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Mcr.İu : 27 ( Türkiöı.ü uıulıaLiriau.lC"o)- Cuullıuriyet Halk Partisi 

~============ Geııd Skreteri Seyııı Bay Mewdub Eseudul dOıı Adrrna<lsıı şehrimize 
;;;; gelmişlt:r Vt' Toro.ıı oteline inıuişlerdir. Ö~le yt'rueiiııi otelde yt'dikt~ı~ 

soııra Geııd Sekrderimiı. C. B. Partisiıı~ gitu>işlt:r ve orudıt partılı 

. . .......................... . 
• Ankara : 27 ( Türhözü muhabirinden ) - Milli Müdafaa f 

Başvekilimizin 
dünkü ziyaretleri 
Aııkıuıt : 27 (Türksöıü Mulııt· 

birinden) - Başvekilim iz Doktor 
Ref ılt Saydam dün ö~lcden ünce 
Ticaret, Ziraat ve Hııriciye Ve· 
killiklerine ııiderck bu Vekillikler 
işleriyle mc$gul olmuştur. 
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Kahire açık şehir 
ilin edileceknıiş 

Nil JeltaıınJaki bazr 
fehir/er · bo,altılacalr 

Ankara: 27 (Radyo Gazeteal)
Mihver kuvvetleriııiıı Marsamal· 
1 uhta esas lrıgiliz kuvvetler ile te
rtı11a geldilderi haberi gelmiş ise 
tle bunu ne Almao ltaynaklan , 
ııe de lngilizlcr henüz tcyid ctınif 
dt.ğillerdir . 

Romel acıtba asıl mevzilere 
karşı acaba taarruıa geçecek ıııi· 
rlir? Bu, henüz. mallım değildir. 

Roma : 27 ( a. a. ) - Mih· 
\c:r lcuvvetlerile ln2iliz.lt-r Maraa· 
111 ııtrulıta tt.masa geçmişlerdir . 

Kahire : 27 ( a. a. )- Tub
'uk düıtü~ü sırada Tolıruk mevki 
kumıuıdanlı~ınclrt bulunan Geııe 
'ııl Klopper'uı Mıhver L.uv\'ellc:· 
tiıı~ tsir <Jüşmüı olına!Sı ihtimııli 
4İıııdi oçı~a vurulmaktadır. Klop
j)ı:r, lı"f hatıranda ikinci cenup 
Afrıka tümen kuıııandanlı~rna lıt· 
}'in edılmişti. 39 yaşında bulunan 
Gen er al Kloppeı ct:oup Afrika 
a.encralleı inin eıı gerıçleriııden bi-
11dir . 

Londra : 27 ( a. a. )- .. lıı
iiliı matbuatı , Mıııı dalci vaıi
~ctin velıamctine rağmen bu sa 
b llhlci ifa:teteler müballitalı surette 
Cdbiıı <le~iller. GllLctcler in mü

t,ıeaaına göre , Sollum ve Sidi 
8•traniderı ricat, Marsa Matrulı'uıı 
Ilı" Udafaa lıatları <lulıa mükemmel 
<>ldu~u ve hududu müdafaa etmek 
llı'selt.sinin hiç bir vakıt bahis 
~tvıuu edilmedi~i cihetle, ılirpriz 
belkil etmektedir . 0dily E.lupreo 

1 

ır mukabil taarruz bile hazıı la
i'~ta: oıdu~unu daha iyi ıerait 
•hılinde harbedebilmek için ken· 

~~ rtıevıiini kendi intilıap etti~ini 
a'1e ileri ı;ürmektedirler . Oaily 

1 ~
1Prcı Nevyorktao aldı~ı bir 

tlaratı da oeşretınektedir ki, lıu · 
~· fl&zaran Çörçil u Mısırda mü 
d •faa edebilecek iktidar:ı.layız " 
erni~tir. 

~ Buna ı a~men gaıeteler vez.i
t ttirı vahametini de ıaklamamnk· 
~dırlar . Daily Ekspres ıııazetesi 
1~111 trıelirı beş altı yüı. tankla v~ 
~ .Ooo hdar yedek arısba ile hü
bu~ cdcbileceQ"ini yazmaktısdır . 
•ıty T elgı af da başmakalc:ıiıııi~ 

(QuJıl jj '1acU HJfaü) 

urlcı:ıdaşlarlu görüşuıder yaı;ruışlardır . • 
Bay Memdülı Escndalııı Parti ve Halkevi işlerini tdkik edt'ct'k

leri ve L.u arada uwuwi işler üzerinde dt' iucelewderdıı L.uluııa<'ak· 
ları haller alııımıştır. Genel sekreterimiı le birlikte Seybau uu:busu 
Bay Kudsi Tecer de şehrimize gelmiştir. Partideki görüşmelerde Va· 
liwiL Sahip Örge, Mebusumuz Doktor Muhtar Berker, Vilayt:t Kaza 
Heyeti Reis Vekili Ya.kup Ersoy, Kaza Heyeti Reisi Doktor Abdu 1 
lalı Ersoy, Halkevi Reisi Doktor Hayri Tolonay, Vilayet ve Kaza 
ıdare Heyetleri azalarından bir kısmı ha11r bulunmuşlardır. Bu görüş 
ınelerde Halkevi işleri ve Parti meseleleri görüşillmüftur . 

Son sistem bir lntıiliz. bomba uçaiı çölde 

Parti teşkilatında 
bazı yenilikler 

ANKARA, 27 (TÜRKSÔZÜ MUHABrRINDEN)- C. H. P. MER· 
KEZ TEŞKILATINDA BAZI f)EGIŞIKLIKLER YAPILMAKTADIR. BU 
DEGIŞIKLIKLERIN ESASI PARTiNiN ÇEŞiTLi iŞLERiNi TEDViR 

EDEREK PARTi TEŞKIL.A. TiNi BUNA GÖRE KISIMLARA AYlR
MAKTIR. BU MEYANDA HALKEVLERl BÜROSUNUN BiR MÜ· 

DÜRLÜK HALiNE GETiRiLEREK YALNIZ HALKEVLERI IŞILE 
UGRAŞMASI TEMiN EDiLMEK iSTENMEKTEDiR. 

Petrol of isi ışıksız 
evlere gaz Verecek 

Bay Çörçil 

B. Çörçil 
·Londrada 

ikinci bir 
cephe de 
açılacak 

Görüşınelere ait 
tebliğ :neşredildi 

Aııkara: 27 (Redyo Bazeteal)
Çö.-çil Awerik11ya yaptıiı iey• · 
lııattıuı Londray1t döum\i4 bulunu· 
yor Ne'1'edilen teblite görf, Ruz · 
velte Çörçil askeri mütebassıslarla 
müpvere ederek harbin vaziye· 
tini iacellea inceye g6ııden i'e" 
çirmişler; kayıplarm yerine kon· 
wa ı ve Almanların Sovyetlerc 
olan taı.yikını aıaltmak için ikin· 
ci cephenin açılması, deniz inşa· 
.. tına hı7 verilmesinin kararlafınıt 
olduğunu, ~Rusya mukavewetiuin, 
Çiıı wukrtvt:wetiniıı tıtkdirle, şük· 
ranla yadedildiği kaydedilmek
tedir. 

Çörçille 'beraber Amerikanın 
•kira ödünç veruıe mütehauısı He· 
riwanda lngiltereye clönwüş 'bu· 
luumaktadır. 

Londra : 28 (a.a) - lnıiltere 
Başvekili Bliy Çkrçil yatında Bay 
H;>riınan oldğu halde Loııdraya 

dönwü,tür. 

.., MaııoUDIDID 
ıoa teıtıııerı 

Ankara : 27 (Radyo Gazete•l)
Mussolini, Sicilya ve diğer bölge· 

Ankara : 27 (Tüıksözü Muha

l>iıindcn ) - Twarel Vt:kalcti 

Petrol Ofisi , elektriği olınıyan 
halkın ışık ihtiyacını temin maksa· 

-------------------------Kömür fiatları için lerde hava ve deniz kuvvetlerini 
t ,:.ftiş etmiştir. Mussoliııi' 17 ha· 

diyle icap eden vilayetlere yete· 
cck kadar gaz göndermeyi ka· 
rarlaştırınıştır. Gazlar, evleriııdt": 
elektriği olmıyan hakiki ihtiyaç 
sahiplerine verilecektir. Gaıın tev
zii esasında aile başına ayda 2 

kilo gaz kabul edilmiştir. Bu gaı· 
lar vilayetlerin ten~ip ettiği yerde 
hakiki ihtiyaç sahipleri tarafından 
vesika ile temin edilecektir. Bu 
uı;ulün tı.ıtbiltine Ankarada ba~lan
mıştır. 

