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Maahbiritttlrn) - Alaltalılar· 
dan altlıfımı.z malumata •i>re 
rnemlelret içintle lük• eıya· 
nın yaplırılmıyacaiına dair 
alınmıf hiçbir karar yoldur. 

EıaHn m•vcut f abrilıala
t11nı.z tlevleti" lıontrolil altın
da olJufunJdn bu,,/ar Ja 
rnem/e/cetin hakilıi ihtiyaçlar· 

'"' imal etmelıteJirler. /Jiier 
taraftan Ticaret Velıaleti 
hariç ten ithal edilecelı •fya· 

SON HADiSENiN ~ 
AKiSLERi 
ÜZERiNDE 

Fa/ıh R,flu A tuy 

1 
ngıitnc ıle Sovyt'llrr Biıl(ğı 
arasındıs ımıd oluııaıı vıı oıi.} ıl 

lık İtlif uk blıdlbŞiTIUSI , Jld ~ Üıı· 

dc ııbt: ri, lır.ı ldl dft • 1 a.lyu \ı l;' bıı 

sııı ııc:sıiy& fıı •ııı ı,a~ l ıcıt St:"ı 111 ;,ye:ı i 

ulmu~tur. Bu ~o ıııışnıe1laı Vdk tiyle 
kendıleriııc haber vc:ı ılnıiş ve ıey
leri alınmış old uiu iı;in, nıı"illefik 
Diillctlcı i temsil eden lıük limt:l 
•damlarının, hadiseyi, sevinçle 
karşıfayacaklarına oüphe yoklu. Bu
nuııht btraher bilhassa Polonya 
aibi Rusya ile sınırdaş devletler 
rnesullerinin ırnJlaşnıa hıtkkındıt 
ile düşündükleri merakla beklen
rnişlir. Başvekil General .Sikorski, 
lııııiliz · Sovyel ittifakında zaferdt:n 
soııraki barış için dört kuı tarın 

Ve saQlayacı vasıf ıırörmektedir. 

l - Toprak kazancı ıtramamak, 
2 - ller memleketin menfaatleri
ne riayet olunacatı. 3 - Başka 
ınemleketlerin iç itlerine karışılma· 
Yıcatı teahhüt edilmek, 4 - At
lıntik demeci esaslarına balla ka· 
hnmakl 

.. Avrupa '"tasının bolşevikleş· 
tirilme, hıristiyanhtın ve ıarp me
deniyetinin tahrihedilme,, tehlikesi 
Sovyetier B~rliti aleyhine bir be
yaz.haç seferinin parolası gibi 
kullanılagelditine göre, Birleşik· 
Milletler propağanda cihazları bu 
esaslardan, şimdi bir karşı - silah 
olarak da faydalanacaktır. 

Rusya, lngiltere ile görüşerek 
ve şartlaşarak, harbe girmiş de· 
lildi. Rusya, harbi kabul etmek 
ıorunda kalmıştır. Fakat bu vaka· 
dan nasıl Anglo Saksonlar Alman• 
Ya'ya karşı Rusya gibi bir savaş 
ortatı kazanmaktan memnun ol
muşlarsa, Rusya da bu harbi ba· 
tırabiimek için Anglo-Saksonla
rın, hem kendisine silah ve mal
teıne vererek doğrudan doğruya, 

hem de alman kuvvellerini başka 
cephelere dotru çekerek, yahut, 
Almanya'nın taşıt şebekelerini ve 
endü~tri cihazlarını vurarak bilva-

sıta, yardımlarını zaruıi a-örmüş
tür. Almanya'ya karşı mücadele 
İçin Anglo · Saksonlarırı, kendileri 
ile bir safta ı;arpışan milletlere ve 
bizzat kendi milletleı-ine vailleri , 
teahhütleri ve harpsonrasa ııizamı 

için bir takım prensip divaları 
Vardır. Rusya ile Anııclo ·Sak!onlar 
arasındaki bıQ'laşma lam ve de· 
vamlı olabilmek için· iki tarafın, 

harp davasında olduğu kadar ba· 
rış dlvasanda da birleşmiş ulma
ları 16zımdı . Eden'in Moskova sc· 
Yıhatindenberi süren konuşmalar, 
İlle bu anlataklığı temin etmiştir. 

Anlaşma hadisesinin mihver 
cephesindeki akislerine a-clince, 
bunlar bir tek cümle ile hulasa 

ıOaılll 1 U.I ..,ıauı 

/arın cinılerini teıbit etmek· 
le lıurmu, olduiıı ticnr i tedi-
ı ................. •~ • .... ı 

i VEKllET GETİRM[ i 
İ MOSAADESİ mMiYOR İ 
: ........................ : 

ihtiyaçlara 66r• Jöviz ver
mektedir. 

Bu komite Ticaret ve•a· 
/eti mü•teıarının reiılifintle 

Maliye Vekalriİ ve Merlıe.z 

banlıo•ı murahhaılarile, dıı 
ticar~t Jaire1i r•İıinden mü· 

rekkeptir. Komite ithalatçılar· 

ın liıanılarını çok ıılıı bir 

surette t•tlıik edere• bunlara 
lıatiyen lülıı •fYa •etirme 
müıaaJe1i verm ' melıtedir. 

