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Tobruktan sonra : 

Malta veya 
Sariye mı? 

Nev~ad Güven 

U T obruk ., un istirdadı ıle 
M11reşal Homınel ' iıı bü · 

yfik Lir :tfi(er lcazaııwış 

oldutu 01llntlkaşa götürmeı bir 
hakikattir. On ye~i aydaııbt>rİ in· 
giliz kuvvetlerinin elinde Lulu· 
nan ve bu müddet zarfında mü · 
temacliyen tahkim ediJeıı hu ınev· 
~iia a.e..miyeti dalaa evvel lugi · 
li7lt:r terafmcla ııbirçok defalar iliiıı 
ediJmifti. fngilizler bugün de o · 
11un kaıbmdao doğan vaziyetin 
vebamet ve nezaketini itiraftan 
çekinmemektedirler. İngiliı. gaı.e· 
telerinin, hilkumeti Tobruiun kay· 
bını umumi efkar ve parlamento 
Önünde i7.8ha· davet etmeleri de 
bunun bir delilidir. 

Filhakika , lagilizlerin , Al• 
waoların iddia ettiği gibi 25 bin 
detilıe bile mühim miktarda esir 
vererek ve bir çok malı.eme ba· 
rakarak T obruk tan çekilmeleri 
elbette evvelce teablt edilmiş bir 
plin icabı detildir. lngilb.ler dil· 
pedüı. harbin büyilk neticesi üze 
rinde mühim bir amil olacağın. 

da arlık kimsenin tereddüdü 
kalmıyan bu ıon çöl harbinin ilk 
safhasında yeni bir mağlubiyete 
utramışlardU'. Mısırı tehdit eden 
istila tehJikeıi biraz daha yaklaı· 
mıt ve yeniden Mısır kapılarına 

dayanmıftır • Buna mukabil Al· 
manlar , Şimali Afrikayı tehdit 
eden lngiliı. tehdidini Libya top· 
raldarınan dııına atmata ve biraz 
daha uzaklaıtırmat• muvaffak ol· 
muıtur. 

Birinci safhası bir Mihver mu· 
vaff akıyetile kaJ>l'nan bu IOn çöl 
harbinin bundan sonraki inkipf · 
ları ue olacaktır ? Maraşal Row· 
met, Libyadaki laırillı hatlarını 
liÖktGkten sonra M111r toprakla· 
rında ilrri hareketine devam ede 
rek daha genif , tesirli bir mu· 
vaffakiy~t arayacak mıdır? Voli· 
sa, Şlanali Afrika üzerindeki in· 
~b tehdidini uzaklqt&rmıt ol· 
aaalda Sktif a ve buıOu eldı ettiti 
poaiayonu tahkim Ve takviye ede · 
rek mfldafaaya mı çekilecektir ? 
Bilmiyoru7; bunu bize önümüz· 
deki gilnlerin hadiseleri a-öıtere· 
cektir. 

yalnız akla en yakın relen 
ihtimal ıudul' : 

Bu aon zafer Mihver ordu· 
•una ucuza mal olmuf delildir • 
Cehennemi bir ıı cak içinde , çe · 
tin bir düımana karşı bir ay de
vam eden mütemadi taarruzların 

Mihver safında da büyük sarsın 
talar yaptıtı muhakkaktır. Onlar 
da yıpranmıf ve yorulmuştur • 
Ve Mihver kıtaları bugün esas 
üaleriaden biraz daha uzaklq· 
IDlflardır. Buna mukabil bir mai· 
lübiyete utramlf olmakla bera · 
her lngilizler:teblikeli bir hasım 
olmakta devam ediyorlar. Ve on
lar asıl üslerine daha çok yaklat· 
mıtlardır • Şimdi Almanların kar· 
tısana lnıilizlcrin iki aenedenberi 
Mısır topraklarında gece gilndüz 
çalııarak kurdukları kuvvetli ve 
çetin müdafaa hatları dikilmiıtir. 
lGuıual ii:n«'f ] in iradesinin, 

G Ü N O E L 1 K S 1 Y A S f G A Z E' T E 

ZiRAi ÇALIŞMAL~R 
SON HIZINI ALDI 

VEKALET, ZiRAAT MAKiNELERiNE YAKACAK MADDELER 
TEMiNi iÇiN LÜZUMU KADAR VAGON T AHSIS ETTi 

Sa Tevziatı Ve Bababat Mtlbayaa iııerı Czerlnde çaıııma 

- ; ;: 

/ngiliz bombardıman ucakları • 

Askerlik Kampını 
Bitii-en T af ebeler 

Vali ve Komutan talebeyi teftiş etti; Atatürk 
anıhna törenle çelenk kondu 

ş-hrimiz Erlıelı Liae•İ ve Ticaret olrulu tal,b•lerinin 
aak•rlik kamplarını bitirdiklerini yazmııtık. Bu münaHbet• 
le teleheler dün ıehirde bir w6.teri yapmıılar ve t6r•nl• 
Ataliirlı anılma felenkler lıoymaılardır. Bu törencl• baıta 
valimiz Akif /yiclofan ve komutan Faile Timur hazıP bu· 
lunmuılar ve taleb~yi tefti( etmiılerdir. Törene oltul clir•k· 
t6rleri ue hallı İflİralı etmiılePclir. 

H ~ rp lıahmuı cruirleriue çok üs· 1 
tUn oldutu bir mevsim batlamııbr. 
Yıpranan ve yorulan Mihver or· 
dusunuıı bu e1U müdafaa hatla· 
rrna çarpmadan dinleumeye ve 
kendini toplamaya ihtiyacı var· 
dır . 

Binaenaleyh eııH hedef olan 
Süveyt itini daha müsait ıart· 
larla balledilecek bir :ıaaıana hı · 
rakarak Mııır hududunda müda· 
faada l.almak ve Akdenizin bq· 
ka çevrelerinde ve noktalarında 
harekete geçmek •• 

Ba takdirde Mihverin Akde· 
nizdeki yeni hareketi nereye mü· 
teveccih olabilir ? 

Akla ilk gelen noktalar Malta 
ve Suriyedir. 

Mihvercilerin bir zamandan· 
beri Maltaoın bütün dejerini kay 
betmiş olduğuna dair olan iddi · 
alarma rağmen bu küçük ve kah· 
raman ada hala büyük bir ehem. 
miyeti haizdir • Bunun en açık 
delili Mibvtr hava kuvvetlerinin 
bu ada üzerine mütemadiyen ve 
gece gündüz yaptıkları bombar· 
dımanlardır. Tobruktan sonra Mal· 
tanın da Mihver eline düşmesi 

Ortaf8rk denizinde lngilizler için 
çok ciddi bir durumun meydana 
gelmesi demektir. Bu ıuretle te · 
şekkül edecek Girid - Malta ve 
T obruk Mihver müsellesi Dotu 
ve batı Akdenizini birbirinden 
temamile a1ıran korkunç bir sac 

aya~ı olacaktır. Mısıra kartı ile · 
ride yapılacak bilyük tasrruı ha· 
reketini:le bu sacayatının oyna· 
yacatı rol çok ehemmiyetli ola· 
l'atı gibi Orta Akdenizden lngi · 
liz donaaımaıanın uzaklafmdile 
Mit.ver nakliyatı da daha büyük 
bir emniyet kazanac ... ktır • 

Suriyeye gelince ; bu mınla 
kanın ehemmiyeti hiç şüpbe yok 
ki, Maltadan da büyüktür . Bu 
sahiller Mihver eline düştütU tak· 
dirde lngiliz donanmasının Batı 
Akdenizinde nefes almasına im· 
kin kalmıyacaktır. Diter taraftan 
Sovyet Ruıyaya yapılan Anglo • 
Sakion yardımının en emniyetli 
yolu olan Basraya ve Irak pet· 
rollarına kartı yapılacak hareket 
için en güzel k<iprü başı ve ha· 
reket noktası yine Suriyedir • 

Suriyede yerleten Mibvet kuv · 
vetleri Libyadan Mısıra kartı ya· 
pılacak istila taarruz.una tehlikeli 
bir kıskaç kolu olabilir • Ve Mı· 
sırın istilası bu kuvvetlerin yar 
dımiyle daha~kolaylıkla bqarıla· 

bilir. Giridde yapıldığı katiyetle 
1 

haber verilen büyük tahfidat ve 
hazırlıkların nereye miltev,.ccih 
olduğunu ve bu kuvvetlerin son 
Libya taarruzunda kullanılıp kul· 
lanılmadıtını bilmiyoruz. Fakat , 
Giridin Suriye~taarruzu için bq 
lıca hareket noktası oldutu göz 
önilnde: tutulacak olursa , burada 
bir hayli zamandanberi yapılan 

Vilayetimiz dahilinde mevcut 
ziraat makinelerininin hasad ve 
nadas mevsiminde muntazam bir 
surette çatışmalarını temin için 
Temmuz • Birinci teşrin arasında 
lazımgelen motorinlerin sevkiya· 
tında kolaylık olmak üzere vilıl
yetimiz emrine lüzumlu miktarda 
vagon tahsis edildiği Ticaret Ve· 
l<aletinden bildirilmiştir. 