ı ••••••••••••• 

Koordinasyonun ziranda, logilizle hayatlart boyuu · 
yeni kararı ca unutawıyacaklara bir ders ve· 

Ankara: 27 [Radyo Oezete•ll- rilditini söylemi1tir. 
Pa~.artesi günü Kömür fiyatı ile General Veyvel 
ilgili mühim bir Koordinasyon ka- Anltarıt: 27 (Radyo Oazeteal)-
ran çıkacaktır. Kömürün fiatına Afrikadaki müttefik kuvvetler baş-
437,5 kuruş zam yapılmıştır. Fa· 
kat halka satılacak kömüre bir kumandanlığına General Veyvel'in 
zam yapılmayacaktır. Kok kömü- getirileceği söylcnmeltte ise de 
rü fiatlarına ise hiç bir zam yapıl· bu haber henüz teeyyüd etmiş 
mayacaktır. de~ildir. 

--~------------------__.;;.__ __________ --:-_________ __ 

f istikrazı hakkındaki kanun mer'iyet mevkiine girmiştir . Maliye f 
f V dülcil kanunun tatbik hazırlıklarına başlamıştır . 150 111i/9on f 
f liraya kadar dahili İ$/İkraz akdine mezuniyet fJererı bu kanun f 
t mucibince iki ay aonl"a 40 milyon liralık birinci tertip lalmiller f 
f satışa arzedileceklir. Tahvillerin 25 milyon /iralı~ı yüzde yedi f 
f fai•li, 15 milyon liralıf ı yüzde beş faizli ve yüzde iki ni.sbetind~ : 

f ikramiyeli olacaktır. lkramigıli tahui/lerin ilcranı(qeleri k11r' a f 
f keşide si suret ile tevzi olunacaktır. • f 
................................................... 

Avrupa yolunun 
açılması piyasada 
canlılık doğurdu 

lstanbul : 27 (TürklöLÜ Muhe-ı 
birinden)- Yeni teşkil edilen 
gllmrük dairelerinin faaliyetini 
teftiş etmek üzere Sevilin2rad ve 
Pityona giden gümrükler umum 
müdürü Peıtev Duru ve gümrük 
muhafu.a başmödürü Zeki Cimit
oA-lu dün şehrimize <lönmüşler
ıiir. Mez.Hır mahallerde tesis edi· 
len gümrük dairelerinin teşltilatı 
diter hudutlarımızdaki gümrOk 
daireledne niıbetle geniı otaralt 
yapılmıştır. Avrupadan gelen ve 
lstanbuldan giden bilumum em· 

tianın muamelesi bu dairelerde 
yapılacak ve bilhasaa muameleleri
nin gayet ıeri olarak bit!' itmesine 
çalışılacaktır. 

Dii'er taraftan dün ilk defa 
olarak Avrupadan şehrimize 3 
va~on ithalat efyası ifelmiştir. 

Yolun açılmıf olması piyasada 
bariı. bir canlılık husule ııetirmiı 
bulunmaktadır. 

ARA SIRA 

Maarif vekilinin 
Seyabatı 

Erzurum : 27 (a.u) - Şark 

vil3ydlC":rİude tetkiklerde Lulunaıı 

Maarıf VeJı.ili şehriwize gehui~ 

ve buradan Karsa gitmiştir. 

iki Amerikan 

gemisi batırıldı 
Vasingtun : 27 (a.a.) - Har

biye NaLırlı~ı. denizaltılarla müca· 

deledc kullanılan iki küçüle gemi

nin Atlantilt ıahilleri açıltlarında 

batmış olduğunu bildirmektedir. 

Denizaltıların hücumuna u~ra. 

yan bu gemiler mürettebatından 

20 kişi ölmüştür. 

• 
1 N C: E B 1 8 A P 1 .. 

O 
ün bir paket sofra tuzu almak iıtedim, bulamadım. Bakkaldan 
çekilmişini aldım. Baktım çok iri, mübala~ası7., Hemen bulırur 
~ibi.. sebebini sordum. lşte cevabı: 

- Ah bayım!. Bu iş çok ince bir hesabın neticesidir. Bakınız, bir 
kere bunu inhisardan alan, eksik fazla ne olursa olsun yüz kilo diye ' 
kabul ediyor, dükkAnına masrafla getiriyor. Zamanla sıcaklardan tuz 
kuruyor. Ve "fire,. veriyor. Tabii bu fazla masrafını ve fire farkını 
tuzu fazla fiyatla satarak çıkaramaz. 

Ne yapsın? O da .ince üiütüp nakliye elektrik saıf edeceğine dc~ir
menin derecesini açıyor ve meseli : Bir saatte elli kilo yerine aynı 

elektrik sarfiyatiyle ve aynı müddette 70-80 kilo tuz çekiyor. Böylece 
fire farkını ve masrafını çıkarmış oluyor. işte sebebi. .. 

Bakkal tanıdık ve hoş bir adamdı, gülerek devam etti: 

- Gelelim bize .. Bizim tuz satışından doğrudan doğruya karımız 

yoktur. Maksat dükkanımızda çeşit bulunsun ve sizin gibi dostları 
memnun edelim. Bizde tuzcudan aynı fiata alıyoruz. Bizim karımızda 
şudur: Size verdiğimiz şu bir kilo tuzu kiloluk bir kağıt torbaya koy
duk ve bunun için de sizden bir kuruş aldık. Bundan bize yirmi para 
kaldı 1 

• • • 
Bir kunduracı dostla konuşurken laf ortalı§"ın her gün artan pahalı· 

ı lığına, malzeme buhranına ve saireye döküldü, sırasını getirip: 
ı Yeni HAD - Şu hiç de kıymet vermedi~imir., en basit zan ettiğimiz kundura 
ıı tarll&mlz bağlarına ne dersiniz? Eskiden bunlar daha sağlam ve "ikramlı,, (ik· 

rarnlıdan maksat uzun demekmiş!) idi. Kunduranızı güzelce bağlar 
ı diğer ve iki ucundan beş on santim artardı. Şimdi, kısaldı. Ancak dü· 
ı • •••• .. ••••ı ğüm yapabilirsiniz. Efendim, ıebehi şu: i Bugünden ltibaı eii llôn ta t Fabrikacı hesap ediyor, Meseli, yaptığı 100,000 adet ipin her birin· 
ı r ifemfz. ,uclııt: • den beşer santim kısıyor ve bundan 500,000 santim tasarruf yapıyor. 
: • Bu da bir ipi 50 santim kabul edersek tam 10,000 ip yapar! Bu da 
ı Resmi ilıinlardurı $alır ı 25S göze görünmeyen yüzde on ktirl... Dedi. 

ı kııruJ, icra ilarılaq: Bir :tulır ı 
ı d 1500 b · ~ ı Hakikaten bunlar çok ince hesaplardır. Fakat bu gibi ihtiyaçlarımızı 

ı ;:n~:~e::~ı=~lardarı '1~0~. ı temin etmek için alış veriş yaparken bu ince hesapları kaleme vura· 
ıı zayi, açık teşekkür, ııııan, Jü ı miyoruz ve evimizde yeniden ikinci bir zahmete katlanmak mecburiye· 

~ürı f.le sair i/Unlardun 200: ı tinde kalıyoruz. i Rek/am malıiyetini lıai~ ilcirı· ı Bu iılerde yalnız "kar,, aramak dokru değildir. ~unu bir damla kan 
• lar pazarlıla tôbidir. ı iibi mikroskop allına koyarak tetkik edersek bir "ahlak zifı,, mikro-

ı+• u ••••••••••••••••••••: /nıiliz Uf aklarının mihver deni~ taııtlarını baombardımanı . bundan ba~kı bir~ey olmadıiını hayretle ıöriirüzl - S. O. 
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Askerlik Konusu Ost ünde Danimarka 
Görüşler 

1 
•• 

Savaşta bulunan 
yeni silihlar 

Bölgemize 
gelen pulluklar 

ne halde Buğday taşıyacak olan o animarka Almanlar tarafından 
b•ıı 1 A t•k ilk işgal edilen memleketler· 

Otomo 1 ere as 1 den biridir. Askeri müdafaa-
ya k1'lkışmak imkanı görmediği 

için Alman itgalini gönül hoşlu~u 

T
eknik bu harpte de tahrip ve 
imha gayesiyle vnz.ife almış 
bülunuyor. Muhasım tarafların 

ikisi de daha modern , daha yeni 
harp vasıtaları bulmak için bütün 
teknik kudretini se!erber etmiştir. 
içinde bulunduğumuz harp bun· 
el n Öncekilere wukayes ediluıi· 
yel·ek d ·recede teknik ve malze 
uıe harLi olduğu cihetle bu harp · 
le yeni Milalılar bulmak gayrdi 
de birinci cihan lıarbiuJt>ki guy

relten çok faı.ladır. 
Kttl.ıul etmek laı:ı Jır ld , şiuı · 

diki harpte yeni siliihlar bulup 
lıtırjJ snlıasıııdu kulluııwak Lakı · 
uwıduıı Alwııııl.ır dıalıa öıı planda 
Kt'lwişlerdir. 

