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Yazan : NEVZAD GÜVEN 

L
ondra da 26 May11ta lnıiltere 
ile Sovyet Ruıya aruında ae· 
ki:r. maddelik bir ittifak mua· 

badeai yapıldı. Bu abitaame, filen 
mevcut olan bir vaziyeti kitıt 
Gzerinde bir takıaı maddelerle te · 
kit ıibi buit bir fo·malite itin· 
dea çok clalaa renif minala mahi· 
yettedir. 

Bu tarihi veıika mahiyet iti· 
btariyle iai kı ma ayralabllir: 

Birinci kısım; baRÜn filen 
müttefik olan iki devletin miifte · 
rekea yapmakta olduklara bir har• 
bi zaferle bitirmek için ririttik· 
leri kartıhkh bir takım taabbGt · 
lerdir. Mlfterek bir düymaaa kar· 
fı mGcadeleye ıirifmif iki devle 
tin birbirine ellerinden relen 
yardım ı yapaıaa. kadar tabii 
bi~ feY yoktur. Bu kıııilMla en 
t beaaaaiyet i olan aotka, lnıilte 
renin prpte yeni bir cephe aç· 
mayı taahhüt etmesi, ve bu te · 
aldatklla, iç kanunlara yilztinden 
bu ..... lıedeye imza koyamayaa 
A ....... tarafnNlan tpribe ut 
ramaaıdır. 

Bununla beraber, bu noktada 
IDÜttef Jder arası aakerl bir plln 
llaabiyetiaden dlfa" çakamaz. 

Aaıl ehemmiyetli olan kısım 
laarp •ont na ve nlha taalluk eden 
kıa1mdır. 

1-'arbia bufGn dlJtütmekte 
olaa taraflardan hanfiainln zafe 
riyle 'biteeejini bihaeyoras. Şim· 
diye kadar olan yürilyi41nde za · 
fer hakkında hükıim verdirecek 
kati mahiyetle itaret ve deliller 
IÖrmek benllı. irukinsı:ıdır. Fakat, 
iki taraf iç'.n de miliavİ fUli mev· 
c:"t oldutunu kabul etsek dahi 
Wr tarafın yaranki ıulb için ne 
41fQoclltiloU bilmenin bUyük fay· 
de.ı vardır. Ve bizim için de en 
thewmiyetli uokta budur. 

Hatırlardadır ki, bundan ev· 
~el ""mlerika Cumhurreisi B Ruı. 
V~?tle, luıiltere Baıvekill B. Çör· 
'ıl atlu dt'nizi ortaıında bir mil 
l&ıaat yapmıflar ~e yarınllİ dGnya 
"'lhuna eaaı olacatmı 81yledik · 
Itri bir beyannameyi imza etwİf· 
ler.ai. (Atlantik tarla) adı verilen 
l.u beyanname bir takım milphem 
Ve umumi miaah maddelerden 
ilt.retti. 

Bupo Sovyet Rusya ile in · 
tiltere arasında imza edilen itti· 
f~aame bu [Atlu beyanaameıi]ni 
~ru. daha açıklıyor ve Sovyet 
1t•s1 anıa da bu prensiplere itti· 
'•kini temin ediyor. 

l Yeni ittifalmameye g6re; ne 
•riltere ve ne de Ruaya "kendi· 

leri için arazi ıeniflemesi arama· 
)•cak, dipr devletlerin iç itlerine 
~lf&Dıyacaktar. ,, Yahuz Alman· 
)a •e onun mGttefiklerine kartı 
cl~kte olan dipr milletlerin 
lllaeafaatlari pzetilecektir. 

Bu ıu demektir: lnfiltere 
A.IDerika ve Sovyet Rusya harbi 
laferle bitirdiklerl takdirde harp 
~.. evvelki hudutlarına rakilmeyi 
:_....hat etmıektediı. Yalnız yartn 
'Qrulacak Avrupa emniyet 
Ve ıulhunun devam1nı temin hu· 
.,._\lada icabeclerae buıün kendile· 
ti1le beraber d6tüfmekte olan 
ilG~k devle•ler lehine bir takım 
11"•zi ıenitlemeleri yapılacakhr. 

Bu noktada Almanya ve Al · 
-~•Ja ile beraber datlfen küçQk 
llllaıltetler için urpte• dopaa ıuç . 
~tıaaa kartı bir ceza tertibi hiMO· 
"'•aaaktadır. Maam~fih, Anılo 
~ • Sovyet ırubunun müt 
ltfllı" rl için dlflnllcfftttlnG M• • 

dilimiz bu toprak genitlemeainin 
diter milletlerin az toprakların· 
dan koparalacak par~larla mı , 
yolua daha ance yapılmlf haluız 
ilhakları iade suretiylemi temin 
edileceti belli detildir. 

Bizi alakalendıran ve aevindiren 
nokta, dünyanın ü~ büyük Emper· 
yalist devleti olan lngiltere, Ame· 
rika ve Sovyet Rusyanın yarınki 
ıulh' bir hilrriyet ve diter millet· 
lere hayat hakkı tanıma zihniyeti 
ile hazırlandıklarını gör1qektir.Bu· 
nun aksine olarak, toprak ihtiraaı 
veya ne çeıit olur,. olsun bir 
emperyalizm duyjuau ile yapıla· 
cak bir sulhun sürekli bir nizam 
olamayacajının anlaşdması in,.n · 
lak için bir kazançlar. 

Bu muahedeain, maddeleri 
tlfında, yaln1Z ifade ettiti umumi 
mana itibariyle olan büyük bir 
ehemmiyeti de ıudur: 

Şimdiye kadar tayle bir zih· 
niyet vardı: 

· iktisadi ve siyul emperyalizm 
fGden Anılo·Sabon bloku ile 
[lnfiltere, Amerika] ideoloji em· 
peryaliami g(lden SoYyet Ru•ı•· 
nın bufGnkG it birliti irazi bir 
vakadan dotmuttur Yani Sovyet 
Ruay•ı• Almenya:tarafından t~· 
cavGae utr•mHı onu iıter iıtemez 
lnfiltere ve Amerika ile birlet · 
lir111iftir. Yarın kuanalacak mif 
terek bir zaferden aonra [ki bun · 
da Rus1anın payı blyGk olacak· 
tır. ) Aralarmda derin bir anlq· 
maıılık batlayacaktır. Sovyet Rus· 
ya A•manyanın ~ortadan kalkma· 
ti)'le [dlnya ihtilili] fikrini ier · 
çeldeftlrmefe • yeltf!nerek Avru· 
payı iıtlli ede~ektir. Buna taham 
mili etmeıin~ imkan bulunmayan 
lnıilt~re ise Sovyetlerlc yeni bir 
mücadeleye veya Avrupayı Sov 
yet emperyalizmine terke meeb11r 
kalacak tar. 

l..ondra wuahedesin~ lıı.onan l.ir 
madde ile [miltteflkler kendileri 
için 8razi ieniflemesi aramayacak 
ve dlter milletlerin iç ifine ka· 
rıımayacalc] Soyyet Ruıya bu ide
oloji emperyalizminden vaz •eç· 
meyi taahhüt etmektedir. Ve de· 

nilebilir ki, muahedenin bltGn ruhu 
l.u madde ilıerinde toplanmıt ve 
bu maddenin dGnyaya illnı için 
bu :muahede imza oh•nmuftur. 

Hiç filphe yok ki, bu noktanın 
ve mQttefiklerin yarınki dilya sul· 
hu hakkında ne dütldGklnini 
ikinci defa olarak bir az daha 
açık bir tekilde ilin etmesi bir 
çok mllleler Gı.erinde iyi bir te · 
sir yapacaktır. 

Ganill isterdi ki, kendiaine aat· 
lam dostluk batlariyle bath oldu 
jumuz Almanya da harp ıayeleri 
hakkaoda dilnyayı aydınlatsın •• 
Filhakika Almanyanın da dünyaya 
vermek iıtediti bir (yeni nizam]ı 
oldujunu ifidiyoruz. Fakat, bu 
nizamın ruhu, iktiaadi ve siyaal 
eaaaları hakkında bilinen bir feY 
yoktur. 