Ayrıca vilayetimizin benıin, 
J>etrol ve maden yağı ihtiyacı da 
muntsıaman temine çalışılacaktır. 

Gönderilecek petroller. tenvirat 
için ulup evlerinde elektrik bu· 
lunmayan ailelere eldeki stoklar 
nisbetinde verilecektir. Motorinle 
çalışan motörlere verilen motorinin 
yüzde beş niıbetinde de makine 
ya~ı verilecektir. 

Diğer taraftan mübayaa edilen 
hububat işlerini teftiş etmek üzere 
~iraıtl müdürü Nuri Avcı ve Tica· 
ret Vekaleti ıoiifettişlerinden Bay 
Salahattin Ceyhana gitmişlerdir. 

Yine ö~rendi~imiz~ görr, Cey· 
han ve Osmaniye tarlalarını sula· 
mak içın Hamus suyuna kar.al ya
yapaldıfı ve bu kanaJe lazımgelen 
kapatın yakında konacatım yaz
mıştık. Haber aldığımıza göre 
mahalline giderek kapağı monte 
ederek şehrimize dönmüşlerdir . 

Sovyetler 
Svastopola 
takviyeler 
almışlar 

- Ruslara göre -

10,000,ono Alman 
4,500,000 ••• 

11arbedllm11 
Ankara: 23 (Radyo Gezeteal)
Ruılarıu sremilerle Sivutopola 
takviye aldıkları bildirilmektedir. 
Vaziyetin ııe netice alacağı henüz 
malum d..-tildir. Mullar.-;beler bü · 
tün tiddetile devaw etmektedir. 

Moskova : 23 ( a. a. )- Sov• 
yet radyoıuoun verd'ti malümata 
gdre, son bir yıl içinde Alman· 
lar ölü, yaralı ve kayıp olarak 
on anilyon ve Sovyetler de d6rt 
buçuk mily\ln İnsan kaybetmif· 
lerdir. Almanlar 35,500 , Sovyet· 
ler 20,000 top kaybetmitlerdir • 
Ölen Alman askerlerinin adedi 
üç buçuk milyondur. 

Londra : 23 ( a. a. )- Lon· 
dranın salahiyetli kaynaklarında 

fGerlııt ı lııl"ü .ayfadaı 

haı.ırhkların Su.riye için saklan· 
maş oldutu da diifünillebilir •• 

Şüphesiz ki bOtiln bunlar 
birer tahminden ibarettir. Alman 
ordusunun ne yapacatını daha 
Önceden kestirmek için Führerin 
büyük karargibında bulunmak 
bile kifi detildir. Onun kafuının 
içinde olmak Jazımdır. 

Bupaldl harpte ne olabilir 
diye detil, Ju.diselerin vukuundan 
sonra ne olabilir mit diye dilfln• 
mete alıttık • • 

Kuruluı Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaaklzlncl yıl - Sayı : 8344 
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Afrikad'l hir İngiliz tank kolu 

•••••••••••••••••••••••••••• 
f Kız Enstitüsü Sergisinden Röportaj t 
•••••••••••••• • • • Adana Kızı ! 

• • Bir yıl lçıade aaııı çall,ta? Neler yaptı • • •·············· Bizim Maarifin modern, verimli· 
prensiplerinden en güzeli, okulla
rı, talebeye sadece ilim ve fen 
öğreten müesseseler halinde bı
rakmıyarak, genç nesli, sosyal 
hayatın faydalı birçolc icaplarına 
alıştıran ve onlardaki bütün iyi 
kabiliyetlerin kolayca inkişafına 
hizmet eden birer hayat labora· 
tuvan manasında kabul etmesi 
olmuştur. 

Dün Adana ismet lnönü kız 
enstitüsünde hazırJıjı bitirilerek 
fÖzlerimizin önüne serilmiş olan 
sergi, bu prensipteki isabetin de· 
lilidir. Adana kadınlıtına, çukuro· 
va kızlarına büyük bir nimet vas
fında kurulmuş olan bu mükem
mel müessesenin nasıl modern, 
reel ve iyi imkanlar, nasıl bir ruh 
atmosferi içinde yaşamakta ve ça· 
lışmakta oldutunu anlamak için 
bu müstesna sergiyi gezmek la
zımdır. 

Bugün bu meşheri ziyaretinizde 
aenç kızlarımızı iyi birer ana ola· 
rak yetiftiren, iş ve kazanç haya-

tına birer müstahsil olarak hazırla· 
yan kız enstitülerine karşı olan 
takdir hissi birkat daha artmış 
olacaktır. 

Orada iÖreceA-iniz göz alıcı eşya 
yalınız Adana kızının değil, Adana 
kadınlığının da zarif parmaklarının 
e11eği m1hulü olan işlerdir. Çün· 

ki bu müessesenin çntısı altında 
yalnız kızlarımız değıl, ev kadın· 

!arımız da iş ve yer almıştır. Ce
miyet kayalınuı icaplarından uzak 
kalarak yetişmiş kadınlarımıza, nok· 
sanlarını tamamlamak, iş hayatın· 
da yer almak fırsatını vermek için 
enstitünün içinde bir akşam sanat 
şubesi de çalışıyor. 

<Gerisi Z ncl sayfada) 

~FRIKADA 1 
Bommeı ıımdl 
Stlvey,e inemez 

Afrika harekahna 
ait mütalaalar 

Ankara: 23 (Radyo Gazatesl)-
Tobruk düıtü fakat Mısırın 

bir tehdit altında olup olmadığı 
hakkında şimdiden bir şey ıöy· 
lenemez mamafih bellci Rommel 
Süveyş kanalına kadar harekatı 
devam ettirmek istiyecelctir. Fakat 
bugünkü Rommel kuvvetleri böy
le bir hareketi tahakkuk ettirecek 
vaziyette değildir. Bunu tahakkuk 
ettirmek için Rommelin büyük 
takviyeler almftıı lazımdır, 

Kahire : 23 (a.a.) - Alman-
ı Gulal 1 ilncil aa:Jfada l 

Emniyet Müdürleri 
Arasında :değişiklik 

Ankara : 23 (Türksöı6 Muh•· ı müdürlüğiipe Emniyet umum mil· 
birinden) - Gaıianttp Emniyet <Ger.isi 3 iiocll sayfada) 

Denize indirilen yeni bir lngiliı deniultıs~ 
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Gecenin zl lr kara lı ı içinde yumruk ! 
~ . 

