael 9Ulabl 

Libya cepheainde mütt~lilıler •İpnlertl• 

.... ~'"""" ............ ~ ........ "" .. """ .. 
ı 

MiLLI ŞEFiN 
HEYKELLERi 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

"" .... " .. """ .. """. ı ı ı lstanhul : 12(Tıirksözii Muhabirinden) - GıJul SanaJlar ı 
ı Akademisi pro/esöı ferinden Berlinı' in Taksimde :Jn&.fl ıeai 1 
ı sirae konulmak azre hazırlamakta oldufu lnönil heykeli haylı ı i ilerlemiıtir. Heykel bir at üzerindedir. Cumhuriyet Bayramında ı 
ı açılmasrna çılııılacaktır. f 
ı ...... " .............................. " .......... ı 

Avrupa hattı dün 
işletmeye açıldı 

MUNTAZAM SEFERLER YAPILACAK 
lstanbul, 12 (Türksözü muha· 

birinden) -
15 Mayısta Avrupa hattının 

açılmasına dair görüşmek üzere 
Sofyaya giden heyetimiz dün feh-
rimize gelmişlir. 

Türk heyeti Sofyada çok iyi 
karşılanmış, Alman ve Bulgarlar 
tarafından kendilerine Azami ko· 
layhklar rösterilmiştir. 

Meriç ve Arda köprülerinin 
tamirinden sonra Avrupa hattı 
işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

Yapılan anlaşmaya göre ka· 
tarların azami derecede tevakku· 
fuoa mani olmak için tertibat alın· 
mı4tır. Bu arada gümrük muame· 

leleri Türk, Bulgar ve Alman me· 
murları tarafından Sivilingratıa ya· 
pılacak, lren ayrıca Edirnede dur· 
durulmayacaktır. 

Devlet Demiryolları 9 uncu 
işletme müdürü Hayri isen Sofya
dan dönen heyetimizin temasları
nın neticesini Vekalete bildirmek 
üzere dün akşamki ekspresle An
karaya iİtmiştir. 

Türk çiftçisine 
ucuz aletler 

Ankara : 12 [Radyo Gaaeteal) 
Çiftçiye çift aleti yardımı içia 
konan tabaiaat 2 milyon yediyilzelli 
bin liraya Çıkarılmııbr. 

Maltaya hücum 
Malta : 12 (A.A) - ç.....m

ba günil yapılan üç hücum neti· 
ceıinde bir Almaa bomba uçatı 
ile bir av uçatı diifilrülmilftür• 
Huu u~ır - - -

K liğıt ve zarf 
sıkıntısı önleniyor 

latanhl : 12 ( T•r,a6s6 Mulaabirintl•n) - Piya•atla ya.&• 
~ıclı v• tl•lt•r •ılunh••nı 6nl•m•lı içitt lıfılıt ve mulıavva 
•tlaalat 6irlili '•ntli •to,larından ylbtl• ota.zunu lıırtaıiy• 
,..,•lıenfl•ciwin• o•rm•li 'ararlaıtırmııtır. Bunlarla melı· 
'-PW url, W,.t H Nİr• YGP•lo•alıtır. 

ı ........................ i 1 Türk toprağına ı 
ı mecburi iniı J 
J yapan üç J 
! Amertkan ı 
• t . ı 
ı ayyaresı ı 

ı ı 
ı Ankara : :2 (Radyo Gııız• ı 
ı taal ) - Bu sabah Uç ı 
ı Amerikan uçalı Ankara ı 
ı h•va meydanına bir uçakı 
ı da Arlflye meydanına ı 
ı mecburi lnlf yapmıfl•r· ı 
ı dır. Milletler arası ka- ı 
ı nunlera binaen bu tayya- ı 
ı recller gliz altına alın· ı 
ı mıflardır. ı 

ı ........................ ı 

• Bay Stalin 

lngiltere 
Sovyetler 
anlaşması 

Çörçille Stalin 
arasında tebrik 

u laler ltlllmlllr,, 

Loid Corca" J,meci 
Ankara: 12 (Radyo Gaz ... al)
Giinün en milbim siyul olayı filp 
hesiz lnıiltere ile Rusya aruında 
ki ittifak muebedeaidir. Bu mu· 
ahede mayısın 26 sında imza edil· 
mişti. Molotof bu muahedeyi imza 
ettikten sonra Amerikayı gitmifti. 
Bu muabedeye pre iki devlet 
ayrı sulh akcletmeyecektir. Ame· 
rika bu ittifalo tuwip etmiftir. 
Fakat bu ittifakı imza f!tmemiatlr. 
Çftokil Amerika kanunlan Ame· 
rikanın bu fibi paktlara iftirakini 
menetmektedir. TGrkiyede bu aa· 

Kahire : 12 (A.A) - Birelba · 
kem ıamizonu komuta•lıtı em· 
rile feri çekilmiftir. Buradaki srar· 
nizon bnynk muvaffaklyetler r4•· 
tenniı n Rommelia plialUIJll 
alt &t etmiştir. 

CG~ 3 U~"IÜ ıı::::t.a.aa~ 

Yeni Valimiz 
bugün geliyor 

Bay Akif lyidooan Toros 
ekspresile öğle sonu Adanada 
Dön aldı~ımız mal6mata göre, 

yeni Valimiz Bay Akif lyidoğırn 

buailnkü Toroı ekıpresile şehri

mize aelecck ve vaıifeıine bat· 
lıyacaktır • 

Marıi11da bulundu~u kısa bir 

müddet zarfında Manisalılar üz". 

rindl! çok iyi intibalar btraktıtını 

habf'r alıiı~ımı:r. Bay Atdf lyido

ğan lıtanbullu bir ıubav o~lu 
ciur. Ve 311 doğumludur . Akif 

lyido~an Mani11dan önce Zon· 
guldalc, Kars, Gaziantep ve Sivas 

Valiliklerinde de bulunmuı, ken· 

diıini bu muhitlere çok sevdir· 

mittir. 

Bay Akif lyid~an bupn öt· 
leden ıonra Garda VilAyet , Ad- 1 

Yeni Valimu B. Akif /gidofan 
liye erkanı ve Çiftçilerimiı tara
fından karıılanacalt tır . 