Bu harbin ilk yeııi sil:alıı olaıı 

wıkııatıslı uıııyııları Alınnıılur iı·ıat 

ve tatbik c:tuıişler. lngilizlcr is«" 
Luııu tcııirsi1. bır kacak Lir i ut 
ortaya cıhuışlunlır. Şimdi J~ ar
kasında Lir :1.iya lıuııuesi Lııcıkau 
yt>ni icat Almaıı

0 

tuyyare bowbu · 
lcırıııJan , pallı:ıdığı çevrede Lulu· 
ııcınlnrıu ciğerlerini parçalıyan bir 
top uıerwisinden bahsediliyor. He· 
ııü.r esrarlı mahiyetlerini wulıafanı 
eden Lu yeaıi ıilahlıır lııt1'.kıııdu 

mucitlerin fada malumat verwi · 
yecekleri tabiidir. 8i7 Lu yazıda 

wulıtelif müşahitlerin aulattıkla · 
rıııı kcıydederek &7 çok bir fikir 
erwt•ğe çalışacağı!· 

YENl TOP MERMİSi 
Almanların yeni top ıueruıisi 

lıakkında en geniş ınulumat, Kerç 
wulıarc.bcsinde bulunan Lir Al 
maııııı Tribün dö Jöner i iıuli bı 
viçre guz.etc:tiuiıı Becliıı ıuulıa · 
l.iı iııe verdigi i.1alıatlır. 

"Topçuwu:1.uıı kullııuıkı y~ııi 

Lir sil lı Jllşwau s11fları arttiıııdca 
dehşet ve panik uyaudıruıaktaJır. 
Bu ııil lı bir lop ıueıuıisidir. lsa · 
Let noktasının otuı wetrt': ÇeVrt':· 
si de cesetleri kusırguyu tutulnıuş 
gibi havada uçuruıaktadır. Alınan 
esirlerin ifadesine gtire Lu mer · 
uıilerl~ ateş altına alıuuıış olan 
hatlarda bulunan düşman askeri • 
rinden biı çoğu çıldırmıştır. " 

Bu ıuc:: rwilerde kull ııılau yc::ııi 
i ntilik uıaddesi ueJir? Bu lıuı.lı ta 

eıı J~ciu Liı kduıı.ıi}c::t uıulı .. t.uıı 
eJiliyoı . Alwaıılör Jü$wuııh11111!1 

waliiwlll verwc-k :.r.ru duıiyr.,•ek · 
lr.ri lııLii olduK uuıt ~Öıe oulıu Jaıı 
la Lt:r beklewek uLestiı . 

Üç uy müddetle Aluıaıı oı · 
Ju~uııda lıi:1.uıet etwiş olıııı bir 
Jııveçli gönüllü Sveıısku Dugebl· 
uJet isiwli Lir Stoklıolw: guele · 
ıtİııde, Almaularııı bu kış muha· 
reLeleri esnasında Dinyap:;r ruın · 
takasında Almanların iki defu 
yeni mermiler tecrübe ettikleri 
iddiasında bulunuyor. Bu nıt!rrui· 

ler hususi bir obüs topu tarafın· 
dan kutlaııllmakta ve giderken 
havada tayyare bombasıııın çıkar · 

dığı sese benzer bir ıslık sesi 
çıkarmaktadır. Bu gönüllüye göre, 
mermilerde tazyik edilnıiş hava 

ve "hava tazikini daha fazlalaştıran 
başka bir madde,, bulunmaktadır. 
Tecrübeler esnasında mermiler 
çok iyi, yani müthiş neticeler ver 
ıniş, düştüğü yerin 400 metre çev· 
resinde canlı mahluk bırakma 

uııJlır. 

YENİ TAYYARE BOMBALARI 

Awerikada da şimdi, İngili.ı 
tuyyareleri tarafıııdtn kullanılan 
uıayi lıalinJe hava ile dolu tay · 
yare l>ombalarıııa beıızer, yeııi bir 
LowLadıuı balısedilınektedir. Bu 
bombalarda havanın oksijeni ye · 
rine ondan daha lıafif başka bir 
ga.ı "lıliuw,, kullaııılaCPktır. Gu · 
11n bu hafifliği yüzünden infilak 
!!On derncede şiddetli olacaktır. 
1 veçli gönüllünün babseltiği"bıa1 · 

' ka bir madde,,niu . "lıeliuw,, ol· 
ıuası akl gt<ld>ilirse Je Alw ıı 
;yoda tabii oluak " l.etium,, ;ol.:· 

P. P. 
Haber aldığımıza göre, Devlet 

Ziraat İşletmeleri Kurumu Umum 

Müdürlüğünden şehrimize yeniden 
50 adt t Ege tipi pulluk gönde· 

rilmişt i r • Bu P\llluldaı da ehvt:n 

fiatlu Zıraat Müdii ı lüf:üııcc ırntışu 

lıuşluıımıştır . 

Valimizin relıllftlade yapılan toplantı 

tur ve Birleşik Amerika devletleri 
Lu ga:tm bütün dünyada inlıisa· 

rıııa salıivtir • .Bdki J e, Almanlar 
ıuermileriude ıilıuİ heliur.ıı ve oıııa 

Lcııze r Laşku Liı ~aı kullaııuuak 
tadırlar. 

Şimdiye ktıJar bu çeşit iııfi · 

lak kudreti çok faılu ıuerıuileri 
tovlnrda kullanmak iuıkansııJı. 

Çüııkü m rwi ilk hız.m te iriyi· 
dalıa ııawl ıdan çıkarken infilak 
c-dıyordu. Alıuuıı uıu itleri bu 1 
uıü külü ye ınek ç11n· iııi bıılıııoş ·' 
larJır. Meı mi ııanılı ağ;ıınJ:oı ııi~· 1 
Ldt>ıı n:t Lir ilk hıı.. VCrt~a l'Üti I 
Lir l> rutin dışarı f ırl tıloııakta 
soıuu we.rwiııiu JıtJ turufınd bu · l 
luııcau Lir nevi ı.füıe,, infilak t"de· 
rck ~ıııt:rıuiye la:wııgeleıı süruti 1 

vc:rrr~k onu ileri fırl.ıtıııuktadır. 1 
iSTi! iKAMLARl Ei<l l EN OBUSI 

Kerç mulııırebelerind e bulun
muş olanlar hasıl ettiği hararet 
derecesi : çok fazla } eııı bir obüs 
de kullanıldığını anlatıyorlar. Al· 
ınanların bu ~obiisünün parladığı 
yerde ~000 santigrat derecelik bir 
hararet husule getirmekll', müstah
kem mevkilerin çimento ve demir
leri bu hararete dayaııamıya rak 

d ·ığılıverdiği gibi hararet yüzün· 
den kale dahilindekiler de lahanı

ıniillerini kaybetmektedirler. 

TANK VE. TOP MÜCf\DIZ.LE.Sl 

K~rç muhnrehe leıinue Alın an· 

J aın ınuvaffak.iye l t enıin tıden di· 
ğcr bir )'t'nİ silah <la s un nıodd 

tarık -;ııvuı toµudur. 150 mi limetre· 
lik ol.ııı bu taµ kalibresi ilihariy
ı~ Jnr rekor lt!şkıl t•uiyor. 19'.N 
da lıaı hin ha şlangı •ında lıeıııen 

lıeıııe rı lıiilii.n ordul.ırda kullanılan 

taıık avar toµlar 37 nıiliınetrelıkti . 

Fakat sonraddn tankların zırhları 

kalııılaşmış, tanksavar kalibresi de 
yfü sdmiştir. 

V<ikliyle ıırhlılar aıac;ıodtt 

mevcut olan zırh ve top miicade· 
l ~i şimdi t nl..larl.t tan~ savar top· 
laı rıı a sındadıı . Alman topı,:ulıı~ıı 
L>u çeşit toplarda gCıülmiyen bü-
yüklük le biı tnnksav:ır topu ı>ı ta· 
ya çıkaı makta l>u rnüc:ıcklede lıü· 
yiık biı U\':ıns kaı:ınım~tır. 