: yumru a , pençe pençeye devam e en ! 
ı sflng · mub rebesi • i 
: 
........ · Ameı ikalı bir harp muhabiri anlatıyor: 
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Afrikada çnlışaıı lıür Franslllür 

' !"' So: l.ibya mulwrcbesiude 1 
l11giliz oı dıısunu takip eden 1 

c 

f AssociateJ Presse / in mu· 
lıabiri Ed'llard Kemcdy , llıir 
Fransızların Rir Hakem meu 

kiine nasıl yerleştiklerini ve 
kahramanca bir miidaf aatlan 
sonra bura!fl nasıl ierkederek 
çıknıuJ!a muvaffak olduklarını 
anlatmakla ve bu mıido/ iler 
derı birisilc yaptığı mıilcikalı 

nakletmektedir . 
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D Ru yazıyı Mısırda Fransızca 
olarak çıkan f I mages / mec 
muaszndan alarak nakledı"yo 
ruz : 

b 
t• 
rı 

y 
111 
o;, H ür Franhı:z ku\vetletiııe nıen-
iç' sup " Yabancılar alayı » ndnn 

Marohal Dickerson bana Bir 
Hakem dcstdııını şöyle anlattı : 

cı 

B 
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h 

c 22 Mayıs sabahı tanklar lıi · 
mayesinde olcın kuvvetli bir lıal
yan kıtası Bir Hokrm mevldimize 
ilk tnnrıuıu yaptı. Düşmanı göı ür 

,, görmez 7,5 luk top:arırnııla der
>• hal nteş aç! ık. Bu al<~ düşman 
i• hatlarında büyük tahribat 
y yaptı . Bir çok lıaıyan tankı mu· 
fı haıtbe clışı edilmi~ti. l~i hnşara · 
rı mı) acağım ve zırhlı kuvvetler· 
>İ den yardım göremiyecegını anlı· 

ıı yarı ltaıyaıı 1.:uvvctleri geri çeki 
• lerek dalın uıaklardn mevzi alma
ıi ya mecbur oldu. 
v Bundan sonra sıra Almanlara 
ı gelmişti. Mütlıış bir obüs yağmu

'L. rtı mevzilerimizi pamuk gibi atı-

) ordu. Mermileıin il]filakinden 
hasıl olan kalın toı ve duman bu

a lutlnn arasında bu kuvvetli top 
u çu ateşinden istifarle ederek bize 

hücuma haı.ırlanan mihver asker· 
u lerinin hayallerini görüyorduk. 

Fakat 7,5 Juklarımız. düşmanın a· 
lıi tc.şine nıütt madiyen ve müessir 
u bir surette mukabele ediyordu. 
ıt 

c. 

• 
TESLiM OLUN l 

2 Hsziran öğleden sonra, sa · 
J at 4 te iki İtalyan ııuba) ı otom o· 
i bille hatlarımıza doğru gelmeğe 

başladı . Otomobilin Üz.erinde be· 
yaz bir bayrak dalgalanl) ordu. 

~ Gözleri bağlarıdıktan sonra müs· 
c! tahkenı mevkiimiziıı içine alındı· 

lar. General Rommal tarafından 
bir teslim teklıfi getiriyorlardı. 

:; Mesajda: "Teslim olmanızı istcyo. 
y ruz. Aksi takdirde hepiniz imha-

ıl edilece" siniz 11 den ili) ordu. 
Bittabi kumandanımız bu tek· 

l,fe mctel,k vermedi. Ve tarihi 
bir kelime diye ccvop verdıl. 
Bunun üz.erine cehP.1111crnt .bir tn. 
;ırru7. ve bombardıman başladı. 

Dııı beler birbirini la kip edi) oı du. 
.Sııı.ki tabiatın henüı. tanımadığı 

kotkuuç hi.r fırtına lıer şeyi a't 
üst ediyoı du. Arıımı1.dn lıü) iik 
bir kı'lnıı Tahitıli ve \ eııi Kale · 
doııyalı olan Pasif ık Tdbur u var. 
eh. ilk defa olarok harbe giriyor
lardı. Fakat, bütün bu vuruşma 
esnasında takdiı e dt>ğer bir ce· 
sar etle hnrcket ettiler. 

Bundan s<Jnra ıkinci bir tes
lim tek lıfı geldi. ltalyorılor bi7.e 
yeniden teslim olmamızı teklif 
ecJi; or ve ak<ıitakdirde buradan 
çıkmak için en küçük bir ümit 
bcslemememizi ve hepimi1.in ınahv 
olaca~ırıı bildirıyorlaıdı. Hıttabi 

buna da reci ccvubı verildi. Ge
ce düşman müstrılıkcm mcvldirı 
etrafına yerleştir .. liğiıniı karn tor· 
piller ini temızlemek için bazı 
kuvvetler gönderdı. Fakat o kıı

dor şiddetli bir makinalı tüf enk 
ateşi açmıştık ki, bir tek tor pilc
bile dokunmadan geri çekilmeye 
mecbur ol<lular. 

HAVA TAARRUZLARI 
Çııışamba gunu 

da tııarruıa uğradık. 
havacları 

F.vvela 7o 

rkadaşım yaverin oğlu Aıman, 
beş yaşında hir tosun ... be ha· 
sıdn tosundu gençken.. yine 

genç sayılır amma, bir az köslc· 
di. Babulık, huvardahğı kırıyor. 

Yaver, aıtık eski yaver de~il 
evine ıliişküıı, çocııklarınn ba~lı 

ev hayatını seviyor. Hele Aı mrırı, 
göniillüsii... 

Arınan, topuz gibi bir çocuk. 
Bir az şimartılarnk büyüyor. Onu, 
bcıba ve annesinin apartmanına 

götürüyorlar. Arınan, daha kucak· 
ta, merdivenleri çıkarken. gök yü
züne bakıyor : 

- Biz çıkıyoruz, oda çtkıyor. 

O, bir aı yukarılara çıkmak· 

la göğe yetişebileceğini sanmıştı. 

Bu hayal sukutu, beşinci kat a
par tmandn ncş'esini kaçıı dı. Pen· 
cerelcre gözleri, mahzun mahzun 
dalıyor. 

Evde radyo var. Aramın ço· 
cuk saatini bekliyor: 

1 

aşe mütettişi 
Kadirlide 

Kadirli : 23 (Türksöıü Muha
birinden) - iaşe Baş Müfettişi 
Hüseyin Karni Ezgü Kf\dirliye 
gelmiş, teftişe başlamıştır. Kerıdi

sinf', bu işler hakkında sorulduğu 
ı.aman, işlerin i)i gittiğini söyle
miştir. 

Orman ya.1gını 
Osmaniyenin Yarplı:t. nahiye

sine bağlı Küsör di'ğ't ormar.ında 
yaı.gın çıktı~ından \'ak'a mahalli 
ne Osmaniye jandarma bölük ko 
mutanının gönderildiği haber alın· 
mıştır. 

Zeytinyağlar 
Evvelce beyana tabı tutul· 

muş ve beyannameleri soııradan 

iaşe müdürlüğüne devredılmiş 
olan her ııevi .,, ; tin yağları hnk· 

k ırırla rspılscok nıuamele dürt 
ticaret vekalctiııdt'll vilayete hil· 
d ıı ilm iştir. 

Rakı içiıı yeni 
şişeler yapılacak 
50 derccdik klüp rnkısının 

derecesi azaltılmamıştır. Diğer 
tarartan mantar ozlığı yü1.ünderı 
diğer rakılar da tatbik edilen 
usulüıı ; üksek dereceli olması 
dolnpsilc bu rakıdn tatblki de 
mahzurlu görülmüştür. Bunun 

düşman toyynresi geldi. 
günü üı.crlmize bir bomba 
muru ) ağdırdılnr. Ortalık 

Bütün 
yağ: 

karar· 
nıa} a başloyıııca ılı~er lınva lc

şeHüllcr i gelerek bombatriımoıın 

devam elti. Ege-r Bırlınkem 'ııı se
ki1 kilometre munluk ve ailı ki

lometre geııişlıkte bir çevı esi ol

duğu düşüuü!ecek olursıı bu ka 

dar küçük bir saha} a düşen bom. 

ba mikdarını anlamak kolaydır. 

Fakat, lııgıl!ı lınva kuvH·tleri de 

bir an hare" t ız durmurordu. 
Düşmanın müstahkem mevki et· 

rafırıda yapma; a çtılışlığı tahki
mntı ve taaıruı hazırlıkl4rıııı mü
temadiyen baltalayor, tahrip e· 

dırordu. lııgiliı kıtaları bi7.e yar
dım için b:.ıyük gıı) retler sarfct
tiler. Fakot, bu gayretler müessir 

ol'Tlodı. Çüııki. lıir çok noktalar
clu düşmanla çarp•şaıaya mecbur 
olan nıüllefıklcrinıiz ' hize kafi 
kuv.vet gönı.lererııi}o lllldı. Buıııın
la beraber şefimiz Ceııenıl Köni
ge ve [Yaborıcılar At.ı; ıJ L:umnıı
danı ve A len Rus Albayı Arıil 

Kavoriyc mutlak hir iti-

maclınıız vardı. Bu mii<lclct zar 
fında, lıiç bir :rnmon aç kaldık 

di)emeyiı .. 