yel•ri tanzim komitui Je 

memlekete lazım olan ihtiyaç 

maddelerinin getirtilmesi için 

ithalatçılara yalnız hakiki 
~~~~~~~....!-~~~~~~ 

............ -.. 

Uzalqarkta Amerikan pilotları harekete hazırlanırken 

Perapalastaki 
infilik hadisesi 

INGiLIZ vıs KONSÜLÜ DAVA EDiLiYOR 
Ankara, 15 (Türksözü muha· 

birinden) - infilak hadisesinden 
dolaya Perapalas sahipleri tarafın· 
dan lna-ilterenin Sofya elçisi Ren 
deli hakkında zarar ve ziyan da
vası ikame edilmiş olduQ'unu yaz 
m14tık . Bu dava hakkında edindi· 
timiz tamamlayıcı malônıalı bildi· 
riyoruz: 

Davada müddeialeyh yalnız 
lngilterenin sabık Sof ya elçisi Ren· 
deli detildir. Perapalas sahipleri 

Sofya konsolosu Brenon, viskon
solos Harison Stavlcy, hava ate· 
şesi Patrik Arthur ve daha bir 

başkası hakkında dava açmışlar-1 
dır. 

istenilen zarar ziyan miktarı 
450 bin lirayı bulmaktadır. Bunun 
3, O bin lirası otelin muattal kal-

ınası karşılıQ'ı olarak, 85 bin lirası 

binanın rördütü tahribat karşıhtı 

olarak, ve 58 bin liraııı da .bozu
lan eşya karşılığı olarak isten· 
mektedir . 

Müddei vekili müddeialeyhlerin 
ikamelA-ah olarak gösterdikleri 
scf aret binası. Londra öteli ribi 

yerlere teblitat yaptırmış. Müd
deialeyhlerin oralarda bulunma· 

dıkları anlaşılmış, bunun üzerine 
ilanen teblitat yapılmıştır. Dava 
bugün bu safhadadır. 

Dil Kurultayı 

Ankaı a : 15 ( a. a. )- Oör· 

düncü Türk Dıl Kurultayı 10 A· 

~ustosta Ankarada toplanacaktır. 

Dafi bataryalar bir uçatı a.ı .. 9tırmadıt 

ı ........................ ı 
İ SOVYET CEPHESlf 
ı ı 
ı ı i Sivastopol i 
ı kesiminde ı 
ı ı 

1 savaşlar 1 
ı ı J Rus mukavemeti i 
Ankara: 15 (Radyo gazete•l)
Sovyet cı~l~rde_n~t'I umumiyet iti· 
barile bir g1

Clitme olmamıttır ~ 
Sivaatopolda bilyük muharebe · 
ler cereyan ediyor. Baıı yerlerde 
Almanlar ancak iki üç kilometre 
ilerlemek imkanını bulabilmişler· 
dir. 

Londra : 15 ( ı. a. )- Siv11-
topol dıf mürlaf aa lıatlında Al· 
manlara gt çen wcniler hı~· ati 

Lir ctıemnıiytli lıa iı de~ildir . 

Stoldıolm : 15 ( a. a . )- Al 
ıııaıı kıtulörı Dı ın rd sıeçmitlir • 
liu lıcuLiıı 5~ ;, c i tuıftaaındııld 
rıı mühi rıı haherdiı , DoQu DonctÇ 
hutarrııi de: A l1ııa11 tdıdıd l ıltın 

dadır . 

Mıı ıık ovn: ı5 ( a. a. )- Son 
fıllherlı·ı~ gört", Sivast ıpol önün· 
1Jc uıulıııır:hc:le ı ııı ş ı ıidcti ıutınıı · 

tı r. t'"ısht bütün gayretlerırıe raQ' 
men Almanlar ancak anı kuv· 
vetler iııin tuplanmıı uldu~u kü 
çilk bir kcaim<ie Suvyet müda
faalarına girmiye muvaffak ol• · 
bilmiılerdir • Dilıman bu noktayı 
ancak aQu kayıplar pahHm• Y•· 
rabilmiftir. Sovyetlcrin ceaurane 
karıı hücumları 11yeıinde dütman 
kıtahuı Uk mcvıiletine atılmak
tadır • Almaaılaı ilı;i aiin içinde 
yalnıı bir hsimde SSOO ölü ver
miflerdir . 

Moıkova : 15 ( a. a. ) - Bu 
•on günler içinde ~ivutopolun 

ıimalinde bir keaimde tiddetli 
muharebeler olmuştur . Almanlar 
bu ctpheye mühim miktarda pi· 
yadc , tank ve topçu ku\'Vetleri 
ıetirmiılerdir. Bundan bqka Al· 

CGe..W ı ineli muladal 

Ar81KA'DA 

RomelTobroğu 
almak istiyo! --·-lngiliz mukavemeti 

Ankara : 15 [Radyo Gazeteel] 
Afrikada muharebeler devam edi
yor. Rommel şimdi Tobrutun daş 
hatlarına bile gelememiştir. Romel 
haliha1.ırda, giriftiA'i bu harekette 
muvaffak olmuştur denilemez ve 
Ro:nelin muvaffaktyetine şimdilik 
ıaif bir ihtimal olarak bakılıyor . 

Londra : 15 (a. a .) - Romel 
şimdi Akroma kesiminde b6yük 
gayret sarf etmektedir. Büyük bir 
muharebe devam ediyor. Romelin 

(GeriM a 1aoa ~> 

A•erllla'da 
TlrldJl'JI 

derla ıempatl 
Aııllara : 15 (R•dyo G•z•l••I)· 
Boatun ıadyosu burGn neıriyatta 

. bulunarak , Romaııyarlıt bombar-
dımanlarda bulunan Amerikan 
tayyarelerinin benı.inlerinin bitme-

si üıerine Türkiyeye inişlerini mev· 
ıuu bahsederek , bu tayyarecile· 
rin Türkiyedc çok iyi muamele 
aörüıterinin Amerika efkirı umu. 
miyeainde 61ç0ı0z bir aempati 
uyandırdıtını kaydetmektedir. 

Valimiz işe 
dün başladı 

AllU lfldolaaı• ııttrall ettııı toplaab 
Ya~ımız Bay Akif lyidotan dün vilayette vazifelerine bqlamıılar, 

muh~elıf datrelar tcflerini kabul etmifle dir. Valimiz pazar günü de 
fehrın muhtelif köşelerini y 0 ya olarak gezmifler ve tetkiklerde 
bulunmuılardır. 

Dün Çiftçilerimiz ve Fabrikatorlarımızan da iıtirakile büyük bir 
toplantı yapılmıı ve 6tlende batlayan bu toplantı akşam geç vakte 
kadar devam etmiftir. Toplantı da Valimiz Akif lyidotan, Ofis Umum 
Müd~r~ :4haan Bengü, Meclis İdare Heyeti Azasuıdan Rıdvan, Parti 

Miifeltlflmız,Belediye Reisi, Çiftçi Birliği Reisi,Ziraat Müdürü de bulun
muştur. Bu toplantıda çiftçilerimizin bu sene ofise teslim edecekleri 
mahsul vaziyeti tetkik edilmif, çiftçi ihtiyaçları tesbit olunmuıtur. 

Büyük bir bomba uçatı harekete hazır halde , ........................ . 
Atatürk Müzesi 
Törenle Açıldı ......................... : 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı lstanbul : 15 (TürksöziJ Muhabirinden) - Belediye tarafın · S 
S dan uzun zamandanl>eri tertip t1e te.Lsine çalııılmakt<J olan Şişli· ı 
ı de Halaskartazl caddesindeki Aıatür evindeki Atatürk müzesi· ı 
ı nin a~ılma töreni butün saat 17 de yapılmıştır. ı 
S Bu törende Vali Doktor liıtf i Kırdarla , Örfi idare komut~- f i nı t1• difer a•keri rical ile lstanbultla iu/ı.ınan mebuslar ve uı · ı 
ı /ayıt "' blltdiyı erkanı bulunmuılarclır. ı 

ı .................................................. ı 
ARA SIRA: - ~-===-==- ==--==----=---- ~ --- • 

GAZETE VE HALK 
. 

G
azete ile balk •raaında öyle sıkı bir bat ve müfterek, müteka· 
bil bir hak vardır ki bu iki varlıtı birbirinden ayırmak hemen 
hemen imki.nıızdır. 

Gazete yqayabilmek için çıkt tı yer halkının teveccih ve alaka· 
aına muhtaçtır. Onun derdine, fiklyet ve hakla iıteklerine kucak aç· 
mayan gazete, vazifeıiai yapmıyoı demektir ve erieç meydandan çe· 
kilmek zorundadır. Bunlar gazetenin vazifea!dir. Halka ıelince: Gazete 
onun rözil; kulatı ve dilidir. Her hanıi bir haktızhtı veya hakla bir 
tikiyeti daha yüluek makamlara en teairli bir tekilde ulqtıran mü· 
kemmel bir vaaıtadır. Bu itibarla kendinin mala olan bu vaaıtayı da· 
ima elinde tutmak zorundadır. Bu da halka dilfen vu.ifedir. 

• • 
Gazete her duydutuuu, bir çok aebeplerle yaı.awaz. Her dilden 

tikiyeti veya derdi ailtunlarına ıeçiremez. böy'e bir fey oluraa gaze
tenin ilk vezifeıi onları incelemektir. Eter şikayet ve dertler aahibi· 