Dl~er taı artan tanklar da bii · 
ylik istihale geçirmektedir. Ui'un 
miiddct tanklar la her türlü mulıa· 
rcbc şekillerinde islifade edilebil· 
mesi için çeşitli s Hihlar koymak 
prı:nsibi hakimdi. Şimdi bile Ame· 
r i k.ılıların 55 tonluk "Baldvin,, ağır 

Mersinde bir 
patlama hadisesi 

Mersin : 27 ( Türksöıü mulıa · 

birinden J- Me r sirıcl~ urııunıi mn· 
~aı.ular 'l'iiı k Aııııııim Şiı keti to-

ı afındaıı yeniden yaptırılmliktn 

oları biitiiıı iskelt": inşaatında ok
sijt:n tüpü üııüııde kaıuna kaı pit 
1' onuı kcu kaıanın patlaın<ısı ne-

ticc !lirı d e işçilerden Cnbl n ı Sey-
111111 vikudu1111ıı ıııulıtelif )'Crler i ıı i n 

kırılıµ paıçalaıımııııı ııctict': si rıde 
der hul iilüyoı ve lbınlıiııı A l t ı ntaş 

ıht lıafıf sur etle } IH;ıluııuıak l '! 

ılııv i iç i ıı Memleket lıa'!taııl'si ııe 

Lalılıı ılrıııştır. Ô~reııdıgiıııe iıÖ• e, 
kaıa> a , Cablıntın dl~ basması 

sebep olmuştur . Hauiseye ıııüdd e i 

umumilik. el koymuştur. 

larıkları bir silah müıcsi lwliıı<.le· 

<.lir. 

Bu tarıklar<la 7 5 milimetrelik 
diğer bir lopı 13 milimetrelik üç, 
7,6 milimetrelik üç ağır makineli· 
tüfek bulunmaktadır. Fakat Alman 
ve Sovyet mütehassısları bu şek
lin muvafık olmadığı kanaatinde-

dirler. Onlara göre tanklara rnüın -
kü n mertebe h\iyiik ulnınk ~artİy· 

le bir h-k toµ koynıuk en muva-
fık şekildiı . . 

Lihyada lngilizler buıııııı acı 
bir tecrüb~siııi ~t:\' ir mişleıdir. Lib 
yada kııllaıııl.m \'e ltalyan tırnlaı ı· 
ıı:ı üc;tiirı olan lııgıliz t:.ıııkl.111 mü
kemmel silalılaıdı . F;ıkat topl.ııı 

fazla kuc.Jrelte değildi . Alınnıılar 

hu tankların karşısına uaha büyiik 
kalihred!! toplarla miicehhez lank
hır çıkarınc:t lngilizler çok ıııii şk'ül 
vıuiyett~ kaldılar. lngilız tanklatı, 
tıpkı deniı nıuh3re heleı inde mh· 
lılaı a kar,ı kı'uva1öılerin \ a1.iyeti 
g ibi, loplarıııırı ate~ menıiline gır · 
ıııedeıı Alnıaıı tıınldıu ıııın hli ylil.: 
t ,µlaıı ıle tahrip e<liliyoılıırdı . 

ln~ili1 lt>r Alnıanlaı 111 '.l:l ltlrı· 
luk \'e 55 nıilİıııt!tı elik tupl.\l la 
mücdılıe1. "Murk iV., isimli bu 
tanklaıı karşısında bir hayli saısıl· 
dı\.:tan soııra ancak son Lamaıılat· 
da tedbir almışlar ve "General 
Crarıt,, ismi verilC!n 28 tonluk ve 

75 milimetrelik bir topla müceh
hez yeni Amerikan tanklarını mu
harebe saha~ına sürmii$1erdir. 

: ........................ : 
ı : 
: ŞEHIRli 1 ı 
ı ı 
ı Ekmek kartlarının tev·:: 
ı zllne dUnden itibaren • 

ı halk daöıtma birlikleri i i tarafmdan ba,ıanmıftır. : 
ı Evinde nlitua CUzdarum ı 
ı hazır bulundurmaham. ı 

ı •••••••••••••••••••••••• ı 

Kadirli, Kozan 
Çeltik ekimi 
Bir heyet yerinde 
tetkikler yapacak 
Kmaıı ve Kadirlide bu yıl 

ektirilen çeltiklerin 3039 sayılı 

1'anun ve talimatıınmesine uygun 
olup cılma<lı~ıııı mahallen tetkik 
etmek üzeıe bir fen heyetinin 
gidece~iııi bundıın cvvelkı sayılar· 

ımızın birinde bildirmiştık. 
Dün aldığımız mütemmin ma· 

lümıata naı.aran görülen lüı.unı 

ü:terine bu hey'ct tayin ve tevıif 

edilmiş olduğundan bu hafta için
de Kadirli, Kozan, Bahçe ve 
Ceyhan kazalarında ekilen çeltik 
ııalıalıtrı ılc komisyonlar muame

latını tetkık ve teltiş etmek Ü:r.t'ı c 
l ıa rt'kel edecekl ir. Heyetin kiııı· 

l en.l~n ilıur d ıılclu~ıı henüs l,elli 
<l~ğilse de iigıendi~imiı.t! güre 
ıııütelıa . 111111 hi ı li!.te dol.:toı ve 
ıııühcndı~ten ibuı d olacaktır . 

l leyd tecı übe malıiyetiııd~ 

ekimine iıin veıilC!n sıslıalarııı 

kanun ve talim:ıtııanıe) e uygun 
oları k } opılıp yapılmadı~ıııı y~rin 
de görecek ve ı apııruııu ait uldu· 
~ u yük<:ek ııııtlıaııılara verecektir . 

Uu suır.tle tenel sıhhate ilı -

1~1 ede ek hiç hiı hareket ve) ıs 
ınüiomatıa} a ıııcydan v.eı ilnıiye ~. 
tiı. 

Bugünkü büyük .. 
yuzıne ınüsabakaları 

Yüzme ıııüıuabalalımnııı ikinci 
ııiııe bugün ö~'leden 10111 u ıaat 
17 de } üzme havuLunda <levuın 
edilecektir . Çok alakalı ola • 
cağı lıuvvetle tahmin edilen bu 
ıııüsabakallira bir ~·ok iyi yüzücü
lerin iştirak edt'Cl'kleri öğrenil
miştir . 

UZAKLARDAN HABER ======::::::::=:::::::=:====::::::.::=:== • 
Bu , bir ihtarını ? -Suni bir ada -Ölçüler 

V 
akliyle boksta ~ğır sıklet dünya şampiyonu 
olan meşhur Dempsey, memleketi harbe gir· 
dikten sonra askere yazılmak i stemiş, Fakat 

yaplan muayenesi sonunda, güçlü, kuvvetli olma~ı
na rağmen 47 yaşında olduğundan orduya k bul 
edilmemiş . B1.1na mukabil bahriyeye alınmak teklif. 
leriııi de o reddetmiş . Nihayet Nevyork valisinin 
deliilt:tile' memleket içinde kalacak olan milli mu
haf ıı. kıtalarına teğmen rütbesiyle ve emir subayı 

olarak alınmış . 

Acaba Nevyork valis i böylelikle, < Topraklarıını 

zn taarruı. edecek olanı ilk ravurılla n:.ıkavt.e<leriv• 

mi demek istiyor? 
* .. * 

Şu Amerikalıların yapmıyacaklan yok. Bir Av
rupa mecmuasının verdiği malumata göre Ncvyork· 
la Beşinci Caddenin yüksek bir binasının en üst 
katından neşriyatta bulunan Kolombiya radyosunu 
daha kuv,,etli, daha anldşılır bir hale getirmek için 
düşünmüşler ve taşınmı şlar, nihayet limandaki Man
lıaıtan koyundaki <Bezelye> =ıdı verilen ufa cık hir 

k oyanın uslüne loo bin ton çimento, l ay11 par.;a-

lan ve çelik putreller kullanmak r~retiyle ufak l>ir 

ada kıırmu~lar, Kolombiya stüdyo ve tesisahnt da 

en modern bir şekilde bu adacığa yapmışlar. 