D :ğıtı a birlikleri"" 
reisleri toplantısı 

Bugün Vilayet salonunda yapılacak görüşmeler 

-;;~ ••• ~ ....... 0 ........... 1 • • • • f HATIRlATIRIZ : f ı 
• • ~ 1 - Kazanç vergile· • ! rlnln birinci iaksitlerl : i verlleccktlr. Bu ay ver- :. 

mlyenlerden gelecek ay ! yüzde on ia::ı:li'siyle tah ! i sll olunacaktır. •: 
2- MUstahdemln kar ! neleri doğlştirilocek ve ! 

: ktlrnell mlikeJeflerin bl- : i rıncl t~kslti veril cek- : 
ı tir. Aksi halde Bunlar- : 
ı dan seyyar mUkel - : 
• leflerln vergllerl yüz- ! 
: de on fazıaslyle, lratlı : 
: mükelleflerin yanların· i 
: da çahşanrarm vergile- • 
: rl de hunları çalıştıran · i 
i ların Uç kat fazlaslyle ı 
ı alınacaktır. ı 

• • 
•••~•••••••• .. ••••~•~·~o• ----
üzerine bu rakıları k0ynıak için 
Paşabahçe fabrikasına bira ve 
gaıozlardo olduğu ~ibi ağı1.ları 
kııpsülle kapatılacak hususi ş·şeler 

ısmarlanmıştır. 

GECE VARiSi HAREKET 

Düşmanın ıanrruzları gittikçe 
:ıi}• ııdeleş'yor, ve tıirbiriııi ta
kip ediyordu. } liç bir ) ardım Ü·· 

midi. yoktu. Hn11r ol emri almış
tık. H.! rkes silalııııı ve yiyt·ceğini 
İÇt'Ccğini nlnııştı. soet 21,30 do 
) ürüyiiş koluna girdik. Sont on 
ikide düşmanla ılk teması tesis 
eltık. Etı drta zıfıı i bir karalık 
varctı. Yalnız makineli tiifeklerifıt 

nğrnıdaıı çıkan ııteş yer y('r. -ııt 

ğı solu ayıl .ıılntıyordıı. 

Derhal muharebe nizamı al
mış ve süngülerimizi takmı~tık. 

Yüzbnşı Morel'in emri üzerine 
hücuma geçtik. Koyu bir karan
lık içinde ve nasıl olduğunu hil-

Ôğrendiği111i7.e göre bu gün 
saat 17 de Vilayet daimi encü
men salonunda Halk Dağıtma bir
liği reisleri bir toplantı yapacak
lardır. Bu toplantıda şimdiye ka
dar yapılan ve yapılacak olan iş· 

ler hakkında görüşülecek ve ka
rarlar alınacaktır. 

Ankara, 23 (Türksözü muha
birinden)- Ticaret Vekaleti halk 
dağılma biı likleri teşkili hakkırı

daki kararnamenin tatbikine dair 
yeni bir talimatname hazırlamıştır. 
Talinıatnamf', dağıtma birliklerinin 
kuruluşu, idare heyetleri, birlikle
rin defterleri, dağıtma birlıkleıinin 
muvakkat kart tev;ı.ii ve bu mev· 
zua müteallik <liğer hususlar hak
kında geniş nrnllımatı ihtiva et
mektedir. 

Başvekilimizin 
dünkü kabülleri 
Ankara: :l3 (Tüıl..sihü Mulıa 

biıinden)-

Ru gün Başvekil Refik Say
<lıını, Moskova Bıiyük Elçimiz 
Haydar Aktayı knbut ederek ken
disile uwn müddet göriişmüşler

<lir. Haydar Aktay hu akşam 
lstaııbula hareket etmiştir. 

devam ediyorlardı. Düşman, ni
hayet infilak meı nıileri kullanma . 
ğu başla el ı. Bizinı ıçın bir tt k 
:.elamet çaresi kalmıştı : Süngü 
muharebesi. 

Deli gibi ileı iye ıloğtu atıldık, 

Mütemadiyen koşu}ot ve hir ,ta
raftan el hnrnholarımı11 kullanı-

)Orduk. O kadar suratla ilerliyor
duk ki, hemen hemen kerıdi bom 
balarımıı.ın tesir sahasına giri· 
Jnrduk. 

On dakika müthiş bir karışık· 
lık içinde boğaz boğaza döğüştük. 
Silahlarımızdan başka yumrukları
mızı, pençelerimizi kullandığımız 

zaman da oldu. Nihny .. t kendimi 
~e bir yol açarak geçmeye nıuvaf -
fak olduk .. 

Hu cehennemden nasıl ç ktığı· 
ma ne karlar hayı et <·diyorsam, 
çıkmış olmamdan dolayı da o ka-
~:lar memnunum.,, 

,--Valiler arasında 

nrndcn kendimizi hır düşmaıı si· 
perirıin içinde bulduk. Üı; alman 
karşimız.a dikilmişLi. Birisini ben 
öldürdüm. lkiııcisiııi yüzbaşı lıarh 
dışt etti. Üçüncüsü de geceuiıı 
koranlıgı içinde kaçtı gilli. Bir 
tartıftaıı di~er alman neferleri 
bize yolu kapamak üı.cre üstü · 1 
nıüze doğru koşarken bir taraf· t 
tnn mak:ııcli tüf enkler dur nıadan 
o ter ediyordu. , At kadaşlardarı 
bir knçı C'aııs11. yere serilmişti. t 
Fakat yaıalanıp bir parça takntı 

olanlar vur uşmnya ve ilcrlemege 

Ankara : :l 1 (Tür k~ö1.ii Mu ha· 

birinden) - Tunçeli Vali Muaüini 
Feyyaı, Ttkırdaı: Vııliliğiı:", Er

eğli Kaynıakenıı Hfımil Onat, 

Niğde Voli Vd .. i!li~ine la} in edil· 

miştir. 
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1 1 
Yazan 

MAHMUT 

Evdeki gr.amofonuda çalmayı 

öğrenmiş. Diyaframa iğneyi tak· 
mayı, plaktan koymayı biliyor. 

Bir gün, gramofon nezleye 

tutuluyor. Evdekiler merak edi
yorlar gramofona ne oldu? 

Hizmetçi, Armanın, gramofo· 
na su döktüğünü göıüyor, şnşırı

yor tabii evdekilerde şaşırıyorlar. 
Çocuğu, çıılğılı yerlere götürmüş
ler, orada, çalgıcıların su içlikleri
nı ğörmüş, ve sormuş : 

- Neye su içiyorlar? 

YESARİ 

Cevap vermişler 

- Sesleri kısılmnsm diye. 

Armanda cevnb v~riyor : 

- Sesleri kısılmasın dillt: s~ 
veriyorum. 

Günün birinde Arman ha~ta
landı. Hem fena hnslalandı. baba· 
sı bir haftanın içinde ihtiyarladı. 
Armanın hastalığı ağırdı. Doktor• 
ların biti gelib biri gidiyordu. 

Çocuğun kuı tulması bir a:& 
şüphelidi. 

Çocuk babasına soruyordu. 

l layır uK-lurıı •'ilınf'yeceksin. 

Ar ,naıı habasııı.ı l'es:ıı el veri 

yordıı : 

~ Ôlıniyeceğim hau:ıcığım. 

- Ôlnıeyecekı;irı oğlum. 
Fakat, babanın, annenin içi 

~-..ın ağlıyordu. Doktorları halleri 

ümitsizdi. Vaıiyet, çocuğun ölüme 

mahkum olduğunu gösteriyordu. 

Buna rağmen, tedaviye devam C· 

diliyordu. Evet çocuğa bakılıyor 

du. Babası, işinden izin aldı, has

tanın baş ucunda mıhlandı. Ne 
çareki hastalık seyrini takib tdi

yordu. 

Çocuk ölecekti. Yalnız buna, 

inanmıyan bir tek kişi vardı: Ar

man baş ucuııa gelenlere : 

- Ben ölnıeyecef m , diyor-
du. 