Ajans Matbuat 
Müdürlüğünün 

Kadrosuna geçiy· ........ 
Ankara : 12 ( Türkıöıi muha

birinden ) - Bqvekllete batlı 
Matbuat Umum Müdürlüıti teıki
line ve vaııfelerine dair kanuna 
ek 'kanun liyihaaı alAkalı encÜ· 
menden geçerek Mecliı ruzname· 
sine alınmıftır . Liyihaya röre , 
Matbuat Umum MGdilrHltG Ana
dolu Ajansının nefriyat ve iıtih-

barat itlerini bütçe ve kadroıile 
tatbikatını murakabe etmek, öde
necek ll"iktarı her yıl bötçeıinin 
Anadolu Ajanaı faalına konulan 
tahıisatı rcçmemek ' relecek yıl
lara da aarl olabilmek tlıere en 
çok bet yıllık bir mukavele ak
dine aalihiyetli olacaktır . 

Bu mukavelede Ajan11n Umum 
Müdörile idare mecliıi azalarının 
tayin tarzları da tesbit olunacak
tır. Bu IAyihanın muvakkat bir 
maddesine röre de Matbuat U
mum MüdürHltii 1942 yılı mali 
btltçeıinin Anadolu Ajanaı fas
hna ilAve edilen 150 bin liranın 
itası yukarıdaki htlkme ıöre mu
kavelenin aktedilmeıine batlı ola
caktır. 

TÜRK· IRAN 
HUDUDU AÇIKTIR 
Ankara: 12 (RadJO Gazet .. q 
lran radyosu, Türkiye ile lran 
arasındaki hududun kapanmlf ol-
dutu hakkındaki haberleri yalan· 
lamıfhr. Ve lrandaki iıyan dola· 
yııiyle Ttlrkiyenin hududa asker 
ıevk ettiti yalandır. ÇGnkl lran 
askerleri bu isyanı baatırmııtır. 

Radyo saılerini ıöyle bitir. 
mittir: 

_ .. Tilrkiye eıki doıtumuı-

dur. \ıe Türkiye ile ilelebed dost 
kalacatıı.,, 

Türk-Alman 
ticaretine 

ait munzam 
anlaşma 

Menemencioğlu 
ve Fon Papenin 
imzaladığı ilave 

Ankara, 12 (a.a) - Bu gün 
Numan Ml'lnemencioA"lu ile Fon 
Papen araımda geçen ticaret an
lqmasına ait fiatların tebdiline 
ait ek bir anlaıma imzalanmıfbr. 

Alman üslerine 
hava hücumlan 

Londra : 12 (A.A) A• uçak· 
larımız timali Holanda ve itıal 
altındaki Franaaya hflcumlal'Cla 
bulunmutlardır. 

Baıwe1r11ımı1 
VellllıOırdı 

Ankara : 12 (A.A) - Bat· 
vekilimiz buriln Dahiliye, Mllb 
MGdafaa •e Sıhhat Vek&letleriae: 
tiderek bu •eklletlere ait itlerle 
metrul olmutlardır • 

Tara/ sızlığını 
bozan muallimler 
An,ara, 12 (Tirlıa6siı Mahabirintlen)- 11' olıuUann 

1, a, 3 ve 4 iinei •ıttıllarıntla •ınıl •eçm•I• miieHİr olan 
la•rhaqi 6ir notan talııirintle taral•ıslılıta11 ayrılan 6fr•t
menl•rin ıitltletle ce•alanılırılmdları lıarlll'laımıı U• o'alla
ra 6ilılirilml1tir. 
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Yer altındaki 
çalışmalar 

Giyim zorluğu ı Pulluk satı /arına 
Kalkacak . dün ba /anıldı 

Biıe: verilen malümata ııöre, j --------------

Toprak altında ı bflylk açak 
ıanayll ve memarıar, talebeler 

Ticaret Vekaleti, giyim ıartıarının 1 ı ........................ ı 
iOn ıamanlarda çok ııüçll'fmiş ı ~EHi.Ali• I ı 
olduQ'unu noıarı di1'kate alara1', ı y • ı 
ucuz fiatla giyim eşyuı temini ı ı 

A
merilta düşmana ltarıı tayyare 
ilstünlütü elde etmelt için ha
rıl harıl tayyare imal ederken 

lngiliıler de boş durmamaktadır. 
Biiyük Britanya hükümeti mütle· 
fik tayyare imalatı programına 

bOtün varlığıyle iştirak etmekle· 
dir. Yalnız lngiliz adalarının uğ· 
radığı ve daha da uğraması ih· 
timali olan hava hücumlarını dü · 
şünen İngilizler bir kaç aydaoberi 
her şeyden Önce, tayyare sanayi· 
lerini yer altına nakletmekle me.Ş· 
guldürler. 

Toprak konusu e e 
Göllere giz 
a,ııı zamanı 

A 
şılanacak yabani güllerle me
ne1'fe ıınlü, diğer küçü1' çiçe1'· 
li güllerin senelık yr:ni dallerı 

artık az çok gelişmeğe başlamıştır 
Aıı göıü alınacalc olan gül· 

lerin de } apraklarının koltukların 

da gözler kabarmak tadır. Bu iti· 
barla bu harta içinde güllerin 
ıürgün göz aıun ile aşılanmalarına 

baılanabilir. Bu afı zamanı tem 
muza kadar devam edebilir. An· 
cak havaların sıcak devam etmesi 

.)'ÜZ€inden 8fıların ve afi yara ının 
kuruyup bozulmaması içln, her 
aşıyı yaprak veya kakıttan bir 
kesecik ile hiç olmas a 8 - 15 
ınn gölgelen-Oirmelidir. 

Atıyı, mümkün olurıa, akşam 

ıerinliA"inde yapmalıdır. 

Şa}•et afılanacak fidanlar çok 
ise. sabah erkenden ife başlamak 
ve saat 10 dan 3 e kadar fidan• 
lera aşı vurmamak deha doğrudur. 

Çünkü aünefin fazlalığı hareket 
faılalı~t husule getirer,ek aşı yara
ıının 7.orlukla kapanmasına sebep 
olur. En müsait aşı zamanı akşam 
ve hatta geceleyindir. Elektrik 
lambasıyle geceleyin aşılanın fi· 
danların sabaha kadar ilk kay
naşmaya başladıkları ve gündüzün 
güneş rlofduğu ıam&M 1'adıır aşı 

yaraıının ilk kapanma vaziyetinin 
huıule geldiği görülmüıtür. 

Nebatlarda bile yaranın kolay
lıkla kapanması için serinlik la 
ılmdır. Aşılanacak güller yirmi 
dört ıaat evvel onar saat aralıkla 
bol bol sulanmalıdır. 

Bu sulama dallarda öz suyun 
bollafmaaını ve deveranını tem 
olarak yapabilmesini temin eder. 

Bu da fidanın aşı için hazır· 

lanacak dallarının, hbuklarının 
kolaylıkla hlkmasını mOmkün 
kılar. Hazırlanmış olan fidanlara 

(anaç) vurulıtcak ıöıler, ıövdeye 
en yakın dallar üz.erinden tedari" 
edilmelidir. 