Bu haberi naklederken, Amerikalıların denizler· 

deki en ufak kara parçaları üstüne icabında mü· 
kemmel tayyare meydanları da kurabi eceklerini 
göz önüne gctiı iyorum. Zati, bir aralık, kara par
çasına da lüzum olmadan, denizlerin muayyen yer· 
lerine suni adalar kııı mak µlfiıı ve projeleriyle u~· 
raşmadıl.ır mı? J liilfı da bu işi incelenıedikleı i ne 
malum? 

. . ... 
6 Nisan 1942 den itibaren tatbik edilen yeni 

tahdidata göre Alınan halkına un da dahil olduğu 
halde haftada iki kilo ekmek, haftada 300 gram 

el, lıaftadn 206 gram yağlı maddeler veriliyormuş . 

Ben, her halde Alman ordusunun daha geniş ölçü· 

de yedirildiği knnaalindeyim. Yoksa yukarJaki 

ülçiiclc gıd:ılarl:ı insan M:ımı Matrıılıa veya ~ivastu 

pola varmadan yolda kahı sanırım . 

Yeni mahsulün tarladan daha 
çabuk taşınarak Ofise teslim edil
mesi hususunda alınan tedbirler 
meyanında kamyonlara laatik ve
rilmesi işi de vardır . Dün bu 
me ele etrafında ve Valimizin ;i
vasetinde yapılan bir toplarıtıdan 
sonra lastik meseleai de halledil
miştir . Beher !astık içiıı 200 ton 
rıakletmeği taahhüt ederı her çift
çi veya şoförr Toprak Ofisi ta
rafından lastik verilecektir . La~ 
tiklerin dağıtılmasına }' &rınd4ıı iti
baren başlanacaktır. 

Lfüıtikıiılik } ÜLÜnderı kam 
}onlarını temamen° faaliyette bu
luııduı amıyan ve bu işi , apnıak 
i~li} en çiftçilerin paL.aı tr.•İ günü 
ö~lcye kadar Topı ak Ofiııe mü-
1 tH' tH1t r.tmdeıi lfiıınıdır. 

Diğer taraftan nakil vasıta
!lıı.lığı \ üıündeıı mahsullerini Top· 
rnk Ofıse getireme} eıı Çıftçilere 
hir kola} lık olmak üzere Toprak 
Ofis tarafından kamyon temin 
edilecektir. Nakliye fiatları tesbit 
edilmiştir . Ve piyasada çalıfaıı 
kamyonculardan da taahhüt alın. 
mı~tır. ltıtiyncı olanların bu hu. 
susta da Toprak Ofise mürnca 
~tları lazımdır • 

Pirinç geldi 
Ayın on altısından iti bar en 

piı incin serbest olarak satışına 

müsaade edildiğini yazmııtık . Dün 
şt· hrimiıe di~t>r vila} etlerden ilıd 
vagon pirinç gelmittir. Bu pirine,: 

derhal şelıriıııiı piyaııa~ıııda ~atış:ı 
aı ıedilecektiı. 

Ceyhan gençlerine 
bir spor sahası 

Reden Teı bi} esi Seylıaıı böl· 
gcııi lıer ka.rada, ııalıiy~ ve köyde 
tıµor alanı terninile meşgul<lur. Bu 
Drada yaııııerı plan .ııu g<ire ve 
Nafia Vekalctiııce <ırıaylanrrııf • 
Cevlıuıı irıııtı plfinlttr ı ve pr ıje· 
}eri ııHıı ibiııc ·e spvr alaııı cılıuak 

ayı ılıııı; olaıı ııatıarıırı i.tiııılald 

lrnı ısı ı \'ıkıııı$1ıı Bölgcıııi.ı bısıkaıı· 

lığa Ceylıırn Ka) makaınlı~ırı& ıı.· 

timHik uıuaııu~lesi lıaklıııdıa ltt"fe · 
ILen talimatı göndernıiıtiı. Mülıinı 
bir ilıtiyucı lcaı şılayacak oltJıı lıu 

~aıaı ıl:.ııı dola) ı SC!) lıaıı vr. Cn . 
httıı biilıte~i ıtt:ıı\·leı iııe UtJfttı ılıar 
<lileı iz . 

Bir tayin 
Se} han orman çevirge mü 

dürlüğü memurlar ındarı Muııtaf a 
Boıdo~arıın vaı.ife~inden ayı ılarak 
Toprak Mahsulleı i Ofısiııe tayin 
edildi~i haber alınmıştır. 

Mal taksiminde kavga 
Osmaniyenin Cümhuriyet ma· 

lıalleııindcn Abbas oğlu Bekir ile 
a) ni mahdlleden Acar Bekir oğlu 
Dede aralarıııda eşya tak.ıimi ) Ü· 

ıünden münazaa çıkmış ve Dede 
Bekiri döğerek yaralamıştır. Suç 
lular hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Pamuk Üretme 
Çiftliği Müdürü 
Haber aldığımıı.a göre , pa

muk deneme ıslah ve üıelme 
çiftliği müdürü Zeki Sayarın ay
lık ücreti olan 250 lira 70 lira 
a1li maaşa tahvil edilmiştir . Zeki 
Sayar müessese müdürlüğünde 
vaıif esine devanı etmektedir. 

Mersin Valisi 
Mersin : 27 (Tiirksözü Muha · 

birinden) - Mersin iıkeleleri işi 
için ala1'adAr maltamat ile temas 

ı 
ta bulunmak üıre bir ınilddet 
evvel Ankaruya gitmiş bulunan 
ValiıuiL B. S.ılıip Şebriıuiıe dön· 

mii;leı dir. 

ile karşılamış, kıralı, hükumeti 
yerli yerinde kalmıştır. 

Danimarka, bugün kocaman 
bir zindan manzarası gösterdiği 

için orada neler olup bittiği halıı • 
kında harici aleme p'!k az haber 
geliyor. Fakat bir kaç hafta ev· 
vel eııki Danimarka Ticaret Na· 
zın Moeller kansını ve on yedi 
yaşındaki oğlunu beraberine ala
rak bir motörle Lonrfraya kaçnın· 
nın yolunu bulmu~tur. 

Bu nazırın :ınlattıtına göre, 
Danimat ka bir vakitler dünymıırı 

her tanf ına tereyağ, yumurta, Jaın 
bon ihraç eden ıneınleketlerdeıı 

biri olduğu halde bugiin Danimar· 
ka halkı lııınlardan hiç birinin yü
zünü göremiyor. 200 bin çiftçi 
karınlarını doyurmak imkanını bu· 
luyor. Hunların • haricinde kalan 
ıftilyorılarca lı!ilk açtır. Harp se
bebiyle tereyak istihsali üçte bire 
inmiş, tavuklar kesildiği için yu • 
murta kalmaımştır. Jambon istih· 
sali yarıya inm' ştir. Bu istihsalin· 
de büyük kısmını Almanya çeki· 
yor. 

Danimarkada milli bir hükiı· 

met, yerli yerinde olduğu . için 
halk işgalin baskısını diğer yer· 
)erde olduğu kadar duymiyor. 
Bununla beraber hoşnutsuzluk umu· 
midir. Halk., demokrasi tarafının 

harbi kazanacağı ve Danimarkayı 
da yeniden istiklale kavuşturacağı 
günü s<ıbırsızlıkla bekliyor. 

Maden kömürü geldi 
Mersin : 27 ( Türksö:ıü mu· 

lıabirindcn )- Öğrendiğime görr. 
bıa:tı fubrikalar bir krtç gündeıı· 

beı i köınürıüLlü1' } üıünden fa ıs· 
li} etiııi tlilil etmişti . Bugün Zuıı· 
ııuldaktaıı 5000 ton kömür tıamu· 
leıile limanınııııa gelen P18tiıı \la• 
puı undan kömürler cleı hal talı · 
!iye edilmcK~ baılaıınıış ve Adaııd 
ile tarauslaki fabrikalara sevke· 
dilmcktedir . 

1'Ö R KIY E Radyosu 
ANKARA Radyo:ıu 

P.aıaı - 28.ö.1942 
8 .30 Progrıuıı ve memleket .. aat 

ayı.ııı 

7 .33 Müzik : 
(Pi) 

l lafıf Pıogı~ 

8.45 Ajanı l laberleı i. 
'l.OO Müıik : Hafıf Parçalaı \t 

Mar)llıtr (Pi) 
9. 15/ 
9.30 Evin •aali 

12.30 Program ve Meınldıcl ,saıt 
Ayarı . 

12.33 Müzik : Şaıkılar. 
11.45 Ajanı Haberleri 
13.00 Müzik : Saz Eserleri ve 

13.30/ 
14.30 

Şarkılar. 