(Geri.si 3 üncü ı;:ıyfnıla) 

Kız enstitüsü 
sergisinden röportaj 

((}.&şt:ı.r.ıfı Birıncidcl 

Seı giye bir göz atarsanız, 
ikibin parçadan Fazla örnek işin 
~erili oldtığu'"'talıminine:sizde işti

r:ü· edeı·.irıiı. Buıadrı, 7.evk salıi

Lıi lıiı l,ndırı \ f' er keğ'in ~!llıip ol-
ııınl~ nı 7.11su rıa diişece~i het şey v&ı: 
Roplar, g-uınlekler, renk renk, çe· 
şit, çeşit çiçekler, insanın giyme· 
ye kıyaınıyaca~ı çamaşırlar, ço· 
cuk eşyalım, yünlü işler, manto· 
lar ve bir insana lfmm oları di
ğer bütün eşya .. 

O zarif rop!ar, görmeye de
ger şeyler. Sanki hepsi, taptaze 
birer genç kız vücnduna geçmek 
için can atıyorlar. Bunları, lstan
bul sosyetesinin boyalı kadınları
na büyük bir bütçe feda karlığı 
bahasına elbise yapan Fegaro'nun 
atölyesinden çıkmış sanmayınız. 
Bu güzel ince şeyleı i bizim Ada
namızın kızlan, kadınları yapmış
tır. Bizim kızlar ve kadınlar, bu 
müstesna clbi:.:eleı i giymekte, şü-

mullü bir etiket yapmış ter1.ilere 
değil, keııd !eriyle bir terzilıarıenin 
işçisi gibi çalışan, didinen öğret

menlerine borçludur. 
Hele o çiçekler ... Genç kız

larımız, en şahane bahçeler in ziy
netlerini yapnınkta tabiatla yarış

mışlar gibi! Bunların, tabiatın, top
rağın ınahc;ulü olmadıkları ancak 
onları tencff üse yaklaştığını7 za· 
man belli oluyor: Kokularından .. 

Kadın çantalarını ve şapka

larıııı görmelisiniz.. Ne güzel şey
ler: Margerit'in, modellerini hasis
likle sakladığı matalardan çok da
ha rnükenımcl. 

Hasır, fötr, deri ve ipekli gi· 
bi cins cins malzemeden y~pılmış 
olan bu rengarenk şapka ve çan
talar, güzel kadın başlarına, elle· 
rine yerleşmek için tehalük gös
leriyoı lar. Sanki çocuk çaın:ışır· 

ları, nıini mini sahipleri kadar se
vimli, taze ve temiz, Do~unıııayn 

kıyılaınıyacak şeyler • 
l\Iuhakkak ki insan yı~mek 

için yaşama:1 .. Fakat giindelik ça
lışmalarımızdan e!de edilen kazan· 
cın büyük bir, kısmını yemek için 
sarfederiz. ''Yemek,, "Giymck.,den 
daha ileri planda gelmektedir. 
Enstitüde her şey gibi ev kadın
larına güzel yemekler plşirmekte 

öğretiliyor. Elbisede nasıl hir vu
cudü setretmekten daha fazla, gö-
ze h!:>ş göriinme tarafı aranırsa, 

yemekte de öyledir. Ve yemek 
yalnız mide doldurmak için olsay· 
dı, onun bütün iptidai maddeleri 
istihale külfetine katlanmadan öy
lece yenirdi. Sergide gerçi bir 
yemek köşesi yok ve konamazdı. 
Fakat güzel sofra lllkımları ve bu 
gürıkii :ıc;ılış töreninde davetlilere 
ikram edilmek üzere hazırlanmış 

µastalar, burncJa ne kadar nefis 
yemekler yapılmakta Qlduğunu 

anlalıyor. 

Şıına parmak koymak lazım
dır ki: Kız sanat müesscselerindt! 
~erilen her bilgi, yapılan bütün 
ışler fanla;ıi değildir. Biilün bu 
giizel ve zarif şeyler tekfimiiJ et
miş nilc eh adınııelem olan eşya
dır. 

Bu~·iiı) ;ı.evkle seyredet•eğirıiı. 

i şler, kızlarımııın vt: kndınlnrımı

;ıın lıireı ikişer yıllık elyatkısın:ı 

aid denemelertliı ki, bunların d.ı

lıa olg11n örneklerini ilerideki ser
g-ileı de bulacağız. 

Dün, son hazırlıklnn bitmiş 
bir vaziyette gördüğüıniiz bu mu
vaHak eser karşısında, başta ens
tünün değerli müdürü Bn. Ne;ı.ihe 

olmak üzere biitün Öğretmenleri
ni ve talebelerini tebrik ederiz. 

1'A~Gföllm 

Çakı ile yaralama 
Bakırhindi mahallesinden Ha

san Cereci adında biri Ganisaf 
zade mahallesinden Mustafa oğlu 
Mahmut Kısacık arasında çıkan 

bir münazaa neticesinde Hasan 
Cereci Mahmut Kısacı~ı çakı ile 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Bir kumaş hırsızı 
Nacaran mahallesinden Ömer· 

oğlu Kaplan, Tarsus kapısında 

manifaturacı Ali oğlu Garibin 
dükkanından 17 metrelik bir top 
keten kumaş çalmış ve fak at ka· 
çarhn yakalanmıştır. 

--- -



na kız Usesi 
okM talebeleri 

ıl<oruma cemiyeti 
ana yasası 

13-
. ldaı e heyeti kendi arasmdan 
r reis, bir reis vekili, bir umu· 

tal 'katip seçer. Umumi lı:Atip 
'elliedarhk vazifcainide ıörür. 

liıe mGdGril veyı vekili ile 
~ım kolu baıkanı idare heyet
lllit tabıi aıalarıdar. 
. 13- idare heyeti cemiyete 

'il bütün itleri anı ya1a h6k0m· 
leri dairesinde tedvir ve tetkik 
" IOuktaıi kararlan ittihaı. ve "'11 selthiyetlerini haiı. olup 
~lbi heyete kartı mesul yetane 
....:nttir. 

TORKSOZO 

- -

Di '-~ HABEF~i ER 
Ruzvelt. Çörçil 
görüşmeleri 

Bir tebliğ bekleniyor 

Laval Fransız işçilerine 
1 Almanya'da çahımaları 
tavsiyesinde bulunuyor 

Vichy : 23 (a.a,) - Hdkümet 
reiıi Laval, radyoda söylediti 
bir nutukta, Fransız itçilerini Al· 
manya'ya gidip çalıımıyı davet 
etmit ve demiıtir ki : 

-Alman Devlet reiıi Hitler • 
kendisine ttıekkür ederim · eh· 
emmiyetli miktarda ziraatçi esir· 
lerin tahliyesine karar vermiftir. 

Bunlar ıiz Almınya'ya varır 
varmaz Fransa'ya dönebilecekler· 
dir. 

Franııı itçileri: 

Stvyet cephesi 

i ........ .-.-4119•~·"'91• ..................... ._. ................. . ............................ ,._. .. 

i Doktor 

l İrfan Kayra 
• ! Blalle• wı Blektrlk tauvuerı 
! •it ......... ller tirli ilelltrlk 
i tedavileri J&pılır ! 
• • 
! Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder i 
! • 
t /•lcenderun Belediye karıı•ı 35 No. da • 
! 14270 ; • • -..... _•49>11 .. •4119•--·-·--·ıe-•ıeo•e.•'9>• ......... -.ıı ...... ..., .... ._. ................. .,.,... 

- ----- -.......................... 
Ba &111 .. du ltlltarea 

SEVHAl\j PARKINDA 
•·~~dare heyeti gerek kenC:tisi 
._.ından ve gerek umumi heyet 
tarafından ittihaz olunan karar
a.,.. infaz ve tatbik itini reiı 
leye reis vekiline, Utibe veya 
latdan bir ine ayrı ayrı veya 
"tttereken tevdi edebilir. 

.. Ankara: 23 (Radyo Gezete•l)
Şimdi bütün dünyam dikka~t 
Vaıing'londa Ruzvelt ve Çörçıl 
mülakabna çevrilmiştir. Ruzvelt 
ve Çörçil, deniz, kara ve hava 
şefleriyle istişarelerde bulunmak· 
tadar. Temasların mahiyeti hakkın· 
da Vaşington hiç bir şey ima 
etmemektedir. Hapkinssin söyle 
diti ribi nutka göre, ikinci, üçün· 
cü ve halla dördüncü bir cephe 
açılması bile 1aıamdır. 