Anılo Sabon ve Sovyet em 
peryalizmlnin yıkılmall ancak Al 
manya için bir harp rayeai ola· 
bilir. Bu eaki diinya nizamının 
ç6kmesi demektir. Fakat bu ha 
rabenin üzerine kurulacak yeni 
binanın temelleri ve diter mil · 
letler için nimetleri nelerdir? 

lnaanhtın, (yeni nizam)\ bay 
rakdarhk yapan Almanyanın at· 
zınclan bunu 6frenmete hakkı 
vardır. 

•• •• O ·ZV 
Sahip ve BaflDubarrtri 

FERiD CELiL GOVl!N 

G0NDEL1K SiYASi GAZETE 1 
KurulUf Tarihi : 1 KAnunusanl 192.4 

On•klzlncl yll - S..ı : 8336 

AMERIKA'DA 

• 
ikinci 
Ceplıe 
mevzuu 
Beyaz sarayda 

müzakereler 

T1r1ııre •• 
ıoıasıar da ......... 

Londra : 13 (a. a) - Temeı 
gazetesinin Vatinrton muhabiri 
Vaşington rörlımeleri hakk1nda 
şöyle diyor : 

1942 de Avrupa'da ikinci bir 
cephenin kurulmasına ait bütün 
askeri meseleler Beyaz Sarayda 
münakaşa edilmiıtir. Çünkü ayni 
zamanda Pasifik cepheai de var
dır. Siyasi meselelere ielince, bun. 

(Gerilıl • ..-.~· 

.-

Bay Ruzvelt 6ir geminin pverteıi,.de 

V ALİMiZ GELDi 
B. AKiF IYIDOGAN DÜN GARDA 

HARARETLE KARŞILANDI 
Valimiz Bay Akif lyidotan 

dünkü Toros ekspresiyle şehrimi-

ze gelmişlerdir. Vali garda Vila· 

yet, adliye erkinı, Parti reisi, Em
niyet müdürü, birlik reisleri, çift· 

çiler ve kalabahk bir şehirli kit· 

lesi tarafından karıılanmııtır. 

Valimiz kendilerini karşılayan

larla tanışmış ve ellerini sıkmışlar. 

Valimize "hoı ,eldiniz,, deriz. 
Bay Akif lyidotan yarın vili· 

yette vazifelerine baıhyacaklardır. 

Rusya dan Sinop' a kadar 
gelen top sesleri 

.... 
Sittop : 13 ( A. A.) - Karadenizde 

Sino6an Şimal t11rallarından, Sioa•topol 
idiltametl.rinan oe 90lı enplerd•n •iırelı-

li top aeıleri ve bomba irıiltileri ~elmelıfe 

ve geceleri ıehrimiade ıaraıntılar yapmalı· 
tadır. 

1 Sovyetceph~ 

Sivastopol 
savaşları 

son kertede 
Dar .. aazlll 
bir ıdllada 

Donette vaziyet 
Ankara : 13 (Radyo Gazeteal)· 
Almanlar Sovyet cephesinde Si· 
vastopolu itıal etmek için büyük 
bir gayret sarfetmektedir. 

Şu muhakkaktır ki Ruıyayı 
tasfiye arı.usuna matuf olan bü· 
yük Alman toarru:ıu hali başla· 
mamıftır. 

Tivastopolda ceyan eden bü· 
yük top dGellolaranın sesi Türkiye 
Karadeniz aahillerine kadar gel· 
mektedir. 

Donette bir Sovyet grubunun 
çevrilditi iddia olunmaktadır. 

• Moskova : 13 (A.A) - Kıta· 
larımız Sivaatopolda kartı hücum· 
larda bulunmuflardır. Almanı.r 
üç fGnde 60,000 ölü vermiflerdir. 

Stokholm : 13 (a. a.) - Ha
vas ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor : 

Sivastopol muharebesi en tid· 
detli devresine yaklaımaktadır. 
Geçen Cuma giinündenberi tah· 
kimlerin önüne sürülen takviye kı· 
talara timdi esas mevzilere hücuma 
geçmiş bulunuyor. Burada Rus 
mukavemeti bilhassa fiddetlidir. 
Alman kayıpları ağırdır. Bu kayıp 
Sovyet sözcüsüne göre günde 300, 

(Gerili ı laeil aufaü) 

Ankara-/ stanbal 
•• uz ere Yolu bitmek 

Libya ceph••iraa 6ir mfıttelilı tanlıı 

lıtanbul : 13 (Tilrkaöıü Muha· 
birinden)- Bu inşaat mevsiminin 
sonunda lstanbuldın otomobil ye 
ya otobtııe binip mftlcemmel bir 
yol üzerinde Ankaraya aidcbilc· 
ceksiniı, hemde yolu seçmek eli· 
niıdedir. lıter fileye gidip or· 
mantar arasında timal istikametini 
llkip ederek yol alırsınıı, ister 
lımit . Adapazar · Bolu, kandıra 
yolunu tutarsınız. Her iki yol, 
turiım bakımından çok ailıel ve 

1 ÇUKUROV ADAKI ZiRAİ F AALIYET 1 caai~!' ~abahki trenle Ankaradao 
gelen Nafıa Vekili General Ali 
t"uat Cebeaoyun bir muharririmi· 

81.çer - oo··g"" erlerı·n ı.c verdi~i malumata aörc yeni yollarımız lstanbul · Ankara yo-
lundan ibaret detildir. lıtanbul • 

Vazı.yeti tetkı·k edı·ıdı· l:ımir yolu da tamamlanacaktır. lıtanbuldan kalkıp, lımit, Ka-
ramürsel, Yalova üzerinden Bursa 

-----------
l'ruıadı'ı 

••"'• a ..... 
Lavalin Doryo 
ile aı ası açık 

Ankara : 13 [Radyo Gazeteal] 
Londra radyosunun bildirditine 
göre, Fransız fafiat partisi rt:iıi 

Doryo parti menıuplarının silah· 
landırılm11ını iatemif, fıkat Laval 
buna müsaade etme mittir. Lıval 
bu münasebetle dem;ttirki : 

- Kuvvetle iktidar benim 
elimdedir. Doryo iktidara geçmek 
iıtiyor. Fakat bu olamaı. 

Belkide Doryo Pariste k11rula 
cık bir f aıist h6k0metin bı11na 
getirilecektir. Fakat mihverciler 
ıimdilik bundan ileri ıitmemek· j 
tedir. 

Ziraat müdüril Nuri Avcı , ve lzmire gitmek milmkün olacak· 

iaıe m6fcttiıi Kimil ve Ticaret tır. 
Vekaleti müfettitlerindeo SalA- Yeni yollar 11falt delildir, 
haddin Misis ve incirlik mıntaka- f akıt temeli kuvvetli yapıldıi' 
sındaki patöı ve biçer döterlerin için ileride asfalta çevirmek müm-
faaliyetini tetkik etmek üzere mı- kün olacaktır. Zaten devamlı bak-
halline aitmiı ve te-tkikıtta bu- mık, yeni yol siyasetimızin kai-

lunmuılardır. Bu ıradı aubafıla· desidir. 
rı, kontrollere, el koyma kfimc- Bu itlere beı milyonluk bir 

1 adi bilfçe ile ve huıuıi idarelerin 
lerine de icap eden emirler ve- , dar gelirler ile giritilmiftir. 
rilerek ıehrimize dönmflılerdir. 

Evvelki ailn petrol ofiai Mtı
dürü Talha Sabuncunun da itti· 
rakile Çiftçiler Birlitinde yapılan 
toplantıda çiftçinin mayi mahru
kat ihtiyacı teıbit edilditi gibi 

biçer döterlerle patözler , trak
törler ve çapa ameliyesi yapan 

Fırmıl traktörlerinin bilhaaaa ha
ıirın, temmuz ve atuıtoı ıyla
nndıki itlemelerini temin için 
tedbirler ılınmıttır. 

lngiltereye hücum 
Londra : 13 (A.A) - laıil · 

te.eniıı cenub dotu aahilinde ha· 
fif clifman faaliyeti olmqtur. 