nin imzHını tqıyan yazıli bir feyıe gazete tçiu meıele yoktur. M 

fakat bu ince noktaya waale.ef laep!wiz dikkat etruiyoruz. Ve 
yapılan bir dil fiklycti vaıetede yer Lulaoaı.ııa adeta iüceniriz. Gll· 
ceuenler hakaızdırlar . Çilnl..ü ya bu fiklyetler iıbat edilewezicl .• O 
valıı.at ıazete vatancı wevkiin~ dü,er. Bir çok bewtebrileriwiz ra1t i'el · 
dikleri yerde: 

- Yahut .. Siz razeteciler uiçin alikadar olmuyoraunı.! .. Mevaim 
dollyı•İyle he.a.eo tchrin ya· ııı hatlardadır. Hemeu her gün bir bır· 
ıa:ı:lek vakaaı oluyor. Batlarda rahat uyku yüı.U rördiltilwüı. yokl Sık 
aak bekçilerin dolqtıklarını ıördütümilz veya dildüklerini itittitimiz 

yok 1 
v~ya: • 
- Şu Seyhan yokmu? Memlekete hem bulunmaz bir aıimet hem 

de bu mevıimlerde önüne ıeçilmez bir beladır! Her aene bu ır.evaim • 
lerde bir kaç vatandq alıp botmaktad~. Demir köprüden Tq köp

- Gerİ•İ ikin ci ııty fada -
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Görüşler ... 
\ °'~~!~rlik konusu üstünde i , HABERL,ER Saatte ltlr 

bomba uoatı 

Beklenen liücum 
neden ge~i1'tı? 

Demir ihtiyacı 
---- -

tesbit ediliyor 
Büyük bir harman 

yangını oldu 

H c-ıııi Fuııl, }ıtfırıııı ilerleuıı~ 

<ılınıı!iınıa ı ıığıııen yısrım i ş 

}'üparnı} ııı . Tııyy.,e y•pııııaia 

clda karıtr vt-rdıktl'ıı 1111111 ıs lıi 1 

tam ı.uvvetlt: işe sııı ılmıştır. 

Detroit civ1111nda willon • 
Ruu adlı bir yer varılır ki lıiı 

sene evvel küçük bir köydt'u 
ibaretti Şimdi burada ~ dünya111n 
en büyük fabrikası kurulmuştu. H 

aftalardanberidir Alman ve 
Macar resmi tebliğleri Şark 

iaşe Müstrşnı lı~ı. vilAyetimiL 
nakil vasıtaları şina ciemirı ıhtiya 

cır.ın bildirflmesmı istediğind~n 

şina J emiri ilıtiyacı tesbit edil 
md.:te olduğu haher alınmıştır, 

On bin kilo kadar arpa yanmı, 
cephrsi ııde ve M•hver cc-p

hesi gerisinde Sovye çetelerinin 
kuşatıtdırtından ve tcmiılerıdiğin · 
den bahsedi} orlar . Geçen kış 

y alnıı. Sovyc:t tebliğler inde bah
sedilen bu çete faaliyetinin son 
zaman larda Alman tebliğlerinde 

de yer alması ve ııık sık bahse 
dılmesi ehemmiyet ve kuvvetle-

M. Ş. YAZMAN 

lu~a ııebtp olabilir. 
Etverır ki , bıırıun • i çirı s ıha 

geııiş ve imkanlar mevcut olsun . 
Uçsuz bucaksız Rus slı:-pleri ise 
bu g ibi hart: kctter için en müsaıt 
yerlerdir. Sovyel ihtılalindcıı 11011 -

r a açlık ve adaletin tesirile mey· 
dana çıkım soyguncuların bu 
memlf'kette yuptrlclnrı şeyler tıaıa 
hatırlarda ) aşamaktudır. 

Hinaeııall'yh } ine a} ni halin 
telcerrür etmc:mt'~iııe bir sebep 
yoktur. Kalrlı kı butıll luım olan 
•İlah ve c.-plıarıe Cf'plıerıin Öle!iin
derı berisinden teôar ilc edilebile
ceği gibi Sovydlerin çrkilmrsi 

Matbaa işçilerine 
fazla ekmek 

Vilayet dün şehrimi7deki Mat 
baalara birer tamim göndererek 
bu Matbaalarda çalışan işçiLrin 
gördütü işlere ait bir.er cetvel 
istemiştir. E~velcec'. • jığımız 

gibi, matbaa isdlerine-agır işçi 
karneleri verilecektir. 

Tüccar toplama 
birlikleri işi 

Ku r ulnrnsındarı vaıgr·çileıı top 
lama ofisi \'t:rine tüccaı toplama 
birlıklr:ıi tı şkili kararl8Şlırılın ı ştı. 

Bölgemizden 
hayvan ihracı 

;942 } ılı Mayıs ayı içinde 
vilayetimiıdt>n harice yapılan ih
racat hakkrnda aldığımız malü
mata göre bir av ıarhnda vilaye
timiıdt'n 973 Öküı, 506 lnek, 
122 Tosun, 124 Manda, 5272 
Ko-, uıı ve 301 Keçi cliğt-r vilayet 
lere ve lııtrice sevk edılnıiştir. 

' iııiıı arttığına, gittikçe <foha mü 
lıinı işler gördüklerine en büyuk 
delildir. Hı:le Mı.ıcar kuvvetlerin
den bü} ük bir kuınıının yalrııı 

cephe gNisine girıneğe ve urk
may;.t muvtıffıık olan bu çeteler~e 
uğraştığı yine bu tebliğlerden an
laşılıyor . Fıllıakika cephenin çok 
geniş olması, Alman cephesi ge
risine nüfuz için her valut imkan 
veıdiğı bu CC'phe gerisi11dcki hal· 
kırı t<us olması da bu çe,it ha 
ı ckctler için en dver ışli dur umu 
lllt'}darıa getirir . 

Dığer tıırnftttn du <;eleler iıı 
tıl&cı düşmarıın caıı clısrnar ları , 
muvasala } o!lar ı üı.c:riııde iş gör
düktcrindr.ıı lıakikalerı telılikeli , 
yorucu ve uıktıncı birer uıuur

durlar , Yıııe ceplıeııiıı gc:ııiş ul
maıı, Kıııloıdu ile kolayc.ı irti 
bat temin edılebilnıeaı yüzünden 
ıiiah ve C('phane ikmali de lto
laylıkla yapılabilir. Köklerinin la 
:uıııp ortadan kaldırılmaları da 

hemen i mkansızdır . Öyle anlaşı
lıyor ki, m halıarla brrabcı Al
nıarılarııı karşılaştıkları giiçlük -
lerdeıı biriıi de budur . 

· sırasında şurada ve burada kal;\n, 
saklanan malzeme de Lu ç telt'rin 
işine yara yabılır. N ılıayet cephe 
ıterisind~ki vurg•J11larda, lıııııkırıliır 

da da bir çok Alman silah ve 
cephanr.si elde edebilirlrr. 

Tıc~rd Vekaleti, Ala~adarlara 

gönderdiği emirde bu birliklerin 
ııüratle kmulmaıııııı bildiınıi)tır. 

Tüccar toplama birlild~ı i, 
y~:\i malısülu rnüı.tıJhsildeıı devlet 
lıı-sabıııa alacak, ve mt-şr•J kSr 
hadleri verildikten sonra .Toprak 
Mdhsüller i OFi!lirıe devreclrceLtir. 

B müddet zar fırıda iııe vila· 
yet imi:ıe 137 at. 13 kısrak, 28 
kalır, 6 muhtP.l if damızlık sığır, 
140 \w~ un vt: lOOo kilo ko.> un 
deıi!!i ithal t"dilıııiş buluıınııskta 

drr. 

Adana ne kadar 
et yemekte? 

Ceçerı bir ay içinde şdıriıniz 
lumaruındıı 3141 koyun, 258 
kt-çi, 7 kuzu, 36 marıdıı, ısı öküı. 
ve 91 inek kesildiği Öğrt:nilıniştir. 

ldŞc! ve ikmal yolla: ı lıt:I ide· 
dir. K•uargah ve kunıııodaulıklar 
aıeridcdir. Her güu bir baı.km • 
her iÜn hir çar pışnıa ihtinııtl i le 

karşı karşı} a bulunan gerideki bu 
yollar ve mtıeueııclcrin çalışnı,ı- . 
eıııın ne güç ve ı andımarıınııı ııe 

kadar düşük olahil l Cf'~ini düşün

mek güç değildrr . Bu ıebt'pledir 
ki , Alnıırnlar son günlt<rde en 
bü)'ük ga} rtli Lu lemiıli~e ~ar
feımektt"-dirler . 

Almanlaı 111 temlılik mrıst:lt>si 
yalıırı bu çeteleılc hitınlpıı .. . liir 
de !!tratr-jı ve tııktik iealıı temlı. ı 
lik laıım ~eli} or. 

Kerç yar ımadaaırıı cliııde tutan 
Sov.>•r:ller Alman ıııığ yrını için 

daimi bir telılıke idi . Hu terni:t
IC"ndi. Şimdi de o ktıdaı fazla bir 
tdılıke teşkıl etmemekle beı aber 
Sivaıtopolda Alnıarı sağ ranı için 
hoı bir şey ıleğil<lir. Onuıı Jıs lt: 
ıniılt"ıııneısınt: uğraşılı) or . Suııı ı:t 

ıtOI ) andaki l.eııİniırad da !ilrıt

tejı bakımından bu vaı.iydte ~el-

1111111 muvııfık ôe~ildir . Belki Al· 
nıaıılar <>rıuıı tt:ıııiılcıımı ııirıi is 
terl,.r anıma , buııuı iciıı hü}ük 
fedakürlıldarı güıe alıııılk icııp 

~clef·ek . Şimdıki durumda Al
nıaıılarırı bö.> le bir ryc tı şcbhüs

lerı ise şüpheli . Şımdılik oıta ke. 