Franıız eıirlerlnin kurtarılması 
için mem~cketiniı. içindir ki gidip 
ehemmiyetli sayıda Almınyada 
çalııacaksınız . Siz, Franaa•nın 
yeni Avrupa,da layık olduğu mev· 
kıi bulmaaı içindirki benim bu 
müracaatımı kabul edeceksiniz . 

( Basa 1 lacı sa7/ada ) 

bilclirilditine r<ire , Kmm mnha · 
rebeıine 10 u Rumen olmak üze · 
re 20 k"dar tilmen ıGrmGt olan 
Almanlar Sivaatopol dıtında elde 
ettikleri bqanları pabab Memit 
lerdir. Şimal k .. ımda sahil iatib· 
kumlarından bir kaça beniz Rua· 
ların elinde olmakla ~ raber bu 
kesimde bir Alman ilerleyiti var· 
der. Almaalar Sivaatopolun kilıı 
bulundutu koyun ıimal kıyısına 
vardıklarını ıcldia ediyorlar. Ruı · 
lar bet Alman ve iki Rumen tü · 
meni imha ettiklerini s<iylüyor· 
lar • 

Volkof etrafında ti maide ha· 
zı muharebeler olmaktadır • Bu 
bölpde Ruslar Almanların batka 
cephelere asker ptilrmelerine 
engel olmak için kGçük 8lçGde 
kartı hiicumlarda bulunuyorler • 

.F evkilede yenilikler 
Yüksek okuyucu Hikmet Karagözlü 1 

ve mükemmel ince saz heyeti meşhur Ma· 
car duo Marland varyetesi memleketimi- 1 
zirı en çok sevilen komedi san'atkarı Meh-ı 
met Ali ve arkadaşı Hakkı Ruşen idaresin
de Modern Kukla tiyatrosu her akşam yeni 
komedi operet ve piyesler yakında : 1 

14- idare heyetinin vazife 
'el'lelahiyetleri : 

A- Cemiydin ıelirlcı ini tah
lll ile milli bir bankada n~ma· 
~umak. 

B- Gerek ldare heyetince 
1"5r ve muhtaç olduklarına reı· 
e.t karar verilen ve gerek lis~ 
lllidiirlütünce fakir ve muhtaç 
Olluldarı bildirilen talebeye yar
d1111 yapılmaaına karar vermek ve 
ltİbilc etmek. 

C- Her sene umumi hfyete 
18'cn seneye ait faaliyet ve he· 
llpları haklundS\ izahat vererek 
-. ... , heyetin tatdık ve taıvibini 
llaıak. 

Ç- Cemiyetin menfaat ve 
Dıtlc11dına uyıun, iolciıaf ına ha· 
dl• her tilrlü tetebbüı ve mua · 
... leleri yapmak. 

D- Liıe müdOrlüillnln muv
lhihtı altn••k ıartih .. vaıiyctleri 
dltelen t11lebeye yapılmakta olan 
Ylfr.hmı knmek. 

tS- ldare heyeti aralarında 
~ltarlattıracalcları muayyen gün 
Ve saatlerde toplanır. Kararlarım 
llıevcut aıantn eberiyetile verir. 

Rei• göreceli lüzum üzerine 
iCS.re lwJeltni •~r ıalaın toplan
tı1.a cetwır. 

16- Cemiyetin temsil scll· 
hiJeti idare -heyetine verilmittir ı. 
dtltte heyeti tcmıil ıelahiyctini, 
teiıe, reis vekiline veyahut azı· 
da,.. bir veya ikisine verebilir. 

17- idare heyeti reiı, reis 
Y-ekiJi, Htip ve azalara ve mura• 
~t.be heyeti ualın cemiyete ait 
911etmalanndaa dolayı bir Gcret 
"tra t.Wtat llamıalar. Atıcak 
*slıtwtlklp_..lılllPn•• 
~ üı.ere ve umuaıl Utibin 
i'h11ile idare heyetincr. iatihda· 
lbıa karar veriltcek tahsildar 
~in ayda otu7. liradan fazla ol
•ımalc ıartile bir ücret veril· 
•eıine idare heyeti mezun ve 
•ıahiydlidir. 

18- Cemiyetin ıiyaaet ve 
bretle itti tali )' asaktır. 

Murakabe beveii : 
19- lki kiticitft ibaret olan 

lllur•hbe heyeti ea.ları, bir sene 
•ddctle umumt heyetin Adi 
tbpıantı•ında seçilir , 

20- Murakabe heyeti az.alan 
ctmiyetin bilUln maımelit, hesap 
Ve defterler ini murakabe ve teftit 
ederler. Ve ıenelik rıporlıranı 
Umumi heyete verirler. Murakabe 
heyeti- lkum pditi husulan 
raporla idare heyetine bildirmek 
"• tedbir ıhnmasını iıtemck hık· 
kanı haiı.dir. 

-Devam var-

t .. OOKTOR4.•t 
• • ........ 11 ...... 
ı A.ker lıastalıolNıl dolalllge i 
f Ma1elaanaı 

: Hastalannı bergün sa· 

Vaşington : 23 (a. a.) - M. 
Rur.velt'in hususi Ulibi M. Eariy, 
M. Çörçil'le M. Ruzvell'in konı ş 
malann sonunda bir teblit neşre
deccklerini ve konuşmalann şim· 
diki halde bir demeçte bulunma
Qa elverişli bir safhaya gelmemiı 
bulundutunu bildirmiştir. 

iki devlet adamına refakat e
den mütehassıslar M. Ruzvelt'le 
M. Çörçil'in idaresinde konferans 
halinde toplanıyorlar ve ayrıca a· 
ralannda müteaddit temaslarda 
bulunuyorlar. 

Vaşinfton : 23 (a. a.)-Gazet· 
te de Montreal muhabirinin bugün 
bildirdiğine göre Kanada seferi 
kuvvetleri komutanı general Nau· 
ghton Avrupa'da 1942 yılanda a
çılması muhtemel olan ikinci cep· 
hede harek&ttı bulunacak bütün 
müttefik milletler kuvvetleri bat· 
komutınlılı için en çok tavsiye 
edilen genraldır. 

Bu haberde bildirildiğine göre 
lııgiliz harbiye nazırla~• bu vazife· 
ye başka berhanri bir kumandan· 
dan ziyade ıeneral Naughton'un 
tayinine taraftardır. Nauıtiıon hak
kındı çok iyi intibalan olan Ruz 
velt ile general Marshatlan lngiliz 
harbiye nazırhtana bu hususta 
muzaharel etmekrl muhtemeldir. 

Bir Ka,M HIWy• 

Yaverin Armanı 
-Baıtaraf ı lkincide

Çocutun bu ıözü, etrafmı 
çaldırtıyor, atlatıyordu. Yahuz Ar
man atlamıyor du: 

- ôı.e,ecetlm .• 
Dal&tadu, IOD bir çare ola· 

rak bir ameliyat yapmayı düşla· 
düler ana, baba, aile, tercdüd i· 
çinde idiler. 

- Belki kurtulor. 
Bu son ümide bel batlayan 

ameliyata razı oldular. Arman, 
Ameliyatı, fütursuzca karşıladı. 
Ameliyattan sonra, tehlike yine 
ortadan kalkmıı değildi.· 

Yine doktorlarm biri gelib bi · 
ri gidiyordu. Baba, çocuğun başı 
ucunda, gözlerinin yatlara içine 
dökülerek duruyor, bakıyordu. 

- Nasılsın Arman ? 

- Eyiyim babıcıtım.. Ölme• 
yeceğim .. 

Onun bu ölmeyecetlm diye 
isran aileyi kalbinden yarabyordlL 
Ama ne diyebilirlerdi? 

Doktorlardan biri , iimidim 
keamiı olmakla beraber, son bir 
denemek istedi: 

- Çocotı. canı ne çekiyor· 
sa verelim. 