Petenin seyahati 
\ıifİ, 13 (ı.a.) - Marefcd Pe

ten dfin akıam cenubi Fransayı 
hareket etmittir. Peten Lejyoner
lerin yapacaAı bir toplantıda bu· 
lunacıktır. 

........... 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

IDgUterere ............ 
ı ........... ı 
ı Londra : t 3 ( a. a ) - ı J lnglltereye yeniden Ka- ı 
ı nada takviye kuvvetlerı J 
ı gelmlftlr • ı 

ı ........................ ı ,.,.111arm 
Dallllarllar 
••llalllretl 

Batan Japon w•mi•i 
Ankara : 13 [R•dyo Gazete•I]· 
Japony~da Alaskada Dakharbur 
üssünd elde etmek için kuvvetli 
bir filo göndermişti. Fakat bu te
şebbüs müsbct netice vermemiıtir. 
Dün Japonların birçok gemisi ile 
diter üç gemisi babrıldı. 

Çunkinı : 13 (A.A) - Çin 
kuyve'leri bGttia cephelerde u.a· 
mi mukavemet iastermektedi•. iki 
k•uba istirdat edilmiftir. 

Vaıinfton : 13 (A.A) - Ja· 
ponlaran Dalrharleur yakinlerine 
asker çıkardıtı hakkındaki haber
ler a111 11zclır. 

Vqington : 13 (A A) - Ha· 
vay adalara kumandan• Midvey 
mabarebeıinde kaybolmuttur. 

Maltaya akın 
Malta : 13 (A.A) - Dilo ak· 

tam bir çok mihver tayyaresi 
Maltanın tima\ hatısına yanrın 

bambalara atm•tlardır. 
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Amerikalılcl·r Şehir Meclisinin 1 Bölge Sanat okalii;,·a_ 
intikam aldı mı?· toplantısı :.bina IJQ,ptırılııgor 

A 
mt'rilra donanmasını baskınla ciddi ı.a~ ~a!a ~ğ.rattıktan sonra 
sırasile Guam ve Wake adalarını ve Fılıpınlerı ışaal ed~n Jap· 
onya bir taraftan Amerika ile Avustralya arasındald cenubi 

Pasifik yolunu kontrol ederken diğer taraftan orta Pasifikteki Ameri· 
kan üslerini zapta kalkışmak suretile taarruz teoşrbbiisünden vaıgeç
mediA-ini ispat etmektedir. Japon donanması Avustralyaya yakın Mrr· 
can denizinde yaptığı taarruzun üzerinden bir ay geçmeden Midway 
Amerikan üssüne hücum etmit ve bunun akabinde de bir Japon filosu 
Dutch Harbour'a saldırmıştır. Biril>irinden binlerce mil uzakta bulunan 
müteaddit hareklt sahasındaki faaliyetile Japon donanması dütmanı 

Şehir Mrclisi 18 lıaıiran per· 

şcmbc günü fevkalade l>ir içtimaa 

davet edilmiştir . Bu toplantıda 

Şf'hir temizlik itleri "adro ve ÜC· 

ret vuiyeti tetkik edilecektir. 

ı ........................ ı 

1 SEHIRU ! İ 
Çuval ve kanaviçe 
tevziatı başladı 

! Yeni çıkacak T•••r· ı 
• ruf bonol•rınd•n mu· ı 
ı: h•kkak bir ten• elmah ! 

ara)ıp bulmaia azmetmiş göıünüyor. 

Tıcarct Vekaletince lçel vi
la}·etine tahsis olunan çuvısl ve 
kanaviçelerin tevıiine başlanmıt 

tır . Tevziat, mübrem ihtiyaç sa 
hiplerine yapılmaktadır. 

san. Bonolar en güzel • i ve karii t•aerruf vasıta· i 
ı aıdır. ı 

: ........................ : Japonyadan en az 3000 mil 
meaafedelı:i Midway adasına kartı 
girişttikleri harekatta Japonların 
nakliye gemileri kullanmalarından 
bu adayı işgal etmek istedikleri 
manisı çıkarılmaktadır. Gerçi 
Midway gibi hareket noktaaından 
uzak müstahkem bir üssün işgali 

için harp gcmilerile kıtaat nakli 
kAfi gelmiyeceoiinden bu harekatta 
nakliye vapurlerının lrnllanılm"ası 
zaruri görülürse de bu naldiye· 
ferden bir kısmının Paııifılc engin· 
lerine açılan Japon donanml\sının 
levaıım ve mah;ukatını taşımakta 

1 1 

olduğ'u, bir kısmının da Mı(jway 

harp limanı a~zına batırırarak 
limanı kapatmak için göturüldlijü 
kabul edilebilir. Esasen Ameril<a· 
lalar batırdıklarını ıfülia ctti1'1f' r i 
nakliye gemilerinde kıtaat oldu· 
tuna rtair bir iddiada bulunma

maktadırlar. 

Filhakika Japon donanması 
için Amerikanın ileri karakolu 
meaafesindeki Midvey edaaırıın 

ı.aptı ar1.u edilirse de \ apılan bu 
harf'kittan istihdad edilen baılıca 

gaye Tokyo ve diR"er Japon şehir· 
lerini bombardıman eden tayya
releri taşıyan ve bu adada Ü.o;len · 
dıkleri istihbar crlilen tayyare 
aemilerinin tahribi olsa gerektir. 

Netekim Japon donanmaıı 

aynı maksatla timali Pasifikteki 
Dutch Harbo1Jr'a aa taarruz et
miftir. Bu taarruzlarda Japonların 
Amerikan deniz ve hava kuvvet· 
leri tarafında~ karşılanacaklarını 

hesaplamış oldukları gayet tabii· 
dir. Bu sebepledir ld mütearrı~ 

donanma büyük mııharebc gemi· 
lcrile, a~ır kı uvaıörler<len ve 
tayyare gemilcıinden teşkil edil· 
mittir. 

Pasifik harbinin başlangıcın· 
dan itibaren altı ayı mütecaviz 
bir ıamandanbcri Amerikan do · 
nanmasının Japonya sahillerine 
yaklaşmak şöyle dursun FiliP.in· 
lerae ve Korregidor adasında 

aylarca mahsur kalan güzide kuv· 
vetlerini kurtarmllk için dahi bu 
sulara sokulm•ma11na mukabil 
Japon donanmuı kendi üssünden 
vasati bir hafta devamlı seyirle 
uı.aklatarak Pıfıifitin orta"ında 
ve timal nihayetindeki Amerikan 
ilıleri ününtle 2öıü"er <'k düımana 
meydan olrnmuştur. 

Amerika keşıf tayyarelerinin 
Japon donanmasını adanın bom· 
bar<iımanından bir gün evvel de
nizde görmuş oldukları bildirildi
gine göre bu keşif Amerikan
müstahkem mevkiinin ve donan· 
masının baskına uğramasının önü-
ne geçmi1itir. Eğer Japon donan· 
masına verdirilen zayiat hakkında· 
ki haberler doğru ise Amerikalı

lar bunu daha ziyade adada'ki 
hava meydanlarında hazır tuttuk
ları tayyarelere medyundurlar. 
Filhakika Japonlar tayyarelerini 
yalnız tayyare sremilerinden hava
landırabildikleri halde All!erıkalılar 
hem tayy11c gemilerindeki ve 
hem de karadaki tayyarelerinden 
faydalanarak üstünlütii temin et
mişlerdir. 

Bu muharebede her iki taraf 
donanmalan arasındaki kuvvet 
farkı malum olmamakla beraber 
Amerikan kuvvetinin en mühim 
uıııurunu hava kuvveti vı bilhH· 

• sa torpido tayyareleri teşkil etse 
gerektir. Japon donanmasından 

birisi ağır, ikisi hafif olmak üze. 
re üç büyük muharebe gemisi ile 
6 kruvazör ve ~ nakliye gemisi-
nin hasara ugraması ve 3 tayyare 
gemisi ve bir muhribin batmasile 
neticelenen Midway muharebesin· 
de Amerikan zayiatı bilinmemekle 
beraber Japon zayiatının hayli 
mühim olduğu söylenebilir. Ma
mafih Amerikan za}İalı hakkında 

Japonlar tarafından bir iddia vaki 
olmadıkça bir taraflı mü\alaanın 
kı}·mt-ti azalmaldadır. Buna rağ

men Japonların Midway harekatını 
başaramadıklarına hükmetmek ica
bedcr. Fakat Amerikan donanma· 
&ının Japonlardan intikam aldığını 
kabul etmek do~ru olmaz. Ame
rikan donanması için bu intikam 
ancak taarruz teşebbüsünü e c 
alarak Japon adalarına saldırmata 
muktedir olduğu zaman mevzuu· 
bahs olabilir. 