MüLik : Rad} o Salon Qı • 
kestrası. ( Violonist NeciP 
Aşkın). t 

18.00 Program ve Memleket sa11 

Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Dans or· 
kesrası. (Nilıad Esengin id' 
resinde). 

J 8.40 Müzik : Şarkı ve Türküle~ 
19.30 Memleket Saat Ayarı "' 

Ajans Haberleri 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : <Palyaço> Oper:ı 

sından Arya ve Düo'lar. 
20.15 Konuşma (Tutum ve Batcifl1 

20.30 
21.00 
21.10 
21.30 

Müzik : Fasıl Heyeti. 
Konuşma ( Ziraat saati)· 
Temsil ~ 
Müzik : Karışık Progr:ı 

(Pi). 
k O M 

.. ./ 
21.'45 Müzi : da üıığı 

Tehaikovvsky Trio'su. .;I 
22.30 Memleket Saat Ayarı 

Ajanıı lıalıerleri 
22.45/ 
n.so Y:ınııki 

Kaplntl 
Pıuıram 



28 Haziran ! 94:! 

,., .. , .•.. ,.,. 
18ldıracak mı? 
Vaşington, '27 (a a ) - Harici · 

Ye ııaıırı M. Hulı'e ~azdecilcı 
tarafından !:orulan sualler ve c~· 
vaplan şunlardu: 

1 - Riolercoero adındaki Ar· 
jantin vapurunun torpillerıın~si 
hakkında haber varmıdır'? 

- Buradaki arjantin büyük 
elçisi bu hususta bana hiçbir şey 
söylemedi. 

2 - Çinden gelen haberler· 
del) anlaşıldığına göre, Çinliler 
ıniittefik milletlerin hintlileri ez· 
ınek için hummalı bir faaliyetle 
Çalııırken Pasifik harp bölgesinin 
ehemmiyetini unutacaklarından ~or
ku&uyor. Bu hususta bir diyece· 
tiniz varmıdır? 

- Çin hariciye nazırı M. So· 
ong bu hafta Beyaz sarayda ya
Pılan toplantıya iştirak elti. Bu, 
Pasifik harp bölgesine büyük bir 
themmiyet verildiğini tıösterir. 

3 - Bu sene Japonyanın 

Rusya'y:ı taarruz edeceğine hük· 
ıncttirecek bazı haberler aldı· 
nıı mı? 

- Bu meseleyi timdi müna· 
kaşa etrnek istemem. Bu hususta 
Ordu ve· donanmanın istihbarat 
servisine müracaat edebilirsiniz. 

Buğday hırsızları 
Yamaçlı malıallcıinrleıı Mehmet 

l'anııın harmanından ı~yyar Kıp 
tılırdan Aboş , Hasan , Kuddüı 
'ie Abo iımirıdt'ki ıahıslar beş 
lilek bu~day çalarak bııtka5ına 
••ttıldarı ve hadiseyi müteakip 
firar ettikleri anlaşıldı~ından der
hal takibata başlanmııtır . 

Baıkasına ait nüfus 
cüzdanı taşıyormu' . 
Sabıkalı hırıızludan Antalyaııın 

Korkuteli lıcaza11ndan Mustafa oğ
lu Kemal adında biri batlcaıına 
•it hüviytt cüzdanı taşıdığından 
haldmıda kanuni muamele yapıl· 
Qtlftır. Sabıkttlı hakkında yapılan 

intclemede Kemalin ııirkat yilıüıı 
deıı ~nıııi) et ııuaıet ceıasın11 
ftlalılııüm iken fıraı ettiği anlatıl· 

°''f vt: ıuçlu y
0

akalanmııtır . 

Vagon ihtiyacı 
Merıin : 27 ( Türhöıü mu· 

b•Lirindtrı )- Devı,.t Demiı yol· 
ları Mersin idarui tar af ıııdaıı traıı
•it tfya için lıtanbul ve lımiı e 
P•rc;a tıalinde mal hbul etıııedi

tınden gümı ü" r.ııtı e polıu ındaki 
biı çok ithaUit efvaaı ııevlııedile
llıcınrUedir. Bu yüttleıı tiiccaı lıu 

uautııarrır olmaktadır . Son 2.8· 

l'Oanlarda bqlıca ıthal mer keıi 
Olan Mer •İıı fthrine ilıti) acı lı.aı 

tılayacak milı.tırda VIJlon ver il· 
laesi temenııi edılmektedir • 

Ham deri mübaayası 
Menin : 27 (Türksö:ıü Muha· 

birindt'ıı)- Mf'nin idhalatçı taciı • 
lcri hırafındarı huiçtf'n ldhal 
tdilen tuı.lu, kuru ham derilerin 
Sümerbaıık tarafından satın alın· 
-••ının tahrıur ettiti mılümdur. 

Meı.kür deriler Beykoı deri 
Ltbrikeaı tarafınrlan alınacaktır. 
Bunu teielliime memur edilen 
ıatın bugür.lerde ıehrimizc gel· 
•esi ve derileri almaıı beklen· 
lllcktedir . 

Açık teşekkür 
E~di istirahatgAhına çeldlen 

eşim, Doktor Nazif Ali Görıün'ün 
Cenaıe törenine gelen ve yürekten 
1'opan duygularla acılıuıma iştirak 
eden aayın meılektaılarınıı, hem 
lchrilerine, arked~ş ve aluabalar
ına sonsuz minnet ve tükranları
nıı arz ederim. 14304 

Merhum Doktor Nazif Ali 
Görgün eşi Nesibe Görgün. 

t••D OKT OR ••t • • • llavallak Bmıea • 
: Aşker lıastahanesl dahili.IJe ı 
f Mülehaşşıaı f 

ı Hastalarım hergün sa- f 
f at 15 ten sonra Kızılay ci- ı 
f varında 18 numarah eYde f 
f kabul edor. 14339 f • •••• • ••• 

TORKSO!O 

.D15 HABERLER 
1 5ovyet cephesi 1 

Sivostopol 
dayanıyor. 

Ankara: 27 (Radyo Gazeteal)
Sivoııtopol muharebelerinde Al · 
manlar henÜ5 bir netice elde 
etmemiştir ve Sivostopol sokak 
muharebeleri cereyan cıti~i hale. 
lundaki haberi teyid t:den 'bir 
haber gelmemiştir. Sivoatopol 
muharebelerine daha 10- 15 gün 
devam edcce~i zarınını kuvvet· 
lendirir hadi8clcr varrlır. Alman 
kuvvetleri 75 kilometrelik hir 
cephe üzeı inde taıu r uıda devam 
ediyor. 

Moskova : ~7 (a.a.) - Tass 
ojanııııııı bildirdiğine gört: Alnı11n· 
lar Haı kof istikametinden taarruz
larını şidclellerıdirmd.te ve pek 
büyük kayıplara rıığmcn do~uya 

dı)~ru ilerlemel..teılir . 
Sıvastopol ceplıcsiııc de ye· 

uiden iki Alman ve tıir rumcıı 

tümeni gdmiştir. 
Moskova : 27 (a.a.) - Rus· 

lar Alman tanklarını tahrip etmek 
için köpek kullanmaktadırlar. Be· 
rabcrlerinde götürdükleri bomba· 
larla tankları tahrip ettikten 
sonra zararsız avdete muvaffak 
olan bir çok lı.öpelderden bahıe
dilmektedir. Bu usulün iyi neti· 
celer verdiği bir def asında taar-
ruza kalkmış olan Alman tank· 
larındarı mürekkep bir birliğin 

köpek havlamalarını itidince ıeri 
dönmüş olmasiylc sabitttir. Ruı 

orduau tarefından kullanılan kö
pek Eskimo köpeğine benzer 
zekası ile haı p csnaııında birçok 
hizmetler yapma1ı:tadır. Fakat or· 
clu buıılaı daıı.bıth çoban lııöpelı. · 
lr.ı ini ıle ve hatta adi muhaf ı~ 
lı.öpekleı ini dt: kullaıınıaktctdır . 

Muhasip aranıyor 
Huıuai wüeııelerde çalııau1' 

ehliyetli 1,,ir wuhailİIJ arao&a1' 
tadır. 

T•lipleri idimtbaoemlze wO · 
lliCIUltl.Ul, 2- 3 

14292 

i 1 an 
Seyhan Maarif Müdür
lüjünden: 

1. C. Seyhan ViliyeH bi
rinci bölge gezici baş öğret· 
menli~i yazılı bir rttsmi mühür 
kaybolmuştur. Hükmü olma
dıgı ilan olunur. 