simde ve k ışın çok içeri girmiş 

ve sıvri köşe ler tt'şkil etmiş nok
taların temiılenmcsile rktıfa edi
yorlar. Tekmil bu harekatta ise 
bir şey nazarı dıkkati celbediyor. 
Her yerde, her sahada ve bizzat 
kuşatılıp sarıldıkları }etlrtde da-
hi Sovyetler sonuna kadar çar. 
pıfmadan yerlerini bırakmıyorlar. 
Bu çeşit bir harp taarruı için 
cidden yıpratıcıdır . Almanların 
bü} ük teennı ve teehhür le hare 
kete grçmesirıden de bunu anlı
)Oıuı, 

Sonra Atman cephesi geri· 
ıinde harekette bulunan bu muh 
telıf kuvvdlerin hrpsini K,zılordu 
tarafından tertip edılip gönderil
miı kabul etmek cie doğru de· 
Qildir. hgal ordusunun iıtila edil
mif yerlerde göstermesi, tabi1 o. 
lan fena muameleler , anlıtıma
maı.lıklar, açlık ve sefaletten bu
ainlildt:r de bu mıııtAln<!aki hal

"'" ı;r.tclt:ı trolul edip vur wuııcu -

Eski lıaı blerde iatiUkılıırıı hr • 
şı her yerde tatbik ıılunan bu 
yıpratıcı hareketler küçuk Avru 
pıt memll'kctleıiııde ıırtık tatbık 
edılmiyor. 

S ı lalı tesirlerinin ve süı atlt-r i· 
ııin, nıotörlü vasıtaların aı tmış 

buluııması ııaklaıınıuı kabil ol· 
• 

mıyan küçüle Avrupa mcmlrket -
lerinde lıııllcı sıkıştın} or. Mütr.aJ
dıt harpler dolayısile bu lııtlkın 

bu ç fit lir mukabeleden bıkmış 
olması da ayrı bir mesele:. 

Halbuki Rus~·a çok bü} üktür 
ve haılı:ı ıla Almll1' istilaıile başı 

ııa gelt celderi a.ıılamıştır. Bitıtıt"I\• 

alerh t•ebfı,.de Kııılordu e lindt'n 

geldiği ~adar saldırır v~r:ı diren · 
irken c phe grr:iııindckı hıılk da 
Alnı,ınlara elinden grlen zorluk· 
ları çıkarmaktadır. 

Bu vaı.iyetle lıHı p lıiç de ko• 
lay değildir. B klen,.n taarıuıuıı 

llıışlanıasın lan veya g,ciltmcııiıı· 

den buııun da ÜÜ} ült bir 
oli.lu~una şüplı • ., oktur. 

Su Spo'tlar.ı haken1 
k.ır:su acılaı 

Bt:den Teıhiye•i Umum Mü 

Vilayetimizde 
nafia işleri 

942 Mali yılı Mayıs ayı içiııde 
N<tfia Müdürluğünce yapılan ve 
yapılmakta olan inşaat ve tamirat 
etrafında elde ettiğimiz malumatı> 
gör, geçen bir ay içinde Ceyliıuı 
köprüsünün döşeme inşaatı, Ada 
da ticaret lisesi · dö düncü kısım 

inşaatı ile bahçe vo divarı ikmal 
edi\mttt•r. Adan • Kozan yolunun 
taıuiratı haylı ilerlemiştir. Bu ta 

wirııt pek yakında bitwek üı · 
redir. 

Mükellef aıuf'le il~ ynpılu•alda 
olan Osmaniye Fevzi pas .,9ah 
çe - Haruriye, A"köprü Buantı, 
Kadirli - Kozon, Feke • Saim·' 
Leyli yollarında gidi~ gelişe mani 
olan kısımlar tamir edilmi~tir. 

Adana - Karataş yoluııİt ilave 
olıarak 17218 lirıslık tawir11tta bi 
tirilwiştir. 

Bir bağ hırsızı 
yakayı ele verdi 

dlirlil~ü taı llfr11ı11111 bu ıene şdıı l- Geçeo seııe yaz mevsioıinde 
nıiıde açılması kararlaştııılaıı ve batfarda bir hırsızlık htdisesi ol-
onbrı gün devanı eôrce.ll (ilan mu' ve Kör Zekeriya <t8mda Lir 
Su Sµ >'ları lıalc e.n ~ur•u dün sabıkah :LerLer Mustafıuıın ha· 
ö~lcdrn ııunr a uat brşte \ ü:ımı- ~ nda g'ecdf!yin karısı u~urkeD 
lıavıunda törenle açılmıştır. Tö- "olııııdan Luruıal&ruıı çcılısr&k kaç-
r'"ııJe St:ylıaıı bölW"•İ beden ter. ııııştı. O zawan ya~'ial1111an Kar 
b iye.si müdürü, ııµor' ııjısıılurı, spor- • Zt'keriyıı Lurwsları s11ttıtı yeri 
e>ular ve kaluhalık lıir halk lı.itlf!si göıtermd' Ü7.re Mersine götürül-
lı:ırn buluııımıflUr. Jüğü bir sırllda her nasılu kaç-

Kuı ı.u Vsl lnıiz Bııy Alıf lyi wağa muvaffak olwuş ve bugüne 
do~aıı açnl ı f Vt'. di~er lıö 1 ~.,:lcr· kadar giıll•nehilıuişti. Zabıta v~ • 

den bu ~uı sa iştir ak ctnır" üzr:r e jandarma bu kurnaz lurs17ı ele j 
gelnıi~ bulunan ô2retmeıılere ba geçirme'< için takıbat ve talikıkata 
şarılar dilemitlir. Bundan sooı:a devaoı ediyordur. Seyyar kıptiler ı 
kursa iştirak etlccı:~ olaıı öğret- 1 den olan Kör Zeke iya karşıya· i 
menler merasimle, Atatürk aıııdı 

1 
kAda yakayı ele vermiş ve adliyeye 

Su mahsulleri 
Su mahsulleri kaııuııu proje

si Meclise gelmiştir. Münakalat 
V ckalelınin haı.ıı ladığı bu layiha 
il.! balık, ıünger ve diğer su mah
sullerinin istıhsal ve istihlaki gü
nün ihtiyaçlarına göre tanzim edil
nıektt:dir. Lavilıa bunların istih
sali ile nwfgul olanlaı ıo bir bir
lık halinde toplaıımalaııııı icabd
tiınıektedir. 

Fevkalade hal 
Meclis adliye er.cümeııi tara -

fıııdan fevlrnllide hal!eıin tesbit 
ve tarıfi lıııkkıııda haıırlanaıı Iİ) i 
lıa ruın1Ame} e alınmıtttr. 

Buna ııöre ctıa hü1'ümlt:rini 
ihtiva eden kanunlarda yazılı frv 
kalede haller, başlangıcı ve sonu 
Mıtli Korunma kanununa göre 
icra Vekilleıı Hcydi tar11fırıdan 

tt:atıit vt: iları eılılınif olıııı haller 

diı. 

Meclisin yaz 
tatili meselesi 

Büyük Milltt Meclisinde, ça · 
buk çıkmaıı lıııım ııelerı bir çok 
kanun layitıısıı vaı ılır. Bunun için 
bir atlık vuı. tatiline ancak Lu 
a~· ıoııunJa Vt') a trmmuı 15 de 
Laı ar vl!rilt"Cf'ği ııöyl nmrlı.tecfir . 

Doğuın 
Eıkl" ö~ıetıııerı ollulu Arılııtı 

Olt'.rılUIU bııy ŞiikrürıÜn Uİr lo:ıı 

dilrıya} u ~elnıiştiı . Yavı up tııt 

yırlt öıııürlrr dilrı aııa ve tıab11· 

aıııı lı.ullulaı 11. . 

DOGUM 
Aııkeri müteahhidi hewşehri 

wiz Mustafa Ağhanın bir kız ço 
cuğu clünyaya gdmi,tir. 

Yavruya uzun öıuüıler diln 
ebeveynini tebrik ederiz. na çcJcnlt koymqılartiır. tesl iw edilmiştir. 

·.:.:..!,;;:.:.:~..;;~;:;:~~.:;..---~~~-=":'.':~~~~...;;_--~=----=-------=------ ---- -

UZAKLARDAN 

En sıcak. en soğuk 
Stoknolm üniversitesi profesörlerinden Sandst· 

roem senelerce uğraştıktan sonra , yer yüzünün 
en sıca" ve en soğul< noktalarırıı bulmuştur. Bu 

iki nokta da Asyadadır. 

Yer yüzünde en sıcak yer şarki lrakta Lut ÇÖ· 
lijn~dir. 4000 metre yükseklikte dagfarın ortasın· 

da hiç hava almayan bu çölde sıcaklık gölgede 58 

derecedir. 

En soğuk yer de şarki Sibirya'da Veıkoiansk'-

dır. Burada soQ-oklulC sıfırdan aşa~ı 76 dert'.ceyi 1 
bulmuştur. .... 

Yc:ııi Hırv:ıt lıübumr.ti lr1, ~kül etıi~. lrıı ıunı• 

• 
• Zagrebte • 

camı 
Bosna ve Hersek de bu hükümete baQ-lanmı~tır. 
Bu suretle Hırvatistanın 800 bin müslüman tebaası 
bulunuyor. Yeni hükumet müslüman tabasına 

Cf'mile ola ak Zağreb şehrinde bir cami yaptır· 
ma~a karar vermiştir. 

Eski sergideki ·Kral Piene paviyonu• denilen 
sanat paviyonu carrıi haline çevrilmiştir. Şimdi pa-

viyonun etrafında 3 minare yapılmaktadır. 

Hırvat hükümetinin merkezi olan Zağreb şekir 

hududa ancak 30 kilometre mesafede olduğundan 
mcrkeı.in buradan Bosna ve Hersek'te Bania Luka 
şehrine ııakledileceQ'inden bahsediliyor. Sania Luka 

25 hin nüfusludur. 

Evvelki gece Kadık<Syünde bir 