Sordular : 

Arman ıakin bir sesle : 
- Süt... Yoturt, dedi. 
Ona, aüt, yoğurt verdiler. 

t at 1 S ten sonra Kızılay ci- i 
t vannda 18 numaralı evde 

f kabul eder. 14339 j 
•••••••••••••• 

Yarım iıteha ile yedi. Ailesi ve 
doktorlar, onun son nefesini ne 
zaman verecetini bekliyorlardı. 
Ukin o, haıtahtın bile söndüre· 
meditl parlak gözlerini hayatı 
açmıt direniyor du: 

- Ôlmiyecetim ... 
Günler reçiyor, Arman, süt, 

Kanada başvekili 
Çörçil'le görüşecek 

Ottowa : 23 (a.a.)- Kanada 
haıvekili M. Mackenzie King'in 
birlefik Amerika'ya giderek M. 
Çörçil orada iken kısa bir mild· 
det kalacağı bildirilmektedir. 

Mubarelteler Harkofta ela bü· 
ylk 8lçllde olmaktadır. GCirlnclG· 
tine gare timcli Almanlar elde 
ettikleri bir kaç mevzii aatlam· 
lafbrmakla metruldurlar . 

Yoıoslav krala Pierre'in de 
Amerika 'dıki ikameti eınaaında 
Ottowa'yı ziyaret edeceti ötren· 
ilmittir. 

Vlfl • Berllll ......... 
Ankara: 23 [Radyo Gaaetesl]
Laval bir nutuk ıöylemittir. Bu 
tMtke aebep Almanya ile ,Fran11 
arasında bir •nlaımadır. Bu an
latmaya göre, Almanya Fran11z 
esirlerini bırakacak ve Franıızlar• 
da iıter bu eairltri iater bu eıir· 
ler tahdidine mukabil diğer fran
sıılari ıiraat işicrinde kullanılmak 
üzere Almc1nyaya pderecektir. 

F ransanın yeni 
Ank•a elçisi 

Viti, 23 (A.A.) - Fransanın 
yeni Ankara elçiıi Bergeri vni· 
feai baıın• ritmek üzere yola 
çıkmııtır. 

Yurdda zelzele 
Mutia, 23 (a,a .) - Dan öğle· 

den sonra tehrimiıde bir, Fethi· 
yede iki zelı.ele olmuıtur. Haaar 
yoktur, 

Afrikada 
(llq&al'afı Birlnelll•• 

laran hücumun ilk 11atinde Tob· 
ruk mtldıfaa11 içine pırış6t9tller 
iadirditi anlatılmııtır. 

Kahire : 23 (a.a.) - En ıon 
ahnan haberlere röre, Mtsır hud
udunda Sollum, Kapuııo ve Hıl
faya'daki lnriliz mevı.ilerine 
kartı düımın henüı taarruza geç· 
memittir. Bununla beraber düş· 
man Capuııodın 18 kilometre 
mesef eye kadar ilerlemif bulunu· 
yor. Bu hareket düımanın yeni 
bir taarruı tnsarladıtını göıtcr · 
mektedir. 

Berlin : 23 (a.ıt.) - General 
Rommel, Fübrer tarafınden Mare· 
plhta terfi edilmiıtir. 

Hitler, umumi karargahtan 
aeneral Roıamel'tı aıatıdaki tel 
gref ı ıöndermittir : 

Martfal Rornmel : 
KumındHıze ve muharebede 

ıahıi hareketiniı.e minnettarhtı · 
mın bir nflaneal ve ayni zamanda 
kumandanız ılbnda Afrika harp 
saha11ada carpıtan katatarın kab· 
ramanlıtmı ne kadar takdir etti· 
timi 16.termek ftı.ere ıiı.i buıünkü 
ırible mıreıalhta terfi ediyorum. 

yofurt alıyor, yataAmda dotrulu· 
yordu. 

Doktorlardan biri, dütündüf6-
nü saklayamadı : 

- Bu çocuk, nasd ya11yor, 
şaştyorum. 

O 61melc iDmlyordu. Bu ÇO· 
cuk , kurtuldu ve enerjisiyle yaıı· 
yor. 

Emniyet müdürleri 
arasında değişiklik 

(Baıı l inci Q71ada) 

dürlü~d ikinci daire reisi BB. Arif 
Kıran. Konya Emniyet mildürlü· 
tine E U.M. yayın, basın tetkik 
mitehassısı iz.ettin Erıydm, Bah· 
kesir emniyet mildürlütüne E U M. 
yedinci şübe mildüril Taceddin, 
E.U.M. de emniyet mGdürlütüne 
üçflncft daire reisi Necati Buhari · 
otlu, E.U.M. dördüncü daire reiı· 
litine baı hekim ve eaki beıinci 
ılbe mldlrO M .. cit Conerden, 
Hatay emniyet müdfirlüğüne Er· 
zurum emniyet müdürü Mehmet 
Ali Erkuı, Trabı.on emniyet mü· 
dürlütflne Samsun emniyet mü· 
diri Tcvfık Arıcı, Malatya emni· 
yet ıntld6rlifilne Ankara emniyet 
mldürlüQ'ü birinci tilbe müdür6 
Sabri S6ı.eri, Urfa emniyet mü· 
dürlütüne Çorum emniyet midi· 
rü lzıet Batrık, E.U.M. üı,~üncl 
ıiibe mCidürlütüne mahıllt idare· 
ler umum müdürlüğü şübe müdür· 
letinden Süleyman Sargut, E.U.M. 
de emniyet müdilrlilQfine Urfa 
emniyet • mildüril Şllkril Akyur 
naklen : E.U.M ikinci muavinli
fine vekaletinde bulunan mülkiye 
milfcttioi Hayri Orhun, E.U.M' 
ikinci daire reitlifine Devlet Şü· 
rası birinci sınıf muavinlerinden 
Şevket Ozanılp, lçGııcli daire 
reiılitine iiçincO fibe müdürl 
Ala dotu, E U.M. de emniyet 
müd6ılütüne dördüncü tübe mil · 
dürü SelAhiddin Knrkut, yayın 
baaın tetkik mfttehaasdttJna hukuk 
işleri müdürü Cavit Kokab, btfin· 
ci ıübc mildfirl6Aüne Malatya 
emniyet müdfirü Nazım Arda, 
yedinci tübe müdürlütilne Baykan 
kaymakamı Hıkmct Tör, Hukuk 
itleri müdürlfitüne Adliye Vekil· 
liQ'i hukok işleri U. mildirlütünde 
hikim Haydar Soyıal, Çörum 
emniyet mftdilrUltüne Trakya um· 
uml müffettiıliğ'i emniyet müıavir 
muavini Zekeriya Kuı, Samsuna 
Trabzon müdilrü Haı.ım Konuralp, 
Aydm'ı Hatay miidüril lbrahim 
Aluncı, E.U.M. de emniyet midir· 
iliklerine Konya müdilYi HAdi 
Eraybar ve Aydın mflddrti Ekrem 
Rallaı terfian tay~n edilmiılırdir. 

ZA YI - Adanı pbeıinden 
aldıtım aakerlik terhiı kQıdımı 
kaybettim. Yenisini alacatemdaa 
lrilkmü olmadıfını ilin e4erim. 

Taıla nabiyeainin Meletmeı. 
k6ylllfılelr l*ff o)la Fettah 

'18 dota-.N. 

ZA Yl - Terhiı kltıdımı kay· 
bettim. Yeniıini al&tatnndan 
hilkml yoktur. 

Adananın Sanyakup mabtl· 
telinden lteıail otlu 
Nuh Mehmet 303/311 

Büyük sünnet düğünü 1 1 Ayrıca Malatyalı meıhur kalender, Antepli Ha· I 
l 

•a• Hü•eyin oe arlıatla,Iarından mürelılHp Anadolu. 
aa.z heyeti 12-26 e 

···-···················· ilan 
AOAIA İELEDIYE RIYASETIHOEH : 

1 - Hayvan pazannda yaphnlması lizımgelen deri satış 
yeri ve memur odası: büfe ve hela yeri açık olarak eksilt -

meye konmuştur. 

2 - lşin keşif bedeli 178 J .51 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 133.61 liradır. 
4- ihale 717/942 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

Belediye Encümeninde yapılacaktır • 

S- Ş:utnamesi Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. ls-
_tiyenler orada görebilirler. 