Hulasa; Midway muharebesin 
de Japon donanması söylendiği 
kadar mühim hasara uğratıldıysa 
üssünden 3000 mU U7.akta yiırab 
kalan bu donanmanın Amerikan 
donanması tarafın<'fan takibet1ile-
rek imha edilmesi la11mdır. Aksi 
taktirde dünyayı velveleye veren 
haberlerin mübal4ğ'alı oldu~unu 

kabul etmek gerektir. 

Lise ve ortaokul 
mezuniyet imtihanları 

Maarıf Vekaleti talim vt: ter · 
biye heyeti, lise ve ortflokullar 
imtihın talimatnamesinin 51, 58, 
62 ve 70 inci maddelerinin de~it· 
tirilmesine karar vermiştir, 

Bu detişikliQ'e fÖr~. liıe ve 
ortaokul mezuniyet imtihanına 

rireceklerin dilekçeleri v ekaletçc 
münaıip rörülecek okullara hava· 
le edilecek ve imtihan okulda 
yapılacaktır. 

Nisanda müracaat edenler 
haıiran, temmuzda müracaat ede· 
nler de eylul devreıinde imtihana 
alınacaklardır. 

ilk okul 
şahadetnameleri 
ilk okul tahadetnamcıinin fi· 

atı, malzeme fiatlarının yükııt:I· 

meıi yüıünden, 5 kuruıa çıkarıl 

mıttır. 

UZAKLARDAN 

Merkez Maarif memur· 
luğu ihdas edildi 
Ô~ı endiğimiıc göre , Maarif 

Müdürlü~ünün kadrosuna yeni 
bir memuriyet açılmıttır. • Ada· 
na Meı kez Maarif Memurlu~u 0 

adı altında çalışacak bir Maarifçi 
Merkez. ilk okullarının bütün iş 

lerini tedvir edrceklir . Meıkez 
Maarif memuru bugünlerde tayin 
edilecektir . 

Arıkoğlu okulunun 
inşaatı başlıyar 

Mebusumuz. Damar Arıkotlu· 
nun Dikilide yaptırmağa lcarar 
verdi~i sıcak bölge tipi köy oku· 
!unun hazırlıkları temamlanmış ve 
ihalesi yapılmıtlJr . Okulun hir 
haftaya \tadar temel atma töreni 
yapılacaUır. 

Güreş çalışmaları 
Beden Terbiyeei Seyhan böl

gf'si jüret:•alonunun yaun l\C&k 

ol<lu~u göz önünde tutularak gü
reof çalışmalarının açık havada 

yapılması muvafık aörülmüş ve 
gürf'f minderi Atatürk parkında

ki yüzme havuzu yanına nakle
dilmiştir. Güreş çalışmalarına bu· 
rada devam edilecektir. 

Yardım sevenler 
cemiyeti reisliği 

Adana yardım ıevenler cemi
yeti reisi bulunan Ba.> an~ Güıide 
Üstünün tehrimiı.den ayrılmaaı 
müııasebetile y~rine Brf Kinunu
sani ilkokulu baıöQ-retmeni Mür
fidc Akyolun ıeçildi~i haber 
alırımııtır . 

Kız enstitüsünde 
ders vaziyeti 

Maarif Velcileti talim ve ter· 
biye ht"yeti, kız. enstitülerinde 
yemek, dıkiş ve moda tedrisatın
da cietişiklik yapılmıştır. Çamaşır, 
moda, çiç~k. yemek pifirme proı· 
ramları da ihtiyaca uygun bir 
hale konulmuştur. Keyfiyet alii· 
ka:ılara bildirilmiştir. 

Yüzme kursu 
yarm açılıyor 
Atatürk parkındaki yüzme ha

vuzundan istif a<le edilmek ıurc· 

tile yarınki paıaıteıi ıünü baı 

l•mık ve 30 haı.iranda hitam bul
mak ilıere Seden Terbiyesi Sey-

han Bölıeainin nnareti altında 

yüıme, atlama ve ıu topu dip· 

lomalı hakem kunu açılacatını 

evvelce haber vermiıtik. Bu kur

sun mtldjrliltünii bölacmiı Beden 

terbiyui Müdürü Bay Rıza Salih 

Saray yapacaktır • 

Kurı Müdürü refakatine ~· 
rctmen olarak verilen ıu ıporlara 

federasyonu }İh.me mütehaas111 

Abbas Sakarya , ~retmen mua
vini Mualfer ôkıüzer fehrimiı.e 
rclmif bulun~kt&Qırlar . Kurıta 
takibedilecek ameli ve nuaıl dere 
letin progı amı tcıbit ve kursun 
iç hizmet talimatı tanzim cdilmif 
tir. Kursa girtcek yüzücü mual· 

limlerin bu talimatnameye göre 
hareket cdect:kleri bölgemiı Mü 

dürü tarafındın yayın yapı!İnıı· 
tır. Yarın Atatürk anıtına mera· 

simle çelenk konacak ve yüzme 
havuzunda tedriaat baılıyacaktı r. 
Muhtelıf bölrelerden tehrimiae 

aelen yüzGcülerimite hot lflldin 
der ve bıpn.lar dileriz. 

ikmal imtihanları 
Şehrimiz ilk okullınnda aon 

11nıft bitirme ikmal imtihanlarının 

15 haıiran paaarteai ıflnQ yapı · 

laeatı haber ıhnanıflır . 

Memleket hastanesi 
rontken mütehassısı 

Bir müddettenberi asker • 
lik vaıifeıini ifa t".tmelte olan 
Memleket haetaneıi rontken mü . 

teh11sı11 doktor Zıya Tiimıöreıı 

ter hiı ediltrek ellli vuifaine 

başlamıttır . 

• 
Meçhul adamm parası -Almanyada çocuk bahçeleri 

Almanyada Nürnberg kasabasında bugünlerde 
bir aile garip bir hadise karşısında kalmıştır : Ai· 
lenin 14 yaşındaki kızına, meçhul bir kimseden 250 
mark almak için bir havale gelmiştir. Ayni zaman
da bir izahat mektubu da çıkmıştır. 

Mektupta, parayı yollıyan adam, on sene ev· 
veli işsiz kaldığl bir günde, 4 yaşındaki kızın evi
nin önünden geçer ken kuçücük kızın elinde büyük 
bir pasta görmüş. İşsizlikten parasıı kaldığı için 
açmış. Kı~catızdan pastasını kendisine vermesini 
rica etmiş. Küçfik kız, elindeki · pastayı verdikten 
başka ridip evlerinin içerisinden arayıp buldutu 
bir büyük elmayı da rctirip bu adama varmış. 

Fakat elma, kızın kumbarası çıkmış, Kumbara, 

cima şeklinde imiş, işsiz amele, bile bile kumbara

yı da alıp ıitmiş. Kumbaranın içerisinde 13 mark 

bulunuyormuı. 

O zamandanberi vicdan azabı duymakta olao 
meçhul şahıs. nihayc l kızın hakkını ödemek için 
geçenlerde bellediA"i evin adresine, kııa 250 markı 
göndermiş. 

• • • 
Son zamanlarda her memleket .sıhhat bakımın· 

dan umumi bahçelere çok ehemmiyet veriyor. Harb 
zamanına ratmcn, her tarafta bahçelerin sayısı git· 
tikçe çoğalmaktadır. Am"le taburlarana, bot zaman· 
da askere ve hatta talebeye yeni yeni bahçeler 
yaptırılıyor. 