harman yanmış ve mühim wik · 
darda arpa yanmak !suretiyle ha· 
sara uğramıştır. Bu hususta aldı· 
ğımız maluma'a göre Kadıköyünde 
Alı Soysalın harmanında sebebi 
henüz tesbit edilemeyen bir yan· 
gın çıkmış ve tahminen on ton 
arpa yanmıştır. Yangının neden 
çıktıj"ı hakkında tahkikata başlan· 
mıştır. ____ _... _______ --

Bay Celal Sait 
Bolu Mebusu heru,ehriwiz B. 

Celal Sait Siren dün ıehriıni:ıe 
gelmişlerdir. Deterli Mcbusuwuu 
"hoş geldin,, deriz. 

Ceyhan - Kadirli yolu 
islah edilmelidir 
Ceyhan : 15 (Türlu6zü Mu 

habirinden) - Ceyhan · Kadirli 
arauodaki yol · bozuk bir halde· 
dir. Bu yolun esaıh 111l'ctte ta· 
miri lazımdır. Diter taraftan, bu 
yolda sefer yapan kamyonlar tık

lım tıklım yolcu taşımakta ve 
bazı makineler yolda kırelarak 
kalmaktadır. Bu yüzden yolcular 
yaya yGrümek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Burada ki sefer 
leıin muhtarlar ve jandarmalar 
tarafından kontrol edilerek seyri· 
sefer Dİır.amuameıine uygun oluJ> 
olmadıtııı111 tetkiki pek gerek
lidir 

-------------
IOD bAdlıeıerla 

aldalerl aarlade 
(Bısı ı inci sıylıdı) 

olıırıahil iı: bu ittifakın bugünkü 
askeri harekat üzerinde hiç bir 
tesiri olmayacaktır: harbin hesabı 

ise, kağıt üstünde değil, cr:phelcr
de görülecektir. Alınanlar bu umu
mi mihver tefsirine b ir de hususi 
ilavede bulunnıaktaöır lar: Rusya, 
Amerika'ya aynı andlaşmayı inı:ta 
ettirememiş ve Vaşirıgloıı'dan el
leri boş dönmüştür. 

Bn son düşüceııin hakikate 
ne kadar uygun olacıığı sorulabi
lir. Çünkü Molotof Yoldaş, Birle

şik·Oevletl("rdtn iki esaslı menfa,, t 

elde t:tnıi~ görünmektedir: biri 
silah ve malzeme yoll:.ınına!ırıı art 
tırmak ve çabuklandırmak, ikinci
si de Avrupa kılnsıııda ikiııci hir 
cephe kunılıııuı hususunda anlaş 
maki Hundan haşkn, Atlantik de

meci e aslan l.Jarış ııi1.anı ın:ı lı:j 

kim olaca~ının kısLul cdilmt-si de:· 
mek, harp ga )'el eri ırı ese lesinde 
Mister l<uzvdt 'le de bir l~şınt:k 
de:rıeklir. Kaldı ki lıarp ve barış 

işleıinde artık lııgilkre ile Ameı-i
ka'yı birbirinden ayırmaya da 
imkan yoktur. Va)ingto•1da daha 
ileri bir şey yapılmıya lü1um gö
rülmemesinin sebebi, jap~nya ile 
Rusya arasındaki uazlyeti açıkça 

ortaya atmaksızın böyle bir şey 
yapılanııyaca~ı ol!la gerektir. 

Falih Rıfkı At y 

Binanın uıunluRu 800, aenit 
liği 400 metredir. inşası için 25. 
000 ton çeltik sarfellilmiştir. 

1942 haziran ayından, yani 
bu aydan başlıy11rak fabrikada 
bir tek aaha üzerinde 70.000 işçi 
çalı4acak ve 30 ton a~ırlıA"ın<laa 

dört motörlü tayyareleri, tıpkı 

Ford otomobilleriniıı iıışa usulüne 
benıer usullerle seri halinde ya· 
pacaklar<Jır. 

lmalat pro~r•mı, günün 24 
saatinde 24 tayyare. yani her 
saat başı bir tayyuı r: yapma~• 

göre kurulmuştur . 

Yeni Ne,r.lyat 

Çığ mecmuası 
Çığ 'ırı 7 iııci sayısı giiıel 

yııı.ılarla dolu bir halde çıkmıftır. 
Bu aayıda Ruiın Göknel'in bir 
bcışyaıısyile Çt>fitli mevzulara ait 
yazılar ve şiirler vardır. Tavıi)'e 

ederiz-

TÜRKiYE Rad.11oııı 
ANKARA Radyoau 

SALI - 16.6.1942 
7.30 Program ve nıemlt'kct s.ı:ıt 

7.33 

7.45 
8.00 
8.15/ 
9.30 

12.:\0 

21.33 
12.4S 
13.00/ 
13 30 

ayarı 

Müzik : Kaı ııık 
(Pi.) 
Ajanı Haberleri 
Müıik : Senfonik 

Eviıı aııat i 

t'ıogıarn 

Puç11lıır 

Program ve Mc111ldd saııt 

Ayarı 
Müıik : Şıukı vr. Tüı kü!.-r. 
Ajana 1 iahcı lcı i. 

Müzik : Şarkılar. 

18.00 Proııısııı ve M ,.. nılrkct saat 
Ayarı 

18.03 Mü:ıik : ködyo Salon Or
kestrası. ( Violonisl Necip 

Aıkın). 
Hl 45 Müzik : Fasıl l leyeti. 
19.CJO Konuşma (Dertle-.ıııe sıs· 

atı). 
19.45 Müıik : Fasıl Progr:uııuı 

devamı. • 
19.30 Memleket Saat Ayaı ı vr-

Ajanı Haberleri 
19.45 Seıhest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : 587 E<icrleıi ve O

20.ıs 
20 '15 

21 00 

21.10 

21.30 
21.45 

'2'2 .30 

22.45/ 
22.50 

yun Havaları . 

Radyo Gazetesi 
Milıik : Violoıısc-1 Siolu'l:Hı 

(Pi) 
Ziraat Tıtkvinıi. 
Hüzik : Opera ve Düo1lan 
(Türkçe Metinli). 
Konuşma (lk lisat saati). 
Mlizik : Kluik Türk Mü 
:t.iği Proıranıı . ( Şef : Me· 
sud Cemil). 
Menılekd Saıtt A} nı ı ve 
Ajans hahrrlt'ı i 

Yarınki 

Kapanı$ 

Pı o~rarn ve 

OAZET~ ve BALK 
- Birinci ıayfadan artan -

rüye kadar olan kısımda hergün ve günün hemen ber saatinde yıy · 
kananla• var. Hatti şu yazlık lokanta ve gazinonun lCSnünde bile çır 
çıplak ve utanmadan, kork:nadan yıykanan kia.-.elere bakan, onları 

meneden yok! 
Diyorler amma. Bunlar nihayet dilla ıikiyetten öte geçmiyor. 

Gazeteci biraz ihtiyatını bı akıpta hunl•rı böylec.e yazsa derbalallkalı 

yerlerden fU notayı alacaktar. 
- Hıraızlık yalandır. lrmakta yıkanan ve l.ogdan yoktur. Za

bıta raporlarında böyle hadiseler geçmcmittir. Tekzip olunur. Şimdi·: 
gazete artık kendisini kurtarmak mecburiyetindedir. Kurtaramaua 
bazı kötü akıbetler onun yakasını bırakmaz. Belki bu ıikiyetlcr dot· 
rudur. Fakat ne oluna olıun bu dotrulutu yazı ile ve imza ile tcv· 
sik etmek l z mdır. 

Evet. Gaz~te lıalkm dili, aöaü, kulatıd••· f ,ııkat l..ar9ıhklı hakka 

riııyet etwek ,.,tiyla... - •·•· 
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. D-IŞ HABERL~R 
a._aaıa Tallallllerl 

feaa wazlrette / 
Aııkarıt: 15 (Redyo Bezeleal}
Romaoyada Yıtlıudllcriu zirtti, ti 1 
cari teşr.klrüller.ui ıttluı alwak 
için Roweıı Ulccarlar11111 hülıı.üwet 
mali yardımlar yapacaktır. 

.......................... • SEYHAl\J PARKINDA 1 
9BU GECE. 1 

• 
ikinci 
Cephe 
mevzuu 

Arıkara : 15 (Redyo Gazeteal)
lkinci Cephe.nin açılması için ha
zırlıklara devam edilmektedir. A· 
meri~ a hummalı bir şekilde hazır· 

lanmaktadır. Diğer taraftan .A.lman· 
ların batı ccbhesinde üç sıra tah· 
kimat yaptık• haberleri gelmekte
dir. Avrupanın Garp sahillerine 
Almanlar mühim kuvvetlt'r sevk 
etmiştir. 

Sovyet cephesi 
( Bışı 1 inci s17/ıdı ) 

men hıtva kuvvetleri ıluı makıız.ın 

dötüş~ıı Sovyd kıtalar ına hücum 
r.tmişlerdir . Düşman bu küçük 
kesimde üç hücum yapmıı fakat 
Crpheyi yaı mıı} a muvaffak ola
rn11mıştır . 

Baıka bir kesimrle de fid
dl'tli bir mulıart"he olmuştur. Al
nıanlar Lurada şiddt"tli bir topçu 
atrıinin himayesi altında dört 
defa hücuma geçmiflerdir. Bütün 
Alman tank lırı püıkürlülmüştür. 
Üılşman muharebe mf'ydanında 
500 ölü bırakmııtır. 

Sivastopolun yakınlarında şid
detli hava muharebeler4. de cere · 
}'&n etmektedir . Bu ' 'ir.uharebe· 
lerde Almanlar bir çok uçak kay
betmiılerdir . 

Cr.phenirı bazı noktalarında 