6- Fazla malumat almak istiyenlerin Adana belediyesi 

Fen dairerine ve ihale günüde muayyen saatte Belediye En· 

cümenine müracaattan ilin olunur. 20-24-28-1 14278 -1-.u~ 1;0 • 11 &çı11 Te,a1111ır 
_ -- _ - Epeyce zamandanbcri sat gö· 

TORKIYE Radyon 
ANKARA Radyosu 

Çarşamba- 24.6.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

18.03 

7.45 
8.00 

8.15/ 

ayan 

Müaik : Radyo Salon Or- ı 
kestrası. ( Violonist Necip 
Aşkın). 
Ajanı Haberleıi 
Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası prorrammın deva· 
mı. 

8.30 Evin saati 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00/ 

13.30 
18.00 

18.03 

18.45 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
21.30 

21.45 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Saz Eserleri 
Ajanı Haberleı i. 

Müzik : Şarkı ve Türküler. 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 
Müzik : Radyo Dans Or· 
kesrası. (Nihad Esengin ida
resinde). 
Müzik : Karışık Makamlar
dan Şarkılar. 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 
Serbest 1 O Dakika. 
Müzik : Fa11l Heyeti. 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Bir Halk Türküsü 
Ôjreniyoruz - Haftanın 
Türldilü. 
7Jraat Takvimi. 
Müzik : Fasal Heyeti. 
Konutma (Sallık Saati). 
Müzik : Riyaseticumhur. 
Bandosu. (Şef : lbıao Kiin-

züme ariz olan perde neticesi rü· 
yelten mahrum kalmıştım. Göz 
hastalıkları mütehasSJsl Dr. Ali 
Naim Ôzgener tarafından yapılan 
ameliyet neticesinde açıldı. 

Doktor Ali Naim Ôzgener'e 
açak teşekkürlerimin iblaQlm sayin 
gazeteniıden rica ederim. 

Halıcı Mahmut Liman oğlu 

HlllEYI REISUGIHOEH : 
Halk dersaneleri ve kurslat 

komitemizde açık bulunan bir a• 
zalık için 30161942 Sah günü saat 
(16) da Halkevinde seçim yapıla• 
cağından . bulunan aıahtın o rü• 
Halkevinde hazır bulunmalan. 

1 L l N 
le ayı ticaret eylediA"im Ada· 

nada Tarsuı kapusunda 19 numa• 
rah m:ttazamı Adana Birinci No• 
terlitince Resen Tanzim kılına• 
23/ Haziran/ 1942 tarih ve 4171/ 
4 l 72 numaralı senetle kardeşim 
Abdullah Hakyemez'e devir ve 
temlik ettiQ-im ve bu suretle ken• 
dim terki ticaret eyleditim cihet
le mezkur mağaza devren birade
rim mumaileyhe intıkal eylediti 
herkesce malüm olmak üzere key
fiyet ilan olunur. 

ADRES : Adanada Tarsm 
Kapusunda Tüccardan 

Ali Rıza Kclleşeker 

çer). 
22.30 Memleket Saıt Ayarı v 

Ajans haberleri 
22.45/ 
22.SO Yannki 

Kapanıı 
Proıram 
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Sayfa 4 TÜRKSÔZÜ 

•••• • ......... ......................... -
BORSA 

1 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • 

•• •• •• 
TURKS zu 

Gazete ve Matbaas 

• • • • 1 
• • • • • • 

PAMUK - HUHUBAT 
23 - 5 - 1941 

CiNSi En az !En çok 
K. S. K. S . 

Koza ı 00 00 00 ,00 
Klevland Ç. 00,00 1 

KieVınıld ı- oo,oc, oo.oo 
Klevland 11- oü]ö 00,00 
M. Parlağı 00,0C OO-:o<f 
P. Temizi Q0,00 00,00 
Kapım alı 1 

Türksözü 
Gazetesi 

• • 
OKUYUCUlARINA DUNYANIH HER TARA- • 

flNOA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ GÜ- İ 
NÜNE VERİR. TORKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNİZ. I 

Y. Çiğidi 00,00 
!<~Çiğidi ı o,oo-
Susam- -=o. oô 

Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, 
plAn, barlta, bilumum matbaa 
işlerini Tilrklyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve stlratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

• • • • 

Buğday yerli 00,0 0,00 
-Arpa - - - o,oo o,oo 
Yulif- -0.00 0,00 

1 
Serbr.'I DöviL. Kurları 

DOLAR 
Alış 

Satış 
STER/,/N 

lihol61 b,.,Jellerl ( mol ~... 776 

de l1 ) primli salı, 

fürldyeden~gllndı>ıilen nov· 74~ 
lun bedeller! 
ihraç edilen mal LeılellNi 'J'..>8 
olrıruk gelen C>övlıleıln olıJ 

~uru 

YorJıorı "" seyyal.lora vH• 778 
salrn lçi'l gel .. ı_di\vlılPrln 

olı, ~uru 

ürksözü Cilt Kısmı 
Prim,ır solı1 { T ohıil mas· ~24 

• 

SAGlAM ~ TEMiZ, ZARif Cil T i~lERİNİZİ ANCAK TÜRKSôZO Umumi Nı>şriyat Müdürü: 

MÜCELLİTHANESİNDE YAPTIRABillRSİNİZ MACITGÜÇLÜ 

• 
T. iş Bankası 
&açtık tasarrul hesapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 .Ağusto&, 

2 lkincite~rin tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

1942. ikramiyeleri 
Adet 2000 

" 
1000 

.. 750 .. 500 .. 250 
,. 100 

" 
50 

,, 25 . , 1( 

Liralık .. 
" 
" .. 
" .. .. .. 

= 2,000 
...., 3,000 
- 1,500 
= 1,500 

Lira 
,. 
.. 
" = 2,500 ,, 

- 4,000 
= 2,500 
= 5,000 
= 2,000 

.. 
., 
., 

" 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrml• ve faiz &lmı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemiş olursunuz 

TORKiYf CUMHURİY[Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermaye•İ : l00.000.000 Türk l~ira•ı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

:·························: 
: Nazarı dikkate i 

~ . 
~ • Ceyhan iktisadı Milli Teavtln -Alım ve 1 

•satım OrtaklıQı Kooperatll Şlrketlndene 
• . f ı· .. d d •• e Senelerdenberı aa ıyetını ur urmuş e 
: olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- : 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Here 
• nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 1 
: eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
8 kar mukabilinde perakende olarak satışa 1 
: başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa· e 
• bş mağazasına uğramaları kendi menfaat· 1 
l ıeri icabıdır. 26-26 14082 1 
: •••••••••••••••••••• ~····· 

NEVR ZIN 
1 BtıHln ağrıların panzehiridir 

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

aşağıdaki plana göre ikr:.ırniyc dağıtılacaktır. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 .. 250 
" 1000 

" '40 
" 100 .. 4000 

" 100 
" 50 

" 
5000 

" 120 
" 40 

" 
4800 ., 

160 .. '20 
" 

3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir s~ne içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 \ H uiril:1 tarihlerin b ç~1'ileı:e'<tir. -

NEVROZiN 
iu muannid BAŞ ve DIŞ ağ'rıla
rını ~üratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdcle ıstırapları NE.VROZIN'le 

teda .. i edilir, Müessir ilaç : 

N E. V R O Z l N ' dir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 

" " " 

24 Haziren 1942 

I 

tedbir evinizde hirka\. CRlP.N bulundurrnak o!:n:ılıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

" sı yormadan ıstırapları dindirir. 

~ Lıırnmund.ı günde '.l adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ~ 
N her yerde pullu kııtul:ırını ısrarla isteyiniz. g 
" w •=~=~=un:::::::::::::::::~~ 

N::~::::::::::::uu:::::::::N 

" D O K T O R " 
" H R N 
:Muza! fer Lokman~ 
" " : Bergin bastaıarıaı maayeneba- = 
~ nesinde kabul eder. ~ 
::::::::::::-:::::::::::::::~ 

YilAYET DAİMİ fNCÜMENİNDEH: 
Osmaniye, Memleket hastanesinin 1942 yılı erzak ihtiyacı 

açık eksiltmeye konulmak suretile '217/942 perşembe günü 
saat 10 da vilayet daimi encümeninde ihale edileceğinden 
isteklilerin müracaat etmeleri ilan olunur. l 4266 

16-20-24-28 