Son zamanlarda çocuk bahçelerine de büyük 
eliemmiyct veriliyor. Harbin başlan~cına kadar 
Almanyada on bin çocuk bahçesi vardı. 

istihkam, amele taburları ve muhtelif cemiyet· 
ler sayesinde Almanyada çocak bahçeleri 1941 yı· 
lı sonuna kadar çoQ'alarak 30,000 e çıkmııtır. 

Şehrimiırle yapılması karar
l•tt ırllan Bölge Sanat okulunun 
inşaatına ait haıırlıklarma baş

lanmııtır. Bu it için Maarif Ve· 
kıileti bir de mimar aöndcrmit 
bulunmaktadır . Gelen mimar il· 
gili nıakanılarla temaslarını ve 
tetkiklerini bitirmiştir . 

ÔtrendiA'inıiı.e &Öre Sanat O · 

kulu Tüı kiyede yapılacak en bü
yük tipte olacaktır . lnwaatın ih
tiyacı karf1lar bir kıamının yeni 
dcra yılı batında temamlanaca~ı 
umulmaktadır . Vekillik mimarı , 
yapılması kuarl••lırı)an okullar 
hakkında tetkikat yapmak üzere 
Ceyhan , Tarsus ve Hataya da 
ıid~cektir . 

Ceyhanda ekmekler 
homur çıkıyor 

Ceyhan : 13 ( Türkıöıü mu· 
habirinden )- Son aünlcrde Ccy
handa ekmelilcr çok hamur bir 
halde çıkmaktadır . Halkımız bu 
vaıiyettr.n pek milıtekidir. Fırın

ların sıkı bir kontrole tabi tutul· 
maaına ıiddctle ihtiyaç vardır . 

Yeni getir:ilecek 
manifatura eşyası 
Hindiıtandao ııetiri&ccek ma· 

nif at ura t'fyuırıdan Mera.in tüc 
carları hiaseıine isabet eden mik· 
tarlar" ait akreditif muamelesinin 
ikmal edilm~k üure olciufu öi
renilmittir . 

Yeni ~pullarımız 
P.T.T. he.abana Ankara'da 

"Güzel S.natlar Matb .. ı" nda 
buılmak. iiaa:re olen yeni lnönO 
pulları ile, Kızdıy tarafından aynı 

matbaada baatınlması kararlaftır· 
ılan is~imbil ki~adı örneklerini 
aördük. iyi yelifl"lit bir Türk bas· 
lu milleha .. ıaanm teknik ftfHQ'inde 
bulundufu bu matbaada rerek 
pullar, ıc:r ek ilk an bil ka~ıtları 

için, biı baakı itleri ile utraımı.k· 
ta olaı.~arı, cidden övündürecek 
bir muvaff akiyet elde edilmittir. 

Güzel çiıilmiı ve iyi baaılmıı 
milll pulların ehemmiyeti ilzerin1e 
fırsat dütUlkçe durmufuzdur. Pul, 
para ribi, enternaayonal Alemde 
bir milletin ideta ı.evk miyarıdır. 

Veni pullar üzerindeki lnöı,ü 
rcımi, bir Offaet tabi'dir ve td· 
erruıtı belirtmekte en yeni Av · 
rupa ı,ulları ilzerindeki yüz reıim · 
!erinden faıla, muvaffak olmuştur. 

Matbaa teknisyenlerini tebrik 
ederi&. Bu ıanat böyle ilcırlerlık 

çe biı.e ~k yak1ndı1 kendimize 
ait her türlü baskı itlerini hem 
memloketimiıde yapmak, hem efe 
isteditimiı. aibi yapmak imkanını 
verecektir. 

idare amirleri 
arasında değişiklik 

Oahl&iye Vekaleti ıerek mer· 
kez kadrosunda. 2'erek vilayetler 
kadrosunda bulunan idare lrnir· 

Jeri araamda geniş detifiklik yapan 
bir kararname hazırlamaktadır. 

Kayıp 100 lira 
Dün ıaat 18,'20 de belediye 

caddesinde Tan Kunduracvi ile 
Osman Toparlak ticarcthaneıi 
arasında çantamdan 100 lirayı 
düıürdüm. Bulup getirenlere ya· 
rıaına halilinden verecetim . 

iktisat müdürlitünde 
Hikmet 

Ev aranıyor 
Yaz mevsimi için iki üç 

odalı su tertibatı ve elektriti 
olan kullamıb bir ev aran· 
maktadır. ldarehanemize mü· 
rıcaat edilmffi. C. 

-- ··-- . . - _-:·-- -- ~ 

2 SaYJa 

Çok çooutıu 
memurlara zam 

Mrdı:ıtt'ıı ıuıı çıkaıı bir lı;ıı 

ııoııhı dürt ve daha ful• çocu~tı 
LMluıuuılara dördüncü ~ocuktırn 

ıtiharf'n b~her çocuk için verile· 
celt maktu an a} da iki btiÇa\ lira· 

nın memurlara ne suretle verile· 
cefi hakkında maliyeoce bir iuh· 

name haaırlanauıtır • Buna röre 
19 ya11nı bitiren erltek ve 25 ya· 
ırnı dolduran veya evli bulunan 

kı:ı çocuklarla reımi veya husuıt 

daire ve müe11eıelerden ve ha. 
kiki veya hOkmi fahıslardan ay

lık ve aündelilt alan cr1'ck ve kız 
çocuklar hakltında bu zam tatbik 

edılemiyece~inden çocuk adetle· 
riııden evvell bu kabil olanlar 

düşüldülden sonra geriye le atan· 

ların üçten faz.lası için zam veri
lecektir. 

Evli olan 25 yıttından lciiçilk 
kız çocukların mahkeme ltar'arile 
ayrılıkları olıa dahi evlenftte hal· 

leri devam ettiğinden bu zam<ian 
istifade ,.demiyf!Cf'klerdir. Ancak 
dul kalan 25 ya~ını geçmemif 
kızlar başka yeı terden ıelirleri 

olmamak ıaı tile bu yardımdan 

istifade edeceklerdir • 

infakı kendilerine ait olan ve 
yetim maefı almayan üvey ço
cuklar için de bu ı.am vefilece
Q-inden ummın tahakkulcund• öz 
ve üvey evlitlarının heHp edil· 
mcıi liıımdır . Çocuk ıamauna 
müstahak olanlara doldurulmak 
üz.ere b1r beyanname verilecek
tir . 

t0RKIYE RaJ.qo$u 

ANKARA RaJyoıa 

PAZAR - 14.6.1942 

8 30 Program ve memleket ~aat 

ayarı 

8.33 Mibik : Hafif Parçalar (Pi). 

8.45 Ajanı Haberleıi 

9.00 Müzik : Hafıf Parçalar ve 

Marşlar (Pi.) 

9.15/ 

9.30 Evin ıaati 

12.30 Proıram ve Memleket saıt 

Ayarı 

12.33 Müıik : Oyun Havaları. 

12.45 Ajanı Haberleri. 

13.00 Müzik : Şarkı ve Türküln. 

13.30/ 

14.30 Milı.ik : Radyo Salon Or

ke.trası. ( Violoniıt Necip 

Aşkan). 

18.00 Prolf'811l ve Memleiret saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or· 

kestraııır). 

ı~ 40 Müzik : Fasıl Heyeti. 

19.50 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Ankara lıkbahar At Ko1u· 

lannın Neticeleri. 

19.55 Müzik : Karışık Plaklar. 

20.15 Konuşma (Tutum ve Bakım). 

20 30 Müzik : Kantık Makamlar· 

dan Şarkılar. 
21.00 Zira.t Takvimi. 

21.10 Temsil. 

21.30 Müz.ik : Karıtak Proıram 

(Pi.) 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı haberleri 

22 45/ 

22.50 Yarınki Proıram ve 

Kapanı' 

Nllet91 ıczaı 

f UlT ECZllSI 
Veni Poıt-hane yanhide .., ............................ .. 
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Afmanyeya 3000 
tayyare ile 

akm yapılacak 
:Aııluu s : l ~i (Radyo G•zet••l)
Boıton rad}OIU , Almanyanın 
2000 ve hattt1 3000 uçekla lıum 
balan"ca~ı aünlerin uuk ulırıııdı 
tını ıöylemcktedir . 