Yapılan fiddctli muharebeler ne
ticesinde Sovyetler mevzilerini 
•liizcıtmiye muvaffak olmuşlardır. 

Moılmva : 15 ( a. a . )- Al 
men komutanlığı Harkofıa baskın 
•urctile yarma hareketini yapmıya 
rtıovaffak olamımııtır . Dar bir 
Ct"phede yapılan rnücaoelc fov. 
lı.atidc valııi hir mahiyet arzet
rtıt\tcdir . Alman lrücumlarınılan 
bir çoau pü:Aürtülmüştür . Ve 
dilınaaıı baıı terıkkiler kaydede· 
bilditi bütürı yerlerde durdurul
rnuıtur • Almanlar ·muharebeye 
\:uk miktarda uça it ıokmuşlardır. 
Fıht Sovyet uçaldarı düımanın 
Cenahlarına şiddetle hücum eden 
tanlı. birlıldcrimiıi tl'ıirli netice 
lerle himaye etmeye muvaffak 
uhnuştur. 

Alman piyadui tank hima
Yui olmadarı tearruz lı.udreti gös 
tcrmcmtkte ve göfüs götüsc oıu
lıır ebt"leı dc SO\yd ııü"güll'tİ kati 
ııcticeyi vermektedir . Sovyct kı 
laları taarruııun yapıldığı c,.phede 
İyi bir f'"kilde siperlenmiı bulu
rıuyorlar. Bundan dolayıdır ki , 
hiicumhır a mukavemet t:tmiye 
ltıuvaffak olnıuılardır . Almanlar 
~ç_erı yaz o'du~u gibi geniş öl
\:flde bir yarma lıarrketinin ve 
~'6yJe bir mancvıarrrı mümkün 
Ulamı} aca~ını artık arılanıııtardır. 

Maltaya hücumlar 
Malta : 15 ( a . a )- Dün grce 

'ı sa)'ıda düşman bomba uçatr 
1'ara hedeflerini bombılamııtır . 
'"•arıca ıayiat yoktur. 

Klodyüs Atinada 
. Atina : 15 ( a. a. )- Alman 
•ktisat mütehassısı doktor Klod· 
}Gı Atinaya gelmiıtir. Bütün hal· 
1'ın iaşe meıeleıi görütülmfiıtür. 

Halifaksın nutku 
Vatinaton : 15 ( a. a. \ -

lialif aks kıaa bir nutuk söyliye
tek ezcümle demiıtir ki : Kurtu
luı saati her gün yaklaııyor. Düş 
llıtnın yiycce{?i darbe büyük ola
Ctktır. Bu darbenin nerede atı-
1•catını ancak müttefikler biliynr. 

Lttelton Kaaaclada 
Ot tava : 15 ( a. •. )- Lttel

lob buraya ıelmiıtir. Kanadı ot:f 
'cı ile ko11uıoıatarda bulur11ac•Uı1. 

•••••••••••••• 
Kolonyadaki 
büyük hasar 

Londra, 15 (a.a.)- 1000 ln
giliz uçağının Kolonyaya karşı 
yaptıkları hava akınında 250 fab 
rika veya imalathanenin tahrip 
veya hasara utradığı bugün Lon
dra gautelerinde çıkan resimler
den anlaşılmıştır. 

............. 
, __ uzakşarkt~ 

Japonlar bir 
şehir almış ! 

Tokyo : 15 ( a. a. ) - Japon 
kuvvetleri Kuyaııgsiıı'e bu sabah 
aiı mitlerdir . 

Blylk MUlet 
Mecllı•mlzde 

Ankara : 15 ( a. a. ) - Bü
yük Millet Mt'clisi bugünkü top
lantısında Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekalt'!lile Devlet meteo
roloji Umum Müdürlüğü teşkilat 

kanunlarının bazı maddelerinin 
deQ°İflirilmeıine ve bunlara yeni 
maddeler eklenmesine dair olan 
layihaları müzakere ve kabul ey
lemiş ve askeri ceza kanununun 
baıı maddelerinin tadili hakkın
daki layihanın birinci müzakere
sini yepmıştır. Meclis çaıçamba 

günü toplanacaktır . 

AF~ IKA.'DA 
( ... tarafı Birincide) 

esas hedefi Tobrutu almaktır. 

Berlin : 15 (a. a.) - Bugün· 

kü resrnt tebliğe göre, Şimal Af
ıika'da Alman ve İtalyan kıtaları 
nın harekatı muvaffakiyetle devam 
ediyor. Düşmanın derin cenahına 
yapılan bir hücumda 54 düşman 
tankı tahrip edilmiı ve 400 den 
fazla düşman eıir alınmıştır. Al· 
man savaş uçakları 9 lngiliz uça
k• düşürmüşlerdir. Burada da, hiç 
bir Alman uçaQ'ı kaybedilmemiştir. 

Akdeniz'de, Alman sMtaş u· 
çakları Marıa - Matruh'un Şima· 
linde seyreden bir düşman kafile
sine mensup 5.ooo tonluk bir ti
caret gemisini batırmışlardır. lki 
büyük gemi ile bir devriye gemi· 
si de bomba ile hasara utratıl· 
mıştır. 

Bundan maada başka Almarı 
uçaklan bir düşman devriye gemi· 
sini batırmışlar. Ayrıca 500 tonluk 
bir cl'phane gemisi de lt:ılyan kı· 
yıları açıklarınd11 uçaklar ıırıız ta 
raf ırıdan batırılmıştır. 

Kahire : 15 (a. a .) - Yakın 
şaık Bı itan ya kuvvetlrri kar arlli· 
hının tebliği : 

13 Haziran öğleden sonra 
zırhlı kuvvetlerimizle düşmanın 
ıırhlı kuvvetleri arasında Akroma'· 
nırı Cenup bölgesinde şiddetli sa· 
vaşlar olmuştur. iki taraf kuvvet-' 
ler i gün bittiği vakit ayni bö!ge 
deki yerlerini muhafaza etmişler· 
dir. 

Düşmanın arkasında ve Ce· 
nubunda hareket etm~kte olan 
müteharrik kuvvetlerimiz birçok 
taııt arabalarını tahrip ederek, e
sirler almıştır, 

El-adem bölgf'si civarında 
kollarımızdan biri bir düşman ko· 
lunu bombardıman ederek • Cenu
ba dotru çekilmeğe mecbur et
miştir. 5o inci tümene mensup bir 
kol Meteifel'in garbinde bulunan 
ltalyan mevzilerine taarruz etmiş 
ve düşmanı ileri mevzilerinden at
mııtır. 

Kahire : 15 (a. a.) - Birha
kem müdafii König sat ve salim· 
dir. 

Macar İaşe nazırı 
Bu,Japf'fle : 15 ( a. a. ) -

Ôleıı İafe naı.ır ırırrı c,.naıe me
r aaimi 17 haaiıaoda yapel.aellttr . 

Çekgada 
idamlar 
devamda 

Ankara : 15 [Radyo Gezeteal)
Çekoılovakyada yeniden 20 ka
dar Çek idam edilmittir . Şimdi· 
ye kadar idam edilenler 350 ye 
varmııtır . 

Bulgaristanda tedbiı ler 
Ankara: 15 (Radyo Gezeteal)
Bulgariıtan iefe yiyim maddele-
r inden en lüıumlu olan 150 mad
denin en azami fiıatrııı teıhit d
nıiıtir . 

AraanOüta 
lrll idare 

Ankara : 15 [Redyo G•z•l••I] 
Arnavutlukta Ba,vekile yapılan 

suikatten doliyı iki yüzden fazla 
İnsan idam edilmi,tir. Şim~i Ar · 
oavutlukta bir ııevi örfi idare 
ilan ediJmi,tir. 

Bu suretle bütün ticari wü· 
eıııeıeler Romenlere Geçecektir. 
Ve bu suretle Romauyadıt Y11hu· 
di erinin yafawaıı ıwkinaız Lir 
h11le gt·lecektir. 

Yeni 

torpil 
Amerikan 
tayyasesi 

Vaşinıton, 15 (a.a.)- Midway 
muharebesin;n Japonlar için sürp 
rizlerinden biri de Birleşik Ame
rika donanmasında kullanılan ye
ni Gruman Avonrer adlı torpil 
atan bomba uçakları olmuştur. 

Bu uçaklar Pasifik filosuna tasar
lanan tarihlerden haftalarca önce 
iltihak etmişlerdir. 

Amerikan deniz mahfilluinde 

bildirilditine göre, bu uçaklar 

aynı sınıftan başh deniz uçakla

rına göre daha büyük bir uçuş 

sahasına maliktir. V c hızlarıda 

yüzde 25 fazladır. En çok hızı 

saatte 350 uçuş sahası da 640 ki· 
lometre olan bu uçaklar 6600 ' 
metre yükseklikte uçabilmekte· 
dir. 

f-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·i 
i ADANA BiÇKİ VURDU i 
; BlftlA TCMBBKAN i 
i 14 Haziran dan 19 Hazirana kadar devam edecek ı 
i olan senelik sergimiz Halkevinde herkese açıkdır. i 
! Saat 9 dan 12 ye ve 14 den 18 ze kadar ! 
• • i 13-14-16- 17 - 18 14240 i 
i . ._ . ._ - i • • ... .... 19 . ,.,, ........ ,...91'•-·-·-·-· ......................... ~ .... ~ .. 

i L j N 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 

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