Anaç ne kadar itina ile dikilir 
ve ba1'ılıı 181 o kadar kuvvetli ol
arak aşıya elverişli dallar meyda· 

na retirir. Tercıhan rö.z aıısını 
anacın 2övdeıine deA'il, fakat 
rövdt'nin bııındı bulunan di~cr 
dallara vurmak mııvafılctır. 

Aşılanacak dalların kurşun 

lı.:alem kalınlığından, serçe parma
Q'ı kalınlı~ına kadar olması iyidir. 
Daha kalın dallarda aşının kayna
ması güç olur. Aşılanmış fidan· 
tarın di~er dalları üzerinde hiç 
bir çiçek ve ya konca bırakmayıp 1 
1'oparmalıdır. Bu fidanların 15 20 
ailn kadl\r gün aşırı aulanmalarına 
dikkat gerektir. Yabani anacın 
diplerinden sürecek veya sürmüş 

dalları 1'oparıp körletmelidir. Aşı 

gözünün yerleştirildiği dalın ucun· 
da yalnız 1 · 2 yaprak bırakmak 
kafidir. Geçen bir yazıda aıının 
naııl yıpılaca~ını yumıştık. 

Bir kısmı ş-imdiden bitmif olan 
bu wuazzam plan atustosa dotru 
tam manasile tamamlanmış ola. 
caktır. 

iç.in baıı tetkikler yapmaia baş· ı Temiz olmak fartlyle ı 
laınııtır, ı yam ah gezmek ayıp da ı 

Vekalet, yurdun t'lbise fabri · : Olldlr. Elbiseni ayakka· ı 
kalariyle tenileı in fikirkrinden ı btnı, her feylnl çok iyi : 
istifade ederek bir formül hul · ı kullan yeni almamaya ! Bu arada yapılan fabrikaların 

bir tanesi !Jiındiye kadar lngilte • 
rede kurulan İngiliz fabrikalarının 
hepsinden büyüktür. Fabrikanın 
işgal ettiği saha bir kaç kilometre 
murabbalık bir arazi teşkil etmek· 
te, ve inşaatında 8500 işçi kulla· 
nılmaktadır. 

mağa çalışmaktadır. ı çalıfl • 
Haber aldığına göre vt>kalet, ı : 

elb'selık kumaşlarını fiatlerini ı ........................ ı 

Bu muazram inşaatın yeryü· 
zünde ancak tek tük izleri gö · 
rülmektedir. Bu sanayi 'mıntaka· 
tarının havadan seçilmesi ise im · 
kin haricindedir. Yine bu plana 
a-öre yer altında 6000 kişiyi ba· 
rındıracak küçük evleri havi bir 
talebe mahallesi kurulmaktadır. 
Bekir işçiler için tek kişilik oda · 
lar yapılmaktadır. Bunlardan ma
ada: istirahat zamanlarında din 
leomeleri için amelelere bir de 
ldlçük klüp teıis edilmektedir. 

FabrH&:a mahallinin havalanma 
deli"1eri, bombaların içeriye nG 
fuzuna imkan vermiyecek bir şe· 
kilde i yet ustacasma açılmakta· 
dır. BGtfin yolla, mah:ıenler ve 
yerler betondur. lcabeden yerlere 
tutladan destekler yer1eştirilmiftir. 

Satlamlı§'ıua ve bomba geç 
miyeceA"ine kanaat getirmek için 
tavanların her bir stntimi oınte· 
ha sıılar tarafından ayrı ayrı tel· 
kil< edilmittir ve edilmektedit. 

.. . 

düşürmtk için yurd içindeki hazır 

elbiıeciliği ıslah edec~k ve milli 
fabı ikalarda yaptırılacak \'e bilh 
assa talebenin bu 1'umaşta:ı elbise 
yaptırmaları mecburi tutulacaktir . 

Halkevi Köycülük 
şubesi çalışmaları 
Öğrendiğimize göre , Halkevi 

Kö} cülük konıitesı kö} lerin ağaç 
landınlması ve fıdanliklar tf"ıisi 
hususunda çalışmalarına devaoı 

ctmektcdır. Bu maksatla bir çok 
körlere okaliptü'I ve kaıolin to
humları dağıtılmaktadır. 

* 
HRlkevi köyler komitesinde 

münhel azalık için yapılan seçim
de vil4yet köy bürosu $t"fi Mid· 
hat Kfüeoğlunun seçildiii haber 
alınmıftır • Yeni vaıifesinde ba
ıarılar dileriz. 

Talebe ıayımı 
Her ıene il1'teırinde yapılmak· 

ta olan ve 1940 • 1941 yıllarında 
iki defa yapılan ilk tahıil mecbu · 
riyetindeki çocuklar 5ayımının 
baıı mfıhim sebepler do\ayisile 
bef senede bir defa ve tercihan 
u mumt nüfuı ıayımı senelerinrle 

lngilterenin müteaddit muıtab· 
ve bu sayımın bütün vesait ve 

larında, inpab bitmi9 olan f ab 
hazırlı1'1arından da istifade ıuret · 

rikalar daha üç ay eoeJ iıle iyle yapılmasına karar verilmiftir. 
me§'e başlamışlardır. Buralarda, S • k'" k\ • 
her tıtrafa hararet tahavvülitının erserı ope erın 
ve makinelerin doturduA'u serıın· itlafına çalışılıyor 
tıların duvar ve tavanlarda yap· Şehir dahilındc ba~ı bot do 
tıtı tesirleri daimi surette nezaret loşan köpeklerin itlAfına devam 
altında bulunduran gözcüler ika· edilmektedir . Memnuniyetle Ö~· 
me edilmiştir. rendijtimi1e göre , şimdiye L.:adar 

Nüteaddit tayyare "parçalarının şehirde hiç bir kuduz vakaama 
imal edilmekte oldui'u bu fabrika·! tesadüf cdilmemi~tir. 
lar gece iÜndüz çalıfmaktadır ve -~--n-d_ii2.l......,...ü_ç_a_lı_şm..,,.._ak..,..ta,.--,""':1:--n-ı-il-iz-m-O-· 

ifçilerin yüzde altmış biri kadın · hendisleri bu fabrikalarm inşaa · 
dır. hnı bitirmete utraşmaktadır. 