Çiftçi Birliğinden: 
Traktörler için mazot afa· 

cak çiftçilerimizin biran evvel 
Ömer Başeğmeze muracaat ey
lemeri t>hemmiyetlt": rica olunur 

Satııll Ev 
Kalağz.ade Fabrikası yanında 

fevkani bir oda ve mutbab, tah· 
tani iki oda ve ıu tulumbası ile! 
iki avluyu şamil hane aatlıktır. 
Alacakların Abidinpafa çaddeıiode 
Toros Basımevine muracaaUarı. 

.... _..,...,.. ..... ~ . .-ıı·-·-·-·._, . ._.,. . .. . 
i BOYOK flRSA T i 
• • • 

Satılık arsa ! 
• Adana Hayvan pazarı it· ! 

tisalinde Divarlı bahçe nam 1 
mehalde müteaddit parçalarda i 

i 15.ooo metro mürabbai arsa • 
i müsait fiyatla toplan satılıktır. 
i Talib olanlar Bağdat Otelinde 
i 1 Nomuraya müracaatları. 
i 1- 3 14293 . 
f e·~ · e•• ·~ ·~·~·•·~ · ~•••• 

l ı 

Afrikada 
( Bap l iaci u7lada ) 

Rommelin .. Hatta asri ve mo
törlü lcollar için bile hayret ve
recek bir süratle ilerleditini " 
söylemekte ve vaziyetin vehame
tine iıaret ettikten sonra makal~
ıini hayret verici bir teklif ile 
bitirmektedir : 

.. Matlubiyetimiıin ıebekle
rirıdan birini de mühim miktarda 
tank arabalarını kullanmakta ve 
dü§manın tank tabiyesine mukı

vemetteki tecrübesizlik olarak ka. 
bul edersek Yakın Şarka bir Rus 
askerf heyeti davet ederek on· 
lara kıymetli dersler vermek fır
utıııı ihur etnıenıi:ı ılotı u ol
ma:t. mı ? 

Berıı : 27 ( a. a. )- Gaıette 
de I.ausaıınenin Londra muhabiri 
çektiği bir telgrafta Libyadaki 
nıuvalf akıyetsizliklerin acısını çı

karmak üzere lngilizlcrin her hın· 
gi bir büyük taarruz hareketine 
lıaıırlaıımakta olduklarına Lon
ılradaki mehafilin kani bulunduk. 
tarını yumaktadır. 

Vapngton : 27 (a.a) - Kahi· 
renin açık 9, tehir ilin edilmeıi 
muhtemeldir. 

Bulgaristan 
ve yahudiler 

Ankara : 24 (Radyo gazeteal)
Sofyadan gelen haberlere göre, 
meclis yahudi meselesi hakkında 
hükumete bütün salahiyetleri ver· 
mittir. 

Yabancıların icat ve 
ihtira beratlarını Japon 
hükümeti geri alıyor 

Tokyo : 27 (a.a.) - Nişi Nişi 
111.eteıi bütün yabancı icat ve 
imtiyaz beratlarını Japon hükü 
meti tarafından müaadere edilme
ıini iıtiyor. 

Gazete diyorki : 
Bazı mahfiller beratlara ria · 

yet edilmeıi lehinde iseler d.e 
bir çok sanayiciler, ıafcre yardım 
edebilecek bütün yabancı icatlar 
ve imtiyaz beratlarının Japon 
aanayii tarafından derhal kullan· 
ılmasının topyekun harbin icap· 
lerından olduğu kanaatindedirler. 

ZA Yl - lıimi takip eden 
takipçi Battala verditim tasdikli 
mührümü kazaen kaybettim. Ye· 
niıini alacatımdan; hükmü olma· 
clığını ilan ederim . 

Çimeli köyilnden 
Emiı Aılankeçi 

l ı an 
SEYHAH OEf TEROARUGINOAH • 

Defterdarlığın muhtelif servislerindeki inhilal etmiı ve ede· 
cek maaşla ve ücretli vazifeler için memur alınacağından me
murin kanunundaki tartları haiz olanların 3656 sayılı kanun 
mucibince 3/7/942 cuma günü Defterdarlakta müsabaka ve 
ehliyet imtihanına iştirakleri ilin olunur. 14303 

. INHISARlAR ADANA BASMODORlOGONOEN 
Çay taklidi nebatlar hakkında ilin 

Çay, kahve kanununun muvakkat Birinci maddesi mucibince 
istenilen beyannamelt!r hakiki çaylara ait oldutu cihetle ellerin· 
de taklit çay bulunanlar haklarında kaçakçılık takibatı yapıl· 
masırıa mahal kalmP mak ve badema bu gibi nebatların çay 
gibi işlenmesinin önüne geçilmek için miktarlarının birer beyan
name ite 30/61942 akşamına kadar idaremize bildirilmeıi (daha 
evvel beyanname vermiş olanların tf'krar beyanname vermele· 
rint- lüzum yoktur.) Ve bundan sonra bildirilen miktarlardan 
fazla çıkan taklit çaylar için alakihlar hakkında kaçakçılık taki-
bah yapılacagı ilin olunur. 1-3 14294 

-----------------------------------------------r.----. 

SEYHAN ORMAN ÇEYIRGE M000RL080MOE~ : 
Orman Emvali Satış ilanı 

Cinsi 
Mikdarı 

Hac mı 
Mı3 D/3 

Beher metre mikibını 
Muhammen vahit fiyatı 

Lira Kuruş 

Köknar eşçar1 352 000 3 70 

1 - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazasi dahilinde Arpalık 
Devlet ormanından çürük dahil Gayri Mamul 352 metre mi
kap miktarında kerestelik Köknar eşçarı sahşa çıkanlmıştır. 

2 - Satış 131711942 günü saat 1 l de Seyhan Orman Çe
virge Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

J - Beher metre mikibanın muhammen fiyatı :i Lira 70 
Kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlütünden, Ankara Orman Umum Müdürlütün-

de, Kadirli Orman Bölge Şcflitinden alınır. 
5 Muvakkat teminat 97 Lira 65 Kuruştur 

6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 2716/942 gününden itibaren on beı gün mid· 

detle satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bedeli dört 

taksitte ödenecektir. 
9 - Taliplerin Ticaret Oda~ı vesikalariyle birlikte bf"Jli 

edilen gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (Bu ve
sika köylülerden istenmez). 

10 - Bilumum Mesarif müşteriye aittir. 
27- 1- S-10 14294 

~ Sayfa 

.,.. ................ ~ 
Çamlar Oteli J 

AÇILDI 
lskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam· 

lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
müşterilerin esbabı istirahatını temin için 

0 hiç bir fedekirlıktan kaçınmadığını bir 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-
siniz. 10-15 14248 

ı. ....................... .. 
ilan 

lOlll BELEDiYE RİYASETİNDEN · 
1- Hayvan pazarmda yaptırılması lazımgelen dni satış 

yeri ve memur odası: büfe ve. hela yt-ri açık olarak ~ksilt -
meye konmuştur. 

• 

2- işin keıif bedeli 1781.51 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 133.61 liradır. 
4- ihale 717/942 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 df'. 

Bdediye Encümeninde yapılacaktır • 

5- Şartnamesi 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 müracaatları ilan olunur. 20-24-28-1 14278 

... .., ......... ~ . -·-·-·-·-·-·ıe·•·-·-·-·--·--·-·-· ... ·--·-·-·-· • · Doktor 

. 
• . • 

İrfan Kayra 
Blatı•• ve llelEtrlll tedavileri 
mtltella11111 hır tirli llelltrlll 

tedawllırl rapdır 
i i i Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder i 
i l•ltend•ran Belediye ltarı••• 35 No. da i 
! 14270 . ! • • ··-·-·~ ·-·--· .. ·-·-·-·-·-·--·--·--·eı·•· ........... -·-·-,·-·-· 

------------~..------------------------------~---·---

ı ı an 
BElEOIYE REISLIGIHOEN : 

1- Kumaşı Belediyemizden verilmek şartile Temizlik 
işleri amelesi için 65 takım yazlık elbisenin diktirilmesi açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

2-· Muhammen bedeli: beher takımı beş lira hesabile 
325 lira ve muvakkat teminatı ise 25 liradır. 