Irandaki • 
ıaşe 

durumuna dair 
Ankaraı: 13 (R•dyo G•z•t••l}
Alının radyosu Irandaki iaşe du
tı.ıınunun fena olduA-unu bildirmck
ledir. Bunun Rusyaya mühim mik
darda iaşe lmaddcsi göndt"rilme· 
•inden ileıi geldiği iddia edilmek
tedir. 

lngiliz hükumeti 
güya başka tarafa 

nakledilecek miı 
~•kara: 13 {Radyo gazete•l)
Sırp radyosu tuhar bir haber ve
rerek, lnailiz hükumetinin Ottava 
"eyıhut Kap şehrine naldedil
llaeei muhtemel oldu~unu ıöyle

lllİftir. Bu haberın çok mevsimsiz 
01dutu ıöylenebilir. 

Amerika' da 
(Bası 1 inci sa7/aıfa) 

1•rın arasanda h6riyetindcn mıh· 
rllın edilmiş milletlerin barıı ve 
tınniyetlerinin muhafazası vardır. 
Polonya ve Baltık memlelt etleri 
btı rnemleketlerdendir. Müzakere· 
ltrin Türkiye'ye ve botaztara ta· 
lllu\ eden meseleleriyle başka 
lllt~lelere de teşmil edilditinde 
fiiphe yoktur. 

Vaşin1rton : 13 (a. a .)-(Uni· 
ted Pres.s) : ikinci bir cephede 
l16rruıa 1reçilmesi hakkındaki ha
ber, her yerde heyecan uyandır· 
ıtıııtır. Bu mesele ile alakalı ola
rtk herkes kendi kendine ,u iki 
IUl)j sormaktadır: 

•Bir kara ve yahut hava la
•rruz.umu olacak ve bu taarruz ne 
t&rnın yapılacaktır?,. 

Bir çok kongre üy~si, Rcy:ıı 

Sırtym demecinde hemen derhal 
bir kara taarruzu yapılmuı hakkın· 
~ bir varit bulunmadıtanı kaydet· 
ı.aektc, fakat Amerikan hava kuv· 
~~tlerinin iştirakiyle lngiliı ha~a 

11CUmlarıoın gittikçe faılalqması 
111 Sonbaharda Fransa'ya bir ih 
'iç ve istifi hareketinin tıtkibcde 
Ctti ümidinde bulunmaktadırlar. 

.. Kongre üyeleri, bu istilanın 
~~!ik milletler tamamiyle hazır 
~"'.-.elan önce yapılmaması 1rerek· 
h.i beyanda müttefiktirler. 

Beyaz Sarayda M. Molotof 
ltrefine verilen öQ'le ziyafetinde, 
'~tndan Mr. Hill, Avrupa'da ikin 
~r cepht-nin mümkün olduğu 
ıı- r çabuk kurulması gerektiti· 

1~ •öyteditl umın ziyafette bu
~"'*' kongre üyeleri Mr. Hill'i 
•ratette alkışlamışlardır. 

lagUterırı ıeııa 
l .. r111.. llıtaları 

londra, l' (a .a.)- lnıiltere}'e 
~~"iden Amerika kıtalaıı aclmif -

1tlir. 

londra Anlaşması 

•111tar gaııteıı 
aııer r•mror 

t Sofya, 13 (a a.) - Butrır ıa· 
btteıj Slovo, Sovyet-lngiliı mua
~dtainin 10 rün ıonra hüküm
~ 1 1'ıtmaya mahltilm oldu tunu, 

01 
anlaşmanın fena vaziyette 

11 
'" kominiıtlere cesaret v~ kuv 

rtıtt 'lermek için yapıldıtını yu-
•~tıdır. 

ispanya hariciye 
nazırı Romada 

b, !"•drit, :3 (a,a .) - · ispanya 

• . ' 1Ciye n11ırı Sunycr Romayı 
•taaitt · ır . 

TORKSôzo 

Türkiye-Bulgaristan 
gümrük mukavelesi 

LONDRA - MOSIOY A 
PAKTI VE BERllH 

Bertin, 13 (a.a ) - Havas: ln
ıriliz-Sovyct muharebesinden bah· 
seden bilhassa 1942 de Avrupada 
ikinci bir cephenin açılması ve 
lngiliz · Rus işbirliğine harpten 
sonra devam edilmesi hakkındRki 
fıkranın üzerinde duran Berlin rad· 
yosu, bunda Sovyetlt"r birliğinin 
Anglo- Sakson müttefiklerine yap· 
tığı ümitsiz müracaatların bir te-
7.ahürünü görmektedir. 

l.tanbul : 13 tTürksöz.ü Mu · 
habirinden) - Bulgariıtanla yeni 
bir giimrük ve hudut mukavelesi 
yapılmıttır. Mukavele, dün. Bulga· 
riıtandan gelen demir yolları he · 
yeti tarafından getirilmiştir. Tas· 
dikinden sonra meriyete g'İrecek · 
tir. Buna nazaran Avrupaya gi· 
decek ve A vrupadan gelecek e, · 
yanın ilk muayenesi, Cesir Mus · 
tafa Papya (lsvilengrad), Dedea· 
taç yoliyle Yunanistan ve ileri· 
ıine g'iclecek mallarınki ise Kuleli 
Burgazda (Pityon)da yapılacaktır. 
Hattın 20 haziranda işlemete açıl· 
muı l&:uYvetle muhtemeldir. 

Sovyet cephesi 
( Başı 1 i11ci sa7/ada ) 

}'ani hücumun başındanberi 16 bin 
kişidir. Son üç gün içinde 50 ka· 
dar Alman tankı, bir o lc:adar da 
Alman uçağı tahrib edilmiştir. Fa
kat Almanlar bu kayıplara taham· 
mül edebilirler. 

Almanların Sivastopol önüne 
yıtdıkları kuvvetler az çolc yakın 
bir tarihte vazifeleri ifaya imkan 
verecek kadar çoktur ve kayıpla· 
tına r3ğmen havada ve karada 
üstünlüğü mu haf aza ediyorlar. 

Cephe hattı şimdi on beş ki
lometredea ibarettir ve bu dar 
toprak şeridi üzerinde müthiş sa· 
Y,ıda top yıtılmqbr. Sivastopol'a 
!f ar,ı kullanılan toplar arasında en 
büyük toplar vardır. 

Alman muhabfrleri telgrafla 
rıııda, Alman aıkerlerinin şimdiye 
kadar hiç bir yerde Sivastopol 
kadar k .ıvvetli bir kale önünde 
bulunmadıtını kaydediyorlar. Al· 
ınan askeri mahfil eri de Sivasto 
pol'un • ahnması için bir kaç pn 
daha geçecetini ihsas ediyoılar. 
Sivastopol'un ıaptı. Almanya'ya 
kaıandıracaQı prestij, ınu11a{faki
yetinden ba~ka Kafkasya'ya yapı· 
lan ileriki harekatın gelişimi için 
önemli olacatı tibi bütün cenup 
cephesinin deniz yolundan iaşesi 

bakımından da kıymrtli olacak ve 
Alman demiryollannın yükünü çok 
hafıfletecektir. 

Harkof cephesinde Von Bock 
tarafından baılandıtı dün Sovyet 
kaynaklarından haber verilen yeni 
taarruz hakkında Berlin'den hiç 
bir teyit haberi alınmamıştır. 

Moskova şimdiye kadar Al 
manların tam bir ay önce naşlıyan 
Timoçenko taarruzu esnasında kay
bettikleri topraklardan hiç birini 
geri almıya muvaffak olamadılda 
rını bildiriyor. Her halde öyle gö
rünüyor ki halen ffarkof ccphcsin· 
de çok ıiddetli savaşlar olmakta· 
dır. 

Berlio : 13 (A.A) - Sivrs · 
topal iatlhkiwlt1rmdau bazıları 
dilfmuftür. 