Bu fabrıkalarda ber oda, le· lngiliz hükumeti yeni baştan 
lefon vuıtasiyle kontrol mcrke · kurdu~ bu tayyare sanayiinin 
ziyle temas halindedir. Her kısım Alman uçaklarının tahribinden 
almakta oldutu neticelerden, •u· mlıun oldutuna emindir ve iyi 
kua relen inkıta ve kazalardan semereler almait için çalışmak· 
burasını muntuaman haberdar tadır. 

eder. ltıal altında bulunan araziye 
Fabrikalann içindeki aletlerin ve Almanya üzerine baılıyan 

bepıi Amerikadan gelmiftir. Bu· müttefik tayyare hücumları; ve 
rada, lngiltere topraklarının de- bilhassa Kolonya iizerinde beliren 
rinliklerinde, lngiliz ameleıi (bir binden fazla tayyare bize bu fab· 
madenci ribi) Amerikadan gelen rikalarm aldıkları neticeler hak· 
bu aletlerle müttefik tayyare Oı· kında afatı yukarı müsbet bir 
tüulütünü artırmak için geceli fikir vermektedir. 

Nakil vasıtaları 
sayımı başladı 

Haher alrlığımııa göre, şehir· 

dr:ki nakil vasıtaları hayvanla -

rın bulaşıcı hastalı1' ve hi:ıınct 

bakımlarından belediye t11rafından 
muayenesine başlanmııtır . Bula· 

şıcı hastalık göt ülen hayvaıılar 

haHında kanun hükümleri tatbik 

edilecektir . Ayrıca nakil vasıta

larının da sayımına başlanmııtır . 

Muamele vergisi 
Muamele vergisi kanıJnunun 

26 ıncı maddesini lcaldırmak ve 

fevkalade ihtiyıçlar için yapılacak 

rıaf ıa inşaatına mahsuı eşyanın 

gümrükıüz olarak memlekete it
hol etmek için bir kanun layihası 

hazırlanarak Mecliıe verilmek 
Üt. : redir. 

Tabancalı bir 

kavga oldu 
Kozanın Hacılar ~öyünden 

Afşar karıaı Ayıe Cura ve km 
Durıun Cura ile ayni köyden 
Hüseyin Aşır Çalaıcı ve oğlu 

Yusuf Çalgıcı aruında 1'adın me· 
selesinden çıkım kavııısda Yuıuf 

Çalaıcı Aneyi batından, Dursunu 
da boyılUndan tabanca ile yara
lamıttır. Yaralılar tedavi en ilmek 
ilıere Memleket hastahanesine ıe· 
tirilmİf ve suçlular yakalanarak 
adliye~ e teslim edilmişlerdir. 

Araba Ücretlerine 

ait yeni tarife 
Belediye , şehirde i~liyeo bi· 

nek arabaları ücret tarifesini ye
niden teabit etmittiı. Bu tarifeye 
göre, tehir dahili 30 , yeni istas
yon 40,Kanara 75, Hava mt"ydanı 
40, Askeri heatane 60 kuruştur . 
Gl!CC tarifesi ıaat 12 den itiba· 
ren tatbik erlilecek ve gündüı 
alınan ücrete 10 kuıuı 7am edi 
leceUir . 

UZAKLARDAN HABER==:===::::::::::::::::::::::::::::::::==::::.:=::==::=:::::::::=:: • 
Baldıran çorbası - Yazık mütehassıslara-Sivastopol 

Şimdi Amerikada her yedi dakikada bir tayya· 
re, her on iki dakikada bir tank, hergün bir harp 
gemisi, iki günde beş ticaret gemisi yapılıyormuş. 

Şu halde bu satırları okuduğunuz andan itiba-

ren on gün sonra 25 ticaret gemisi, on harp gemi · 
sinin himayesinde müttefiklerden herhangi birine 
2057 tayyare ve 1200 tank götürebilir. Yeter ki bu 
tayyare ve tanklar yirmi beş gemiye siğsın. 

Her on günde bir bu rakamlar ayniyle tckrar
lanabilecekine a-öre meşhur fıkrada söylenditi gibi: 
<Dayan baldıran çorbasına!> .... 

Nevyorktan bildirildiğine göre müttefikler tara· 

fından batmtmış 15000 tonluk bir Japon gemısın 
de, işgal edilen yerlerde kullanılmak üzere yola 
çıkarılmış 2400 Japon mütchassısındın iki bininin 
botulmu, oldutu bildirilmektedir. 

Ben bu haberi daha ıiyade propaıanda telak 
ki ediyorum. Zira 2400 mütehassısın bir araya ge
lip de, bindikleri vapurun batmamasına bir çare 
hulamamaları bunların ihtisasından şüphe ettirmek· 
tedir. Yatık mütehassıslaraJ 

Bu yaıık sözünü iki tarafa da çekebilir~iniz. 

••• 
Almanlar Sivastopolu ele geçirmek için pek 

şiddetli hücumlarda bulunuyorlar. Tobruk, Malta, 
Koregidor, Veyk gibi Sivastopol da bu harbin ta· 
rihinde kendisinden bahsettirecek bir müdafaa yap· 
mıştır. 

Sivastopol, 1854 - 55 Kırım muharebe!lindc: 
Mayıs a}ında müttefikler eline geçmişti; 1918 de 
yine Mayısta Almanlar tarafından zaptedilmitli. 

Sivastopol, kendisi için uğursuz olan Mayıs 

ayını atlattıtına göre bakalım yakayı kurtuahile· 
cck mi? 

Ziraat itletmeleri I& urumu ta. 
rafından viliyetimiı emrine 1t6n
derilen pulluldarın aatıfına baş . 
lanmıştır . Elde mevcut pulluklar 
tükcndi1'ten sonra pullıık tedanki 
müıkül olaca~ından kazalar.lan 
ve vilayet merkezinden bir çok 
çiftçilerimiı bu pullu1'1ar<lan teda 
rike baflamışlardır . 

Bize haber veril<ti~iııe göre , 
fiat itibarile ucuz olan pulluklar 
ayni ıamanıia sağlam malzeme
den \'apılmış oldu~uncion çiftçi
lerimLı.i çolc memnun bıralcacalc. 

t il • 

Atıcılık kursu 
dün açıldı 

Evvelce de bildirdiğimiz veç

hilc be} nelmilel atıı mü abak ası 

için şehrimiı.deıı iki fltıcı , Türl• 

ckıbine iştirak ettirileceltir . Bu 

maksatla Beden Terbiye i Se} han 

bölgeıinrleki atı~ poliıonunda a 

tıcı başı lsmoil Ak 'ın nezareti 

altında şehrimiz Gençlik kulübü 

m(naupları arasında bir kurs açıl· 

mıştır. Bu kursta en fazl! muvaf. 
fak olan iki atıcı Avrupada ya 
pılacak olan atıcılık müsaba1'asına 

Tark ekibini temsil edecekler a-

raaında hulunmalc 

ceklerdir. 