sinde f,..vzipaşa deposuna gelecek tahminen 15.000 ton Maden 
Kömürünün tahmil ve tahliye işi 24 Haziran 942 Çarşamba 
günü saat 11 de kapalı zarf usuluil~ Aadanada işletme Müdür
lüğü binasmda toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 900 liralık muvakkat teminat ak• 
çalarile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon reisligine vermeleri 
lazımdır, 

Mukavele projeieri Ankarada ikinci işletme müdürlüğünden 
Haydarpaşada birinci işletme müdürlüğünden, Adanada altıncı 
işletme müdürlüğünden, Fevıipaşa deposundatl bedelsiz olarak 
verilir. 6- 11-16-20 

ilan 
INHİSARllR ADANA BAŞMODORlOGONOEH · 

otu, 

• • 

SAZ 
VE 

VARYETE 1 
1 • Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ 

1
• 

• saat 22 de VARYETE başlar. 16·26 
.......................... 

Adana Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifinden ; 

(Toplantıya Davet) 
Kooperatifimizin 1941142 nci hesap yılma ait normal 

Genel kurul toplantısı : 1/Temmuz 1942 çarşamba günü 
saat 14 de Adana HalkeviRde yapılacağından işbu ilan tari -
hinde Kooperatifimizde kayıtlı bulunan Sayın ortaklarmnzın 
mezkur gün ve saatte toplantı yerinde beht:mhal hazır bulun· 
malarını ehemmiyetle rica ederiz • 

RUZNAME 
1- Yönetim ve Kontrol Kurulları raporlarının okunması 

ve kabulü. 

2- Bilanço ve fiat farkı hesabının kabul ve tasdiki ile 
Yönetim ve kontrol kurullan Üyelerinin ibrası . 

3- Yönetim kurulu üyelerinden müddetleri biten iki 
üyenin yerine yeniden iki üye ve Anamukavelenamenin 27 inci 
maddesi mucibince aynca iki yedek üye seçilmesi . 

4- Ana Mukavelenamenin 39 uncu maddesi mucibince 
iki kotnrol seçilmesi. 

5- Elaıperleri seçmek, işten el çektirmek, Yönetim ve 
kontrol kurullan üyelerine verilecek ücret, Hakkı Huzur ve 
Kooperatifimiz Bütçe ve kadrolarının tanzimi ve Yüksek tica
ret Vekaletinin tasvibinden geçirildikten sonra tatbiki husu
sunda Yönetim kuruluna selahiyet verilmesi • 

6- Yeni sene iş Siyasasının kanun, Ana mnlcavelename 
ve teşekkül maksatlarına uygun olarak hazırlanmasmm Yöne
tim kuruluna tevdii. 

. . 7 - . Kapital ta~~hü~l~rini~ diğer kooperatiflerle yeknasak
htı teman ve taahhutlcrmı tezyit maksadile her ne cinsten 
olursa olsun 100 kilo Mahliç pamuk için bir pay taahhüt edil
mesi. 

8- Taşıtsız mal almak ve yaptırmak için Yönetim kuru
luna selihiyet verilmeıi . 

9- 9421943 yılı için Birlik g'ftnel kuruluna iştirak f':decek 
mümessillerin seçilmesi . 

10- Ana mukavelenamenin 65 inci maddesi mucibince 
üç haKem seçilmesi. 16-17-18 14263 

11 an 
Ceyhan Belediye Reisliğinden : Çay yerine kullanılan Anadolu 

ayı otu hakkında ?imdi~i~ a~~a 50 lira ücretli Ce.yhan belediyesinin itfaiye 
. l b makınestlığı munhal olduğundan ehhyeti haiz olanların .. vrak"ı 

Anadolu otu. ayı otu ve saır nam arla yetiştiril~n r.a atlar- '"' 
dan kurutularak Çay yerine kullaınlnıalc, satmak Ü!ere ellerin· müsbitelerile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan Bttlediye riya-

l setine müracaatları ilan olunur • 16- 18 21 14264 
d~ mevcut bulum.luranlar mevcut armı bir beyanname ile 20 -
6 - 9-12 akşamına kadar inhisarlar idaresine bildireceklerdir. EY ar8DIJOr : ı 
Bu nabatlan. ray taklit edilerek işlemde, kurutmak, istihlak t•• O O K T Q R y- y . . . . "k" .. • •• 
eylemek kaçakçılıktır. Mezkur tarihe kadar beyanname verme- az mevsımı ıçan 1 1 uç f · 
yenlerle , hilafı hakikat beyanname verenler ve bu tarihten odah su tertibatı ve elektriği f MavaBall 118188 ı 
sonra bu maddeleri bulunduranlar hakkında kahve ve çay in- olan kullamşlı bir ev aranmak- f A k ı h f . f s er nasta anesi dahiliye 
hisarı kanundaki ceza'i hükümlerin tatbik edileceği illn olunur. tadır.idare hanemıze müracaat f Müt•ha .. uı ı 

13-14-16- 14253 edilmeıi. C f 
~===========~======~==~========· =====~ f Hastalarını her,ün sa· f 

S h D f d ı d 
f at 15 ten sonra Kızılay ci- ı 

ey an e ter ar ıg"' ın an : • vannda 18 numaralı evde • 
f kabul eder. 14339 f 

Mikdarı 

Metre murabbaı Hazine 

. ............. . 
Tcmamının 

Mahallesi Mevkii Ada Parsel Cinsi Hissesi Değeri 

L. K. 

Kurtuluş Yeni istasyon 518 1 Arsa 1330 

.. • .. 518 3 • 1560 
Yarısı 665 00 

• 780 00 

.. • • 517 1 .. 6000 .. 3000 00 

Eıt•h yakanda yama iiç Pf'İ menkulüa açak arttırma ve pefin para ile satıfl•rı için 12- 6-942 
tarihiacle yapıı.. müaye4eleande talp zuhar etme4ip.dea ihaleleri 23-6-94?. tarihine miiadif Sah 
günü saat 15 şe bırakılmlfbr. JuMıl almek i~teyeakrin her tün Milli Emlak senimine miiracaatlan ve 
taliplf'rin de X 7,5 teminat mak»udariyle meaklr fin ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilin o-
1...w. 14263 

Nlltetçı ıcıaae 

İSTİllMU ECZAN(Sİ 
Hükümet civaranda ... ..................... .. 
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Sayfa 4 TÜRKSôZO 

........................................ • • • • • •• •• •• • • • : TURKS ZU 1 
• • • • • • ! Gazete ve Matbaası 1 
• • • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OÜNYANIN HER TARA- : 

! flNOA VUKU BULAN HAOİSElERİ GÜNÜ GÜ- İ 
: Gazetesi NONEVERİR. TORKSöZOHO TAKİP EDİNİZ. : 
• c • 

• • 
: Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
: plAn, harita, bilumum matbaa Türksözü 1 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve sllratle elden çıkarır. : 

• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! • • 
: SAGUM, UMİZ, ZARlf CiLT İ$l[RİNIZi ANCAK TORKSOZO İ 
• MOCElliTHANf SINO[ YAPTIRABiliRSiNIZ 

•• ~······· ............... . •• 
........ . "" 

• 

• • • ••••••• 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

15 . 5 . 1941 

CiNSi 

Ko7.a ı 00.00 00,00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 00,0<r 00,00 
Klevland_ll_ - oo-:00 00,00 
M. ~rlağı 00,00 

1 

00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 1 

. Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi O:ÖÖ-
Susam -- - 0,00 

B~y yerli ~L 0,00 
Arpa 0,00 0,00 
Yulaf - o.öO O,öo 

Stı L~~ Dövi.t: Kurları 
J>OI.AR 

Alış 

Satış 
STERi.iN 

129.20 
132.20 

liholôt bed e ll e ri ( ıııol '- e· 776 

d e li ) primli sotıı 
Türl.iy,.den •gönd e ril l'n no•ı· 749 
lun bede ll e ri 

ihraç edilen mal be delleri 728 
olorak gf'IPn Döviılerln olı.ş 

kuru 
Yardım Vf!J şt'yyolıluro vf!• 728 
saire lç ll'I q..l t!tl dövlzleri.ı 

olı~ ~IJ(U 
Pı lıMİ ı uı l •~ ( T .. ı. 1 il mos· ~24 

rnılorı ""soıı e ) 
I'( iın ~İt ol·~ Kuru !ı':IO 

ki A el r COÇLLJ 

Bcı~ıldı~ı Y rı: Tüı ksör.ü Mtb. 
~~~~~~~--~~~ 