3- ihalesi 14 Temmuz 942 safı günü saat onda Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ıartnameyi görmek üzere Belediye. Yazı 
itleri Müdürlütüne, ihale günü ve muayyen saatte teminat 
makbuzları ve Ticaret Odası vesikalarile birlikte Belediyt" 
Encümenine gelmeleri ilin olunur. 28-2-7-11 t 4036 

SEYHAN Vill YETİ DAiMİ ENCOMEMiNOEN · 
1- Dilberler sekisi konglmera ocaklarından (1500) M.3 

konglmera ihraç ve istifi (4360) lira (80) kuruşla açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Eksiltme 16/71942 tarihine müsadif perşembe günü 
saat onda Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafıa 

müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- lsteklilerin (327) lira (06) kuruş muvakkat teminat ver
meleri lazımdır. 28-2-5-10 14305 

i l l N 
SEYHAN OEf TEROARLIGINOAN : 

936 senesi Varesct vergisinden Hazineye 634 lira 60 kuruş 
borçlu cevheri bucaklı Abdullah oğlu Veli ver~ selerinin karşı 
yakada Köprülü mahallesi civannda vaki tapuuun Tem muz 
3-10 T. ve 32181 sahife ve 17 No: da müseccel şarKan yol 
garben hisar tarlası şimalcn Akabi tarlası cenuben yol ile muh
dut 62 dönüm tarlanın 1/2 hissesi ilan tarihinden itibaren 21 
ıün müddeti~ açık arttırmaya çıkarılmış olduğundan ahcıl1trın 
defterdarlık veya idare heyetine müracaat t"tmt-leri ilan olu· 
nur. t4a07 

• 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

•••• . ................................. . • • : 1 • •• •• •• • i TURKSOZU 1 
: 1 
: Gazete ve Matbaası : 
: 1 • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYAHIN HER TARA- : 

i flHDA VUKU BULAN HADİSELERİ GOtıO GO- İ 
: Gazetesi NOHEVERİR. TÜRKSOZÜNÜ TAKİP EDİNİZ . : 
• • • • 
: Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
•• • plAn, harita, bilumum matbaa T Ür ks Ö zÜ •ı 

işlerini Tflrklyede mevcut mat-

•
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası • •• 
• tab ve slratıe elden çıkarır. 9 • • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! : ı 
: SAGlAM: l[MİZ, ZARlf Cll T iSlERİNİZİ ANCAK TORKSôZO 1 
I MÜC[llİTHAHESİHDE l APTIRABiliRSİNİZ : • • • • ........................................ 

--·- - - - --------

• '<.: 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

27 - 5 - 1941 

Ci NSi En az lEn çok 
K. S. K. S. 

Koza ı 00,00 1 00 ,00 
-~l~vlarıd Ç~ - - OO:OÜı 
Klcvlarıd 1 00,0(ı 00,00 1 

Klevland il • - 00,00 OÔ,00 
M:- Parla]l - 00,00 00,00 
P. Temizi oo,oo Oo;öo 
Kapım alı - - ,- -

_ Y_.~ Çiğidi- --~ _ OQ.00 
K. Çi9,idi -1 ~ı .oo 
Sıısaııı 0,00 
-Huğday yerli - oo,o 1 o~o -

A---:pa o,ooı O.oö-
Yular o.ooı- 0,00 

l~_ 
s~ıLi"j Döviz Kurlurı 

DOi.AR 
Alış 

Satış 
STERi.iN 

129.20 
132.20 1 

liholöt bede lleri ( ınol le· 776 
deli ) prlmli satış 

:. Turkiyedtın~gönderllen nav · 749 
lun be dell e ri 
ihraç edilen mol bedelleri 7?8 
olarak gelen D6vl2lcrln alı, 

kuru 

Yardım ve seyyahlara v~· 728 
saire için g"lon d3vlzlerin 

1 alış kuru 
• Prim5iz $atı, ( T oh\il mns· 524 

rollorı vesaire ) 
Pr im~iz alış Kuru 520 

Umumi Nt'.'şriyal Müdürü: 

MACIT GOÇLO 

B asıldığı Y n: Türkıözü Mtb 
--~~~~~~~~~~ 

T. iş Bankası ~ :············· ···········: 1 Nazarı dikkate İ Ktlçtlk tasarral hesapları 
1942 ikramiye pi aı 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağuıtoa, 
2 lkinciteırin tarihlerinde yap!lır 

1942 ikramiyeleri 
Adet 2000 Liı11 lık 2,000 1.ira 

3 
" 

lOJ) :ı , o ı > " 
2 750 - 1,500 

" " " 
3 " 

500 .. 1,500 .. 
10 250 

" 2,500 
" 

40 
" 

100 
" 

4,000 ,, 
50 ., 50 il '.l,500 • t 

200 25 - 5,000 .. .. 
200 " 

]( •• 2,000 
" 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlk tl rml• ve faiz ölmıf olmaz. ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TÜRKİYE CUMHURİY(Jf 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai : !.00.000.000 Türk liraaı 

Şube ve ajanı adedi : 26~ 

Zirai ve ticari her nevi banlıta muamelelc":r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralJ ve ihbarsız tasarruf hesnplar,na en 
ııı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki pll\na göte ikı3miye dağıtılacaktır . 

4 'Adet tCXlO Liralık 4000 { ira 
4 .. 500 • '2000 

" 

"' .. 250 
" 1000 it 

'40 100 il -40HO il 

100 .5U 
" 5000 

" l:.!U 40 -4800 
" 160 20 

" 
120d 

DIKKA T : Hesaplarmdaki paralar Li r !'"il~ içiııde 50 
liradan aşağı Jüşnıiyeıı l t<r~ ikramiy~ çıktığ ı lıtk<lirdr. yüzde'! 
20 fazlasil~ veril ec~ktir. 

~ 
~ 

'~ 

• • İ Ceyban lstlbllk Booperatlllnden : : 

1 Senelerdenberi faaliyetini durdurnıuş 1 
e olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 1 Ortakhğ·ı Kooperatif Şirketi bu kere ye- 1 
e niden Ceyhan da( Ceyhan İstihlak Koopera-e 
1 tifi) namı altında faaliyete başlamıştır. Her : 
e nevi manifatura ve kantariye mallarını ve e 
: eşyalarını devletin.tayin eylediği muayyen 1 
• kar mukabilinde perakende ·olarak satışa e 1 başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- 1 
e tış mağazasına uğraınaları kendi ınenfaat- e 
: leri icabıdır. 26- 26 14082 : 

••••••••••••••••••••••••••• 

1 

NEVROZIN 
Bfltfln aftrıların panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
~.ı ınnnnııid HAŞ ve DlŞ ıı~rıld
nıı• ııiirtıtl~ iztıle} e kafidir. Rcı -

1ı~tiııııa ~vcaı, ııin:r ıı ı af~al v~ 

ıdele ı:ıtırapleı ı NEVROZIN'le 

teı lıt .. i eılıliı, Mfieııiir ilA\· : 

N E. V R O Z l N' di ı . 

NEVROZiNi TERCiH lDİNİZ 
Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUI, 11 Birinciknnun, 

Mart v~ 11 Hllİr<rn t11rihl~rinJ~ ç~kilece ktir. icabında ~ünde 3 kaf e alınabilir 
-- ttcd ! e -

• 

28 Hazir•n 1942 

Oi~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİBE VE GÜZEllİKTİR 1 

• 
•~:z::zz::s:=:zxx::x:z~zxa:z~ 

ft NEZLE _ ! 
M Kırıkhk,Baş, R 
K A 
K Diş ve adele R 

~ En ,:~::l~r~atı ••· i 
N kilde yalnız kaşe hl 

! GRi.PiN ~I 
n ile geçer : 
" '• iavaların serinledi~i bu A 
H günlerde alacağınız ilk R 

M 

" tt 
tedbir evinizde birkaç GRIP.N bulundurrııak o!malıdı r. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
M 
C yormadan ~stırapları dindirir. ~ 
N 1.tmırnundJ günde 3 adet alı nı r. Taklitlerinden ~akınınız 

N her yerde pullu kutuları nı ı srarla is teyiniz. 

" . " •~~x:z=z::::z:c::z::::Ksuxx~ 

N::::zz:::x::uux=uu::::::zN 

R D O K T O B M 
H M 

" . " ~Muza/fer Lokman: 
R ~ 
~ HergOn hastalarını muayeneba· ; 
~ nesinde kabul eder. 
: : : : :xx::x:==•==:zc::zcz:z:::1a1:n 

-
Vlll Y[T DAiMİ [NCOMENİNOEN : 

Osmuuiyı:., Memleket hastanesinin 1942 yılı erzak ihtiyac ı 
açık eksiltme.ye konulmak suretile '2;7/942 perı;ıernbe günü : 
saat 10 <la vilaye t daimi encümeninde ihal ~ edileceğind~ıı 
istrkl i l r-riıı miiracaa t e t mel eri il3n olunur. l 4266 
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