ü1ere seçile-

Bir dolandırıcı yakayı 

ele verdi 
Zabıta uıun müddcttenberi 

ıchirde müt~ aridit dolandıncılık · 

lar itliyerek iıioi ıizlemeğe mu· 
vaffalc olan Şambayatlı llyas İ•· 
minde bir sabıkalının izi üı.erinde 

bulunuyordu . Otel , kebapçı ve 
bakkalları dolandıran, halktan bir 
çok kimıeleri kandırıp paı a çe
ken bu sab1lcah bilhassa küçük 

bir beı içerisinde sakladığı bul
ıurıı gi51termektc ve kenninde 
bu bulgurdaıı mevcut olduğunu 

ileri ıürerek para sızdırmakta idi. 
Elbiıeai ve tipi bir zenıin çiftçi 

çocuğunu andıran lı as böylelikle 

hiç fÜphe uyandırmı_.,· or ve clo
landırdı~ı adamların göıilne bir 
daha görünmiyordu. 

Zabıtamızın aıkı tahkikat ve 
takibatı sayeıinde 328 dCJ~umlu 

lbrahim oğlu ltyas oldu~u anla
tılan sabıkalının Şnmbayat köyün 

de muhtarın yanında kızak Ç«"k · 

mekte olduğu tesbit edilmiş ve 
jandarma ile yapılan muhabere 
sonunda yakalanmııtır. lıyu hak· 
kında tahldl&ata clevam olunmak 
tadır. 

Memleket hastanesi 
baştabibi 

Memleket hastanesi bevliye mütehas· 
11alı~ına tayin edilen Zonıuldak 

sııglık Tefkilatı hutanesi baştabibi 
Doktor Tahıin Ernart ~ehrimiıe 

gelmiş ve vaı ifcaine baflamıııır. 

Biçki yurdunun 

Sergisi açılıyor 
Şehrimiz Biçki Yurdu sergi•i 

bu gün saat 17 de açılacak ve 
ıenç kızlarımızın işleri te4hir edi

lecektir. 

Acıklı bir ölüm 
Şehrimiz iş Bankası Müdilrfi 

arlcadaıımız Şevket Subaşının kü
çük yavrusu· Ahmet Subaşı latan · 
bulda kısa bir hastalı~ı müteakip 
hayata gözlerini yummuştur . Bu 
acı haber üzerine Bay Şevket 

Subaıı lstanbula gitmif bulunmak
tadır. Mini mini yavruya Tanrıdan 
bol rahmet diler, Subaıı ailesinin 
kederlerine candaı:ı ortık oluruı. 

2 Sayfa 

D ilekler 

Bir gencin 
imtihan hakkı 

A 
dana Birinci Orta okul nun 
ıon ıınıfmda iki Benfl Qıt fi tf! 

ıııııfta hlmış Ye bir ~·ıl evin
de kendi kendine çalışara Ortıa 
okul diploma11 almak iıtiyen b r 
icncimiı gaı.etemiıe b vurarak 
rle-di ki : 

- Maarif Ve1'ileti imtihan tı· 
linıatnamcsine göre , Hatay Ma· 
arif Müdfirlü~ürıe imtihana kabu. 
lilm haHında müracaatta bulun· 
dum. Maarif Milciürlükfi bu tale
bimi lanuni 2örerelı: imtihanıaı 
husuıunu lskencierun Orta o1'ulu 
müdürlü~üne havale etti . Fakat 
okul iriaresi , Orta okulda biri 
Orta okulu bitirme , diğeri Dev· 
let Orta okul imtihanı diye ıL:i 
imtihan oldu~u mutaleasırıı or
taya ıürdü . Ayni zamanda hir 
ögretmen bulunan pederim tali· 
matnamcrıin 44 üııcü maddesinin 
gayet sarih oldu~unu • Bu kabil 
çocukların bir } ıl evinde çatııera" 
kaldıkları 11nıfın bütün derslerin. 
<lt>n imtihan edilme~ ve muvaffak 
olmak şaı tıle tahsile devam hak. 
kını kazanabileceklerini 

0

\'C tah
sile devam hakkını kazandır an 
Devlet Orta okul imtihanından 
batka bir imtihan olamıyacaiını • 
söyledigi halde lskenderun Orta 
okul müdürü bu talt'bi kıbul et . 
medi . Ve neticede Maarif Mü
dürlüğünün müdahal,.si üzerine 
yalnıı Devlet Orta okul imt:ha. 
nıoa airebiltcetinı 1'abul edildi ve 
imtihan günü okulda bulunmak. 
lıtım tavıiye olundu. Fakat imii· 
han günü o1'ul müdürü bu defa 
da, eı1'i kanaatine dönmüı oldu
~unu ve imtihana giremiyece~imi 
tebli~ ettiler. Ve bütün taleple· 
rimize , ricalarımu.a rı~men bu 
kararlarında ıırar gösterdiler. Ve 
ıimdi ben imtihandan mahrum 
ediimİf Ye gÖı göre iÖre bir Be· 
nesi beyhude harcanmıı vaziyet· 
teyim ... 

Biz, Maarif Vekiletimiıin bu 
jencin maQ'duriyetine hiç bir IU• 

retle mahal bırakmıyacaQ'ını kuv· 
vetle ümit ediyor ve mevcut ta· 
limata göre muamele yapılaca· 

~ına emin bulunuyoruı. . 

TORKIYE Radyosu 
ANKARA Radyosa 

Cumartesi - 13.6. t 942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı 

7 ,33 Müzik : Kar11ık Proıram 
(Pi.) 

7.45 Aiını Haberleri 
8 .00 
8.30 Mü~ik : Senfonik Parçalar 

(Pi.) 
12.30 Proiram ve Memleket sa1l 

Ayuı 

12.33 Müıik : Türküç~ Plaklr. 
12.45 Ajanı Habtrleri. 
14.00 Müıik : Riyaseticumhur. 

Bandosu. (Şef : Ihsan Kün· 
çer). 

14.30/ 
14.40 Ankara lıkbahar At Koşu· 

larmm Neticeleri. 
18.00 Proıram ve Memle"et saat 

Ayarı 

18.03 Mü:ıik : Radyo Senfoni Or· 
kcstrası). 

18.45 Radyo Çocuk Klübü. 
19.~0 Memleket saat Ayuı ve 

Ajanı Haberleri 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Şarkı ve Türkülrr. 