Ecnebi radyo dinleyen 
bir Fras12.a ceza 
Pariı : 13 (A.A) - Bir Fıan· 

ıız vatandaşı lngiliz radyoa . nu 
dialediti için para cezasına mab· 
kilm edilu.İf v~ radyoıu müaadere 
edılm iftir. 

t••DOKTOR••t 

i ~~~~~~~ ... ~.!!~ ! 
Müt•lıaşım f 

ı Hastalarmı heriÜn sa· f 
ı at 15 ten sonra Kızılay ci- ı 
• vannda 18 numarala evde i 
t kabul eder. 14339 

••••••••••••• 

............. 
Amerika Askerine 

ayda 50 dolar 
Vaşington, 13 (a.a.) - Ayan 

meclisi askeri ücretlerinin arttırıl
ması hakkındaki kanun projesini 
kabul etmiştir. Askerlere veriltcek 
aylık asgari ücret 50 dolar ola
rak tesbit edilmiştir. Kanun 1 ha
ziran 1942 tarihinden itibaren mu
teber olacııktır. ............. 

AFRIKA'DA 

Bomıı ltltl• 
oeplledı dlD 

barelletı geçti 

Tobruk işgal 
edilmek isteniyor 

Ankara : 13 [Radyo Ga2•t••I] 
Almanlar Libyada Birhakimi iş 
aaı ettıkten sonra şimdi de Tob
ruğu işgale kalkışmıştır. 

Kahire : 13 ( a . a . ) - lııgi
liz kuvvetleri bütün mevzilerini 
muhafau etmektedir . F.l'aden 
bölgeıindelli Mıhver a~ınları ne
ticeıiz hlmııtır. 

Bertin : 13 ( ı. a. ) - El'aden 
batısında Alman kuvvetleri iler 
lemete devam etmeUcdir. 

Kahire : 13 (A.A) - Şimdi 

lngiliz. bava kuvvetleri Girit ada · 
sın.laki askeri üaleri hırpalamak· 
tadır. Çunkii Rommele takviye 
ve malzeme buradan ptirilmek· 
tedir. 

l..Oodra : l3 (A.A - Royteria 
askeri muharr ri yazıyor: Libyada 
ki mihver hareketi siTdilik bir 
kaç kilometrelik bir toprak ka· 
zancı elde edebilmi,tir. 

Kahire : 13 (A.A) - Almanlar 
Libyad1t c..,phenin her tarafında 

Berlin radyosuna göre, yeni 
muahede sadece Sovyetler Birli · 
~inin harp malzemesine olan ace· 
le ihtiyacını teyidetmcktedir. Ve 
Molotof'un bu pıopağanda muvaf· 
fakıyetini el·Je etmek için de 16 
gün uğraşmak zorunda kalması 

da manalıdır. 
Radyo, yeni pakta l'Ovyetle· 

rin büyük korkusunu sezmekte, 
(Stalin, Ruzvelt, ve Çörçil kartı· 
lıklı itimatsızhklarına çare olarak 
yeni bir muahede imzalamışlarsada 
muahedelere ne deter ve-rdikleti 
malumdur.) Demektedir. 

Berlin, 13 (a.a.)- Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Bugün alman hariciye nazırlı· 
tında basın konferansında yeni 
ln1riliz • Sovyet muahedesi hak· 
kında sarih surette vaziyet alın· 
mıştır. 

Alman görü,üne 1röre, bu ye-
ni anlaşmalar, Moskovanın bugün 
rerek siyasi gerek askeri bakım · 
dan içinde bulundutu felaketli 
vaziyeti belirtmektedir. 

Alman hariciye nazıı lı~ı söz· 
cüsii, demecini şu cümlelerle bi
tirmiştir: 

Bu yaz başla• gacında karşı 

tarlf bir pakt ,yapmıştır. Yazın 
sonunda ve sonbaharda, lcb\iğlcr
le anlaşmaların mı yoksa bizim 
üzerine dayandıtımız mutlak rea
litelerin mi ehemmiyetli oldutu 
görülecektir. 

ilerlemete ba,ladılar. Tank ve 
piyadeden mürekkep diifman kuY· 
vetleri Eladeo iatikametiade ve 

dotuda ilerlemiflerdir. Dilfma11 
timdi ıol cenabına cl6nmektecl"r . 

itan . 
IHHISARLAR ADAHA BlSMOOORLOGOMDEN · 

Çay yerine kullanılan Anadolu 
ayı otu hakkında 

otu, 

Anadolu otu, ayı otu ve sair namlarla yetiştirilen r:abatlar· 

dan kurutularak Çay yerine kullanılmak, satmak ür:ere ellerin· 
de mevcut bulunduranlar mevcutlarını bir beyanname ile 20-
6-942 akşamına kadar inhisarlar idaresine bildireceklerdir. 
Bu ııabatları , çay taklit edilerek işlemek, kurutmak, istihlak 
eylemf'k kaçakçıhkhr. Mezkur tarih~ kadar beyannam~ verme· 
yenlerlt' . hilafı hakikat b~yanname Vt'rt-nler ve bu tarihten 
sonra uu ınaJdelni uulunduranlar hakkında kahve ve çay in
hisarı kanundaki cezai hükümlerin tatbik t-dil~ceği iları olunur. 

13- 14- 16- 14253 

OSMANiYE BELEDiYE RôSLiGINOEN : 
Kasabamızın elektrik tesisatıoın kapalı zarf usulile eksilt

mesine talip zuhur etmediğinden 8161942 gününden itibaren 
15 gün uzahlmıştır. Talib olanların 15/6/942 pazartesi günü 
saat 14 de belediyemiz Encümenine müracaatlara ilin olunur. 

11-12-13- 14 14245 

i 1 an 
Belediye riyasetinden: 

Belediye mt-clisinin olağan üstü olarak toplantısı•• lüzum 

hasıl olmuştur. Ruznamesi aşağıda yazıh olan bu toplantı 
Haziranın 18 inci perşembe günü saat on altı da belediye 

meclis salonunda yapılacaktır. 
Belediye kanununun S5 inci maddesine tevfikan ilin olunur. 

RUZNAME: 
1 - Temizlik işleri ameleleri kadro ve ücret vaziyetinin 

tetkiki. 14261 

Sayfa 3 

i•>+++o+ıO>+Oı'°"°'++'°"°'~····+o-ott 

Çamlar Oteli : 
ı AÇILDI 
ı İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam· • 
ı lar oteli bütün k~nforiyle yeni bir idare 

ı altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 

ı 
müşterilerin esbabı istirahatını temin için 
hiç bir fedekirlıktan kaçınmadığını bir i 

ı defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek
: siniz. 2-15 14248 - - - -ı 

~ ................. -o+++a+t. --- -- - z -- ------ - - --=--
r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i 
i ADANA BİÇKİ VURDU i 
; BBftlA TOlllBKAN i 
• . 14 Haziran dan l 9 Hazirana kadar devam edecek ı 

olan sene~ik sergimiz Halkevinde herkese açıkdır. i 
Saat 9 dan 12 ye ve 14 den 18 ze kadar ! 

• 13-14-16 - l 7 - 18 14240 i . 
~ ........ . ......... ......... ~ .......... ._..~ ...... ~ ................ ~ ..... . .................... ~ . ._,,, 
.......................... 

SEVHAl\I 
.BU 

PARKINDA 
GEcEe 

SAZ 
VE 

• VARYETE 
saat 22 de VARYETE başlar. 15-26 

• 
Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ •ı 

.......................... 
ilan 

Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 

4 - Haziranda satışmı bildirdiğimiz aşağıda cins ve mik-
tarı yazıla mallar 19. Haziran. 942 gününe tehir edilmiştir. 

1 - Mahzen tozu 5200 Kilo Tahminen 
2 - Yağla kirli meydan 29852 ,. ,, 
4 - Hurdabalya bezi 9100 ,, ,, 

Açık arttırma suretiyle 19. Har:iran. 942 günü saat 16 da 
şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada satılacak-
lar. 4-8-11 15-17 14210 - - ---

SEYHAN ORMAN ÇEVİRSE MOOORLOGONOEN · 
Orman Emvali Satış ilanı 

Mikdara Beher metre mikibınm 
Cinsi Hacmı Muhammeıı vahit fiyatı 

M/3 D/3 Str Kilo Lira Kuruş 

Çam 399 000 4 90 

1 - · ~yhan Vilayetinin Feke kazası dahilinde Alıçla Dev· 
let ormanından 399 metre mikap Gayri mamul kerestelik sata
şa çıkarılmışlar. 