T. l ş Bankası • ••••••••••••••••••••••••••• • • 1 Nazarı dikkate i aaçak tasarruf besapları 
1942 ikramiye plinı 

Kf ŞIDELF.R : 2 Şubat, 4 May,., 3 Aiu•to•. 
2 /1'inc:itepin lurilıleı i11Je Y"Ptlu· 

-= 

IU 
40 

50 
200 
200 

194~ ikramiyeleri 
Adet '.lOOO (.i ı ıtlık :1.,ouo 

.. 1000 ~.oııo 

.. 750 .. 1 .soo 

.. 500 •• 1,500 
250 - 2,500 .. 
100 .. 4,000 

.. 50 •• 2,500 

.. 25 .. 5,000 .. ıc .. - 2,000 

Liı ı. 

.. 

.. .. .. 
, . 
.. 

) 

Türkiye ı, Bankasına para yahrmakla ya5nız 
para blrli\tlrmlş ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz j 
~ ~i 

TÜRKİYf CUMHURİY(Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sıermaye•İ : .100.000.000 Türk liraaı 

Şııtıc: ve ısjaııı ad~di : 26~ 

lırnl ·ve tk<ıri lır.r ıır.vi h&ıılca nıuısnıd,,!cı 

Para birikt\r~ııı~ı ~ 28.800 lira ikrıuniye v~riyor 

llı aaı Haııkıt 'lırıda lrnıııbunılı ve ihbar~ı7. t:ısarnıf hesaı. lar.rıa en 
n1 50 liras ı bulumrnlarn senede 4 dda çekilt:cek kur'a ıleo 

a;ag:d:ık i pl:inn gÖtc: ikmmiye da~ılrlaı:aldır 

4 Adı• t 

4 • 
-ı 

iO 
100 
120 

10 ıO 
500 
'.l50 
ıuo 

50 
40 

Liralıl 

.. 

400\) 

?000 
1000 
40tı0 

~oon 

48110 
it.o W JWıı 

!.ıra 

" 

.. 
DiKKAT : Hesaplanıu.Jaki paralar l>ir sen~ içinde 50 

liradan aşağı <lüşmiy~nlt"rc- ikrarııiyr. çıktığı takdirde yüzJ~ 
20 fazlasile veril~cektir. 

Kuralar sened~ 4 c.Jda. 1 l - Eyllll, 11 Birincikarıun, 
Mart v ... l 1 H.tlİ!" ı ı t uihlr:riıı J~ çekilecektir. 

• • • Ceyban iktisadı Milli TeavBa Alım ve 1 
:satım OrtaklıQı Kooperatif Şlrketladene 

1 S~n~lerden~e:i. ~aali!.elini durdurmuş i 
e olan Iktısadı Mıllı l eavun Alıın ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- • 
: niden Ceyhanda faaliyete başl~mıştır. Her 1 
• nevi manifatura ve kantariye mallarını ve : 
: eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
• kar mukabilinde perakende olarak sabşa: 
: başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- • 
: tış mağazasına uğramaları kendi menfaat- : 
e leri icabıdır. 25-26 14082 e 
• • •••••••• ················~ 

NE ZIN 
j Bütün atrııarm panzehiridir 

Beyt1ude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
~u nıu:uıııid BAŞ ve:: DlŞ a~rıla
r ıııı liÜt cıtlc- i llile) e kfifidir. Ro
ıı!ıl İ.ıın& t'.Vi'aı, ı.inir nıahul ve 
tirle ııtıraphu ı NE.VR07.lN'le 

tcdıt\.İ ~ılilir, Müeoir il~~· : 

N E. V R Ö Z l N ' dit. 

ı NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
icabında ~ünde 3 kaıe alınabilir 

16 Haziran 1942 

M M tt tedbir evinizde biı kaç GRıP.N bulundurııtak oknalıdır. it 
tf Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 
~ yormadan ıstırapları dindirir. it 
~ Luzuınundd günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 1 
ti her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

" e:z::~~~-:~z:x::::::s::KsX"KX'Jt 

tpı::a:: ~::21::.::ıc::n:::o::n-:n:: = * * :u * u:::x:c::ua:a:=ız:: M 
= DOKTOR M 

;Muza/fer Lokman! 
~ HergUn bastaıarını muayeneba· ~ 
~ nesinde kabul eder. ~ 
:zz:~::::::::::::::::ıauarxz~ 

- -

Adana Belediye Riyasetinden; 
(faınirat Yaptırılacak) 

1- Reşatbt:y mahallesiııd~ v~ Kurtuluş cadJr..si üzerinde 
Belediyt"ye: ait 54 Numaralı Jükkanııı tadil Vt". tauıiı i açık ula· 
r·ak ~ksiltmey~ konmuştur. 

2- Muhammen Leddi 1199.30 liradır, 
3- Muvakkat teminatı 149.95 liradır. 
4- Eksiltme 23 6/942 tarihine rastlayan salı günü saat ıs Je 

B~lediye e:ncümerıinde yapılacaktır. . 
5- Keşif ve şartcamesini görmek ve izahat almak istiyew 

lerin Bdr<liye Fen müdürlüğüne ve ilıa•~ günü muayyen saattll 
tenıinatlurilt> birlikt~ Bele<liye Encüm--ııine müracaatları iları 

oloııur, 6-11 - 14 - 16 