20.15 Radyo Giıetesi 
20.45 Müzik : ince Saz Eserleri. 
21.00 Konuşma (Ana eıaerleri 
21.15 Müzik : Dinleyici istekleri. 
21.45 Konuşma (Şiir ve Neıir !&· 

ati). 
22.00 Müıik : Radyo Solon Or· 

kestrası. ( Violoniıl Necip 
Aşkın). 

22.30 Memleket Soet Ayarı ve 
Ajana haberleri 

22.45/ 
22.50 Yarınki Prnıram ve 

Kapantı 



13 Huiran 1942 

Sovyet cepha_s_i_I ' 1 ~ze.kşarkt~ 

Sivastopol 
kapılarmda 

Kanlı muharebeler 
Ankar•: 12 (R•d~o Gazeteal)
Almaolarıo Sivutopola 11 kilo 
••tre7e kadar yaklqlatı bilcliril 
11aeldedir. Gerek Ruılar ve j'e· 

re)ge Almanlar büyük :ı.ayiat ver 
llldıtedir. 

Londra : 12 (A.A) - Alman 
kuvvetleri Sivaıtopola hilcuma 
tleyam etmektedir. Sovyet muke 

, vcmeti hiç bir tarafta kırılmamış 
tır. Harkofta Alman taarruzu git · 

tikçe ıenifliyor. Milyonlarca as· 
ker ve yüzlerce tayyare faaliyet 
teclir. 

Loodra : 12 (A. ı\) - Mosko· 
Ya radyosu, Sivaıtopol dış milda · 
faalarıuın yarıldıtı hakkındaki 
Alman iddiaalarına karşı şöyle 
demektedir. 

Bitün taarruz pwkürtülmüı· 
tGr. Ve müdafaacılar ıık aık karşı 
taarruzlar yapıyorlar . General 

Von Manatein ficlcletli taarrularına 
ve piyade, tank ve tayyare kuv 
•etlerini ileri airmiye devam et· 
aıel&tedir. 

En son defa olar•" 1'2 Alman 
lukı tahribedilmif ve 10 tank 

da hatekehiı: luralulmı,ttr. Son 
bir uç filn içinde de hava mu 
barebelerinde 29 düşmaa tayya · 

r .. i d6firilhoif •• 16 tanare de 
haura utratılmlflır. 20 tayyare 
de yenle tahribeclil•iftr·i 

LIBVıADA 
(Bışı 1 inci s11/ldı) 

latma çok :iyi karfılanmaktadır. 
Moıkovı, 12 (a.a ) - lngiliı· 

Ruı paktı Rn)•ada heyecanla 
karşılandı . 

Londra, 12 (a a.)-Loidcorç: .. 
- eR-er Sovyet Rus} a ile daha 
evvelce anlaşmıt olsaydı, belki 
bu aünkü h"aı p çıkmaıdı. 

Muahcdcnin imı.ası Türkiyerle 
ıilrpria olaıamııtır . Ç&nki bu mu 
ahedenin imıuından haber<iar 
edildik. 

Mihver de\lletlcri ise bu an· 
laemaya tabii olarak fena karııla· 
mııtır. 

Londra, 12 (a.a.) - Molotof 
Ç6rçilin telgrafına cevapta bulu· 
narak, milfterek ı.ctfcrc itimadını 

Yeni Japon 
teşebbüsleri 

Anltara : 12 (Radyo Gazeteal)· 
Alvetin adalarında bazı yerlerin 
Jı.ponlar t-line geçtiği bildiri! · 
mektedir. 

Midveyde muvaffak olamayan 
Japonların böyle ı•yri meskun 
adaları işgal etmekle Japon efka· 
rını oyalamak istediti görülüyor. 

Çunking : 12 (A.A) - Şof· 
yen nehri bili Çinlilerin elinde· 
dir. Büyü" muharebeler devam 
etmektedir. Japonlara şiddetli hü· 
cumlarda bulunulmaktadır. 

lngiltere Soyyetler 
anlaşması 

( Bası 1 inci saylıdı ) 

Nevyork : 12 (A.A ı - Ame· 
rikan siyaai mahfilleri, son Molo· 
t\lf·Ruzvelt anlaşmasının Amerika· 
lılarca çok iyi karşılandıtı müta· 
leisındadır. 

Vaşington : (A.A) - Moloto· 
fun Ruzveltle yaptığı görÜfaıeler· 
de, kiralama ve ödünç verme me· 
seleleri de görüşülmüşt\Sr. 

Londra : 12 (A.A) - Çörçil 
Staline bir telgraf göndererek bu 
:ıafcr bizimdir demiştir. 

Bir amerlllu oıoıa 
laglltere aaawataa 
llloıana llatddl 
Londra, 12 (a a.) - Royter 

ajansının harp muhab"ri bi~diri:;_?r: 
Donanmaya yaphğı uç gun· 

tük bi• ziyaret esnasında Kral 
George bir amerikan zırhlısiylc 
diğer bir amerikan kruvazörüne 
çıkmıştır . Bu iki gemi a~a~atan 
filosu başkumandanı amıraı Tu-
vey'in kumanda ettiti muazzam 
deniz kuvvetlerine mensuptur. 
Hu amerikan deniz kuvvetleri bir 
müddettenberi lngiliz anavatan fi. 
losuna mensup bulunuyor. Fakat 
bunların mevcudiyeti şimdiye ka· 
dar gizli tutu!muştur. 

r·OOKTOR·ı 
t Mavallalı ımıen • 
f Askeri hastahanesi dahili_qe ı 
ı MütehaJ1m • 

f Hastalarım hergün sa· f 
ı at 1 S ten sonra Kızılay ci· ı 
t vannda 18 numaralı evde f 
f kabul eder. 14339 f 
•••••••••••••• bildirmiftir. 

, SEYHAM ORMlN ~EVIRGE MOOORlOGOHDEH : 

Orman Emvali Satış İlanı 
Cinci 

Çam 

Mikdarı 
Hac mı 
M3/ D3ı Ster Kilo 

326 000 

Beher metn mikabının 
Muhammen vahit fiyah 

Lira Kuruş 

4 90 

1 - Seyhan Viliyctinin Feke kazası dahilinde Sarıpınar 
Devlet ormanından 326 M3. Devrik Çam kerestelik satışa çı· 

kanlm.,br. 
2 - Satış 29- 6- 1942 günü saat onda Seyhan Orman 

Çevirıe Müdürlüğü dairesinde ııarttırma il~ yapılacaktır. 
3 - Beher metre mikibımn muhammt'rı fiyatı 4 Lira 90 

kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Orman 

~virre MüdiiTlütünden, Feke Orman Bölge Şefliğinden Ankara 
Orman Umum Müdürlütünden alınır. 