2 - Satış 29- 6- l 942 günü saat 11 de Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

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

4 - Şartname ve mukavelename projderi Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğünden Feke Orman Bölgf" Şefliğinden Anka
ra Orman Umum Müdürlüğünden ahmrı 

5 - Muvakkat teminat l 46 Lira 64 kuruştur. 
6 - Satış Umumidir. 
7 - Orman 13-6- 942 gününden itibaren 15 gün müddet· 

1 e satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bedt-li dört 

taksitte ödenecektir. 
9 - Taliplerin Ticaret Odası vesikalariyle birlikte be lli e 

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

10 - Bilumum mesarif müşterisine aittir . 
13- 15-19 - 25 14252 
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TÜRKSÖZÜ 
Gazete ve Matbaası • 1 

1 

Türksözü 
·Gazetesi 

• • 
OKUYUCUlARIHA OÜHYAHIN HER TARA- I 
f IHDA VUKU BUlAH HAOİSElERi GONO 60- •ı 
NONE VERİR. TORKSOZONO TAKİP EDİNİZ • 

Bitap, mecmua, çell, bUet, an,, 
plla, barlta, ltllamam matbaa 
ı11arlal Tlrldyada mevcut mat
baalara rekabet eder dereoede 
tall ve ılraoe eldıa çıllarır. 

Türksözü 
Matbaası . 

Türksözü Cilt Kısmı 
SAGLAM, TEMİZ, ZlRif CiLT İSLERİNİZİ ANCAK TORKSôZO 

MOCELLİTHANESİNOE YAPTIRABiliRSİNİZ 

PAMUK - HUBUBAT 
13 • 5 " 1941 

KiLO = 
FIATI 

CiNSi En az En çok 
K . S. ! K. s. 

Koza 00.00 oo.oo 
1 Klevland Ç . 00,00 

Klevland J 00,0ü oo-w: 
00,ÖÖ 

1 

Klcvland il 00,00 
.. M. Parlağı 00.00 00,00 i 

P. Temizi 00,00 00,00 
ı ı Kapımalı 
1 1 V:-Çiğidi 00,00 
1 K. Çiğidi 0,00-

Susam - o:oo 
I ~ Buğday yerli 00,0 0,00 1 

: : _~~a 0,00 0,00 
'' Yulaf -oro- 0,00 
, ı 

'-" ı 
_.:;.= . - == -~' 

Seıb,.s Döviz Kurlara 
' I 

DOLAR 
Alış 129.20 1 

Satış 132.20 ' 

il STERLiN 
liholôl bedelleri ( mol ~ e · 776 
deli ) primli solıı 

l ı Türkiy~en~göndenlen nov· 7'49 

il lun bede lleri 
lhroç e dill!n mol bıodellt- ri 728 

il 
olorok gelen Oovirlerln olıı 

l ı ~uru 

Yardım ve sf'ncmluro .,,. . 728 
ı saire için gelen d6Yl..\erlrı 

1 1 

olış lıuru 
Primsiz sotıı ( T ohsll mas· !24 

rotlon veso ire ) 
520 ! Pr,lmılıı alış Kuru ' 

'-- 1 ili liiiiiiili ili lii iiil ·-.-.-.. 

Un!umi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

1 .................................... . Basıldığı Yer: Türlıı6zü Mt1'. 

• 
T. I ş Bankası 
lltlçAll taıarral laeıaplan 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•tos. 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941. lllramlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 l. i ı il 

3 .. 1000 .. :ı ,ooo .. 
2 .. 7SO 

" 1,500 .. 
3 .. 500 .. 1,500 .. 

10 .. 250 .. "" 2,500 il 

40 ,. 100 .. 4,000 " 50 .. 50 ., 2,500 ., 
200 .. 25 - 5,000 .. .. 

) 

......................... 
ı · 
1 Nazarı 

.. 

dikkate 
• • Ceybaa JkUıadı Milli Teavla Abm ve 
:satım Ortaldllı Kooperatll Şlrllatladıa 

1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş i 
olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Sahm 

e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 

l
e niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 

nevi ınanif at ura ve kantariye mallarını ve 
e eşyalarını devletin tayin eylediği ınuayyen 

14 Haziran 1942 

•••··~·•••www•a•••:mm:~:ars••a - M 
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DiS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT. 

ClliBE VE GOIELLİKTİR 1 
M "Radyolin,. harikulade mües-
11 sir terkibi, daima tazeliği ile 
M temayüz etmiş ve onbinlerce 

1 kişinin tercih ettiti yegane diş müıtahı.arlarından <la ınüstat· 
macunu haline g-elmiştir. Diş 

ni kılmıştır. 
htfwı~nhhasmda ve gflzelliğin · 

de ç ırlak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

! RADYOLİN . 
'-------------------------· 
~------N*"'~-t--E------~ 
M . Kırıkhk,Baş, R 
ft · ~ Diş ve adele : 
M ağrıları : 
a E.n seri ve en kati şe· R 
H kilde yalnız kaşe H 

~ GRIPIN ! " . D ile geçer ~ 
M la vaların ı>erinlediii bu R 
M günlerde alacatınız ilk IA 

200 .. 1 c; .. = 2,000 .. 
TUrklye ı, Bankasına para yahrmakla yalnaz ~ 

• kar mukabilinde perakende olarak sahşa ı 
: başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa- M 

tedbir eviniıdc birkaç CR!P.N bulundurııı ~ık oknalıJ&r . 

para blrlktlrmlf ve faiz : almı• olmaz, ayni Ktllbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

yormadan ıstırapları dindirir. ~-~~~=__._,~ - - . --- ·-·· - -

• tış mağazasına uğramaları kendi menfaatj- a 
•ı leri icabıdır. 25- 26 14082 . M 

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

1 

TOllYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai : !00.000.000 Türlt 

Şube ve ajanı adedi : 265 

lira•• 

Zirai ve ticart her nevi banlta muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

-

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana göte ikr::ımiye dafıtılacakbr 

4 Adet 1000 Liralı it 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 
' " 

250 .. 1000 .. 
40 .. 100 .. 4000 .. 

100 .. so .. 5000 
" 120 .. 40 .. 4800 .. 

160 
" 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Heuplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşajı düşmiyenlere ikramiye çıktıjı takdirde yüzde 
20 fazlasi)e verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylGI, 11 Birinclkinun9 
Mart ve 1 J Haıirarı tar•blerinde çekilecektir. -

'NEVROZIN 
Blttla atrdarm panzeldrldlr 

ıBeyhude ıstırap çekmeyiniz 
818 TIK BA'B 

NEVROZiN 
3u muannid BAŞ ve DlŞ ağrıla
rını ıüratle izaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, ıinir mafıal ve 
dele ııtırapları NE.VROZİN'ie 

tedı-.i edilir, Müe11ir ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. . 
NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 

icabında 6Üntle 3 kaıe· alınabilir 

l .. uzuınuncL.ı i(ilndc :i a~cl alıııır. Taklitlerinden ~11l.;mını1 

htr yerde p'"'llu kutularını ısrarla isteyiniz. 

••••asssassaaaa•z•~••••-~ 
M•~••••~xxaa••••••x-••••• 

: - DOKTOR 

" nM uza/fer Lokman .. 
~ Bırgla baıtalarıaı maayeaılla-
: aıllade lıabal eder. 11 
z-.:ax:ssS21C::mczzz:xa••••••m1"ss• 

Adana Belediye Riyasetinden; 
(Tamirat Yaptırılacak) 

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

2- Muhammen bedeli 1199.30 liradır, 
3- Muvakkat teminatı 149.95 liradır. 
4- Eksiltme 23/6/942 tarihin'e rastlayan sah günü saat 15 de 

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

lerin Belt>diye Fen müdürlüğüne ve iha1e günü muayyen saatti 
teminatlarile birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilin 
ohınw. 6-11-14- 16 