S - Muvakkat teminat 119 Lira 81 kuruştur. 
6 - Sataş umumidir, 
7 - Orman U - 6-942 gününden itibaren 15 gün müd-

detle satışa çıkanlmışhr. 
8- Orman bir sene müddetle verilec~k ve bedeli dört tak· 

sitte ödenecektir. 
9 - Taliplerin tic ret odası vesikalariyle birlikte belli ~di· 

len rün ve santta ihale komisyonuna müracaatları (Bu vesika 
köylülerden istenmez). 

10 - Bilumum mcsarif müşteriye aittir. 
t3- 17- 20- 2:i 1•2sı 

TORKSOZO 

.......... ~ ........................................ ıe .... ~ ......... ~ ....... . ' . 
1 ADA elçKI YURDU 1 
! UftKA TIMIBBAll ! . ' . i 14 Haziran dan 19 Hazirana kadar devam edecek i 
i olan senelik sergimiz Halkt!-vinde herkr.se açıkdır. i 
! Saat 9 dan 12 ye ve 14 den 18 ze kadar ! 
• • i 13- 14- 16 1 7 - 18 14240 • . . 
'-·-··\-·- -·-·-···-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-' 

ilan 
iNHiSARlAR ADANA BlSMOOORlOGONOEN · 

Çay yerine kullanılan Anadolu otu, 
ayı otu hakkında 

Anadolu otu. ayı otu ve sair namlarla yetiştirilen r.abatlar· 
dan kurutularak Çay yerine kullanılmak, satmak üzere ellerin· 
de mevcut bulunduranlar mevcutlarını bir beyanname ile 20-
6-942 akşamına kadar inhisarlar idaresine bildireceklerdir. 
Bu nabatları, çay taklit edilerek işlemek, kurutmak. istihlak 
eylemt>k kaçakçılıkbr. Mezkur tarihe kadar beyanname verme
yenlerle . hilafı hakikat beyanname verenler ve bu tarihten 
sonra bu maddeleri bulunduranlar hakkında kahve ve çay İn· 
hisarı kanundaki ceza'i hükümlerin tatbik edileceği ilin olunur. 

13-14-16- 14253 
~~----------------------------------------~---

flYAT M8RAKABE REiSLiGIHOEN : 
1 - Beyannameye tabi tutulan pamuk yağının fialı aşakıda· 

ki şekilde tesbit edi 'miştir. 

Perakende 
Fiat 

92 

Toptan 
Fi atı 

83,S 

2 - Evvelce beyannamelerde gösterilen pamuk yağı mik· 
darlarının ilan tarihinden itibaren nısfının yukarıdaki fiatlarla 
sahşı ser.best bırakılmıştır Nısfı satılmıyacaktır 

3 - Beyannamelerinde pirina yatı beyan etnıiş olan hakiki 
ve hükmi şahısların bu nevi yağları satmaları ı~rbe5t bırakıl
mıştır. 

Keyfiyet ilan olunur. 14?54 

il l M 
İnhisarlar Adana Baımüdürlüğünden : 

1- inhisarlar Ceyhan idaresi anbarlariyle şimendifer ist· 
asyonu ve Kozan, Kadirli idareleri anbarlari arasında müte· 

kabilen naklolunacak idareye ait tuzdan gayri 200 ton ağır· 
hğmda bilcümle mevaddın nakli işi şartnamesi mucibince 
mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene muddetle muteber 
olmak üzere açık eksiltmeye konulmuş ve e-ksiltme günü olan 
8161942 tarihinde talip çıkmadığından eksiltme on gün uzatı
larak 18/61942 günü saat 14 e bırakılmıştır. 

2- Eksiltme inhisarlar Ceyhan Baş Memurlukunda yapı· 
lacaktır. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidirler . 

4- Eksiltmeye iştiralc edecekler muhammen bedelin '/• 7 ,S 
güven par.asını iştirakten evvel makbuz mukabilinde idare vez· 
nesine yatırmaları lazımdır. 14257 

SEYHAM ORMll ÇEVIRGE MODORLOGOHDEN · 

Orman Emvali Satış ilanı 
Mikdan Beher metre mikibının 

Cinsi Hacmı Muhammen vahit fiyatı 
M/3 013 Str Kilo Lira Kuruş 

Çam 399 000 4 90 
1 - ~yhan Vilayetinin Feke kazası dahilinde Alıçlı Dev· 

let ormanından 399 metre mikip Gayri mamul k~restelik sah· 
şa çıkarılmııtır. 

2 - Satış 29-6-1942 günü saat 11 de Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğü dair.esinde arthrma ile yapılacaktır. 

3 - Beber Gayri mamul Çam eşçannın muhammen fiyatı 
4 Lira 90 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğünden Feke Orman Bölge Şt-flitinden Anka· 
ra Orman Umum Müdürlüğünden alınırı 

5 - Muvakkat teminat 146 Lira 64 kuruştur. 
6 - Satış Umumidir. 
7 - Orman 13- 6-942 gününden itibaren 15 gün müddet

le satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bed~li dört 

taksitte ödenecektir. 
9 - Taliplerin Ticaret Odası vesikalariyle birlikte belli e· 

dilen gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları (bu vesi· 
ka köylülerden istenmez). 

10 - Bilumum mesarif müşterisine aittir. 
.. 13-JS-19-25 142S2 

i•>++•••••+++++H+H++++•oı 

Çamlar Oteli • 
AÇILDI 

İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam- +

1 lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
müşterilerin esbabı istirahatını temin için1' 
hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir ı• 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-
siniz. 2-15 14248 - - -ı 

• ............... ..a-+++.a-...S .......................... 
SEVHAl\J PARKINDA 

9au GIEcEe 

SAZ 
VE 

VARYETE 

• • 1 

• Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ 
saat 22 de VARYETE başlar. 14-26 

...................... 
OSMANiYE Bf lEOIYE REISUGINDEN : 

Kasabamızın elektrik tesisatının kapalı zarf usulile eksilt· 
mesine talip zuhur etmeditinden 8161942 gününden itibaren 
15 gün uzatılanşhr. Talib olanların 15/6/942 pazartesi günü 
saat 14 de belediyemiz Encümenine müracaatları ilin olunur. 

11-12-13-14 14245 

Çukurova Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinden : 

Çukurova Pamuk Tanm Satış Kooperatifleri Birliğinin Ge· 
nel kurulu 29/611942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 
da Birlik bin:lsında normal olarak toplanacaktır. Mezkur Genel 
Kurul toplantısına ait ruzname aıağıdadır. 

-RUZNAME-·· 
1 - Yönetim ve kontrol kurulları raporlarının okunması. 
2- Bilanço ve fiat farkı hesaplarının kabul ve tasdiki ve 

yonetim ve kontrol kurullan üyelerinin ibrası. 
3- Yönetim kurulu üyelerinden müddetleri biten iki üye· 

nin yerine yeniden iki üye ve anamukavelenamenin .26 ıncı 
maddesi mucibince ayrıca iki yedek üye seçimi. 

4- Anamukavelenamenin 38 inci maddesi mucibince iki 
kontrolör ıeçimi • 

5- Yönetim ve kontröl kurulları üyelerine ve eksperlerine 
verilecek ücret ve hakkı huzurlann tesbiti ve Birlitin bütçe ve 
kadrolarının tanzimi ve yükıek Ticaret Vekiletinin tasvibinden 
geçirildikten sonra tatbik edilmesi hususunda Yönetim kuruluna 
selihiyet verilmesi. 

6- Birliğin iş siyasasını tanzim v" icabında Yüksek Ticaret 
Vekaletinin muvafakatım almak şartiyle taşıtsız mal almak ve 
lüzumlu göreceği tesisatı yaptırmak hususlannda Yönetim Kuru• 
luna salahiyet verilmesi. 

* * * Ortak kooperatif mümessillerinin mezkur tarih ve saatte 
Birlik binasında bulunmalan rioa olunur. 142SS 

1 L l N 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 
1 - inhisarlar Ceyhan idaresi anbarlariyle ~şimendifer is -

tasyonu arasında tahminen (250) ve Yumurtalık idaresi anbarlan 
arasında (50) ton tuzdan gayri maddelerin nakli işi şartnamesi 
mucibince mukavele akdi tarihinden ititbaren bir sene müd
detle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuş ve eksilt· 
me günü olan 816/942 tarihinde talip çıkmadığından eksiltme 
on gün uzatılarak 18/61942 günü saat 14 e bırakılmıştır. 

2- Eksiltme inhisarlar Ceyhan Bat Memurluğunda yapı· 
lacaktır. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidirler. 

4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin O/o 7 ,5 
güven parasmı iıtirakten evvel makbuz mukabilinde idare 
vezneıine yatırmaları lazamdır. 14256 



t 
,Sayfa 4 TORKSôZO 

:······································ı • • : .. .. .. 
iTURKSOZU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Gazete ve Matbaası 1 
Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA OOHYAHIH HER TARA· 1 
FINOA VUKU BUllH HAOISUERi GONO 60- İ 
NOHE VERiR. TORKSOZOHO TAKIP EDiNİZ. 1 

• Bitap, meomaa, çell, ltUet, allf, 
: pıaa, barıta, 11uamaa matbaa Türksözü 
• lflerlal Tlrldrede mevcut mat-

ı• llaalal'a Hlllltet eder derecede Matbaası =ı 
tab ve ılraoe eldea çıkarır. 

• 1 
1• : 
1 Türksözü Cilt Kısmı I 
! SAGLAM, TEMiZ, ZARiF CiLT iSLERINiZI ANCAK TORKSOZO 1 
1 MOCELLiTHANESINOE YAPTIRABiliRSiNiZ 1 
! ..................................... .. 

• 
T. I ş Bankası 
&açtlll taıarral lleıapıan 

1942 ikramiye plAm 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•toı, 

2 /ltinciteırin tarihlerinde yapılır 

1841 lllrU111eıer1 
t Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 1000 - 3,000 .. .. 
2 " 

7SQ .. = 1,500 .. 
3 .. 500 .. - 1,500 .. 

10 .. 250 .. = 2,500 .. 
40 •• 100 ti = 4,000 ,. 
50 " 50 ., = 2,500 ., 

200 .. 25 .. = 5,000 •• 
200 .. ıc .. = 2 ,000 

" 

TUrklye ı, Bankaaına para yatırmakl• yalnız 
para blrlktlrml• ve faiz almıf olm•z, ayni 
zam•nda t•lllnlzl de denemı, oluraunuz 

TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• .. rihl : 1888 

Sermayui: 100.000.000 TiUlt Lir1161 

Şube ve ajanı adedi : 26~ 

Zirai ve ticarf her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az SO lirua bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşajıdaki plina rc'Stc ikramiye datıtalacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 600 • 2000 it 

' " 2SO 
" 1000 

" 40 .. 100 .. 4000 .. 
100 ti so 

" sooo .. 
120 .. 40 

" @QO 
" 160 20 

" 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşaj'ı düşmiyenlere ikramiye çıkhtı takdirde yüzde 
20 fulaıile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defaı 11 - Eyliil; 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Hazirarı tarihlerinde çekilecektir. 

..... ............... ....._ 
• Nazan dikkate 1 
• C:eyllaa lkttıacb llWI Tea,ln Abm ve • 
:iatım Ortallblı Kooperattl 'lrlletladeal 1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 
• olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· ı 

1 niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 
nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 1 

e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
• kar mukabilinde perakende olarak sahşa 

1 başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 

1 
hş mağazasına uğramaları kendi menfaat· 
leri icabıdır. 25-26 14082 

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

C1 

NE VROZIN, 
Bitin atnıarua paauldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
J BiR TIK llAll 

NEVROZiN 
~u muaonid BAŞ ve Dlş a§'rıla
r-tnı ıüratle inleye Ufidir. Ro
natiıma evcaı, ıini r mafaal ve 
ıdele ııtırapları NEVROZIN'le 

teda\ İ edilir, Milc11ir il4ç : 

N F. V R O Z I N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
icabında pnde 3 ------..... ~~----------.... ----------------

13 Haziran 1942 

N 

n 
tedbir evinizde birkaç GRJP.N buJundum1ak oknahdır. 

KAlbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakmınız 

her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 

N~-~~~··•·••••··••••••••• 

= D O il T O B .. 
=Muza/fer Lokman .. 
" R Bırgla baıtaıanaı 

: aellnde kabal eder. 
•.. , ...... . 

~---~--~~--~·--······· 

• 

Adana Belediye Riyasetinden; 
(Tamirat Yaptırılacak) 

1- Reşatbey mahallesinde ve Kurtuluş caddesi üzerinde 
Belediyeye ait 54 Numaralı dükkanın t3dil ve tamiri açık ola· 
rak eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1199.30 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 149.95 liradır. 
4- Eksiltme 23/6/942 tarihine rastlayan sal~ günü saat 15 de 

Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartcamesini görmek ve izahat almak istiyen• 

lerin Bel~diye Fen müdürlüğüne ve ihale günü muayyen saatta 
teminatlarile birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilin 

olunur. 6- 11-14- 16 


